
nurdu. Babalarının ölümünden sonra bu 
serbest hayat yerini sıkı gözetim altında 
tutulmaya bırakır, kendilerine tahsis edi
len dairede bir nevi hapis hayatı yaşarlar, 
padişahlık sıralarını beklerlerdi. Bu şehza
deler Harem'e bitişik ve şimşir ağaçlarıy
la çevrili olduğundan "şimşirlik" adı veri
len yerde ikamet ederlerdi. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı burada on iki daire ve her da
irenin çeşitli odalarının bulunduğunu, et
rafında yüksek duvarlarla çevrili küçük bir 
bahçenin yer aldığını belirtir. Kafes haya
tındaki şehzadenin on-on iki cariyesi, ha
zine, kiler ve seferli koğuşundan gelme 
ağaları vardı. Hiç kimseyle haberleşmele

rine izin verilmez, yanlarına girecek olan
lar için padişahın izni aranır ve görüşme 
gözetim altında mümkün olurdu. Bayram 
tebrikleri dışında padişah huzuruna kabul 
edilmezlerdi. Şehzadelere dokunulmama
sı prensibinin kapıkulu tarafından dikkat
le izlendiği bilinmektedir. Bazı durumlar
da askerler şehzadelerin sağ olup olmadı
ğını anlamak için onları görme talebinde 
bulunurlardı. Şehzadelerin bu kapalı ha
yatlarında cariyeler tarafından eğitildik

leri, vakit geçirmek için kuyumculuk, tor
nacılık, ağaç iş leme, yay yapma, deri, fil
dişi, nakış işleme gibi işlerle uğraştıkları 
belirtilmektedir. Şehzadelerin bu sırada 
erkek çocuk sahibi olmalarına müsaade 
edilmiyordu. Bu yüzden cariyelerle bir te
mas halinde oluşan gebeliğe hemen son 
veriliyordu. Bu süreç imparatorluğun yıkı

lışı ve saltanatın kaldırılmasına kadar de
vam etmiştir. Fakat Tanzimat dönemin
den itibaren şehzadelerin durumunda de
ğişme olmuş, çocukyapma yasağı gevşe
tilmiş , özellikle veliaht şehzadeler daha ra-

Sehzade Külliyesi ve caminin harim kısmından bir görünüş 

hat hareket etmiştir. Abdülaziz'in oğlu Yu
suf İzzeddin Efendi ile V. Murad'ın oğlu 
Selahaddin Efendi babalarının veliahtlığı 
sırasında doğmuş ve bir süre doğumları 
gizlenmiştir. Topkapı Sarayı'nın terkedil
mesiyle birlikte başlayan dönemde deği
şik sarayiara dağılmış olmaları da onların 
gözetimindeki gevşemenin önemli sebep
lerinden biridir. Artık şehzadeler Avrupa'
dakilere benzer tarzda çeşitli görevler üst
lenen, kamuoyunda yakından tanınan ha
nedan mensupları haline gelmiştir. 
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ŞEHZADE KÜLLiYESi 

ŞEHZADE KÜLLİYESİ 

İstanbul'da 
XVI. yüzyılın ilk yarısı sonunda 

inşa edilen külliye. 
_j 

Kanuni Sultan Süleyman'ın, Manisa san
cağında vali iken 950 (1543) yılında vefat 
eden oğlu Mehmed adına yaptırdığı Şeh
zade Külliyesi, Mimar Sinan'ın tasarladığı 
ilk selatin külliyesi olup Beyazıt'tan Edir
nekapı'ya giden cadde üstünde bu yapı 
münasebetiyle Şehzadebaşı diye anılan 
mevkide yer alır. İnşasına 950 Reb'iülewe
linde (Haziran ı 543) başlanmış, ilk olarak 
Şehzade Mehmed'in gömüldüğü türbe ta
mamlanmış, 1 Reb'iülewel 951 'de (23 Ma

yıs ı 544) temeli atılan cami 955 Recebin
de (Ağustos I 548) ibadete açılmıştır. Bu 
süre zarfında medrese, imaret sıbyan 
mektebiyle tabhaneler ve ahırdan müte
şekkil kervansaraydan meydana gelen di
ğer binalar inşa edilmiştir. Eski Odalar di
ye adlandırı lan yeniçeri kışiasından devşiri
len yamuk planlı arazide bulunan külliye
de cami ve haz'ire Vezneciler caddesi üze
rinde, diğer yapılar arka taraftaki dış av
lu duvarına yerleştirilerek iki akslı bir dü
zen kurulmuştur. Bağımsız olan imaret ve 
sıbyan mektebi Dedeefendi caddesi üze
rinde bulunmaktadır. Bazı malzemelerinin 
Forum Tauri'den getirildiği bilinen külliye
nin inşasının tamamlanmasının ardından 
geçen yaklaşık iki yüzyıllık süreçte hane
dan mensupları ile din ve devlet adamla
rından bazı kişiler için yaptırılan türbe, se
bil ve çeşmelerle bunları besleyen, Beya-
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ŞEHZADE KÜLLiYESi 

Sehzade Camii'nin harim kapısı üzerinde ver alan kitabe ile 
pencere alınlıklanndan biri 

zıt suyollarına bağlı su terazisiyle külliye 
programı zenginleştirilmiştir. Dış avludaki 
yangın havuzu ile girişteki muvakkithane 
ise XIX. yüzyılda inşa edilmiştir. 1613 ve 
1633'teki yangınlarda zarar gören külliye 
binaları IV. Murad'ın emriyle tamir edil
miş. bu esnada şadırvan ku b besi yenilen
miştir. 1718 ve 1782'deki yangınlarda ise 
minare külahiarına kadar bütün ahşap 
aksamının yandığı bilinmektedir. 1916 ve 
1953'te bazı türbelerde ve camide yapılan 
kısmi onarımların ardından 1994-1999 yıl
ları arasında külliye binaları kapsamlı bir 
restorasyon geçirmiştir. 

Cami. Mimar Sinan, mimarbaşı unvanı 
ile inşa ettiği bu ilk selatin camisinde eş 
büyüklüklerde tutulan harim ve avlu bö
lümlerini mutlak bir geometrinin hakim ol
duğu simetrik plan şeması içinde değer
lendirerek ele almıştır. Harim kısmında 
son derece dengeli olan planda dört ya
rım kubbe ile desteklenen merkezi kubbe 
dört büyük ayak üzerindeki sivri kemerle
re oturmuştur. Kubbeye intikal pandantif
lerle sağlanmış. yarım kubbelerde mukar
nas dolgular kullanılmıştır. Mekanda olu
şan köşelerde birer küçük kubbe ile üst 
örtü tamamlanmıştır. Sinan, ana aksiara 
yerleştirdiği girişlerle daha ilk adımda kuv
vetle hissettirdiği mekan bütünlüğünü, 
mahfi! ve galeri gibi tali unsurları küçül
tüp süslemeyi makul ölçülerde kullanarak 
daha da güçlendirmiştir. Bu yapıda ken-
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dine özgü piramidal örtü düzeninin ilk 
örneğini sunan Sinan, örtü sisteminin en 
önemli destek unsurları olan payandaları 
son derece akılcı bir çözümle revaklı ga
lerilerin içine gizlemiştir. Böylece taşıyıcı 
unsur olmaktan çıkan duvarları çok sayıda 
pencere ile donatarak selefierinin masif 
mimari denemelerinden çok daha yumu
şak bir görünüm elde eden Sinan, Edirne 
Selimiye Camii'nde mükemmele ulaşan 
kubbe mimarisinin ilk nüvelerini ortaya 
koymuştur. Dengeli tasarımı ile Osmanlı 
mimarisinin en etkileyici örneklerinden bi
ri olan avlunun ve klasik normların hazırla
yıcısı olan minarelerin kütleye bütünlenişi 
de çok başarılıdır. Ancak plan ve konstrük
siyonda beliren yalınlığın cephelerde ve Ev
liya Çelebi'nin nakışlarından övgüyle bah
settiği minarede yerini plastik değer ka
zanan kabartma bezerne öğelerinde yan
sıyan hareketliliğe bırakmasını Mimar Si
nan'ın "çıraklık dönemi" denemelerinin ürü
nü olarak değerlendirmek gerekir. Nite
kim sonraki yıllarda yüzeysel etkiden ziya
de mimari etkiyi ön plana çıkaran uygula
maları görülecektir. Bununla birlikte son 
restarasyanda ortaya çıkarılan, yapıldığı 
döneme özgü malakari ve kalem işi süs
lemelerle en azından bir defa yenilendiği 
anlaşılan ahşap malzemelerin işçiliği kla
sik Osmanlı süsleme sanatlarının nadide 
örnekleri arasındadır. 

Medrese. İnşa kitabesinden 953 (1546) 
yılında tamamlandığı anlaşılan, açık ve ka
palı dershanelerin arasına yerleştirilmiş 
yirmi hücreli medrese, asimetrik plan kur
gusuna rağmen klasik tipolqjiye uygun olup 
tasarım ve süslemede cami ile paralellik 
kurulmuştur. Uzun süre kız yurdu vazifesi 
gören yapı son restorasyonun ardından 
lokanta olarak kiraya verilmiştir. Kervan

saray. Erken dönem özellikleri gösteren 

Sehzade Medresesi'nin revaklı avlusu 

yapı, ortadaki fenerli kubbe ile örtülü ho
lü çevreleyen kubbeli dört bölümden olu
şan simetrik iki tabhane ve bunlara bitişik 
sekiz kubbeyle örtülen dikdörtgen planlı 
ahırdan meydana gelir. Uzun süre Vefa Li
sesi'ne laboratuvar hizmeti veren yapı bu
gün boş ve bakımsız durumdadır. İmaret 
ve Sıbyan Mektebi. Müstakil avlu çevresi
ne yerleştirilen altışar kubbeli matbah ve 
yemekhane bölümleriyle depolar ve hela
lardan oluşan imaret uzun süre İstanbul 
Üniversitesi Matbaası'na ev sahipliği yap
mıştır. İçinde Latince kitabeli büyük bir 
lahdin devşirme olarak kullanıldığı bilinen 
bu yapı da günümüzde bakımsız halde
dir. Kubbeli kare bir hacimden meydana 
gelen sıbyan mektebi matbaanın deposu 
olduğu dönemde önemli yapısal değişik
liklere uğramıştır. Yapı bugün Siyasal Vak
fı tarafından kullanılmaktadır. 

Hazlre. Selatin külliyelerinde görülen de
fin geleneklerine aykırı bir gelişim göste
ren hazirede altı türbenin yanı sıra çeşit
li dönemlere ait çok sayıda mezar bulun
maktadır. Dilimli kasnak ve kubbesiyle, 
cephesindeki renkli taş işçiliği gibi detay
larla daha ziyade İran ve Orta Asya etki
leri taşıyan Şehzade Mehmed Türbesi iç 
mekanı tamamıyla kaplayan çini süsleme
leriyle bu etkiyi güçlendirmektedir. 962 
(1555) yılında inşa edilen Rüstem Paşa 
Türbesi aynı özellikleri daha sade bir ta
sarım programında tekrarlar. Dedeefen
di caddesi tarafındaki kare plan üzerine 
baldaken form! u türbe, 1 586' da vefat eden 
Mehmed Bey için eşi Fatma Hanım Sul
tan tarafından yaptırılmış, 996'da (ı 588) 
vefatında kendisi de buraya gömülmüş
tür. Cami tarafındaki kapının önünde yer 
alan Bosnalı Damad İbrahim Paşa Türbe
si 1601'de vefatından sonra eşi Ayşe Sul
tan tarafından Sefer Çavuş'un nezaretin
de Mimarbaşı Dalgıç Ahmed Çavuş'a yap
tırılmış ve 1 O 11 ( 1603) yılında tamamlan
mıştır. Tasarım programını açıkça Şehza

de Mehmed Türbesi'nden alan yapı iç rne
kanındaki çini süslemeleriyle ondan aşağı 
kalmaz. Bu iki türbenin arasında bulunan 
altıgen planlı türbe, lll. Mehmed'in isyana 
teşebbüs edebileceği şüphesiyle idam et
tirdiği şehzadesi Mahmud'a aittir. 1694'
te vefat eden Gevher Sultan için yaptırıl
dığı sanılan , hazire duvarı üzerindeki bo
zuk altıgen planlı tuğla türbe ile buradaki 
yapısal gelişim sona erer. Dış avlu ile cad
de arasında kalan bölüm bir başka Ayşe 
Sultan'ın çocuklarının defniyle XVI. yüzyı
lın sonlarında gömü alanı haline gelmiş
tir. Daha sonra bu mezarlar dikdörtgen 



planlı bir tür be içine alınmış ve 1 020'de 
( 16 ı ı ı babaları Destari Mustafa Paşa'nın 
defnedilmesiyle onun adıyla anılmıştır. Ni
tekim bu inşa faaliyetinin, türbenin arka
sındaki safada gömülü olan Şeyhülislam 
Bostanzade Mehmed Efendi'nin 1 598'de 
vefatından önce yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bunun yanında kapıcılar katibi Hüseyin 
Efendi'nin aynı mimari özelliklere sahip 
safası yer almaktadır. Diğer kısımda ço
ğunluğu hanedan ve rica! mensupianna ait 
çok sayıda mezar bulunmaktadır. 

Çeşme ve Sebiller. Külliyenin Saraçha
ne Kapısı dışındaki klasik üs!Gplu çeşme 
Ayşe Sultan tarafından Bosnalı ibrahim 
Paşa için 1603'te yaptırılmıştır. Rüstem 
Paşa Türbesi'nin inşası esnasında türbe
nin ön kısmındaki duvara bitişik olarak 
yapılan , ancak 1916' da yıktırılan sebilden 
pencere ile iki yanındaki tekneler kalmış

tır. Yekpare mermerden küpü ise o sıra

da Topkapı Sarayı Müzesi'ne götürülmüş

tür. Hazire duvarlarının Dedeefendi cad
desi üzerinde 1093'te ( 1682) Safiye Hanım 
Sultan, Vezneciler caddesi üzerinde Gev
her Sultan için yaptırılan pencereli sebil
ler yer almaktadır. Bunun yanında pen
cerenin iki tarafındaki 1135 ( 1723) tarihli 
selsebiller bundan bir yıl önce vefat eden 
Emine Hanım için yaptırılmıştır. 
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Eserin tam adı eş-Şel):a'~u'n-nu'mô.

niyye fi 'ulemô.'i 'd-Devleti'l-'Oşmô.niy

ye'dir. Osmanlı literatüründe toplu ulema 
biyografılerinin ilk derlernesi olma özelliği 
taşımakta olup yazılış sebebi müellifi ta
rafından bu aianda büyük bir boşluğun bu
lunmasıyla açıklanır. Taşköprizade ulema 
menkıbelerine düşkün olduğunu, Arap ve 
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Şekiiiku'n
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es-SEKAiKU'n-NU 'MANiYYE 

iran alimlerinin menakıbı kaleme alındığı 
halde Osmanlı u lemasına dair böyle bir 
eser yazılmadığını belirterek ulemadan bi
rinin (muhtemelen Zenbill izade Fudayl Çe
lebi) ricası üzerine eş-Şe]fii'il):'ı telif etti
ğini belirtir. Nu'mani lalelerle ilgili bu ad
landırma, seçkin Osmanlı Hanefi uleması 
ve meşayihinin biyografısini toplamış olma
sına telmihen mezhebin kurucusu Nu'man 
b. Sabit'le yapılmış bağlantıya da işaret 
eder. Arap edebiyatının tabakat geleneği
ne göre kaleme alınan eser, daha önce ya
zılmış birkaç örnek olmakla beraber Os
manlı edebiyatında gerçek anlamda biyog
rafi yazma geleneğini başlatmıştır. Teli
rınden hemen sonra eserin pek çok istin
sahı yapılmış , geçimini her ay bu kitabın 
istinsahıyla temin edenler olmuştur (Ata\', 
s. 357) . Daha müellifinin sağlığında Türk
çe'ye tercümeleri yapılan eser çeşitli ilave
ler ve zeyillerle süreklilik kazanarak canlı 
tutulmuştur. Aşık Çelebi ile başlayan ze
yiller silsilesi XX. yüzyıla kadar devam et
miş, böylece bir Şel):a'il): külliyatı ortaya 
çıkmıştır. Türkiye'de ve Türkiye dışındaki 
kütüphanelerde 1 SO civarında yazma nüs
hasının bulunması bu rağbetin bir başka 
göstergesidir. 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan telif 
tarihi olan 965 ( 1 558) yı lına kadar gelen 
eserde her padişah dönemi "tabaka" ana 
başlığı altında ele alınmış , dönemin ule
ması ve meşayihi hakkında bilgi verilmiş
tir. On tabakadan oluşan eserde 371'i alim, 
1SO'si şeyh olmak üzere toplam 521 kişi

nin hayatı anlatılmıştır. Sıralamada ölüm 
tarihleri esas alınmış ve şahısların daha 
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