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C-ZET 

Istanbul'da Tophane Meydarunda bulunan Kiliç Ali Paga kiilliyesi cami, se-
bil, turbe, medrese ve hamamdan olu§ur. Bazi kaynaklarda bir de sibyân mekte-
binden sôz edilir ise de bu yapinm yeri ve hangi tarihte ortadan kalktigi bilin-
memektedir. Kiliç Ali Pa§a camii ve tUrbesi bir avlu içerisinde yer alir. Avlunun 
dogu ve kuzey kapilan uzerindeki tarih kitabelerine gore cami 1580/1 (II. 988) 
yilinda tamamlanmi§tir. Sekizgen turbenin dogu yiizunde bulunan kitabe 1586/7 
(H. 995) tarlhini tagirsa da gerek bu tarihin Sinan için çok geç olmasi, gerek ki
tabe levhasimn duvara sonradan konulmus. izlenimini veren igreti durumu, tiir-
benin cami ile birlikte yapilmis, olmasi ihtimalini kuvvetlendirir. Kitabesi bulun-
mayan hamamin ise 1583 yilinda yapildigi sanilmaktadir. Cami, tiirbe ve hamam 
Mimar Sinan'in yapilarini içeren listelerde yer aldigindan bunlarin Sinan ile ili§-
kisi olmakla birlikte tezkerelerde adi geçmeyen medresenin onaltmci yiizyildan son-
ra kiilliyeye eklendigi bellidir. 

Pek çok kaynakta Ayasofya'nm kiiçuk bir ôrnegi biçiminde tammlanan Kiliç 
Ali Pa§a camii, mimari kurulu§u bakimindan gerçekten Ayasofya'yi andinr, ve 
bu durum, Sinan gibi yetenekli ve yaratici bir mimarin Ayasofya'yi niçin bu ka-
dar açik bir biçimde taklit etme ihtiyacmi duydugu sorusunu akla getirir. Soruyu 
camiin dogrudan Sinan'in degil fakat bir yardimcisimn elinden çiktigi biçimde ce-
vaplamak mumkundur. Cami, tiirbe ve hamamda gôrdiigumuz bir takim mimari 
aksakliklar ile baganli sayilamayacak denemeler, Kiliç Ali Pa§a kulliyesinin yapil-
digi yillarda ya§i doksana yakla§mi§ olan Sinan'in bu kiilliyenin yapimi ile ya-
kmdan ilgilenemedigi ve uygulamayi kalfalarindan birine biraktigi yolundaki go-
rûgumuzû destekler nitelikte buluyoruz. 

a Prof. Dr., Beçeri Bilimler Bôlumii, Bogaziçi Universitesi. 
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istanbul'da, Tophane Meydanmda bulunan Kihç Ali Pasa kiilliyesi cami, sebil, tur-
be, medrese ve hamamdan olusur1 (Çizim 1). Bugun denizden oldukça içeride kalan 
kulliyenin ondokuzuncu yuzyildan once sahil kenannda yer aldigi eski gravurlerde go-
riilmektedir. Kihç Ali Paca camii tiirbe ile birlikte bir avlu içerisine yerlestirilmis; hamam, 
cami avlusunun batisindaki sokagin karsi tarafina konulmus (Resim 1); medrese, ha-
mamin guneyinde, dershanesi cami avlusunun içine tasar biçimde duzenlenmistir. Ha-
mamm kitlesi camiin kible eksenine paralel, medrese ile turbenin kitleleri ise bunla-
ra dik eksenler uzerinde kurulmuslardir. Medresenin ana kapisi, kuzeyindeki Mumhane 
Sokagina; hamamin kapisi dogusuna diisen Mimar Sinan Medresesi Sokagina açilir. 
Camiin kible ekseninden hafifçe doguya kaydinlmis olan sekizgen turbenin kapisi da 
dogu yôniinde bulunur. Cami avlusuna bes kapidan girilir. Biri doguda, ikisi batida, iki-
si de kuzeyde bulunan avlu kapilarmdan ônemlisi kubbeli, kitabeli ve onaltinci yiizyila 
inen dogu kapisidir2. Batidaki alt kapi da çagina ait, fakat hazireye geçit veren iist 
bati kapisi ile kuzeydeki kapilar yenidir. Aslmda, avlunun kuzey cephesinde tek kapi 
vardi. 1958 yihnda Kemeralti ve Meclisi Mebusan Caddeleri genisletilip Tophane Mey-
dani yeniden duzenlenirken bu cephe yiktinlarak daha geride olmak iizere yeniden ya» 
tirilmistir. Eski duvarin iç yuziinde abdest alma yeri, caddeye bakan dis yuziinde diik-
kânlar vardi. Yeni duvarin iç tarafina, aslina uygun olarak ustii saçakli, bir sira abdest 
muslugu yerlestirilmis ise de diikkânlar yeniden yapilmamis, bu duvar camiin ôniinde 
orantisiz ve agir bir kitle olusturarak camiin diç gôruntiisunu etkilemistir3 (Resim 2). 

CAMI (Çizim 2, 3, 4) 

Kiliç Ali Pasa camii, kitle kurulusu bakimindan kible ekseni uzerinde derinleme-
sine diizenlenmis, mihrabi çikintili, son cemaat yeri gift revakli bir camidir. Camiin 
duvarlan tiimuyle kesme kufeki tasindan ôrulii, iist yapisi tiimiiyle kursun kaplidir (Re
sim 3). Çapi 12.50 metre olan ana kubbenin kasnagi her kosede ikiser kemerli payan-
da ile desteklenmistir. içeride dort adet yuvarlak kesitli ayaga pandantiflerle oturan 
ana kubbe sistemi doguda ve batida bir çift buyuk kemer, kuzeyde ve giineyde ise 
yarim kubbelerle payandalanmis, yarim kubbeler stalaktitli çikmalara bindirilen ekzed-
ralarla beslenmis, mihrab çikintisinm ustij de iiçuncu bir yarim kubbe ile ôrtulmiis-
tur (Resim 4). 

Camiin yarim kubbelerle derinlemesine yônlendirilmis orta mekâninm uç yam mah-
fillerle çevrilidir. Kuzey tarafinda, dikdôrtgen kesitli dort adet ayakla bes aksa bôliin-
rniis bir arka sahin; doguda ve batida yine bes akshk yan sahinlar yer alir. Yan sa-
hinlann aksiari yarim kubbeler hizasinda hirer, ana kubbeyi tasiyan yuvarlak ayakiar 
arasmda ise iki sutuna binen tiçer kemer ile belirlenmistir. Zemin duzeyinde goriilen 
bu mimari duzen mahfil katinda tekrarlanir. $u farkla ki, yanlardaki kemerli açiklik-
larin ortalanna birer siitun daha konularak mahfil duzeyindeki kemerlerin sayisi besten 
ona çikarilmis (Resim 5), alttakilerin ustiine rastlayan tasiyicilar arka arkaya çifte 
sutunlu yapilmis ve alt kattaki turn akslann çapraz kaburgali haçvari tonozlarla ortulu 
olmalanna karsilik iist katta uç yônde de sadece ortadaki iiçer aks ayni biçimde to-
nozla ortulmiis yarim kubbeler ile arka mahfilin yanlanna rastlayan gôzlerin ustlerine 
kubbeler konulmustur (Resim 6). 

Mahfil merdivenleri camiin iki yaninda çikinti yapan dort kose kovalar içinde bu
lunur. Dogudaki merdiven kovasi camiin saçak duzeyinde kesilmis ve uzerine oturtu-
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Ian bir kubbe ile bitirilmïçtir. Batidaki merdiven kovasi ise ayni zamanda minarenin 
kursusunu olusturur. Minarenin gôvdesi ve petek boliimu çubuklu, serefe çikmalan sta-
laktitli, korkuluklan islemeli, kulâhi kursun kaplidir. 

Camiin son cemaat yeri çift revaklidir. iç revak bes adet kubbeli gozden olusur. 
Yan kubbeler pandantiflere, kapi ônunde bulunan ve daha yiiksek olan orta kubbe, ici 
oluklu ve etekleri stalaktitli tromplara biner, iç revakin alti siitunu beyaz mermerden ve 
basliklan stalaktitli yapilmistir (Resim 7). Demir elibogriindelerle desteklenen genis sa-
çakli dis revak ahsap çatili olup on koselerde "L " biçiminde ayaklara, yanlarda uçer, 
cephede on siituha oturur. Bu siiturilar da beyaz mermerdir; fakat boy ve çaplari iç 
revak siitunlanndan dàha kuçuk tutulmus ve yalniz on ve yan kapilar ônùndeki sutunlann 
basliklan stalaktitli yapilmistir. Ôteki basliklar baklavahdir. Her iki revakin da kemer-
leri kirrhizi ve beyaz taslardah orulmiis ve dis revakin siitunlar arasma demir par-
makliklar konulmustur. 

Kiliç Ali Pasa camiinin alt diizeydeki iç sutunlarinin gôvdeleri visne çurugu somaki, 
basliklan stalaktitlidir. Mahfil duzeyindeki sutunlardan alttakilerin ustlerine rastlayan-
larin gôvdeleri beyaz mermerden, bunlann aralannda kalanlar yine visne çurugu so-
makinden yapilmis, mermer gôvdeli olanlan tepelerine stalaktitli, ôtekilerin tepelerine 
baklavali basliklar oturtulmustur. 

Camii kible kapisi, kôselerindeki turuncu sutunceler disinda beyaz mermerden ya
pilmistir (Resim 8). Basik kemerli kapmin uzerinde, iistteki iiçgen yuva jçerisine çift-
leme biçiminde yazilmis ikr adet âyet lëvhasi bulunur. Merdiven kovalannin hemen ôn-
lerinde bulunan yan kapilar kible kapisina nazaran daha sadedir. Bunlann basik kemer-
leri uzerine de âyetler yazilmistir. 

Camiin son cemaat yeri duvannda, kapmin saginda ve solunda, alt sirada ikiser, list 
sirada iiçer olmak iizere on pencere vardir. Yanlarda beden duvarlan kémerli beç gôz 
biçiminde dusiinulmus, her gôze ikiser pencere açilmis ve gôz kemerleri açik biraki-
larak içlerine renkli cam panolar konulup bunlar alçi sebekeli disliklarla korunmustur. 
Mahfil dtrzeylnde guneydeki dort gôzijn içinde altla ustlu uçer pencere, merdiven ko-
vasinin yanmdaki besinci gôzde de altta bir ustte iiç pencere yer alir. Yan kapilann 
iistiine rastlanan akslara birer pencere açilmistir. Giiney cephesinin iki ucunda yan 
cephelerdeki pencere sistemi tekrarlanir. Mihrab çikintisinin saginda, solunda ve içinde 
de uç sira uzerine duzenlenen onsekiz pencere gôriiliir. 

Bûyijk yan kemerler içerisine konulan pencereler de iiç siralidir. Alt sirada yedi, 
orta sirada bes, tepede bir pencere vardir. Aynca, buyiik yarim kubbelerin cephelerin-
de uçer, ekzedralann her birinde beser, mihrab yarim kubbesinde yine bes pencere 
birlunur. Yirtnidort pencere de kubbe kasnaginà açilmistir. 

Camii beyaz mermerden minberi ile muezzin Tnahfili ôzenle islenmis eserlerdir. 
Sekiz adet sutunun tasidigi muezzin rnahfilinin korkuluklan. sebekelidir. Ayni biçimde 
minberin mfirdjven- korkuluklan ile merdiven alti uçgeninin gôbegi de sebekeli yapil
mistir (Reawn 9). 

Mihrab da beyaz mermerden yapilrriiç, iki yam tepe pencereleri hizasina kadar ka-
ranfil, lâle, gui ve benzeri çiçek ve yaprak desenli nefis çinilerle kaplanmistir. Mih-
rabin tarn ustunde çiniden bir madalyon bulunur. Mihrab çikintisinin içindeki dort alt 
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pencerenin tepesine de lacivert zeminli çini panolar konulmus ve bunlar uzerine be-
yaz hatla Besmele ve Fâtiha suresi yazilmistir [Resim 10). 

Kihç Ali Paca camiinde son cemaat yerine açilan dort alt pencerenin kemer ayna-
lan da çini panolarla kaplanmis ve çok renkli çiçek motifleriyle çerçevelenmis panolann 
lacivert zemini uzerine beyaz hatla âyetler yazilmistir. Camii otuz adet alt penceresinin 
iistlerinde de içlerinde âyetler yazili çini panolar v a r d i r l 

Camiin buyiik kubbesinin ici kirmizi ve mavi renklerin hakim oldugu kalem isi na-
kislarla bezelidir. Yarim kubbe ve ekzedralarm gobekleri ile pandantiflerin ortasinda ve 
mahfil kemerlerinin aralarmda bulunan madalyonlarda da nakislar vardir. Yan sahin ve 
mahfillerin tonoz kabuklan siislenmemis, fakat tonoz çerçeveleri ve kaburgalar kirmizi 
boya ile vurgulanmistir. Son cemaat yeri kubbelerinin içlerinde altigen biçiminde gec-
metrik desenli gôbekler gorulur. Kible kapisi ônundeki kubbenin gôbegi ise rumilerle 
bezenmistir. 

TURBE 

Kihç Ali Pasa turbesi bir kenari 4.30 m. olan sekizgen govdeli ve içiçe çifte kub-
beli bir yapidir. (Resim 11). Kapisi doguda bulunur. Sekizgen gôvdenin içine dogru gi-
rinti yapan iki direkli, diiz tavanli revak, aksi halde yine sekizgen olacak iç mekânin bir 
kenanni kestiginden, sekizgen kitlenin biitununu ôrten dis kubbe kabugunun içine da-
ha kiiçuk bir kubbe konulmus ve iç kubbe doguda beden duvarlanna, ôteki uç yônde ise 
iki siituna binen kemerler uzerine pandantiflerle oturtulmustur. Dis kubbenin çapi 7.80 
metre, iç kubbenin çapi 3.90 metre dir. 

Turbenin iç mekâninda meydana gelen bu asimetrik durum dis mimariye de yan-
sir. Sôyle ki, giiney ve bati cephelerinde alth ustlu ikiser pencere açilmisken, kuzey-
bati ve gijney-bati cephelerinde iki katli birer pencere, kuzey-dogu ve guney-dogu cep
helerinde ise sadece birer adet ust pencere bulunur. Uç tepe penceresi de dogu cep-
hesinde revakin ustiine konulmustur. Alt pencereler dikdôrtgen biçiminde ve sôveli, 
ust pencereler kemerli ve alçi sebekelidir. 

Kiliç Ali Pasa turbesi, tumuyle kesme kiifeki tasmdan yapilmis, kubbesi kursun 
kaplanmistir. îç sutunlarin gôvdeleri beyaz mermerden, basliklan baklavah olarak ya-
pilmistir. Pencere sôveleri ile revakin tasiyicilan da beyaz mermerdir. 

HAMAM 

Kihç Ali Pasa hamami, etrafini saran sokaklar ile meydanm zemin kotu sonradan yiik-
seltildigi için bugiin çukurda kalmis bir yapidir. Bu yiizden, hamamin kubbeli soyunmali-
gma Mimar· Sinan Medresesi sokagindan dort basamak inilerek girilir. Soyunmaligin ka
pisi ve dilimli tromplara oturan 14.10 metre çapindaki fenerli kubbesi onaltmci yuzyil 
mimarl karakterini koruyorsa da uç yôndeki alt pencereleri doldurulmus5, mermer kapli 
dosemenin ortasinda izi gôriilen havuzu kaldinlmis, ve içini çepeçevre Saran iki katli 
ahsap soyunma hiicreleri mimari etkiyi zayiflatmistir. 

Hamamin yikanma bolurnu soyunmaligin giineyinde yer ahr ve sicakliga iki ko-
sedeki sogukluk halvetlerinden geçilerek girilir. Bu halvetler es biiyuklukte ve her 
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ikisi de 4.20 metre çapmda kubbeler ile ortiiludiir. Hamamin bati cephesinde çikinti ya-
pan helâlara geçis batidaki sogukluk halvetinden verilmistir. 

Altigen semaya gôre kurulmus olan sicaklik bôlumiinun orta mekânini ôrten kubbe 
8.40 metre çapindadir. Kubbeden duvarlara geçis pandantifler ile saglanmis, ortasinda 
alti kenarli gôbek tasi bulunan orta mekânin dort yiizune 1.35 m. derinliginde çift 
kurnali yikanma nisleri konulmustur. 

Yikanma nisleri simetrik bir diizen gôsterirse de altigenin bati ve dogu yuzlerin-
de simetri bozulur. Batida 3.40 metre çapinda kubbe ile ôrtiilii bir eyvan doguda ise 
kubbeli kiiçuk bir halvet vardir. Bunlann giineyine diisen halvetler de es biiyuklukte 
ve karakterde olmayip batidaki 2.70x2.50 metre, doguda 3.15x3.10 metre ôlçulerin-
dedir ve ikincisinin dogu cephesine bir nis konulmustur. Aynca, dogudaki halvetin 
kubbesi pandantiflere otururken ôtekinin kubbesi tromplu yapilmiçtir. 

Kiliç Ali Paca hamaminin beden duvarlan tugla hatilli kesme tastan yapilmistir. 
Soyunmahgin biiyiik kubbesi ile sicakligin orta kubbesi sekizgen kasnakhdir; "fakat ôteki 
kubbeler duvarlar iizerine dogrudan oturur. Soyunmahgin kubbesi ve çatisi kursun, si
caklik bôlumunun ust ôrtiisu biturhlu sivadir (Resim 12). Duvarlanna sonradan ekienen 
muhdes yapilarla dis gôriintusii bozulmus olmakla birlikte iç mimarisi fazla degismemis 
olan Kiliç Ali Pasa hamami halen içler durumdadir. 

MEDRESE 

Kiliç Ali Pasa medresesi adi ile taninan medrese ortasinda sekiz kenarli bir havuz 
bulunan 9.85x8.30 metre ôlçiilerinde bir avlu etrafmda diizenlenmistir (Resim 13). Av-
luyu çevreleyen revak genis ve dar açikliklr olmak uzere iki boy kemerlerle insa edilmis, 
genis gôzler kubbe, dar gôzler ayna tonozlarla ôrtulmustur. Revakin dershane tarafin-
daki dogu cephesi, ortadaki genis, iki yandakiler dar olmak iizere iiç aks; kuzey ve 
guney cepheleri iki genis bir dar gôzden kurulu olmak uzere yine uç aks; bati cephesi 
iki genis akstir. Revak kubbeleri pandantifler iizerine oturur. Sutun gôvdeleri beyaz 
mermerden, basliklan baklavah désende yapiJmistir. 

Medresenin dis kapisi kuzeydedir. Kapidan iiç basamak merdivenle inilen kubbeli 
medhale geçilir. Medresedeki on yedi talebe hucresi de kubbeli, bati cephesinin kôsele-
rindeki hucrelerin yanina diisen dar hacimler besik tonozludur. Bunlardan kuzeydeki bir 
ktiçiik hiicre, giineydeki medresenin disina alinmis olan helâlarla baglantiyi saglayan ge-
çittir. Bir kenan 9.00 metre olan ve cami haziresi içine çikinti yapan dershanenin 6.70 
metre çapindaki kubbesi dista oniki kenarli bir kasnakla kusaklanmis içeride tabanla-
n stalaktitli çikmalarla beslenen dilimli tromplara oturtulmustur. 

Medresenin dis kapisi basik kemerli sade bir kapidir. Dershane kapisi da basik 
kemerlidir. Hiicre kapilan ise, duz atkili yapilmistir. Kôselerdeki hiicreler disinda med
resedeki turn hucrelerde ikisi diçanya b'iri avluya bakan iiçer pencere gôriilur. Lie kô-
sedeki hucrelerin ikisi ôtekinde olmak iizere dort dis penceresi; Fielâlann altindaki hiie-
renin ise sadece iki dis penceresi vardir. iç pencereler iki kath, dis pencereler tek ve 
kemerlidir. Dershanede, kapinin saginda ve solunda iki iç pencereye ve iiçii doguya, biri 
kuzeye ve biri de giineye bakan bes dis pencere bulunur. 
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Kiliç Ali Paca ijiedresesi tugla hatilli kesme tastan yapilmistir. Ust ôrtiisû eskiden 
kursun kapli iken son onarimda bitumlû siva ile bitirilmistir. Medresenin dershanesi, 
hiicreleri ve revaki diiz sivalidir. Herhangi bir siisleme yoktur ya da kalmamistir. 

Halen Tiirkiye Çoeuk Esirgeme Kurumuna bagli bir Saglik merkezi olarak kullani-
lan Kiliç Ali Pasa medresesinin için yeni islevine uygun olarak degistirilmistir. Avlu 
revaki sutunlar arasma konulan cemekânlarla kapatilmis, hiicrelerin bazilan duvarlar 
yiktinlarak birlestirilmis, dershanenin içine ahsap bôlmeler konulmus, kapinin distaki 
helâlarla baglantisi késilerek bir (lucre tuvalet haline getirilmiçtir6. 

DEOERLENDIRME 

Mimar Sinan'a ait eserlerin listelermi veren Tezkiretii'l-Biinyan, Tezkiretii'l-Ebniye ve 
Tuhfetii'l-Mi'marin'de adi geçen ve onalti yil Osmanli Devletinin donanmasini yôneten 
Kaptan-i Deryâ Kiliç Ali pasa7 tarafindan yaptinlan cami, avlusunun dogu ve dogu ta-
rafindaki kuzey kapilannin ilzerinde bulunan tarih kitabelerine gôre (Resim 14,15) 
1580/1 (H. 988) yilmda tamamlanmistir8. Yine uç tezkerede adi geçen tiirbe ile ha
mamin da Sinan ile iliskili oldugu açiktir. Sekizgen turbenin dogu yuzunde bulunan 
kitabe (Resim 16) 1586/7 (H. 995) tarihini tasirsa da9 gerek bu tarihin Sinan için çok 
geç olmasi, gerekse kitabe levhasinin duvara sonradan konulmus izlenimini veren igreti 
durumu, bizi turbenin cami ile birlikte yapildigi sonucuna gôtiiruyor. Kitabesi bulunma-
yan hamamin 1583 yilinda yapildigi ône surulmuçtur10. Ôte yandan, tezkereierde sôzii 
edilmeyen medresenin Sinan'a ait olmadigi, sonradan hamamin arka tarafina camiin avlu 
duvari késilerek eklendigi bellidir. 

Evliya Çelebi'nin, ."Ayasofya-i kebîr tarzinda bina olunmustur", diye tanimladigin 

Kihç Ali Pasa camii, kuzey-giiney ekseni iizerinde iki yarim kubbe ile beslenen ve yan-
larda birer çift biiyiik kemerle payandalanan ana kubbe sistemi iç mekânmi uç yandan 
saran mahfilleri ve yan mahfillerin çok siitunlu iç cephe duzeni ile gerçekten Ayasof-
ya'nin kiiçuk bir modeli gôrunumundedir. Cami mimarisinde surekli olarak mekân bu-
tunlugune varmak için çaba sarfeden Sinan'in Kihç Ali Pasa cami'inde siitun siralanyla 
iç mekâni bôlucu bir duzenlemeye gitmesi ve yine Sehzâde camiinden baslayarak orta 
kubbenin oturdugu kiibik tabanin kôselerini yumusatarak ust yapinin kademe beden du-
varlanna geçisini saglamayi basaran bir ustanin bu camide Ayasofyâ'nin agir ve kôseli 
àna kubbe sistemini pek fazla degistirmeden uygulamasi sacrticidir. Kiliç Ali Pasa ca-
mi'inin yapildigi yillarda seksen yaçim a?mis olan Sinan'in bu camiin yapimi ile ya-
kindan ilgilenemedigi ve uygulamayi kalfalarindan birine biraktigi akla geliyor. Turbe 
ile hamaniin mimarisinde buldugumuz bazi aksakliklar bu gôriisumûzu destekler nïtelik-
tedir. Kiliç Ali Pasa turbesinde sekizgen gôvdenin kitlesi içine itilen revak ile turbenin 
iç mekân biitunlugu bozulmus, Sinan'in ôteki turbelerinin hiç birinde karsilaçmadigimiz 
biçinide diça yansimayan asimetrik bir iç mimari kurulusu yaratilmiçtir. Kezâ, Kiliç 
Ali Pasa hamaminin kubbéli soyunmahgi ile su η altigen semaya gôre kurulmus orta 

mekâni son dèrece baçanli ise dé herbiri degiçik ôlçii ve biçimdeki halvetler, helâlara 
geçis saglayan kapinin mimâriyi zorlayan konumu gibl hususlàr yadirgaticidir. 

Kihç Ali Pasa camii onaltinci yiizyildan zamammiza ilk yapisi bozulmadan gelmis 
bir eserdir. Belgelerde, camiin bir yangm ya da depremden hasar gôrdiigu yazili degil-
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dir. Yalniz, minaresinin Kinm savasindan az sonra govdesinin altindan itibaren yeni-

den yapildigini biliyoruz12. Bu minarenin peteginin iist tarafinda yumurta biçiminde ka-

bartmalar vardi ve kiilâhi tastandi u . Vakiflar Genel Mudurlugunce 1959-1960 yillarinda 

ele alman camiin 14 onarimi esnasinda minarenin tas kulâhi kaldirila.rak yerine sivri bir 

kulâh konulmus fakat yumurta motifli petek frizi korunmustur, Camiin kalem isi na-

kislanyla renkli camdan yapilmis pencere içlikleri son onanmin ûrunu iseler de, mih-

rab çikintisi içerisindeki dort pencerenin renkli camh alçi kafesleri, sagdaki pencere-

nin altinda bulunan "Amel-i Tevfik Bursa, Sene 1331" yazisina gôre 1912 yilinda ya-

pilmistir I5. 

N O T L A R 

1 Hadikatii'l-Cevâmi'de kulliyeyi olusturan yapilar arasinda bir de sibyân mektebinin bulundugu ya-
zih ise de (C. IL, s. 58) bu yapi bugiin ayakta olmadigi gibi nerede bulundugu ve hangi ta-
rihte ortadan kalktigi da bilinmemektedir. 

2 Bu kapmin kubbesi sokak tarafinda taçtan ayaklara, içeride iki siituna oturur. Sutunlardan gii-
neydeki beyaz mermerden, kuzeydeki kirmizi somakiden yapilmistir ve birincisinin bashgi bak-
lavali, ikincisininki stalaktitlidir. 

3 Behcet Unsal, "istanbulun I m a n ve Eski Eser Kaybi", Tiirk San'ati Tarihi Arastirma ve Ince-
Iemeleri (Istanbul, 1969) C. IL , s. 46, not 96. 

4 Evliya Çelebi çinilerdeki yazilann Karahisarî Huseyin Çelebi hatti oldugunu yaziyor. C. I., s. 441. 
Tahsin Oz ise yazilann hattat Demirci Kulu Yusuf Efendi'nin eseri oldugunu sôyler. Istanbul 
Camileri (Ankara, 1965) s. 40. 

5 Tophane meydamna bakan kuzey cephesi ile bâti cephesine açilan sagir kemerli pencerelerin iz-
leri duvarda gôriilur. Doguda, kapimn iki yaninda bulunan pencereler ise hamamin bu cephesine 
yirminci yiizyil baslarinda eklenen sira diikkânlarin arkasmda kalmistir. 

6 Medresenin içinde yapilan degisiklikler mimariyi bozdugundan durum planmda medresenin ash-
na uygun oldugunu sandigimiz plani verilmistir. 

7 Asil adi Uluç AH'dir. Kalabriya'da dogmus, yirmi yaçlannda esir alinip ondort yil forsada ça-
lismis, sonra azad edilip Barbaros'un yaninda yetismistir. 1548'de Turgut Reis'e katilan Uluç Ali 
1560 yihnda Îzmir sancakbeyligine, 1568 yihnda da paça payesiyle Trablus beylerbeyligine geti-
rilmis, bes ay bu gorevde kaldiktan sonra aym yil Cezayir beylerbeyligine atanmistir. 1571 yi-
linda Kibns Seferine katilan Uluç Ali Pasa, Inebahti bozgununda komutasmdaki kifk iki ka-
dirgadan hiçbirini kaybeden Haçli sag cenabmi bozarak Istanbul'a dônmegi basarmis; bu basansi 

iizerine Kaptan-i deryâhga getirildigi gibi IL Selim tarafindan "Uluç" adi "Kil iç" a çevrilmistir.. 

8 
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Han Murâd'in devletinde adlile 
Hamdulillah buldu âlem intizàm 
Izzet ii rif'atdadir her bendesi 
Nice mâ'mur olmasun her bir iïiakâm 
Cehdidub yapdi bu zîbâ câmi'i 
$îr-i meydân ol Ali Pasa be-nâm 
Ehl-i diller dediler tarihini 
Oldu a'iâ camiin Beyt ul-harâm 988 

Avlunun kuzey kapisi uzerindeki titabe : 

J£J» t i J J tS^c V J ^ " is"** <-*^* 

Mîr-i bahr a'ni Kihç Pasa kapudan-i zemân 
Yapdi çiïn bu câmi'i ola yeri Dâr iis-selâm 
Hatif-i Kudsî goriib Ulvî didi tarihini 
Ehl-i îmâna ibâdetgâh olsun bu makâm 

Tarih satin ebced hesabi ile 988 yilini gosterir. 

9 Tiirbe uzerine konula kitabenin metni çoyledir : 

tSjlc t iL i l ; U i*.-L» cJjw-l «_.»-L̂  

Sâhib iil-hayrât Kiliç Ali Pasa-yi Gazî merhûmun 
turbe-i Serifeleridir 995 

10 Heinrich Gluck, Die Bader Konstantlnopels (Wien, 1921) s. 160; Ibrahim Hakki Konyali, Mimar 
Koca Slnan'm Eserleri (Istanbul, 1950) s. 134. 

11 C. I., s. 441. 

12 Semavi Eyice, "Istanbul Minareleri", Turk San'ati Tarihl Arastirma ve Incelemeleri (Istanbul, 
1963), C. I., s. 57. 

13 1930 yillarinda çekilmis bir fotografta minarenin tas kiilâhh durumu gôriilur. Bu fotograf bkz : 
Halil Ethem, Camilerimiz (Istanbul, 1933), s. 59, resim 55. 

14 Cumhuriyetin 50. Yihnda Vakiflar (Istanbul, 1973), s. 26. 

15 Konyah, a.g.e., s. 138. 
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THE BUILDING COMPLEX OF KILIÇ ALÎ PA§A IN TOPHANE 

ABSTRACT 

The building complex of Kihç Ali Pa§a, the admiral-in-chief of the Ottoman 
Navy from 1571 to 1587, is located in the Tophane quarter of Istanbul and compri
ses a mosque, a sebil, a turbe, a medrese and a hamam. In documentary sources 
reference is made to a primary school (sibyân mektebi) as well; but neither the 
location nor the date of destruction of this building is known. The mosque and the 
turbe are set inside a large courtyard, the northern wall of which was reconstruc
ted closer to the mosque's porch when the street in front of the mosque was 
widened in 1958. According to the two inscriptions placed above the east and north 
portals of the courtyard, the mosque was completed in 1580/1 (A.H. 988). Although 
its inscription bears the date of 1587 (A. H. 995), it is quite possible that the turbe 
was built at the same time as the mosque; since not only is this date too late 
for Sinan, but the inscription plate placed not above the tiirbe's door but on the 
eastern face of its wall gives the impression of having been put there after Kiliç 
Ali Pa§a was entombed in it in 1587. Like the mosque and the tUrbe, the hamam is 
also mentioned in the lists of Sinan's works. The hamam does not have an ins
cription, but it is known to have been built in 1583. The medrese, on the other 
hand, is not one of Sinan's works and was added to the complex after the six
teenth century. 

Described by many scholars ard travellers as a small replica of the Hagia 
Sophia, the mosque of Kiliç Ali Pa§a does indeed emulate it either by Sinan's or 
by its founder's choice. If the first were the case, it would be difficult to explain 
how Sinan who was always resourceful and innovative, could build a mosque which 
was openly imitative of a world-renowned masterpiece. The answer may well be 
that the mosque was constructed not by Sinan but by one of his assistans. An 
overall architectural lack of finesse in the mosque coupled with unsuccessful inno
vations that are observed in the turbe and the hamam tend to suport our suspi
cion that in the design and construction of the Kihç Ali Pa§a complex, Sinan, who 
at the time was nearing ninety, may have had little or no hand other than in a 
general supervisory capacity as chief architect. 
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Çizim 1. Durum Plâni. 
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Çizim 2. Camiin ait kat plâni. 
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Çizim 3. Camiin iist kat plâni. 
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Çizim 4. Camiin uzunlamasina kesiti. 
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Resim 1. Kiilliyenin kuzey-batidan goriinuçù. 
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Resim 2. Kiilliyenin kuzcy-dogudan govuniisu. 
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Resim 3. Camiin List vapisi. 
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Rcsim 5. Camiin kible kapisina dogru iç gorunusii. 
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Rcsim 7. Son cemaat yeri. 
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Resim 10. Mihrab. 
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Resim 11. Tiirbe 
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Rcsim 13. Medres 
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Rcsim 14. Avlunun dogu kapisi uzerindeki kilabe. 
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Resim 15. Aviunun kuzcy kapisi uzerindeki kitabe. 

Rcsim 16. Tiirbenm duvan uzerine konulan kitabc. 


