
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. 

119 



SÜLEYMANiYE KÜLLiYESi 

Nitekim gerek camide gerekse diğer bazı 
külliye birimlerinde gözlenen oranlar ve 
inşaata ilişkin ayrıntılar uygulamada ye
rel iş gücünün kullanıldığını göstermek
tedir. 

Almavl, vakıf mütevellisi ve nazırı Mev
lana Molla Ağa el-Acemi'nin ilk bina emi
ni olduğunu, daha sonra bu görevin Mus
tafa adında birine verildiğini belirtir. Med
resenin tamamlanmasının ardından İstan
bul'dan Şam beylerbeyine yollanan bir fer
manla külliyeye bir de hankah eklenmesi 
istenmiştir. Medrese yalnızca Tuhfe-i Mi'
marin'de kayıtlıdır. Arasta ile hankah ise 
hiçbir tezkirede belirtilmemiştir. Bu se
beple söz konusu yapıları Sinan'a mal et
mek mümkün değildir. Esasen mimari ve 
tezyini özellikleri de bunu doğrular. Külliye
nin yerinde Memlük döneminde Gök Mey
danı (Meydanü'l-ahdar) denen bir cirit saha
sının yer aldığı bilinir. Şam'ın dışında Sa
rada ırmağı kıyısında, mesire niteliğinde
ki bu mevkide cirit meydanına nazır Sul
tan ı. Baybars'ın 665-668'de ( 1266-1269) 
inşa ettirdiği Kasrü'l-ablak adlı bir saray 
bulunmaktaydı. 

Kililiyede ilk inşa aşamasına ait kesimin 
yerleşiminde Sinan döneminin diğer külli
yelerinde görülmeyen, buna karşılık Fatih 
Külliyesi'ni hatırlatan katı simetri dikkati 
çeker. Burada biri cami, diğeri imaret ol
mak üzere kıble ekseninde sıralanan iki 
odaklı bir dağılım söz konusudur. Dikdört
gen planlı arsada caminin bulunduğu gü
ney kesiminde yanlarda tabhane birimle
rinin meydana getirdiği birer kanat uza
nır ve bunların güney uçlarından hare
ket eden duvarlar cami kitlesine saplanır. 
Arsanın kuzey kesiminde ortada imaret, 
yanlarda birer kervansaray yer almakta
dır. Camiyle imaretin arasına dikdörtgen 
planlı büyük bir abctest havuzu yerleşti
rilmiştir. Arsanın doğu ve batı girişleri bu 
menzil külliyesinin üzerinde yer aldığı yo
lu plana yansıtır. Caminin ve tabhane ka
natlarının arkasında (güney) kalan bahçe
nin batı kesimi hazireye dönüştürülmüş

tür. imaretin arkasında (kuzey) kalan bah-
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Şam 

Süleymaniye 
camii'nin 
kitabesi 

çenin duvarında tek kubbeli sayvanla do
natılmış tali bir giriş vardır. Yerleşim pla
nında simetriden ayrılan iki öğeden biri, 
cami-imaret ekseninden hafifçe doğuya 
kaydırılmış olan bu girişle arsanın güney
batı köşesindeki pahta yer alan diğer tali 
giriştir. Arasta avlunun doğu girişinden 
hareket etmekte ve muhtemelen arsa ve
rilerinden kaynaklanan bir sebepten ötü
rü doğu duvarıyla dik açı yapmamaktadır. 
Bu yüzden arastanın güney kanadından 
geçilen medrese de külliyenin Kanuni Sul
tan Süleyman dönemine ait yapılarına pa
ralel değildir. Arasta ile cami çevre duvarı 
arasında kalan köşeye helalar yerleştiril
miştir. 

Kare planlı olan, tek kubbeyle örtülü ca
minin duvarları, Suriye'de Osmanlı döne
minden önce yaygın biçimde görüldüğü 
gibi siyah bazalt ve beyaz kalker taşıyla al
ternatif biçimde örülmüştür. Yapının gü
neybatı ve güneydoğu köşeleri dıştan pa
yandalarla takviye edilmiş, giriş (kuzey) cep
hesi Sinan dönemine ait başka camilerde 
yer alan çift revakla donatılmıştır. Dış re
vak sakıflı , iç revak yanlarda kubbeli, or
tada tekne tonozlu olarak tasarlanmış, dış
ta mukarnaslı, içte baklavalı başlıklar kul
lanılmıştır. Harimin kuzeydoğu ve kuzey
batı köşelerinde yükselen tek şerefeli mi
nareler konik külahlarla sona erer. Yerel 
üs!Qpla başşehir üslübunun birlikte göz-
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kısımları 
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lendiği taçkapı siyah-beyaz geometrik geç
melerden oluşan bir kuşakla çevrilidir ve 
klasik Osmanlı tarzındaki mukarnaslı kav
sarası istiridye biçiminde bir yarım kub
becikle sonlanır. Mihraba ve minbere de 
aynı melez üslüp hakimdir. Alt sıradaki 
pencerelerin üzerinde sivri hafifletme ke
merlerinin aynaları sır altı tekniğinde ye
rel çinilerle kaplıdır. Hazirede VI. Mehmed 
(Sultan Vahdeddin) ile sürgünde vefat eden 
hanedan mensuplarından ve son dönem 
ricalinden bazı kimseler gömülüdür. 

Kare planlı tabhaneler beşer birimden 
meydana gelen iki kanatta toplanmış, av
lu yönünde sivri kemerli ve kubbeli revak
larla donatılmıştır. Birer ocağa sahip olan 
birimler sekizgen kasnaklı kubbelerle ör
tülüdür. Pencereleri taçlandıran sivri ha
fifletme kemerlerinin aynaları çini beze
meyle kaplıdır. 'T' biçiminde bir alanı kap
layan imaret bölümü dışarıdan bakıldığın
da erken dönem Osmanlı mimarlığına has 
zaviyeli camileri andırır. Merkezdeki kare 
planlı matbah kendi içinde kare planlı dört 
birim barındırmaktadır. Güney (avlu) yö
nündeki iki birim kubbelerle, kuzeydeki 
iki birim tekne tonozlarla örtülüdür. Bü
tün bu örtü öğelerinin merkezinden ba
calar yükselir. Doğu ve batı yönünde yer 
alan, kiler ve yemekhane bölümlerini ba
rındıran dikdörtgen planlı kanatlar da ka
re planlı ve kubbeli ikişer birimden mey
dana gelmektedir. Yapının avlu cephesin
de on iki birimli ve kubbeli bir revak uza
nır. Kervansarayı meydana getiren kanat
lar dikdörtgen bir alana iki sıra halinde 
yerleştirilmiş on dörder birimden oluşur. 
Kare planlı olan bu mekan birimleri kas
naksız kubbelerle örtülüdür. Üst yapıyı ta
şıyan kemerler kare kesitli payelere ve du
varlara oturmaktadır. Avluya açılan giriş

ler güney duvarlarında yer alır. 



Medrese planı itibariyle açık aviulu ve 
revaklı Osmanlı medreselerinin özellikle
rini sergiler. Aviuyu kuşatan sivri kemerli 
revakların gerisinde yirmi iki adet kare 
planlı ve kubbeli medrese hücresi sırala
nır. Arastaya açılan girişi izleyen ve hücre
lerin önündeki revaklardan geriye çekil
miş olan üç birimli revakta başlıklar mu
karnaslı, diğerleri baklavalıdır. Kare plan
lı ve kubbeli mescid-dershanenin önünde 
aynı şekilde revaklardan geri çekilmiş üç 
birimli ve sakıflı son cemaat yeri vardır. 

Mescid-dershanenin soğan kubbesi yöre
deki Eyyübl ve Memlük dönemi kubbele
rini andırır. Avlunun merkezinde dikdört
gen planlı abdest havuzu yer almaktadır. 
Dikdörtgen planlı ve sivri beşik tonazi u iki 
sıra dükkandan oluşan arasta doğu-batı 
doğrultusunda uzanır. Doğu kapısı dışa , 

batı kapısı cami-imaret avlusuna açılmak
ta, ortada güney yönündeki kapı medre
seye, bunun karşısındaki kapı da yine dı
şa açılmaktadır. Tamamen ortadan kalk
mış olan hankahın, Gök Meydanı'nda yer 
alan ve şehre uzaklığının sebep olabilece
ği asayiş sorunları dolayısıyla inşaatı ya
rım bırakılan yeniçeri kışiasının tadil edil
mesiyle oluşturulduğu, yirmi derviş hüc
resini barındırdığı bilinmektedir. Mimari 
özellikleri tesbit edilemeyen yapının, kla
sik dönem Osmanlı külliyelerinde yer alan 
diğer tarikat yapıları gibi revaklı bir avlu
nun çevresinde sıralanan odalardan mey
dana geldiği tahmin edilmektedir. 
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İstanbul'da değerli yazma 
ve basma eser koleksiyonlarının 

bulunduğu kütüphane. 
_j 

Süleymaniye Külliyesi'nin birinci ve ikin
ci medreselerinin kitaplık haline getirilme
siyle meydana gelen kütüphane, İstan
bul'un çeşitli semtlerinde mevcut kütüp
hanelerdeki kitapların bir araya toplanma
sıyla oluşmuştur. Büyük çoğunluğu İstan
bul'da bulunan, Anadolu'nun çeşitli vila
yetlerinde kurulan ve hemen hemen ta
mamı vakıf olan kütüphaneler, çeşitli se
beplerle kendi binalarını ve içindeki kitap
ları koruyamaz veya hizmet veremez ha
le gelince Evkaf Nezareti kıymetli eserleri 
bir binada toplamaya karar vermiştir. Ba
zı kitaplar, 1. Dünya Savaşı sebebiyle 1914 
yılında Sultanselim'de Medresetü'l-müte
hassısln'e nakledilmiştir (İlmiyye Sa/name
si, s. 1 9 ı ) . Bununla birlikte yeni bina ara
yışları sürmüş, eski sadrazamlardan An 
Paşa'nın Mercan'da yanan konağının ar
sası üzerine bir kütüphane yapılması dü
şünülmüşse de mali imkansızlıkyüzünden 
bu gerçekleşmemiştir. Nihayet kitapların 
Süleymaniye medreselerinde toplanması
na karar verilmiş, Medresetü'l-mütehas
sısln'e götürülen kitaplar Süleymaniye Ca
mii içindeki kitaptarla birlikte külliyenin 
ikinci medresesine konulmuştur. Böylece 
1918 yılında Süleymaniye Umumi Kütüp
hanesi ortaya çıkmıştır. Kütüphaneye Sü
leymaniye adının verilmesinde, içerisinde 
bulunduğu külliyenin yanı sıra camiden 
gelen ve kütüphanenin çekirdeğini oluş
turan Süleymaniye koleksiyonunun da pa
yı vardır. 

Süleymaniye Külliyesi'nin tesisi sırasın
da burada kütüphane binası yoktu. Vakfi
yede, "Medaris-i mezbüreye kütüb teda-
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rik olundukta hfıfız-ı kütüb ve katib-i kü
tüb vüzera-i izam-i zevi'l-ihtiram ma'rife
tiyle ta'yin ve vazifeleri tebyin oluna" de
nilmektedir (Süleymaniye Vakfiyesi, s. 42) 
Külliyenin 1557'de hizmete açılmasından 
birkaç yıl sonra buraya saray kütüphane
sinden bazı kitapların gönderilmeye baş
landığı, böylece kütüphanenin temelleri
nin atıldığı belirtilmektedir. Zamanla ca
minin içinde biriken ve giderek çoğalan ki
taplar, 1. Mahmud devrinde Sadrazam Kö
se Mustafa Bahir Paşa zamanında 1165'
te ( ı 7 5 1-5 2) cami içerisinde sağ taraf re
v ak altı demir parmaklıklarla çevrilerek 
oluşturulan yere konulmuştu. Devr-i Ha
mldl fihristieri adıyla bilinen seriden olan 
Defter-i Kütübhane-i Süleymaniyye 
adlı eserde (İstanbul 1310) kütüphanenin 
tesis tarihi 1280 ( 1863-64) diye kayıtlı ise 
de aynı fihristin sonunda yer alan, " ... hu
lasa defterinde muharrer olduğu veçhile 
bin iki yüz seksen tarihinde yazılıp kütüp
hanede bulunan deftere tatbiken ... " ifa
desinden bunun kitapların deftere kayıt 
tarihi olduğu anlaşılmaktadır. 

Bugünkü Süleymaniye Kütüphanesi ku
rulurken cami içerisindeki kütüphane ya
nında Medresetü'l-mütehassısln'e nakle
dilen Aşir Efendi, Beşir Ağa, Çelebi Ab
dullah Efendi, Çariulu Ali Paşa, Damad İb
rahim Paşa, Esad Efendi, Hfıfız Ahmed 
Paşa. Kılıç Ali Paşa, Laleli, Mesih Paşa, Mol
la Çelebi kütüphaneleri 1918'de bir araya 
getirilmiştir. Kütüphanenin ilk müdürü Kı
rım muhacirlerinden Musa Akyiğitzade, 
ikinci müdür Cevdet Bey' dir. Vakıflar tara
fından yönetilen kütüphaneler. 1924 yılın
da Tevhld-i Tedrlsat Kanunu ile Maarif Ve
kaleti'ne bağlanınca cami, tekke ve med
reselerde bulunan kitaplıklardan bazıları 
Süleymaniye Umumi Kütüphanesi'ne, di
ğerleri kendi bölgelerine yakın Eyüp'te 
Hüsrev Paşa. Çarşamba'da Murad Mollla, 
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