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OZET 

Mimar Sinan'in yapilanni listeler halinde içeren Tezkiretiil-Bunyan, Tezki
retiil-Ebniye ve Tuhfetul-Mi'marin adU yazmalarda adi geçen toplam 107 camiden 
18'i giiniimuze ula§mami§tir. Yazih kaynaklarda çogundan sôz edildigi için bunla-
rin eskiden mevcut olduklanni biliyoruz. Ne var ki, bir kaçinin in§a edildiklerini 
kesinlikle soylemek dahi mumkiin degildir. Ozellikle, adi yalniz bir tezkerede geçen 
be§ camiden ikisi ile Sinan arasmda baglanti kurmak zor, ϋςϋηίίη listelere yanlig-
likla alinmi§ olmalari ihtimali yiiksektir. Geriye kalan oniiç camiden birinin kâr-
gir kubbeli, ikisinin sakifli oldugu bilinmekte, ôteki on camiin asil mimari diizeni 
ve biçimi konusunda ise kesin bir gôriis. bildirmek imkâni bulunmamaktadir. 

Mimar Sinan'in yapilanni listeler halinde içeren uç yazmadan Tezkiretiil-Bunyan'da 
81, Tezkiretiil-Ebniye'de 84, Tuhfetiil-Mi'marin'de 103 cami kayitlidir ve bu uç tezkerede 
adi geçen camilerin toplam sayisi 107'yi bulur. Sinan tarafindan yapilan- ya da yapildigi 
one suriilen- 107 par ça camiin buyiik bolumu mimari niteligini koruyarak yada sonradan 
geçirdigi çesitli onanmlarda onaltinci yuzyil yapisi degismis fakat ayakta olarak giinu-
miize gelmis ise de bunlardan 18'i ortada yoktur (1). Sôz konusu 18 camiin bazilan hak-
kinda yazih kaynaklarda bilgi verilir; ne var ki, bazilarimn aslmda var olup olmadiklanni 
sapatmak bile mumkiin degildir. Ozellikle, adi yalniz bir tezkerede geçen alti camiden 
ikisi ile Sinan arasmda baglanti kurma imkâni olmadigi gibi, bunlardan uçunCin tezkerelere 
yanhslikla alinmis yapilar olma ihtimali yiiksektir. 

Tezkerelerde Mimar Sinan'in eseri olarak gôsterilen fakat zamanimiza ulasmamis 
olan camileri topluca degerlendirmeden once bunlari adlanna gôre alfabe sirasiyla 
tanitiyoruz : 

a Prof. Dr., Beçeri Bilimler Bolumii, Bogaziçi Universités!. 
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1. ABDURRAHMAN ÇELEBI CAMU, ISTANBUL 

1908 Çirçir yangininda yandiktan (2) sonra çatisi çôkmiis, minaresi kiibijne ka-
dar yikilmis durumdayken 1950 yilinda onarilmaya baslanan fakat onanm surdurulurken 
Millet Caddesi guzergâhi iizerinde kaldigi için 1957 yilinda yiktinlan Abdurrahman Çe-
lebi camii Çapa Yuksek Ogretmen Okulunun yanmda, Selim Sabit Sokagi iizerinde 
bulunuyordu. Evliya Çelebi camii tammlarken, "Molla Gûranî kurbundedir. Bânisi Sii-
leyman Hanin kadiaskeridir. Mimar Sinan tarafindan çarpusta ve kubbe iizre bina olun-
musdur", diyor (3). Evliya Çelebi'nin verdigi bilgiden, enlemesine duzenlenmis, duvar-
lari tugla hatilli kesme tasla ôrulmus olan sakifli camiin (4) dik ahsap çatisi içinde 
eskiden yine ahsaptan yapilmis bir kubbenin yer aldigini ôgreniyoruz. 

Abdurrahman Çelebi camii yiktinldiginda iizerinde tarih kitabesi yoktur. Ôte yan-
dan, Ayvansarayî Efendi bu cami ile ilgili bir tarih misrai vererek "camiin itmamma 
(izzet-iil-cinan) 912(1506/7) tarih vâki olmustur", diye yazar (5). Ibrahim Hakki Konyali 
bu tarihin hatali oldugunu, (izzet-iil-cinan) bilesiminin ebced hesabina vurulunca 912 
degil 612 (1215/6) tarihini gôsterecegini, sôz konusu bilesimin (izzet-iil-cennat) olmasi 
gerektigini ve bu takdirde ebced hesabi ile 962 (1554/5) tarihinin bulunacagini belir-
tir (6). Tahsin Ôz, ise Hadikatiil-Cevâmî'den esinlenerek 912 tarihini benimser (7). Bu 
durumda, iiç tezkerede de kayith olan camiin 'Kanunî zamaninin ileri gelenlerinden Ka-
zasker Amasyali Kizil Abdurrahman Çelebi adina Sinan tarafindan yapilan, onanlan 
yada yenilenen bir eser oldugunu belirtmekle yetinecegiz. 

2. AYAS PASA CAMU, BASRA 
\ '* i ! 

v i • ι ' ! 

Basra'nin bir eyâlet olarak Osmanh Imparatorluguna baglanmasi 1538 yilina rast-
lar. Bu tarihte, bôlgenin hiikumdan Emîr Râsid'in Kanunî Sultan Siileyman'a itaatini ar-
zetmesi Uzerine Basra eyâletine merkezden bir beylerbeyi atanmayarak Emîr'in ilk Bas
ra Beylerbeyi olarak gôrevlendirilmesi uygun bulunmus, Emîr Râsid'in 1546 yilinda ôlmesi 
uzerine de Basra eyâleti Bagdat Beylerbeyligine baglanmisti. Bôylece, 1548 yilina ka-
dar Bagdat beylerbeyligi gorevini yuriiten Ayas Pasa 1546 yilindan itibaren Basra'ya 
da hâkim olmustu. 

1546-1548 yillan arasinda Basra eyaletinin kendisine bagli bulundugu siirede Ayas 
Pasa'nin Basra sehrinde bir cami yaptimis olmasi miimkun, hatta bu sehrin ilk Os
manh valisi oldugu dusiiniiliirse kuwetle muhtemeldir. Ancak, 1546-1548 yillan istan-
bul'da Sehzâde, Uskiidar'da Mihrimah Sultan gibi iki buyiik camiinin insasiyla ugrasan 
Sinan'in Basra'da bulunabilecegini ileri siirmek zordur. Camiin resimlerini hazirlaya-
rak kalfa yada çiraklardan birini Basra'ya gônderdigi akla gelirse de Basra Ayas Pasa 
camiinden sadece Tuhfetiil-Mi'marin'de, ο da "metin haricinde sahife kenannda" ya-
zili olarak (8) sôz edilmesi bu ihtimali de zayiflatmakta ve Basra Ayas Pasa camiinin 
Mimar Sinan ile bir iliskisi olamayacagi yolundaki goriisumiizu desteklemektedir. 

3. DUKAKÏNZÂDE CAMU, KONYA EREOUSI 

Tuhfetiil-Mi'marin'de "Camii serifi Dukakinzâde der Eregli der kurbu Adana" sôz-
leriyle tanimlanan (9) Dukakinzâde camii giiniimiize gelmemis bir eserdir; ciinkii Kon-
ya Ereglisi'nde bugun 1551 (H. 958) tarihli Ali Efendi mescidi disinda onaltinci yiiz-
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yila ait bir cami yoktur. (10) Ôte yandan, Eviiya Çelebi Eregli'yi aniatirken : "(Koca 
Mehmed Pasa câmii) Suleyman Hanin vezîrinin câmii olub Mimar Sinan binâsidir" (11) 
diyor ki bundan Dukakinzâde camiinin onyedinci yuzyilda ayakta oldugunu anliyoruz. 

Dukakinzâde Gâzi Mehmed Pasa I. Selim zamaninda vezir olan ve Amasya'da ci-
kan Yeniçeri ayaklanmasini destekledigi için idam ettirilen Dukakin Ahmed Pasa'nin og-
ludur. Semendire ve Kôstendil sancakbeyliklerinde bulunmus, 1554-1556 arasinda iki 
yil Misir'da beylerbeyi olarak gôrev yapmistir. Dukakinzâde'nin, Konya Ereglisi'ndeki 
camiinin hangi tarihte yaptirdigini ve camiin ne zaman yikilip kayboldugunu saptaya-
madik. Bu yiizden, mimarisi hakkmda birsey sôyleyecek durumda bulunmadigimiz gibi 
sadece Tuhfetiil-Mi'marin'de kayitli olan Dukakinzâde camiinin Mimar Sinan'la iliskisi 
yolunda bir gôrus de ileri suremiyoruz. 

4. EBÛ FÂZIL EFENDÎ CAMH, ISTANBUL 

Kanunî zamanmin unlu bilim adamlanndan Defterdar Ebû Fâzil Efendi (12) ta-
rafindan 1553/4 (H. 961) yilinda yaptinlan (13) cami Tophane'de, Defterdar Yokusu 
uzerindeydi. 1916 Cihangîr yangininda yandiktan sonra onanlmayarak yikilmaya terke-
dilmis, daha sonra duvar kalintilan da kaldmlarak haziresindeki mezarlar Kihç Ali 
Pasa camii haziresine tasmmistir. italyan Hastahanesi karsisina dusen arsasinda bu-
gun toprak ustiinde kalmis bir ize rastlanmaz. Ôte yandan, camiin yangindan sonra çe-
kilmis fotograflan ile merhum Ali Saim Lllgen'in 1940 yilinda çizdigi restitiisyon re-
simleri elde bulundugundan yapinin mimarisi hakkmda bilgiye sahibiz. 

Eski fotograflardan edindigimiz bilgiye gôre Ebû Fazil Efendi camii enine konulmus 
dikdôrtgen planli, tugla hatilli tastan yapilmis beden duvarlan kiremit dôseli ahsap 
çati ile ôrtulmiis bir yapi idi. Yan cephelerinde altli ustlu ikiser, mihrab ve son cemaat 
duvarlannda yine iki kath dôrder pencere vardi. Son cemaat duvannda, mermerden 
yapilmis yiiksek kapisinm saginda ve solunda bulunan ikiser pencerenin aralanna hi
rer mihrabcik konulmus, batidaki minare cikintisim dengelemek amaci ile doguda 
duvar disa tasirilarak son cemaat yerinin simetrisi saglanmisti. Camiin onundeki ahsap 
direkligi yanmis sadece όηϋ merdivenli derin tas sekileri kalmisti. Cllgen buldugu iz-
lere dayanarak son cemaat yerini cephede yedi, yanlarda iki aciklikh olarak gôster-
mistir ki bu sistem bazi sakifli camilerde buldugumuz son cemaat direkligi diizenine 
uygun diismektedir. 

5. EMÎR BUHARÎ CAMH, ISTANBUL 

1531/2 (H. 938) yilinda ôlen (14) ve Fatih'deki tekkesine gomiilen Seyh Seyyid 
Ahmed Buhari'nin hatirasini anmak amaci ile Kanunî Sultan Suleyman tarafindan yap
tinlan bu cami hakkmda Eviiya Çelebi sôyle yaziyor : "Otakçilar ile Edirnekapusu ara
sinda (Emîr Buharî camii ve tekyesi) vardir ki ulu âsitanedir. Mimar Sinan binâsidir" 
(15). Cami 1941 yilina kadar çatisi çôkmus olarak ayakta duruyordu. Konyah'nin yayin-
ladigi 1920 yillarmda çekilmis bir fotograf (16) yapinin harap durumunu gôstermektedir. 
Bu fotografa gore camiin beden duvarlan moloz tas, minaresinin kiirsii bôlumii tugla 
hatilli kesme tas, gôvdesi tugla idi. Serefesinin alti diiz, kulâhli sogan biçiminde olan 
minaresinin ondokuzuncu yuzyilda yenilendigi belliydi. Duvarlann moloz tas orgiisii de 
Kanunî tarafindan yaptinlan bir esere aykiri diisuyordu. Ortadan kalkmadan once ya-
piyi inceleyen Konyah'nin camiin avlusunda buldugu mermer sandukanin iizerindeki 
kitabe soruna açiklik getirmektedir. Sôz konusu kitabede 1853/4 (H. 1270) yilinda ôlen 
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Seyh Halim Efendi'nin "harab olan mâbedi ve zâviyeyi esasli bir surette tamir etti-
rerek ikinci bâni vasfini aldigi" yazihdir (17) ki bundan Sinan yapisi Emîr Buharî camii
nin ondokuzuncu yuzyilin ortalannda, bir ihtimalle, eski temeller iistiine yeniden ya-
pildigi sonucunu çikarmak mumkundur. 

Emîr Buharî camii Birinci Diinya Savasi esnasinda barutu fazla sikilan Ramazan 
topundan zarar gormiis (18), çôken çatisi onanlmayarak bina bosaltilmis ve 1941 yi
linda yiktinlarak ortadan kalkmistir. 

6. HAMAMÎ HATUN CAMH, ISTANBUL 

Eviiya Çelebi'nin "(Hatun Camii) Sulumanastir kurbunde Mimar Sinan yapisidir" 
(19); Ayvansarayî'nin "Bâniyesi Haççe Fatma Hatundur. Kendi dahi anda medfundur. 
ittisalinde mektebi dahi vardir" (20) diye tanimladiklan Hamamî Hatun camii Samat-
ya'da, Hatuniye Camii Sokagi iizerindeydi ve Hatuniye mescidi ya da Hatun camii ola-
rak tanimrdi. Uç tezkerede de adi geçen Hamamî Hatun camii harap durumda oldu-
gundan kadro disi birakilarak 1933 yilinda Vakiflar idaresince satilmis (21) ve sahibi 
camii yiktirarak yerine apartman yaptirmistir. Sakifli cami turûnde yapildigim sandigi-
miz Hamamî Hatun camiinin mimarisi hakkinda bilgi edinemediglmiz gibi arsasina yeni 
insaat yapilmis bulundugundan kazi yoluyla temellerini ortaya çikartmak imkâni da ar-
tik kalmamistir. 

7. MAKTÛL MUSTAFA PASA CAMÎi, BUDAPESTE 

Osmanlilann Budin dedikleri Buda'da yaptinlan Osmanli dônemi yapilardan zama-
nimizda ulasanlann sayisi pek azdir (22) ve Mimar Sinan'in Budin Beylerbeyi Maktûl 
Mustafa Pasa camii de kaybolan eserlerden biridir. Sokullu Mehmed Pasa ile amca 
ogullan olan Mustafa Pasa 1566 yilinda Budin Beylerbeyligine atanmis ve Sultan III. 
Murad tarafindan 1578'de idam ettirilinceye kadar bu gôrevde kalmisti. Budin'deki tiir-
besine (23) gômulen Maktûl Mustafa Pasa'nin oniki yil sureyle beylerbeyligi olarak ca
miinin Budin kalesinin guneyinde Tuna nehri kiyisinda kurulan "Asagi Varos'ta bulun-
dugunu Eviiya Çelebi'den ôgreniyoruz. Eviiya Çelebi, Asagi Varos'un Debbâghâne Va-
ros'u ile birlikte yirmi dort mahalleden olustugunu açikladiktan sonra sôyle diyor : 
"Dort kursunlu câmii var. Toygun Pasa, Haci Sefer, Osman Bey, Makbûl Mustafa Pasa 
câmileri mukemmel ve musannalandir. Bes medresesi var. Meshurlan Makbûl Musta
fa Pasa'nin yeni medresesile Toygun Pasa medresesidir" (25). Eviiya Çelebi'nin verdigi 
bu bilgiden Maktûl Mustafa Pasa camiinin ûstû kursun kapli, kârgir kubbeli, usta elin-
den çikmis sûslû bir eser oldugu sonucunu çikanyoruz. Clç tezkerede de adi geçtigin-
den Sinan tarafindan tasarlanip onun Budin'e gônderdigi bir kalfasinca uygulandigmi 
one sûrecegimiz camiin 1686 yilinda Budin'in dûsmesi uzerie Macarlarca tahrip edilen 
Osmanh yapilan arasinda bulundugunu samyor, bu konuda baskaca bilgiye sahip bu-
lunmuyoruz. 

8. MEHMED BEY CAMM, TRÎKKALA 

Tezkiretiil-Biinyan ile Tuhfetiil-Mi'marin'de adi geçmeyip sadece Tezkiretiil-Ebniye'de 
kayitli olan Osmanlilann Tirhala dedikleri Trikkala'daki Mehmed Bey camii bugiin mev-
cut olmadigi gibi onyedinci yuzyilda da mevcut degildi; çûnku Eviiya Çelebi Tirhala'yi 
anlatirken bu kasabada sekiz adet cami bulundugunu sôyler (26) ve besinin adini ve-
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rir. Bunlar : Osman Sah, Mustafa Pasa, Lala Pasa, Akçe ve Ômer Bey camileridir (27). 
Her ne kadar Mehmed Bey camiinin ôteki uç camiden biri oldugu akla gelirse de Ev
iiya Çelebi'nin Sinan tarafindan insa edilmis bir camiin farkma varmayip ondan sôz 
etmemesi çok uzak bir ihtimal olmak gerekir. 

Kanunî zamaninda Tirhala'da sancakbeyligi yapan Mehmed Bey'in burada bir cami 
yaptirmis olmasi miimkiin, fakat bu camiin Sinan ile iliskisini saptamak guçtiir. Bu yiiz· 
den, Tezkiretiil-Ebniye'nin yazma nushalarimn bazilannda dahi sozii edilmeyen (28) Tir-
hala'daki camiin Vezir-i a'zam Riistem Pasa'nin kethudasi Mehmed Bey'in izmit'te yap-
tirdigi cami ile kanstirildigmi ve Tezkiretiil-Ebniye'nin bazi niishalanna yanlishkla ge-
cirilmis oldugunu diisiinuyoruz. 

9. MEMI KETHUDA CAMU, ULAS 

Bulundugu yerin adi Tezkiretiil-Ebniye'nin bazi nushalannda "Ulaslu" bazilannda 
"Ulas" olarak verilen (29) ve yine bazi niishalarda "kasaba" oldugu açiklanan (30) Ulas, 
Sivas'in 40 kilometre kadar guneyinde bulunan kiiçuk bir yerlesme merkezidir. Eviiya 
Çelebi Darence'den Sivas'a giderken ugradigi Ulas'i sôyle anlatir : "Besyiiz hâne islam 
ve ermeni kasabasidir. Memi Kethuda câmiini Sultan Suleyman fermâni ile Mi'mar 
Sinan bina itmisdir. Bir hane ve birkaç diikkâni var. Sâir imârati yokdur" (31). Eviiya 
Çelebi'nin bu sôzlerinden Memi Kethuda camiinin onyedinci yiizyil ortalannda ayakta 
oldugunu anliyoruz; fakat daha sonra yikilmis ve ortadan kalkmistir. Bugun Ulas'ta Me
mi Kethuda admi tasiyan bir cami bulunmadigi gibi onaltinci yiizyila indirebilecegimlz 
baska bir cami de yoktur. 

Eski Saray pazarbasisi Memi Kethuda için Kanunî'nin neden bir cami yaptirdigini 
bilmiyoruz. Tuhfetiil-Mi'marin'de "Ulas nam karyede Memi Ketkiida camii tekrar bina 
olunmusdur", deniliyor. Memi Kethiida'nin herhalde dogdugu yer olan Ulas'ta kurdugu 
cami yikilmis ve Kanunî'nin de yardimiyla yeniden yaptinlmis olabilir. Memi Kethii
da'nin istanbul'da, Tophane ustiindeki mescidini yapan Sinan'in uç tezkerede de adi 
geçen Ulas'taki (32) câmiini de tasarladigini kabul etmek gerekir. 

10. OSMAN PASA CAMH, KAYSERÎ 

Tezkerelerde Kayseri'de bulundugu açiklanan Osman Pasa camii bugun var olma-
digi gibi sehrin eski yapilanni 1927 ve 1928 yillannda inceleyen (33) Albert Gabriel, 
ο tarihte de Kayseri'de Osman Pasa camiinin izine rastlamadigmi yaziyor (34). Ôte 
yandan, Eviiya Çelebi Kayseri'yi anlatirken, "Lala Pasa câmii, Osman Pasa câmii, Haci 
Pasa câmii. Bu uç câmiler Suleyman Han vuzerâsi câmileri olub Koca Mi'mar Sinan 
ustanin binâsidir" (35), diyerek onbesinci yuzyilda tarihlenen Lala Pasa câmiini Sinan'a 
maletmek gibi bir hataa diiserse de Osman Pasa camiinin onyedinci yiizyilda ayakta 
oldugunu kanitliyor. Hangi tarihte yikilarak kayboldugunu saptayamadigimiz bu camiin 
mimarisi hakkinda da bilgi sahibi degiliz. 

11. OSMAN SAH VALIDES! CAMM, ISTANBUL 

Tezkiretul-Ebniye'de "Aksaray pazari kurbiinde Osman Sah Validesi Camii" (36), 
Tuhfetiil-Mi'marin'de "Aksaray mahallesinde Osman Sahm validesi Sultan'ini camii se-
rifi. Hemsirei Sultan Suleyman Han" (37), diye tanimlanan Sultan câmiini Hanim Sul
tan adina Kanunî Sultan Suleyman yaptirmisti (38). îskender Pasa'nin zevcesi olan Ha-
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mm Sultan'in ne zaman oldiigu bilinmemekte; ancak bugiin ayakta olmayan camiin da
ha once yayinlanmis kitabesine gore 1543/4 (H. 950} yihnda tamamlandigi anlasilmak-
tadir. 

Sultan camiinin kitabesi soyledir : 

Zikr-i Kur'an ile ruhu sâd ola 
Ta kiyâmet olmiya her giz zelîl 
îsidiJb ânin Hired itmamini 
Didi tarih inneha hayrii'n-cemîl olacak ki (39) 

"inneha hayru'n- cemîl < } •£ * · > " £ ^ " Ύ " 1 ' bMeçimi ebced hesabina vurulunca950 
tarihini gôstermektedir. 

Sultan camii, yanindaki medrese ve imaret ile birlikte kiiçuk bir kulliye olarak 
yapilmisti. Medresenin adi Tezkiretiil-Ebniye ve Tuhfetiil-Mi'marin'de geçtiginden (40) 
bu eserin de Sinan tarafindan yapildigini biliyoruz. Fakat listelerde imaretten sôz edil-
miyor. Bu bakimdan, ya ayni yillarda bir baska mimara yaptinlmis ya da sonradan kul-
liyeye eklenmis olmalidir. Kulliye Aksaray ile Yenikapi'yi baglayan Mustafa Kemal 
Caddesinin uzerinde, Teceddiit Sokaginin basinda bulunuyordu. 19. Asirda Istanbul Ha-
ritasi'nda gôsterilen camiin haritanin yayinlandigi 1882 yihnda ayakta oldugunu anliyoruz. 
Daha sonra yikilmis, yeri arsa halinde iken 1958 yihnda açilan caddeye gitmis (41) ve 
bôylece mevcut temel kahntilan da ortadan kalkarak kaybolmustur. 

12. RUSTEM PASA CAMÏÏ, SAMANLI 

Yalova'dan bes kilometre kadar içeride, Çinarcik-Termal yollan kavsaginda bulunan 
Samanh kôyii Osmanli çaginda istanbul-Bursa kervan yolu giizergâhi uzerindeydi ve 
Vezir-i a'zam Rustem Pasa burada bir cami ve bir de kervansaray yaptirmisti (42). 
Kervansarayin kahntilan, koyiin yashlarinin açiklamalanna gore, yirmi yil oncesine ka
dar duruyordu. Sonra dinamitle atilarak sokulmus, kervansarayin yeri elmahk yapilmis-
tir. Ôte yandan, koyiin içinde bulunan bir minare kalintisinin Rustem Pasa camiine ait 
oldugu sôylenmektedir. Burada yapilacak bir kazida yapinin temelleri ortaya çikabilir. 
Camiin biçimi ve bulunmasi muhtemel temellerin Rustem Pasa camiine ait olup ol-
madigi boyle bir kazidan sonra belli olabileceginden bu konuda simdilik daha fazla bir-
sey sôylemek imkâni yoktur. 

13. RUSTEM PASA CAMÎÎ, SILÎVRÎ 

Tezkiretiil-Biinyan ile Tezkiretiil-Ebniye'de adi geçmeyen fakat Tuhfetiil-Mi'marin'de 
"Camii serifi merhum Rustem Pasa der Tahtakale ve Medrese 1; Camii serif ve imaret 
der Sabanca; Camii serif ve Medrese der Rodoscuk; Camii verif der Samanlu; Camii 
serif der Sil ivri" denilerek (43) Mimar Sinan'in vezir-i a'zam Rustem Pasa için yap-
tigi camiler arasinda sôzu edilen Silivri'deki Rustem Pasa camii bugun var olmadigi gi-
bi onyedinci yiizyilda da ayakta degildi; çiinkii Evliya Çelebi Silivri'yi anlatirken kasaba-
nin merkezinde bulunan Pîrî Pasa camiine yer verdikten ve bu eseri tanimladiktan son
ra, "Bundan baska camii ma'lûmum degildir", (44) demektedir. Bu bakimdan Silivri'deki 
Rustem Pasa camii ya yapildiktan kisa bir sure sonra yikilarak ortadan kaybolmustur; 
ya da, yazarin hatasi sonucu listeye geçirilmistir. Mimar Sinan'in Rustem Pasa için yap-
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tigi pek çok eser içinde adindan sadece Tuhfetiil-Mi'marin'de sôz edilen tek yapmin bu 
cami olmasi ikincisinin daha geçerli olabilecegine isaret etmektedir. 

14. SÎNAN AGA CAM», ISTANBUL 

Yazmalarda Kadi Çesmesi yakininda bulundugu belirtilen Sinan Aga camii Fatih'te, 
Karadeniz (Yeni Hamam) caddesi iizerindeydi. Hadikatiil-Cevâmî'de camiin Fatih Camii bi
na emîni Sinan Aga tarafindan yaptinldigi yazilidir (46). Ôz de camiin onbesinci yiiz-
yila ait oldugu yolundaki bu gôruse katilir (46). Oysa, Tezkiretiil-Ebniye'de sadece "Si
nan Aga Camii" (47) diye yazihysa da Tuhfetiil-Mi'marin'de, "Cami Sinan Aga Mimarbasi" 
(48), Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde, "(Sinan Aga Camii) Kadiçesmesinde Koca Mi'mar 
Sinan kendi hesabina yapdigi bir camidir" (49) denilerek camiin Mimar Sinan tarafin
dan yaptinldigi belirtilmistir. 

Yaninda bir de mektebi bulunan (50) Sinan Aga camii 1633/4(H. 1043) Cibali yan-
gminda yanmis (51) fakat sonradan onanlmisti. 19. Asirda Istanbul Haritasi'nda gôs-
terildiginden 1882 yilinda ayakta olmaliydi. Bu tarihten sonra yanmis ya da yikilmis 
ve ortadan kaldinlmistir. Bugun arsasinda yeni bir yapi vardir. Sinan Aga camiinin 
mimarisi hakkinda daha fazla bilgi sahibi olmadigimizdan cami'in mimari bicirni ve 
yapisi konusunda birsey sôyleyemiyor, goriis bildiremiyoruz. 

15. SOFU MEHMED PASA CAMÎÎ, DÏYARBAKIR 

Tuhfetiil-Mi'marin'e gore Mimar Sinan Amid (Diyarbakir) sehrinde Hadim Ali Pasa, 
iskender Pasa, Behram Pasa, Melek Ahmed Pasa ve Sofu Mehmed Pasa adma olmak 
uzere bes cami yapmistir. Bunlardan ilk dôrdii bilinen ve giinumuze iyi durumda ulas-
mis camilerdir; fakat Diyarbakir'da Sofu Mehmed Pasa'nm adini tasiyan bir cami ya da 
mescid yoktur. Kaldi ki, 1591 yilinda kisa bir sure Diyarbakir beylerbeyliginde bulu
nan Sofu Mehmed Pasa'nm Diyarbakir'da bir cami yaptirdigmi ve camiin sonradan yi-
kilarak ortadan kalktigini kabul etsek bile bu cami ile Sinan arasinda bir baglanti kur-
manin kolay olmadigi ortadadir. Evliya Çelebi'nin sozunii etmedigi, hiçbir kaynakta 
adma rastlamadigimiz Diyarbakir Sofu Mehmed Pasa camiinin hayal urunu bir cami ol
dugu kanisim tasiyor, Tezkiretiil-Biinyan ve Tezkiretiil-Ebniye'de kayitli olmayan bu ya-
pinm Tuhfetiil-Mi'marin'e yanlislikla ahndigi sonucuna vanyoruz. 

16. SULTAN BAYEZÏD KIZI CAMÎÎ, ISTANBUL 

Tezkiretiil-Biinyan ile Tezkiretul-Ebniye'nin birinci bolumlerinin altinci, Tuhfetiil-Mi'-
marin'in birinci bôlumunun onsekizinci sirasinda kayitli olan Yenibahçe'deki Sultan Baye-
zid Kizi camii konusunu, ele alan Ibrahim Hakki Konyali Yenibahçe civannda bugun bu 
adla bir cami bulunmadigina isaret ettikten sonra Sultan Bayezid KIZI camiinin "Kara-
giimriikten Edirnekapiya giderken Çukurbostanin bittigi noktanin tarn karsisinda" bulu
nan Hatice Sultan camii oldugunu belirtir (52). Altmdaki çesmeden dolayi "Aciçesme 
camii" adiyla tamnan Hatice Sultan camii hakkinda Hadikatiil-Cevâmî'de su bilgi verilmek-
tedir : "Bânisi Sultan Bayezid Han'm kerimesi Hatice Sultandir. Kendi Bursa'da med-
fundur. Minberini mutevelli olanlardan biri vaz'eylemistir. Vakfinin miisait oldugunu arz 
ve inha eyiemekle usul-ϋ vakfindan vazife ile hatip tâyin olunmustur. Sultan hamami 
bunun musakkafatindandir" (53). 19. Asirda Istanbul Haritasi'nda gôsterilen Hatice Sul
tan camii 1930 yillannda yikilmis, arsasi Vakiflar Genel Mudiirlugiine satilmis ve yeri-
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ne apartmanlar yapilmistir. Konyali, Hatice Sultan camiinin tarihi hakkinda basvurdugu 
eserlerde ve kaynakiarda hiçbir kayda rastlamadigini yazar (54); yaninda mektebi ve 
ôniinde çesmesi bulunan camiin fevkanî oldugunu belirtmekle yetinir (55). 

Hatice Sultan camii bugiin ayakta olmadigi, camiin mimari biçim ve karakterini 
gôsteren bir resim ya da belge de bulamadigimiz için bu hususta fazla birsey sôyleye-
miyor, fakat bunun konumuz bakimindan onem tasidigini da sanmiyoruz; çunku tezke-
relerde kayitli eserlerin yerleri gayet saglikh olarak gôsterildiginden Yenibahçe'de oldu
gu açikça belirtilen bir camiin Edirnekapi civannda bulundugunu dusunmenin hatali ola-
cagi ve sôz konusu Sultan Bayezid Κιζι camiinin Hatice Sultan camii olmadigi kanisini 
tasiyoruz. 

Yine bu gôriisten hareketle Konyah'nin ortaya attigi ikinci tezi de benimseyemiyo-
ruz. Konyali, tezkerelerde "Bayezid kizi" yerine "Bayezid torunu" denilse idi sôz konu
su camiin Neslisah Sultan camii oldugunu ileri siirebilecegini, avlusunda bulunan ku-
yunun basindaki su tekneslnin iizerindeki fair Cemalî'nin 1567/8 (H. 976) tarihli kita-
besine gore ayni yil ya da ona yakin bir tarihte yapildigi anlasilan camiin Mimar Sinan 
tarafmdan yapildigini sôyleyebilecegini açikhyor (56). Ne var ki, II. Bayezid'in torunu ve 
Gevher-i Miilûk Sultan ile Dukakin Mehmed Pasa'nin kizlari olan Neslisah Sultan'in camii 
de Edirnekapi semtinde bulundugundan tezkerelerdeki "k iz i" sôzunun daha genis an-
lamda kullanildigini kabul etsek bile Edirnekapidaki bir yapinin yerinin Yenibahçe olarak 
gôsterilmesine ihtimal veremiyoruz. 

Sonuç olarak II. Bayezid'in hangi kizinca yaptinldigini bilmedigimiz ve onernli bir eser 
olmakla birlikte Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde adi geçmediginden onyedinci yiizyil 
ortalarmda ortadan kalkmis oldugunu anladigimiz Sultan Bayezid KIZI camiini Sinan'in 
kaybolan camileri arasina katiyoruz. 

17. SULTAN SULEYMAN CAMU, SEHR-i ZÛL 

Tuhfet iil-Mi'marin'de Kanunî Sultan Siileyman'm "Gulanber kal'asinda Sehr-i Zûl 
de" bir cami yaptirdigi yazihdir. Osman Ergin, Seyyid Lokman'in Silsilenâme'sinden nak-
len Osmanlilann Sehr-i Zûl yada Sehr-i Zor dedikleri Kerkuk'un Gulanber kalesi adi veri-
len varosunun Kanunî zamaninda imar edildigini ve cami, han, çarsi, bedesten, hamam, 
degirmen, mîr-i miran sarayi, emir ve aga evleri, yeniçeri kislalarini içine alan bu ye-
ni iskân bôlgesinin yapimina 1561/2 (H. 969) de baslanip yapimin 1563/4 (H. 971) de 
tamamlandigini yazar. (57) Tuhfetiil-Mimarin'de adi geçen camiin H. 969-971 yillari ara-
smda Kanunl'nin emriyle yaptinlan sôz konusu cami oldugu bellidir. Ne var ki, bu ca
miin istanbul'dan gônderilen bir mimarin eseri oldugu yine Seyyid Lokman tarafmdan 
belirtildigi için (58) camiin Sinan eseri oldugunu sôylemek kolay degildir. Nitekim, 
Tuhfetiil-Mimarin'de Sehr-i Zûl'deki Sultan Siileyman camii ile ilgili kaydin "yazihp 
bilahare çizilerek ibtal edilmis olan sahifede" bulunmasi (59) Tuhfetiil-Mi'marin yaza-
nmn bile sonradan tereddude dusup bu camii listesinden çikardigim gostermekte, Gu
lanber kalesindeki Sultan Siileyman camiinin Sinan'in yapilan arasinda sayilamayacagi-
ni ortaya koymaktadir. 

18. SULEYMAN SUBASI CAMM, ISTANBUL 

Oç tezkerede de kayitli olan Siileyman Subasi camii ile ilgili olarak Tuhfetiil-Mi'ma-
rin'de "Camii serifi Siileyman Subasi der kurbi Unkapani" (60), ve daha sonra da, 
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"Unkapani kurbiinde Suleyman Subasi camii ihrak olub tekrar bina olunmustur" (61), de-
nilmektedir. Bu kayittan, ya Sinan ôncesi bir zamanda yaptinlan bir camiin yandiktan 
sonra Suleyman Subasi tarafmdan Sinan'a yenilettirildigi; ya da Sinan'in Suleyman Su
basi için yaptigi camiin kisa bir sure sonra yandigi ve gene Sinan tarafmdan onanldigi 
sonucunu cikartmak gerekir. Bu ihtimallerden ikincisinin dogru oldugunu Evliya Çele-
bi'den ôgreniyoruz. Evliya Çelebi camii soyle anlatiyor : "Evvelce Sultan Suleyman Han 
asrmda Suleyman Subasi vasitasile Mi'mar Sinana bina itdirilmisdir. Unkapani taorasin-
da ve leb-i deryâda oldugundan minâresi ve sâir bazi mahalleri miinhedim olmus idi. 
Sonralan (Kara Çelebi) zâde miiceddeden bina itdirmisdir. Alti dukkân ve mahzen olub 
bir kubbeli ,bir minâreli câmidir. Minâresi o kadar nahifdir ki hâlâ istanbulda bir esi 
yokdur" (62). Bu aciklamaya gore 1566 yilindan once yapilmis olan Suleyman Subasi 
camii daha sonra yikilmis fakat onanlmistir. Hadikatiil-Cevâmî'de camiin tarihi 1571 ola-
rak veriliyor (63). Sayet bu tarih dogru ise Suleyman Subasi camiinin 1569 yanginin-
da harab olduktan sonra Kara Çelebizâde tarafmdan gene Mimar Sinan'a yenilettirildigi 
kabul edilebilir ve Tuhfetiil-Mi'marin'de Suleyman Subasi camiinden iki kere sôz edil-
mis olmasinin sebebi de bôylece açikliga kavusmus olur. 

Unkapaninda, Atatiirk Koprusunun baslangicinda bulunan Suleyman Subasi Camii, 
Evliya Çelebi'nin tanimindan anlasilacagi gibi, tek kubbeli, ince ve guzel minâreli, fevkanî 
bir cami idi. 19. Asirda Istanbul Haritasi'nda gôsterildiginden 1882 yilinda ayakta ve iba-
dete açik oldugunu anliyoruz. Muhtemelen 1894 depreminde yikilmis, uzun bir sure 
harabe halinde kalmis ve 1950 yillarinda onanlmasi için çaba sarfedilirken Unkapani 
meydaninm açilmasi sirasinda yiktinlarak ortadan kaldinlmistir. (64) 

DËGERLENDIRME 

Mimar Sinan'in eserleri arasinda adi geçen fakat zamanimiza ulasmamis onsekiz 
camii toplu halde degerlendirdigimizde bunlardan besinin Sinan ile iliskisini kurama-
digimiz yapilar oldugunu gôruyoruz. Diyarbakir Sofu Mehmed Pasa ile Silivri Rustem 
Pasa camileri, Evliya Çelebi'ye inanirsak, onyedinci yiizyil ortalannda ayakta degiller-
di. Tamamlandiktan kisa bir sure sonra yikildiklan ve onarilmayarak ortadan kalktik-
lari akla gelirse de sadece Tuhfetiil-Mi'marin'de kayith olan bu camilerin Sinan tara
fmdan yapildigmi iddia etmek kolay olmayacaktir. Sinan'in ôlumunden iiç yil sonra 
Amid beylerbeyligine atanan Sofu Mehmed Pasa Diyarbakir'da bir cami yaptirmis ol-
sa bile bu camiin mimari herhalde Sinan degildir. Aslen Bosna'li olan Sofu Mehmed 
Pasa'nin Âmid beylerbeyligine atanmadan once Diyarbakir'da bir cami yaptirdigini du-
sunmek de yersiz olur. Bu yiizden Diyarbakir Sofu Mehmed Pasa camiinin Tuhfetiil-
Mi'marin'e yanlishkla alindigi gorusunu one surecegiz. Silivri Rustem Pasa camiinin 
de Tuhfetiil-Mi'marin'e bir yanhslik sonucu alindigini savunuyoruz; çûnkii Vezir-i a'zam 
Rustem Pasa için pek çok bina yapmis ve bunlari Tezkiretiil-Biinyan ve Tezkiretiil-Ebniye'-
nin listelerine kaydettirmis olan Sinan'in Silivri'de Rustem Pasa için bir cami yapip 
bu camiden adi geçen iki tezkerede sôz etmemesini basit bir unutkanhk eseri olarak 
kabul etmek zordur. Rustem Pasa 1561 yilinda oldiigune ve Tezkiretiil-Biinyan ile Tez-
kiretiil-Ebniye 1580 yillarinda kaleme alindigma (65) gôre Silivri Rustem Pasa camiinin 
Sinan'in son eserleri arasinda oldugu için bu tezkerelere alinmadigi, fakat ôlumunden 
sonra yazilan Tuhfetul-Mi'marin'de bu camiye yer verildigi gôriisti de tutarsiz kala-
caktir. 

Tezkiretiil-Ebniye'de adi geçtigi halde bu tezkerenin bir on çahsmasi olarak nite-
lendirdigimiz Tezkiretiil-Biinyan'da sôzu edilmeyen iiç cami vardir : istanbul'daki Haci 
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Evhad ve Mesih Pasa camileri ile Trikkala Mehmed Bey camii. Zamanimiza ulasmis ilk 
ikisinin sirasiyla 1585 (H. 993) ve 1585/6 (H. 994) yilinda tamamlandigmi biliyor ve 
bu iki camiin yapimina Tezkiretiil-Biinyan kaleme alindiginda henuz baslanmamis ol-
dugu için tezkerede adlari gecmedigi fakat daha sonra yazilan Tezkiretiil-Ebniye'de 
bunlara yer verildigi sonucuna vanyoruz. Mesih Pasa camiinin Tezkiretiil-Ebniye'nin ca-
miler bolumiinde en son eser olarak 84. sirada kayitli olmasi bu goriisumiizu destekler 
niteliktedir. Trikkala Mehmed Bey camii için de ayni durum sôz konusu olabilir. Ne 
var ki, Evliya Çelebi'nin gôrmedigi, yapim tarihini bilmedigimiz, onyedinci yuzyildan once 
var olup olmadigini dahi soyleyemeyecegimiz ve adi Tezkiretiil-Ebniye'nin bazi nushala-
rmda bile geçmeyen bu camii yine yanlislikla Sinan'in eserleri arasinda gôsterilen bir 
baska yapi olarak kabul etmek gerekecektir. 

Sayet yapilmissa 1580'lerin ortalanna tarihlenmesi gereken Trikkala Mehmed Bey 
camiinin aksine Kerkuk Sultan Suleyman camii Sinan için çok erken ve bu yiizden Si-
nan tarafindan tasarlanip yapilmasini miimkun gormedigimiz bir camidir. 1534-1535 yi-
lina tarihlenebilecek olan bu camiin yapimi için Kanunî'nin henuz Hassa mimarhgi dô-
nemi baslamamis bulunan yeniçeri Sinan'i gôrevlendirmis olmasi akla yakin gelmedigi 
gibi bu camiin Tuhfetiil-Mi'marin'e alindiktan sonra listeden çizilerek çikarilmasi da, as-
hnda mevcut olsa bile, Sinan ile iliskili olmadigini ortaya koyar. 

Yine sadece Tuhfetul-Mi'marin'de metin disi bir not biçiminde sôzii edilen Basra 
Ayas Pasa camii de Sinan'a mâledilmesi kolay olmayan bir baska camidir. Zamanimiza 
ulasmayan, hakkmda bilgi edinemedigimiz bu cami, eger yapilmissa, 1546-1548 yillari 
arasina tarihlenebilir ki bu yillar Sinan'm Istanbul'da çok ônemli iki selâtin camiin 
yapimi ile ugrastigi bir dôneme rastlar. Bu dônemde Sinan'in Bagdad Beylerbeyi için 
Basra'ya giderek bir cami yaptigini dusunmek zordur. Camiin Sinan'in Istanbul'dan 
gônderdigi bir kalfasinca yapildigi akla gelirse de ôteki iki tezkerede adi geçmeyen 
bir yapi için bu intimai dahi zayif kalmaktadir. 

Onsekiz camiden geriye kalan ondôrt camiin Mimar Sinan tarafindan tasarlanip 
kendisi ya da kalfalarmca uygulanan eserler oldugunu kabul ediyoruz. Mimarisi hak
kmda muhtemelen tek kubbeli oldugunu sandigimizi belirtmekten baska bir goriis bil-
diremeyecegimiz Konya Ereglisi'ndeki Dukakin-zâde Gâzi Mehmed Pasa, Kayseri'deki 
Osman Pasa ve Ulas'taki Memi Kethiida camilerini Evliya Çelebi gormiis ve Mimar Si
nan binasi olduklanni belirtmiçtir. Budin'deki Maktûl Mustafa Pasa camiini de gôriip 
anlatan Evliya Çelebi bu camii Sinan yapisi olarak tanimlamazsa da uç tezkerede adi 
geçen camiin Sinan tarafindan tasarlandigi bellidir ve bu hususta siiphe olmamak gere-
kir. Evliya Çelebi'nin sôzunii etmedigi ve bu yiizden onyedinci yiizyil ortalarmdan on
ce ortadan kalktigi sonucuna vardigimiz istanbul'daki Sultan Bayezid Κιζι camii ise ye-
rini dahi belirtemiyecegimiz bir Sinan eseridir. 

Ote yandan Samanli Rustem Pasa camiine ait minare kahntisi bu camiin yerini 
saptamamiza imkân vermektedir. Kubbeli oldugunu sanmakla birlikte yapi turunii ke-
sinlikle açiklayamayacagimiz bu camiin arsasinda yapilacak kazi ile temelleri ortaya çi-
kanldiginda konu aydinliga kavusacaktir. 1882 yilindan sonra yikildigini bildigimiz ve ar-
sasi 1958 yilinda açilan cadde altmda kalan Aksaray'daki Osman Çah Validesi camii 
ile Unkapani meydani duzenlenirken ortadan kaldinlan Suleyman Subasi camiinden bi-
rincisinin yapi turtinu saptayamadik; ikincisinin ise tek kubbeli, fevkanî bir cami ol
dugunu biliyoruz. 
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Yerleri konusunda bilgi sahibi olmakla birlikte arsalanna yeni binalar yapilmis ve 
bu yuzden kazi yoluyla temellerini ortaya çikarmak imkâni dahi ortadan kalkmis olan 
iki Sinan eseri de Istanbul'daki Hamamî Hatun ve Sinan Aga camileridir ki bunlann 
mimarisi hakkinda bilgimiz yoktur. 1941 yilinda yiktirilarak enkazi ortadan kaldinlan 
Edirnekapi dismdaki Emîr Buharî camii 1853/4 yilinda sakifli olarak yenilenmisti; fa-
kat Sinan yapisi ilk camiin yapi tiiru ve mimarisi konusunda kesin bir gôriis bildire-
miyoruz. 

Ote yandan, Abdurrahman Çelebi ve Ebû Fâzil camileri sakifli turde camilerdir. 
Abdurrahman Çelebi camiinin içinde ahsaptan bir kubbe bulunan ahsap çati ile ôrtiilii 
oldugunu Evliya Çelebi'den ôgrendigimiz gibi, 1957 yilinda yiktinlan camiin yayinlanan 
plan krokileri ile fotograflan Evliya Çelebiyi dogrulamaktadir. Ebû Fâzil camiinin mi-
mari turu konusunda da kesinlikla konusmak imkânma sahibiz; çunkii elde bulunan 
rôleve resimleri ve fotograflar bu camiin de ahsap çatili turde bir yapi oldugunu açik-
likla ortaya koymaktadir. 

Ôzetlersek, Mimar Sinan tarafmdan yapilan ya da yapildigi one siiriilen zamani-
miza ulasmamis onsekiz camiden besinin Sinan ile iliskisi bulunmadigi sonucuna vari-
yor; Sinan tarafmdan tasarlanan ve kendisi yada bir kalfasinca uygulandigini kabul et-
tigimiz onuç camiden ikisinin sakifli birinin kârgir kubbeli oldugunu biliyoruz. Geriye 
kalan ve bazilannin yerini dahi saptayamadigimiz on camiin mimarisi yada yapi tiiru 
konusunda bir gôriis bildirmek ise bugiin için miimkiin degildir. 
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kayittan tiirbenin de Mimar Sinan tarafindan yapildigi anlami çikarsa da ôteki iki tezkerede 
adi geçmeyen Budin'deki bu tiirbeyi Sinan'a mâletmek kolay olmasa gerektir. 

24 Molnar, "Zamanm en ônemli yapicisi, kuskusuz, Buda Valisi Vezir Sokollu Mustafa Pasa (1556-
1578)'dir. Mimarliktaki yapici tutkusuna ve iyi zevkine Peçevî'nin su sôzii de tanikhk et-
mektedir : 'Yapilan bu kiiçuk kitapta sayilamayacak (kadar çok) emsalsiz vezir' ", diyor, (A.g.e., 
s. 8). Medresesinden baska bugiin Buda'da ayakta olan iki ilica ile iki hamamin Maktûl Mustafa 
Pasa'mn hayir eserleri oldugu bilinmektedir. (A.g.e., ss. 17-19). 

25 C. VI., s. 242. Evliya Çelebi'nin soziinii ettigi yeni medrese tezkerelerde yer almadigmdan Sinan 
yapisi degildir. 

26 C. VIII. , s. 203. 

27 A.g .e . , s s . 205-206. 

28 M e r i ç , a .g .e . , s . 85, n o t . 312. 

29 A.g .e . , s . 85, n o t 300. 

30 A.g.e . , s . 85, n o t 302. 

31 C. I I I . , s s . 196-197. 

32 Ashnda, Evliya Çelebi Sivas'm Ulas kasabasinda Memi Kethiida camiini gôrdugiinii yazmamis 
olsaydi bu camiin Istanbul'a daha yakin bir yerde bulundugunu diisunmek daha akla yakin 
olurdu. Çorlu'dan Luleburgaz'a giderken altinci kilometre'de Ulas adinda bir yerlesme vardir. 
Ancak burasi 1937 yihnda kurulan bir goçmen kôyudiir. Ote yandan, Kocaeli ilinde Gôlciik ile 
Karamiirsel arasinda bulunan Yukari Ulas koyii eski izmit - Iznik yolu iizerinde bir ugrak ye-
ridir. Yukari Ulas yakminda harap bir cami yer ahr ki ahsap çatisimn içinde yine ahsaptan 
bir kubbe bulunan, son cemaat direkligi sonradan duvarla kapatilmis, moloz tas duvarh bu 
camiin kalem ici susleri onsekizinci yiizyil karakterindedir ve son cemaat yerinde duvara dayah 
mermer kitabede, "Sahibiil-hayrât ve hasenat Dergàh-i Ali kapicibasilanndan Tarzâde es-Seyyid 
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Abdullah Aga fi sene 1193", yazihdir. Bundan camiin 1780/1 yihnda yapildigi sonucunu çikar-
mak gerekirse de camiin kârgir duvar orgusunde goriilen izler yapinin daha eski oldugu ve 
onsekizinci yiizyilda esash bir onanmdan geçtigi ihtimalini ortaya ç ikanr . Baska turlii sôylersek, 
bu camiin onaltinci yiizyilda yapilip onsekizinci yiizyilda yenilenmis olmasi mûmkundur. Ne 
varki, Evliya Çelebi'nin açiklamasi karsismda Memi Kethiida camiinin Sivas'taki Ulas'ta bulun. 
dugunu kabul etmek zorunlugunda kaliyoruz. 

33 Albe r t G a b r i e l , M o n u m e n t s Turcs d'Anatol le , c . I . ( P a r i s , 1931) (P ré face , i ) . 

34 " d'après le Tezkeret al-bunlan, les deux seules mosquées qu'il éleva a Kayseri étaient celle 
de Osman Pasha et celle de Hadji Pasha, Je n'ai pas trouvé trace de la première, " A.g.e., 
C. I., s. 57. 

35 C. III . , ss. 178-9. 

36 Meriç, a.g.e., s. 75. 

37 A.g.e . , s . 24. 

38 "(Osman $ah Valdesi Camii) Aksaray kurbiindedir. Siileyman Han Koca Mi'mar Sinan'a bina 
itdirmisdir". Evliya Çelebi, C. I., s. 311. 

39 Konyah, a.g.e., s. 194. 

40 Meriç, a.g.e., s. 95. 

41 Oz, a .g .e . , C . I . , s . 124, not 301. 

42 Kervansaray Tezklretul-Ebniye'nin onuncu bolumiinde, 11. sirada kayitlidir. (Meriç, a.g.e., s. 115). 
Tuhfetiil-Ml'marin'in onikinci bolumiinde de adi geçer. (A.g.e., s. 49). Tezklretul-Bunyan'a alin-
mamistir. 

43 M e r i ç , a .g .e . , s . 25 . 

44 C. I I I . , s . 294. 

45 C. I . , s . 122. 

46 I s tanbul Camileri , C. I . , s . 122, n o t 290. 

47 Meriç, a.g.e., s. 77. 

48 A.g.e . , s . 28. 

49 C. I . , s . 312. 

50 K o n y a h , Miniar Koca S lnan ( I s t a n b u l , 1948) s. 96. 

51 A. yer . 

52 Mlmar K o c a S lnan' in Eser ler l , s . 50. 

53 C. I . , s . 127. 

54 A.g.e. , s . 50. 

55 A.g.e . , s . 51. 

56 A. yer . 

57 Turk Sehlr ler lnde Imaret S l s t e m l ( I s t a n b u l , 1939) s . 63. 

58 A. yer . 

59 Mer i ç , a .g .e . , s . 29, n o t 219. 

60 Meriç, a.g.e., s. 28. 
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61 A.g.e., s. 29. 

62 C. I. , s. 311. 

63 C. I. , s. 228. 

64 Unsal, a.g.e., s. 27. 

65 Her ikisi de Çair Nakkas Sa'î Mustafa Çelebi'nin eseri olan Tezkiretttl-Bunyan ve Tezkiretiil-Eb-
niye'den Tezklretiil-Bunyan daha once kaleme ahnmis, bu tezkerenin eksikleri Tezkiretiil-Ebniye'-
de giderilmistir. Tezklretiil-Ebniye'nin yazihs tarihi bilinmiyorsa da tezkereye ekli listelerde ka-
yith olan en geç yapimn 1586 yilinda tamamlandigim gozoniinde tutarak bu yazmayi 1586 ile 
1588 yillan arasina tarihliyoruz. Ote yandan, Asarî tarafmdan kaleme alindigi sanilan ve Sinan'in 
olumiinden sonra tamamlanan ya da baska mimarlann eseri oldugu bilinen bazi yapilann yer 
aldigi Tuhfetul-Mi'marin'in 1588 yilmdan sonra yazildigt açiktir. 

UNKNOWN AND LOST MOSQUES OF THE ARCHITECT SÎNAN 

ABSTRACT 

In Tezkiret-ul-Biinyan, Tezkiret-iil-Ebniye and Tuhfet-iil-Mi'marin (the three 
contemporary manuscripts that contain lists of the architect Sinan's works) there are 
altogether 107 mosques, 18 of which have not survived. Although references can 
be found in written sources regarding most of them to confirm their existence, 
it is impossible to ascertain with any certaintly whether a few had even been built. 
It is especially difficult to appraise five of the eighteen which are registered in 
only one of the manuscripts. Two of these cannot in any way be linked with 
Sinan and three were, in all probability, recorded by mistake. For the remaining 
thirteen mosques, I can say that one was definitely surmounted by a masonary 
dome, two supported timber roofs, while the architectural organization and form 
of the other ten is open to speculation. 


