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Aptullah Kurana 

Haseki Kulliyesi istanbul'da adini verdigi semtte, Haseki Caddesinin iki yaninda yo-
gun bir biçimde duzenlenmis bes yapidan olusur. Cami caddenin bir tarafma, medrese, 
sibyan mektebi, darussifa ve imaret karsi tarafa konulmustur (Çizim 1/Resim 1). 

Çizim 1. Durum plani 

" Prof. Dr. Aptullah Kuran Bogaziçi Universités! Temel Bilimler Bbliimii ogretim iiyesidir. 
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Bayram Paca Kijlliyesinin batisina diisen cami bir avlu içinde bufunur. Aviu kapila-
rindan biri caminin son cemaat yeri ônunde, ikincisi ise avlunun kuzey-dogu kôsesinde-
dir. Aslinda tek kubbeli olan onaltinci yiizyila ait camiin onyedinci yuzyilin baslannda ikin-
ci bir kubbe eklenmek suretiyle buyutulmesi ve yeni bolumun avlu duvanna dayanmasin-
dan sonra acilmis oldugunu sandigimiz ikinc'i avlu kapisi camiin yan kapisi ile hazireye 
geçit verir. 

Haseki Caddesinin kuzey tarafinda kulliye ile iigili uç kapi daha goriiruz. Bunlardan 
dogudaki medresenin, ortadaki sibyan mektebinin, batidaki imaretin kapisidir. imaretin 
avlusuna açilan kapinin sagindaki çesme onaltinci yiizyila ait ise de (Resim 2), uzerinde-
ki 1180 H. (1766) tarihli kitabeden onsekizinci yuzyilda onanldigi anlasihyor. l imarete 
paralel olarak insa edilen dariissifanm kapisi ôteki dort yapinin aksine Cevdet Pasa Cad-
desine açilir. Ancak imaret ile darussifa arasinda dar bir geçit yapilmis ve bôylece kul-
liyenin çesitli binalan arasindaki baglanti saglanmistir. 

CAMi 

Dis olçiileri 28.20X14.90 m. olan ve iistii 11.30 m. çapinda yanyana iki kubbe ile or-
tulii bulunan Haseki Camiinin onaltinci yuzyilda insa edilen ilk boliimu ônunde son cema
at yeri bulunan batidaki bôliimdur (Çizim 2). Son cemaat revaki bes gozlii olan tek mina-

Çizim 2. Camiin plant 

reli cami, kitabesine gore, 1612 (1021 H.) yihnda dogu duvan kaldinlmak ve es biiyuk-
lukte ikinci bir kubbeli hacim eklenmek suretiyle genisletilmis ve bugunku halini almis-
tir (Resim 3). iki bolum arasindaki mekân baglantisi iiç kemer ile saglanmis, kemerler 
kahverengi somakiden iki kolona oturtulmustur. Dista sekizer kemerli payanda ile des-
teklenen yuvarlak kasnakli kubbeler (Resim 4) içte tabanlannda stalaktitli konsollar bu
lunan oluklu tromplara binerler. Kubbe etekleri iiçgenlerle bezeli silmelerle çevrelenmis, 
kubbe eteklerine ayrica testere disi alçi susler konulmustur. 
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Be? gozlii son cemaat yerinin beyaz mermerden yapilmis, baklava baslikli kolonia-
nn bazilan yanginda çatladigmdan2 çemberlerle takviye edilmis durumdadir. Revakin 
sivri kemerleri ve pandantifler tugladan yapilmistir (Resim 5). Son cemaat yeri camiin 
dogu bôliimu oniinde devam etmez. Bu bolumun oniinde cami kitlesiyle avlu duvan ara-
sinda kalan iiçgen biçimindeki alana, ondokuzuncu yiizyil sonlannda, bugiin Haseki Sul
tan Camii fslâni Turk Eserlerini Koruma ve Kur'an Kursunu Yasatma Dernegi olarak kul-
lanilan ahsap oda insa edilmistir (Resim 6). Camiin tastan kapisi son cemaat revakinin 
orta gôzCi gerisinde ve tepesi oluklu bir yanm kubbeyle ortiilen stalaktitli nisin içerisin-
dedir. Kapi nisinin iki yanmdaki mihrabciklar yine oluklu yanm kubbelerle taçlanmis, sag-
dakinin ustiine kelime-i tevhid, soldakinin ustiine c'ôrt defa tekrarlanan "Muhammed" ya-
zilmistir. 

Camiin sagmda bulunan minaresi yontma kufeki tasindan yapilmistir. Minarenin ka-
hn govdesi ve petek bôliimu çok kôseli, serefe alti stalaktitli, kiilâhi sivridir. Serefe al-
tmdaki genis nisli çikmalar "arkaik" karakterdedir.3 Korkuluklann tas levhalarmda geo-
metrik desenli kabartmalar vardir. Ana kitlenin beden duvarlan ise tugla hatilli kufeki 
tasindan ôriilmus, kubbeler, kasnaklar, kemerii payandalar kursunla kaplanmistir. 

Camiin beden duvarlannda iki sira pencere bulunur. Bati bolumunde son camaat ye-
rine açilan iki alt pencere, yan duvarda iki alt bir ust pencere, kible duvarmda iiç alt bir 
iist, ôteki cephelerde iicer alt ve birer ust pencere gorulur. Aynca her iki kubbe kasna-
gma yediser adet kemerii pencere açilmis, sekizinci pencereler kubbelerin bitistigi yere 
rastladigindan sagir birakilmistir. 

Ici kalem isi suslerle bezenmis olan camiin stalaktitli mihrabi aslinda kible kapisi-
nin karsisinda bulunuyordu. ikinci boliim eklenincs buradan kaldinlarak yerine bir pence
re açilmis ve mihrab iki bolumunOn arasina, somaki kolonlann ekseni uzerine konulmus
tur. 

Haseki Camii 1894 (1310 R.) depreminden zarar gôrmiis4 fakat depremden sonra ha-
sar giderilmis, ve son olarak, 1969-70 yillarmda Vakiflar Genel Mudurlugunce onanlmis-
tir. 

MEDRESE 

Haseki Camiinin kuzeyinde, cephesi Haseki Caddesi uzerinde bulunan Haseki Med-
resesi çepeçevre revakli bir avlunun iiç tarafma yerlestirilmis kubbeli hacimlerden olu-
sur. Medresenin ana kapisi sokak cephesinin merkezine, dershane ise avlunun karsi tara-
finda yine orta yere konulmustur. Dershanenin iki yanindan baslamak iizere sagda ve 
solda binanin cephesine saplanan talebe hucreleri ile bu medrese simetrik bir plan dii-
zenine sahiptir (Resim 7). 

Bir kenari 16.00 m. olan kare biçimindeki avlu her cephede bes kemerii revaklarla 
çevrelenmistir (Resim 8}. Dershanenin ônundeki yiiksek ve oluklu tromplara binen kub
beli gôz disinda revak gôzlerinin hepsi pandantiflere oturan kubbelerle ortulmustiir. Se-
kizgen kasnakh revak kubbelerinin çapi 2.80 metredir. Revaklann kemerleri bir asiri kir-
mizi ve beyaz tastan ôriilmus, kolonlann gôvdeleri beyaz mermer, granit ve somakiden 
yapilmistir. Kolon bashklarindan dort tanesi niliifer çiçegi biçiminde, geri kalanlar bak-
lavalidir. Profil silmeyle çerçevelenmis ana kapinin tepesi zambak motifli bir almhkla 
taçlandirilmis, kapi kemeri bir asm kirmizi ve beyaz mermerden ôrulmustur. Kitabe yeri 
bostur. 
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Medresenin ana kitlesinden disari tasan dershanenin dis ôlçuleri 8.40x3.40 m., pan-
dantiflere binen kubbesinin çapi 6.80 m., merkezde dôsemeden yuksekligi 11.40 metre-
dir. Dershane on pencereden isik alir. Kapinin saginda ve solunda birer alt, karsisinda 
iki alt ve iki iist, yan cephelerde de yine iki katli birer pencere vardir. Dershanenin alt 
pencereleri sagir kemerlidir. Ust pencereierin sivri kemerleri bir asiri kirmizi ve beyaz 
tasla oriilmus, içlerine alçi sebekeler geçirilmistir. Dershanenin basik kemerli kapisi mer-
merden yapilmistir. 

Haseki Medresesinde sekizi bir yanda sekizi de oteki yanda olmak iizere onalti hue-
re bulunur. Hucrelerin hepsi pandantiflere oturan kubbelerie ôrtuludur. Bes tanesi dism-
da hucrelerde iki alt ve bir ust pencere vardir. Hucrelerin hepcine ocak konulmustur. Te-
pelerinde sekiz yiizeyli kubbecikler bulunan bacaiann govdeleri de sekizgen kesitlidir. 
Hiicre kapilan diiz atkili, tas sôvelidir. 

Avlunun iki yanmda bulunan hiicre dizileri arasinda karsihkli iki dehliz yer alir. Be-
sik tonozia ortiilu olan bu dehlizlerden dogudaki dar vs isiksiz bir hiicre, batidaki imaret 
ile sibyan mektebinin arasinda kalan avluya açilan geçittir. Bugiin mevcut olmamalarma 
ragmen helâlann aslinda bu avluda bulundugunu dusiinmek geiekir. 

Haseki Medresesinin beden duvarlan yontma kiifeki tasindan yapilmistir. Kubbeler 
aslinda kursun kapli iken Vakiflar Genel Mudurlugunce 1960 baslannda baslayip 1968 
-1970 yillari arasinda tamamlanan onarimda kursun taklidi sapla kaplanmistir. Bugiin Di-
yanet isleri Baskanligi Istanbul Egitim Merkezi olarak kullanilmaktadir. 

SIBYAN MEKTEBJ 

Haseki Sibyan Mektebi yanyana konulmus iki dikdôrtgen pianli hacimden olusur (Re-
sim 9). Çift kollu dort basamak merdivenle çikilan birinci hacmin caddeye bakan cephe-
si kapalidir ve bu duvarda altli iistlii iki pencere vardir. Dogu ve kuzey cepheleri ise iiçer 
kemerli olarak açik yapilmistir (Resim 10). Bu iki yam açik on mekândan mektebin kapa-
li dershanesine geçilir. iç ôlçuleri 7.30x6.80 m. olan dershanenin giiney ve bâti cephele-
rinde altli iistlu ikiser, kuzey cephesinde yine iki kath bir pencere bulunur. Doguda ise 
kapinin yanma bir ait pencere konulmustur. 

Mektebin Haseki Caddesine bakan cephesi yontma kiifeki tasindan ôriilmus, derzler 
horasan harçla yapilmistir (Resim 11). Ôteki iiç cephedeki beden duvarlan ise yine ho-
rasan harçla fakat moloz tastan orulmustur. Dort cephede de ait pencereler mermer sô-
veli ve sagir sivri kemerli, ust pencereler yine sivri kemerli ve alçi sebekelidir. iki yani 
açik on mekânin bes kolonundan dôrdiinun govdesi beyaz mermerden, kôsedeki kolonun 
gôvdesi ise gri renkli tastandir. Nilufer çiçegi biçimindeki kolon bashklan yuksek tutul-
mus, kolonlara binen sivri kemerler tugladan ôrulmiistur. 

Mektebin dort yuzeyli ahsap çatisi on mekânin kemerli cephelerini yagmurdan ko-
rumak amaciyla kolonlann ustiinde disanya dogru tasirilmis ve genis saçak sokak kapi-
smin tepesinde dônduriilerek beden duvanna saplanmistir. Aslinda kursunla kapli oldu-
gunu sandigimiz çati Vakiflar Genel Mudurlugunce 1967-1969 yillari arasinda yaptinlan 
onanmda kursun taklidi sapla kaplanmistir. 
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IMARET 

Haseki Imaretine, basik kemeri beyaz ve pembe mermerden zivanali olarak yapil-
mis ve kitabe yen' bo? bulunan kapidan girilir. Bu kapi guney ve kuzeyde iiç, dogru ile 
batida bes kemerli revaklarla çevrili avluya açilir (Resim 12). 

Imaretin yan kanatlannda çifter kubbeli ikiser oda vardir. (Resim 13). Dikdortgen 
biçimindeki odalann arasma besik tonozlu dehlizier konulmustur ki bunlardan dogudaki 
darussifa ile imaret arasindaki geçite, batidaki sokaga açilir. Binanin kuzey-bati kcise-
sinde bulunan odanin guney duvannda bir ocak vardir. Bu odanin kuzey tarafinda ise us-
tu çatili kuçuk bir mutfak yer a!ir. 

Avlunun kuzeyinde bulunan buyuk hacim mutfaktir. iki buyuk, dort tane de 
kuçuk kubbeyle ôrtulu olan mutfagin 7.80 m. çapindaki buyuk kubbeleri pandantifler, 3.GO 
m. çapindaki kuçuk kubbeleri ise uçgen bingiler uzerinde yukselir. Aiti kubbenin de ùs-
tune havalandirma fenerleri konulmustur (Resim 14). içinde ocaklar bulunan mutfak ay-
nca guneyde uç, kuzeyde dort adet pencereden isik alir. 

Avlunun olçuleri 17.20 χ 10.00 metredir. Revaklann gozleri pandantiflere binen kub-
belerle ortulmus, kas kernerleri beyaz mermerden yapilmis baklava baslikli kolonlara 
oturtulmustur (Resim 15). 

imaretin aviusuna açilan butiin kapilar duz atkili ve tas soveli yapilmistir (Resim 16). 
Avluya açilan pencereler ile cephede, ana kapinm sagmda ve solunda bulunan dort pen-
cere tek sira uzerine duzenlenmistir. Ote yandan, odalann dis pencereleri altli iistlii ya
pilmis ve ust pencerelere alçi sebekeler geçirilmistir. 

Haseki imaretinin cephesi, sekizgen kubbe kasnaklan, sekizgen kesitli fener ve 
dôrtgen kesitli bacalan yontma kiifeki tasmdan, diger uç cephesinin beden duvarlan 
moloz tastan insa edilmistir. List ortusii aslinda kursun kapliydi; fakat 1968-1970 yillan 
arasinda Vakiflar Genel Mudiirlugunce yaptinlan onanmda kubbeler kursun yerine kur
sun taklidi sapla kaplanmistir. 

DARUÇÇJFA 

Haseki Darussifasi revaksiz, sekizgen bir avlu etrafmda kurulmustur. Binanin Cev-
det Pasa Caddesi uzerindeki dis kapisindan iistu bir kubbe ile uç ayna tonozla ôrtulu ho
le girilir. Bu holiin bati ucu darussifa ile imaret arasindaki geçite baglanmistir (Resim 17). 
Dogusunda ise dis kapiyla 45 derecelik bir açi yapan bir kapi bulunur. iç kapidan dariis-
sifanin sekizgen aviusuna geçilir. Sekizgen avlunun kuzey bati yuzunde ana kapi, kuzey 
dogu yuzunde ise içinde helâlann bulundugu kuçuk ve ustu açik bir avluya açilan kapi 
vardir (Resim 18). Guney dogu ve bati yiizleri sivri kernerleri bosluklar biçimindedir. 
Kemerlerin gerisinde dort yaninda odalar bulunan kubbeli holler yer alir (Resim 19). Se-
kizgenin geri kalan dort yuzunde ikiser pencere goriilur ki bunlardan kuzeydekiler sokaga 
bakar; ôtekiler odalann pencereleridir. 

Dariissifamn avluyu kusatan odalan binanin dogu ve bati kanatlannda iki grup ha-
linde toplanmis ve kapilan kubbeli hollere açilmistir. Bu hollerin 5.20 m. çapindaki kub
beleri oluklu tromplara bindirilmis, oluklarin tabanlari uçgenli bingilerle beslenmis, tromp 
kernerleri arasma pandantifler konulmustur (Resim 20). Her iki kanatta da hollerin etra-
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finda bulunan odalar tek ya da gift kubbeli olarak dusuniilmiis ve hepsi pandantifler iize-
rinde yukselen kubbeler 3.40 m. capinda ve sekizgen kasnakh yapilmistir. 

Dariissifanin batisinda imaretin on cephe duvan hizasma kadar uzanan bir kol var
dir. iki besik tonozlu hacimden olusan bu kolun aslinda dariissifanin depo ve hizmet 
birimi oldugu diisiinulebilir. 

Haseki Dariissifasimn beden duvarlan yontma kiifeki tasmdan yapilmistir. Binanm dis 
kapisi tastir, fakat kapi kemeri beyaz ve pembe mermerden zivanali olarak ôriilmustur. Av-
lunun giris kapisi ile diiz atkili oda kapilan ise beyaz mermerdendir. Binanm pencereleri 
tek ya da iki kath olarak diisiinulmus, bazi yerlerde yalniz alt ya da ust pencere, bazi 
yerlerde altli iistlii pencere açilmistir. Alt pencereler sagir kemerlidir ve kemer aynalan 
mermerden yapilmistir. List pencereler sivri kemerli ve alçi sebekelidir. 

Haseki Dariissifasi 1973 yilma kadar Haseki Hastanesinin dahiliye, kulak-bogaz-bu-
run, çocuk ve bevliye poliklinigi olarak kullamlmistir. Bu amaca hizmet etmek için ona-
nlmis ve onarimda kubbeler kursun taklidi sapla kaplanmis, sekizgen avlunun dôsemesi 
beyaz mermer plaklaria dosenmis ve kubbeli hollerin aviuya bakan kemerleri camekânia 
kapatilmisti. 

DEÔERLENDIRME VE BÎNALARIN TARÎHÎ HAKKINDA GÔRUSLER 

Haseki Kulliyesinin degeriendirilmesinde gôze çarpan ilk husus binalann tek basla-
rina ele almdigmda çok iyi mimari nitelige sahip olmalarma karsilik durum planmin bir 
biitiinliik gostermemesi ve dariissifa ile imaret kitleleri disinda binalar arasinda belirli 
bir geometrik duzenin mevcut olmayisidir. Mimar Sinan'in istanbul'da insa ettigi ilk 
onernli eser olarak taninan Haseki Kulliyesinin durum plani bakimindan yetersizligini 
bu buyiik mimann henuz kalfalik çaginda bulundugu gerekçesine dayamak dogru olmaz. 
Haseki Camiini insa ettigi zaman Sinan, acemioglanlik doneminde edindigi yapi bilgisi 
ve tecrubesi yaninda sekiz yildir kendi binaiarmi çizip yapan ve bu arada hiç olmazsa 
bir kiilliye (Kasim Pasa Kiilliyesi) insa etmis bulunan bir mimardi.6 Kaldi ki Fatih Kulli-
yesi, Amasya, Edirne ve istanbul'daki II. Beyazid kiilliyeleri gibi ornekler de ortadaydi 
ve Sinan'in bu kiilliyelerin mimari kuruluslan hakkinda bilgi sahibi olmadigim, bir kulli-
yeyi olusturan yapilar arasindaki geometrik iliski ve simetri duzeninin bilincine varma-
digini sôylemek de zordur. Nitekim Haseki Kulliyesinden sonra insa edecegi eserlerde 
Osmanli Kiilliye planlamasinin en giiçlu ômeklerini verecek, Suleymaniye, Atik Valide, 
Zâl Mahmud Pasa Kulliyelerinde ustaligini gôsterecektir. Ο halde, Haseki Kulliyesinde 
Sinan niçin basarili bir durum plani ortaya koymamistir? Bu sorunun tek cevabi vardir 
kanisindayiz. Haseki Kiilliyesi bir biitiin olarak planlanmamis, binalar ayri ayri dusiinu-
lerek degisik zamanlarda yapilmislardir. 

Haseki Kulliyesinde ilk yapmin cami oldugunda siiphe yoktur. Tek kubbeli olarak in
sa edilen cami (Çizim 3), kible kapisi iistiine konulan kitabeye gore (Resim 21), Haseki 
Hiirrem Sultan tarafmdan Hicri 945 (1538/39) yih içinde yaptirilmis ve cemaate dar gel-
diginden miitevellisince Hicri 1021 (1612) yilinda ikinci bir kubbeli hacim eklenmek su-
retiyle biiyiitulmiistur.7 Tezkiret iil-Ebniye'nin camilerle ilgili birinci bolumiinun (bab-ι ev-
vel) iiciincii sirasinda "Avretpazarmda Merhume Haseki Sultan Camii"8 ibaresiyle ka-
yitli olan ve Tezkiret-iil-Biinyan ile Tuhfet iil-Mi'marin'de de sozij geçen camiin Mimar 
Sinan tarafmdan insa edildigi bilinmektedir. Sinan 1538 Bogdan Seferi dônusunde ya on-
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ce mimarbasi tayin edilip ilk is olarak Haseki Camiinin insasiyla gôrevlendirilmis ya da 
bu camii insa ederken, belki de Haseki Hurrem'in yardimiyla, mimarbasiliga yiikseltilmis-
tir. 

M 
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Çizim 3. Camiin Miinar Sinan tarafmdan vapilan ilk bolumunii gcistercn muhtemel plan 

Kulliyenin ôteki yapilanndan medrese, sibyan mektebi ve darussifamn da Sinan ta
rafmdan insa edildiklerinde suphe yoktur. Medrese Tezkiret iil-Ebniye'nin iJçiJncu bôlii-
munun (bab-ι salis) yedinci sirasinda9 ve Tezkiret iil-Biinyan ile Tuhfet iil-Mi'marin'de 
kayitlidir. Ôte yandan, sibyan mektebinin adi sadece Tuhfet iil-IVIi'marin'de gecer10; an-
cak Sinan eseri olan mekteblerden hic birisi ôteki iki tezkerede sôz konusu edilmeyip 
mektebler yalniz Tuhfet iil-Mi'marin'de gosterildiginden Haseki Sultan Sibyan Mektebinin 
Sinan tarafmdan yapilip yapilmadigi hususunda tereddute yer yoktur. Suleymaniye ve 
Atik Valide Darussifalari ile birlikte Haseki Darussifasindan da Tezkiret iil-Biinyan'da 
sôz edilmez; fakat Tezkiret iil-Ebniye'de ll ve Tuhfet iil-Mi'marin'de12 kayitli oldugundan 
bu binanin da Sinan tarafmdan yapildigini rahathkla kabul edebiliriz. 

Haseki Kulliyesinin bir biitiin olarak planlanip kisa bir siirede insa edilmedigi yolun-
daki gorusumuzij daha once belirtmistik. Ôte yandan, medrese ile sibyan mektebinin ca
miin tamamlanmasindan hemen sonra yapildigi kanisinda oldugumuzu da belirtmeliyiz. 
Her iki binanin kapilarmda kitabe yerleri bestur; fakat aslmda medresenin gerek avlu 
kapisi gerekse dershane kapisi iistunde çiniden kitabeler vardi (Resim 22, 23} n . Çini 
kitabeler korunmak amaciyla yerlerinden kaldinlarak Topkapi muzesine gôturulmustur. 
Bugun Çinili Kôsk'te teshir edilmektedirler. Medresenin II. Bayezid çagi tarzinda tarn si-
metrik ve tek-eksenli plan duzeni ve ozellikle avlu revakmda gôrdiigumuz niliifer çiçegi 
biçimindeki kolon basliklan bu binanin Llskudar Mihrimah Sultan ve Sehzade Medresele-
rinden once yapildigini ortaya koyar. Nitekim, kapi kitabesinde gerek rakamla yazili olan 
gerekse tarih misraindan Ebced hesabiyla bulunan 946 H. tarihi Haseki Medresesinin 
1539/1540 yillarmda insa edildigini gôsteriyor. Medresede oldugu gibi sibyan mektebin-
de de gôrdugumuz niliifer çiçegi biçimindeki kolon basliklan ile yapinin genel karakte-
i mektebin de aym tarihlerde yapilmis oldugu izlenimini vermektedir. 
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Darussifaya gelince : bu binanin giris holuniin duvannda bir onanm kitabesi vardir 
(Resim 24) fakat buna ragmen yapilis tarihini kesinlikle soyleyemiyoruz l4. Plan kurulusu 
bakimindan imaret ile bir biitun teskil etmesi bu iki yapinin birlikte dusunijldugune isa-
ret ediyor. imaretin dis kapisi ustundeki kitabenin (Resim 25) tarih misrai Ebced hesa-
biyla Hicrî 957 (1550) tarihini vermektedir l s. Aynca, Haseki imareti olarak bilinen yapi
nin Haseki Hurrem degil Kanuni Sultan SiJieyman tarafindan yaptinldigi da kitabede 
açikca belirtilmektedir. Daha da ônemli olan husus, bu binanin Mimar Sinan tarafindan 
insa edildigi yolunda elde bir beige bulunmayisidir. Sinan'a ait eserlerin listelerini ve-
ren tezkerelerde Avratpazannda Sinan tarafindan Haseki Sultan ya da Kanunî adina in
sa edilmis bir imaretten soz edilmiyor16. Cnanmlara, Sinan tarafindan yapilmasina im-
kân bulunmayan bazi binalara dahi yer verilen tezkerelerde Kanunî Sultan SiJieyman ta
rafindan insa ettirilen onemli bir imaretten soz edilmemesi herhalde bir unutkanlik so-
nucu olmasa gerektir. imaret 1550 yilinm Rebi ul-âhirinde tamamianmistir. Buna gore 
insaat 1548 ya da 1549 yilinda baslamis olmalidir. Bu tarihlerde Sehzade Camii ve Kul-
liyesini bitirmis olan Sinan istanbul'da Rustem Pasa Medresesini yapmakta " , aynca Sii-
leymaniye Camii ve Kulliyesinin projelerini hazirlamaktadir1S. Siileymaniye gibi çok 
ônemli ve muazzam bir eserin hazirliklanyla mesgulken Kanunî Avratpazannda yaptirdigi 
imaretin insaat sorumlulugunu Sinan yerine baska bir mimara vermeyi uygun bulmus 
olmalidir. 

Haseki imaretini Mimar Sinan insa etmemistir; fakat darussifanin onun eseri oldu-
gunu biliyoruz. Bilmedigimiz husus Haseki Dariissifasimn yapilis tarihidir. Bu binanin 
medrese ile ayni zamanda planlanmis olmasma ihtimal vermiyoruz; çunkij, ο takdirde, Si
nan medrese ile darussifa arasinda bir geometri ve eksen iliskisi kurardi. Oysa bôyle 
bir baglanti imaret ile darussifa arasinda gorulmektedir. Bu yiizden de darussifanin ya 
imaretten hemen once ya da bir sure sonra yapildigi sonucuna vanyoruz. Darussifa ima
retten once, yani 1540-1550 yillan arasinda, insa edilmisse nicin daha rahat bir alanda 
ve planmda gordugumuz bir takim zorlamalara yer verilmeyecek biçimde tasarlanmamis-
tir? Darussifanin medrese ile imaret arasina sokusturulmus ve imaretin cephe hizasina 
kadar uzanan kolu, kijçuk helâ avlusunun biçimi ve yeri, dis kapisi ile sekizgen avlu ka-
pisinin baglantisi 19 gibi cazip olmayan unsurlar nasil açiklanabilir? Kanimizca, bu so-
rularm cevabi sudur: darussifa kulliyeyi dagitmamak amaciyla medrese ile imaret ara
sinda kalan arsaya zorlanarak yerlestirilmistir. Baska bir deyisle Haseki Darussifasi 
1550 ile Hurrem Sultanin ôldugiJ 1557 yillan arasinda insa edilmistir. 

NOTLAR 

ι Ibrahim Hilmi Taniçik, Istanbul Çesmeleri, Istanbul, 1943, C. I., s. 196, no. 202 (Haseki imareti 
Çesmesi). 

2 Haseki Camii 1660 (1070 H.) Istanbul ve 1918 (1334 R.) Sultanselim yanginlanndan zarar gbrmiïç-
tiir. Mustafa Cezar, "Osmanh Devrinde Istanbul Yapilarmda Tahribat Yapan Yanginlar ve Tabii 
Âfetler", Tiirk San'ati Tarlhi Araçtirma ve incelemeleri I, Istanbul, 1963, s. 340, 379. 

3 Semavi Eyice, "Istanbul Minareleri", Turk San'ati Tarlhi Arastirma ve Incelemeleri, I, Istanbul, 
1963, s. 55. 

4 Cezar, ayni makale, s. 392. 

5 Godfrey Goodwin, medresenin tip medresesi oldugunu ve darussifa ile birlikte yapildigim sôyler. 
A Histroy of Ottoman Architecture, London, 1971, s. 204. Bu gbriisu destekleyen bir belgeye sahip 
degiliz. Ustelik daha sonra deginecegimiz gibi, modrese ile dariiççifanm birlikte planladigi aa 
>uphelidir. 
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6 Bu konuda etrafh bilgi için bkz : Aptullah Kuran, "Mimar Sinan'in ilk Eserleri/Early Works of 
the Architect Sinan", Belleten, Ankara, 1973, C. XXXVII, sayi 148, s. 533-556. 

7 Camiin kible kapisi ustiinde bulunan siiliïs île yazilrms uç satir halindeki kitabe asagida verilmistir : 

j l l a b \ay>-\/' (_̂ *U- y ~->y\i 

.ι ι, . . . . . . -t Yapub bu camii merhume Sultan 
-7- ~ · ^ ^ JJm

 JJ Kodu alemde ho? hayrat-u asar 

j U - l _> J \ s C-Ju _>> t ^ J j i b D o k u z y u z k | r k besinci sâl-i hicrii 

·· , (^ ι . . Bina oldu bu beyt-i din-ii ahyâr 

. Sigismazdi cemaat kesretinden 
J r 1 J . *—: t5J j ,J-A-J iderlerdi hemise acz izhâr 

^—*" v ' "y J_j' ^ j — U ^ Mutevellisi ol bevvâb Hasan bey 
^ . . . . . , / . Ana bir kubbe tanzîr etti tekrâr 

" . ' ^ Didi Âsârî itmâmma tarih 
jAy . l OoU I ^ J J L I S-^- Zihî âli vu beytullâh-i ebrâr 

j ^ - i 4>t c j u j . JW j>; . 1021 

\« Y\ 

Camiin yan kapisi ustundeki ikinci kitabenin metni ise soyledir : 

â\ J J - J - ^ i i l VI All V 

U>- j j j J j l 4~*-«to- *-* .— LÎ^J) *H= 

<*Λ\Ο- C M * T l£ J ' · * * ^ <>·«**- _}> (_ijj j i t 

Ikc »U J j l (£-θΐ j L y iSj^-y ^-ÎJ-AJI ^ / Ί ^ · 

(^ν.ϋ ĵ -».*-» ô ^Jtl )«»• 4-~·> 

^ ύ - ^ ^' lki~ ^ > J ^ J c l 

b t ^ ï J~s v t - / 4>l ̂ *~ o-j *-o 

t5j'irî ( j-- i l j ' ^ l j 

F. 5 
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Lêilâhe illâllah Muhammedun resûlûllah 

Hazret-i Sultan Ahmed Han asnnda bugun 

Âleme virdi seref câmiyle ol zill-i Hiidâ 

Dar idi bu cem'e sigmazdi cemâat câmie 

Vus'ati içun kilmaga bu kubbe-i munzam ana 

Mustafa Aga Kapi Agasi merhûm-i saîd 

Arz idup bu hayn fermân itdi ol sâh-i atâ 

Tevliyetle câmi-i a'Iâyi ma'mûr eyleyen 

A'ni ol bevvâb-i sultânî Hasan Bey 

Rûh-i pâkin Hâseki Sultânin ihyâ eyledi 
Ka'be ves sa'y ile bir câmi dahi kildi bina 

Zâirân-i akdes Âsârî 
Didiler târih bu makhûl-i dergâh-i Hudâ 

Her iki kitabe de Ibrahim Hakki Konyah tarafmdan daha ëncc yaymlanmistir. Mimar Koca Sinan'm 
Eserleri, Istanbul, 1950, s. 112, 114. Kitabeler burada bazi gerekli duzeltmcler yapilarak verilmistir. 

8 Rifki Melûl Meriç, Mimar Sinan/Hayati, Eseri, Ankara, 1965, s. 74. 
9 Aym eser, s. 94. 

10 "Camii serifi Haseki Sultan der Avratpazan - Mcdrese 2, Dariissifa 1, Mekteb 1", aym eser, s. 24. 

11 Aym eser, s. 108. 

12 "Nefsi mezburede (îstanbulda) Haseki Sultamn bina eyledigi Dariissifa", aym eser, s. 39. 

13 Avlu kapisi ustiindcki kitabenin mctni asagida vcrilrnistir : 

M Λ 

Yâ Kadi'l hâcât ve ya mucibe 'd-da'vât veli'yyiil hasenât ya Rahman ya Rahim 

Bu medrese kim bunda olundu bina li'llah 

Lem yerev ve lem yuhber fî'r-rif'ati sânîhâ 

itmâmi zamaninda ilhâm-i ilâh ile 

Denildi buna târih ve'l-hayri li bânihâ 

946 

Kitabeyi çevreleyen bordurde Âyet ttl-Kiirsi yazihdir. Lacivert zemin iizerine beyaz hatla yazilan ders-
hane kapisi uzerindeki Arabça kitabcdc ise Kur'andan bir âyet ver alir. 
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14 Onarim kitabesinde sunlar yazihdir : 

Sehremanetine merbut 
Haseki mecanîn mûçahedehanesi 
Tarih-i binasi sene 945 ve sene 1329 tarih-i tamiri 

Her ne kadar kitabede dariissifamn 945 H. (1538/39) yilinda insa cdildigi yazili isc de hiçbir kay-
naga dayanmadan, cami kitabesindcki tarihi oldugu gibi aktararak dariissifaya maleden 1329, H. 
(1911) tarihli bu onarim kitabesini giivenilir bir beige olarak benimsemek miimkun degildir. 

15 Iki yaninda âyetler bulunan çift kolon iizerine uç sira halindeki kitabenin birinci misrai asm-
mis oldugundan okunamiyor. Kitabenin metni sôyledir : 

L·-

Ki Sultan Suleyman kildi biinyad 

Rebiulâhir ayi âhirinde 

ijry> 
4I1 j o - ,_J ν iC_v.' Az Tamam idi buiub hayr ile hos ad 

Gôrub fazl ehli am didi târih 
^- ·· '- , · v ^ Ola dayim ni amla matbah abad 

16 Afife ve Sclçuk Batur 1540 yilinda insa cdildigini bclirttiklcri Ilaseki Sultan imaretinin Tuhret 
iil-Mi'marin'dc kayith oldugunu yaziyoiiursa da ("Sinan'm Yapit ian", Koca Sinan, Ankara, 1968. 
s. 68) biz adi geçen eserde boyle bir kayda rastlayamadik. 

17 Kapi kitabesine gore Riistem Pasa Medrcscsi 957 H. (1550) yilinda tamamlanmistir. 

18 Suleyraaniye Camii insaatma 956 H. (1549) yilinda baslamlmistir. 597 H. yilinda yapilan "açilis 
merasiminden çok zaman evvel insaat sahasmin hazirlanmasi isi baslamis ve hattâ binanin ie-
melleri muayyen bir seviyeye ulasmis bulunuyordu". Omer L. Barkan, Suleymaniye Camii ve ima-
rcti insaati, Ankara, 1972, s. 48. 

19 Goodwin, dariissifamn bir kadmlar hastahanesi oldugunu vc giris holunun kadinlara mahremiyet 
saglamak amaciyla bu biçimde planlandigim soyliiyor. Ayni eser, s. 205. Ayrica, vcrdigi bir notta 
dariissifamn girisinin bazi Iran camilerindeki giris hollerini andirdigina isaret ediyor, s. 478. 
Hilary Summer-Boyd ve John Freely de Dariissifamn girisi ile Iran camilerinin girisleri arasm-
daki benzerlige deginiyorlar. Strolling Through Istanbul, Istanbul, 1972, s. 360. 

Yazann notu : 

Bu makaledeki kitabeler Doç. Dr. Ali Alpaslan tarafindan okunmus, fotograflar Mustafa Niksarli 
tarafindan çekilmistir. Her ikisine de tesekkiirii bir borç bilirim. 
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THE BUILDING COMPLEX OF HASEKI 

ABSTRACT 

The Haseki Complex is located in the quarter of Istanbul bearing the same name. 
It is composed of the following· buildings : mosque, medrese (theological college), 
mekteb (primary school), darii§gifa (hospital) and imaret (hospice) (Fig. 1, Photo 
1). The mosque comprises an oblong prayer room surmounted by two domes of 
equal size (Fig. 2); but, according to the two inscriptions above its two doors, it 
was built in 1538/39 (945 A.H.) as a single-domed mosque (Fig. 3). In 1612 (1021 
A.H.) the east wall was replaced by three arches supported on two columns and an 
identical domed room was added on to the original structure (Photo. 3). The 
symmetrical plan organization of the medrese has all the architectural characterist
ics of the Bayezid II. era. According to its tiled inscription (Photo 22), which was 
taken to the Topkapi Palace Museum and is now exhibited in the Çinili Ko§k, the 
Tiled Pavilion, the medrese (Photo. 7) was erected in 1539/40 (946 A.H.). The gene
ral character and particular features such as the lotus flower column capitals, show 
that the primary school (Photo. 10) is also a work of these years. Although an inscr
iption inside the hospital's entrance hall (Photo. 24) gives its construction date as 
945 (1538/39), it cannot be accepted as s, reliable document for dating the building 
since this inscription plate was placed on the wall in 1911 (329 A.H.) when the 
hospital was restored. On the other hand, the construction date of the hospice (Pho
to. 12) is known; for its outer gate is inscribed. It was built in 1550 (957 A.H.) by 
the order of Siileyman the Magnificent. 

In the analysis of this building complex, one observes that while the individual 
buildings are well designed there is no strong architectural order among them. 
Except for the hospital and the hospice which have a geometric relationship, the 
site planning does not exhibit a definite pattern. This deficiency in site planning can
not be attributed to its architect's lack of talent and experience. Although the great 
Sinan was still in his architectural prime when he built the Haseki Complex, he had 
many well designed complexes at his disposal to study. What may have happened 
is this : the Haseki Complex was not planned as a whole, but was built in several 
stages. 

The first building of the complex is obviously the mosque which was built in 
1538/39. It was ordered by Haseki Hurrem (Roxelana) and designed and erected 
for her by Sinan. Then came the medrese and the primary school which were built 
the following year across the street from the mosque. In the third stage, the hospital 
and the hospice were planned. The latter was ordered in 1550 not by Haseki Hur
rem but by her husband and curiously, this building is not recorded in any of the 
lists on Sinan's works. One must therefore conclude that it was not designed and 
constructed by Sinan, who was occupied with the planning of the Siileymaniye at 
that time. The hospital, on the other hand, was ordered by Haseki Hurrem and is 
definitely one of Sinan's work. It is possible that the hospital was built before the 
hospice between 1540 and 1550. If this is the case, then the hospice was architect-
ually related to it at a later date. But the opposite seems more the case. That is 
to say, the hospital which has a number of awkward architectural elements, was 
designed in this manner because the architect had to fit his building in a lot that 
was restricted by streets, the medrese and the hospice on all four sides. It is there
fore more likely that the hospital was built between 1550 and 1557, the year of 
Haseki Hiirrem's death. 
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Resim 3. Camiin iç goruniiçu 
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Resim 4. Camiin List aoriiniisu 



APTULLAH KLiRAN 

/ 
^'ΐΓΓΐ *Xê£V l&titfk 

. « J " 1 

A l · 
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Resim O.Camiin Haseki Caddesinden goriinusii 
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Rcsim 7. Medreseyc ustten bakis 

Rcsim 8. Mcdrcscnin avlusu 
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Resim 10. Mektebin avlu cephesi 
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Resim II. Mcktcbin llabckj Caddesindcn srijrdnusii 



HASEKI KULI.iVi-'Si 77 

Resim 12. Imarele iistlcn ha 

Resim 13. imarclin van cephesi 

Resim 14. imarclc Cc\dct Pasa Caddcsindcn hakis 



Μ'ΤΓί,ΙΛΗ KURAN1 

msf*m*. 
.** 

•V Γ,-ft Λ 
£ « * , , *» * * 

& 

ψ 
-? >* · 

•S'^t"* 

f V 

Resim 15. îmaretin avili revaki 
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Resim 17. Daru^su'aya lis tien bakis 
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Resim 18. Dariissifanin avlusu 

F. 6 



82 APTL'LI.AH KLKAX 

Rcsim 19. Darilssita avhiMindan digcr hi ι <juriinus 
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Resim 20. Daiiisçifa holuruk· oluklu troni 
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Haseki Camiinin kible kap ISi iistundeki kitabe 
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Resim 22. H a ^ k i \ k J i c s t î >nin j \ ' u kapi kUabe^ 
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Resim 23. Haseki Medresesinin dershane kapi kitabesi 
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Resim 24. Haseld Darussifas.mn giris holii duvanna kunulmuç Lam;- kiiabcsi 
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