
RÜSTEM PAŞA 

sistem olan iltizamın değişen dünya şart
larına intibak için Osmanlı maliyesi tara
fından yaygınlaştırıldığı unutulmamalıdır. 

Oğuz Han'dan başlayıp Türk tarihinden 
kısaca bahsedildikten sonra 969 (1561) 
yılına kadar Osmanlı tarihinin anlatıldığı 
bir eser Rüstem Paşa Tarihi diye şöhret 
bulmuş, hatta bu isimle Almanca'ya çev
rilmiştir. Ancak yapılan araştırmalarda bu 
tarihin Rüstem Paşa tarafından yazılma
dığı , Matrakçı Nasuh'a ait tarihin bir özeti 
olduğu anlaşılmıştır. Fakat bunun Matrak
çı Nasuh'un tarihinden bizzat eserin mü
ellifi tarafından mı yoksa başka biri tara
fından mı özetlendiği tam olarak anlaşıla
mamıştır. Rüstem Paşa, Hürrem Sultan'la 
iş birliği yapması ve Şehzade Mustafa'nın 
ölümünde rolü olması yüzünden dönemin 
tarihçilerinin eserlerinde ve şairlerin beyit
lerinde genelde olumsuz olarak takdim edi
lir. Ancak toplam 14,5 yıl süren iki vezlri
azamlığı döneminde ıslahatçılığıyla devle
tin siyasi ve mail gelişmesine katkısı oldu
ğu açıktır. 

Rüstem Paşa'nın Mihrimah Sultan'dan 
Ayşe Hümaşah adlı bir kızı ve Osman adlı 
bir oğlu olmuştur. Ayşe Sultan, Vezlriazam 
Semiz Ahmed Paşa'yla evlendirilmiş, Ah
med Paşa'nın 988'de ( 1580) ölümünden 
sonra 990'da (1582) Nişancı Feridun Ah
med Bey'le nikilhlanmıştır (Selanik!, I, 130-

131) . Ayşe Sultan'ın torunlarından Civan 
Kapıcıbaşı lakaplı Mehmed Paşa, Sultan 
İbrahim döneminde sadarete kadar yük
selmiştir. Osman Bey'in ve Ayşe Sultan'dan 
olan iki torununun kabri Üsküdar Mihri
mah Sultan Camii hazlresindedir. 
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RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI 

Edirne'de 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında 

yapılan kervansaray. 
_j 

Şehir merkezinde yer alan yapı 968 
(1560-61) yılında Sadrazam Rüstem Paşa 
tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 
Tuğla ve kesme taş malzemenin birlikte 
kullanıldığı yapının ön cephesinde yirmi 
bir adet dükkanla iki kapı bulunmaktadır. 

Önündeki caddenin kıvrımlı çizgisini izle
yen sıra dükkanlar kervansarayın cephe
sine hareketli bir görünüm kazandırmak
tadır. ön bölümü oluşturan kuzey cephe
nin girintili görünümü ve batı cephesinin 
çarpık konumuna rağmen yapının planın
da geometrik bir düzen hakimdir ve sa
de bir arka cephesi bulunmaktadır. 

Büyük aviulu kısım şehir ham, küçük 
aviulu kısım menzil ham niteliğinde olup 
ikili işieve sahip yapı iki katlıdır. Büyük av
lunun bulunduğu bölümün Mimar Sinan 
tarafından inşa edildiği bilinirken küçük 
avlunun çevrelediği yapının mimarı bilin
memektedir. İki avlu arasında bir geçitle 
bağlanan yapının büyük ve kareye yakın 
dikdörtgen avlusu, etrafını çevreleyen iki 
katlı galeriler ve avlu ortasında bir köşk 
mescidden meydana gelmektedir. Anado
lu Selçuklu köşk mescidleriyle benzerliği 
bakımından önemli olan bu mescid 1877-
1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda yıkılmıştır. 

Yapılan araştırma kazılarında mescidin dö
şemesi tesbit edilebilmiştir. 

Yapının planında dört ilginç mimari özel
lik göze çarpmaktadır. Bunlar insanlarla 
hayvaniara ait ayrı mekanların oluşturul
ması, idarecilere ait mekilnlarla hamam ve 
hela gibi ihtiyaç bölümlerinin bir araya top
lanması, ibadet mekanının köşk mescid 
olarak kervansaray planı içinde ayrı ele alın
ması ve cepheyi sokağa uydurarak dük
kaniara yer verilmesidir. Mimar Sinan ' ın 

Edirne'de uyguladığı bu şema Erzurum 
Rüstem Paşa Kervansarayı planını tekrar
laması bakımından son derece önemlidir. 

Büyük Rüstem Paşa Ham da denilen sol 
bölüm enlemesine sekiz, uzunlamasına al-



tı kemerli revaklarla çevrelenen dikdört
gen bir avlunun dört tarafında gelişmiştir. 
Yuvarlak kemerle açılan giriş kapısı üze
rinde 1167 (1753-54) tarihli bir kitabe yer 
almaktadır. Kapı sahanlığının üzeri yivli 
kubbe ile örtülüdür. Revakların gerisinde 
alt katta beşik tonozlu otuz beş oda, üst 
katta kubbeli galerilerin gerisinde yine 
kubbeli otuz sekiz oda yer alır. Bu odalarda 
ocak ve yanında bir nişle kapının karşısın
da eskiden pencere olup sonradan örül
düğü bilinen, dikdörtgen biçimindeki iki 
niş daha bulunmaktadır. Odalardan sokak 
tarafındakilerin önünde zemin katta dük
kanlar yer alır. Üstteki odalar dışa doğru 
büyüyerek iç içe çifte hacimli rnekanlara 
dönüşmüştür. Katlar arasındaki bağlantı 
revakların içine yerleştirilen iki merdiven
le, helalara ve sağ bölüme geçiş ise oda
lar arasına konulan dehlizlerle sağlanmak
tadır. 

Yapının Küçük Rüstem Paşa Hanı ola
rak da bilinen sağ bölümü zemin katında 
cephede dükkanlar, avlu çevresinde ahır, 
mutfak ve helalardan, üst katta konuk 
odalarından oluşur. Ahır bölümü ortada bir 
sıra haçvari ayakla ikiye bölünerek üstü 
iki sıra beşik tonazla boydan boya örtül
müştür. Daha küçük olan mutfak da ben
zer bir mimari kuruluşa sahiptir. Üst kat
ta ölçek ve plan kuruluşu farklı bir durum 
gösterir. Avluya bakan galerilerin gerisin
de çeşitli büyüklükte ve biçimde aynalı to
nozla örtülmüş yirmi beş oda vardır. Bun
lar yan yana ve sırt sırta birimler halinde 
yerleştirilmiş olup ilginç bir düzenleme gös
terir. 

Kervansarayın avlu cephelerindeki bü
tün kemerler ve pencere alınlıkları tama
men değişik örnekteki tuğlalarla süslen
miştir. Avluya açılan revakların cepheleri 

taş ve tuğla sıralardan meydana getiril
miş, bitkisel ve geometrik süslemenin bir 
arada kullanıldığı yıldız şeklindeki taş ro
zetlerle süslenmiştir. Revakların gerisin
deki mekanların cephelerinde pencere ve 
kapı kemerleri tuğladan yüzeysel kemer
ler halinde örülürken alınlıklardaki süsle
me çok zengin tuğla dekorlarla gerçek
leştirilmiştir. Korkuluk levhalarının farklı 
süslemeleri ise bu cephe düzenindeki ifa
deyi bir kat daha kuwetlendirmiştir. Giriş 
cepheleri diğer bütün cephelerde olduğu 
gibi taş ve tuğla sıralarıyla örülerek cep
he klasik anlayıştaki kemerli pencerelerle 
mükemmel bir şekilde ifadelendirilmiştir. 
Ancak sivri kemerli pencerelerin dört kö
şe hale getirilmesi, gelişigüzel birçok pen
cerenin açılması ve ön cephedeki hafif siv
ri kemerierin kapatılması ile yapının orüi
nal dokusu kısmen bozulmuştur. Binanın 
cephelerinde küçük açıklıklardan oluşan 
çok sayıda kuşevi yer almaktadır. Yapı, 
1960-1965 yılları arasında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından birkaç defa resto
re edilmiştir. 1966'dan itibaren tarihi ve 
turistik bir otel olarak kullanımına karar 
verilen kervansaray 1972 yılı Temmuz ayın
da hizmete açılmıştır. Rüstem Paşa Ker
vansaray Oteli olarak kullanılan eser 1980 
yılı Ağa Han Mimarlık Ödülü'ne layık bu
lunmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

A. Süheyl ünver, Edirne Tarihi, İstanbul 1940, s. 
87-88; Oktay Aslanapa, Edirne'de Osmanlı Deuri 
Abideleri, İstanbu l 1949, s. 134; a.mlf., "Edime'
de Türk Mimarisinin Gelişmesi", Edirne: Edir
ne'nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, 
Ankara 1993, s. 231; Şükran Danışoğlu, Edirne '
de Bedesten, Rüstem Paşa Hanı ve Ekmekçi
oğlu Ahmet Paşa Hanı (lisans tezi , ı 964). İÜ Ed. 
Fak. Sanat Tarihi bölümü, s. 48-55; Oral Onur, 
Edirne Türk Tarihi Vesikalarından Kitabeler, İs
tanbul 1972, s. 223; Aptullah Kuran, Mimar Si
nan, İstanbul 1986, s. 152-153, 369; Gönül Can-

Rüstem 
Paşa Camii'nin 
harim kısmından 
bir görünüş 

RÜSTEM PAŞA KÜLLiYESi 

tay [Güreşsever], "Kervansaraylar", Mimar Başı 
Koca Sinan: Yaşadığı Çağ ve Eserleri {nşr. Sadi 
Bayran). İstanbul 1988, 1, 373-374, 379; a.mlf., 
"Türkiye'de Osmanlı Devri Kervansaray Yapıla
nnın 1\polojisi", TTK Bildiriler, IX { 1989). lll, 1387; 
Ekrem Hakkı Ayverdi. "Edirne'de Rüstem Paşa 
Kervansarayı", TTOK Belleteni, sy. 122 ( 1952). 
s. 9-1 O; Ertan Çakır lar, "Rüstem Paşa Kervansa
rayı 1\.ıristik Oteli", Arkitekt, sy. 338, İstanbul 
1970, s. 70-75; a.mlf., "Edirne Rüstem Paşa Ker
vansarayı", Rölöue ve Restorasyon Dergisi, sy. 
1, Ankara 1974, s , 129-144. 

L 

Iii N. ÇiÇEK AKÇIL 

RÜSTEM PAŞA KÜLLİYESİ 

İstanbul'da 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen külliye. 
_j 

Haliç yönünden şehrin kıyı siluetinde 
önemli bir yere sahip olan külliye, devrin 
sadrazaını ve Kanuni Sultan Süleyman'ın 
damadı Rüstem Paşa (ö. 968/1561) tarafın
dan ikinci sa dareti döneminde 1 SSS-1 561 
yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmış
tır. Külliye fevkanl olarak ele alınan cami, 
altta yer alan tonozlu depolarla dükkan
lar, çeşme ve iki handan meydana gelmek
tedir. Yapıldığı dönemde de yoğun bir ti
caret bölgesi içinde yer alan caminin da
ha önce burada bulunan Hacı Halil Ağa 
Mescidi'nin yerinde çevredeki birçok bina
nın istimlak edilmesiyle inşa edildiği bilin
mektedir. 

Sinan'ın yaptığı camiierin plan gelişimi 
içinde önemli bir yere sahip olan ve mer
kezi plan denemeleri arasında sekiz des
tekli merkezi kubbeli şemanın ilk örneği
ni oluşturan cami enlemesine dikdörtgen 
bir harime sahiptir. Ortada ana kubbeyi 
taşıyan sekiz büyük ayağın kıble ve giriş 
yönündeki dördü dikdörtgen planlı ve be
den duvarlarına yapışık, diğer dört tanesi 
sekizgen planlı ve bağımsızdır. Bu ayaklar 
kemerlerle birbirine bağlanarak ana ku b
benin oturtulduğu sekizgen alan oluştu
rulmuştur. Dört köşede kemerierin arka
sına sağır yarım kubbeler konulmuş , iki 
yanda dıştan ortası aynalı tonozlu, yanları 
kubbe ile örtülü (içten hepsi aynalı tonozlu) 
üçer birimle mekan enine genişletilmiştir. 
içte mahfi! şeklinde düzenlenen bu birim
lerin altı dörder aynalı tonozlu olarak ele 
alınmıştır. 

Rüstem Paşa Camii şehir içindeki konu
mu, fevkanl yapısı ve Sinan camileri için
deki yeri kadar olağan üstü çini süsleme
leriyle de ünlüdür. Caminin iç ve son ce
maat yeri duvarları ile ayak, payanda, pan
dantif gibi öğeleri döneminin desen ve 
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