
mühimmat çıkarıldı. Kuşatma süresinde 
Piyale Paşa donanmayı Mersa Muscet Li
manı'nda demiriedi ve zaman zaman ada
nın etrafını kontrol amacıyla keşifte bu
lundu. Ancak üç buçuk ay süren kuşat
maya ve şiddetli çatışmalara rağmen ada 
alınamadı. Ertesi yıl yetmiş kadırga ile Ak
deniz'e açılırken Sakız'a uğrayarak 24 Ra
mazan 973'te ( ı4 N isan ı566) adadaki Ce
neviz idaresine son verdi. Ardından İtalya 
kıyılarına gitti ve Pulya bölgesini yağma
ladıktan sonra istanbul'a dönüşünde Sa
kız'ın Osmanlı topraklarına katılışı sebebiy
le kendisine gazi unvanı verildi (BA, MAD, 
nr. 350, S. ı0-13) . 

Yenipadişah ll. Selim'in Belgrad dönü
şünde istanbul'da düzenlenen karşılama 
töreninde hazır bulundu ve Cemaziyelev
vel 974'te (Kasım-Aralık ı566) yapılan ilk 
divan toplantısında padişah damadı ola
rak hizmetlerinden dolayı kubbe vezirliği 
verildi. Ayrıca kaptanlık haslarına 400.000 
akçelik has geliri ilave edildi ve kaptanlık 
görevine Zilkade 97S'e (Mayıs 1568) ka
dar devam etti (BA, MD, nr. 7, hk. ı440, 
ı528; SeL3nik1, ı, 58; Lokman b. Hüseyin, 
vr. 78b). Piyale Paşa, kış mevsimini Edir
ne'de geçirmeyi kararlaştıran ll. Selim ta
rafından Zilhicce 974'te (Haziran 1567) is
tanbul'un muhafazası ile görevlendirildi. 
Bu sırada iran'dan gelen Şah Tahmasb'ın 
elçisi Şah Kulu Han ve kalabalık maiyetini 
büyük bir gösteriş içinde kadırgalarla üs
küdar'dan istanbul'a geçirdi ve kaldıkları 
süre içinde selatin camilerini gezdirdiği 
gibi devlet merasimi gereği ikramda bu
lundu (Selanik], ı , 68-69) 

Kıbrıs seferi için hazırlanan donanma
ya Piyale Paşa üçüncü vezir olarak serdar 
tayin edildi. Emrindeki doksan beş savaş 
ve nakliye gemisinden oluşan filo 20 Zil
kade 977'de (26 Nisan ı 570) istanbul'
dan hareket etti. Donanma Kıbrıs'a ulaş
tığı sırada Piyale Paşa askeriyle Tuzla'dan 
karaya çıkarak Serdar Lala Mustafa Paşa'

nın otağını kurdu, kısa sürede orduyu ve 
mühimmatı adaya taşıdı. Daha sonra do
nanma ile adadan ayrıldı, denizden gele
bilecek yardıma karşı adayı koruma altın
da tutmakla görevlendirildi. Kıbrıs'ın fet
hi üzerine donanmanın bir kısmını henüz 
alınamayan Magosa kuşatması için, bir 
kısmını da adalar arasında koruma ama
cıyla bıraktı ve Kaptan Müezzinzade Ali Pa
şa ile birlikte geri kalan donanmayı alarak 
istanbul'a döndü. 979'daki (ı57ı) inebahtı 
yenilgisi üzerine emekliye sevkedilen Per
tev Paşa'nın yerine ikinci vezir oldu (Per
tev Paşa Vakfi.yesi, vr. ı ı9b). inebahtı ye
nilgisinin ardından başlayan yoğun gemi 

inşa faaliyetleri arasında o da İzmit'te ka
dırgalar yaptırmaya teşebbüs etti (BA, MD, 
nr. ı8, hk. 2ı5) 

Kaptan Kılıç Ali Paşa ile birlikte donan
ma hazırlıklarını yürüten ve yeniden do
nanma serdarlığına getirilen Piyale Paşa, 
Muharrem 981 'de (Mayıs 1573) Akdeniz' e 
açıldı. Bu seferde Pulya kıyılarına çıkarma 
yaptı ve Kalabria Kalesi'ni ele geçirerek 
pek çok esir ve ganimetle 6 Receb 981 'de 
(ı Kasım ı573) istanbul'a döndü (Lokman 
b. Hüseyin, vr. 85b). 12 Zilkade 98S'te (21 
Ocak ı578) idrar yolları hastalığı yüzün
den öldü ve Kasımpaşa'da yaptırdığı ca
minin hazıresine defnedildi (a.g.e. , vr. 78b, 
93'; Gerlach, ı, 660, 724) Türbesinde ha
nımı Gevher Han Sultan'dan başka yedi 
oğlu ve dört kızına ait mezar olduğu kabul 
edilen Piyale Paşa'nın çocuklarından bir 
kısmının önceki hanımından olması muh
temeldir. Gerlach, hanedandan biriyle ev
lenen devlet adamının eski hanımını bo
şaması gerektiğini ve Piyale Paşa'nın es
ki hanımının da aynı akıbete maruz kaldı
ğını belirtir (Türkiye Günlüğü, ı, 422). Ve
fat eden iki oğlu için 8 Ramazan 978'de 
(3 Şubat ı571) ve 27 Receb 981 'de (22 
Kasım ı573) taziye olarak ikişer hil'at ve
rildiği bilinmektedir (BA, KK, nr. ı768, s. 
ı 00'; nr. 1769, s. 46b). 984 Muharreminde 
(Nisan ı576) bir kızı ölmüştür (Gerlach, I, 
329). Piyale Paşa'nın Ayşe, Fatma ve Ha
tice adlı kızları bulunuyordu. Oğullarından 
Hızır Bey 971 'de ( ı563-64) Dergah- ı All 
müteferrikalığına getirildi. Mehmed Bey 
ise kendisinin vefatından sonra 990'da 
( ı582) Hersek sancak beyi oldu (BA, KK. 
nr. ını. s. 71). 8 Muharrem 1009'da (20 
Temmuz ı600) diğer oğlu Mustafa Bey'e 
hazineden 22.000 akçe borç verildiğine 
dair kayıtlar bulunmaktadır (BA, KK, nr. 
1879, s. 312) Piyale Paşa birçok hayrat 
yaptırmıştır. Bunların içinde en önemlisi 
istanbul Kasımpaşa'daki külliyesidir (bk. 
PiYALE PAŞA KÜLLİYESİ) Ayrıca yine Ka
sımpaşa'da cami (Küçük Piyale Paşa Ca
mii), Eyüp'te bir mescid, Mahmud Paşa 
Çarşısı'nda bir han, sebil ve sıbyan mekte
bi, Kilitbahir'de bir cami, Sakız'da cami, 
han, hamam ve çeşmeler yaptırdığı ve su 
getirttiği bilinmektedir. Üsküdar'da kendi 
adıyla anılan bir bahçesi bulunmaktadır. 
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İstanbul' da 
XVI . yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen külliye. 
_j 

Cami, medrese (darülhadis), tekke, tür
be, hazire, sıbyan mektebi, sebil, çarşı ve 
hamamdan oluşan külliye 981 'de ( 1573) ll. 
Selim'in damatlarından Kaptanıderya Pi
yale Paşa tarafından yaptırılmıştır. Külli
yenin arsası, Haliç'in kuzeyinde Piripaşa 
deresinin oluşturduğu vadinin derinlikle
rinde Okmeydanı'nın eteklerinde yer alır. 
Kasımpaşa'nın merkezinden oldukça uzak
ta ve XX. yüzyılın ortalarına kadar iskan 
alanının dışında kalan bu tenha yerin se
çimi hususunda Evliya Çelebi'nin Seya
hatname'sinde Osmanlı iskan politikası ve 
şehireilik tarihi açısından dikkate değer 
bilgiler bulunmaktadır. Külliyede XVlll ve 
XIX. yüzyıllarda kısmi onarımlar gören ca
mi ve türbe ayakta kalmış, hamamın kalın
tılarının çevresine XIX. yüzyılda barutha
ne inşa edilmiş, çarşı, sebil, sıbyan mek
tebi, medrese ve tekke tamamen orta
dan kalkmıştır. Külliyenin arsası güney ve 
doğu yönlerinde Piyale Baruthanesi cad
desi, batıda Zincirlikuyu-Baruthane cad
desi, kuzeyde Selsokağı ile sınırlıdır. Ku
zeyden güneye doğru alçalan eğimden do
layı caminin kıble duvarı bir istinat duva
rı niteliği arzetmekte ve arsayı aralarında 
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2,50 metrelik kot farkı bulunan iki kade
rneye ayırmaktadır. Var olduğu bilinen dört 
adet girişten günümüzde ancak batıdaki 
mevcuttur. Arsanın ortasında cami, bu
nun kuzeyinde bir zaman çevresinde med
rese ve tekke hücrelerinin sıralandığı avlu 
bulunmaktadır. Batı yönündeki girişin ya
nında bir sebilin varlığı bilinmektedir. Ca
minin arkasında (güney) Piyale Paşa Tür
besi ile bunu kuşatan geniş bir hazlre yer 
alır. Vaktiyle bu hazlrenin sınırında halen 
mevcut olmayan çarşıya nazır sıbyan mek
tebi bulunmaktaydı. XIX. yüzyılda hara
beleri baruthaneye dönüştürülen çifte ha
mamın kalıntıları çarşının bulunduğu do
ğu yönünde seçilebilmekte, aynı yönde ze
mini cami kotuna göre alçakta kalan bir 
dizi musluğun teşkil ettiği şadırvan yer al
maktadır. 

Cami. Dikdörtgen (55 x 45 m.) bir ala
na yayılan camide duvarlar kesme küfeki 
taşı ve moloz taş, payeler kesme küfeki 
taşı ile, kubbe ve tonozlar tuğlayla örül
müştür. Harim bölümü mihrap duvarına 
paralel yatık dikdörtgen (30,50 x 19,70 m.) 
bir planda olup üzeri eşit büyüklükte (yak
laşık 9 m. çapında) altı adet kubbe ile ör
tülüdür. Pandantiflerle geçişi sağlanan kilb
belerin ağırlığı sivri kemerler aracılığı ile 
ortada iki adet yekpare granit sütuna, 
çevrede de harim duvarları ile kaynaştırıl
mış kalın payelere intikal eder. Kıble duva
rına gömülü olan payeler içeri doğru pek 
az çıkıntı yapmaktadır. Cephede ise dışa 
çıkıntı yaparak yukarıya doğru hafifçe da
ralıp üstte çokgen gövdeli ve soğan kub
beli ağırlık kuleleriyle taçlandınlmıştır. Do
ğu, batı ve kuzey duvarındaki payandalar 
ise bütünüyle iç mekana taşmakta, paye
lerin arasında kalan girintiler, batı ve do
ğu duvarlarında iki katlı mahfiller şeklinde 
değerlendirilmiş bulunmaktadır. Söz ko
nusu girintilerin eksenine birer paye yer-
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leştirilmiş, bu payelerle duvar payeleri ara
sında zemini ibadet hacminden bir seki 
ile yükseltilmiş, birbiriyle bağlantılı, sivri 
beşik tonozlu ikişer eyvan tasarlanmıştır. 
Mahfi! niteliğindeki bu eyvanların üzerinde 
mermer korkuluklarla ve bunlara oturan 
ahşap kafeslerle donatılmış fevkani mah
fi! birimleri uzanır. 

Harimin kuzey duvarında normalde taç
kapının bulunması gereken mihrap ekse
ninde minare yer alır. Minarenin kesme 
küfeki taşı ile örülmüş olan kare tabanlı 
kaidesi içeriden ve dışarıdan algılanabil
mekte, kubbe eteğine kadar yükselen ka
ideden sonra kesik piramit biçimindeki 
pabuç kısmı, çokgen gövde ve petek kıs
mı gelmektedir. Koni biçimindeki, kurşun 
kaplı ahşap külahın altında dolaşan gir
land, kabartmalı silme minarenin XIX. yüz
yılın ilk çeyreğinde yenilendiğine işaret et
mektedir. Minarenin bu alışılmadık konu
mundan ötürü harime giriş yanlarda yer 
alan iki kapı ile sağlanmış, minare kaidesi
nin bulunduğu orta girintiye müezzin mah
fili yerleştirilmiştir. Mukarnaslı başlıklarla 
donatılmış altı adet ince sütunla ve sivri 
kemerlerle taşınan müezzin mahfili, için
de bulunduğu girintiden öne doğru taş
maktadır. Söz konusu mahfilin tabanı ka
gir olup sivri beşik tonozlara oturur. Ku
zey duvarının yanlarında yer alan girinti
ler kendi içlerinde üçer eyvana bölünmüş, 
sivri beşik tonozlarla örtülü olan bu eyvan
Iardan ortadakilere harimin girişleri , yan
lardakilere dikdörtgen açıklıklı birer pence
re yerleştirilmiştir. Üçlü eyvan kuruluşları
na mermer korkuluklu birer mahfi! otur
tulmuş, bu mahfillerin üzerinde de ince 
uzun dikmelere oturan ahşap döşemeli bi
rer fevkani mahfi! yerleştirilmiştir. Duvar 
payelerinin arasına sıkıştırılan bütün bu 
fevkanl mahfiller söz konusu payelere otu
ran sivri beşik tonozlarla örtülüdür. 

Piy~le 

Paşa Camii 
Kasımpaşa 1 
Istanbul 

Minarenin konumundan başka caminin 
diğer bir çarpıcı yönü de harimin yanlar
dan iki katlı galerilerle kuşatılmış olması
dır. Yan cephelerin önünde gelişen galeri
lerden alttakiler kısa ve kalın payelere otu
ran sivri kemeriere sahiptir. Galerilerin üze
rinde kesme küfeki taşından yontulmuş, 
daire kesitli ve minyatür korint başlıklı in
ce sütunlarla bunlara oturan tek meyilli 
bir sakfın oluşturduğu fevkani galeriler 
uzanır. Esasında sekizgen kesitli ince sü
tunlar üzerinde mukarnas başlıklı olduğu 
tahmin edilmekte olup bugünkü şekle ll. 
Mahmud devrinde getirilmiştir. Günümüz
de sütunların arası kesme küfekiden beze
mesiz korkuluk levhalarıyla kapatılmıştır. 
XX. yüzyılın ilk çeyreğine ait fotoğraflarda 
bu galerilerin üzerinin alaturka kiremit
lerle örtülü olduğu görülmektedir. Yakın 
zamana kadar yıkık olan bu sakıflar son 
onarımda kurşunlu olarak tamamlanmış
tır. 

Caminin kuzey cephesi önünde yer alan 
ve son cemaat yeri niteliği kazanan galeri
ler çok daha karmaşık bir düzen arzeder. 
Harimin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşele
rine, harimin duvarları ile bunlara sapla
nan payelerin arasına kuzeye çıkintılı kare 
planlı ve kubbeli birer merdiven kulesi yer
leştirilmiş, bu kulelerin barındırdığı mer
divenlerle gerek harimin yanlarındaki fev
kanl mahfiilere gerekse yan cephelerdeki 
fevkani galerilere geçit sağlanmıştır. Ku
zey cephesinin ortasında minare kaidesi
nin oturduğu bir çıkıntı bulunmakta, bu
nun ekseninde sakıflı küçük bir revakla 
donatılmış son cemaat yeri mihrabı yer 
almaktadır. Mukarnaslı bir kavsaraya sa
hip olan bu mihrabın önündeki minyatür 
revak, başlıkları mukarnaslı dört sütuna 
oturan, tuğla örgülü sivri kemerlerden 
meydana gelir. Cephedeki bu çıkıntıların 
arasında kalan ve mihrap-minare ekseni
ne göre simetrik konumda bulunan iki gi
rintinin sınırına başlıkları mukarnaslı iki
şer sütun dikilmiş, bu girintHer söz konu
su sütunlara oturan üçer kemerden mü
teşekkil revak parçalarıyla kapatılmış, ar
kadaki duvara harim girişleriyle birer pen
cere yerleştirilmiŞtir. Caminin son cemaat 
yerinde Mimar Sinan döneminde ilk uy
gulamalarına tanık olunan çift revaklı ta
sarımın kendine özgü bir varyantı tercih 
edilmiştir. Harimin kuzey duvarına sapla
nan payelerin hizasına tuğla örgülü birer 
istinat kemeri konmuş, bu kalın kemerler
den ortada yer alan ikisine birtakım dol
gular yardımıyla sivri kemer görünümü ve
rilmiştir. Son cemaat yerinin iç revakı, is
tinat kemerlerinin ayaklarıyla bunların ara-



sına yerleştirilen üçlü kemer gruplarından 
meydana gelir. Bu kemerleri taşıyan dev
şirme granit sütunlar baklavalı başlıklarla 
taçlandırılmış , ortadaki kemerler yanda
kilerden biraz daha geniş ve daha yüksek 
tutulmak suretiyle iç revaka ritmik bir gö
rünüm kazandırılmıştır. iç revak gibi sa
kıflı olan dış revak ise ikisi yanlarda olmak 
üzere başlıkları baklavalı yirmi iki adet dev
şirme granit sütuna oturan sivri kemer
lerden oluşur. 

Piyale Paşa Camii'nin mihrap ekseninde 
yükselen minaresi ve iki katlı galerileriyle 
şaşırtıcı olan dış görünümü E. A. Grosve
nor ve Metin Sözen gibi araştırmacılarda 
yapının tasarımında denizci olan banisinin 
katkısı olduğu, caminin, güverteleri ve se
ren direğiyle bir gemiye benzetilmek is
tendiği fikrini doğurmuştur. Aslında ge
rek minarenin konumu gerekse galerilerin 
varlığı caminin dış görünümüne ilişkin es
tetik kaygılarla da açıklanabilir. Şöyle ki: 
Çok birimli olan harimin masif ve durağan 
kitlesi doğu ve batı yönlerinde çift katlı 
galerilerle, kuzeyde bağımsız sakıflara sa
hip iki son cemaat revakı ile, güneyde de 
cepheden taşan ağırlık kuleli payelerle ol
dukça hareketli bir görünüm kazanmıştır. 
Diğer taraftan Osmanlı hanedanına doğ

rudan mensup olmayan bir kişinin yaptır
dığı camide olması gereken tek minare, 
harimin kuzeydoğu veya kuzeybatı köşe
sine yerleştirildiği takdirde ortaya çıkacak 
asimetrik ve dengesiz görüntü dikkate alı
narak mihrabın karşısına yerleştirilmiş, 
böylece yapının piramidal bir kademelen
me arzetmeyen üst yapısı ekseninde yük
selen dikey bir unsurla donatılmıştır. Öte 
yandan Evliya Çelebi'nin Piyale Paşa me
siresinden söz ederken verdiği bilgiler 
fevkanl yan galerilerin mesireye gelenler 
için tasarlanmış çevreye hakim, dinlenme 
amaçlı safalar olduğunu göstermektedir. 

Bu husus dini mimarimizde benzeri olma
yan ilginç bir kullanıma işaret eder. 

Caminin dış görünümünde, inşa edildi
ği dönemin Osmanlı mimarisine egemen 
olan fonksiyonel yaklaşıma ters düşen bir
takım zorlamaların bulunmasına karşılık 

içinde çok birimli tasarımdan beklenme
yecek derecede aydınlık, ferah ve yekpa
re bir ibadet mekanı ortaya konmuştur. 
Bunun başlıca iki sebebi, mekanın orta
sında iki taşıyıcıda paye yerine ince uzun 
sütunların kullanılmış ve üst yapının müm
kün olduğunca yüksek tutulmuş olması
dır. Mekanın duvarlarında üç sıra halinde 
düzenlenmiş çok sayıda pencere bulunur. 
Güney ve kuzey cephelerinde yalnızca alt 
sıradakiler, yan cephelerde bunların ya
nında fevkanl galerilere açılan ikinci sıra
dakiler dikdörtgen açıklıklı, mermer söveli, 
demir parmaklıklı ve hafifletme kemerli 
olarak, tepe pencereleri de sivri kemerli 
olarak tasarlanmıştır. Çift cidarlı alçı rev
zenlerle donatılan tepe pencereleri, kub
beleri kuşatan sivri beşik tonaziarın alınlık
Ianna güney cephesinde beşli. diğer cep
helerde üçlü gruplar halinde dağıtılmış. 
güney cephesindeki atıniıkiara ayrıca üçer 
adet filgözü pencere açılmıştır. 

Piyale Paşa Camii 'nin barındırdığı süs
lemeler arasında bütünüyle çiniden yapıl
mış mihrap özellikle dikkati çeker. Külliye
nin inşa edildiği dönemde en parlak çağı

nı yaşayan İznik çiniciliğinin sergilendiği 
m ihrap dıştaki dikdörtgen, içteki sivri ke
merli olmak üzere iki çerçeve içine alın
mış. yarım sekizgen planlı nişin kavsarası 
çini mukarnaslarla dolgulanmıştır. Mihra
bın yüzeyini kaplayan çiniler birbirinden 
farklı bitkisel kompozisyonlar gösterir. Hep
si sır altı tekniğiyle imal edilmiş olan bu 
çinilerin büyük çoğunluğu beyaz zeminli
dir. Mihrap çinilerinin bir kısmı son yıllar
da çalınmış. yerine Kütahya mamulatı ka-

Pivaıe 

Paşa camii 
harim kısmından 

· bir görünüş 

PiYALE PAŞA KÜ LLiYESi 

Piyale Paşa camii'nin mihrabı 

rolar konmuştur. Mihrabın yanı sıra ha
rimde bulunan diğer önemli bir çini beze
me öğesi kubbeyi taşıyan kemerierin üzen
gi hizasında dolaşan, lacivert zemin üzeri
ne beyaz renkli cell sülüs harflerden olu
şan ayet kuşağıdır. Batı, güney ve kuzey 
duvarları boyunca kesintisiz devam eden 
bu görkemli hat kompozisyonu dönemin 
en büyük hattatı. Ahmed Şemseddin Ka
rahisarl'nin manevi oğlu ve öğrencisi Ha
san Çelebi'ye aittir. Paris'te Piyale Paşa Ca
mii'nden geldiği iddia edilen pencere alın
lığı çinileri bulunmaktadır. Ancak 1960 yıl
larına doğru yapılan onarımlar sırasında 

pencerelerin üstterindeki tahfif kemerle
rinin içlerinde kalem işi nakışlar bulunmuş

tur. Böylece bu çinilerin pencere alınlıkia
rına ait olamayacağı anlaşılmışsa da ger
çekten bu camiden getirilmişse nereden 
söküldüğü tesbit edilememiştir. Mermer
den yontutmuş olan minber son derece 
yalın tasarımıyla aşırı süslü mihrabı ade
ta dengelemektedir. 

Mihrap duvarında alt sırada yer alan 
pencerelerin üzerinde izleri seçilen klasik 
üsiCıptaki alınlıklar, müezzin mahfilinin kor
kuluğuyla minarenin kaidesinde bir kuşak 
halindeyer alan geometrik bezeme, hari
min güneydoğu köşesindeki fevkanl mah
fildeki ahşap kafeslerin üzerinde bulunan 

· bitkisel bezerne Piyale Paşa Camii 'nin ka
lem işi süslemelerini oluşturur. Kubbele-

299 



PiYALE PAŞA KÜLLiYESi 

rin ve pandantiflerin içinde yer alan, muh
temelen ll. Mahmud dönemine ait barok
empire karışımı, siyah ve gri renkli kalem 
işleri Cumhuriyet dönemi onarımlarında 
kazınmıştır. Yakın bir tarihte sivri kemerli 
tepe pencereleri klasik üsiOpta kalem işi 

şeritlerle çerçevelenmiş, camiyle çağdaş 
olduğu anlaşılan ahşap vaaz kürsüsü ku
zey duvarındaki mahfillerden birine atıla
rak yerine klasik Osmanlı üsiGbuyla em
pire üstübuna bağlanan, ayrıntıların iç içe 
geçtiği , iddialı ve çirkin, mermerden bir 
vaaz kürsüsü yerleştirilmiştir. 

Caminin asıl şadırvanı, doğu yönünde
ki platformun yan cephesinde bir dizi ha
linde yerleştirilmiş musluklardan meyda
na gelir. Son yıllarda söz konusu musluk
lar onarılmış ve dikmelere oturan ahşap 
bir sakıfla donatılmış, ayrıca bu platfor
mun içine yeni helalar ve abdest alma ma
halleri yerleştirilmiş, caminin kuzeyinde
ki avlunun merkezine de çan biçimindeki 
sütun başlıkları hariç klasik üsiQba uygun 
mermerden bir şadırvan inşa edilmiştir. 
Aynı avlunun kuzeydoğu kesiminde yer 
alan Kur'an kursu binası ile kuzeybatısın
daki meşruta ise son derecede çirkin ve 
uyumsuz yapılar olup yıktınlmaları gün
demdedir. 

Medrese ve Tekke. Evliya Çelebi'nin Se
yahatndme'sinde ve Hadikatü'l-cevdmi'
de yer alan bilgilerden, 184Z tarihli Molt
ke haritasında teşhis edilen krokiden, Ju
les Laurens'in 1846-1849 arasında katıldı
ğı bir bilim gezisi sırasında yapmış oldu
ğu, caminin avlusunu gösteren bir dese
nin litegrafisinden ve avlunun boyutların
dan hareketle XIX. yüzyılın ikinci yarısın
da tamamen ortadan kalkmış olduğu an
laşılan medrese ve tekke hücrelerini ana 
hatlarıyla restitüe etmek mümkün olmak
tadır. Avlunun kuzey sınırı boyunca yakla
şıkyirmi sekiz adet tekke hücresi, batı sı
nırında yaklaşık on yedi medrese hücresi 
sıralanmakta, avlunun kuzeybatı köşesin-
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de dik açıyla birleşerek bir "L" oluşturan 
bu kitlenin önünde sivri kemerli ve sakif
lı bir revak uzanmakta, hücreler ise kare 
planlı ve kubbeli olarak tasarlanmış bulun
maktaydı. Medresede dershane, tekkede 
tevhidhane birimleri olmayıp bu fonksi
yonları 19ZS yılına kadar caminin harimi 
karşılamaktaydı. Tekke camide olduğu gi
bi yakınında bulunan Küçük Piyale Paşa 
Camii ve Tekkesi'nden ayırt edilebilmek 
amacıyla Büyük Piyale Paşa veya Piyale Pa
şa-yı Keblr olarak anılmıştı r. XIX. yüzyılın 
ilk çeyreğinden itibaren Kadirlliğe bağlı ol
duğu görülen tekkenin ayin günü cuma 
idi. Tekkenin XIX. yüzyıldan önce bağlı ol
duğu tarikat ve postnişinler bilinmemekte
dir. Adı tesbit edilebilen şeyhlerden biri, 
1834'te Saliha Sultan'ın düğününe davet
li Kadirl şeyhleri arasında adı geçen, Sırrı 
Efendi'nin halifesi Hüseyin Efendi, diğeri 

Hüseyin Vassaf'ın Setine'sinde ( 1925) adı 

verilen son postnişin İbrahim Efendi'dir. 
Piyale Paşa Külliyesi bu yönüyle, Anadolu 
Türk mimarisinin erken dönemlerinden iti
baren gelişmesi izlenebilen ortak aviulu 
cami-medreseterin ve cami-tekkelerin ge
leneğine bağlanır. 

Türbe ve Hazire. Piyale Paşa'nın türbesi 
bugünkü şekliyle düzgün küfeki taşından 
sekizgen prizma biçiminde sade bir ya
pıdır. Üzeri basık bir kubbeyle örtülüdür. 
Cephelerinde altlı üstlü ikişer pencere açıl 

mıştır. Türbenin içinde ve dışında süsle
me yoktur. Yapının aslında bu kadar sade 
olmadığını gösteren kalıntı ve izlere rast
lanır. Bu izlere göre yapı Kanuni Sultan 
Süleyman Türbesi'nde olduğu gibi sekiz
gen sütunlar üzerinde düz atkılı, ahşap ça
tılı revaklarta çevrili idi. Bu dönemden kal
ma baktavalı başlıklar yapının yakınların
da dağınık halde durmaktadır. XVIII. yüz
yılda ahşap çatılı revakın yıkilması ile dö
nemin üstübuna uygun akantuslu başlık
ları olan silindir biçiminde yekpare sütun
lara oturan yeni bir revakla çevrilmişti. Bu 

Pivale 
Paşa camii'nin 
XIX. yüzyılın 

ortalarına 

doğru çizilen 
bir gravürü 
(M. Jules 
van Gaver, 
Turquie, 
Paris 1840, 
lv. 56) 

Piyale Paşa Türbesi ve haziresi 

durumu gösteren eski fotoğraflar yayın
lara geçmiştir. Sütunlar da hazlrede dağı
nık halde durmaktadır. Türbe bugün re
vaksız olarak restore edilmiştir. İçinde üçü 
ahşap sanduka, onu mermer lahit olmak 
üzere on üç mezar vardır. Kaynaklara gö
re birinci sıradakiler paşa ile oğluna, ikinci 
sıradakiler dört oğluyla bir kızına, üçüncü 
sıradakiler iki oğlu ve kızına aittir. Türbe
deki lahitler beyaz mermerdendir ve ka
bartmaların yanı sıra çok ilginç renkli ka
lem işleriyle süslüdür. Üstlerinde yazı veya 
tarih bulunmayan lahitler, biçimlerine ve 
süsleme üsiGplarına dayanılarak XVI. yüz
yılın sonlarına tarihlendirilmektedir. Lahit
terin çoğu natüralist üslupta bitkisel mo
tiflerle bezenmiştir. 1990'1ı yıllarda bu tür
benin bir din büyüğüne ait olduğu rivayet
lerinin çevre halkı arasında yayılması ile 
birlikte son tamirlerde gerek türbe kapı

sının gerekse lahit ve mezar taşlarının bo
yanarak özelliklerini kaybettikleri tesbit 
edilmiştir. Yakın bir tarihte çevre duvarı 
yükseltilrnek suretiyle koruma altına alınan 
hazlrede tasarım ve bezerne açısından dik
kate değer mezar taşları mevcuttur. 
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Alman asıllı şarkiyatçı. 
_j 

30 Aralık 1900'de Prusya'nın Posen şeh
rinde (bugün Polanya sınırları içinde) bir 
yahudi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gel
di. Dedesi o dönemin önde gelen haham
larından Solamon Plessner'dir. Çocukluk ve 
gençlikyıllarını Breslau şehrinde (bugün Po
lo n ya sınırları içinde) geçirdi. Burada Sa
ml dilleri, oryantalizm, felsefe, klasik filolo
ji, eski ve Ortaçağ tarihi alanında yüksek 
öğrenim gördü. 192S'te Breslau Üniversi
tesi'nde Der Oikonomikos des Neupy
thagoreers 'Bryson' und sein Einfluss 
auf die islamische Wissenschaft başlıklı 
teziyle doktor oldu. Ardından Hamburg'da 
Warburg Enstitüsü'nde çalışmakta olan 
Hellmut Ritter ile birlikte Ebü'l-Kasım Mes
leme b. Ahmed el-Mecrltl'ye atfedilen Gii
yetü'l-J:ıakim'in tercümesine başladı. Rit
ter'in İstanbul'a gitmesi üzerine 192Tde 
Berlin'de kurulan Tabii Bilimler Tarihi Araş
tırma Enstitüsü'nde Julius Perdinand Rus
ka'nın asistanı olarakgöreve başladı . 1929'
da Prusya Kültür Bakanı Cari Heinrich Bec
ker'in yardımıyla bir burs kazanarak Gii
yetü'l-J:ıakim tercümesini tamamlamak 
için İstanbul'a Hellmut Ritter'in yanına git
ti. Burada Ritter sayesinde kütüphaneler
deki yazmaları tanıdı, özellikle İsmail Saib 
Efendi'den (Sencer) ders aldı. Bu arada 
Anadolu, Suriye ve Filistin'i gezdi. Alman
ya'ya döndükten sonra kısa bir süre Bonn'
daki üniversitede asistan olarak çalıştı, 
1930 sonbaharında Frankfurt Üniversite
si'nde öğretim görevlisi oldu. Bu arada Jo
sef Horovitz'in yanında doçentlik tezini ha
zırladı. "Studien zur Gajat al-hakim" baş
lıklı tezini Şubat 1931'de sunmadan kısa 
bir süre önce hacası Horovitz'in ölmesi üze
rine aynı yılın yaz döneminden itibaren 
Frankfurt'taki Orientalisches Seminar kür
süsünün başına geçti. Almanya'da nasyo
nal sosyalistlerin iktidara geçmesinin ar
dından 1933'te Filistin'e göç etti ve olum
suz hayat şartları yüzünden yıllarca aka
demik çalışmalardan uzak kaldı. 1952'de 
Kudüs'teki Hebrew University School of 
Oriental Studies'e öğretim görevlisi ola
rak girdi; 19SS'te yardıma profesörlük, 1963 
yılında profesörlük kadrosuna tayin edil
di. 1969' da aynı üniversiteden emekli oldu. 
Çalıştığı bölümdeki Arap bilim tarihi dersi 
müfredata Plessner'in fakülteye intisabın
dan sonra konmuştur. Plessner 27 Kasım 
1973'te Kudüs'te öldü. İslam ilimleri tarihi 
alanındaki çalışmalarıyla tanınan Plessner, 

PLESSNER, Martin (Meir! 

İslam aleminde gelişen ilmi birikimin mo
dern tabii bilimlerin ortaya çıkışında bü
yük tesiri olduğuna dikkat çekmiş , özel
likle Arapça yazılmış hermetik kitapların 
gün yüzüne çıkarılıp tercüme edilmesi ge
rektiğini vurgulamıştır (Plessner, St.!, II 
[1954]. S. 59). 

Eserleri. 1. Der Oikonomikos des Ne
upythagoreers 'Bryson' und sein Einf
luss auf die islamische Wissenschaft 
(Heidelberg 1928). Doktora tezidir. z. Die 
Geschichte der Wissenschaften im ls
lam als Aufgabe der modernen lslam
wissenschaft: ein Versuch (Tübingen 
193 ı) . Doçentlik takdim dersinin basılmış 
şeklidir. 3. Ta'limü '1-lugati'l-'arabiyye
Dikduk ha-lashon ha-Arvit: le-vate se
fer 'Ivriyim (HI, Kudüs 1942-1943). 4. Die 
Bedeutung der Wissenschaftsgeschich
te tür das Verstaendnis der geistigen 
Welt des lslams (Tübingen I 966). Heb
rew University'de 196S'te verdiği bir teb
liğden ibarettir. s. "Picatrix ". Das Ziel 
des Weisen von Pseudo-Mağriti (Lon
don ı 962). Sihir, astronomi ve kimyasal 
birleşimlerle ilgili Giiyetü'l-J:ıakim adlı ese
rin Hellmut Ritter ile birlikte Almanca'ya 
yaptıkları tercümesidir. 192S'te tercüme
sine başlanmışsa da ancak 1930'lu yıllar
da tamamlanabilen eser yayınevine tes
lim edilmiş, fakat burada çıkan bir yan
gın yüzünden yanmıştır. Plessner'in Ku
düs'teki evinde bulunan müsveddesine da
yanılarak eserin tercümesi yeniden dü
zenlenip neşredilmiştir. Ritter kitabın as
lını 1933'te yayımiarnıştır ( Gayetü'l·f:ıakim 
ve ef:ıakku'n-neticeteyn bi't-takdim, Leip
zig 1933). 6. Das sogenannte "Buch vom 
Wesen der Seele" und seine Stellung in 
der mittelalterlichen Geistesgeschichte 
(Göttingen 1971). Bahya ben Joseph ibn 
Pakuda'ya ait olduğu tahmin edilen Kitô.
bü Me'ô.ni'n-nefs adlı eser hakkında bir 
tebliğdir (Nachrichten von der Akademie 
der Wissenschaften in Göttingen. Philo
sophisch-historisches Klasse serisi). 7. 
Vorsokra tische Philosophie und griec
hische Alchemie in arabisch-lateinisc
her Überlieferung: Studien zu Text und 
Inhalt der Turba Philosophorum. Eseri 
Felix Klein-Franke, Plessner'in ölümünden 
sonra neşretmiştir (Wiesbaden 1975). 

Plessner ayrıca Almanca, İngilizce, İb
ranice ve İtalyanca hemen hepsi bilim ta
rihiyle ilgili makaleler, ansiklopedi madde
leri, kitap tanıtım ve eleştiri yazıları kale
me almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: 
"Neue Materialien zur Geschichte der Ta
bu la Smaragdina" (lsl. , XVI [ 19271. s. 77-

1 ı 3); "Der Inhalt der Nabataeischen Lan d-
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