
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. 
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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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teknik açıdan en gelişmiş ve en güzel İz
nik çinileriyle kaplan mıştır. Yarım ku b be 
ve tonaziarın içieri sıvalı ve üzerıeri kalem 
işi bezemelidir. Bu kısımların özgün be
zemeleri XIX. yüzyılda kaldırılmış, yerleri
ne klasik dönem üslQbu ile bağdaşmayan 
süslemeler yapılmıştır. Son cemaat yerin
de caminin ana giriş kapısının iki yanında 
büyük çini panolar yer alır. Bunlardan da
ha iyi korunmuş durumda olan soldaki pa
no, likivert zemin üzerine stilize edilmiş 
natüralist bir üsiQpla düzenlenmiş "doğa 
yorumu" ile klasik dönem çini süsleme sa
natının en güzel örnekleri arasındadır. Son 
cemaat yeri çinileri yangın , deprem, bo
zulma ve hırsızlıktan en çok zarar gören
lerdir. 

Caminin kuzeyinde yer alan yüksek av
luya platformun dört tarafına yerleştiril
miş kapalı merdivenlerle çıkılır. Merdiven
lerden ikisi camiyi üç taraftan çevreleyen 
avlunun kuzey köşelerinde, diğer ikisi ca
minin yanlarındadır. Avlunun ön bölümü
ne bağlanan köşe merdivenlerinin üstün
de görevliler için ayrılmış odalar bulunur. 
Caminin doğu ve batı kapılarının yanında 
bulunan yan merdivenler bir kat daha 
yükselerek üst kattaki mahfiilere çıkma 
imkanı sağlar. Avlunun büyük bir kısmını 
örten ahşap çatı, mukarnas başlıklı altı 
adet sütunun taşıdığı beş kubbeli son ce
maat yerini üç yönden çevrelemektedir. 
Caminin kesme taştan çokgen gövdeli, tek 
şerefeli ve kurşun külahlı minaresi kuzey
batı köşesinde yer almakta ve buraya batı 
yönünden bir kapı ile ulaşılmaktadır. Şa

dırvan , sokak kotunda Uzunçarşı caddesi 
üzerinde duvartarla çevrilmiş kare bir av
lunun içinde yer alır. Sekizgen planlı, üstü 
çatı ile örtülü süslemesiz bir yapıdır. Ha
z1resi, caminin Hasırcılar caddesi cephesin
de sonradan yapılan dükkanıarın yanında 
bulunmaktadır. 
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Rüstem Paşa Camii, 1660 tarihli büyük 
yangında ve Fatih Camii'ni yıkan 1766 dep
reminde önemli ölçüde hasara uğramış, 
depremde çöken kubbesi ve minaresi da
ha sonra yenilenmiştir. Kubbe kasnağının 
barak üslQbundaki kıvrımlı saçağı, kubbe 
çevresindeki küçük payanda kemerleri, 
kıble yönündeki bazı duvar ekieri ve dü
zensiz pencere oranları XVIII. yüzyıl, ku b
be, yarım kubbe ve tonoz içierinin kalem 
işi bezemeteriyle cami içindeki bazı yağlı 
boya süslemeler XIX. yüzyıl onarımına ait
tir. 

1960-1961 , 1964-1969 yılları arasında Va
kıflar Genel Müdürlüğü'nce tamir edilen 
yapı, 1992-1995 yıllarında esaslı bir ona
rım daha geçirmiştir. Bu son ananmda 
üst örtü sistemini koruyan kurşunların ta
mamı değiştirilmiş, kubbe ve tonoz içle
rindeki XIX. yüzyıl süslemelerinin altında 
klasik karakterde kalem işi nakışlar bulun
muş ve aslına uygun biçimde yenilenmiş
tir. Ayrıca harç, sıva , boya, tezhip ve ka
lem işi bezerne ile çini konservasyanları 
yapılmış, alçı ve ahşap pencerelerle kün
dekari ve sedef kakma kapılar, dolap ka
pakları, ahşap mahfi! tavanları, mermer 
minber ve minberin ahşap külahı temiz
tenerek onarılmıştır. 

Yol seviyesinde bulunan ve caminin ha
rimi altında yer alan depo, kare kesitti se
kiz payeye oturan ve on beş birimden olu
şan çapraz tonozlarla, avlu altında bulu
nan iki depo ise paralel düzenlenmiş sivri 
kemerli tonazlarta örtülüdür. Kuzey yönün
de avlu altında sivri kemerli açıklıklı, be
şik tonozlu sekiz dükkan yer almaktadır. 
Bunların arasında ortada bir birim haz
neli çeşme olarak düzenlenmiştir. Cami
nin Haliç yönünde yer alan hanların (Bü
yük ve Küçük Rüstem Paşa hanları veya 
Büyük Çukurhan ve Küçük Çukurhan) altta 
dışa açılan dükkanıarı bulunmaktadır. Taş 

ve tuğla almaşık örgülü cephelere sahip ya-
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pılar kötü müdahaleler görmüştür. Kareye 
yakın düzgün olmayan avluda zemin kat 
ve badrum depo şeklinde kullanılmakta
dır. Üst katlar ise dışarıya iki sıralı pencere 
ile açılan odalar olarak düzenlenmiş olup 
üzerieri kubbe veya tonozlarla örtülüdür. 
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