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Uskudar'da iskele Meydanina hâkim bir yerde kurulan Mihrimah Sultan kulliyesi 
aslinda camii, medrese, imaret, tabhane ve sibyân mektebinden olusan buyiik bir bina 
toplulugu idi. imaret ve tabhane daha sonra yanmis, bunlann arsalanna yeni yapilar 
yapilmis, ve bu kiilliyeden sadece cami, medrese ve sibyân mektebi zamanimiza ulas-
mistir (Çizim 1). 

iskele Camii adiyla taninan Mihrimah Sultan camiinin cephesi Istanbul Bogazina 
bakar. Camiin son cemaat yeri gift revakli ve dis revaki genis saçaklidir. Sadirvan son 
cemaat yerinin oniinde, kible ekseninin uzerinde yer alir. Dis revakin çatisi ortada ku-
zeye dogru bir çikinti yaparak sadirvanm da iistunu orter (Resim 1). 

Medrese camiin dogusunda, onun enlemesine ekseninden hafifçe kuzeye dônen 
bir eksen uzerinde yer alir. Bu çarpikligi sahilin ο zamanki tabii çizgisine uymak arzu 
ya da zorunluguna baglamak gerekir. Avlulu medresenin kapisi batida cami tarafin-
dadir. Bugiin iskele Meydanindan dershanenin ôniine çikan, ve durum planimizda gôs-
terilmeyen, merdiven son yillarin urunudur. Aslinda buradan medresenin dogusunda 
bulunan bahçeye erismek imkâni yoktu. Bogaz tarafinda alçak bir duvarla, kara tara-
finda da arazi birden yukseldiginden, yuksek dayanma duvarlanyla çevrilen bahçeye 
dershanenin iki yanina konulan tonozlu geçitler yoluyla çikiliyordu. Sahilden medrese-
ye ulasimi saglayan merdiven ise medrese ile cami arasma konulmustu. Cami avlu-
suyla baglanti saglayan ikinci bir merdiven avlunun batisinda yer alir. Kuzeydeki mer
diven eski biçimini korumaktadir. Batida bulunan merdiven ise bugunkii biçimini 1955 
ile 1963 yillari arasinda yapilan onanmda almistir. Camiin batismdaki avluda bulunan 
yeralti helâlan da ayni onanm sirasinda yapilmistir. Avlunun guneyinde, Selman soka-
gina açilan mutevazi kapi devrine aittir. Bu kapi karsisinda yer alan sibyân mektebi 
ile cami arasinda baglanti kurar ve zamanimiza erismeyen imaretin de bu civarda 
bulunduguna isaret eder. imaretin, sibyân mektebinin batisinda, bugiin diikkânlar ve 
Kuçuk Hamam adiyla da taninan iskele hamaminin isgal ettigi yapi adasinin uzerinde 
kuruldugu akla gelen bir ihtrmaldir. 

a Mimari tarihi profesorii, Bogaziçi Universités!. 
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CAMi (Çizim 2,3) 

Uskiidar Mihrimah Sultan Camii dis ôlçuleri 27.30 m χ 21.80 m. olan yanlamasi-
na tertiplenmis dikdôrtgen bir kitleye sahiptir. Bu dikdôrtgen, yapi kanatlan ve mihrab 
tarafi yarim kubbelerle beslenen kubbeli bir orta mekan ile kible duvannin kôselerin-
de dikdôrtgen mekâni tamamlayan kuçiik kubbeli hacimier seklinde duzenlenmiçtir 
(Resim 2). Çapi 11.40 m. olan ve merkezi 24.20 m. yukseklige ulasan ana kubbe ku-
zeyde beden duvarlarindan bina içerisine tasan ve gûneyde uçlari yuvarlatilmis dort 
kollu ayaklara binen sivri kemerlere oturur (Resim 3). Kubbeye geçis pandantiflerle 
saglanmistir. Pandantifler dista belirtilmemis oldugundan kubbe, biiyiik kemerlere bi
nen kutu seklindeki kare taban iizerinde yUkselir. Kubbe bir kasnakla kusaklanmis ve 
kasnak dort kôsede bir çift kemerli payanda ile desteklenmistir. 

Camiin iiç yarim kubbesinin kôseleri ekzedralarla beslenmistir. Doguda ve 
batida ekzedralann kemer tabanlan altma stalaktitli çikmalar konulmus (Resim 4). 
mihrab çikintisim ôrten yarim kubbenin tavani ise bir uçtan ôburune stalaktitli kon-
sollara bindirilmistir. Camiin kible tarafindaki kôselerini tamamlayan kare hacimierin 
kubbeleri ise kirik pandantiflere binen sekizgen tamburlara oturur (Resim 5). 4.30 m. 
çapindaki bu kubbeler dicta sekiz kôseli kasnaklarla kusaklanmislardir. 

Son cemaat yerinin iç revaki yiiksek ve bes kubbelidir. Pandantifler ustiinde yiik-
selen kubbeler sivri kemerlerle alti beyaz mermer siituna oturur. Çaplari 55 sm. olan 
siitunlann bashklan stalaktitli yapilmistir (Resim 6). Kôselerde L biçiminde kârgir ayak
lara binen sivri kemerli ve alçak çatili dis revak, cephede alti, yanlarda ikiser siituna 
biner. Bu siitunlar iç revak kolonlarindan daha kuçiik ve kisa olup tabanda 45 sm. ça-
pindadirlar. Bashklan baklavali yapilmis, genis saçakli ahsap çatisi demirden eli bôg-
riindelerle desteklenmistir (Resim 7). Dis revak camiin kible ekseni iizerinde denize 
dogru bir tasma yaparak camiin sadirvaninin ustunii ôrter. Sadirvan beyaz mermerden 
ve yirmibir yuzlii olarak yapilmis, ortasina yine mermerden fiskiyeli yuvarlak bir ça-
nak konulmustur. 

Uskiidar Mihrimah Sultan Camiinin iki minaresi vardir. Cami kitlesinin kuzey kô-
selerine konulmus olan tek serefeli minarelerin gôvde ve petek kisimlan çok kôseli, 
serefe konsollan stalaktitli, korkuluklan sebekeli ve kiilâhlan sivridir (Resim 9). Her 
ikisinin kapisi da son cemaat yerine açilir. 

Tamamile kesme kiifeki tasmdan yapilmis ve ust ôrtiisii kursun kaplanmis olan 
camiin kible kapisi beyaz mermerdendir. Tepesinde kitabe levhasi bulunan beyaz vs 
koyu yesil mermer taslardan zivanali yapilmis basik kemerli kapi, iki yaninda mih-
rabciklar ve kôselerinde siitunceler bulunan stalaktitli bir nis içerisinde yer ahr. 

Uskiidar Mihrimah Sultan Camiinin beden duvarlarinda iki sira pencere gôrulur. 
Cephede, kible kapisimn sagmda ve solunda altli ustlii ikiser pencere vardir. Alt si-
radakiler sagir kemerli, ust siradakiler sivri kemerli pencerelerdir. Ayni diizen diger 
cephelerde farkli olarak devam eder. Bu cephelerde ust pencereler yuvarlak yapilmis 
ve yanlarda, yarim kubbeli hacimierin merkezlerine ôtekilerden daha yiiksekte bulunan 
ve sivri kemerli olan iistiiste ikiser pencere daha konulmustur (Resim 9). Ayrica mih-
rabin tepesinde bir sivri kemerli pencere vardir. Ôte yandan, batidaki kapmin ustiinde· 
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ki yuvarlak pencere revakin arkasmda kaldigindan açilmamistir. Saçak seviyesi ustun-
de, cephedeki biiyiik kemerin içine ait sirada dort sivri kemerli, ilst sirada ortadaki 
yine sivri kemerli fakat yandakiler yuvarlak olmak iizere yedi pencere konulmustur. 
Yarim kubbelerin etek seviyesinde ise ekzedra kemerleri arasinda dôrder, ekzedra-
larin içlerinde de uçer yuvarlak kemerli pencere bulunur. Yirmi adet yuvarlak kemer
li pencere de ana kubbe kasnagma açilmistir. Sagir kemerli alt pencereler mermer 
sovelidir. Ust pencereler ise alçi sebekeli yapilmis ve içlikleri renkli camla siislen-
mistir. 

Camiin beyaz mermerden yapilmis olan mihrabi stalaktitli ve enli bir bordiirle 
çevrilidir (Resim 10). Minber de beyaz mermerden olup, gayet nefis bir isçilikle se
bekeli olarak islenmistir. Merdiven basamaklarmin altlan zambak biçiminde oyulmus, 
koskiiniin direkleri kirmizi somakiden yapilmistir (Resim 11). Muezzin mahfilinin na-
rin siitunlan ise kahverengi somakiden, sutunlann baklava desenli basliklan ve kor-
kuluklan beyaz mermerdendir (Resim 12). Korkuluk levhalannm dis yuzleri kabartma 
biçiminde geometrik desenlerle susludur. Camiin içini siisleyen kalem isi nakislar 
Vakiflar Genel Miidiirliigunce 1955-63 yillan arasinda yapilan son onarimda ! yenilen-
mistir. Camiin bati duvari uzerine konulmus olan 1769/70 (H. 1183) tarihli giines sa-
ati (Resim 13) ilginç oldugu kadar guzel bir sus unsurudur. 

MEDRESE 

Clskiidar Iskele Meydani kotundan 4.40 m. yiiksekte bulunan Mihrimah Sultan Med-
resesi dogu-bati ekseni iizerinde diizenlenmis, boyu 30.40 m„ eni 30.60 m. olan simet-
rik bir yapidir. Kapisi bati cephesinin ortasinda, dershanesi onun karsisindadir. Avlu-
nun dort yanini dônen revak uzunlamasina eksen iizerinde alti, enlemesine eksen iize
rinde bes açikhklidir. Revakin beyaz mermer kolonlan tabanda 40 cm. çapinda, baslik-
lari baklavah, kemerleri tepesi kalkik sivri uçlu yapilmis, revak gôzleri pandantiflere 
oturan kubbelerle ortiilmustur. 

Distan bir kenari 9.70 m. olan kare biçimindeki dershane tromplara oturan bir 
kubbeyle ôrtuliidiir. Kubbe dista oniki kôseli bir kasnak iizerinde yiikselir. Dersha-
nenin saginda ve solunda dar ve sivri besik tonozlu geçitler, bunlardan sonra doguda 
baslayip binanm kuzey ve guney kanatlarmi teskil eden sekizer talebe hucresi var-
dir. Hiicrelerde kubbeye geçis pandantiflerle yapilmis, kubbeler dista sekizgen kas-
naklarla kusakianmistir. Bati cephesine hiicre konulmamis, bu tarafta sadece revak 
yapilmistir. 

Uskiidar Mihrimah Sultan Medresesi tamamile kiifeki tasmdan yapilmis, kubbeleri 
ve çatisi kursunla kaplanmistir (Resim 14). Medresenin ana kapisi iistu stalaktitlerle 
siislenmis, yanlannda mihrabciklar bulunan bir nis içerisindedir. Kapi kiifeki tasmdan, 
kapi sôveleri beyaz mermerden, basik kapi kemeri ise bir asm kirmizi ve beyaz mermer 
parçalardan insa edilmistir. Kapi iizerinde kitabe yoktur (Resim 15). 

1 Cumhuriyetln 50. Yilinda Vakiflar (Istanbul, 1973), s. 26. 
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Dershane ve hue re kapilan duz at kill ve profil pervazlidir, Kapilann hepsi avlu rê
va kina sçilir. Dershanede, alt seviyede alti sagir kemerli pencere vardir. Lie sivri pen-
cere de kuzey, gUney va doijuda olmak uzere tromp sevlyeslnde bulunur. Van alt pence· 
reler dershanenln yanlsrindaki geçitlerin disinda açilmrs, bu pan cere] e ri π batisina aym 
όIçûlerde dolap yerlerl konularak içeride simetrlnin bozulmamasi saglanmistir. 

GUney kanadindaki hucrelerln pe ne e reler i kapilsrm yanmda, avlu tarafinda bulu
nur. Bunlann dis duvarlarmda ikiser yiiksek mazgal pencere vardir. Kuzey kanadmda 
ise pen ce reler dis duvarlara açilmis ve altli ûstlii çift pencere olarak duçunulmustur. 
Alt pencereler sagir kemerli, ust pancaraler sivri kemerli ve Eilgazil alçi sebekelldlr. 
!ki ait pencere de avlunun bâti duvarmds gorulûr. Ana kapmin iki y an ma agi I mis olan 
bu pencere 1er revak kubbelerinin merkezierlne rastlayscak blçlrnde diizenlenrnis ve 
biitiin Ëhûr ait pencereler %Vo\ demir paimaklikla kapatilrm^tir. 

Guneydeki hucrelerln c-cak yerleri di? duvarlara, kuzeydekllerin ocaklan ise arada-
ki bôïme duvarlanna kcnulmuatur. Dogudakl ikl hucreden guneydekinin ocagi do§u du-
varinda, kuzeydeklnln ocagi giiney tarafinda bulunur. Medresenin duvarlan, hûcreleri 
ve revaki duz sivalidir. Herhangi bir sus unsuru yoktur vsya kalmamistir . 

SIBYÂN MEKTEBl 

Mihrimah Sultan Sibyên Mektebi ikl kubbell blr kitleye sahiptir. Bir dn haclm olan 
dbgudaki gôiun sokaga bakan cephe duvari genis bir sivri kemerîe açik olup bu gun 
bu kemer cemekânla ôrtulmus durum dad ir [Realm le] . Eyvani and ι ran bu mekânm kub-
besl pandantiflere oturur. Kapali dershane olan ikinci hacmln kubbesi ise kabugu dic
ta belirtilen dort tromp iizerinde yukselir [Reslm 17). Arazi meyilll oldugundan ders-
bane kitlesi havada kalrnis ve ait ma bir dukkan konulmustur [Realm IB). 

Mekteb bu gun Milll Egitim Bakanligma ba^li olan Çoeuk Kutiipahaneei olarak kul-
lartilmakîadir. 

DEÉERLENDlRME 

Mimar Sinan'a ait eserlerin 11 stele ri ni veren Tezkïret ul-BUnyan, Tezfciret UhEbniye 
ve Tuhfet fil-Mi'marin'de adi geçen UskQdar Mlhrlmah Sultan Camii, kapisi iizerlndekl 
Arabça kltabasine2 gôro 1548 [H. 954 Zllhlcce) yilmda tamamlanmistir 3. Bu tarlh Seh-
zade camiinin de hittigl y il a rastiar. Sehzade camiinin Insaati Çehzade Mehmed'ln ol-
diigû 1543 yilinda baçlami? ve bes yil surmustii4. Mlhrlmah Sultan Camiinin yapimina 
ne zaman ba|landi§i ise bilinmemektedir. Bu konuda camii η 1543 yilindan once plan-
landigini ve araya Çehzade kùiMyesinin Inçaati glrdiginden Mihrimah Sultan kiilliyesi-
nln gerektiginden daha uzuri bir sCrede bitirildigini ilerl sureceglz. Biiyûk bir ihtlmalle, 
Uskûdar Mihrimah Sultan kulliyesi Sinan'a Hasekl kûlllyesinln cami, medreae ve stb-
yân mektebini tamamladigi 1540 yilmda varilmis, Sinan killliyenln planlanmasini 1543 

3 Essese bllnyane haz-el-mescid-il-muîes'yed-LI-erkiini sahibeI-iil-hB.yra.ti v-el-hasenat durreti tac-is-sal-

ll-azzimet-is-ian ismet-uI-miUM v-ed-din- Hanim Sultan hassahallahu bi mezid-il-ihsfLn 
Binti Hakon-u-havalin f-il-iafikeyn 8ullan-is aelatln-l f-!l-mefrtkayn amir-i mannirat.il.ara-i b-il-adl-1 
v-el-ihsan miiessesesi 

sahibeI-iil-hB.yra.ti
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yilindan once yapmis ve insaata baslanmisti. Bu gorusiimuziin sebebi Mihrimah Sultan 
Camiinin Sehzade camiine kiyasla II. Bayezid devri mimarisine daha yakin olmasidir. 
Ôrnegin, Sehzade camiinde orta kubbe tabaninin koseleri yumusatilarak bir yandan pan-
dantiflerin dicta belirlendigini bir yandan da ana tasiyicilann ust yapida kose kuleleri 
biçiminde surdurulerek iç mekanla dis gôrunum arasinda bir uyum saglandigmi gôrii-
yoruz. Mihrimah Sultan camiinde ise kubbe kasnagi, II. Bayezid veya Atik AM Pasa ca-
milerinde oldugu gibi kare planli bir tabana oturur. Kubbenin yan itme gucii pandantif-
lerin arkasi doldurularak karsilanmistir. Baska bir deyimle, orta kubbe duzeni bir do-
niim noktasina Sehzade camiinde ulasmistir. 

Mihrimah Sultan camiinin Sehzade camiinden once planlandigi yolunda dikkatimizi 
çeken ikinci bir husus bu camiin minareleridir. Onaltmci yiizyildan bozulmadan zama-
nimiza ulasan Haseki Sultan camiinin minarelerinde oldugu gibi Llskudar Mihrimah Sul
tan camiinin minarelerinde de erken Osmanli cagma ozgii izlere rastlanir. 1538/9 yilin-
da tamamlanan Haseki Sultan camiinin minare govdesi fazla kalin, serefe altindaki çik-
malar genis nislidir. Mihrimah Sultan camii minarelerinde de serefe altindaki çikmalar 
yiiksek tutulmus, govde He serefe arasindaki oranti iliskisi iyi ayarlanmamistir. Sinan, 
1550 yillannda ulasacagi sadelige Sehzade camiinin minarelerinde suslemeye fazlaca 
ônem vererek heniiz ortaya koyamamissa da OsmanM klasik mimarisine dogru ilk ônem-
li adimi Sehzade minarelerinde atmistir5. 

Mihrimah Sultan camiinin iç mekân diizenlemesi de heniiz Sehzade camiinde bul-
dugumuz geometrik ve simetrik olgunluga erismis degildir. Ôte yandan, Sinan'in Seh
zade camiinin plan semasi ve kitle kurulusuna giden yola Mihrimah Sultan camii ile 
girdigini sôyleyebiliriz. Çunkii, Mihrimah Sultan camiinde Sinan kubbeli orta mekâni 
yan kanatlar ve mihrab cikintisiyla beslenen Atik AM Pasa camiinin plan semasini bir 

Bunyan-il-emni v-el-emani H ehl-il-iyman es-sultan ibn-is-sultan es-sultan Suleyman Han ibn-is-Sul-
tan Selim 

Han hallerde Hilafetehu hulûd-ez-zaman ye temn bi mennih-il Monnan fi çehri zilhicce t-il-haram 
min siiuri seneti erbea ve hamsîn ve tisamie min hicret-in-nebevî 954 

Saglam erkânli bu cami doguda ve batida hâkanlann hâkam, sultanlarm sultani adl ve ihsanla 
yeryuzunii imar eden, muminler için giiven ve iman kuran Sultan oglu Sultan Suleyman ibn-i Se
lim Hanin kizi hayrat ve hasenet sahibi, din ve devletin, yurdun ismeti, Tannnin kendisini faz
la ihsan yapmakla miimtaz kildigi Hamm Sultan yapti. Cami 954 yili Zilhiccesinde bitti. 

Ibrahim Hakki Konyali, Mimar Koca Sinan'in Eserlerl (Istanbul, 1950), s. 169. 

3 Evliya Çelebi, «Bu camii Sultan Suleyman sene 954 tarihinde insâ itdirtib sevâbim kerimesi Sul
tan merhûmenin rûhuna hibe itmistir», der. Evliya Çelebi Seyahatnamesl (Istanbul, 1314), birinci 
cilt, s. 473. Bu goriise katilmak miimkun degildir ; çunkii camiin kapi kitabesinde açikça belir-
tildigi gibi camii yaptiran Sultan Suleyman degil kizi-Kanunî'nin tek kizi oldugu için de-Mihri-
mah Sultandir. Ayrica, Mihrimah Sultan 1548 yilmda hayatta oldugundan kendisinden «merhûme» 
diye sbz edilmesi de hatalidir. 

4 «950 tarihinde binâsma siirû olundugu giin mâh-i rebiii'l-evvelin birinci giinii idi. 955 senesi 
recebinde tamâm olub insâsma yiizelli yiik akçe gitmisdir». A. g. e., s. 163. Buna gore Sehzade 
camiinin yapumna 1543 yilimn Haziran ayinda baslamlmis ve yapi 1548 yih Agustosunda tamam-
lanmistir. 

5 Semavi Eyice, «Istanbul Minareleri», Turk San'ati Tarihl Arastirma ve incelemelerl (Istanbul, 
1963), C I . , s. 49. 



48 APTULLAH KURAN 

adim daha ileriye gôtiirmus, mihrab çikintisinin iistijnu orten yanm kubbeyi yan kanat-
lara da uygulamis ve mihrab çikintisinin iki yanini kubbeli hacimlerle doldurarak ters 
Τ biçimli plan semasini dikdôrtgene dônusturmustur. 

Mimar Sinan'a ôzgii çift revakli son cemaat yeri Osmanli cami mimarisine Clskiidar 
Mihrimah Sultan camiiyle girmistir. Daha sonra Edirnekapi'daki Mihrimah Sultan, Istan
bul ve Tekirdag'daki Rustem Pasa, Çatalca'daki Ferhad Pasa, Uskudar'daki Eski Valide 
ve Tophane'deki Kiliç Ali Pasa camilerinde kullanacagi çift revakli son cemaat yerini 
Sinan ilk defa burada uygulamistir. 

Tezkiret iil-Ebniye ve Tuhfet iil-Mi'marin'de adi geçen medresenin de Sinan tarafin-
dan yapildigi bilinmektedir. Kitabesi bulunmadigindan yapilis tarihi kesin degilse de 
Haseki medresesine çok benzeyen plan semasi ve kitle kurulusu, Mihrimah Sultan med-
resesiyle camiinin bir arada ve Haseki kiilliyesinden hemen sonra planlandigini ve her 
ikisinin de 1540-1548 yillari arasinda insa edildigini ortaya koyar. Medrese dis mimari-
si itibariyle karakterini korumaktadir. Ne var ki, 1958-1961 yillari arasinda onanlan ya-
pi Vakiflar Genel Mudurlugunce Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligma devredilmis ve 
Uskildar Saglik Merkezi olarak kullanilmak iizere iç mimarisinde pek çok degisiklik ya-
pilmasi zorunlu olmustur. Bugûn bir tanesi dismda butun hucreler ve dershane asil 
biçimlerini kaybetmistir6. Ayrica, avlunun revaki camekânlarla ôrtulmus, ana kapi iptal 
edilmistir. Saglik Merkezinin girisi dershanenin kuzeyindedir. Bu kapi dershanenin ya-
nina eklenen bir giris holiine açilir ve iskele Meydani ile medreseyi baglayan muhdes 
merdiven bu kapinm ônune çikar. Dershanenin gûney tarafi da kuzeydeki giris holiine 
benzer biçimde doldurulmus ve bôylece binanm arka duvari dershanenin dis duvari hi-
zasina getirilerek medrese ile dikdôrtgen kitle haline getirilmistir. 

Mimar Sinan'a ait eserlerin listelerinde adi geçmeyen sibyân mektebinin Sinan ta-
rafindan yapilip yapilmadigmi kesinlikle soyleyemiyoruz. Tezkerelerde sibyân mekteb-
leri konusunda fazlaca bilgi yoktur. Tezkiret iil-Biinyan ve Tezkiret iil-Ebniye'de hiç bir 
mekteb sôz konusu edilmiyor. Tuhfet ul-Mi'marin'de ise sadece alti sibyân mektebinin 
adi geçmektedir7. Oysa Mimar Sinan'in bu alti mekteb dismda baska mektebler de 
insa etmis oldugunu sôyleyebiliriz8. Tezkerelerde bunlardan sôz edilmemesini Sinan'in 
bu kiiçiik yapilan ônemsememesine baglayabiliriz. Ya da mektebleri kalfa ve çirakla-
nna yaptirmis ve bu yiizden tezkerelerde kendisinin planladigi ônemli eserler arasinda 
bunlara yer verilmesini uygun bulmamistir. Ote yandan, tezkerelerde adi geçmedigin-
den Mimar Sinan tarafindan yapildigmi kesinlikle ileri surmesek de bu sibyân mektebi
nin, Mihrimah Sultan kiilliyesinin bir parçasi ve mimari karakteri bakimindan onaltmci 
yuzyila ait bir eser oldugu bellidir. 

6 Durum planmda medresenin orijinal plani verilmis, bugiinkû durumu ve yapilan degiçiklikler gos-
terilmemistir. 

7 Bunlar : Sultan Selim (Rifki Melûl Meriç, Mimar Sinan/Hayati, Eserl (Ankara, 1965, s. 23, 36), 
Siileymaniye (a.g.e., s. 23, 36), Sehzade (a.g.e., s. 23, 36), Haseki (a.g.e., s. 24, 36), Atik Valide 
(Mekteb-i Valide Sultan) (a.g.e., s, 36), Edirne Selimiye (a.g.e., s. 24) sibyân mektebleridir. 

8 Ornegin : Istanbul'da Ahmet Pasa, Sah Huban, Iskender Çelebi, Kapi agasi, Tercuman Yunus, Çatal-
ca'da Ferhad Pasa sibyân mektebleri. 
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Mihrimah Sultan kulliyesinin bir parçasi olan fakat zamammiza ulasmayan imaretin 
Sinan tarafindan planlanip insa edildigi yolunda hiçbir suphe yoktur9. Ote yandan, tez-
kerelerde kayitli olmamakla birlikte, bu imaretin yakininda bir tabhane (misafirhane han-
lar) de bulundugunu10 ve tabhanenin 1722 (H. 1134) yilinda yandigini da bi l iyoruzu . 
imaret ile tabhanenin Eski Valide kulliyesinde oldugu gibi bir arada yapildigi, bu yuz-
den tezkerelerde tabhaneden bahsedilmeden sadece imaretin kayitli oldugunu ve bu 
yapinm 1722 yangminda yandiktan sonra arsasina baska binalar yapildigini sanmakta-
yiz. 

Uskudar Mihrimah Sultan kiilliyesine sonradan eklenmis turbelere gelince : du
rum planinda cami ile medrese arasmda gôsterilen iki tek kubbeli yapidan kuzeydeki 
Sinaneddin Yusuf Pasa'nin turbesi (Resim 19), gijneydeki ise içinde Sadrâzam Ethem 
Pasa ile oglu Galip Bey'in gomiilii olduklari tiirbedir (Resim 20). Camiin saçagini yirta-
rak dis revak sutunlan yakinma sokulan Ethem Pasa turbesi 1892 (H. 1310) tarihlidir 
(Resim 21). Sinaneddin Yusuf Pasa turbesinde ise kitabe yoktur. 

Camiin revakindan baslayarak medresenin kapi bordurune ulasan bir duvar camiin 
dogusunda ve kible yonunde yer alan hazireyi smirlar. ikinci bir duvar ise Sinaeddin 
Yusuf Pasa turbesinin revaki ile medrsee kapisinm kuzey bordurunii baglayarak cami 
ile medrese arasmda bir geçit meydana getirir. Bu duvarlarm onaltinci yuzyila gitmeyip 
daha geç tarihlere ait oldugu her haliyle bellidir. 

Mihrimah Sultan Camiinin Uskudar iskele Meydanma bakan duvarmda, sadirva-
nin altinda bulunan çesmenin kitabesi 1681 (H. 1092) tarihli ise de12 bu çesmenin cami 
ile birlikte yapildigini ve 1681 yilinda yenilenerek uzerine bir kitabe konuldugunu ileri 
surecegiz. Bu gorusumuzun iki sebebi vardir. Birincisi, camiin ônundeki iskele Meydani 
onyedinci yuzyilda genisletilmis olsa da cami yapildiginda avlunun kuzey duvannm, or-
negin Semsi Ahmed Pasa kulliyesinde oldugu gibi, Bogazin hemen iizerinde bulunma-
digini ve deniz ile cami arasmda bir nhtimin yer aldigini saniyoruz. Avlunun dogusun
da meydanla baglanti kuran merdivenden Evliya Çelabi'nin sôz etmesi I 3 bu gôrusumu-
ζϋ desteklemektedir. ikinci ve daha ônemlisi, çesmenin zambak motifli frizinin altin-
daki bordurun iki yanda kitabe levhasiyla kesilmis olmasidir. (Resim 22). Bu gozlemden 
çikardigimiz sonuç sudur : çesme cami ile birlikte yapilmistir ve frizi onaltinci yuzyila 

9 Tezkiret iil-Ebniye'nin imaretlerle ilgili altinci bolumuniin 10. sirasinda, «Uskudar'da Mihrimah Sul
tan imareti» (Meriç, a.g.e., s. 106) : Tuhfet UI-Mi'marin'nin birinci boliimunde de, «Camii çerifi 
Sultan-i Rustera Paca der Uskudar ve Imaret ve Medrese» (a.g.e., s. 24) denilmektedir. 

10 «Kerime-i muhteT-eme-i Padisahî Mihrimah Sultan Uskudar'da leb-i deryada camiiserif ve med
rese ve imaret ve mekteb ve iki canibinde misafirhane hanlar kilimp...» Hasanbeyzâde Tarihinden 
naklen, Konyah, a.g.e., s. 208. Evliya Çelebi ise soz konusu iki yapinm kervansaray oldugunu 
sbyliiyor : «iskele basindaki camiin iki tarafinda leb-i deryâda yiizer ocakh, yiizer tavla at alur 
kârbansaraydir ki gûyâ metin bir kal'adir. Serâpâ kursun ile mestûrdur ki âyende vii revendeye 
hâne-i bî-minnetdir. Mihr-ii mâh sultâmn hayrâtidir», A.g.e., s. 475-6. 

11 "20 Ekim 1722'de Uskiidar Mihrimah camii civarindaki bir dukkândan çikan ates yalniz etrafm-
daki ev ve diikkânlarm degil, yine Mihrimah Sultan tarafmdan yapilrms olan tabhane, bit pazau 
ve hafafhanenin (haffâfhanenin) ayrica da kuçiik hamamin yanmasi neticesini verdi". Tarih-i 
Çelebizâde'den naklen Mustafa Cezar, "Osmanh Devrinde Istanbul Yapilarmda Tahribat Yapan 
Yangmlar ve Tabii Afetler", Turk San'ati Tarihi Arastirmalar ve incelemelerl I (Istanbul, 1963) 
s. 350. 
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aittir. 1681 yilinda alt kismi yenilenmis, bu yenilemede kitabe levhasi orijinal bordiir 
profilleri hesaplanmadan hazirlanarak kemerle friz arasina yerlestirilmistir. 

12 Çeçmenin tiç beyitten oluçan kitabesi çdyledir : 

^ - U (.J ^ 4.S-1 β ι K.LÎ 

.— I ,£• dX~ ya ^-K.LZ \i 

t r -v r 

Habbezâ menba-i âb-i hayvan 
Mihr-i mâh sultan ο Belkis-mesreb 
Verdi Hak yine bu tarihte ana 

Tesne-diUer içe her dcm màsin 
Yapmis idi suyunun mecrâsm 
Çe?me-i àb-i hayât icrâsm 

Sene 
1092 

Β Mihrimah Sultan camii "leb-i deryada olub haremine iki taraftan tas nerdiibân i!c çikilir". A.g.e., 
s. 473. 

THE BUILDING COMPLEX OF MiHRÎMAH SULTAN IN ISTANBUL 

ABSTRACT 

Sinan's building complex of Mihrimah Sultan in Uskiidar comprised a mosque, 
a medrese, a primary school (mekteb-i sibyân), an imaret and two inns (tabhane). 
According to the inscription placed above its main door, the mosque was completed 
in 1548. This was the year of the completion of the §ehzade mosque, for w}iich 
ground was broken in 1543. Since the §ehzade mosque, with its quadrifoil roof 
structure, is archiecturally more developed than the mosque of Mihrimah Sultan 
in Uskudar, one assumes that the latter was designed before 1543. It is possible 
that Mihrimah Sultan commisioned Siuan for the building complex in Uskudar 
after the architect's completion in 1539 of the mosque, medrese and primary 
school of Haseki Hurrem Sultan. Indeed, Sinan must have designed the Uskudar 
buildings in the early 1540's but their construction was probably delayed due to 
the premature death of Suleyman's favorite son, §ehzade Mehmed, for whom 
Sinan not only built a tiirbe at once, but also, upon orders of the Sultan, a monu
mental commemorative mosque. 

The uninscribed medrese of the complex, which stands to the east of the mosque, 
was probably also constructed during the same years as those of the mosque. 
Since this building functions as a health center today the interior is much altered, 
but it is well preserved externally. 
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Çizim 1 : Durum plam. 
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Çizim 2 : Camiin plani 
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In the books on Sinan's works only six primary schools are mentioned. The 
primary school of Mihrimah Sultan is not one of them. For this reason, the school 
located behind the mosque cannot definitely be assigned to Sinan. On the other 
hand, it is a sixteenth century building- and is obviously a part of the complex. 
The school serves today as a children's library. 

The imaret of the complex which is recorded in the books on Sinan's works, 
as well as the two tabhane, were destroyed by fire in 1722 and new buildings were 
erected on their site. 

We know that the two tombs placed between the mosque and medrese are 
later additions. The one on the north is the uninscribed turbe of Sinaneddin Yu-
suf Pa§a; that on the south was built in 1892 for the grand vizier Ethem Pa§a 
and his son Galip Bey. The fountain on the northern wall of the mosque precinct 
is also a'later addition, its inscription being dated 1631. However, close inspection 
shows that there was originally a fountain here but it was rebuilt and dedicated 
during the fourth quarter of the seventeenth century. 

jjv-.'^^m.r 
Resim 1 Kulliyenin îskele Meydanmdan gorûnuçu. 
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Resim 2 : Camiin bati cephesi. 
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Resim 3 : Orta kubbe. 
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Resim 4 : Ust yapi kuruluçu. 
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Resim 5 : Kose kubbesi. 
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Resim 6 : Camiin son cemaat revaki. 
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Resim 7 : Son cemaat revakinm dis gorunusu ve sadirvan. 



USKUDAR'DA MfHRIMAH SULTAN KULLlYESt 61 

4 
kesim 8 : Minarcnin çerefesi. 
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Resim 9 ; Cami in Dali cephesinden delav. 
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Resim 10 : Mihrab vc minber. 
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.esim 11 : Minberin vandan gorii 
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Resim 12 : Mahfil. 



66 APTULLAH KURAN 

Resim 13 : Giines saati. 

Resim 14 : Medrese. 
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Resim 15 : Mektcbin giris eyvam. 
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Resim 16 : Dershancdcn iç gorunus. 
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Resiir, 17 : Mcktebin guncy cephesi. 



70 APTULLAH KURAN 

Resira 18 : Sinancddin Yusuf Pasa tihbesi. 
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Resim 19 : Sadràzam Ethem Pasa turbesi. 
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Kesira 20 : Ethcm Pasa tiirbesinin kapi kitabe 

Resim 21 : Çesmenin kitabesi. 


