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Öz: Bu çalışmada  onsekizinci yüzyılda Osmanlı-Rus etkileşimlerinin artması ile Rusya’da oluşan “Türk 

algısı” ve bu algı sonucunda Rusya’da beliren yeni mimarı formlar, işlevleri ve kullanım değerleri, soru ve 

sorunları incelenmektedir. Onsekizinci yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu Rusya’nın siyasi hayatında 

önemli rol oynamış, bununla da kalmayıp aynı zamanda Rus kültürünü de etkilemiştir. Rusya’da bu etkileşim 

sonucu ortaya çıkan eğilim “Türk Tarzı” olarak adlandırılmaktadır. “Türk Tarzı”nın en dikkat çekici mimari 

örnekleri II. Katerina dönemine aittir. Rusya’da “Türk Tarzı’nın oluşması üç farklı kaynaktan beslenir. Bunun ilki 

Avrupa üzerinden Rusya’ya ulaşan oryaltal tarzda Türk etkilerinin hamam, cami, köşk biçimli mimari yapılarda 

işlev değiştirerek kahvehane, çay salonu, vb. eğlence amaçlı kullanımı ile kendini gösterir. Diğer örnek Osmanlı-

Rus savaşları, diplomatik ilişkiler, vb. etkileşimler aracılığıyla doğrudan alınan mimari biçimlerdir. Üçüncü bir 

grup ise biçim açısından Türk tarzıyla ilgisi olmayıp, alegorik bir anlam taşıyan anıtsal yapılardır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Tarzı, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu, II. Katerina  

 

Abstract: This paper examines, the formation of “Turkish perception” in the eighteenth century Russia, 

which emerged as a result of the increasing Ottoman-Russian interactions, in the architectural forms, usage and 

significance and the questions surrounding this issue. In the eighteenth century the Ottoman Empire played an 

important role in the Russian political and cultural life. The trend emerged from this interaction in Russia is known 

as the Turkish Style. The most striking examples of Turkish-Style emerged in the era of Catherine II. The Turkish 

Style in Russia came from three different sources: first, Turkish influences of oriental style that reached Russia via 

Europe and resulted in the construction of coffehouses, tea rooms and architectural structures inspired by Ottoman 

baths, mosques, and kiosks; the second is directly received architectural forms that came to Russia either through 

the Ottoman-Russian wars or diplomatic relations; the third group, which are monumental buildings, did not have 

any visible forms of Turkish style but had allegorical meaning. buildings, did not have any visible forms of Turkish 

style but had allegorical meaning. 
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GİRİŞ 

18. yüzyılda Türk tarzı karakteristik bir özellik gösterir. Sanat açısından egzotik 

yönlerden biri olarak Türk tarzı, Rusya dâhil olmak üzere Avrupa ülkelerinin kültüründe 

belirgin izler bırakmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki Avrupa ile Asya arasında, Doğu ve Batı 

sınırında bulunan Rusya doğal olarak her zaman Doğu sanatı ve kültüründen önemli derecede 

etkilenmiştir. Özellikle 17. yüzyıldan başlayarak bu etki gittikçe artmıştır. Rus Çarları ve saray 

çevreleri, önce Bizans, sonra Osmanlı Devleti ve İran olmak üzere Doğu‟dan sadece kendi lüks 

giysileri için değerli kumaşlar getirtmekle yetinmemişler ayrıca devlet sembolleri, arma, nişan 
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ve aksesuarları, saray envanteri, taht, makam koltukları, koşum eşyaları, silah vb. eşyaları da 

ithal etmişlerdir.
1
                 

Rusya çok eskiden beri, sade ve kuralcı olan Avrupa modasına değil; daha çok 

Doğu‟nun ihtişam ve lüksüne meyilliydi. Ne var ki ilk dönemlerde Rus sanatında Doğu 

üslubundan ve bununla birlikte Türk tarzından bahsedemeyiz. Zaten bütün bu Doğu sanatı 

etkileri, Avrupa sanat yapıtları ve estetiği ile bir arada sadece 17. yüzyıl sonlarına doğru kesin 

olarak şekillenen Rus milli kültürü içinde değerlendirilebilir. Öte yandan 18. yüzyılın 

başlarında Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki askeri rekabet ve savaşlar, Rus sanatında fazla 

bir etki göstermemiştir. Türk tarzı, sanatsal bir üslup olarak Rus sanatında 1760‟lı yıllardan 

başlayarak ortaya çıkmıştır.             

Avrupa kültür ve sanatında Türk etkisi, 1720‟li yıllardan başlayarak, yani Mehmet 

Efendi‟nin Osmanlı büyükelçisi olarak Paris‟e gitmesinden sonra belirgin bir biçimde 

görülmeye başlar. Fransız toplumu, egzotik Türk yeniliklerine büyük ilgi göstermiştir. 

Giyimde A la Turca modası yaygınlaşmış, ıtır, enfiye, nargile ve bunun gibi tuhafiye eşyaları 

çok rağbet görmüştür. Fransız soyluları Türk hamamını da beğenmişlerdir. Ressamlar, 15. 

Louis‟nin gözdelerinden ve saraylılardan Doğu tarzında resimler için sıkça siparişler 

almaşlardır. 

Avrupa toplumunda Doğu tarzının yaygın hale gelmesinde birkaç yılını Yunanistan ve 

İstanbul‟da geçirmiş olan İsviçreli oryantalist ressam J. E. Liotard‟ın önemli rolü ve katkıları 

olmuştur.  

18. yüzyılda Batı Avrupa sanatında, „Doğu‟ teması ve etkisinin yaygınlaşması, Rokoko 

akımının hâkim olması ve ayrıca Doğu‟nun Avrupalılar‟a yeni egzotik izlenim ve zevkler 

yaşatmasıyla bağlantılı olmuştur.    

Rus sanatına „Doğu tarzı‟, yani Oryantalizm 18. yüzyılın başlarından itibaren girmiştir. 

Sözgelimi I. Petro ve kızı Elizaveta Petrovna döneminde saray ve köşklerde Doğu tarzında 

döşenmiş mekân ve odalar yaygınken; aslında bunlar Türk tarzından ziyade Çin tarzını 

yansıtan odalardı. 1760‟lı yıllara kadar ise Türk tarzında mekân ve odalara rastlanmamaktadır. 

1768‟de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı (1768-1774) önemli sonuçlara yol açmıştı. Rus 

ordusunun bu savaştaki bazı kazanımlarını simgeleyen birkaç anıt dikilmiştir. Bu anıtlar, 

İmparatorluk saraylarının park ve bahçeleri dışında; doğrudan savaşa katılmış komutanların 

konak ve köşklerindeki mekânlarda da yapılmıştır. Kısa süre sonra İmparatoriçe II. Katerina 

çevresinde Müslüman Osmanlı devletinin ortadan kaldırılması ve kendi himayesi altında 

Ortodoks Yunanistan‟ın tekrar kurulmasına yönelik ünlü ve ütopik Yunan Projesi 

şekillenmeye başlamıştı.
2 

Osmanlı Devleti Rusya‟nın güneydeki uzun süre boyunca başlıca 

rakibiydi. Güneydeki bu ciddi engeli ortadan kaldırmak için uzun vadeli planlar kuran II. 

Katerina kendisini, dedesi I. Petro‟nun başlattığı ve başarılı olamadığı Doğu Meselesi ile ilgili 

politikanın ardılı olarak görüyordu. Söz konusu savaşta elde edilen zaferlerden sonra 

Rusya‟nın uluslararası otoritesi ve prestiji epeyce artmıştı. Rus İmparatoriçesi olarak II. 

Katerina, kendisini sadece Avrupa‟nın büyük devletlerinin kralları ile değil, aynı zamanda 

                                                           
1
 Halen bu eşyalar Moskova Orujeynaya Palata (Silah sarayı) müzesinde korunmaktadır. 

2
 İmparatoriçe bu planın gerçekleşeceğine öylesine inanıyordu ki 1779‟da doğan ikinci torununun adını 

Konstantinopolis‟in kurucusu Constantinus‟tan hareketle Konstantin koymuştu. (İleride İmparator 

olacak 1777 doğumlu ilk torununa ise Aleksandr adı Büyük İskender‟den geliyordu. İskender 

Aleksandr‟ın bozuk şeklidir.) 2. Katerina‟nın arzusu, onu yeniden kurulacak Yunanistan‟ın tahtında 

görmekti. Buna ümit besleyen İmparatoriçe, Tsarskoye Selo sarayından az aralıda ortasında Aya Sofya 

kilisesi bulunan küçük bir Sofya kenti inşa etmeye karar vermişti. Bu yapı, İstanbul‟daki Aya Sofya‟nın 

o zaman hemen hemen tıpatıp kopyası sayılmaktaydı. 
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eskiçağın ünlü hükümdarlarıyla da eşit görüyordu. İmparatoriçe, Rusya‟da baştan beri Çargrad 

(Çar kenti) diye bilinen İstanbul‟u Türklerden geri alabileceğine gerçekten inanıyor ve 

kendisini Boğaziçi‟nde, kentin surları üzerinde hayal ediyordu.
3
            

Rusya‟daki Turquerie tarzı doğrudan, dış politikaya bağlı olarak ciddi bir şekilde 

uygulanması nedeniyle Batı Avrupa‟da görülen egzotik Türk tarzından ayrılmaktaydı. 

Moskovalı sanat tarihçisi D. O. Şvidkovskiy‟in belirttiği gibi, „İngiltere ve Fransa‟daki 

Chinoiserie ve Turquerie tarzı yapılar, saray ve parkların mekânsal konumu ve bahçe 

estetiğinde oynadıkları role göre, birbirinden pek de farklı değillerdir. Aralarındaki tek fark, 

Çin veya Türkiye‟ye özgü bir yapı türü ya da sadece dekoratif süsleme özellikleri 

göstermektedir. Rusya‟da ise Türk mimarlık teması, ciddi bir düşüncenin sonucu olarak 

alegorik bir şekle dönüşmüştür.
4
   

Rusya‟da Türk tarzı mimaride üç farklı biçimde ortaya çıkar. Birincisi var olan bir 

yapının ölçüleri ve mimari özellikleri ile birebir kopyalanması yoluyla kendini gösterir. Bunlar 

genellikle Rusya‟daki saray külliyelerinin bahçelerinde yer alır ve İstanbul‟daki köşklerin 

aynısıdır. İkincisi Avrupa üzerinden Rusya‟ya ulaşan oryantalist üsluptaki ve Turquerie 

etkilerini taşıyan hamam, cami, köşk gibi yapıların kahvehane, çay salonu veya eğlence amaçlı 

olmak üzere farklı işlevlerle kullanılması. Üçüncüsü ise Türk tarzıyla ilgisi olmayıp alegorik 

bir anlam taşıyan anıt ve yapılardır.  

18. yüzyılda örnek alınan Türk tarzının asıl amacı, anlaşılacağı üzere Türk mimari 

yapılarını aynı ve doğru şekilde yeniden yapmak ve taklit etmek değildi. Burada söz konusu 

olan Avrupalılar‟ın ve Ruslar‟ın Türk sanatına ve genelde Türkiye‟ye bakış şekli ve 

yorumlarıydı. Çünkü bu konular, hem güncel hem de önemliydi ve döneme damgasını 

vurmuştu.      

O dönemde Osmanlı Devleti, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere tam üç kıtayı 

kapsayan ve ayrıca Eskiçağ‟ın Roma İmparatorluğu‟nun ardılı Bizans‟a ait arazileri elinde 

bulunduran, Avrupa ölçülerine göre hayal gücünü zorlayan dev bir devletti. Siyasi yapısı ve 

kültürel özelliklerine göre Osmanlı devleti, Batı Avrupa ülkelerinin karşıtı kabul edilmekteydi. 

Batı Avrupa ve özellikle Fransız kültürünün örnek alındığı bir dönemde, diğer halk kültürleri 

ya da Rus kültürü de „barbar‟ veya „asyatik‟ olarak değerlendirilmekteydi. Gösteriş, lüks ve 

ihtişam tutkusu, sınırsız salt iktidar hevesi, Asya (Doğu) kültürünün genel nitelikleri olarak 

kabul edilmişti.
5
        

Fransız gözlemcilere göre, Osmanlı hükümeti o dönemde halka baskı uygulayan 

despot bir yönetimdir.
6
 Türklerin doğası ve karakteri ise, tamamen Asya özellikleri, yani 

barbar ve savaşçı bir karakter taşıdıkları doğrultusundaydı. 19. yüzyılda bile „turquerie’ 

kavramı, sadece bir sanat tarzını değil, aynı zamanda Türk karakterini, yani „Türk acımasızlığı, 

                                                           
3
 Tsarskoye Selo Devlet Müze ve Korusunda 2. Katerina‟ya ait ilginç bir çalışma ve yazı masası 

kalmıştır. ( Fransızca “bureau” – kağıt vb. koymak için dolabı olan yazı masası) Masanın bir tarafında, 

II. Katerina Konstantinopolis Surları Önünde adlı ahşap bir mozaik süslemektedir. Bu da Yunan 

Projesinin açık bir göstergesiydi.  
4
 D. O. Şvidkovskiy. Rus Klasisizm Mimarisinde Doğu Stilleri // 18. yy İkinci Yarısından 19. yy 

Başlarına Kadar Rus Klasisizmi, Moskova, 1994, s. 162  (Rusça). 
5
 Dünyanın Bütün Kıtalarınının Tasviri. Sankt Peterburg, 1806, s. 285. 

6
 Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers par une societe de gens de 

lettres. Т. XVI. Livourne, 1775. s. 720-721. 
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sertliği ve gaddarlığını‟, ayrıca „Türk alışkanlıklarını ve huyunu‟ içeren bir kavram olarak da 

kullanılmaktaydı.
7
     

18. yüzyıl sonlarında Rusya aydınlanma düzeyine ulaşmış, kültür ve uygarlık 

açısından gelişmiş bir devlet olarak Avrupa‟daki yerini almaya çalışıyordu. Ülkeyi Ortaçağın 

karanlığından çekip çıkararak yüzünü Batı‟ya çevirmiş olan aydınlanmacı Çar I. Petro o 

sıralarda Ruslar için milli bir kahramandı.       

İşte o dönemden beri Antik çağın kültürel geleneğinden uzak olan bütün diğer 

kültürler, hem Avrupa hem de Rusya‟nın gözünde „barbar‟ sayılmaktaydı. Bu bağlamda Yunan 

Projesinin de önemi büyüktü. Çünkü Rusya, böylece İstanbul‟u barbarlardan kurtararak büyük 

Yunanistan‟ı yeniden kurma hayalindeydi. Avrupalıların ve Rusların gözünde Osmanlı 

Türkiye‟si tabii ki „barbar‟ ve „Asya‟ tipi bir devletti. O zamanlar Antik kültür geleneklerinden 

çok uzak olduğu düşünülen Türk sanatı da aynı şekilde değerlendirilmiştir. Bu bakımdan 

1787‟de II. Katerina‟nın Kırım gezisine katılmış olan Prens De Linn‟in, Osmanlı mimari sanat 

örneği sayabilecek Bahçesaray‟la ilgili değerlendirmesi, açıklayıcı olması bakımından dikkat 

çekmektedir. Gezgin, bu sarayda „Moritanya, Arap, Çin ve Türk‟ özellikleri‟
8
 taşıyan eklektik 

bir tarz görmüştü. Türk veya Çin tarzında olup olmadıkları hiç önemli değildi. Bunlar aynı 

şekilde az bilinen, öteki ve garip olup, tarihte yüzyıllar boyunca Antik sanat kuralları ve 

ölçülerini benimsemiş Avrupalının gözünde kuraldışıydılar. Bunlar „barbarların‟ tarzıydı ve 

dolayısıyla da aynıydılar. Rus sanatında 18. yüzyılın ikinci yarısında Türk konusunun kısa süre 

içinde o sıralarda yayılan „Gotik‟ tarzla kaynaşması da her halde bununla açıklanabilir. 

                           

ÖRNEK ESERLER 

 

Tsaritsin ve Çeşme Sarayı 

„Gotik‟ tarz, Rusya‟da 1770‟li yılların başından itibaren yaygındı. Moskovalı 

araştırmacı Y. Gerçuk‟un yazdıklarına bakılırsa, o dönemin düşünce ve değerler sisteminde 

„Gotik‟, biçim açısından pek belirli olmayan ve herhangi bir milli özellik taşımayan oldukça 

geniş bir akımdı. Kelime, Batı kökenliydi ve gerek Avrupa gerekse de Rusya‟daki ortaçağ 

eserleri için, ayrıca ortaçağ veya genelde kural dışı ortaçağ konu ve üsluplara uygulanmış 

bütün çağdaş eserler için kullanılıyordu.
9 „

Gotik‟ olan her şey, Antik olanın yani klasik olanın 

karşıtıydı. Ortaçağ mimarisini nitelendirirken 18. yüzyıl ortalarında Katolik Papaz P. Laugier 

şöyle yazmıştır: „Güzel sanatların tümünde, zevk ve kuralları koruyabilmiş biricik 

İmparatorluğun harabeleri altına gömüldükten sonra, geç dönemlerdeki (yani Roma‟nın 

çöküşünden sonra) „Barbarlık‟, yeni bir mimarlık sistemi ortaya koymuş ve burada orantılar 

göz ardı edilmiştir. Motif ve süslemeler tuhaf bir biçimde olup basitçe birbiri üzerine 

bindiriliyordu, her şey kertilmiş ve yarılmış taşlardan ibaretti, biçimsizlik, grotesk ve aşırılık 

hakimdi‟.
10

 18. yüzyılda „Gotik‟ tarz için bu özellikler esas alınmıştır. Bu tarzın başlıca 

belirleyici nitelik ve detayları, sivri kemerli pencereler ve  kornişler üzerinde den dan  şeklinde 

işlemeler, badanasız bırakılan kırmızı tuğla duvarlardı. Söz konusu üslupta inşa edilen yapılar, 

                                                           
7
 İvan Tatişev‟in düzenlediği Genel Fransızca – Rusça Sözlük, Cilt 1, Moskova, 1841, s. 725;  Nouveau 

Dictionnaire Universel de la Langue Francaise. T. II. Paris, 1860, s. 925. 
8
 L. Woolf. Doğu Avrupa’yı Keşfederken: Aydınlanma Düşüncesinde Uygarlık Haritası, Moskova, 

2003, s. 212 (Rusça). 
9
 Y. Y. Gerçuk. 18. Yüzyıl Rus Sahte Gotiği Sorunları/18. yy İkinci Yarısından 19. yy Başlarına Kadar 

Rus Klasisizmi, Moskova, 1994, s. 148 (Rusça). 
10

 P. Laugier. Essai sur l 
,
 architecture. Paris, 1755. s. 3. 
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ilk olarak Rusya‟da 18. yüzyılın ikinci yarısında genelde St. Petersburg ile Moskova‟da ve 

bunlara yakın yerlerde görülmüş olup 19. yüzyılın başlarına kadar bu tarza rastlanılmaktadır. 

Tarzın yaygın bir hal almasına katkısı bulunan Rus mimar çok fazla değildir. Bu tarzı 

benimseyen mimarlar St. Petersburg‟da Y. Felten, Moskova‟da ise V. Bajenov ve M. 

Kazakov‟dur.
11

 İşaret edilen özellikler açısından „Gotik‟ kavramının, Türk mimarisi için bile 

kolayca kullanılabileceği bellidir. Bu mimari, Gotların mimarisi gibi „barbarca‟ olarak 

tanımlanmıştır. Tsaritsin ve Çeşme Sarayı bu tarzın bariz örneğidir. (Res 1, 2). 

 

Harap Kule  

1771‟de Y. Felten tarafından inşa edilen Tsarskoye Selo‟daki Harap Kule, görünüşte 

tam olarak Türk izleri taşımasa da Türk tarzında sayılabilir. Burada, derinlemesine toprağa 

geçmiş devasa Toscana Sütunu söz konusu olup, üzerine Gotik tarzda bir köşk oturtulmuştur. 

Sütuna bitişik koskoca duvarı aynı ölçüde büyük bir kemer kesmektedir. Bu yapının 

tamamında kırmızı tuğla kullanılmış ve yüzeyde çok eski yapı izlenimi vermek için çatlaklar 

ve yarıklar oluşturulmuştur. (Res 3) Yapıyı Türk tarzına bağlamak belki de abartılı olacaktır; 

ama kemerin kilit taşı üzerindeki şu yazı, konuya ayrı bir boyut kazandırmaktadır: „Bu anıt 

Türklerin Rusya‟ya karşı açtıkları savaşın anısına 1768‟de dikilmiştir‟. Bu „harabe‟ yapıyı 

aslında Yunan Projesi bağlamında ele almak gerekir. D. Şvidkovskiy‟in belirttiğine göre,  

Harap Kule, „yer altına gömülü Antik harabelerin görünen kısmı gibidir ve üzerinde küçük 

Türk yapısı vardır ve bu Osmanlı hükümranlığı altında uyuyan büyük Yunanistan‟ın 

alegorisidir‟.
12 

 (Res 4 ).              

 

Khodiinka  

Antik uygarlık kültü yaşanan bir dönemde klasik olmayan bütün yapıtlar kuraldışı 

sayılmakta ve dolayısıyla „Gotik‟ olarak görülmekteydi. Osmanlılarla Küçük Kaynarca Barış 

Anlaşması‟nın imzalanmasıyla ilgili olarak Temmuz 1775‟te zafer töreni ve kutlama 

organizasyonu için sipariş alan mimar V. Bajenov, bizzat „Gotik‟ tarzı tercih etmişti. Kutlama 

törenleri Moskova‟da Khodınka Ovası‟nda yapılacaktı. Bizzat İmparatoriçe II. Katerina, 

üzerinde atıf yazıları bulunan klasik zafer takı ve kemerlerden bıkmış olduğu için, yeni bir 

yaklaşım arzusundaydı. Bu yüzden Bajenov‟dan, boş alanda kenarlarını kumla doldurmak 

suretiyle Karadeniz „maketi‟ oluşturmasını ve belirli noktalarda da Rusların ele geçirdikleri 

Osmanlı kalelerini „yerleştirmesini‟ istemişti. Kale maketleri, ahşaptan olacak, boya ile taş 

süsü verilecek, misafirler ve seyirciler de buraya yerleştirileceklerdi (Res 5). Bajenov ve 

yardımcısı Kazakov, muhteşem bir kompozisyon kurmuşlardı. Törenlerin bir tanığı şöyle 

yazıyordu: „Khodınka Düzlüğü‟nde harika bir panoramik görüntü vardı, alanda geçici de olsa 

                                                           
11

 Rus sanat tarihçileri ve uzmanları, bölgesel olarak Moskova ve Peterburg ekollerini birbirinden 

ayırmaktadırlar; Peterburg başkent ve İmparator tahtının bulunduğu yerdi ve dolayısıyla buradaki sanat 

soylulara özgü kozmopolit özellikler taşıyordu. Peterburg kenti kurulduktan sora İkinci Başkent 

durumuna düşen Moskova‟da ise sanat, stil açısından çok serbestti ve Rus geleneklerine yakındı. Yuriy 

Matveyeviç Felten (1730 - 1801) – Klasisizm dönemi Peterburg mimarisinin en önemli 

temsilcilerindendir. 1760 – 1770‟li yıllarda Saray inşaat makamını yönetmiştir. Vasiliy İvanoviç 

Bajenov (1737 - 1799) ve Matevey Fyodoroviç Kazakov (1738 - 1812) Moskova mimarisinin 18 yy 

ikinci yarısındaki en parlak temsilcileridirler. V. İ. Bajenov, idealist mimardı ve birçoğu gerçekleşmeyen 

dev projeler üretmişti. M. Kazakov ise haklı olarak Klasisizm döneminin Moskova‟sını yaratan adam 

sayılır. O, Moskova ve çevresindeki çok sayıda saray, köşk, çiftlik konağı ve mabetlerin mimarıdır. Bu 

mimarların üçü de tarz ve stil farklarına bakmaksızın Rus gotiğinin kurucularıdırlar. 
12

 D. O. Şvidkovskiy, a.g.e., s.163. 
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adeta bir kentte olduğu kadar çok yapı inşa edilmişti. Farklı renk ve görünüşe sahip bütün 

minareler, yangın kuleleri ve köşk gibi yapılar Türk tarzındaydı; bunlar gerçek kale, ada, 

garnizon ve gemi gibiydiler.‟
13 

Türk örneklerinin taklidinden oluşan inşaat, sadece mimari 

yapılarla sınırlı değildi. İmparatoriçenin hizmetçileri, ona eşlik eden saray erkânı da Türk, 

Arnavut, Sırp ve Çerkez kıyafet giymişlerdi. „Buhara cambazları‟ halkı eğlendiriyordu ve 

alanda Nogay çadırları kurulmuştu.
14

 Bu, aslında Rusya‟da Türk tarzında düzenlenmiş en 

büyük törendi.  

Genelde Rus araştırmacılar, Khodınka Düzlüğü‟ndeki söz konusu köşklerin mimari 

özelliklerinde ve Moskovalı mimarlar V. Bajenov‟la M. Kazakov‟un „Gotik‟ yapılarında 17. 

yüzyıl Rus mimarisinin etkilerini kaydetmek eğilimindedirler. Moskovalı mimarların iyi 

bildikleri bu husus, artık tartışılmaz bir gerçektir. Örneğin, Y. Gerçuk‟un yazdığına göre 

mimar, Khodınka Düzlüğü‟ndeki kutlama törenlerini planlarken töreni adeta „doğrudan 

fethedilmiş topraklara taşımıştı ve bir tür egzotik ve dekoratif tarzda yapılar, mimarın iyi 

bilmediği Doğu kentlerinin mimarisini simgeliyorlardı. Üstelik bunlarda Batı Gotik tarzı 

elemanlarla (sivri biçimde kapı ve pencere yerleri) birlikte, nedense „Eskiçağ Rus mimarlık 

öğeleri de (Kadın başlığı kokoşnike benzeyen kubbeler, gemi omurgası şeklinde çatılar, 

çadırlar vb.) yer almaktaydı‟.
15

 Gerçekten de bu Gotik üslupla eski Rus mimarisi arasında 

ortak noktalar çoktu; şöyle ki inşaat malzemesi olarak duvarlarda kırmızı tuğla, ince işlerde ve 

kaplamalarda beyaz taş kullanılmıştır. Mimari detaylarda Kokoşnik, kavun şekilli kolon süsleri 

(dınka), küp biçiminde direkler, pencerelerde sivri tepe uçları, sarkan kemerler ve diğer öğeler 

bunu kanıtlamaktadır.  Eski Rus sanatının etkilerini göz ardı etmiyoruz ama yine de Khodınka 

Düzlüğü‟ndeki yapıları mimarların bizzat Türk mimarisini taklit etme girişimi olarak 

görüyoruz: çünkü mimarlar, Türk yapı örneklerini o dönemin alışkanlık ve zevklerine göre 

yeniden yapmışlardı. Ayrıca II. Katerina da Türk kalelerinin benzerlerini yapmak için talimat 

vermişti.          

Üslup açısından Rus Gotik tarzının zemini oldukça geniş tutulabilir ve burada sadece 

Batı ve eski Rus örneklerinin etkisinden bahsetmek yeterli olmaz. Çünkü Doğu tarzı da söz 

konusudur ve bu sayede hem eski Rus hem de Batı ortaçağ mimarisinden aynı derecede uzak 

ve gerçekten fantastik bir mimarlık üslubu ortaya çıkmıştır.        

Khodınka Düzlüğü‟ndeki kutlamaların ardından Moskova ve yakın yerlerde değişik 

Gotik yapılar yaygın hale gelmişti. Devlet için, Osmanlı İmparatorluğu üzerinde kazanılmış 

askeri zaferler gibi olağanüstü önem taşıyan gelişmeler ve olayları yaşatmak üzere yapılan 

Petrovski İmparatorluk Sarayı (M. Kazakov, 1775-1782) ve Tsarisıno‟daki Saray Külliyesi (V. 

Bajenov, M. Kazakov, 1775-1790, tamamlanmamıştır) bunlar arasında en belirgin örneklerdir. 

Soylulara ve devlet erkânına ait birçok konak ve köşklerde kale burçları, karakol kuleli ve den 

danlı kale surları gibi daha mütevazı Gotik kapılar ve girişler yaptırılmıştır.         

    

Mihalkovo Çiftliği ve Benzeri Yapılar 
Günümüzde Moskova sınırları içinde bulunan Mihalkovo Çiftliği, 1770‟te Osmanlı 

Bender Kalesi‟ni gören Rus komutanı P. İ. Panin‟e aitti ve 18. yüzyıl sonlarında inşa edilmişti. 

Burada büyük bir olasılıkla „Gotik‟ tarzda çiftlik konağı yapılmıştı ve günümüze ulaşmayan bu 

                                                           
13

 K. İ. Mineyeva. Tsaritsino. Moskova, 1988. s. 29. (Rusça). 
14

 Mineyeva, a.g.e., s. 29-30. (Y.N.: Nogay Ordusu – XVI yy. göçebe Nogay aşiretlerinin şimdiki Rusya 

arazisinde Volga ve Don ırmakları arasında oluşturdukları devlet. Moskova‟ya bağlı bir teşekküldü. 

Sonradan bu siyasi birliğin bir kısmı Kırım Hanlığı ve Osmanlı devletine bağımlı kalmıştı). 
15

 Y. Y. Gerçuk, a.g.k., s. 154. 
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konak, „Panin‟in gördüğü kalelerden birinin benzeriydi.‟
16

 Günümüze sadece çiftliğe giriş 

kapısında bulunan kırmızı tuğladan yapılmış birkaç kale burcu gelmiştir (Res 6).  Rus 

ordusunda dönemin en yüksek General–Feldmareşal rütbesine sahip Kont Z. G. Çernışev‟in 

Volokolamsk‟tan 18 km. uzaklıkta bulunan Yaropolts Çiftliği‟nde Osmanlı savaşları ile ilgili 

olarak 1774‟te Meçet (cami) adlı köşk yapılmış, yanı başında ise ünlü komutan Kont 

Rumyantsev–Zadunayski‟nin zaferlerinin anısına bir obelisk dikilmişti.
17

      

Çernışev, öteki çiftliğinde Doğu tarzında birkaç köşk, ayrıca Moldavya Evi ve 

tiyatrolu Türk Evi inşaatı için talimat vermişti.
18 

Bunlar ahşaptı ve zamanımıza kadar 

ulaşmamıştır.         

Moskova‟dan 21 km. uzaklıkta Troitsk–Kaynarca‟daki çiftlik ve konaklar da söz 

konusu savaşın ünlü komutanlarından Feldmareşal Kont Rumyantsev–Zadunayskiy‟e aitti. 

Khodınka Düzlüğü‟ndeki kutlamalar bittikten sonra Ağustos 1775‟te Küçük Kaynarca 

Barışı‟yla ilgili tören ve kutlamalar sürdürülmüştü. Çok eski bir yerleşim olan Troitsk köyünün 

adına, tarihte yer alacak „Kaynarca‟ Türkçe yer adı, zaten bu zaferle ilgili olarak eklenmiştir. 

Buradaki parkta komutanın işgal ettiği kalelerden birini hatırlatan ahşap bir köşk yapılmıştı. 

Köşk günümüze kadar ulaşmamıştır. Park yollarının kesiştiği noktalara ise Rus ordusunun ele 

geçirdiği Rımnik, Kagul ve öteki Osmanlı kalelerinin adları verilmişti.
19

  

 

Kızıl veya Türk Çağlayanı 

Türk teması en belirgin şekilde, en fazla zaferle sonuçlanan savaşlara girişen II. 

Katerina‟nın en sevdiği yazlık olan, Tsarskoye Selo saray külliyesindeki yapılarda 

görülmektedir. Parkta çok sayıda anıt dikilmişti. Bunlardan bazıları, hilal motifi, Türk silahları 

gibi resimler içeren Türk sembolleriyle süslenmişti (Kırım ve Çesmensk/ Çeşme sütunlarının 

1770‟li yıllarda A. Rinaldi tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir). Kimi durumlarda o 

dönemin düşünce ve bakış açısına göre Türk tarzına benzeyen veya Osmanlı‟ya özgü simgeler 

taşıyan yapılar da inşa edilmişti. Yukarıda bahsettiğimiz Harap Kule de bunlardan biriydi. V. İ. 

Neyolov‟un kırmızı tuğladan inşa edilmiş, küçük çaplı, Türk Gotik tarzında, 1770‟lere ait iki 

kulesi olan Kızıl veya Türk Çağlayanı da bu örneklerden sayılabilir (Res. 7a-b). Görünüşe 

bakılırsa bu yapılar, parkta gezenlere uzak bir ülkenin mimarisini tanıtacaktı.
20

  

 

 Türk Köşkü 

1777-1781 arasında park havuzunun kenarında inşa edilen ve 2. Dünya Savaşı 

sırasında kaybolan Türk Köşkü de büyük ilgi uyandırmaktaydı (Res. 8). Söylenceye göre, bu 

köşk, „İstanbul‟daki Has bahçelerden birinde bulunan köşklerden birinin bir kopyasıydı‟ ve 

1770‟li yıllarında İstanbul‟a Rus Büyükelçisi Repnin‟in atanması şerefine yaptırılmıştı. Köşk, 

                                                           
16

 M. A. İlyin. Moskova. Moskova, 1963. s. 313-314. (Rusça).  
17

 N. Y. Tihomirov. Moskova Çevresndeki Çiftlik Konak ve Saraylarının Mimarisi, Moskova, 1955. s. 

100 (Rusça). 
18

 (Moldavya veya Basarabya/Bogdan, Osmanlı devletine dahildi ve bu nedenle Türk toprakları 

sayılıyordu) D. O. Şvidkovskiy, a.g. k., s. 158. 
19

 19. M. A. İlyin, Moskova Çevresi, Moskova 1966, s. 65. (Rusça). 
20

 2. Katerina‟nın Tsraskoye Selo Parkı, adeta minyatür bir Dünya idi. Parkın pek büyük olmayan 

arazisinde dünyanın birçok yerlerine ait mimari fragmanlar yer alıyordu: piramit (Roma‟daki Cestius 

piramidi), Roma hamamları ve harabeleri, Gotik kapılar, Çin köyü, köşkler, yeni Fransız ve İtalyan 

tarzında kameriyeler ve köşkler. Bunların yanında Türk tarzında bir yapı olması çok isabetli karardı. 

Park dışına çıkmaksızın adeta dünyanın her köşesine – Mısır‟a, İtalya‟ya, Çin‟e, Türkiye‟ye ve 

Fransa‟ya ulaşabilirdiniz. 
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İstanbul‟daki ile aynı tarzda döşenmişti. Divanlar Osmanlı topraklarından getirilmiş değerli 

kumaşlarla, döşemeler ise halılarla kaplıydı. Duvarlarda İstanbul manzara resimleri vardı. 

Köşkün salonunda dört taraftan duvarlara bitişik divan şeklinde yerleştirilmiş yataklar 

bulunuyor; salon kısmı yataklardan az yüksekte olup üzerinde palmiye yaprakları şeklinde 

kesilmiş sac süsler bulunan ince ahşap sütunlar ile diğer bölümlerden ayrılıyordu.‟
21 

  

Aslında bu Türk Köşkü, ressam ve mimarların hayal gücünün ürünü olan fantastik 

„Türk tarzında‟ yapıtların aksine gerçekten Türk tarzında olan ilk Rus yapılarından biriydi. 

Fakat görünüşü alışılmışın çok ötesinde olmasından ve genelde Türk sanatının neredeyse hiç 

bilinmemesinden dolayı,  o dönemde kimileri Köşke „Müslüman mabedi veya camisi‟ 

diyorlardı.
22

  

Osmanlı–Rus savaşı sırasında, Rusların yaşantısında doğrudan Türkiye‟den getirilmiş, 

gerçek Türk eşyaları ve Doğu aksesuarları görülmeye başlar. Bunlar arasında mobilya olarak 

Türk sedirleri ve divanları çok tutuluyordu ve oldukça yaygındı. Bu divanlardan biri 1779‟da 

özel olarak II. Katerina için getirtilmiş ve Petergof‟taki saraya koyulmuştu (Res. 9).
23  

 

Tasarlanan Saray Odaları -Divanlı Odalar 

1780‟li yıllarda mimar Ch. Cameron, Tsarskoye Selo‟da görünüşü Doğu esintileri 

içeren, yaklaşık 10 m
2
‟lik küçük bir oda tasarlamıştı. Gök Oda diye bilinen ve 

İmparatoriçe‟nin yatak odasında yer alan bu mekâna ayrıca Tütün İçme Odası da deniyordu. 

Bu mekân 2. Dünya Savaşı sırasında yıkılmıştır (Res. 10). Odanın tavanı ve duvarları süt 

beyazı ve türkuaz renkte camla kaplanmıştı; üzerinden de bir dereceye kadar Doğuyu 

hatırlatan yaldızlı bronz, arabesk süsler ve madalyonlar eklenmişti. Uzunlamasına duvar 

boyunca yükseltide mavi ipekle kaplamalı divan konulmuştu, yanı başında ise iskemleler 

bulunuyordu. İmparatoriçenin nedimesi Varvara Golovina‟nın anlattıklarına göre:  II. Katerina 

için divan açık havada özel odaların terasında bulunmakta ve „sabahın erken saatlerinde 

Haşmetmeapları keyifle işlerini görüyordu.‟
24

   

Türk divanlarının yaygın olması kolayca açıklanabilir; eskiden olduğu gibi yatak 

odaları ve özel odaların antrelerinde hala önemli olan Fransız mobilyası ile mukayesede Türk 

divanları resmi mekânların uzağında rahat ortamda hoş bir dinlenme fırsatı sağlıyordu. 

Divanlar, duvar boyunca veya köşelere yerleştirilmekteydi.  Üzerindeki minder ve yastıklar, 

rahatça uzanmak, oturmak, okumak, yazmak ve tütün içmek için uygun bir ortam sağlıyordu. 

Divanlı odalar sadece Osmanlı etkisinden kaynaklanmıyordu. „Türk Tarzı‟, çok değişmiş ve 

Avrupalılaşmış olarak Rusya‟ya Batı Avrupa üzerinden, çoğunlukla da daha 18. yüzyıl 

başlarında Osmanlı kültürüyle tanışmış Fransa üzerinden girmekteydi. Şöyle ki Gatçina 

Parkı‟nda F. Viollet tarafından 1780‟li yıllarda yapılmış, küçük boyutlu Akağaç Ev denilen 

yapının içinde de küçük bir divan odası vardı. Duvarlar aynalarla kaplıydı ve üst kısmından 

üzerinde çiçek resimleri işlenmiş ahşap latalar geçmekteydi. Bu latalar, ince süslemeler ve 

rahat divanlar bulunan bir tür bahçe kameriyesinin taklidiydi. İç mekân düzenlemesindeki bu 

tarz, Fransız ön örneklerine işaret etmektedir ve buradaki divan ise Fransız Neo- Klasisizmi 

yorumu içinde Doğu kültürünün bir elemanıdır (Res. 11a, 11b, 11c).  

                                                           
21

 S. N. Vilçkovskiy. Tsraskoye Selo. Sankt – Peterburg, 1992, s. 172 (Rusça). 
22

 İ G. Georgi. Rusya İmparatorluk Başkenti Sankt – Peterburg ve Onun Çevresindeki Görülecek 

Yerlerin Tasviri, Sankt – Peterburg, 1896. s. 503. (Rusça). 
23

 Divanlı Oda, divanla birilikte halen Petergof Büyük sayrında korunmaktadır ama şimdiki divan, İkinci 

Dünya Savaşı sırasında kaybolan aslının kopyasıdır. 
24

 V. N. Golovina. Anılar // Asil Kadının Yaşam Öyküsü, Moskova, 1996, s. 115 (Rusça). 
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Dogu Giyim  ve Yaşam Tarzı  

O dönemde Rus kültür alanında Doğu giyim tarzına ilgi büyüktü ve Doğu kumaşları 

yaygındı. 1790‟lı yıllarda Basarabya‟nın merkezi olan Bender‟de savaşan ordudaki eşini 

ziyaret eden nedime Varvara Golovina, anılarında Rus askeri aristokrasi çevrelerinin yaşam 

tarzından bahsetmiş; divanlar, Türk üslubunda dikilmiş Rus giysileri ve eski Türk konutlarını 

anlatmıştır: „Derken ben dışarı çıktım... Türk tarzında olan küçük misafir odası neşeli sesler ve 

çığlıklarla doldu... Ev tam olarak derli toplu sayılmazdı, divan yoktu... Geceyi geçirdiğim 

odanın duvarları ve kapıları ahşaptı, üzerleri hilallerle süslüydü; içerideki iki büyük kapı üç 

yatak odasından birine açılıyordu. Türkler, karılarını burada tutarlardı... Dışarıda pencerenin 

altında kurumuş asmalar ve büyük bir vişne ağacı vardı, ama meyvesi yoktu çünkü mevsimi 

artık geride kalmıştı... Prens Potyomkin‟in
25

 konağında sık sık akşam partileri düzenleniyordu. 

Bu parti ve ziyafetlerde Doğu lüksü ve ihtişamı, aşırı derecedeydi... Parti veya balo olmadığı 

günlerde camia divanlı salonda günü akşam ediyordu. Buradaki mobilya, pembe Türk 

kumaşıyla kaplanmış ve gümüş sırmalıydı; döşemede yaldız sırmalı halı vardı. Lüks masada 

filigran işlemeli buhurdan, çevreye Arap kokuları yaymaktaydı. Birkaç çeşit çay ikram 

ediliyordu. Prens Potyomkin, genelde kenarları samur kürküyle zırhlanmış kaftan giyerdi... 

Prenses ise Sultan gözdelerinin giydikleri tarzda elbise giymişti ve sadece şalvarı eksikti.
26 

Ben 

zamanımın çoğunu satrançla öldürüyordum.‟‟
27

 
 
                                  

Golovina‟nın bahsettiği Prensin eşi, Türk tarzında giyinmişti. Çünkü o dönemde bu 

tarz, artık bayanlar arasında moda olmaya başlamıştı ve aristokrasi çevrelerinde, Türk tarzında 

dikilmiş atlas elbiseler sıkça görülmekteydi. Bunlar yandan kapatılarak enli kuşakla bağlanırdı. 

18. yüzyılın son on yılında en yaygın başörtüsü ise sarık ve çalmaydı. Ruslar buna türban 

diyordu (Res. 12). Bizzat böyle A la Turca tarzda giyinmiş güzel kadınlar, o dönemin birçok 

portresinde görülmektedir.  

İkinci Osmanlı–Rus savaşına doğrudan katılan ve P. A. Rumyantsev–Zadunayskiy‟in 

komutasında savaşan L. N. Engelgardt da, Golovina gibi Rusların Doğu yaşamıyla tanışmaları 

ve alışmaları üzerine oldukça belirgin kanıtlar bırakmıştır: „O sene kışın (1789) Yaş‟ta durum 

sakindi; kimi asilzadeler balolar düzenliyorlardı... Bu balolarda Moldovyalılar, joko dedikleri 

kendi danslarını ifa ediyorlardı... Misafirlere şerbet, reçel, meyve ikram ediliyordu, isteyenler 

çubukla tütün içerlerdi.‟
28

    

Genelde divanlı özel odalarda çubukla tütün içmek, 18. yüzyıl sonlarında Rus soylular 

arasında en yaygın alışkanlıklardan biriydi. Daha Çar I. Petro zamanında Rusya‟da pipo 

içmeye başlamışlardı ama sonra Fransa‟dan enfiye çekme modası gelmişti. Osmanlı ile yapılan 

savaşlar nedeniyle Ruslar arasında Avrupa pipoları değil, Osmanlı‟dan bildiğimiz uzun 

çubukla tütün içme modası yayılmıştır. Divanlı odaların ortaya çıkmasında, bu çubuk 

modasının da rolü vardı. Şöyle ki Gatçina sarayında, Kont G. Orlov için Türk divan odası 

yapılmış ve banyodan sonra dinlenmek için tasarlanmıştı. Her halde divan da çubuk da 

                                                           
25

 Grigoriy Aleksandroviç Potyomkin (1739 - 91) – 2. Katerina‟nın gözdesi, devlet adamı ve komutan. 

1776‟da Novorossiysk, Azak ve Astrahan Valisi görevine atandı ve aslında Rusya güney topraklarının 

yöneticisi oldu. 1780‟lerde bazı reformlar yaptı, Karadeniz Filosunu kurdu, Karadeniz ve Azak 

kıyısında birçok liman ve kentler yaptırdı. İkinci Rus – Osmanlı savaşı (1787- 91) sırasında Rus 

ordusunun Baş komutanıydı.         
26

 Potyomki‟nin gönül yarası ve sevdiği ama ona ilgisiz kalan Yekaterina Fyodorovna Dolgorukova 

(1769 - 1849) söz konusudur. 
27

 V. N. Golovina, a.g.k., s. 105-106. 
28

 L. N. Engelgardt Notlar, Moskova. 1997. s. 50 – 51 (Rusça). 
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doğrudan Osmanlı ülkesinden getirtilmişti. Çünkü hem Gatçina‟nın sahibi G. Orlov, hem de 

kardeşi 1768-1774 Osmanlı–Rus savaşına doğrudan katılmışlardı.  

 

SONUÇ 

18. yüzyılın ikinci yarısında Rusya‟da Türk kültürü ve sanatıyla yoğun şekilde temas 

söz konusudur. Bu etki, II. Katerina dönemindeki Osmanlı–Rus savaşlarıyla ilgiliydi. Askeri 

olaylar ve savaşın gidişatı, iki ülke arasında doğal olarak ilişkileri yoğunlaştırmış ve bunlar 

kültür alanında da etkileşime yol açmıştı. Savaşa katılan asker ve komutanlar, evlerine ganimet 

veya satın alınmış Türk malları mobilyaları, giysileri ve çeşitli eşyalar getiriyorlardı. Ruslar 

yeni coğrafyada yeni yerleşimler, yapılar, kent planları ve mimarileri; değişik insanlar, 

kültürler, örf ve adetler görüyorlardı.  İşgal edilmiş ve Rusya‟ya katılmış yeni bölgelere 

hükümetin talimatıyla ressamlar gönderiliyordu ve bunların görevi, doğrudan yerli halkı, 

mevcut mimari yapıları ve coğrafyayı tespit etmekti. 19. yüzyıl başlarına doğru Rusya‟da 

zaman içinde Osmanlı hakkında gerçek bilgiler oluşmaya başladı, dolayısıyla Türk sanatı ve 

tarzı üzerine de bilgiler birikti. II. Katerina dönemi ise (1763-1796) uzak bir ülke ve onun 

kültürüyle sanatsal etkileşim açışından bir başlangıç dönemidir. Bu nedenledir ki dönemin Rus 

mimarisinde Türk tarzında bazı örnekler, gerçek Türk mimari eserlerine uzak olmakla birlikte, 

bazıları neredeyse yaşamıyla birlikte Türk tarzını tam olarak yakalamaya çalışmışlardır. 
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