
Süleyman Paşa Mektebi - Kahire 

gibi tek renkli çinilerle kaplanmıştır. Kış

lık bölümün güneydoğu duvarının ortasın
da yer alan mukarnas kavsaralı mihrap ol
dukça sade bir yapıya sahiptir. 
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SÜLEYMAN PAŞA CAMii 
ve TÜRBESi 

XIV. yüzyılda 
Bolayır'da inşa edilen 

cami ve türbe . 
_j 

Orhan Gazi'nin oğlu Rumeli fatihi Gazi 
Süleyman Paşa'nın (ö 758/1 3571?1 ). Fatih 
Sultan Mehmed devrinde düzenlenmiş vak
fiyesinden ve aynı döneme ait vakıf tahrir 
defterlerinden Bolayır kasabasında cami, 

zaviye, imaret, kervansaray ve türbeden 
oluşan bir külliye yaptırdığı anlaşılmakta

dır. Gelibolu yarımadasının kuzey ucunda 
Trakya kıyısında yer alan ve Çanakkale'nin 
ilçesi olan Bolayır. Rumeli fütuhatına ka
tılmak üzere Anadolu'dan gelen askeri bir
liklerin hareket noktasıydı. Adı geçen bel
gelerde imaret veya zaviye diye anılan söz 
konusu yapı topluluğundan günümüze ka
dar cami ile türbe gelebilmiş. diğer birim
ler ortadan kalkmıştır. 

Dikdörtgen bir alanı kaplayan cami ka
gir duvarlı ve kırma çatılıdır. Almaşık du
var örgüsü kaba yontulu kesme taşlar ve 
değişken tuğla sıralarından oluşur. içeri
den 9,05 x 10,75 m . boyutlarında olan 
harim iki sıra halinde düzenlenmiş pen
cerelere sahiptir. Her duvarda ikişer adet 
olan dikdörtgen biçimindeki alt pencere
ler kesme taş sövelerle kuşatılmış ve tuğ
la örgülü sivri hafifletme kemerleriyle taç
landırılmıştır. Kuzey (g iri ş) cephesinin ek
seninde yer alan basık kemerli giriş sivri 
kemerli bir nişin içine yerleştirilmiştir. Di
ğer cephelerde alt pencerelerin üstüne isa
bet eden ikişer adet sivri kemerli tepe 
penceresi mevcuttur. Kare kaideli ve silin
dir gövdeli bodur minare harimin kuzey
batı köşesinde yükselir. Dıştan bir payan
dayla takviye edilen mihrapta yalnızca mu
karnaslı kavsara özgün kalabilmiştir. Alt 
kısmında sivri kemerierin sıralandığı min
berin korkuluğu kabartma geometrik geç
meleri e süslüdür. Minberin kaş kemerini 
taçlandıran palmet biçimli alınlığın alt ke
siminde kırık kaş kemerciklerle son bulan 
bir kartuşun içinde sülüsle yazılmış keli
me-i tevhid. bunun üzerinde palmeti dol
duran rumi kabartmalar mevcuttur. 

956 (1549) yılında tamir edildiği manzum 
kıtabesinden anlaşılan kare planlı (7 ,80 x 

7 ,8 7 m.) türbenin duvarları Cumhuriyet 
dönemindeki bir ananmda bir sıra tuğla, 
bir sıra kesme taştan almaşık örgüyü tak-
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lit eden boyalı sıva ile kaplanmıştır. Doğu 
cephesinde giriş , diğer cephelerde birer 
adet mermer söveli dikdört gen pencere 
vardır. Sekizgen kasnağa oturan, içten se
kizgen piramit, dıştan kubbe şeklindeki ör
tü, Osmanlı mimarisinde alışılmamış bir 
görünüm arzetmekte olup Selçuklu küm
bet tasarımından izler taşımaktadır. Süley
man Paşa 'nın bir seki üzerinde yer alan 
kabri XIX. yüzyılın ikinci yarısına ait. em
pire (ampir) üsiGbunda dökme pirinçten 
parmaklıklarla kuşatılmıştır. Sandukanın 

özgün sırmalı kavuğu önce istanbul'daki 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne, oradan 
Topkapı Sarayı Müzesi'ne nakledilmiştir. 
Süleyman Paşa'nın ayak ucunda kendisiy
le beraber ölen atının gömülü olduğu riva
yet edilir. 

1880'1ere tarihlenen bir fotoğrafta t ür
beye bitişen çatı lı bir birim görülür. Geç 
dönem özelliklerine sahip üç kemerli, üç
gen alınlıklı bir girişi olan bu bölüm, Ek
rem Hakkı Ayverdi tarafından vakıf kayıt

larında sözü edilen ilave mescid diye ni
telendirilmiştir. Aynı fotoğrafta . camiyle 
türbenin etrafındaki aviuyu kuşatan ve gü
nümüzde mevcut olmayan parmaklıklı bir 
çevre duvarı dikkati çeker. Avlu girişinin ok 
uçlarıyla sonuçlanan demir kanatlarının 
yanlardan kare kesitli , üstlerinde küreler 
olan, empire üsiGbunda kesme taş dik
melerle kuşatıldığı , rrioloz taş örgulü, alçak 
bir duvara oturan, kapıyla aynı özelliklere 
sahip parmaklıkların da dikmelere benzer 
babalarla takviye edilmiş olduğu görülmek
tedir. Günümüze ulaşmayan zaviye, imaret 
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ve kervansaray yapılarının konumları ve 
mimari özellikleri hakkında bilgi yoktur. 

Türbenin yakınında, önce Sakız'da bir 
caminin haziresine defnedilmiş iken vasi
yeti üzerine naaşı buraya nakledilen Na
mık Kemal'in kabri yer alır. Tasarımı ve ka
bartma süslemeleriyle birinci ulusal mi
marlık üslubunu yansıtan kabir mermer
den bir lahit biçimindedir. Palmet dizile
riyle sınırlı olan alt kesimin yüzlerine ru
mllerden müteşekkil, uçları palmetli şern
seler konmuştur. Kıvrımlı bir kumaş biçi
minde yontutmuş olan üst kesimin orta
sındaKabeve Ravza-i Mutahhara örtüle
rini taklit eden, zikzaklı yazı kuşaklarıyla 
bezeli bir bölüm vardır. Yazı kuşaklarında 
alternatif olarak sülüs hattı kelime-i tevhid 
ve "Allah celle celaluhQ" ibaresi yer alır. 
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Kahire'de 
XVL yüzyılın ortalarında 

t9smanlı tarzında inşa edilen medrese_:_ı 

Kahire'de Süruciye caddesinde bulunan 
medrese (ei-Medresetü's-Süleymaniyye, et-Te
kiyyetü's-Süleymaniyye) taçkapısı üzerindeki 
dört satırlık Arapça kitabesine göre 950 
(1 543) yılında Vezlriazam Hadım Süleyman 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çe
lebi'nin, "Rum tarzı cümle hücreleri kagir 
kubbedir. Hareminde abctesthane ile ma
mur medresedir" şeklinde tasvir ettiği ya
pı 1992 yılındaki büyük Kahire depremin
de zarar görmüştür. Günümüzde hücre
leri başşehir dışından göçüp gelen aileler 
tarafından ikametgah olarak kullanılmak
ta, kuzeybatı cephesi ahşap desteklerle 
ayakta durabilmektedir. 

Kahire Süleyman Pasa Medresesi'nin planı 
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Kuzeydoğu ve güneydoğu yönleri diğer 
yapıtarla kuşatılmış durumdaki medrese
nin ana cephesi kuzeybatıdadır. Süruciye 
caddesine bakan cephe iki katlıdır; alt ka
tında zemin seviyesinde yedi adet dükka
na yer verilmiştir. 25,80 m. uzunluğunda
ki cephenin üst katında hücrelere ait, ön
ceden demir parmakiıktı olduğu sanılan 
dikdörtgen biçiminde on altı pencere açıl
mıştır. Bunların üzerinde farklı boyutlar
da pencerelere yer verildiği görülmekte
dir. Cephenin ortasındaki taçkapı Mem
lük üstübunda ve anıtsal ölçüdedir. Taç
kapı köşe boşlukları palmet-ruml ile tez
yin edilmiş , etrafı girift süsleme kuşağıy
la çevrilmiş üç dilimli kemerli bir niş içeri
sinde düz atkı taşlı kapı açıklığı ve iki ya
nında birer mastaba, daha üstte yatay dik
dörtgen biçiminde mermer kitabe ile onun 
üzerinde iki kenarında birer gömme sü
tunçesi olan ve mukarnaslarla nihayetle
nen bir dikdörtgen niş içinde dikdörtgen 
şekilli bir pencereden oluşmaktadır. Ley
mün sakağına bakan güneybatı cephesi 
34 m. uzunluğundadır. Batı ucunda basık 
kemerli bir tali girişle onun yanında ve üze
rinde dikdörtgen biçiminde pencereler açıl
mıştır. Alttakiler ahşap korkulukludur. Gü
ney kısmında beş pencere daha mevcut 
olup bunlar birer dikdörtgen niş içerisin
dedir. 

Genel düzenleme itibariyle dikdörtgen 
plan gösteren medresenin beden duvarla
rı düzgün kesme taştan, örtü sistemi tuğ

ladandır. Kuzeybatı cephesinin ortasında
ki taçkapıdan on iki basamaklı bir merdi
venle 1 O, 70 m. uzunluğundaki bir korido
ra, oradan da avluya ulaşılmaktadır. Kori
dor ardarda üç çapraz tonazla örtülmüş
tür. Zemini taş döşemeli ve üzeri açık avlu 
11 ,65 x 10,30 m. ölçülerindedir; dörtyön
den avlu zemininden 1 S cm. kadar yük
seltilmiş birer seki durumundaki revak
larta kuşatılmıştır. Kuzeybatı revakinın or
tasındaki göz giriş koridoru, güneydoğu
daki revakın ortasındaki göz ise ardında: 

ki 3,75 m. genişliğinde ve 3,65 m. derin
liğinde dershane ise eyvanı sebebiyle di
ğerlerinden daha büyük tutulmuştur. On 
iki mermer sütuna oturan on iki sivri ke
merli revak on altı küçük kubbe ile örtül
müştür. Bunların ardında 3 x 3 m . eba
dında yirmi bir adet öğrenci hücresi mev
cuttur. Revaklara açılan birer kapı ile pen
cereye sahip olan hücreler birer küçük 
kubbe ile kapatılmış durumdadır. Hücre
lere göre daha büyük tutulmuş olan ders
hanenin güneydoğu duvarının ortasında 
kırmızı ve beyaz taşların alternatif kulla
nılmasıyla elde edilmiş, güneş ışını süsle
meli bir mihrap bulunmaktadır. Medrese 
daha sonraları Kadiriyye tekkesi olarak 
kullanıldığından et-Tekiyyetü 's-Süleyma
niyye diye anılmış, güney köşesindeki hüc
re de Şeyh Resul el-Kadirl ile ibrahim el
Kadirl'nin mezarlarını içeren bir türbe ola
rak düzenlenmiştir. 

Mısır'daki Osmanlı tarzı medreseterin 
ilk örneği olan Süleyman Paşa Medresesi 
daha sonra inşa edilen eğitim kurumları
na örnek teşkil etmiştir. Ancak bunların 
birçoğu günümüze ulaşmamıştır. 1164 
(1751) tarihli Sultan Mahmud Medresesi 
benzer plan şemasıyla Kahire'deki bir diğer 
Osmanlı yapısı olarak dikkat çekmektedir. 
Ayrıca Süleyman Paşa Medresesi, eyvanlı 
dershanesi sebebiyle erken devir Bursa ya
pılarından Yıldırım ve Muradiye medrese
leriyle paralellik göstermektedir. 
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