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İSKENDER PAŞA CAMii 
ve TÜRBESi 

Diyarbakır'da 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış 

cami ve türbe. 
_j 

Diyarbakır 'da kendi adıyla anılan ma
hallede bulunmaktadır. Diyarbakır valisi 
iskender Paşa tarafından yaptırılmış olan 
caminin kitabesi yoktur. 27 Reb'iülewel 
973 (22 Ekim 1565) tarihinde düzenlenen 
vakfiyeye göre 958 (1551) yılında inşa 
edilmiştir. Yapının adı, Mimar Sinan ' ın 

eserlerine ait tezkirelerden sadece Tuh
t etü'l-mi'marin'de geçmektedir. 

iskender Paşa Camii ana hatlarıyla tek 
kubbeli, kare planlı camiierin özelliklerini 

taşıyan bir yapıdır. Sadece harimle bağ
lantısı olmayan, fakat ona bitişik konum
daki tabhane şeklinde iki küçük mekanla 
ufak bir farklılık göstermektedir. Bu ha
liyle kanat mekanları . ana mekana oran
la küçük olsa da zaviyeli cami karakteri 
kazanmıştır. Ha rime göre yan cephelerin
de dışarıya doğru taşan son cemaat yeri 
beş bölümlüdür. Destek sistemini, iki kö
şede " L" biçiminde kesit veren iki ayak ve 
ortada dört sütun teşkil etmekte, bunlar 
birbirine sivri kemerlerle bağlanmakta
dır. Bu bölüm ün örtü sistemi hafif me
yilli kagir bir sundurma şeklindedir. Son 
cemaat yerinin özgün mimarisini koru
madığı taş işçiliğindeki farklılıktan ko
layca anlaşılmaktadır. Yapının bu bölümü 
sadece bazalt taşıyla inşa edilmiştir. Be
den duvarlarında ise almaşık örgülü si
yah ve beyaz renkteki taşlarla renkli bir 
görünüm sağlanmıştır. Bu farklılığın da 
işaret ettiği gibi yenilenen son cemaat 
yerinin orüinal örtü sistemini daha önce
leri beş adet kubbenin teşkil etmiş olması 
kuwetle muhtemeldir. 

Yapının ana ekseni üzerinde bulunan 
taç kapısı geniş sivri kemerli bir eyvan 
şeklindedir. iki yan duvarı mihrabiyeli. kö
şe çıkmaları ise sütunçelerle zenginleşti
rilmiştir. Aynı tipteki sütunçeler sivri ke
merli pencerelerin kenarlarında da bu
lunmaktadır. Pencere aralarında mukar
nas kavsaralı iki adet mihrap yer alır. iç 
boyutları 14,75 x 14,75 m. olan ha ri m 
çokgen kasnaklı. tromplu bir kubbe ile 
örtülüdür. iki köşeden merdivenle bağ
lantılı mahfi! dört sütunla taşınmakta
dır. Mukarnas dolgulu taş mihrabı orüi
naldir. Minberi ise ahşaptır. Dikdörtgen 
planlı iki yan mekanın kapıları güney cep
helerinde yer alır. Bunların son cemaat 
yerine bakan küçük birer penceresi bulu
nur. Bu ek mekanlardan doğudakine bi-
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lskender Paşa Camii ve Türbesi 'nin planı 

tişik durumda olan minare kesme taştan 
olup kübik kaideli, silindirik gövdeli ve 
tek şerefelidir. 

Zarif sütunçeler ve iki farklı renkteki 
taşların kullanılması ile sağlanmış olan ar
moninin dışında taş süslemeye rastlan
maz. Hatta son cemaat yerinin sütun 
başlı kları nın üzeri bile işlenmemiştir. 
Bunların yanı sıra yapının içinde az mik
tarda çini kaplamaya rastlanmaktadır. 

Büyük bir kısmı dökülmüş olan çinilerden 
mevcut durumdakiler altıgen biçimli ve 
mavi rengin hakim olduğu örneklerdir. 
Caminin önündeki kagir saçaklı şadırvan 
özgün halini kaybetmiştir. 

Caminin güneytarafındaki hazirede 
XVI. yüzyıl alimlerinden Muslihuddin 
Mehmed Lari'nin mezarı bulunmaktadır. 

Türbe ise caminin doğusunda yer alır. Ki
tabesi bulunmayan bu yapı mimari yön
den oldukça ilgi çekici özellikler taşımak
tadır. iki ayrı bölüm halinde mescid ve 
türbe kısımlarından meydana gelen ya
pının inşa malzemesi camide olduğu gibi 
siyah renkli taş ve küfeki taşıdır. Binanın 
kuzey kısmını teşkil eden mescid kare 
planlıdır. Asimetrik kapı doğu cephesin
de bulunur. Mescid dokuz pencere vasıta
sıyla ışık almaktadır. Bu pencerelerden 
güney duvarında yer alan iki tanesi tür
beye bakmaktadır. Pencerelerin ortasın
da mihrap vardır. Mescid sekizgen kas
naklı kagir bir kubbeye sahiptir. E bat ola
rak böyle büyük bir caminin hemen yanı 
başına küçük bir mescidin inşa edilmesi 
biraz tuhaf görülürse de bunun önceleri 
bir tekkenin tevhidhanesi olabileceği ih
timali akla gelmektedir. Türbe kısmı ba
sık sekizgen planlıdır. Bu bölüm ün üzeri
ni ise onaltıgen şekilli bir kasnağa sahip 
ku b be ve iki yarım ku b be örter. Kuzeydo
ğu cephesine sivri kemerli kapı açılmıştır. 
Diğer cephelerin hepsinde pencere var
dı r. Türbenin içinde iki pencere arasına 
alınmış bir mihrap bulunmaktadır. Bü-
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yük bir ihtimalle İskender Paşa için inşa 
edilen bu türbede paşanın mezarı bulun
mamaktadır. İskender Paşa 979 ( 1571) 
yılında istanbul'da ölmüş ve Kanlıca'da 
İskender Paşa Külliyesi içindeki türbeye 
gömülmüştür. 
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İSKENDER PAŞA KÜLLİYESİ 

Artvin'in 
Ardanuç Kalesi'nde 

XVI. yüzyılda yapılmış olan külliye. 
L ~ 

Artvin ilinde Ardanuç ilçesinin eski 
merkezinde yer alan külliye cami, medre
se. arasta. çeşme ve üç türbeden meyda
na gelmiştir. Caminin güneyi ve batısında 
zamanla oluşan bir hazlre mevcuttur. 

Kayıtlara göre cami, ilk defa VII. yüzyıl
da Hz. Osman döneminde yöreye geçici 
olarak hakim olan müslüman Araplar ta
rafından inşa edilmiştir. Orüinal şekli bi
linmeyen bu yapı Akkoyunlular'dan sonra 
kullanılamaz hale gelmiştir. 9S8'de (1 SS 1) 
Ardan uç Kalesi'ni fethedip Osmanlı ha
kimiyetini sağlayan Erzurum Beylerbeyi 
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Çerkez İskender Paşa tarafından 960 
(1553) yılında cami onarılarak ibadete 
açılmış ve buraya çeşitli gelirler vakfedil
miştir. Kapalı mekanında bulunan 1281 
(1864-65) tarihli kitabeye göre bina, Sü
leyman Paşa'nın önderliğinde Hasan 
Efendi tarafından esaslı bir şekilde yeni
den tamir ettirilmiştir. Rus işgali sırasın
da minaresi yıkılan ve bir süre depo ola
rak kullan ılan yapı günümüzde ibadete 
açık olup onarıma muhtaçtır. 

Moloz taşla inşa edilen yapının kuzeyin
de iki katlı ahşap son cemaat yeri mev
cuttur. Alt katı üç, üst katı tek bölümlü 
olarak ele alınan son cemaat yeri ahşap 
direk ve kirişlere sahiptir ve düz tavanlı
dır. Alt katta solda bağdadl olarak yapıl
mış. bugün Kur'an kursu olarak kullanı
lan bir oda vardır. Batıda sonradan yapı
ya bitişik halde inşa edilen Hatice Hanım 
Türbesi bulunmaktadır. Doğuda odanın 
yanında yer alan ahşap merdivenle üst 
kata çı kılmaktadır. Üst kat üç yönden ah
şap korkulukla çevrili olup dışa açıktır. Ek
sende görülen ve harime geçişi sağlayan 
kapının basık kemerli bir açıklığı vardır. 
Kapının etrafı silmelerle çevrelenerek dik
dörtgen içine alınmış olup üstte iki kade
meli bir tepelik mevcuttur. 

Harim güneye doğru genişleyen kare
ye yakın dörtgen plana sahiptir. Yapının 
üstü. son cemaat yerini de içine alacak 
şekilde üzeri alaturka kiremit kaplı kırma 
çatı ile örtüdür. Ahşap tavanlı harimin 
ortasında dört ahşap sütunla taşınan ve 
kirişlere oturan 6 m. çapında ahşap kub
be vardır. Mekanı aydınlatan pencereler 
her cephede altta iki. üstte iki olmak üze
re dörder adettir. Dikdörtgen açıklıklı ve 
söveli olan bu pencerelerden alt sırada
kiler daha büyük ve içten yuvarlak ke
merli olarak ele alınmıştır. Harimin kuze
yinde, kapının iki yanında kot farkı ile ze-
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minden ayrılan ve ahşap korkuluklarla 
çevrelenen mahfiller dışında bir de üst 
kat mahfili bulunmaktadır. Ahşap direk 
ve kirişlere oturan üst katın eksende öne 
doğru düz çıkma yapan köşk kısmı vardır. 
içte solda yer alan ahşap, dışta ise kuzey
doğu köşede mevcut taş merdivenlerle 
buraya çıkılmaktadır. Eksende bulunan 
alçı mihrap süslemesiz olup dikdörtgen 
çerçeve içine alınmış yarım daire şeklin
de bir nişe sahiptir. Üzeri boyanmış olan 
ahşap minberin ise herhangi bir özelliği 
yoktur. 

iç mekandaki zengin ahşap işçiliğinin 
yanında yapıda özellikle kubbenin de bu
lunduğu tavanda itinal ı ve diğerlerine gö
re daha eski kalem işi süslemeler vardır. 
Kubbeyi taşıyan kirişlerin alt ve yan yü
zeylerinde ve köşeliklerinde, sarı renkli 
zemin üzerine iki sıradan oluşan açık ye
şil renklerle boyanmış bakiava dilimleri, 
iç kısımda üçlü dairelerden oluşan kalem 
işi süslemeler görülmektedir. Köşelikle
rinde ise çiçeklerden meydana gelen zen
gin kalem işi süslemelerin yanı sıra ku b be 
eteğinde tek sıradan oluşan çiçek dizisi 
yer almaktadır. Harimin kuzeybatı köşe
sinde duvar üzerinde bulunan ahşap mi
nare son yüzyılda yapılmış olup beyaz 
yağlı boya ile boyalıdır. Silindirik gövdeli. 
tek şerefeli ve konik külahlı minareye 
mahfiiden çıkılmaktadır. 

1 553 yılında İskender Paşa tarafından 
yaptınldığı kabul edilen medrese günü
müze ulaşmamıştır. Bazı araştırmacılar. 
bugün caminin kuzeyinde bulunan ve bir 
yapının güney duvarı olduğu anlaşılan ka
lıntının aslında medresenin güney duvarı 
olduğunu kabul etmektedir (Türkiye' de 
Vakıf Abidelerve Eski Eserler, ı. 756). Bü
yük bir kısmı tamamen yıkılmış olan med
resenin yerine bugün bir ev inşa edilmiş
tir. 

Arasta, caminin 200 m . kadar uzağın
da yer almakta olup sokağın iki yanına sı
ralanan dükkaniardan meydana gelmiş
tir. Moloz taşla inşa edilen dükkaniarın 
ön leri açık ve üzerieri beşik tonozlarla ör
tülüdür. Çoğu yıkı lmış olan dükkaniardan 
sadece yedi tanesi mevcuttur. 

Caminin önünde yer alan çeşmenin Yu
suf Paşa'nın eşi Hatice Hanım tarafından 
yaptırılmış olduğu kitabesinden anlaşıl
maktadır. Bu hanımın türbeye adını ve
ren Hatice Hanım olduğu kabul edilmek
tedir (a.g.e., ı. 756). 

Caminin batısında bulunan üç türbe iki 
grup halinde düzenlenmiştir. Bunlardan 
caminin kuzeybatı köşesinde son cemaat 


