
XVIII veya XIX. yüzyılda ku b be kasnağın
da değişiklik yapılırken bu kulecikterin 
de ilave edildiğini düşünmek mümkün
dür. Caminin 1930'lu yıllara ait fotoğra
fında, son cemaat yeri olarak üstü kire
mit kaplı ahşap çatı ile örtülü bir kısmın 
varlığı görülür. 181 O'daki Türk- Rus sa
vaşları sırasında Hezargrad işgal edilerek 
tahribata uğramış , 1828-1829 savaşında 
da tahribat sürmüştür. Rus ordusu He
zargrad'dan çekildiğinde caminin son ce
maat yerini tahrip etmiş ve savaş hatıra
sı olarak buradaki mermer sütunları gö
türmciştür. Bu kısımlar daha sonra ağaç 
ve kerpiçten inşa edilmiştir. Ana binanın 
mimarisine bütünüyle ters düşen, üç cep
hesinde dikdörtgen biçimli pencereler 
sıralanan bu biçimsiz son cemaat yeri de 
herhalde camide değişikliklerin yapıldığı 
XIX. yüzyılda eklenmiştir. Bulgaristan es
ki başmüftüsü Mehmed Toptchiev tara
fından hazırlanan kitapta cümle kapısının 
iki yanındaki oturma nişlerinin mukar
naslı olduğu görülmektedir. Ahşap kapı 
kanatları da geçmelidir. Resmin çekildiği 
yıllarda caminin cephesinin muşamba 
veya naylonlarla kaplı olduğu da farkedil
mekte. ayrıca bazı gergi demirleriyle bu 
kısımda takviyeler yapıldığı dikkati çek
mektedir. XVI. yüzyılın Rumeli'deki eser
lerinin başında gelen bu caminin diğer 
bölümleriyle, Evliya Çelebi'nin İstanbul'
daki Rüstem Paşa Camii ile kıyasladığı iç 
süslemesine dair bilgi yoktur. Fakat şu 
husus açıkça bellidir ki bu cami Makedon 
veya Ulah mimarıarına değil, bütün dış 
orantıları ve bilhassa çok geniş çaplı kub
besiyle Osmanlı dönemi Türk sanatına 
aittir. Sağ tarafına bitişik olan minaresi, 
genellikle XVI. yüzyıl minarelerinde rast
landığı gibi uzun ve dilimli bir pabuç kıs
mına sahiptir. Pahlı gövdenin bitiminde 
üç sıra halinde mukarnaslı çıkmaları olan 
bir şerefe görülür. Avrupa kıtasının eski 
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Osmanlı ülkelerindeki minareterin özelli
ği olarak bu da ince ve uzundur. 
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İBRAHiM PAŞA CAMii 

Rodos adasında 

L 
XVI. yüzyılda yapılmış cami. 

_j 

Şehrin merkezinde kale dışında bulu
nan ve bütün kaynaklar yanında mahal
linde de İbrahim Paşa adıyla anılan cami, 
kapısı üstündeki dört satırlık Arapça ki
ta beden öğrenildiğine göre Kanuni Sul
tan Süleyman'ın adına inşa ettirilmiştir. 
Bu kitabedeki tarihi bazı araştırmacılar 
937 (1530-31) olarak çözümlemişlerdir. 
Halbuki tarih cümlesinin (Men dehalehQ 
kane arninen daimen. sene 947) ebcedi 
947 (1540) yılını verdiği gibi bu tarih ay
rıca rakamlada yazılmıştır (Çelikkol. s. 

71, rs. 162). Buna göre caminin 1536'da 
idam edilen Sadrazam Makbul İbrahim 
Paşa'nın olması pek mümkün değildir. Ki
tabede İbrahim Paşa'nın adının geçme
mesine rağmen eser bugüne kadar onun 
adıyla tanınagelmiştir. Rodos'ta Sultan 
Süleyman'ın hayratı olarak ayrıca başka 
bir Süleymaniye Camii vardır. Bu camiye 
İbrahim Paşa'nın adının niçin yakıştırıldığı 
anlaşılamamıştır. Zeki ÇelikkoL İbrahim 
Paşa'nın Mısır'a giderken Rodos'a uğra

yarak Kanuni'nin emrini yerine getirmek 
için Süleymaniye Camii ile birlikte bu ca-

İBRAHiM PAŞA CAMii 

miyi de yaptırdığını söyleyip her iki cami
nin İbrahim Paşa tarafından inşa etiirii
diğini belirtirse de bu hususta kaynak 
göstermez. Evliya Çelebi de 1082 Muhar
reminde (Mayıs 1671) çıktığı seyahatte uğ
radığı Rodos'u anlatırken Makbul (Mak
tu!) İbrahim Paşa Camii adıyla andığı bu 
eseri kısaca tanıttıktan sonra kitabesinin 
kopyasını vermiştir. 

Cami tek kubbeli, kare planlı tiptedir. 
Girişin önünde sütunlara dayanan kemer
Iere oturan üç kubbeli bir son cemaat yeri 
vardır. Geç bir dönemde bu son cemaat 
yeri dışına. ana binaya göre simetrik ol
mayan ve taş payelere dayanan üstü öne 
meyilli, saç kaplı ahşap bir çatı ile örtülü 
ikinci revak eklenmiştir. Harim girişi ba
sit bir kemerin içindedir. Kapının yayvan 
bir yay biçimindeki kemeri beyaz ve pem
be merrnerierden geçmeli olarak yapıl
mıştır. Bunun üstünde kitabeyer almış
tır. 

Kare biçimli harimin üstünü örten yak
laşık 11 ,50 m. çapındaki kubbenin sekiz
gen kasnağı sağırdır. Kareden kubbeye 
geçiş ise köşepandantifleriyle sağlanmış
tır. Ancak Hermes Balducci'nin çizdiği ke
sitte kıble duvarına komşu olan pandan
tifte garip bir kesinti mevcut olup bura
da güctük bir tromp işaretlenmiştir. Bu 
camide, diğer Osmanlı- Türk ibadet yer
lerinde rastlanmayan bir özellik olarak 
harimin iki yan duvarındaki pencerelerin 
arasında dikdörtgeri biçiminde çıkıntılar 
vardır. Niçin yapıldıkları hususunda kesin 
bir şey söylenemeyen bu çıkıntılar içeri
de harime eyvan şeklinde iki kat halinde 
açılır. Caminin planı da Evliya Çelebi'nin 
tarifiyle tam bir uyum göstermez. Son 
cemaat yeri duvarı ile yan cephenin bir
leştiği köşede duvar kalınlığı içinde olan 
minare XIX. yüzyılda yenilenmiş, İtalyan 
işgali yıllarında 1928'de camiden ayrı be
tonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. 

İbrahim Paşa Camii'nin içinden bir görünüş 
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İBRAHiM PASA CAMii 

lbrahim Paşa Camii'nin şad ırvanı 

Şerefe altı çıkmaları bilezikler halindedir. 
Kül ah da kagir olarak yapılmıştır. 

M ihrabın dikkat çekici bir süslemesi ve 
mimari özelliği yoktur. Minberi ise mer
merden olmakla beraber son derece sa
dedir. İçeride yalnız ku b be göbeğinde ve 
kasnak hizasında pek az kalem işi süsle
me görülür. Harimi üç taraftan kuşatan 
ahşap mahfil ağaç direkiere oturur. Kor
kulukları da basit çubuklar halindedir. 
Yalnız ortada girişin hizasında bu mahfil. 
dışa doğru yarım yuvarlak bir çıkıntı (cum
ba) halinde olup korkuluğu daha süslü bi
çimdedir. Caminin önünde bulunan se
kizgen biçimindeki şadırvanın sekiz sütu
na oturan kemerlerinin üstlerini kiremit 
kaplı ahşap bir çatı örtmektedir. 
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İBRAHiM PAŞA KÜLLİYESİ 

İstanbul'da 
Çandarlı İbrahim Paşa tarafından 

XV. yüzyıl sonlarında 
yaptırılan külliye. 

_j 

Cami. medrese, sıbyan mektebi, çeşme 
ve çifte hamamdan ibaret külliye, ha
mamı hariç Mercan mahallesi civarında 
Uzunçarşı caddesi yakınında, Boğaz'a ve 
Haliç girişine hakim bir yerdedir. Harna
mı Saraçhanebaşı dolaylarında yer alıyor
du. 
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Cami, Sultan Il. Bayezid'in veziriazamı 
olan Çandarlı İbrahim Paşa (ö 90511499) 
tarafından ewelce konağının veya sara
yının bulunduğu yerin yakınında yaptı
rılmıştır. Ayvansarayl, caminin tarihini 
"hayr-ı celll" ibaresinin ebcedle karşılığı 
olan 883 (1478) olarak gösterir. Ancakİs
tanbul Vakıflan Tahrir Defteri'nde bu 
camiyle birlikte İstanbul'daki medrese ve 
sıbyan mektebinin. İznik'teki caminin ve 
Kastamonu'daki medrese vakfiyesinin 
Receb 899'da (Nisan 1494) düzenlendiği 
kayıtlıdır. Bu vakfiyeye göre, Mimar Ayas 
mahallesindeki hamam dışında başta ge
rek cami ve sıbyan mektebi gerekse ha
mama komşu pek çok ev, dükkan ve hüc
reden başka Eyüp, Galata, Edirne. Filibe, 
Serez, Tekirdağ. Karasu gibi Rumeli; Çan
kırı'da Kalecik, Menteşe'de Kızılöyük, Çi
ne'de Dalama, Kastamonu ve llısu 'dakiler 

gibi Anadolu'da çok sayıda evkaf bu hay
rat için bırakılmıştır. Aynı belgede, vakıf
ların yönetimine dair uzun bir şartname 
ile birlikte hizmetiilere verilecek ücretler 
de belirtilmiştir. 

Caminin cümle kapısını çerçeveleyen 
kemerin altında bulunan kitabenin alınlı
ğın ı teşkil eden bölümünde. üç satır ha
lindeki sülüs h atlı yazıda yapının başlama 
yılı ebcedle 898 (1493) olarak verilmiş, 
altta olan daha uzun ve dört satırlık man
zum kitabede bitimi yine ebcedle 900 
(1494-95) olarak gösterilmiştir. Bu tarih
ler Hadikatü'l-cevami'dekilere uymasa 
da vakfiye kayıtlarına uygundur. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir 
elçilik heyetiyle İstanbul'a gelerek şehrin 
Galata sırtlarından görünümünü büyük 
(ll m.) bir desen halinde çizen Flensburg
lu Alman Melchior Lorichs (Lorck), Haliç'in 
üstünde ve Beyazıt Camii 'nin önünde İb
rahim Paşa Camii'ni üstünü örten çok dik, 
adeta bir piramit biçimindeki kurşun ör
tülü ahşap çatısı ile göstermiştir. Evliya 
Çelebi ise XVII. yüzyılda caminin kagir ol
duğunu, fakat kubbesi bulunmadığını, 
"Çar köşe levha kubbedir. amma gayet 
musannadır" cümlesiyle belirtir. Bu ifa
deden caminin kubbesiz fakat çok zen
gin surette bezenmiş, çatı içine gizlenmiş 
bir ahşap kubbeye sahip olabileceği ve İs
tanbul yangınlarının bu kubbeyi yok 
etmiş bulunacağı tahmin edilebilir. Aynı 
isimdeki diğer ibadet yerlerinden ayırt 
edilmesi için Atik İbrahim Paşa Camii de 
denilen eserin, genellikle Haliç kıyıların
dan başlayarak İstanbul'un kuzeydeki 
bölgelerini harap eden büyük yangınlar
dan zarar görmüş olması mümkündür. 
Fakat en büyük tahribi 23 Eylül1911 'de 

Uzun çarşı- Mercan yangınında görmüş
tür. Başta Erkan-ı Harbiyye binası olan Ali 
Paşa Konağı olmak üzere Laleli ve Langa 
semtlerine kadar pek çok binayı harap 
eden bu yangında İbrahim Paşa Camii de 
yanarak dört duvar halinde kalmış ve bu 
durumunu Cumhuriyet döneminde de 
uzun yıllar muhafaza etmiştir. Atölye ve 
eski hanların yer aldığı bir bölgenin orta
sında bulunduğundan cami yıllarca met
rOk kalmış, ancak 1965'te esnafın yar
dımları ile Vakıflar İdaresi'nce geniş ölçü
de tamir edilerek ibadete açılmıştır. Ca

. minin yakınında bulunması gereken med
rese ise daha önce yıkıldığından sadece 
bazı duvar kalıntıları tesbit edilebilmiştir. 

İbrahim Paşa Camii dikdörtgen planlı, 
dış cepheleri muntazam işlenmiş kesme 
taşla kaplanmış büyük ve güzel bir yapı
dır.· İçten ölçüleri 15,60 x 18.60 metredir. 
Tam bir kare olmadığına göre aslında ka
gir kubbesi bulunmadığı sonucuna var
mak mümkündür. Ancak esasında kub
beli düşünüldüğü ve içindeki sütunlara 
dayanan mahfillerle kubbeli olarak plan
landığı, fakat kurucusunun vefatı üzeri
ne binanın bezemeli ahşap bir kubbe ve 
çatı ile örtüldüğüne de ihtimal vermek 
mümkündür. Caminin girişindeki son ce
m aat yeri son tamirde ihya edildiği biçi
miyle cephede altı, yanlarda birer sütun
ludur. Sivri kemeriere oturan bu sütun
ların başlıkları orüinal olmadığı gibi kub
beli olarak yenilenen son cemaat yerinin 
üstü de aslında çatılı olmalıdır. Esasen 
Lorichs'in resminde de camiyle birlikte 
son cemaat yeri, dört tarafa meyilli çok 
yüksek ahşap bir çatı altına alınmıştır. 
Hatta çatı yanlarda son cemaat yerinden 
taşmaktadır. Son cemaat yerinin mevcut 

lbrahim Paşa camii'nin kitabesi 


