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Iii N EV AL K o NUK 

SÜLEYMANiYE CAMii 
ve KÜLLİYESİ 

İstanbul'un 
Süleymaniye semtine adını veren, 

XVI. yüzyıla ait 
en büyük cami ve külliye . _j 

Değişik işlevleri olan farklı yapı tiplerini 
bir arada planlayan geleneksel külliye kav
ramının ilk sırada gelen örneklerinden bi
r idir. istanbul sur içinin tepelerinden biri
ne inşa edilen yapılar topluluğuna uzak
tan bakanlar, dikkati çeken bir yükselti ha
lindeki camiyi hemen algıladıkları için kül
liyenin varlığı kolayca farkedilmez. Topog
rafya ve şehir dokusuyla böylesine bütün
leşen külliye, medreseler, diküzziyafe, tür
beler ve bunları birbirine bağlayan sokak 
örgüsüyle geniş bir alana yayılmaktadır. 

Hem camiyi hem de XVI. yüzyılın Osman-

lı mimari anlayışını kavrayabilmek için di
ğer yapıları, ulaşım sistemini ve bağlantı
ları külliye bütünü içinde ele almak gere
kir. Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiyle ve 
onun adına inşa edilen yapılar topluluğu 
mimaride Sinan okulunun zirve noktala
rından birini temsil ettiği için önemlidir. 
Oluşturulan fiziksel ortamda odak yapı 
olan caminin, mimarı tarafından "kalfalık 
eserim" olarak tanımlanması büyük usta
nın mesleki gelişim basamağı ve mimari
de sürekli ilerleme heyecanının da bir ifa
desidir. Ortaya çıkmış arşiv belgeleri ve ana 
kaynaklar dolayısıyla günümüz araştırma
cıları için inşaat sürecinin yeterince aydın
lanmış olması yapılar hakkındaki söylem
lerin doğru zemine oturmasını sağlamış
tır. 

Fatih Külliyesi'nden sonra sur içinin en 
uygun yükseltisinde ortaya çıkan fiziki ya
pılanma göstergeleri, Osmanlı mimarisi
nin inşaat teknolojisindeki başarısını deği
şik işlevler taşıyan yapı tiplerine uygular
ken yeni bir aşamayı temsil ettiği gibi, ay
rıntıdan bütüne çeşitli zanaatlar ve sanat
lar üstün bir tasarım anlayışıyla bu alan
da bir araya geldiği için külliye ortamı her 
dönemde dikkatleri çekmiştir. Bir başka 
deyişle bir yandan şehireilik ilkelerine, öte 
yandan insan hayatının farklı boyutlarına 
cevap verdiğinden Süleymaniye toplulu
ğu üzerine yapılan yorum ve çözümleme-

Süleymaniye Camii ve Küll iyesi'nin kuş bakıs ı görünüşü (Fatma - Orhan Durgut fotoğraf arşivi) 

114 

ler çok yönlü ve zengin açıklamalarla ken
dini göstermektedir. Böylesine geniş ve ay
rıntılı bir fiziksel ortam oluşturulurken sa
dece büyük kubbeli bir cami inşa etmek
le yetinilmemiş. toplum hayatının pek çok 
alanını kuşatan bir vakıf eseri ve istanbul 
ile bütünleşen küçük bir şehir planlaması
na gidilmiştir. Bu özellikler, Süleymaniye'
yi kendisinden önceki Osmanlı külliyeleri
ne göre sıra dışı bir konuma getirdiği gi
bi çağdaşlarından da ayırmaktadır. 

Sur içinde Vefa, Unkapanı. Eminönü. Tah
takale gibi canlı merkezlerin kuşattığı Sü
leymaniye semtinde Beyazıt'tan Edirneka
pı'ya uzanan eksenin kuzeyinde, bir sırt 
yapan arazinin Haliç'e doğru eğimli yama
cının en uygun yerine yapılmış olan külli
ye bu konumuyla Galata kıyılarından, hat
ta Üsküdar'dan bakanlar için şehrin en et
kili siluetini tamamlar. Sinan, Haliç'e ha
kim tepelerden birine bütün külliyeyi yer
leştirirken topografik konumu en verimli 
bir biçimde değerlendiren bir şehir plan
lamacısı olduğunu göstermiştir. Bu özel
likleriyle külliye, biraz daha geniş ve geo
metrik planlanmış olan Fatih Külliyesi'ne 
göre şehre daha elverişli bir katkıda bu
lunmaktadır. Arşiv belgeleri ve Tezkire
tü'l-bünyan gibi eserlerdeki anlatıma gö
re Beyazıt'ta , bugün istanbul Üniversitesi 
Merkez Kampüsü'nü de içine alarak Ve
fa'ya doğru genişleyen Eski Saray (Saray-ı 

Atik-i Amire) arazisinin bir kısmı külliyenin 
inşaat alanı olarak uygun görülmüş ve in
şaat burada başlatılmıştır. Kaynaklarda 
temel atma tarihi 957 (1550) yılı diye be
lirtilmekle birlikte ay ve gün konusu tar
tışmalıdır. ancak 27 Cemaziyelewel 957 
Cuma günü (13 Haziran 1550) temel atma 
günü olarak kabul edilebilir. Kanuni Sul
tan Süleyman'ın hazır bulunduğu bu tö
rende Şeyhülislam Ebüssuud Efendi ilk te
mel taşını gelenek olduğu üzere mihrap 
duvarının yükseleceği kesime yerleştirir. 

Ön cephesi Kabe'ye yönelik cami esas alına
rak bütün yapıların şehrin diğer kesimle
rinden nasıl görüneceği çok önceden ta
mamlanan proje çizimleriyle belirlenmiş
ti. Külliye tamamlandığında nasıl bir man
zara sunacağı Sinan ve yardımcıları tara
fından kağıt üzerine işlenmiş olduğundan 
arazi üzerinde hafifçe yükselen tepe ade
tayamacın devamı olan piramidal bir küt
leyle tamamlanacaktı. 

Bugünün ölçülerine göre bile oldukça 
hızlı ilerleyen külliye inşaatı . ortada cami 
olmak üzere bütün yapıları "U" düzenine 
göre sıralayan bir durum planı göster
mektedir. Yaklaşık altmış dönümlük ara-



zi içinde farklı derecelerde (ew el, san!, sa
li s, rabi ') eğitim veren medreseler, darül
hadis, tıp medresesi ve şifahane. darül
kurra, sıbyan mektebi, imaret (darüzziya
fe ve tabhane), han, hamam, mimarın ken
di türbesi ve çok sayıda sıra dükkan yer 
almaktadır. Evliya Çelebi bütün yapılarla 
birlikte bu külliyenin "bin kubbe" ile örtü
lü olduğunu , 3000 kişinin burada hizmet 
verdiğini yazar. Genel durum planında ca
mi dış avlusu külliyenin öteki yapılarına 
bağlanırken cami merkeze alınarak derin 
ve geniş bir görsel perspektif sağlanmış

tır. Bu planlama, medrese hacimlerinin 
daha ağır bastığı Fatih Külliyesi 'ne göre 
topografyayı en etkin biçimde kullanan, 
özellikle kuzeydoğudaki yamaç inişlerine 
uygun teras ve dolgu çalışmalarını başa
rıyla uygulayan Süleymaniye'nin şehir si
luetindeki katkısını daha farklı kılmıştır. 

Mihrap duvarının temeli başında yapı
lan tören bütün külliye için sembolik bir 
başlangıç olmuştu . Ancak camiyi ayakta 
tutacak strüktürün yapımı öncelikle taşı

yıcı elemanların dikilmesiyle başlar. Buna 
göre içten dışa ve aşağıdan yukarıya doğ
ru ilerleyen inşaat kemerierin örülmesi ve 
örtü sisteminin kapatılmasıyla tamamlan
mış olur. Plandan örtü sistemine kadar 
varan anlayış, alt ve üst yapıyı birleştiren 
desteklerle iç ve dış görünüşü belirleyen 
bir bütün halinde sonuca ulaştırılmıştır. 
Kurşun kaplamalar ve yaldızlı hilal alemin 
ana kubbeye dikilmesiyle yapı halkın ve sul
tanın gözünde tamamlanmış olur. Cami ve 
çevresindeki yapılar tamamiandıkça şer
betler dağıtılmış, bahşişler verilip kurban
lar kesilmiştir. 21 Zilhicce 964 (15 Ekim 
1557) tarihinde, yani temel atıldıktan ye
di yıl sonra caminin tamamlanmasını ve 

bir cuma gününe rastlayan açılışı Sinan 
şöyle anlatır: "Anahtarını padişahın dest-i 
mübareklerine verdim ve dua eyleyip el 
kavuşturup durdum. Padişah da odaba
şına teveccüh ederek, 'Cami açmaya kim 
elyaktır?' dediklerinde o da, ' Padişahım, 

ağa bendeniz bir pir-i azlzdir, bu babda 
elyak ol emektar kulunuzdur' deyince pa
dişah . 'Bu bina eylediğin beytullahı yine 
sen açmak evladır' deyü dua ve sena edip 
miftahı canü dilden verince 'ya fettah' de
yip açtım." 

İbadete açıldığı günlerde Süleymaniye, 
çevresinde enlemesine uzanmış külliye bi
naları , üç katı aşmayan kiremit çatılı ev
lerle selviler arasından yükselmekteydi. Ca
mi nin ana kütlesinin planı kareye yakın, 
güneydoğu-kuzeybatı ekseninde hafifçe 
uzayan bir dikdörtgen çerçeve içinde ta
sarlanmıştır. 69 x 62,3 m. ölçülü duvarlar 
ana destekler, payandalar ve sütunlar sa
yesinde fazla kalın tutulmadığı halde me
kanı sınırlamaktaydı. Oldukça sık açılan 
pencerelerle delinen duvarlar topraktan 
itibaren yapının üçte birine kadar yükse
lir. Mihrap yönünde nisbeten masif bir ya
pılanma gösteren uygulama dışında du
varların örtücü nitelikleri en aza indirilmiş
t ir. Avlu batı kesimiyle cami yönünde do
kuzar, yanlarda yedişer olmak üzere yir
mi sekiz kubbe ile örtülü revaklarla çevri
lidir. Yarı kapalı bu mekanı kuşatan duvar
lar altta dikdörtgen, üstte sivri kemerli ol
mak üzere çift sıra açıklıklarla delinmiş
tir. Kemerler üzerinde pandantifle geçiş 
yapan avlu kubbeleri son cemaat yeri ko
numunda biraz daha yüksek tutularak ca
mi ana kütlesiyle avlu arasında gözü ra
hatlatan bir geçiş sağlanmıştır. Avlu orta
sında yer alan fıskıyeli havuz bronz şebe-
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keli açıklıklarla içerisi görülebilen zarif bir 
mermer yapıdır. 

Dıştan bakıldığında avlu ile ana mekan 
bütünleşmesinin daha farklı elemanların 
katılmasıyla güçlendiği görülür. Bu bağ

Iantıyı sağlamlaştıran en önemli unsurlar
dan biri, minarelerin eklenme tarzı ve av
lu üst sınırından başlayarak ana mekan 
duvarlarının üstünde devam eden taş kor
kuluklardır. Dış görünüşü en çok etkileyen 
minareler düşey çizgiler halinde ve çok özel 
ayrıntılarıyla bütüne katkıda bulunur. Ca
mi ana mekanıyla avlunun birleştiği kö
şelerden yükseltilen üç şerefeli yüksek iki 
minare en alt kesimde toprağa oturan, 
kütleye yapıştırılmış kürsüleriyle birer pa
yanda teşkil eder. Bunun üzer inde, yük
seldikçe prizmatik yüzeyleri daralan pa
buç kesimi çokgen planlı gövdeye geçişi 
sağlar. Yukarıya doğru hafifçe daralan göv
de, şerefeler, külah ve alem cami ana küt
lesiyle bağlantı içinde ölçülendirilmiştir. En 
alt şerefe ile ana kubbe kasnağı, en üst 
şerefe ile alem aynı yatay doğrultuda bir
leşir. Avlunun kuzeybatı köşelerinde yükse
len minareler ise iki şerefeli düşünülmüş. 
avlu duvarıyla uyumlu olması için biraz da
ha alçak tutulmuştur. Köşelerde ve en alt
ta avlu duvarlarıyla buluşan minare kaide
leri çokgen bir kütleye dönüşmektedir. Mi
narelerin dört adet oluşu ve toplam on şe
refeli düşünülmüş bulunmasını , Kanünl 
Sultan Süleyman'ın onuncu Osmanlı sul
tanı ve fetihten sonra başa geçen dördün
cü padişah olmasıyla açıklayan halk söy
lentilerinin Mimar Sinan için ne ifade etti
ği bilinmez ama Süleymaniye'nin planda
ki konumları Edirne Üç Şerefeli Cami ile 
(851 / 1447) aynıdır. 

Caminin plan şeması, Şehzade Camii'
nin (955/ 1548) klasik yonca biçimini tek
rarlamadığı gibi bazilikalara ve Rönesans 
kiliselerine de benzemez. Ana ilkeleri ba
kımından İstanbul Ayasafyası mimarları 
nın yönt emi uygulanmış olmakla birlikte 
mekan olabildiğince az parçalanmış. gör
sel bakımdan güçlü bir ifade ortaya kona
bilmiştir. Dış kütle kompozisyonunun ana 
elemaniarına yansıyan strüktür plandaki 
mimari mantığı bütün gücüyle üst yapı 

elemaniarına yansıtmaktadır. Dörtgen ha
cim alanı , içindeki en uygun noktalara ko
nan dört büyük destek ve bunların üzeri
ne atılan kemerler merkezi ku b be için alt 
yapıyı oluşturur. Düzgün kesme taşlarla 
örülerek yükseltilen dört kalın taşıyıcının 

yüzlerine oyulan uzun n işler ve pahlanmış 

köşeler devasa fil ayaklarını olduğundan 
daha narin göstermektedir. Bu ayakların 
üzerinde yükselen dört büyük kemer ku b-
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Süleymaniye Camii'nin örtü sistemini gösteren bir detay 

beye alt yapı oluşturan bir kasnağa des
tek teşkil etmekte, çok sayıda pencere ile 
orta mekana ışık sağlayan bu kasnak 27.40 
m. çapındaki ana kubbeyi taşımaktadır. İs
keletin başlıca taşıyıcı unsurları olan dört 
büyük kemerden ikisi Haliç ve Marmara 
yönlerinde dışa yansımakta , bu cepheler
de yarım kubbe uygulamasına başvurul
madığından topografya ile daha uyumlu 
bir görünüş ortaya çıkmaktadır. Ana kub
be caminin açılışından birkaç ay önce 16 
Ağustos 1 SS7 günü kapatılmıştı. Kemer- · 
ler üzerinde yükselen büyük örtünün yan
Iara doğru açılma kuweti karşılıklı kesim
lerde farklı desteklerle dengelenir. Mihrap 
ve avlu yönünde birer yarım kubbe ile kar
şıtanan açılma kuweti böylece dengelenir
ken yarım kubbelere aktarılan kuwetler, 
daha küçük elemanlar olan çeyrek kub
belerle beden duvarlarına ve payandalara 
aktarılır. 

Yapı planına uzun eksen boyunca yansı
yan mekan basarnakit bir örtü sistemi al
tında bütünlük sağlayacak biçimde çözüm
lenmiştir. Bir başka deyişle kubbe çapını 
büyüterek ve bunu iki yönde devam etti
rerek orta açıklığı geniş tutma çabası çok 
belirgindir. Büyük ayaktarla duvarlar ara
sındaki daha küçük kemerler ve ayaklar 
farklı büyüklükte ve karmaşık bir strüktü
rel formül vermektedir. Ana mekanı ge
niş tutmak üzere iyice kenara çekilen yan 
sahınlarda ağırlık ikişer büyük sütunla top
rağa indirilmektedir. İnşaatı anlatan bel
gelerde uzak ülkelerden getirildiği kay
dedilen bu monolit desteklerle dış duvar 
arasındaki boşluk orta kesimle ilişkisini 

kaybetmeyen bir iç galeri (dabilltarik) iş

levini üstlenir. Ana mekanı iki yana doğru 
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genişleten bu hacimierin üstü farklı bü
yüklükte kubbelerle örtülerek içten ve dış
tan yeterince hareketli bir görünüm sağ

lanmıştır. 

Planı ve kubbe örtüsündeki özellikler 
dolayısıyla Süleymaniye'nin Ayasofya'nın 

bir kopyası olduğu, dolayısıyla daha geniş 
anlamda Osmanlı mimarisinin Bizans'ı ör
nek aldığı yolunda modası geçmekle birlik
te yerleşmiş bir kanaat vardır. Kaynak ve 
gelişme süreçleri bakımından iki ayrı yo
lun sonunda ortaya çıkmış yapıların sade
ce İstanbul'da bulunmaları dolayısıyla el
de edilmek istenen politik sonuçlarla mi
marlık tarihinin gelişme aşamaları örtüş

mediğinden kopyalama 1 taklit var sayım

larının kısaca irdelenmesi gerekmektedir. 
Esasen Türk mimarisi İstanbul'un fethin
den önce farklı coğrafyalarda yapılan dene
melerle yeterince olgun bir seviyeye ulaş
mıştı. Gerek kubbe çapının büyütülmesi 
gerekse cami planında ortada tek ve top
lu bir mekan elde etme isteği mimarların 
Ayasofya'yı görmelerinden çok önce güç
lü örneklerle somutlaşmıştı. Eğer Manisa. 
Bursa ve Edirne'deki Sinan öncesi mimari 
örnekler olmasaydı Ayasofya'yı görür gör
mez onu başarıyla taklit ettikleri ileri sü
rülen mimarların hangi birikimlere dayan
dıkları sorusu cevapsız kalacaktı . Ayrıca Sü
leymaniye, Osmanlı mimarlarının benim
sediği tek plan tipi değildi. Yonca planlı 
Şehzade Camii'nden sonra bir tam, iki ya
rım kubbeyle daha uzunlamasına şekillen
miş bir biçime dönüş sebebi. belki de üze
rinde yer aldığı tepe ile binanın kütle kom
pozisyonu arasındaki uyum ya da zorun
lu beraberlik şartıydı. Süleymaniye'yi Bi
zans yapıları kadar Osmanlı yapılarının da 
üstünde tutan özellik, ölçüleri çok büyük 
tututmadığı halde ana kubbe ve yarım kub-

Süleymaniye 
Camii'nin 

içinden 
bir görünüs 

belerin içten ve dıştan bütüne hakim bu
lunması, mimarideki alt-üst bağlantılarını 
en doğru oranlarta sunabiimiş olmasın

dan kaynaklanır. Sonuçta görülen odur ki 
ana kubbenin kendi çapındaki bir alanı 
örtmesiyle yetinilmemiştir. 

İç-dış bütünlüğünün güçlü beraberliği 
her unsurda tekrar somuttaşırken ana kub
benin -kaç ton olduğu bilinmeyen- ağırlığı 

dörde bölünerek kemerler vasıtasıyla iç
teki büyük ayaklara dağıtılmaktadır. Bu 
destekierin statik gücünü arttırmak için 
bir bakıma yukarıya doğru devamları olan 
ağırlık kuleleri, örtü sistemini büsbütün 
hareketlendiren ve düşey doğrultuda mi
narelerle yakınlık kuran unsurlardır. Se
kizgen kesitti kasnak yükseklikleri arttırı
lan bu kuleler üst yapıda dilimli kubbele
riyle farkedilir. Mimaride taşıyıcı ve sınır
layıcı işlevi olan duvarların Süleymaniye 
bünyesindeki taşıyıcı görevleri en aza in
dirilmiş, adeta perde niteliği kazanan bu 
sınırlayıcı lar üzerine çok sayıda pencere 
açılması kolaylaşmıştır. Dışta filgözü, içte 
revzenlerle donatılan mihrap pencerele
rinden başka yapıya homojen bir ışık sağ
layan yüzlerce pencere aydınlık bir iç me
kan meydana getirmiştir. Ayrıca ince de
mir askılar üzerindeki yağ kandilleri gece 
aydınlatmasını yaparken yüzlerce kandil
den yükselen is, belirli bir hava akımıyla 
girişin üstünde yer alan ve "is odası" diye 
bilinen bir odada toplanmaktadır. Özellik
le mihrap duvarında yoğunlaşan XVI. yüz
yıl İznik çinileriyle yine bu kesimde ustası 
Sarhoş İbrahim'e atfedilen revzen pence
relerden süzülen renkli ışıklar iç mekanı et
kili kılan diğer unsurlardır. 

Süleymaniye'de taş yapı teknolojisine ha
kim olma isteği yapının ana kütlesinde gö
rüldüğü gibi bu hacmi örten kubbelerde 



Süleymaniye Camii'nin mihrabı 

ustaca kullanılmış bir tuğla örgü teknolo
jisi de dikkati çeker. Çok eski zamanlardan 
beri Ege-Akdeniz çevrelerinde kullanılan 
kubbeler dış mimariyi etkili kıldığı kadar 
iç mekan bütünlüğünü de sağlar. 27.40 m. 
çapındaki ana kubbe, ağırlığını dört büyük 
destekle toprağa verirken bu örtünün açıl
ma kuweti dıştaki pilastır ve payanda ke
merleriyle dengelenmiştir. Bu kubbenin 
taban döşemesinden kilit taşına kadar 
yüksekliği so metreyi biraz geçer. Kubbe
nin iç yüzeyi XIX. yüzyılda yapılan resto
rasyonlar sonucu Avrupa dekorasyonunu 
yansıtır. Ana kubbe ile aynı çapta iki ya
rım kubbe, büyük kemer çizgileriyle çakış
tırılarak daha geniş ve ferah bir üst örtü
yü tamamlarlar. Kubbe, bir yandan geniş 
açıklıkları örtmenin tek yolu olarak uygula
nırken öte yandan sesleri toplayarak akus
tik konusunda bazı sorunları da berabe
rinde getireceğinden diğer büyük camiler
de olduğu gibi Süleymaniye'de de özel bir 
uygulamaya başvurulmuştur. Kubbe çepe
ri içine yerleştirilen küpler Şehzade, Kadır
ga Sokullu Mehmed Paşa ve Sultan Ahmed 
kubbelerinde görüldüğü gibi Süleymaniye'
de de uygulanarak etkili bir ses düzeni sağ
lanmıştır. Ağız kısımları iç mekana dönük 
olmak üzere daha kubbe örülürken belirli 
seviyelerde sıralanan altmış dört adet küp 
homojen ses dağılımı ile istenen akustiği 
temin etmektedir. Küplerin içi boş oldu-

ğundan kubbe çeperi hem sağlarnlaşmak
ta hem de yük hafiflemektedir. 

Genel çizgileriyle bakıldığında gölge-ışık 
oyunlarıyla daha da belirginleşen kütle 
kompozisyonu zengin ifadeli biçimlerin 
uyumunu her yönden sergiler, ayrıntıda
ki her form adeta keskin bir bıçakla kesil
mişçesine açık ve net bir duruş verir. Alt 
yapıdan yukarıya doğru çıkıldıkça prizma
tik hacimlerle küresel hacimierin dengesi 
rahat geçişlerle yükselmekte, düzgün kü
feki blokların ağır ve ciddi havası bu mal
zemenin kalıcı ve sağlam kimliğiyle anıtı 
birleştirmektedir. Şehzade Camii'ne göre 
daha sınırlı tutulan renkli taş kakmalar ya
lın anlatıma etkili biçimde katılırken sa
dece minare külahlarının hemen altında 
yer alan sivri kemerli fıruze çini panolar 
yapının üst noktalarında gözü rahatsız et
meyen renk unsurlarıdır. Haliç'e paralel 
bir eksen üzerinde yükselen yan cepheler 
şehrin siluetinde en etkili görünümü ve
ren kesimdir. Bu bakış açısında ana meka
nı örten bir tam, iki yarım kubbenin sıra
lanışı ile buna avlu ve minarelerin de ka
tılmasıyla oluşan etkili görünümü Şehza
de ve Edirne Selimiye'de bulmak müm
kün değildir. Ku b be ve kemerierin benzer 
formları farklı boylarda ve seviyelerde tu
tulduğundan yükselen bir tepe üzerinde 
yukarı çıktıkça daralan boyutlar olağan üs
tü bir istiflenmeyle anıtsal bir anlatıma 
ulaşır. Camide etrafı sır altı tekniğinde İz
nik çinileriyle süslü mihrap oldukça sade 
görünümlüdür. Mermer mihrapta beş ke
narlı nişin üzeri iri mukarnas kavsaralıdır. 
Mermer minber de devrinin diğer örnek-

Süleymaniye camii 'nin mihrap duvarındaki dairevi çini pa
nolardan biri 
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leri yanında sade görünümlüdür. Camide 
dört büyük payenin merkezi kubbe yönün
deki iç köşelerinde birer adet zarif mermer 
kürsü bulunmaktadır. Zarif sütunlarla ta
şınan bu taş kürsülerden başka yapıda bir 
de ahşap kürsü mevcuttur (bk. KÜRSÜ). 

Diğer Yapılar. Süleymaniye hazlresi, ca
miye bitişik mezarlık alanlarının en ilginç 
örneklerinden biri olarak zamanla şekil
lenmiştir. Mihrap duvarından başlayıp gü
neye doğru geniş bir alana yayılan haztre 
bir ihata duvarıyla çevrilerek hem cami 
hem de külliyenin tamamlayıcı bir unsuru 
olmuştur. Bu alan 1 566'dan itibaren Ka
nuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan 
Türbesi'ni kuşatan geniş bir bahçe iken 
XVIII. yüzyıl sonuna doğru yoğun bir gömü 
alanı olmuş. ihtişamlı mabedin gölgesine 
sığınmak isteyenlerin kabristanına dönüş
müştür. 

Kanuni Sultan Süleyma n Türbesi. Ya
tay gelişen haz'ire alanındaki büyük yük
seltilerden biri olan türbe sultanın 20 Sa
fer 974'te (6 Eylül ı 566) Sigetvar seferi 
sırasında ölümünden birkaç hafta sonra 
Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Sekiz
gen bir gövde planı göstermekle birlikte 
bu kütlenin alt kesimini kavrayarak dışa 
doğru genişleyen bir revak uygulaması ya
pıyı diğer sultan türbelerinden ayırır. Oluş

turulan dış galeri türbenin dikey kütle et
kisini hafıfletirken eğik çatı altında tekrar
lanıp bütün yapıyı çeviren sütun-kemer di
zileri hareketli görünümü arttırır. Gövde
nin üst kesiminde yer alan üçlü pencere 
grupları, renkli kilit taşlarıyla her cephe
de tekrarlanan kemerler ve ağır çatı kor
nişi dönemin taş işçiliğindeki en özenli ve 
renkli ayrıntıları sunar. Sekiz zarif sütuna 
oturan bir giriş revakl ile iç mekana geçi
lir. İç mekan, sekizgen duvarların önünde 
sekiz sütuna oturtulan kemerler küçük bir 
alanda yoğun bir strüktür uygulaması ser
giler. Çift çeperli kubbenin iç yüzündeki 
zengin kalem işleri yanında dönemin kla
sik çinileri ve renkli taş işçiliği tezyinat yo
ğunluğunu arttırır. Sedef ve fildişi kakma
lı kapı karıatları döneminin sayılı örnekleri 
arasındadır. 

Hürrem Sultan Türbesi. 26 Cemaziyela
hir 96S'te (15 Nisan 1558) ölen Hürrem 
Sultan için yine Sinan tarafından yapılan 
türbe Kanuni Türbesi'nin güneydoğusun
da ikinci yükseltiyi teşkil eder. Sundurma
lı girişiyle yine sekizgen planlı olan türbe 
XVI. yüzyıl için daha karakteristik bir kütle 
ve cephe tasarımı ortaya koyar. Kubbe al
tında silindirik dönüş yapan kasnak üze-
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rindeki eel! sülüs ayet kitabesiyle farklılık 
gösteren yapıda alt sıra pencerelerindeki 
demir parmaklık, üstte sivri kemerli filgö
zü dışlıklar ve taş profiller olgun bir üslubu 
tamamlayan unsurlardır. iç mekanda pen
cerelerle mukarnaslı nişlerin alternatif sı
ralandığı alt kesim kitabe ve bitki süsleme
leriyle dönemin zengin çinilerini sergiler. 

Mimar Sinan Türbesi ve Sebili. Cami
nin kuzeyinde bir sokağa cephe veren aras
ta ve Salis Medresesi'nin batısında oluşan 
küçük mezarlık alanında bir başka türbe 
daha vardır; burası bütün külliyeden so
rumlu olan mimarın türbesidir. İki sokağı 
ayıran küçük üçgen arsanın köşesine kub
beli bir sebil yapıldıktan başka bu sebilin 
hemen arkasına külliyenin tamamlanma
sından otuz yıl kadar sonra ölen Sinan'ın 
türbesi inşa edilmiştir. Türbenin bulundu
ğu alanı çeviren duvarın cami yönündeki 
cephesinde yer alan Sal Mustafa Çelebi'
nin manzum kitabesi şu mısra ile son bul
maktadır: "Geçti bu dernde cihandan pir-i 
mi'maran Sinan". Türbe taş mezar san
dukasına uygun dikdörtgen bir alanın kı
sa tarafında tek, uzun tarafında iki açık
lıkit bir bahçe karneriyesi görünüşündedir. 
Örme taş destekiere oturan kemerler üze
rinde kab ri örten çatı dört yöne eğimlidir. 
Erken Osmanlı dönemi türbelerinde rast
lanan bu örnek Kanuni ve Hürrem Sultan 
türbeleriyle yarışmayan, cami haziresinin 
uzağında, fakat külliye alanı içinde yer alır
ken saygı ölçülerinde yorumlanmıştır. Kül
liyenin banisi Kanuni Sultan Süleyman, 
Hürrem Sultan türbelerinden başka mima
rın da türbesini içine alan böyle bir uygu
lamanın benzerine rastlanmaz. 

Sıbyan Mektebi. Külliyenin güneybatı
sında köşede yer alan sıbyan mektebi fev
kanl olarak ele alınmıştır. Kesme taş mal
zemeyle inşa edilen yapı iki bölümlüdür. 
Öndeki kare planlı, kubbeli giriş mekanı 
batı ve kuzey yönüne açık olarak düzen
lenmiştir. Dikdörtgen planlı kapalı mekan 
ise birer tonoz ve kubbe ile örtülüdür. 

Medreseler. Caminin batı yönünde yer 
alan Ewel ve Sani medreseleri kareye ya
kın dikdörtgen planlı yapılardır. Kesme taş 
malzeme ile inşa edilen yapılarda avlu üç 
yönden revaklıdır. Kuzey ve güney revak
ları çapraz tonazi u, batı revakl kubbelidir. 
Doğu yönünde üç kemerli açıklıklı ve üç 
kubbeli olarak düzenlenmiş birer eyvan 
vardır. Eyvanların yanından başlayıp revak
ları çevreleyen medrese odaları kubbe ile 
örtülüdür. Batı yönünde eksen de yer alan 
ve dışa taşkın olan dershane mekanları 
bu yönde revakl kesmektedir. İ ki yandan 

girişi olan dershaneler dikdörtgen planlı 
olup batı yönünde büyük bir kubbeyle ör
tülüdür. Her iki yapı yan yana ve simetrik 
biçimde ele alınmış olup dar bir sokakla 
birbirinden ayrılmıştır. Yapılar bugün Sü
leymaniye Kütüphanesi olarak hizmet ver
mektedir (bk. SÜLEYMANiYE KÜTÜPHA

NESi). Caminin doğu yönünde yer alan Sa
Us ve Rabi' medreseleri de kareye yakın 
planda simetrik biçimde ele alınmıştır. Her 
iki yapı, Haliç'e bakan yamaç üzerinde 
eğimli bir arazide kademeli olarak kesme 
taş malzemeyle inşa edilmiştir. Yapılarda 
revaklı aviuyu batı hariç üç yönden med
rese odaları çevrelemiştir. Batı yönünde 
yer alan dershane mekanları iki yandan 
girişli olup doğu yönünde bir eyvana sa
hiptir. Yapılarda dershaneye girişler tonoz
la, diğer birimlerin üzeri ise kubbeyle ör
tülüdür. Kubbeler kademeli şekilde düzen
lendiğinden yapılar etkili bir görünüme sa
hiptir. Arazideki eğimden dolayı her iki 
medresenin alt katında dar bir avluya ba
kan ve tek sıra odalardan oluşan birer med
rese bulunmaktadır. Bu yapılar Mülazimler 
Medresesi diye tanınmaktadır. Külliyenin 
güneydoğu ucunda yer alan Darülhadis 
Medresesi kırık bir çizgi üzerinde tek sı
rada dizilen ve önleri revaklı olan odalar
dan oluşmaktadır. Önünde dar bir avlu bu
lunan medresenin cami yönünde fevkanl 
olarak düzenlenen küçük bir dershanesi 
bulunmaktadır. Yapı külliyenin diğer yapı
larından farklı şekilde bir sıra taş, iki sıra 
tuğladan meydana gelen almaşık duvar ör
güsüne ve tuğla kirpi saçağa sahiptir. Öz
gün olmayan üst örtüsü betonarme ola
rak meyilli bir çatı şeklinde yenilenmiştir. 
Medresenin altında cami dış avlusunu alt 
kattaki sokağa bağlayan rampalı bir yol 
vardır. Caminin batısında Sani Medrese
si'nin kuzeyinde bir dizi halinde odalardan 
oluşan Tıp Medresesi'nde odaların önünde 
revakların bulunduğu tahmin edilmekte
dir. Bazı araştırmacılar yapının aviulu bir 
medrese olduğunu ileri sürmektedir. 

. Darülkurra. Caminin kıble yönünde bu
lunan ve içinde türbelerle hazlreyi barındı
ran avlud;:ı mihrap ekseninde ele alınmış 
darülkurra da yer almaktadıf. Kare planlı 
ve kubbeli bir yapı olan darülkurranın küt
lesi hazli'"e alanında, kapısı güneyde avlu 
dışındadır. Bir badrum katı üzerinde inşa 
edilen yapı bazı araştırmacılar tarafından 
Darüihadis Medresesi'nin dershanesi veya 
türbedar odası şeklinde yanlış değerlen~ 

dirilmiştir. Darüşşifa. Külliyenin batı yö
nünde Darüzziyafe ile Tıp Medresesi ara
sında köşede yer alan darüşşifB. (şifahilne) 
yan yana dikdörtgen planlı ve revaklı iki 
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aviulu bir yapıdır. Öndeki revaklı aviulu bö
lüm ün iki yanında odalar bulunur. Arka
da ise ortasında havuz yer alan revaklı av
luyu üç yönden odalar çevrelemektedir. Bi
rimlerin üzeri kubbeyle örtülüdür. Eğim
den dolayı alt katta kuzey yönünde do
kuz adet tonozlu mekan elde edilmiştir. 
Yapı Osmanlı devrinin sonlarında bir süre 
Matbaa-i Askeri olarak kullanılmıştır. İma

ret. Külliyenin kuzeybatısında yer alan Da
rüzziyafe kare planlı revaklı avlu etrafında 
gelişen farklı büyüklüklerdeki mekanlar
dan oluşmaktadır. Birimlerin üstü kubbey .. 
le örtülü olan yapının kuzey köşesinde iki 
fırın mevcuttur. Batı köşesinde yer alan 
beş kubbeli birimde kubbelerin üzeri ay
dınlık fenerli dir. Yapının kuzey ve güney du
varları kesme taş, diğerleri taş-tuğla al
maşık örgülüdür. Tabhane. Külliyenin ku
zeyinde bulunan tabhane binası dikdört
gen planlı olup revaklı avlu etrafındaki oda
lardan oluşmaktadır. Revakların ve odaJa .. 
rın üzeri kubbelerle örtülmüştür. Kervan
saray. Eğimli bir arazide yer alan imaret 
ve tabhane yapılarının alt katları kervan
saray şeklinde değerlendirilmiştir. imaret 
binasının altında kalan bölüm "L" biçimin
de bir mekandır ve üzeri çapraz tonaziar
la örtülmüştür. Hamam. Ön cephesi hafif
çe pahlanmış dikdörtgen planlı hamam 
kare planlı ve kubbeli soyunmalık kısmına 
sahiptir. I lıklık bölümü dikdörtgen planlı 
ve kubbelidir. Sıcaklık bölümü dört eyvan .. 
lı ve köşeleri dört halvetli olarak düzen
lenmiştir. Mekanın ortası kubbe, eyvanlar 
tonoz, halvet hücreleri birer küçük kub
be ile örtülmüştür (bk. DÖKMECİLER HA

MAMI). Çarşı ve Dükkanlar. Külliyede ba
tı yönünde yer alan Sıbyan Mektebi, Ewel 
ve Sani medreseleriyle Tıp Medresesi al
tında arazinin eğiminden kazanılan bir sı
ra dükkan bulunmaktadır. Tiryaki Çarşısı 



adıyla tanınan bu dükkanlar tonoz örtü
lüdür. Caminin doğu yönünde avlu duva
rı ve Darülhadis Medresesi'nin altında bir 
sıra halinde yer alan tonozlu dükkanlar da 
Dökmeciler Çarşısı diye tanınmaktadır. Ay
rıca Tıp Medresesi'nin kuzeyinde yine ara
zi eğiminden kazanılan alt katta. Vezneci
ler yönünde yer alan ve üzerinde su yolu 
ile odaları da barındıran yapının altında 
yine bir sıra tonozlu dükkan mevcuttur. 
Odalar. Külliyede caminin kuzey avlu ka
pısının iki yanı ile üstünde ve dış avlu du
varındaki güney kapıları üzerinde görevli
ler için yapılmış odalar bulunmaktadır. Ay
rıca güneybatı yönünde Bozdoğan Keme
ri'nden ayrılarak külliyeye doğru su yolu
nu devam ettiren yapının üst kotunda bu
gün yıkık olmakla beraber bir sıra taş oda
nın olduğu anlaşılmaktadır. Süleymaniye 
Su Yolu. Bozdoğan Kemeri'nin ucunda yer 
alan kubbeden başlayarak külliyeye doğ
ru devam eden bir su yolunun varlığı bilin
mektedir. Buradan gelen su sıbyan mek
tebinin yanında yer alan maksernden kül
liyeye dağılmaktaydı. Çeşme. Caminin gü
neyinde 1207 ( 1792-93) tarihli sade barak 
üslubunda bir meydan çeşmesi bulunmak
tadır. Köşeleri pahlanmış kare planlı çeş
me sivri kubbe ile örtülü olup kesme taş
tan inşa edilmiştir. Vaktiyle külliyenin in
şaatı sırasında işçilerin kullanımı için bu
rada bir çeşmenin yapıldığı ve çeşmenin 
XVlll. yüzyılın sonunda yenilenmiş olduğu 
düşünülmektedir. Farklı işlevleri üstlenen 
kurum ve binalarıyla Süleymaniye Külli
yesi, XVI. yüzyılın görkemli cami örneğini 
sunduktan başka sur içinde yer aldığı ko
num ve araziye uygun planlanması bakı
mından mimari teknolojiyi ve klasik çağ
da ulaşılan uygarlık düzeyini toplu bir plan
lamayla birleştiren seçkin bir örnektir. 
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Şam'da 
XVI. yüzyılın ortalarında 

inşa edilen külliye. 
_j 

Külliye yapılarından cami ile m üştemila
tı Kanun! Sultan Süleyman tarafından 962-
966 ( 1554-1559) yılları arasında inşa edil
miş, ll. Selim zamanında 1566-1567 yılla
rında medrese ve arasta eklenmiş , han
kah da 1576'dan sonra tamamlanmıştır. 

Külliyenin merkezini oluşturan caminin taç
kapısı üzerinde metni Şemsi Ahmed Paşa'

ya ait manzum kitabede bani olarak Kanu
n! Sultan Süleyman'ın adı verilmekte, inşa
atın 962'de başlayıp 966'da tamamlandığı 
belirtilmektedir. Nitekim İstanbul'daki Sü
leymaniye Külliyesi'nin inşaat defterlerin
de 966'da ( 1559) inşaatı bitirilen Şam'
daki camiye kurşun kaplamaların yollandı
ğı kayıtlıdır. O tarihlerde Şam valisi olan, 
daha sonra vezir payesiyle Üsküdar'daki 
külliyeyi yaptıran Şemsi Ahmed Paşa kül
liyenin inşaatına nezaret etmiş olmalıdır. 

Külliyenin başlangıçtaki mimari programı 
caminin yanı sıra tabhane odaları, kendi 
içinde matbah, fırın, kiler ve yemekhane 
birimlerinden oluşan imaret ve çifte ker
vansaraydan oluşmaktaydı. Bu yapılar Mi
mar Sinan 'ın eserlerinin dökümünü veren 
tezkirelerde kayıtlıdır. Ayrıca İstanbul'da
ki Süleymaniye Külliyesi'nin inşaat defter
lerinde 1 553 yılının Kasım ve Aralık ayların
da Muslihuddin Hal'ife adlı bir hassa mi
marının Sinan' ın delaletiyle Şam'a gönde
rildiği belirtilmiştir. Öte yandan Şam bey
lerbeyinin İstanbul'a yolladığı 17 Haziran 
1560 tarihli mektuptan inşaattan sorum
lu olan kişinin Şamlı Todoros adında bir 
hıristiyan mimar olduğu anlaşılmaktadır. 
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