
1076 195 

BDGAZiÇÎ UNIVERSITES! 
DERGÎSi 

Beçeri Bilimler - Humanities Vols. 8-9 - 1980-1981 

MIMAR SINAN'IN ONARDIGI CAMÏLER 

Aptullah Kuran 

OZET 

Mimar Sinan'in yapilanmn listelerini veren iiç adet yazmalarda toplam 107 cami 
kayiti olup, bunlardan kârgir kubbeli 13 cami île ahçap çatih 3 caminin Sinan tarafmdan 
onanlan camiler oldugunu biliyoruz. Bu onalti camiden onu, iiç tezkerede, birinin adi ise 
iki tezkerede geçer. Adlanna yalniz bir tezkerede rastlanan be§ caminin ise Sinan tarafmdan 
onanldigmi kesinlikle soylcmek zordur. 

Mimar Sinan'a ait éSerlerin listeler halinde sunuldugu onaltinci yiizyila 
tarihlenen Tezkiret ul-Bunyan'da 81 , Tezkiret iil-Ebniye'de 84, Tuhfet iil-Mi' 
mârin'de 103 olmak iizere toplam I07 cami kayitlidir. Bu 107 parça camiden 
Tuhfet iil-Mi'mârin'e zuhul eseri olarak alindigini sandigimiz 4 camii bir yana 
birakirsak geriye kalan 103 camiin 78'i kârgir kubbeli, 25'i de ahsap çatih ca-
milerdir. Sôz konusu 78 kârgir kubbeli camiden 13'ϋ ile 25 ahsap çatili camiden 
3'ii ise Sinan'in tasarlayip temelini atarak inça ettigi yeni camiler olmayip onun 
tarafmdan onanlan - ya da ona isnat edilen - camilerdir. 

Yapim tarihleri 1530 yilmdan ôncesine inen ve bir kismmin "tecdiden" 
yapildigi tezkerelere kayith olmakla birlikte ozellikle onaltinci yiizyil baslarina 
tarihlenen bazilan için bôyle bir kayit konulmamis olan sôz konusu onalti cami
den onunun adi iiç, birinin adi iki tezkerede geçer; besi ise sadece bir tezkerede 
yer ahr. Clç tezkerede de kayith olan camilerin Sinan ile iliskili oldugu ve kendi 
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uygulamasi olmasa bile onun hazirladigi resim ve kesiflere gôre onanldigi yolunda 
suphe bulunmamak gerekir. iki tezkerede adi geçen camiin, iiciincii tezkerede 
bir hata sonucu yer almadigi savunulabilir. Ne var ki, adlanna yalniz bir tezkerede 
rastladigimiz beç camiin Sinan tarafmdan onanldigini kesinlikle sôylemek imkâni 
yoktur. 

1. ÇEYH ABDULKADiR GEYLÂNI CAMtf, BAÔDAT 

Kanuni Sultan Siileyman'in Bagdat'i 1534 yihnda fethinden sonra onaril-
masmi emrettigi Seyh Abdiilkadir Geylâni camiine ^ ' sadece Tuhfet iil-Mi-
mârin'de yer verilir. Kanuni'nin Bagdat seferine yeniçeri olarak katildigi bilinen 
Sinan'in 1534 yihnda Bagdat'ta bulundugu siirede bu camin onarimmda gôrev 
almis olmasi ihtimali varsa da Tuhfet Ul-Mimârin'deki kaydin yazildiktan sonra 
iptal edilmis olmasi ^2' bu ihtimali dahi zayiflatmaktadir. 

2. SULTAN SULEYMAN CAMti, VAN KALESI 

Yine adi sadece Tuhfet ul-Mimârin'de geçen ve bu tezkereye alindiktan 
sonra ustii çizilerek listeden çikarilan bir baska cami de Van Kalesi camiidir 
ki Evliya Çelebi bu cami konusunda sunlari yazar: "Yukari kal'ada (Van'm câmii) 
ta Hazret-i Dâvud asrinda bina olunmus bir mâbed-i kadimdir. Bade Hazret-i 
Ebubekir elçilik ile geldikte mescid oldu. Nice yiiz meliik eline diisiib ve yine 
câmi olarak âhir 940 tarihinde Sultan SUleyman ta'mir ve tevsi ettirerek ismini 
(Siileyman Han câmii) dedirmisdir. Bir kapulu, hayli vâsi bir câmidir. Bir mi·· 
naresi var. Hatta Van'da bir zelzele-yi azime oldukda mînare munhedim olub 
kalmakla Yeniçeri Agasi Omer Aga bir musanna minare bina ettirmisdir ki 
alemi vakt-i zuhra kadar ebr-i kebud içinde kalir. Bu iç kal'ada bundan gayri 
câmi yokdur" '4^. 

Evliya Çelebi'nin sozlerinden Van kalesindeki eski camiin 1533/4 (H. 940) 
yihnda onanldiktan sonra Siileyman Han camii adim aldigmi ve depremden 
yikilan minaresinin daha sonra Omer Aga tarafmdan yenilendigini ogreniyoruz. 
Bugiin kubbesi çôkmiis, minaresinin kiilâhi ve serefe korkuluklan yikilmis olan 
camiin mimari niteligi Evliya Çelebi'yi dogrulamaktadir. Ne .var ki, Kanuni'nin 
Irak Seferi esnasinda Van Kalesinin onanldigi belli ise de bu uygulamanin Sinan 
tarafmdan yapildigi kesin degildir. §eyh Abdiilkadir Geylâni camiinde oldugu 
gibi Van Kalesi camiin onarimmda da Sinan'in bir sure çahsmis olmasi miimkiin-
dur. Ote yandan, Tuhfet ul-Mi'mârin'in yazarim dahi siipheye diisiiren bu onanm 
isinde Sinan'in fazlaca bir katkisi olmadigini diisiinmek akla daha yakin gelmekte-
dir. 
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3. CAMi-i ÇERiF, KUDUS 

Adindan sadece Tuhfet iil-Mi'mârin'de sôz edilen bir baçka yapi da Kudiis-
teki Cami-i Serif'tir. Bu cami Kubbet iis-Sahrâ'dir. içinde bulunan kitabeye gôre 
691/2 (H.72) yilinda Halife Abdulmelik tarafindan yaptinlan mabedin dokuzuncu 
yiizyilda ve daha sonra pek çok kez elden geçtigi iizerindeki çesjtli onarim kita-
belerinden anlasjlir. Sôz konusu edilen onarim kitabelerinden ikisi Kanuni dône-
mine aittir. 1528/9 (H. 935) tarihini taçiyan ve kitabede mabedin dis. duvarla-
rmin alti kismmi çevreleyen ve Salâhaddin Eyyubi zamaninda konulan mermer 
levhalann onanldigi belirtilir. 1561/2 (H.969) tarihli ikinci kitabe ise dis cephele-
ri siisleyen çini kaplamanm yapimi ile ilgilidir. 

1520 sonlan Sinan için çokerken oldugundan 1528/9 onariminda Sinan'a 
bir gôrev verilmif olmasi tarih gerçeklerine ters diiser. 1561/2 onanmini Sinan-
m gerçeklestirmis olmasi ise tarih açismdan mumkiin ve Evliya Çelebi'ye gôre 
gerçek * ' ise de Kubbet lis-Sahrâ gibi islam âleminin en kutsal yapilarmdan 
birisi oldugu halde Tezkiret ul-Biinyan ve Tezkiret iil-Ebniyede bu yapidan sôz 
edilmemesini anlamak giiçtur. Unutulmus ya da mimari onanmdan çok siisleme 
isi oldugundan Sa'i tarafindan kaleme ahnan tezkerelerde yer verilmesinin uygun 
bulunmadigi akla gelirse de Kubbet Us-Sahrâ'yi 1561/2 de bir baska mimarm 
onarmis oldugu ihtimalini de gôzden uzak tutmamak gerekir. 

4. SULTAN BAYEZtD CAM», ISTANBUL 

Tezkiret ul-Biinyan ve Tezkiret ul-Ebniye'de yer almamakla birlikte Tuhfet 
iil Mi'mârin'de kayitli olan Istanbul Sultan Bayezid camiini Sinan'in ôzyapilan 
arasinda sayamayacagimiz açiktir. 1500/1—1505/6 (H. 906-911) yillan arasinda 
yapilan Bayezid camiinin "Kiiçiik.Kiyamet" adi verilen 1509 depreminde hasar 
gôrdugiinii ' ' ve daha sonra onarildigini biliyoruz. Tuhfet iil-Mi'mârin'de rastla-
digimiz: "istanbul'da merhum Sultan Bayezid'in camii serifi bir kemeri cedidle 
istihkâm bulmu§tur, fi sene 981" seklindeki kayittan '7^camiin 1573/4 yilinda bir 
kere daha elden geçirilerek saglamlaçtinldigi anlasihyor. Bu onarimm Mimar 
Sinan tarafindan sahsen ya da kalfalarmdan biri aracihgiyla yapilmiç olmasi 
mumkiindur. 

5. SULTAN SELiM CAMÎÎ, iSTANBUL 

Tuhfet iil-Mi'mârin'in Camiler BôliimUniin ilk sirasmda yer alan ve Sinan-
m ôzyapisiymis gibi gôsterilen Sultan Selim camiinin de Sinan tarafindan tasar-
lanip yapilan bir cami olarak kabul edilmesi imkâni yoktur. Yavuz Sultan Selim 
1520 yilinda istanbul'dan Edirne'ye giderken yolda ôlmiis, cenazesi istanbul'a 
getirilerek sonradan Sultan Selim admi alan semtte topraga verilmis ve Kanuni 
Sultan Suleyman cenazenin gômuldugu yere bir turbe ve tiirbenin online babasinin 
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hatirasini anmak için bir cami yaptirmiçtir. Yavuz Sultan Selim adma yaptinlan 
camiin bitis, tarihi kapi kitabesinde 929 olarak verilir. Buna gore, 1520 yilinda 
yapimina basjanilan cami 1522/3 yilinda tamamlanmiçtir. 

Yeniçerilik dôneminin basjanna rastlayan bu yillarda Mimar Sinan'in 
bir selâtin camiin yapimi ile gôrevlendirilmesi ihtimali fazla olmadigi gibi, Belgrad 
ve Rodos Sefer-i Humayunlarma katildigini bildigimiz Sinan'in 1523 yillan 
arasmda istanbul'da yedi aydan fazla bulunmadigi da unutulmamalidir. Bu yuz-
den, Sultan Selim camiinin Mimar Sinan tarafindan yapilmadigi; ancak, Sultan 
Bayezid camii gibi Sultan Selim camiini de Sinan'in elli yilhk mimarbaçihgi 
dônemi esnasinda onarmis, olabilecegi sonucunu çikarmak gerekir. 

6. KA'BE-i ÇERiF, MEKKE 

Kanuni Sultan SUIeyman'm Mekke'nin imarina ônem verdigi, bu kutsal 
çehirde hayir eserleri yaptirdigi, ve Ka'be-i Çerif'in iyi durumda olmasi için 
çaba sarfettigi bilinmektedir. Tuhfet iil-Mi'mârin'de " Ve sene 958'de Mi-
sir Valisi Ali Paça'ya hukm-i çerif vardir. Misir'da mi'marbasj olan Kara Mus
tafa Ka'be-i Muazzama'ya varub (derun-ι) Mezar-i Rahmet'in kusurun tecdid 
itmiç " denilerek Ka'be-i Çerif'in 1551 yilinda Kanuni'nin emri uzerine 
onarildigi belirtilmektedir. 1551 onarimi ve yine Kanuni tarafindan yenilenen 
Bâb-ι Selâm minaresi ' ' ile Sinan'm iliçkisi bulunup bulunmadigi belli degil-
dir. Ote yandan, biiyiik avluyu dort tarafta kuçatan kubbeli revaklarm Sinan 
tarafindan onanldigini Tezkiret iil-Biinyan ve Tezkiret iil-Ebniye'deki "Harem-i 
§erif'in kubbeleri ta'mir olundu" ifadesinden anhyoruz. Tuhfet ûl Mi'mârin-
de, "Ka'be-i Muazzama'nm kibâbi Sultan Murad Han ahdina temarn olmujdur", 
denilir ise de Kanuni zamaninda baçlatilan bu onanmin 1567/8 (H. 975) yilin
da tamamlandigi yapinin iizerindeki onarim kitabesi ile sabittir. ' ' 

7. CAMi-i ATÎK, ÎZNIK 

iznik çehrinin 1325 yilinda Osmanli topraklarma katilmasindan sonra 
Orhan Gâzi zamaninda camie çevrilerek yanma bir de minare eklenen Ayasofya 
kilisesi hakkmda Tezkiret ul-Ebniye'de "iznik nam kasaba kiliseden dônme 
cami-i atik ihrak olub cediden Sultan Suleyman bina eylemiçtir"; Tuhfet til-
Mi'mârin'de, "iznik'deki cami-i atik tekrar bina olmujtur", deniliyor. Eviiya 
Çelebi ise Seyahatnâmesinde junlan yazar: "Asil jehir yigirmi alti mihrabdir. En 
me$huru Orhan Gâzi camiidir. Kiliseden câmie tahvil edilmrç kurçunla mestur 
bir mâbed-i azimdir. Çarçi içinde olmagla cemâat-i kesireye mâlik, bir minareli-

dir. Lâkin, muahharen yandigindan Suleyman Han Mimar Sinan'a ta'mir ittirmis-
d i r - . ( i o ) 

iznik Ayasofya camii onaltinci yiizyilda Mimar Sinan tarafindan onaril-
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diktan sonra tekrar harap olmus. ve zamanimiza iist yapisi çôkmuç, minaresi 
yikilmis, bir durumda ula$mistir. Bu yiizden, Sinan'in katkisini saptamak giiç-
tiir. Ancak, kilisenin orta sahni ile yan sahmlarini ayiran su tu η dizilerinin kal-
dirihp yerlerine buyUk kemerler atilarak iç mekânm biitiinlejmesinin saglan-
masi yolundaki uygulama Sinan'a ait olsa gerektir. 

8. ÇORUM ULUCAMii 

Zamanimiza ilk mimari biçim ve karakteri oldukça degiçmis olarak 
ulaçan Çorum ulucamiinin I. Alâaddin Keykubâd'm azadh kôlelerinden Hay-
reddin Hizir tarafmdan yaptinldigi sanihr. Ulucamiin ne zaman yapildigi ke-
sinlikle bilinmiyorsa da 1306 (H. 10 sefer 706) tarihli ve Anadolu Selçuklu 
çaginm en gUzel ôrneklerinden biri olan oymali mavun minberi ilk yapinin on-
iiciincii yiizyila tarihienebilecegine içaret eder. 1509 ve 1514 yillannda iki kez 
depremden hasar gôren ulucamii Mimar Sinan onarmi§ ' ' fakat ulucami 1783 
depreminde tekrar yikilmiçtir. Bu sefer Cebbarzâde Siileyman Bey ile oglu Ab-
diilfettah Bey tarafmdan ele alman Çorum Ulucamiinin onarimi 1810 (H. 1225) 
yilinda tamamlanmistir ' '. Ondokuzuncu yuzyilda tek minareli olan Ulucamiin 
dogu minaresi ile son cemaat yerinin kubbelerini ise 1911 (H. 1329) yihnda Mu-
tasarrif Celâl Bey yaptirmijtir * '. 

Beden duvarlan sariya çalan diizgiin kesme ta$tan ôrtilmiis, dort satihh 
ah sap çatisi ile son cemaat yeri kubbeleri kursun kaph olan Çorum Ulucamiinin 
diiz ahçap tavanli mekâninm orta yerinde 12.20 m. çapinda ahfaptan bir kubbe 
yer alir. Çati içine gizlenen basik kubbe oniki siituna biner. Bu siitunlann ve 
ahsap kubbenin 1810 onanmina ait oldugu, Sinan ile ili$kisi bulunmadigi açik-
tir. Ulucamiin kare plânh iç mekâni Sinan'in yapinin Ustiinu dokuz kârgir kub-
beyle ortttigii tezine yol açmiçsa da ' ' bu gôruçu destekleyen bir iz ya da bei
ge yoktur. ilk yapinin içeride ahsap direklere oturan duz toprak damli oldugunu 
ve Sinan'in bu sistemi bozmadigini diisunmenin daha tutarh oldugu kanismdayiz. 

9. KUTAHYA ULUCAMU 

Tezkerelerde Mimar Sinan tarafmdan yenilendigi açiklanan Kiitahya'daki 
"Orhan Gazi camii" * ', Yildrnm Bayezid zamanmda yaptirilmiç olan ' 6 ' 
Kiitahya ulucamiidir. Camiin, alti yarim kubbenin besledigi iki biiyiik orta kubbe 
ile dort kôse kubbesinden olusan iist yapisi 1888/9 (H. 1306) yilinda yapildi-
gmdan ' ' kubbeli iist ôrtiiniin Mimar Sinan ile iliçkisi yoktur. Kutahya'y 
ziyareti sirasmda camii gôren Eviiya Çelebi'nin açiklamalarmdan yapinin on
dokuzuncu yiizyil sonlarmda ônemli bir degisjklik geçirdiginj aniiyoruz. Eviiya 
Çelebi Kiitahya ulucamiini fôyle anlatiyor: 

" Tulen seksen kadem ve arzen doksan ayaktir. Ve iki yan kapu ve 
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bir kible kapusu var. Beçer kademe tas. nerdiiban ile çikilir ve derun-u câmide 
ciimle elli yedi çam direkleri Uzre çarpuçta tavan kubbedir. Ve iki canibinde yan 
sofralan iizre bir kat tabakalar var. Cemaât-ι kesire oldukta yukaruda ibâdet 
iderler. Ta mihraba varmca iki taraf bôyle tabakadir. Bu tabakalann fevkinde 
ve tahtinda ciimle altmif dort demirii pencerelerdir. Mihrabi ve minberi ol kadar 
musanna degildir. Tarz-ι kâdimdir. Elhâsil bu $ehirde bundan biïyuk selâtin 
cami yokdur. Hin-i izdihamda yirmi bin âdem alir ve serâpâ kârgir binâdir ve 
ciimle kurçun ôrtuliidiir. Amma haremi yokdur. Ancak kible kapusundan ta§ra 

ta§ nerdubanin iki cânibinde yan sofralan vardir. Ve sol tarafta bir minaresi 
v a r " ( 1 8 ) 

Evliya Çelebi'nin verdigi bu etrafh bilgiden, Kiitahya ulucamiinin as-
linda iki yaninda boydan boya mahfiller ve iç mekâmn orta yerinde ahçaptan 
bir kubbe bulunan, ahçap çatisi kurfun dôçeli bir yapi oldugunu ve Mimar Sinan-
in camii onanrken ilk biçimini bozmadigi sonucunu çikanyoruz. Ote yandan, 
son cemaat revaki ile revakin batisinda yukselen minare onaltinci yiizyil iislubun-
da oldugundan ve minarenin kapisi iistundeki 1553/4 (H. 961) tarihli kitabe de 
bu gerçegi kanitladigindan ' ' camiin giri§ bôliimuniin Sinan tarafindan yeni-
lendigi, yada yapiya eklendigi bellidir. 

Ulucamiin yanlari kapali revaki be$ gôzludur. Gôzlerden ortadaki kub-
beli, yandakiler tonozlu yapilmiç ve gôzleri ayiran kemerler cephede dort siituna 
bindirilmiçtir. Revakin orta gôziiniin içinde bulunan ve iki sus sutununun iistiine 
oturtulmuf olan frontonlu alinligin Sultan Abdiilhamid zamaninda yapilan ona-
nmda konuldugu bellidir. Oteki iiç gôziin camekânla kapatilmasi ve batidaki son 
gôziin duvar ôriilerek bir oda haline sokulmasi da ayni onarim esnasmda yapilmij 
olsa gerektir. 

Son cemaat yerinin dogu ucunda one dogru çikinti yapan minarenin 
diizgUn kesme tastan yapilmis. kiib ve papuç bôliimleri onaltinci yiizyila aittir. 
Govdesinin daha sonra yikildigi ve tugla olarak yenilendigi anlaçiliyor. 

10. DEFTERDAR SULEYMAN ÇELEBl CAMli, ÎSTANBUL 

Cibali'de Osktiplii Caddesi ile Bostan Hamami Sokagi kavsagmda bulunan 
ve Uskiiplu camii adiyla tanman Defterdar Siileyman Çelebi camii zamanimiza 
iiç kere biçim degistirerek ula$mi$ bir yapidir. Burada ilk olarak Fâtih Sultan 
Mehmed çaginin ileri gelenlerinden Çakir Aga bir mescid yaptirmiçti. ^2 0 ' Daha 
sonra, Kanuni Sultan Siileyman'in defterdarlarindan Siileyman Çelebi onbejinci 
yiizyila ait olan bu mescidi Mimar Sinan'a yenile.terek cami haline dôniistiir-
mii§tu. ^2 ' Mimar Sinan'in onardigi cami de ondokuzuncu yiizyilda harab olmus 
ve Sultan Abdiilaziz zamaninda bir kere daha elden geçirilmijtir. ' 2 2 ' 
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Evliya Çelebi'nin "çarpu$ta kurçun kubbeli" diye tammladigi * ' Def-
terdar Siileyman Çelebi camiinin aslinda içinde ahfaptan bir kubbe bulunan 
ah§ap çatisim iizeri kurçun kaph bir cami oldugu aniasjtiyor. Ancak diizensiz 
bir mimariye sahip olan sjmdiki cami ile Mimar Sinan'in onardigi sakifli cami 
arasinda bir baglanti kurmak imkâni gôremedigimiz için bugiin ayakta duran 
camiin ondokuzuncu yuzyilda tiimii ile yeniden yapildigi sonucunu çikanyor, 
onaltinci yiizyil yapisi cami konusunda bir gôriis. belirtemedigimizi açiklamakla 
yetiniyoruz. 

11. ABDUSSELÂM, ΙΖΜΪΓ 

izmit'te imaret Mahallesinde bulunan ve bugiin ïmaret Camii adi ile tani-
nan Abdiisselâm camii için Tezkiret iil-Biinyan'da, "Merhum Abdiisselâm camii 
tecdiden izmidde"; ^ ' Tezkiret iil Ebniye'de "iznigmidde tecdiden merhum 
Abdiisselâm camii mescid iken tekrar cami olmuçdur" ' 2 6 ' denilir. Bu açikla-
malara gôre Mimar Sinan kendisinden ônceki bir dônemde yapilan izmit'teki 
Abdiisselâm mescidini onarmis. ve cami haline dôniiçturmuçtiir. 

11. Bayezid ve I. Selim zamani defterdarlanndan Abdiisselâm Çelebi-
nin * ' izmit'teki camii Sinan'dan bu yana asil mimari biçim ve iislubu bozu-
larak giiniimuze gel mi § bir yapidir. Marsilya kiremiti dôçeli ahçap çati ile ôrtiilii 
camiin beden duvarlari sivanmiç, minaresi yenilenmiç, son cemaat yeri kaldiri-
larak iç mekân kuzeye dogru uzatilmi; ve dogu tarafina bir oda eklenmiçtir. Bu 
odanin kapisi iistiine konulan 1289 tarihli mermer levhada bir hadis yazihdir. 
Kuzeydeki pencernin iistundeki kitabede de yine 1289 tarihini tajir. Abdiisselâm 
Çelebi'nin sulâlesinden Hatice Firdevs Hanim'm 1873 yilmda ôldiigunU belirten 
kitabe ' ' camiin ondokuzuncu yiizyilda bu hayirsever hanim tarafmdan ona-
rildigma i$aret etmektedir. Bu onanmda camiin mimarisi bozulmustur. Ne var 
ki, cami daha sonra bir kere daha ele alinmis. ve ash ile pek fazla iliçkisi kalmami$ 
olan bugiinkii mimari goruntusiinu yirminci yiizyilin ortalannda almi$tir. 

12. HASEKl SULTAN ÇAMU, SVtLENGRAD 

Tezkiret iil-Bimyan ve Tezkiret ul-Ebniye'de kayith olmakla birlikte 
Tuhfet iil-Mi'mârin'de her nedense adi geçmeyen Haseki Sultan camii bugiin 
Bulgaristan sinirlan içinde kalan ve Svilengrad denilen Mustafa Pa$a ilçesinde, 
buraya admi veren oniki gôzlii Mustafa Pa$a kôprusii yakimnda bulunur. Cami 
ile ilgili olarak Evliya Çelebi $ôyle diyor: "Cisr (Mustafa Pa$a Kôprusii) basjnda 
câmi selâtin gibi bir câmi-i ru$endir. Kitabe-i alilesi iizre Kàrahisari Hasan Çele
bi hattile muharrer tari hi $udur: 

<3^>*(J*-U~^>\ ^J.\ (El-mescid ussise ala't-takvâ). Bu 



202 APTULLAH KURAN 

camiin imareti, mekteb-i sibyân, han ve hamam, çarçu ve bazan rasâs-i has ile 
mestur olup Koca Mi'mar Sinan binâsidir. Minaresi gayet musannadir". * ' 

Balkan harbi esnasinda yikilarak ortadan kalkan Haseki Sultan camiinin, 
eski resimlerine gôre iiç yaninda mermer siitunlu revaklar bulunan ' ' , tek mina-
reli, iistU kurfun kapli dort satihh ahsap çati ile ôrtiilii bir cami oldugu goriiliir. Ne 
var ki, onaltinci yiizyil sakifli camilerde son cemaat yeri ah§ap direklere binen bir 
sundurma §eklinde yapildigindan asil camiin ahsap çatilt oimayip kârgir kubbeli 
oldugu akla geliyor, ki bôyle olmasi Eviiya Çelebi'nin "selâtin camii" benzetmesi 
ile de daha uygun duçmektedir. 

Eviiya Çelebi'nin kaleme aldigi tarih misrai Ebced hesabi ile 916 (1510/1) 
tarihini gosterir. Buna gore Svilengrad Haseki Sultan camiini I I . Bayezid zama-
ninda tarihliyor ve tezkerelerde Mimar Sinan'in ôz yapisiymiç gibi gôsterilse de 
Sinan tarafmdan onanlan ' ' b i r baçka cami oldugu sonucuna vanyoruz. 

13. TA§LIK CAMtt, EDÎRNE 

Tezkiret iil-Ebniye'de, "Edirne'de Taslik Camii Mahmud Paca ruhu için 
zevâyidinden yapildi" ^ ' §eklinde sôzii edilen Edirne'deki Mahmud Pa§a camii
ni Eviiya Çelebi, "Cimii Siileyman Han (Tasjik Camii) diye adlandirdiktan sonra, 
"once zâviye imiç. Bâdehu Siileyman Han bunu veziri Mahmud Paca ruhiyçiin 
bir câmii lâtif ettirmiçdir, bir kubbe-i âliyeli ve bir minâre-i ser-âmedli cemâaat-i 
kesireye mâlik câmii lâtifdir. Ama ôyle miikellef ve biiyiik câmi degil", sôzleriyle 
aniatir. * ' Eviiya Çelebi'nin bu ifadesine gôre cami Kanuni Sultan Siileyman 
zamaninda onun emriyle yaptirilmistir. 

Kapi kitabesi bulunmadigindan yapilis tari hi bilinmeyen Edirne'deki 
Mahmud Paca camii gUniimiize erisememiç bir cami olmakla birlikte yayinlanmis 
eski fotograflarmdan bilgi edinebildigimiz bir yapidir, ve bu fotograflar Tasjik 
camiin Kanuni ve dolayisiyla Mimar Sinan zamanmdan ôncesine gittigini açikça 
ortaya koymaktadir. Nitekim, Ekrem Hakki Ayverdi Mahmud Paca camiin 1473 
yilmda yapildigmi belgeleriyle açiklamakta, camii onbeçinci yiizyila tarihlenmekte 
ve yapinin mimari karakterinin, ozellikle, minare kaidesi, pencerelerin orani, son 
cemaat revaki sutunlannin çapi ve basjiklarimn Kanuni zamanmdan ônceki yil-
lara ifaret ettigini hakli olarak belirtmektedir. *• ' 

Camii 1929'da inceleyen Ayverdi'nin, "Camiin kubbe kasnaklan kesme 
tas. idi; kubbe kôçelerindeki destek kôpriilerin emsâline bundan evvel Uç Sere
feli'de rastlanir. Siitunlar yigma mermer ve kôfelidir; baçliklan Uç §erefeli'de 
oldugu gibidir. Kapi iki renk tajla yapilmiç, sivri kemerli ve tachdir. Kible duvari 
pencerelerinde istalâktitli iiç koje aynalar bulunmaktadir. Revak sofasmm sol 
tarafi sjmâle karçi ortiiliidiir; sag taraf one dogru geniçlemiçdir. Vaz'iyete gôre 
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kubbe 14-14.5 m. olacakdir. Yikilan revak kubbeleri yerine ο zaman çati yapil-
mis. bulunuyordu", ' ' çeklinde tammladigi Taçlik camiini bu açiklamadan 
anlaçilacagi gibi, Mimar Sinan'm ôz yapilanndan biri olarak degil, fakat Kanuni 
ya da II. Selim zamanmda onardigi camiler arastnda saymak gerekir. 

Tasjik camii 1752 (H. 1165) depreminden hasar gôrmiij, sonra tekrar 
onanlmijti; fakat "istilâ ve isgallerden beri bakilmadigindan (1930 yillarinda) 
harap durumda bulunuyordu. ' ' Edime Vakiflar Miidiirliigiine yazilan I6.6.1936 
tarihli kadro harici camiler hakkindaki raporda, " kur$unlan bundan otuz 
sene kadar evvel evkaf canibinden tamamen soyulmuç, minaresi yarisma kadar 
dii$mu§, kapilan, pencereleri kinlmis. ve kopmuç, mihrap ve mimber yerinden 
oynamiç, kubbe sizmif ve yedi sekiz yerinden çatlamiç, cephe tarafi ileriye dogru 
meyil etmi$, hatti $akulden 25-30 cm. aynlmiç, etrafmdan geçmek tehlikeli 
oldugu için yasak edilmis. " deniliyordu. ' ' Daha sonra camiin yiktinl-
masma karar verilmis. ve Taçlik (Mahmut Pa$a) camii 1942 yilmda yiktinlmiç-
t.r. <38) 

14. AHÎ ÇELEBi CAMU, tSTANBUL 

Tezkiret ul-Ebniye'de, "Izmir iskelesi kurbunde" bulundugu belirtilen, 
Evliya Çelebr'nin, "Yemiç iskelesinde mal helâliye bina olunmuf Mimar Sinan 
kân bir câmidir" ^3 9 ' diye tanimladigi Ahi Çelebi camii Eminônii'den Unka-
pani'na giderken caddenin Haliç tarafinda, Riistem Paca camiinin karçisina dû-
yen yogun yapi adasinin içindedir. 1506 yilinda Reis ul-etibba (Hekimbaji) 
olan, azledildikten sonra iki kere daha ayni gôreve atanan ve Tebriz'li tabip Ke-
malettin Efendi'nin oglu olan Ahi Çelebi'nin asil adi Mehmed'dir. Ahi çelebi 
1523/4 (H. 930) yilinda Misir'da olmiiçtiir. Bu yiizden, Mimar Sinan'm Ahi 
Çelebi'ye bir cami yapmis. olmasi dufuniilemez. Nitekim, Tuhfetul-Mi'mârindeki, 
"Camii Ahi Çelebi deruni Sebzehane ihrak olub tekrar tamir olunmujtur" ' ' 
$eklindeki ifadeden camiin bir yangin geçtrdikten sonra onanidigi anlasjliyor. 
1539 yilinda tamamen yandigini kaynaklardan ogrendigimiz ' ' cami yangin-
dan bir sure sonra yenilenmiç olmahdir. 

Ahi Çelebi camii, iki yanda alçak ve ince uzun sahinlarla geniçletilmiç 
kubbeli bir iç mekân ile bunun ôniinde alti kubbeli ve kapali bir son cemaat 
yerinden olu$ur. Minaresi batidadir. 9.50 metre capmdaki ana kubbenin yiikii 
pandantifler ile dort biiyiik sivri kemere aktarilmiç, doguda ve batida biiyiik 
kemerlerin içlerine ikiz kemerler açilarak yan sahinlara geçi$ saglanmi$tir. To-
nozlu yan sahmlann dis. duvarlannda dort atkili iki$er pencere bulunur ve bun-
lann tepelerinde yuvarlak pencereler yer alir. Kuzeyde, kapinin sagina ve soluna 
birer ait pencere; List seviyede, biiyiik kemerlerin içine, yanlarda dorder, arkada 
iiç; kible tarafinda be$ olmak iizere onalti adet yuvarlak kemerli pencere açil-
miçtir. Ust seviyedeki pencerelerin kayitlan yenidir ve bunlarm alçi jebekeleri 
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yoktur. Yalniz yan cephelerindeki yuvarlak pencerelerin alçi pencereleri yerin-
de durmaktadir. 

Ahi Çelebi camiin kapah son cemaat yeri, ortadaki iki biiyiik ayakla alti 
boliime ayrilmis, ayaklar beden duvarlarma kalm ve alçak kemerler ile baglan-
mis ve her bolumiin Ustiine pandantiflere binen bir kubbe oturtulmustur. Bu alçak 
mekânm pencereleri, cephede, kapinin saginda ve solunda ikiser, doguda bir, bâ
ti da iki adet olmak Uzere tek katlidir. Camiin tas minaresi dort kô§e bir kaide 
UstUnde yukselir. Gôvde ve petek bôlumleri yuvarlak kesitli, serefe alti dUz, kU-
lâhi sivridir. 

Ahi Çelebi camiin beden duvarlan bugiin si val ι ise de ust yapisinin kuzey 
cephesinde yer yer dôkulen sivanin altinda tugla hatilli tas duvar ile buyuk ke-
merlerin tugla ôrgUsunU gôrmek mUmkUn olur. Ost ôrtii kurçunla kaphdir. Camiin 
iç duvarlan dôsemeden yaklasik bir metre yUkseklige kadar beyaz mermer levha-
larla kaplanmis, Ust tarafi sivanmistir. Camide, ana kubbenin nakish gôbegi di-
smda susleme gôrUlmez. Mermer mihrabi ile ahsap minberi yenidir. 

Ahi Çelebi camii onaltinci yuzyilda onarildiktan sonra da yangin ve dep-
remden çok hasar gôrmUç bir yapidir. 1653 yanginindan harap olmus * ' , 
1894 (H. 1310) depreminde topraga gômUlerek içini su basmisti. * 4 3 ' Bôylece 
yirmi y il kadar suya batik kaldiktan sonra ici dolduruldu, kubbesi çemberlendi, 
ayaklan buyutUIdu ve ek kemerler vurularak yeniden ibadete açildi. ^4 4 ' Cami 
son olarak 1960 yillannda bir dernek tarafmdan onarilmistir. 

15. BALi PA§A CAMiî, ISTANBUL 

Yenibahçe semtinde bulunan Bali Pa§a camii onaltinci yUzyil karakterinde, 
tek kârgir kubbeli bir yapi olmak ve Mimar Sinan'm elinden çiktigmi gôsteren 
bazi mimari unsurlan kapsamakla birlikte iki siitun uzerine Uç satir halinde kapi 
kitabesi bu eserin Sinan'm ôz yapilarindan biri olmadigini ortaya koyar. Camiin 
kapi kitabesi sôyledir: 

Yapdi bu câmii Huma Hatun 
Bint-i iskender-i vezir ol mâh 

Hak kabul ide gôsterub didâr 
Kila mahserde sefkatile nigâh 

Didi anm HUdai târihin 
Mescid-i ummet-i Resulullâh 
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Tarih misrai Ebced hesabi ile 910 yilini gôsteren kitabeden camiin 
1504/5 yilinda Vezir iskender Pa§a'nin kizi Hiimâ Hatun tarafindan yaptinl-
digini anhyoruz. ' '· Ayvansarayli Hiiseyin Efendi Hadikat iil-Cevâmi'de, 
"Bali Paca mescidi fevkânidir. Bânisi Sultan Bayezid viizerâsindandir. itmami 
muyesser olmayip halilesi ve pâdisah-ι miisaru'n-ileyh hazretlerinin kerimesi 
Huma Sultan itmam ediip minber dahi vaz'eylemistir. Sultan-i miiçari'n-ileyh 
kendi malindan onbes bin altun ile tekmil eyledigi meshurdur. ikisi beraber 
turbede meftundurlar. Paça-yi mumaileyhin fi'l-asil mevlidi olan Antalyada 
dahi ve câmii vardir. Bâli Bey câmii derler. Mi mar Sinan evaili hâlinde bina 
eyledigi risâlesinde yazar", diyor. ' ' Hadikat ul-Cevâmi'nin yazan camiin 
kapi kitabesini okurken bir hâta yapmis ve kitabedeki "Bint-i iskender-i vezir 
ol mâh" misraini "Bint-i iskender-i Zaman ol mâh" seklinde okuyarak Hiimâ 
Hatun'un "iskender-i Zaman'in" diger bir deyisle, padisahin kizi oldugu so-
nucuna varmistir. ' ' 

Hiimâ Hatun, Fâtih Sultan Mehmed zamamnda Bosna ve Rumeli Bey-
lerbeyligi yapmis, daha sonra kubbe vezirligine atanmis ve I I . Bayezid'in kizi 
Hatice Sultan ile evli olan iskender Pasa'nin kizi, ' 4 8 ' Vezir Bali Pasa'nm zev-
cesidir. Bu bakimdan, camiin yapimina Bali Pasa tarafindan baslanilmis, Bali 
Pasa 1494/5 (H. 900) yilinda ôliince Hiimâ Hatun tarafindan tamamlatilmis 
olmasi akla yatkmdir. 

Tuhfet ul-Mi'mârin'de "Camii çerifi Bali Pa§a-Tiirbei mezbur" denilerek 
camiin haziresinde eskiden bir tiirbenin yer aldigi belirtilmektedir. 19. Asirda 
istanbul Haritasi'nda Bali Pa§a camii son cemaat yerinin hemen dogusunda gôs-
terilen δηϋ revakli, sekizgen yapinin bir tiirbe oldugunu, turbede Bali Pasa'nin 
yattigmi ve bu yiizden kapi kitabesinde Bali Paça'nm adi geçmemesine ragmen 
camiin onyedinci yiizytlda dahi onun admi tasidigim Evliya Çelebi'den ôgre-
niyoruz. ^49^ 

Yenibahçe'de Bali Pasa caddesi iizerinde bulunan cami ' ' tiimii ile 
diizgiin kesme kiifedeki tasindan yapilmif ve Ust ôrtiisii kursunla kaplanmistir. 
Camiin pandantiflere binen 11.80 m. çapindaki sagir kubbesi kible yonunde 
beden duvarina, kuzeyde ve yanlarda da biiyiik kemerlere oturur. Kemerler 
alt seviyede, beden duvarlarina saplanan ayaklaria uçe bolunmiis; ayaklarin 
iistiine kubbeli orta mekânin iiç yamni dolanan dar mahfiller konulmustur. 

Camiin bes gozlii olan son cemaat yerinin siitunlan beyaz mermerden 
yapiimis ve bunlardan bazilan çatladigindan govdelerine çemberler geçirilmis-
tir. Kôseleri pahh, dort yiiziinde ince Uzun bogumlar bulunan siitun baçlikla-
πηιη I I . Bayezid donemine ait oldugu gôruliir. Revakin batisinda yiikselen sivri 
kursun kiilâhh minarenin gôvde ve petek boliimleri tepede birbirine kemerlenen 
ince çubuklarla bezelidir. Minarenin serefe çikmalan stalaktitli, korkuluklan 
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sebekelidir. 

Bali Paca camii 1633 ve 1918 yanginlan ile 1894 depreminde zarar gormiis 
bir yapidir. ^51* 1894 depreminde camiin kubbesi ve son cemaat yeri çôkmiis, iistii 
daha sonra halk tarafindan yaptinlan bir ahsap çati ile ôrtulmiis ise de 1918 yangimn-
da bu ahsap çati yanmistir. Camii 1920 ve 1927 yillannda onanlmis, bugiinkii kubbesi 
betonarme olarak 1937 yilmda yaptinlmistir. 1959-1961 yillari arasinda Vakiflar Ge-
nel Miidiirliigunce tekrar ele alinan cami bu defa esasli bir biçimde onanlmis fakat 
son cemaat yerinin yenilenmesi isi ertelenmistir. 1975 yilmda son cemaat yerinin 
kubbeleri de yapilarak Bali Pasa camiin 1920 yilmda ba§layan onarim çalismalari 
tamamlanmistir. 

Yenibahçe'deki iskender Pasa kizi Hiimâ Hatun'un 1504/5 tarihli camiini 
mimari bakimdan inceledigimizde, yapmin klasik dônem ôncesi siitun basliklan 
yada kible cephesinden disanya tasan kôseler gibi Sinan'in mimarisiyle bagdasmayan 
bazi unsurlan biinyesinde bulundurmakla birlikte Sinan'a kolaylikla maledebilecegi-
miz ozellikleri tasidigim da gôriiyoruz. Plan kurulusu açisindan Bali Pasa camiinin 
Silivrikapi'daki 1551 (H. 958) tarihli Hadim Ibrahim Pasa camiinin daha az gelismis 
bir ornegi oldugunu soyleyebiliriz. Bali Pasa camiinin kubbesi yeni oldugundan bu 
sagir kubbenin aslma ne kadar uydugunu bilmiyoruz ve bu konuda bir degerlendirme 
yapamiyoruz. Ote yandan, minarede Sinan'in mimari iislubunu gôrmek, Sinan'in sanat 
izlerini sezmek miimkiindiir. ' ' Konyali'mn camiin Sinan tarafindan yeniden insa 
edildigi ve Sinan'in "ilk mâbedin kitabesini (yeni camiin) kapisimn Ustiine teberriiken" 
koydugu yolundaki gôriisiine ^5 ' katilmayi gôniil isterse de Bali Pasa camiini Sinan-
in onardigi camiler arasina almak daha gerçekçi olacaktir. 

16. MUSTAFA PAC A CAMlt, GEBZE 

Tezkerelerde Sinan'in ôzyapisiymis gibi gôsterilmesine ragmen Sinan tarafin
dan tasarlanip yapilmast imkâni bulunmayan Gebze'deki Mustafa Pasa camii de 
Sinan'in daha sonra onardigi onaltmci yiizyil baslanna ait camilerden biridir. Kapi 
kitabesinde 1523/4 (H. 930) yilmda tamamlandigini bildigimiz ^5 4 ' cami Çoban 
takma adi ile taninan Misir Beylerbeyi Vezir Damad Mustafa Pasa'nin Gebze'de kur-
dugu kiilliyenin ana yapisidir. Kulliye, cami, tUrbe, kervansaray, tabhane, tekke, med-
rese, imaret ve bu yapi toplulugundan ayn dufiiniilen hamamdan olusur. '5 5^ 

Gebze Mustafa Pasa kiilliyesi uç tarait yapilarla çevrili geniç bir avlu etrafinda 
diizenlenmis ve tek kârgir kubbeli cami avlunun orta yerine konulmustur. 195 sm. 
kalmliktaki beden duvarlarimn dis yiizu diizgun kesme tas ve tugla siralardan oriilii 
olan camiin iç mekâni bir kenan 14.50 m. olan plana gore kurulmus, kubbeye ge-
çiste tromp kullanilmistir. Tromp yuvarlaklannin yiizeyleri dilimli, altlari mukar-
nash çikmalarla beslidir. Dista, sekiz kenarli alçak bir tabana oturtulan ve dort kô-
sede çift kemerli payanda ile desteklenen ana kubbe yuvarlak bir kasnakla çember-
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lenmiçtir. Camiin son cemaat revaki be§ kubbelidir. Kubbelerden kapinin ôniindeki 
dilimli yapilmis ve bu kubbenin kare tabana geçisinde mukamas kullanilmistir. Oteki 
kubbeler ise pandantiflere oturur. Gôvdeleri beyaz mermerden olan siitunlarin ba$-
liklari mukarnashdir. Revak kemerleri ite minare kUrsiisii diizgiin kesme tartan yapil-
mi$tir. KUrsii ilk yapiya ait ise de minarenin daha iist bôlumleri yenilenmif, asil bi-
çimini kaybetmiçtir. 

Gebze Mustafa Paca camiinde Osmanli klasik mimarisine yabanci olmakla 
birlikte son derece gôz ahci ve ilginç bir susleme ile karsjlasjnz. Camiin son cemaat 
duvan çok renkli ta? ve mermerle çerçeveli panolar halinde duzenlenmis. ve benzer 
desende mermer kaplama ait pencerelerin atki diizeyine kadar iç mekânin dort du-
varinda da surduriilmiiftur. Tromplar ve biiyiik kubbe kademelerinde ise kalem i§i 
nakisjar yer ahr. Bir sira mukarnasla vurgulanan zarif bir bordurle çevrili mihrabm 
tiim yiizeyleri siyah ve beyaz mermerden kakma suslerle doldurulmujtur. Minber, 
muezzin mahfili ve kapi nisjnde aym kakma mermer iççiligi gôriilur. Mihrab, minber 
ve kapi nisjnin beyaz mermer yiizeyleri yer yer yaldiz yada kirmiziya boyanarak iç 
mekân daha da renklendirilmiçtir. Camide mermer i$çiliginin yanisira ahçap ifçiligi-
ne de ônem verilmiç, kapi ve pencere kanatlan gayet ustalikla zevkli bir tarzda yapil-
miçtir. 

1521 yilmda Kanuni'nin kiz kardesj Hafisa Sultan ile evlendirilerek ikinci 
vezirlige getirilen Mustafa Pa$a 1522 yihnda Misir Beylerbeyligine atanmis, fakat Hafisa 
Sultan'in israri iizerine bes, ay sonra Misir'daki gôrevinden aynlarak istanbul'a dônme-
sine izin verilmiçti. Mustafa Paça'nin Gebze'deki kiilliyesinin yapimma ikinci vezirlige 
yiikseltildigi 1521 yihnda bajlamif olmasi miimkiin ise de ozellikie camiin Paca Misir-
daji dondiikten sonra tasarlanmis. olmasi akla daha yakindir; çiinkii camide gordugiimiiz 
çok renkli ta? ve mermerle yapilan susleme Memluk sanatini hatirlatan bir iisluptadir. 
Bu yiizden, camiin Mustafa Paça'nin Misir'da iken gôriip begendigi bir tarzda, belki 
de beraberinde istanbul'a getirdigi bir mimar tarafmdan yapildigini duçlinmek mantiga 
ters diiçmeyecektir. Bu mimarin kimligi hakkinda kesinlik yoktur. ' 5 6 ' Kesin olan uç 
tezkerede de adi geçen Gebze Mustafa Paca camiinin Sinan'm elinden çikmadigi fakat 
Sinan'in bu camii sonradan onarmis. olabilecegidir. 

DEGERLENDiRME 

Mimar -Sinan tarafmdan onanlan, onarildigi ône stiriilen, ya da tezkerelerde 
kendi ôzyapisiymis. gibi gôsterildigi halde Sinan tarafmdan tasarlanip yapilmasi tari h 
itibariyle imkân di$i oldugu için daha sonra onarildigi sonucuna vardigimiz onalti 
camiden bazilan ile Sinan arasmda ili$ki kurmak, bunlari tanitirken de açikladigimiz 
gibi kolay degildir. Kanuni'nin emriyle onarildigi bilinen Bagdat'daki Seyh Abdiilkadir 
Geylâni camii ile Van Kalesi camiinin 1534-1536 yillannda onarildigi du$uniilUrse bu 
camilerin onanmi isjnin ο yillarda heniiz Hassa mimarligma atanmami; olan Sinan'a 
verilmis. olmasi ihtimalinin bulunmadigi ortaya çikar. Irakâyn Sefer-i Hiimâyununa 
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katildigi bilinen Sinan'm bu iki camiin onanmmda bir sure çalismis olabilecegi akla 
gelirse de her iki camiden de yalniz Tuhfet ul-Mi'mârin'de sôz edilmesi, Seyh Abdiil-
kadir Geylâni ve Van Kalesi camilerinin onanmmda Sinan'm, varsa bile, fazlaca bir 
katkida bulunmadigma isaret eder. Kaldi ki, birincisinin listeye alindiktan sonra iptal 
edilmis oimasi Tuhfet ul-Mi'marin yazarinm dahi sonradan hatasini sezerek bu camie 
Sinan'm eserleri arasmda yer vermekten vazgeçtigini gôstermektedir. 

Yine Tuhfet ul-Mi'mârin'de, hem de camiler bôliimiiniin ilk sirasinda yer alan 
1522/3 (H. 919) tarihli Istanbul Sultan Selim camiinin Sinan tarafmdan tasarlanip 
yapilmasi imkâni bulunmayan bir baska eser oldugu açiktir. Belgrad ve Rodos sefer-
lerine katildigi bilinen Sinan'm Sultan Selim camiinin insa edildigi 1521-1523 yilla-
rmda ancak iki sefer arasmda bir sure Istanbul'da bulundugu go ζ ôniinde tutulursa 
bu camiin yapimi ile de iliskili olamayacagi ortaya çikar. Aslmda, Sultan Selim camii 
ve kiilliyesinin Sinan'a mâledildigi Tuhfet iil-Mi'mârin'in giris boliimiinde: " bu âne 
dek iiç padisahi azimiissan a'ni Sultan Siileyman Han ve Sultan Selim Hani Sani ve 
Sultan Murad Han Hazretlerinin eyyami humayunlarinda temhid olunan binalardan 
ancak Sultan Siileyman Han (aleyhir rahmeti velgufran) Hazretlerinin ciilusu saadet-me'-
nuslarmdan sonra babalan Padisah-cennetmekân Sultan Selim Hani Evvel iizerine 
bina olunan imâret-i serifeden gayri bilcumle bu kullarinm miibaseretiyle vâki olmus-
tur", * ' denmekle camiin Sinan tarafmdan yapilmadigi açikca belirtilmistir. Bu du-
rumda, Sinan'm Mimarbasiliga atandigi 1538 yilmdan sonra Sultan Selim camiini 
onardigi ihtimali iizerinde durmak gerekiyor. Istanbul Bayezid camiini 1573/4 yilinda 
onaran Sinan'm 50 yillik mimarbasiligi dôneminde Sultan Selim camiini de onarmis. 
oldugunu kabul ediyoruz. 

Birincisi onbesinci yiizyilm ikinci yarisma, ikincisi onaltinci yiizyil baslarma 
tarihlenen Istanbul Defterdar Siileyman Çelebi ile izmit Defterdar Abdiisselâm Efendi 
mescidlerinin Sinan tarafmdan cami haline getirildigini biliyoruz. Ne var ki, her ikisi de 
ondokuzuncu yiizyilda asillanyla fazlaca iliçkisi kalmayan biçimde yenilenen bu cami-
lere Sinan'm ne katkida bulundugunu sa p ta ma k imkâni ortadan kalkmistir. Svilengrad 
Haseki Sultan camii hakkmda da bir degerlendirme yapamiyor, ancak tezkerelerde 
açiklanmiyorsa da Evliya Çelebi'nin kaleme aldigi tarih misramdan 1510/1 yilina ta-
rihledigimiz camii Sinan'm ozyapilari arasmda sayamayacagimizdan onardigi eserler 
arasina katmakla yetiniyoruz. 

Zamanimiza ulasmayan ve tezkerelerde Sinan'm ôzyapisiymis gibi sôzii edilen 
bir eser de Edirne Taslik camiidir. 1942 yilinda yiktinlan camii gôrmek imkâni ortadan 
kalkmissa da yapiyi yikilmadan once inceleyen Ayverdi camiin Vezir-i a'zam Mahmud 
Pasa tarafmdan 1473 yilinda yapildigini belgelerle açikhga kavusturmuçtur. Gerçekten 
onbesinci yiizyil Osmanh mimarisinin ôzelliklerini tafidigi eski fotograflarmda da 
goriilen Edirne Taslik camiinin onaltinci yiizyilda Mahmud Pasa'nm ruhu için yeniden 
yapilmis degil, fakat onanlmis bir camii oldugu bellidir. 
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1504/5 yilina tarihlenen Bali Paca camiinin I I . Bayezid zamani mimarisini 
içeren çeçitli unsurlan da ilk yapinin yikilip simdiki camiin Sinan tarafmdan yeniden 
insa edildigi yolundaki gôriisii zayiflatmaktadir. Bali Paca camii minaresinin Sinan'a 
ait oldugunu kabul etsek bile ana kitlenin mimari karakteri yapinin Sinan ôncesi done-
me indigini ortaya koyar. Bu camiin plan ve kitle kurulufunu yansitan 1551 (H. 958) 
tarihli Hadim Ibrahim Pasa camiinde gordiigumiiz mimarinin Bali Pa§a camiinin ayni 
mimann elinden çikmadigini açikça ortaya koydugu ve bu yiizden, Bali Pasa camiini 
yapim tarihi bakimmdan oldugu kadar iislup açisindan da Sinan'm ozyapilari arasina 
ahnmasi imkâni olmadigi kanisindayiz. 

Onaltinci yiizyilm ilk çeyregine tarihlenen ve bir yangm geçirdikten sonra Sinan 
tarafmdan onanlan Ahi Çelebi camiinde de mimari kurulus ve iislup açisindan Sinan'a 
maledebilecek bir eser bulamadigimiz için bu camiin de temelden itibaren yenilenmeyip 
yangmdan sonra onanlan bir yapi oldugu sonucuna varmak gerekir. Ote yandan, Ahi 
Çelebi camiin onaltinci yuzyildan sonra da yangm ve depremden zarar gormus, simdiki 
biçim ve karakterini onyedinci yuzyilda almis. ve bu yiizden Sinan'm yeniledigi camiin 
de ortadan kalkmis oldugu one suriilebilir ise de, zamammiza ulasan yapinin ana çizgi-
leriyle Sinan sonrasi dônemden çok Sinan ôncesi dônemin mimari karakterini yansit-
masi açisindan bôyle bir goriiçun geçerli olamayacagmi belirtmek isteriz. 

Gebze Mustafa Pasa camiinin de gerek kapi kitabesiyle kesin olan yapim tarihi 
gerekse susleme iislubu yoniinden Sinan'm ozyapilarmdan biri olmadigi bellidir. Sonra-
dan yenilenen minaresi djsmda bu camiin kitabesinde açiklandigi sekilde 1523/4 yi
lina tarihlenemeyecegi; ba§ka bir deyimle, onaltinci yiizyilm ilk çeyreginde yapildik-
tan sonra yikilip Sinan tarafmdan yenilendigini gosteren hiç bir isaret yoktur. Bu 
yiizden, Gebze Mustafa camiini de onaltinci yiizyil basjannda yapilan ve Sinan tarafm
dan daha sonra onanlan ôteki camiler gibi tezkerelerin Sinan'a mâlettigi fakat aslinda 
Sinan'm tasarlayip yapmadigi bir baçka cami olarak degerlendirmek zorunludur. On
altinci yiizyil Osmanli mimarinin ve yazarlarinin yeni yapi ile onarim arasinda fark 
gozetmeksizin yapilan her isj listelere almis olmalan fiiphesiz miimkiindiir. Ne var ki, 
tezkerelerde onaltinci yiizyil ôncesine giden camilerin "tecdid" edildigi açikca belir-
tildigi halde onaltinci yiizyil baslarma tarihlenen bazi camiler için bôyle bir açiklamaya 
gerek duyulmamasi ilginçtir. Bali Pasa camii gibi Gebze Mustafa Pasa camiini de Sinan 
begenmi§, benimsemiç ve kendisine mâletmekte sakinca gôrmemiç olabilir; çiinkii 
Haseki Sultan için 1538/9 yilinda insa edecegi ilk onemli camiinde Gebze Mustafa 
Pasa camiini ôrnek almis, Haseki Hiirrem camiinde Gebze Mustafa Pa§a camiinin bir 
benzerini istanbul'a dikmif tir. 

Tezkerelerde yandiktan sonra tekrar bina oldugu açiklanan iznik'teki Cami-i 
Atik 1325 yilinda iznik'in alinmasmdan sonra Orhan Gâzi zamaninda camie çevrilen 
Ayasofya kilisesidir. Yapinin iiç nefli kitle kurulusu cami haline getirilmistir. Cami 
daha sonra yanmis ve Kanuni'nin emriyle Mimar Sinan tarafmdan onanlmistir. Zama
mmiza list yapisi çôkmiis, minaresi yikilmis bir harabe halinde ulastigindan Sinan'm 
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iznik Ayasofya camiini onanrken yapiyi ne çekilde yeniledigini sôylemek giiç olmakla 
birlikte, camii tanitirken belirttigimiz gibi kilisenin orta sahni ile yan sahinlanni ayi-
ran siitun dizilerinin kaldinlip biiyiik kemerlerle iç mekânin biitiinlesmesi yolundaki 
uygulamanin Sinan'a ait olabilecegi ihtimali iizerinde durmak gerekir. 

Ka'be-Serif'in biiyiik avlu revaklarinm Sinan tarafindan onanldigi ve Kanuni 
zamaninda baslayan onanmm 1567/8 yihnda tamamlandigi bilinmektedir. Kahn ayak-
larla dort kemerli bôlUmlere ayrilmif ve derinlemesine dokuz, enlemesine alti bôliimden 
olusan revaklarm kubbe kabuklan sonradan Osmanh klasik mimarisine uymayan bir 
tarzda yenilenmis. ise de ayak, siitun ve kemerleri onaltmci yiizyil Osmanh mimari iislu-
bunu, ôlçii, oranti ve karakterini korumakta, Sinan'in katkisi açikça gôriilmektedir. 

Kubbet iis-Sahrâ'nm di§ duvarlarmin da simdiki biçimini Kanuni zamaninda 
yaptinlan onarim sonunda aldigi biliniyor. Aslinda yuvarlak olan pencere kemerlerinin 
sivriltilmesi, duvar yuzlerinin mermer ve çinilerle kaplanmasi onaltmci yiizyilda gerçek-
lestirilmistir. Kubbet iis-Sahrâmn onanminda bir katkida bulunmadigi goriisiine yol 
açarsa da, daha once de belirttigimiz gibi, Tezkiret Ul-Bunyan ile Tezkiret iil-Ebniye'de 
unutulmus, ya da mimari onanmindan çok bir siisleme i f i addedilerek Sa'i'nin kaleme 
aldigi tezkerelerde Kubbet Us-Sahrâ'ya yer verilmesi uygun goriilmemis olabilir. 

Çorum Ulucami'nin eskiden es biiyiikliikte dokuz kârgir kubbe ile ôrtiilii oldugu 
ve kubbeler yikildiktan sonra yenilenmeyerek sjmdiki ah§ap çatili biçimini 1793 dep-
reminden sonra aldigi diiçiincesi yaygmdir. Ne var ki, bôlgenin yapi ôzelliklerini gôz 
ôniinde tutarak Çorum Ulucami'inin Selçuklu çaginda toprak dam çatisi ahsap direklere 
binen bir mimari kurulusa sahip oldugu saniyor, onaltmci yiizyilda List yapisinin çôk-
tiigiinu kabul etsek bile Sinan'in bu camiin iistiinii dokuz kubbe ile ortmesine ihtimal 
veremiyoruz. 

Erken Osmanh mimarisinde buldugumuz es buyiiklukte çok kubbe lie ortiilii 
ulucami tiiriinii Sinan'da gormiiyoruz. Her ne kadar Kasimpafa'daki Piyâle Paca camiinin 
Ust yapi kurulusu es biiyiiklUkte alti kubbeden olusursa da adi sadece Tuhfet Ul-Mi'mârin-
de geçen bu camii Sinan'in yaptigi kesin degildir. Sinan'in Çorum Ulucamiini aslma 
sadik kalarak onardigini, iistiinii simdikine benzeyen dort satihli, kur$un kapli bir ah$ap 
çati ile orttiigiinU ve daha sonraki onarim ve yenilemelerde siisleme yoniinden zamanin 
zevkini yansitir biçimde ônemli degisiklikler yapilmasma ragmen beden duvarlan ile 
ahsap çatih yapi kurulu$unun pek fazla degismedigini savunmanin gerçekçi olacagini 
diisiiniiyoruz. 

Çorum Ulucamiini onanrken Sinan'in kendinden bir katkida bulunup bulunma-
digmi sôylemek imkâni yoktur. Ote yandan, Kiitahya Ulucamiinde bu yapinin ana 
kitlesini aslma uygun sekilde onaran Sinan'in camie ekledigi be; gozlii son cemaatrevaki 
ile minareyi onaltmci yiizyil Osmanli klasik mimari tarzmda inça ettigini gorUyoruz. 
Minarenin gôvdesi yikilmis ve yenilenmis, ana kitlenin ahsap çatili iist ôrtiisu de on-



MIMAR SÎNAN'IN ONARDIGI CAMILER 211 

dokuzuncu yiizyil sonlarinda kârgir kubbeli bir iist ôrtii ile degijtirilmi? olmasina rag
men minare kaidesi ile son cemaat revaki asil biçimi fazia bozulmadan zamanimiza 
ulaçmistir. 

NOTLAR 

1 Bu cami çehrin giiney-dogusunda, Bâb ii§-§eyh yakimnda bulunur. Biiyiik tek kubbeli, 
çifte minareli, avlusu iki kat iizerine diizenlenmis, ônii revakli hiicrelerle çevrili bir yapi-
dir. IV. Murad zamamnda yenilenmiç, daha sonra da birkaç defa onarilmis, oldugundan 
onaltinci yiizyilda yapilan onarimin izleri tiimii ile kaybolmu§tur. 

2 Rifki Melul Meriç, Mimar Sinan/Hayati, Escri (Ankara, 1965) s. 24, not 125. 

3 A.g.e., s. 29, not 220. 

4 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, C. IV (Istanbul, 1314) s. 180. 

5 Evliya Çelebi: "Suleyman Han hâbdan bizâr olub gaza malindan bin kise Mekke'ye ve 
bin kise bu Kudiis-ii Çerif'e sâir miihimmat ile Koca mi'mari (Sinan'i) Kudiis'e gonderiib 
Lala Mustafa Paja'yi Misir'dan ma'zul idiib Kudiis-ii §erif imaretine memur oldukda Eyâ-
let-i Misir'da ve §am'da ve Haleb'de ne kadar Ustâd miihendis ve meremrber nakkaj-iMâni 
ve Bihzâd var ise cem idiib Kudiis-ii Çerif ve Sahra-i Nazifi ôyle miizeyyen eylemi§dir ki 

" diyor, Seyahatnâme, C. IX (Istanbul, 1935) s. 469. 

6 Mustafa Cezar, "Osmanli Devrinde Istanbul Yapilarinda Tahribat Yapan Yanginlar ve 
Tabii Afetler", Turk San'ati Tarihi Aragtirma ve incelemeleri I (istanbul, 1963) s. 382. 

7 Meriç, a.g.e., s. 24. 

8 Seyahatnâme, C. IX., s. 737. 

9 Seyanatnime, C. IX., s. 735. 

10 Seyahatnâme, C. III. (istanbul, 1314), s.7. 

11 Evliya Çelebi, Çorum Ulucamiini Sultan Suleyman'in imar ettigini sôylerse de (Seyahat
nâme, C. II. (Istanbul, 1314) s. 408) Ulucami II. Murad zamamnda onarilmiçtir. 

12 Bu onarima ait (H. ) 1225 tarihli Arabça kitabe son cemaat duvannda kapinin tepesine 
konulmu$tur. 

13 (H. ) 1329 tarihli onarim kitabesi kible kapisimn iizerindedir. Godfrey Goodwin, "The 
Ulucami at Çorum was either rebuilt on an older foundation or else extended and exten
sively renovated in 1909", diyor (A History of Ottoman Architecture (London, 1971), 
s. 425). Ulucamiin yirminci yiizyil ba;lannda onarildigi ve bu sirada bazi eklentiler yapil-
digi bir gerçek ise de bugiinkii yapi esas itibariyle ondokuzuncu yiizyil bajlanndaki yeni-
lemenin iininiidur. 
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14 Bkz:Çorumtl Yilhgi (1967), s. 214. 

15 "Kutahya'da tecdiden Orhan Gazi Camii" (Meriç, a.g.e., s. 82); 
"Kutahya'da Sultan Orhan camii tecdid olunmuçtur" (A.g.e., s. 25). 

16 Kutahya'da Ulucamiinin yapjmina Yildirim Bayezid zamaninda baçlanmiç ve yapi Musa 
Çelebi zamaninda, 1410/1 (H. 813) yilmda tamamlanmi§tir. Ismail Hakki (Uzunçars,ili) 
Kutahya §ehri (Istanbul, 1932), s. 107. 

17 Ulucamiin ciimle kapisi iizerinde iki kitabe yer alir. Yanyana iiç beyitten oluçan alttaki 
kitabenin metni §oyledir: 

Zihi vâlâ ulucâmi ki Sultan Yildirim Hanm 
Bula ruhu mesubat-i bukâu'l-hayrdan tesir 

Murur-i vakt ile muhtac iken ta'mir (u) termime 
Gôriib tekmilini sjmdi cemaât aldilar tekbir 

Duâya bir eser bâbinda Râgib yazdi târihin 
Hele oldu ulucâmi kemâl-i hiisn ile ta'mir 

Sene1223 

Bu kitabeden ulucami'in 1808/9 (H. 1223) yihnda geniç bir biçimde onanldigmi anhyoruz. 

Yedi beyitten oluçan iistteki kitabenin son beyti ise judur: 

Vâli iken yazdi Celâl tarih-i cevher-dânni 
Kubbeli kildi ma'bedi tecdid Hân Abdiilhâmid 

Burada adi geçen Celâl, Kutahya'nin sancak olarak bagli bulundugu Hiidavendigâr vilâyeti 
valisi Mahmud Celâleddin Paça'dir (l>unçar§ili, A.g.e., s. 108). Ebced hesabina gôre 1306 
yilim gôsteren tarin misrainda ayni zamanda kubbeli ust ortiiniin de bu tarihte yapildigi da 
açiklanmaktadir. 

18 Seyahâtname, C. IX., s. 21. 

19 Kitabenin metni jôyledir: 

y 

Bu binâyi gôrick didi Sabuhi tarih 
Câmi-i Yildmma kildi minâre Mahmud 
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Tarih misrai ebced hesabiyla 961 tarihini gôsteriyor. Kitabenin son misrainda minareyi 
yaptigi açiklanan Mahmud'un, Sinan'in kalfalanndan, daha sonra Manisa'daki Muradiye 
camiinin yapimi ile gôrevlendirilecek Mimar Mahmud Aga olmasi muhtemeldir. 

20 Tahsin Oz, Istanbul Camileri, C I . (Ankara, 1962) s. 149; "Çakir Aga Maddesi", Istan
bul Ansiklopedisi, C.VII., s. 3671. 

21 Bu husus Tuhfet iil-Mi'mârin'de "Oskiiblii çe§mesi kurbiinde Anadolu Defterdari iken 
mutekaid olan Suleyman Çelebi bir mescidi cami itmi§dir", denilerek açiklamaktadir (Me-
riç, a.g.e., s. 29). 

22 Camiin kapisi iizerinde bulunan 1291 tarihli levhadan sôz konusu onarimin 1874 yihnda 
yapildigi anla§ihyor. 

23 Seyahatnâme, C.I., (Istanbul, 1314) s. 312. 

24 Ahmed Cevdet, (Istanbul, 1315) s. 30. 

25 Meriç, a.g.e., s. 81 . 

26 A.g.e. s. 29. 

27 Kanuni Sultan Suleyman zamaninda bir yil kadar Ba§defterdar olan Abdiisselâm Çelebi 
Izmit'teki mescidinden ba;ka, Kiiçiik Çekmece'de cami, medrese, zâviye ve imaretten 
olu;an bir kiilliye de yaptirmiç ve ôldiigii zaman zâviyenin yanindaki tUrbesine gômiil-
muçtiir. 

28 Kitabenin metni §ôyledir: "I§bu Imâret cami-i çerifinin bânisi Defterdâr-i esbak Abdiisselâm 
Beyefendi Hazretlerinin stilâle-i tahirelerinden El-hacc Seyyid Ismâil Ziilkifl Bey'in halile-i 
muhteremesi ve delâil-i serif mâzunesi merhume ve magfurun leha Hadice Firdevs Hamm 
ruhu içiin nzaen lillah-i taâla el-fâtiha fi sene 1289 Zilhicce-i §erife fi 23 yevm-i cum'a 
saat 6." 

29 Seyahatnâme, C.III., (Istanbul, 1314), s. 422. 

30 Bu §ekilde iiç tarafmda revaklar bulunan bir bajka cami Edirne'deki 1514/5 (H. 920) ta
rihli Lâri Çelebi camiidir. Diger ôrnekler arasmda Kahire Sinan Paca camiini (1571/2 — 
H. 979), Istanbul ivaz Efendi camiini (c. 1585) ve Uskudar Çinili Camii (1640/1-H.1050) 
sayabiliriz. 

31 Von Hammer, "Kanuni Sultan Suleyman Meriç iizerinde Mustafa Pa§a kôpriisu dolaylarinda 
yapilmiç olan kervansarayi, camii, imareti de tamir ettirmiçtir," diyerek camiin Sinan'in 
yapisi olmadigmi belirtmektedir. Osmanh Tarihi, (Istanbul, 1966), C. II., s. 58). 

32 Meriç, a.g.e., s. 83. 

33 Seyahatnâme, C.III., s. 445. 

34 Ekrem Hakki Ayverdi, Osmanh Mi'mârisinde Fât^h, Devri (Istanbul, 1973), s. 222. 

35 A.g.e., s. 223. 
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36 Osman Nuri Peremeci, Edirae Tarihi (Istanbul, 1939), s. 73. 

37 Rifki Melul Meriç, "Edirne'nin Tarihi ve Mimâri Eserleri Hakkmda", Turk San'ati Tarihi 
Araçtirma ve Incelemeleri I (Istanbul, 1963), s. 498. 

38 A.g.e., s. 473. 

39 Seyahatnâme, CI. , s. 312. 

40 Meriç, Mimar Sinan/Hayati, Eseri, s. 28. 

41 Cezar, a.g.e., s. 330. 

42 A.g.e-, s. 337. 

43 A.g.e., s. 392; Ibrahim Hakki Konyali, Mimar Κ oca Sinan'in Eserleri, (Istanbul, 1950), s.7. 

44 A.g.e., s. 7. 

45 Camiin son cemaat yerinin dogusundaki kapinin kemeri içinde yazili bir levha daha var-
dir. 1591/2 (H. 1000) tarihli Arabça bir ta§ vakfiye olan bu belge camiin geçmiji hakkmda 
bilgi saglamaz ise de vakfiyede iki kez camiin arsasina biti§ik mulkiin sahibi olan Sinan Aga-
mn (Mimar Sinan'in) adinin geçmesi ilginçtir. 

46 C I . c. 64. 

47 Konyali, Ayvansarayh Hiiseyin Efendi'nin yanhs, bir rivâyete saplamp camiin kitabesini 
kasden tahrif ettigini ileri siirer (A.g.e. s. 45). Kitabenin ikinci satin çok bozuk oldugundan 
bu hatanm gerçekleri degistirmek amacindan çok bir dikkatsizlik sonucu ortaya çiktigini 
du;unmek daha dogru olur. 

48 Veliyiiddin oglu iskender Pa;a Fatih Sultan Mehmed'in Hâssa gulamlanndandir. Galata 
Mevlevihanesinin bulundugu yer Iskender Paça'nin bahçesi imiç ve denize kadar uzanirmiç. 
iskender Pasa bu bahçeyi 1491/2 (H. 897) yilmda Mevlevilere vakietmi§tir. 1506/7 (H.912) 
yilinda Bosna'da ôlmiiç, Vize'ye nakledilerek oraya gômiilmu§tiir (Abdiilbaki Golpinarh, 
"Divan Edebiyati Miizesinin Tarihçesi ve Divan Çiirinden Giinumuze Kalanlar" Nesin Vakfï 
Edebiyat Yilligi (1977) s. 433). 

49 Seyahatnâme, C. I., s. 310. 

50 Evliya Celebi Bali Pa§a camiinin fevkâni oldugunu sôyler. Konyali'nin Mimar Koca Sinan-
ιη Eserleri adh kitabimn 48. sayfasinda yer alan eski fotografta camiin ta; duvarlar ile 
çevrilmi; yiiksekçe bir avlu ustunde bulundugu gôriilmektedir. Evliya Çelebi ve daha sonra 
da Ayvansarayh Hiiseyin Efendi'nin camii "fevkâni" olarak tammlamalan bu yiizden olma-
hdir. Bali Pa$a Caddesi yapilirken tabii zeminin iistune çikilmak gerekmi; cami cadde ko-
tundan sadece 2 metre kadar yuksek kalrms, ve bôylece fevkâniligi ortadan kalkmi§tir. 

51 Cezar, a.g.e., ss. 335, 380, 392. 

52 Semavi Eyice, "Istanbul Minareleri" Turk San'ati Tarihi Aragtirma ve tncelemeleri I, s. 56. 
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53 A.g.e., s. 48. Kaldi ki, Konyali, ayni eserin 46. sayfasinda, "Ankara Vakiflar Miidurlugu 
arçivinde 576/1 numarah defterin 20/279 uncu sahifesinde bulunan Mimar Koca Sinan'm 
H. 994, M. 1585/6 yillannda tescil edilen bir Tiirkçe Vakfiyesinden ôgrendigimize gôre 
Sinan Aga kendi adiyla anilan mahallede kendi mescit, mektep, kô§k ve bostaninm yamnda 
bulunan Hiimâ Hatun camiine miiminlerin abdest almalari için aci su akitmis, ve su için yap-
tigi yolu da vakfetmiçtir", dedikten sonra, once "Mimar Koca Sinan vakfiyesinde (Bali Pa§a 
bina ettigi cami) demiyor da (Hiimâ Hatun bina ettigi camii) diyor. Acaba Mimar Koca 
Sinan (Hiimâ Hatun) ile §imdiki camiin kapismin iistundeki kitabede adi geçen (Hiimâ 
Hatun)u mu kasdediyor?" sonra da, "Sainin Sinan'in agzindan aldigim iddia ettigi listeler 
dogru ise Sinan kendi yaptigi (Bali Pa;a Camii) ni niçin Huma Hatun'un yaptigi cami 
gibi gôsteriyor?" sorulanni sormakla Sinan'in Bali Pa§a camiini kendi ôzyapisi addetmeyerek 
Hiimâ Hatun'a bagladigim kendi kalemiyle ortaya koymaktadir. 

'/ 
54 Camiin Arabça olan kapi kitabesinin tarih bilesjmi "hayren hasena" V**"->- j " ^ 

ebced hesabi ile 930 yilmi gôsteriyor. 

55 Bu yapilardan kervansaray, tabhane ve tekke tezkerelerde kayith degildir. Tiirbe'nin adi 
yalmz Tuhfet iii-Mi'mârin'de geçer (Meriç a-g.e., s. 25). Medrese ile imaretten iiç tezkerede 
sôz edilir. Kapi kitabesine gôre medrese de 1523/4 (H. 930) yihna tarihmenmekte ve cami 
ile birlikte yapildigi anlaçilmaktadir. Imaretin ve hamamm yapim tarihi ise belli degildir. 

56 Evliya Çelebi camiin "Mimar Sinan'm bas, halifesi Hiisam Kalfa" tarafindan yapildigini ya-
ziyor. (Seyahatnâme, C. II., s. 169). Ne var ki, Sinan için çok erken olan camiin onun 
kalfalanndan birince yapildigini ône siirmek tutarh olmaz.Meydan Larousse'a gore camiin 
miman Acem Alisi (C. I., s. 52); Godfrey Goodwin'e gôre I. Selim'in 1517 de îstanbul'a 
getirdigi Misirh Mimar §ahabettin Ahmed'dir. (A History of Ottoman Architecture (London 
1971), s. 190). 

57 Meriç, a.g.e., s. 17. 

MQSQUES REPAIRED BY THE ARCHITECT SINAN 

ABSTRACT 

In Tezkiret iil-Biinyan, Tezkiret ul-Ebniye and Tuhfet iil-Mi'marin (the three contemporary 
manuscripts that contain lists of the architect Sinan's works) there are altogether 107 mosques 
listed. Out of these, 13 mosques surmounted by a masonary dome and 3 mosques supporting timber 
roofs are known to have been repaired by the architect and not designed and/or constructed afresh 
by him. Out of these 16 mosques, I am certain that 10 mosques registered concurrently in all three 
of the manuscripts and one mosque registered in two of them have certainly been repaired by the 
architect Sinan, or repair works have been carried out according to his drawings and instructions. 
The remaining five mosques, however, are listed in only one of the manuscripts and it is difficult 
to claim with any certainty that these have also been repaired by Sinan. 


