
SOKULLU MEHMED PAŞA KÖPRÜSÜ 

L 

L 

SOKULLU 
MEHMED PAŞA KÖPRÜSÜ 

(bk. DRİNA KÖPRÜSÜ). 

SOKULLU 
MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ 

İstanbul Eyüp'te 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen külliye. 

_j 

_j 

Medrese, darülkurra, türbe ve çeşme
den meydana gelen külliyenin banisi So
kullu Mehmed Paşa ile eşi İsmihan Sul
tan'dır. Türbe, medrese ve çeşme 976'da 
(ı 568-69), darülkurra 98Tde (ı 579) Mimar 
Sinan tarafından yapılmıştır. Çeşitli tamir
ler geçiren külliye en son 1961-1962 yılla
rında onarılmıştır. 1918'de evkaf deposu 
şeklinde kullanılan medrese günümüzde 
sağlık ocağı, uzun yıllar çocuk kütüphane
si olan darülkurra ise bugün Eyüp Sultan 
ilim Kültür ve Hizmet Vakfı olarak hizmet 
vermektedir. Cami-i Keb'ir caddesi üzerin
de külliyenin kitabeli iki avlu kapısıyla tür
be ve çeşmesi yer alır. Türbenin hemen so
lundaki avlu kapısı türbeye, dershaneye, 
dershaneden de medreseye geçişi sağlar. 
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Sokullu Mehmed Paşa Çeşmesi ile medresenin avlu kapısı üzerindeki kit<lbeler 

Yapılar kuzey-güney doğrultuda ve aynı ek
sendedir. Diğer kapı türbe, dershane ve 
medreseden alçak bir duvarla ayrılmış olup 
buradan yapıların doğusunda kalan darül
kurraya geçilir. Aynı zamanda bu ikinci av
ludan medresenin kuzeydoğu köşesinde
ki bir kapı vasıtasıyla medresenin iç avlu
suna ulaşılır. Yakınında Eyüp Sultan Ca
mii'nin yer almasından dolayı camiye yer 
verilmeyen külliyede dershane-türbe ilişki
si saçakla örtülü bir revakla sağlanmıştır. 

Türbe, avlu kapısı üzerindeki sülüs hat
lı Arapça mermer kitabeye göre 976'da 
( 1568-69) Sokullu Mehmed Paşa tarafın
dan genç yaşta vefat eden oğulları için 
yaptırılmış , kendisi de 1579'da öldürütün
ce buraya defnedilmiştir. Stalaktit başlık
lı mermer sütunlara sahip olan türbe, üç 
kemer açıklıklı bir revakla medrese ders
hanesine bağlanmakta olup kapıları karşı 
karşıyadır. Dıştan sekizgen planlı yapı içte 
sekizgenin köşeterindeki nişler sayesinde 
onaltıgene dönüştürülmüştür. Nişlerin ara
larında sekizgenin giriş yönü hariç yedi yü
zünde altlı üstlü toplam on dört pencere 
türbeyi aydınlatır. Dikdörtgen formlu alt 
pencerelerinin söveleri beyaz mermerden
dir. Üstlerindeki sivri kemerli alınlıklar ge
ometrik taksimatlı ajurlu şebekelerle zen
ginleştirilmiştir. Tepe pencereleri alçı rev
zenlidir. Türbeye girişi sağlayan kapının 
üzerinde ceiT sülüs hatla "amentü" yazılı
dır. Türbeyi örten kubbe doğrudan duvar
lara oturtulmuştur. Son derece yalın bir 
dış mimariye sahip, küfeki taşından inşa 
edilmiş türbenin içinde, tepe pencerele
rinin üzerinde çepeçevre dolanan sır altı 
tekniğindeki çinilerde lacivert zemin üze
r~l_l.e beyaz sülüs hatla Ayetü'l-kürs'i yazıl
mıştir:, Bunun da üstünde malakarl tek
nlginde yapılmış bir bezerne frizi dolaşır. 
Kubb~ içini ise kırmızı zemin üzerine be
yaz renkle kalem işi tekniğindeki soyut 
bitkisel motifler bezemektedir. Türbenin 
içerisinde Sokullu Mehmed Paşa. oğulla
rı , kızları ve torunlarına ait on sekiz adet 
sanduka bulunmaktadır. 

Bugün Sokullu Mehmed Paşa'nın adıy

la anılan medrese arşiv belgelerinde ge
nellikle Şehid Mehmed Paşa Medresesi, 
medrese listelerinde İbrahim Hanoğlu Med
resesi, vakfiyesinde ise İsmihan Sultan'ın 
vakfı olduğu için bu adla kayıtlıdır. Şehid 
Mehmed Paşa Medresesi olarak geçmesi
nin sebebi Sokullu Mehmed Paşa'nın bir 
suikast sonucunda öldürülmesidir. İbra
him Hanoğlu adı ise oğulları İbrahim Han'ın 
evlatlarının daha çok İbrahim Hanzadeler 
adıyla tanınmış olmasından dolayıdır. Bu 
adların dışında Ayvansarayl'de Yazılı Med
rese, 1914 tarihli defterde Sultaniye Med
resesi, ayrıca Hemşire Sultan Medresesi 
adlarıyla da anılır. Diğer avlu kapısı üzerin
deki Arapça kitabede medresenin İsmihan 
Sultan tarafından 976'da (ı 568-69 ) yap
tınldığı yazılıdır. Dikdörtgen planlı medre
senin iki girişinden biri kuzeydeki türbey
le saçakla örtülü bir revaksayesinde bağ
lantı kuran dershaneden, diğeri ise med
resenin kuzeydoğu köşesinde kalan kapı
dandır. Dershane kare gövdelidir. Üzeri 
mukarnaslı tromplarla geçilen 9,60 m. ça
pındaki bir kubbeyle örtülüdür. Doğu ve 
batı duvarında birer niş bulunmaktadır. 
Güneydeki avluya sadece bir kapı, kuzey
deki türbeyle ortak olan revaka birer ka
pı ve iki yanındaki birer pencereyle; doğu 
ve batı yönlerine ikisi alt, biri üst olmak 
üzere üç adet pencereyle açılır. Medrese
nin sadece doğu ve batı kanatlarında yir
mi adet kubbeli odası vardır. Avlusunu dört 
yönden medrese odalarıyla aynı boyutta 
(3,40 m.) , baklavali başlıklara sahip sütun 
dizilerinden oluşan sivri kemerli, kubbeli 
revaklar çevreler. Bu revaklardan sadece 
dershane kapısının önüne denk geleni ay
nalı tonazla örtülüdür. Bütün kubbeler pan
dantifli geçişlere sahiptir. Batı ve doğu yö
nündeki kubbeli yirmi iki birimden doğu

dakilerden onu talebe odası , kuzeydoğu 

köşesindeki medreseye darülkurra yönün
den girişi sağlayan bir kapıdır. Batıdaki 
kubbeli birimlerden dokuzu talebe odası, 
biri iç, diğeri dış avluya açılan eyvanlardır. 
Kuzeybatı ucundaki eyvanın bitişiğinde yer 
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alan, medresenin dikdörtgen planından dı
şarıya doğru taşan pandantifli kubbeler
le örtülü iki mekan hizmet bölümüdür. Ta
le be odaları avluya sadece birer kapıyla 
açılır. Bu odalar dışarıdan iki adet alt, bir 
adet üst pencereden ışık alır. Medrese oda
larının iç avluya bakan duvarlarında birer 
ocak, kuzey veya güney duvarlarında üç 
adet niş bulunur. Avlunun güney kenarın
da ortadaki kapıdan bu yöndeki çarpık 
planlı, tonozlu helalara geçilmektedir. Med
resenin dış duvarlarında bir sıra taş, üç sı
ra tuğladan almaşık, avluya açılan cephe
lerde ise kesme taş örgü tercih edilmiştir. 
Avlunun tam merkezinde üzeri kapaklı, 
dört cephesinde musluğu olan bir su haz
nesi vardır. Medresenin dershane bölü
münde İsmihan Sultan tarafından kuru
lan bir kütüphane bulunmaktaydı. Bura
daki Sokullu Mehmed Paşa'nın vakıf müh
rünü taşıyan 554 yazma eser, 3 Mart 1924 
tarihli Tevhld-i Tedrlsat Kanunu'ndan son
ra önce Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ne ve 
195Tde Süleymaniye Kütüphanesi'ne nak
ledilmiştir. 

Darülkurra kuzey yönüne açılan, çift yön
lü basamaklarla çıkılan sahanlıklı. sivri ke
merli, bakiava başlıklı , ikisi gömme dört 
sütundan meydana gelen kubbeli bir gi
riş revakl ile tromplu bir kubbeyle örtülü, 
kare planlı tek bir mekandan ibarettir. Gi
riş kapısının üstünde yer alan iki satırlık 
kitabeden 987'de (ı 579) İsmihan Sultan 
adına yaptınldığı anlaşılmaktadır. Bu tarih 
aynı zamanda Sokullu Mehmed Paşa'nın 
öldürüldüğü yıldır. Bu kitabeyi dışta bir 
profille çini bir bordür çevrelemektedir. 
Kubbe dıştan onikigen bir kasnağa otu
rur. Darülkurranın güney cephesi dıştan 
sağırdır, içte ise iki adet dolap nişi bulu
nur. Doğu ve batı cephelerinde iki alt, bir 
üst pencere, kuzeyde giriş kapısının iki ya-

nında birerden iki adet pencere içeriyi ay
dınlatır. Alttaki pencereler dikdörtgen ve 
mermer sövelidir, üzerinde sivri kemerli 
alınlıklar geometrik taksimatlı ajurlu mer
mer şebekelidir. Tam eksendeki tepe pen
cereleri ise sivri kemerli ve revzenlidir. Ya
pıda giriş revakl kubbesinde, ana kubbe
de ve tromplarda kalem işi bezerneler bu
lunmaktadır. Duvar örgüsü bir sıra taş, üç 
sıra tuğladan meydana gelen almaşık ör
güdür. Etrafındaki arsada kabirler, giriş re
vakının önünde cadde üzerinde beş adet 
dükkan yer alır. Çeşme Cami-i Keblr cad
desi üstündeki türbenin cephesindedir. 
Ta'lik hatlı 976 (1568-69) tarihli kitabesi 
türbe penceresinin solunda yer alır. Yol ko
tunun yükselmesi sonucu yalağı altta ka
lan çeşmede Bursa kemerli bir nişin içinde 
dikdörtgen çerçeveli bir ayna taşı bulunur. 
Çerçevenin içi sivri bir kemer ve üzerinde
ki içi boş bir kartuşla dolgulan mıştır. Çeş
me nişinin üstüne denk gelen türbe pen
ceresi aynı zamanda dua penceresi işlevi
ne sahiptir. 
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Sokullu Mehmed Paşa, Rumeli bölgesin
de Büyükçekmece, Lüleburgaz ve Edir
ne'deki eserlerinin yanı sıra XVI. yüzyılın 
üçüncü çeyreğine kadar önemli bir yerleş
me yeri olmadığı anlaşılan Havsa'ya da ge
niş kapsamlı bir külliye yaptırmış, su getirt
m iş ve adeta buranın yeni banisi olmuş
tur. Cami, medrese, arasta, han, imaret, 
çifte hamam, tekke, köprü, çeşme ve sıb
yan mektebinden oluşan külliye günü
müze ulaşmayan bir kitabesine göre 984 
( 1576-77) yılında tamamlanmıştır. Sokul
lu külliyeyi, "bey" ve "mir-i miran" (beylerbe
yi) sıfatlarıyla 1543 ve 1551 'de Mohaç ve 
Tımışvar'da görevyapan ve kendinden ön
ce ölen oğlu Kurd Kasım Paşa'nın geride 
bıraktığı mallarıyla yaptırmış, muhteme
len kendisinin de maddi katkıları olmuştur. 

Bu sebeple külliye kaynaklarda her ikisinin 
adıyla anılmaktadır. Sokullu Mehmed Pa
şa, külliyenin inşası ve Havsa'nın yeniden 
imara açılması için Sinan'a siparişte bu
lunmuş, Sinan da Edirne Selimiye Camii'
ni inşa ettiği bu yıllarda Havsa'daki imar 
faaliyetlerini ekibi Hassa Mimarları Ocağı 
ile birlikte yürütmüş olmalıdır. Sinan'ın Hav
sa'daki külliyeyi, 1 560'lı yıllarda yine So
kullu için Lüleburgaz'da yaptığı külliyenin 
bir benzeri olarak tasarladığı söylenebilir. 
Külliyeyi oluşturan yapılardan cami, aras
tanın dua kubbesi, hamam, ocaklı-nişii du
var, mescid-tekke ve köşe çeşmesi günü
müze kadar gelmiştir. 

Arastanın doğusunda yer alan cami sa
de fakat anıtsal bir görünüme sahiptir. Ka
re planlı ibadet mekanının üzeri kubbeyle 
örtülüdür. Kubbeye geçiş mukarnas dol
gulu tromplarla sağlanır. Bir zamanlar ku
zeyinde kemerli ve üzeri kubbelerle örtülü , 
üç bölümlü bir son cemaat yerinin mevcut 
olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Ku
zeybatıdaki minare onarımla yenilenmiş
tir. Kuzey hariç diğer yönlerde geniş bir 
hazirenin bulunduğu mezar taşları ve boş 
araziden tahmin edilebilir. Caminin kuze
yinde medrese yer alıyor, camiye asıl giriş 
arastadan bir taçkapıyla sağlanıyordu . Ev
liya Çelebi'nin bahsettiği 984 ( 1576-77) ta
rihli kitabe taçkapıda idi. Bu kitabenin ye
rinde bugün sonradan konan, fakat yazısı 
eksik ve silik olduğundan tam okunama
yan bir kitabe mevcuttur. Caminin ibadet 
mekanının girişindeki kapının üzerinde de 
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