
SiNAN PAŞA CAMii 

batıdaki girişin üzerindeki ahşap müezzin 
mahfili Memlük tarzındadır. Minberi de 
ahşaptan ve sadedir. Güneybatıdaki reva
kın güney köşesinde yer alan minareye re
vak içerisinden beş basarnakit bir merdi
venle çıkılan sivri kemerli bir girişle ulaşıl

maktadır. Kare planlı kaidesi, üçgenlerle 
geçilen ve silmelerle hareketlendirilmiş si
lindirik gövdesi, mukarnaslara oturan taş 
korkuluklu tek şerefesi, peteği ve kurşun
la kaplı külahıyla minare Anadolu üslObu
nu taşımaktadır. Caminin güneybatısında 
ahşap sundurmalı bir abdest alma yeriyle 
tuvaletlere yer verilmiştir. 

Vakfiyede Sinan Paşa'nın camiden baş
ka biri büyük, diğeri küçük iki han, dük
kan ve hamam inşa ettirdiği belirtilmek
tedir. Bir külliye oluşturan bu yapılardan 
caminin kuzeydoğusunda yer alan büyük 
han günümüzde demirci atölyelerini ba
rındırmaktadır. 36 x 16,50 m. ölçülerinde 
dikdörtgen planlı avlu aslında dört yön
den revaklıdır ve ardında hücreler bulun
maktadır. Eskiden kırk bir adet olduğu sa
nılan hücrelerin sayısı bugün otuz altıdır. 
Vakfiyeye göre avlunun ortasında merdi
venle çıkılan bir musalla (mescid) vardı. Ay
rıca hanın ikinci katında meskenler mev
cuttu. Ancak üst kattan günümüze hiçbir 
şey kalmamıştır. Sinan Paşa'nın Mısır'dan 
ayrılışından sonraki bir tarihte yapıldığı sa
nılan han 3840 mZ'lik yüzölçümüyle Os
manlı dönemi Kahire hanlarının en büyü
ğüdür. Cami ile aynı tarihli olduğu tahmin 
edilen hamam, aynı cadde üzerinde vak
fiyeye dahil dükkanlar arasında çeşitli za
manlardaki onarımlarla günümüze kadar 
gelebilmiştir. 
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SiNAN PAŞA KÜLLiYESi 

İstanbul' da 
XVI. yüzyılın ortalarında 

inşa edilen külliye. 
_j 

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvan ile Beşiktaş 
caddesinin birleştiği noktada yer alan kül
liye Mimar Sinan'ın eseri olup cami, medre
se, mektep ve çifte hamamdan oluşmak
tadır. Külliyenin banisi Kaptanıderya Si
nan Paşa, külliyenin inşası bitmeden öl
müş (960/1 553) ve külliye onun ölümün
den sonra tamamlanmıştır. Kitabesinde bi
tiriliş tarihi 963 (1555-56) olarak verilmek
tedir. Sinan Paşa'nın büyük ihtimalle cami
nin yanında yapılmasını istediği türbe ya
pılamamış, vefatında Üsküdar Mihrimah 
Sultan Camii haziresine gömülmüştür. 

Cami. Edirne Üç Şerefeli Cami planının 
boyut ve oran farkları dışında tamamıyla 
tekrarlandığı camide Sinan'ın eski model
leri yeniden yorumlama çabası içinde ol
duğu görülmektedir. Sinan Paşa'nın külli
ye bitmeden ölmesi caminin devrin diğer 
yapılarına göre daha sade kalmasına yol 
açmıştır. Yapı dıştan bir sıra kesme taş. üç 
sıra tuğla ile almaşık örgülü duvarlara sa
hiptir. Caminin çok sade olan girişi üzerin
de sülüs hatta inşa kitabesi yer almaktadır. 
Ortada büyük ve derin bir aynalı tonoz, 
yanlarda ikişer kubbe ile örtülü beş açık

Iıktı son cemaat yeri Hammer'e göre hari
me 1749'da eklenmiştir. Bu sırada cami
nin kuzey duvarı büyük taşıyıcı payeler ola
cak şekilde bırakılarak yıkılmış, son cema
at yerindeki kemerli açıklıklar örülerek ka
patılmıştır. Bu bölüm ortada aynalı tonoz, 
iki yanda ikişer kubbeli birim ile örtülü
dür. Bunun önünde de üzeri meyilli çatı 
ile örtülü ikinci bir son cemaat yeri vardır. 
Enine gelişmiş dikdörtgen planlı harimi 
örten 12,60 m. genişliğindeki kubbe altı 
ayak üzerine oturtulmuş ve kubbeye ge
çişler pandantiflerle sağlanmıştır. Ayaklar
dan ikisi altıgen biçiminde olup doğu ve 
batıda serbest, kuzey ve güneyde duvar 



içindedir. Yan mekanlar ikişer kubbe ile ör
tülmüş, bu kubbelerle orta kubbe arasın
da kalan üçgen kısırnlara birer küçük kub
be yerleştirilmiştir. Sinan Paşa Camii'nin 
pencere düzeni Edirne Üç Şerefeli Cami 
ile aynıdır. Ancak burada boyutların daha 
küçük tutulması iç mekanın üç Şerefeli 
Cami'ye göre daha aydınlık olmasını sağ
lamıştır. Kubbe kasnağına on iki pencere 
yerleştirilmiştir. Yapıda kıble duvarında 

dördü yuvarlak olmak üzere on üç, sağda 
ve solda onar, kapı tarafında ise dokuz pen
cere bulunmaktadır. Caminin üstü mukar
naslı, alt kısmı madalyonlu, altı köşeli mer
mer mihrabının yanlarına geç dönemler
de kalem işleri ilave edilmiştir. Sade mer
merden minbere geometrik süsler yapıl
mış , ayrıca ahşap vaaz kürsüsünün altına 
sonradan mermer konulmuştur. Sağ ta
rafta yer alan tek şerefeli kurşun külah
lı minareye geçiş içeridendir. Şerefesinin 
korkulukları mukarnastar ve kabartmalar
la tezyin edilmiştir. iki kapılı avlunun or
tasında yer alan yekpare beyaz mermer
den yapılmış dört sütunlu şadırvanın za
rif bir saçağı bulunmaktadır. Su haznesi
nin dört yüzünde Relsülküttab Mehmed 
Sıhhl Efendi'nin kitabesi yer alır. Bu kita
bede de külliyenin tarihi 963 ( 1555-56) ola
rak verilmektedir. Caminin batısında kül
liyeye ait olan ve zaman içinde oluşan bir 
hazlre mevcuttur. 

Medrese. Mimar Sinan, Sinan Paşa Ca
mii'nde ilk defa avlu revaklarının arkası
na medrese odaları yerleştirmiştir. On iki 
odası bulunan medrese çeşitli dönemler
de onarımlar görmüş olup kiremit kaplı ça
tı ile örtülüdür. Sonuçta revak düzeni de
ğişmiş, medrese odalarının önü madeni bir 
dağrama ile kapatıldığı için yapı özgün du
rumunu yitirmiştir. 

Mektep. Hadikatü'l-cevami'de cami
nin avlusunda bulunan 1 OS 1 ( 1641-42) ta-

Sinan Paşa 
camii 'nin 

· ıçinden 

bir görünüş 

rihli mektebin Kösem Sultan tarafından 
yaptınldığı belirtilmektedir. Mektebin iç 
avlu ortasında yer alması söz konusu ol
mayacağına göre vaktiyle caminin bir de 
dış avlusu bulunduğu düşünülebilir. Kül
liyede cami ve medresenin doğu yönün
de Şeyh Neccarzade Mustafa Rıza Efendi 
Türbesi ve bir hazlre bulunmaktadır. 

Hamam. Külliyeyi oluşturan diğer yapı
lardan oldukça uzakta yer alan hamamın 
Sinan Paşa'nın ölümünden sonra bitirildi
ği kabul edilir. Tezkiretü'l-bünyan'da, Be
şiktaş'ta Sinan Paşa Hamarnı adıyla kayıt
lı olan yapı Beşiktaş caddesiyle Hayreddin 
iskelesi sokağının birleştiği yerde inşa edil
miştir. Beşiktaş deresinin altından geçtiği 
bir köprü n ün yanında yapıldığı için Köprü 
Hamarnı diye de adlandırılan hamam 1957 
yılında Tophane-Beşiktaş yolu genişletilir

ken yıktırılmıştır. Çifte hamam olarak dü
zenlenmiş yapının kuzeyinde erkekler kıs
mı , güneyinde kadınlar kısmı yer almak
tadır. Eski haritalarda külhanla birlikte 
600 m 2 bir alana sahip olduğu görülen Si
nan Paşa Hamamı, Sinan'ın 954'te ( 154 7) 
Samatya'da yapmış olduğu Yakub Ağa Ha
mamı'na boyut ve plan olarak benzemek
tedir. 

Sinan Paşa Medresesi ve Sinan Paşa Hamarnı ' nın yı kılmadan önceki hali 

SiNAN PASA KÜLLiYESi 

Külliye çeşitli dönemlerde onarımlar gör
müştür. XIX. yüzyılda cami iç mekanında
ki kalem işleri yenilenmiş, 1936-1937 civa
rında Vakıflar idaresi tarafından gerçek
leştirilen onarımda kuzey girişinde bazı 
değişiklikler yapılmış , yine bu onarımda 
caminin kıble duvarının doğu tarafına bi
tişik olarak yer alan ve tarihi belli olma
yan meşruta yıktırılmıştır. 1972-197 4'te av
luda ve medrese odalarında restorasyon 
çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu çalışma
lar sırasında caminin seçmeci üslupta ya
pılmış XIX. yüzyıla ait bezemeleri klasik 
üslupta bir bezerne ile değiştirilmiştir. 

Sinan Paşa Beşiktaş'ta bir de mescid in
şa ettirmiş, ancak minberini Çömlekçiza
de Mehmed Efendi 'nin koydurduğu bu 
mescid günümüze ulaşmamıştır. Sinan Pa
şa'nın ayrıca sur içinde iki mescidi daha 
olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri Fa
tih 'ten şimdi üzerinde Vatan caddesi bu
lunan Bayrampaşa deresine inen yamaç
taki mahallelerden birinin içinde bulunu
yordu. 1918 yangınında tamamen yok olan 
bu mescidin sadece baca biçiminde olan 
küçük minaresinin bir resmi Gurlitt'in ese
rinde bir çizgi resim olarak görülmekte
dir. Haliç kıyısında Ayakapı'da vaktiyle yer 
alan diğer mescid aslında son devir Bizans 
mimarisinin özelliklerini göst eren bir Bi
zans şapeli idi. Dış cephesindeki tuğla be
zemelerinden dolayı Kızıl Mescid olarak da 
bilinen mescidin eski bir gravürü 1877'de 
basılan Paspatis'in Rumca kitabında yer 
almaktadır. 
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Sinan Paşa tarafından 912 (1506-1507) 
yılında yaptırılan külüye cami, han, hamam 
ve sıbyan mektebinden oluşmaktadır. Kül
liyenin merkezinde cami yer almakta, gü
neyinde han, kuzeydoğusunda hamam ve 
kuzeybatısında sıbyan mektebi bulunmak
tadır. 1147 (1734-35) yılında bölgenin gü
venliğini sağlamak için külliyenin etrafı 
surla çevrilmiştir. Aynı yıl yapıların da bir 
onarım geçirdiği düşünülmektedir. 1172'
de ( 1758-59) Serdarzade Elhac Mahmud 
tarafından inşa edilen çeşmenin kitabesi 
avlu içerisindedir. Külliyeyi oluşturan yapı
lar günümüze kadar bazı değişiklikler ge
çirmiştir. 1943 yılında meydana gelen dep
remde cami ve han zarar görmüş, üst ör
tüsü yıkılan ve duvarları hasar gören ca
mi aynı temeller üzerine planı değiştirile
rek yeniden inşa edilmiştir. 1967'de ca
minin son cemaat yeri ahşap malzeme 
kullanılıp iki katlı olarak ele alınmış, 1965 
yılı sonrasında cami ile sıbyan mektebi 
arasında iki katlı bir yapı ilave edilmiştir. 
Depremde girişi yıkılan hanın üst örtüsü 

Sinan Paşa Camii'nin harim kapıs ı üzerindeki Farsça kitabe 
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Hacıhamza'da Sinan Paşa Han ı (arka planda yeni yapılan cami) 

ile kuzey duvarı da 2002'de olumsuz ha
va şartları sonucunda tahrip olmuş, ha
mam ise 1956 yılında bir onarım geçir
miştir. 

Moloz taş ve tuğla ile inşa edilen cami 
kare planlı olup üzeri kırma çatı ile örtü
lüdür. Mihrabı dışa taşkın durumdadır. Ya
pının girişi kuzey cephede yer almakta
dır. Ahşap hatıllarla iki katlı olarak ele alı
nan son cemaat yeri pencerelerle dışarı 
açılmaktadır. Caminin giriş cephesi büyük 
ölçüde eski yapıdan kalmıştır. Harimden 
son cemaat yerine açılan iki sıralı dikdört
gen açıklıklı pencerelerin üzerinde tuğla
dan hafifletme kemerleri bulunmakta olup 
yapının inşa kitabesi kapının üzerinde yer 
almaktadır. Caminin batı ve doğu cephe
lerinde birer kapı açılarak avlu ile bağlan
tısı yan cephelerden de sağlanmıştır (Yük
sel, s. 142). Kare planlı olan harimde du
var yüzeyleri sıvalıdır. Üstü çubuklu ahşap 
tavanla örtülü olan harimin ortasında dört 
ahşap direk üzerine oturan sekizgen kai
deli bağdadi bir kubbe mevcuttur. Girişin 
üstünde yer alan ahşap mahfi!, harimin 
doğu ve batı duvarlarında da harimin ya
rısına gelecek şekilde devam etmektedir. 
Cami süsleme bakımından oldukça sade- . 
dir. Beş köşeli olan mihrabı sıvalı olup ba
sit bir ahşap minberi bulunmaktadır. Ya
pının aydınlatması beden duvarları üzeri
ne açılan iki sıralı dikdörtgen açıklıklı pen
cerelerle sağlanmaktadır. Bu pencereler
den eski yapıda bulundukları yerlere açı
lanlar olduğu gibi bir kısmı da sonradan 

eklenmiştir. Minare caminin kuzeybatısın
dadır. Kesme taştan yapılmış olan mina
renin kaidesi kare planlı olup silindir göv
desi sivri bir külahla son bulmaktadır. Tek 
şerefeli minarenin şerefe altı mukarnaslı 

olarak ele alınmıştır. Kuzeyde yer alan ba
sık kemerli giriş günümüzde yol seviyesi
nin altında kalmıştır. Zaman içinde zarar 
gören minarenin kaidesi ilk yapıya aittir. 
Sinan Paşa Camii'nin depremden önceki 
planı , yapıyı görenler ve Kastamonu Mü
zesi Müdürü A. Gökoğlu'nun verdiği bilgi
ler doğrultusunda Metin Sözen tarafın
dan çizilen ve i. Aydın Yüksel tarafından iş
lenerek geliştirilen restitüsyondan öğre
nilmektedir. Bu plana göre üst örtü, orta
da dört sütun veya ayak üzerine oturan . 
merkezi bir kubbe ile bunu dört yönden 
çevreleyen yarım kubbelerden oluşmak
taydı ve köşelerde birer ufak kubbeye yer 
verilmişti. Yapının son cemaat yeri ise beş 
kubbeli veya eğimli çatı ile örtülü olarak 
ele alınmıştı . 

Günümüze yalnızca iki duvarı ulaşabi
len han doğu-batı doğrultusunda uzanan 
dikdörtgen planlı bir yapıdır. Moloz taşla 
inşa edilen hanın üzeri beşik tonoz örtü
lüdür. Tuğla ile örülmüş olan tonoz üç ke
merle desteklenir. Hanın kuzey duvarında 
kemerierin bulunduğu yerlerde yarım si
lindir formunda üç adet duvar payesi bu
lunmaktadır. Yapının güney duvarında gü
nümüze gelmemiş olan odaların kemer 
izleri görülmektedir. Batı cephesinde iki 
adet mazgal yer alan hanın güney duva
rında dört adet ocak mevcuttur. Hanın ku
zey duvarında caminin mihrabı önünde ve 
caminin batı yönünde izleri görülen, an
cak günümüze kadar gelmeyen odaların 
varlığı bilinmekte olup doğu yönünde de 
benzer odaların bulunduğu tahmin edile
bilir (a.g.e., s. 142) Hangi tarihte inşa edil
diği bilinmeyen bu odaların handa kalma
ya gelenler için yapıldığı veya medrese oda
ları olduğu düşünülmektedir. 

Hacıhamza'da Sinan Paşa Hamarnı 


