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Ressam
Nezih’in
çizdiği
Mahmud Paşa
Camii’nin
resmi.
Kaynak: Türk
Sanat Tarihi

Mahmud Paşa
Camii’nin
Ekrem Hakký
Ayverdi
tarafýndan
çizilmiş olan
yatay kesit
planý.
Kaynak: Türk
Sanatý Tarihi.
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Ýstanbul’da fetihden sonra ilk
inşa edilen büyük camilerden olan
Eyüp Sultan Camii ve Fatih Camii,
ilk yapýldýklarý şekilleri ile günümüze
ulaşamamýşlardýr. Zaman içerisinde
geçirdikleri büyük depremler nedeniyle
kýsmen ya da tamamen yýkýlan bu
camiler, daha sonralarý, daha farklý
mimari plan, teknik ve yeniden inşa
edildikleri devrin özelliklerine göre
yapýldýklarýndan, Ýstanbul’un ilk camileri
vasfýný kaybetmişlerdir.
Ýstanbul’un fethinden sonra büyük
camilerin kronolojik (tarihsel) sýralamasýnda üçüncü sýrada yer alan
Mahmud Paşa Camii ise, depremlerde
zaman zaman hasar görmüşse de, ilk
inşa özelliklerini kaybetmemiştir. Bu
nedenle fetihden sonra yapýlan ve
inşa özellikleri kaybetmeyen ilk cami

olarak gösterilebilir. Ayrýca, üzerinde
kitabesi bulunan en eski dini yapýdýr.
Mahmud Paşa Camii ve Külliyesi eski Eminönü, şimdiki Fatih
ilçesinde, Beyazýt Kapalý Çarşý ve
Nur’u Osmaniye Camii ve Külliyesinin
Haliç tarafýnýn, kuzey-doğusunda yer
almaktadýr
Banisi, Fâtih Sultan Mehmed’in
sadrazamlarýndan Mahmûd Paşa’dýr
ve mimarý Sinan-ý Atik’dir. Cami’nin
inşaatýna 1460'da başlanýlmýş ve
1463’de tamamlanmýştýr. Cami, türbe,
çifte hamam, han, medrese, imaret,
sýbyan mektebi ve niteliği tam bilinmeyen bir mahkemeden oluşan külliye
ise 878’de (1473-74) tamamlanmýştýr.
Külliyeye daha sonra çeşme ve
sebil eklenmiştir. Bu yapýlardan sadece
cami, türbe, han ve hamamýn erkekler
kýsmý ve medresenin dershane bölümü
günümüze ulaşmýştýr.
Mahmud Paşa Camii ve külliyesinin inşasý ile ilgili olarak “Hadikatü’l
Cevami”de aşağýdaki bilgiler yer almaktadýr:

“Mahmûd Paşa Camii
Yerinde fi'l-asi bir kilisa olub,
mu’ahharen hedm olunarak işbu
câmi’-i şerîf bina olunmuşdur bânîsi
sadr-ý a’zâm Mahmûd Paşa’dýr tâk-ý
dergâhýnda vâki’ Arabî târih:
“Yesserallahu lenâ kâ‘a makâmen
mahmud’”
868(1463/1464)
Medrese ve mahkeme ve mekteb
ve çeşme ve çifte hamâm ve sâ’ir hayrý
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Mahmud Paşa
Camii’nin
A.Gabriel
tanafýndan
çizilmiş ana
planý.

vardýr müstakil türbesinde medfûndur
şehâdetine bu Arabî târihi demişlerdir:
Sâhibü ‘l-hayrât Mahmûdü ‘l-hýsâl Menba
‘ü’ l-eltâf memdûhü ‘l-kemâl
Sâdýku ‘s-sultân Mahmûdü ‘l-kerîm
Râh-ý mazlûmen ilâ dârü’n-naîm Fâte
merhumen ve târih-i bedâ Mâte Mahmuden
þehîden zâhiden

Kaynak: Türk
Sanatý Tarihi.

878(1473)

Sultân Mahmûd Hân hazretleri
mahfil-i hümâyûn ihdas eylemişir
yanýnda oğlu ve hâcegândan Firdevsî
Ahmed Efendi ve saray hâcelerinden
Hattat Mestcizâde Ahmed Efendi ve
yeniçeri ağalarýndan Hamîdî Mustafâ
Ağa medfûnlarkdır medrese köşesinde
Tâc Beyzade Mehmed Efendi medfûndur
fevtine vâlî Ahmed târih demişdir:
Âh fevt oldý Tâc Beyzâde
996(1587/1588)”

Mahmud Paþa Camii’nin
Özellikleri
Bu camiin plâný, Bursa’daki
Orhanbey ve Yeşil camiden farklýdýr.
Camiin sahný uzun dörtgen şeklinde
olup ortasýndan bir büyük kemerle
iki kýsma ayrýlmýş ve her kýsmýn üstü
köşe bingileri üstüne oturan büyük
kubbelerle örtülmüştür. Bu bingilerin
1827’de o civarda çýkan bir yangýndan
harab olan kýsýmlarýnýn sonradan tamir
görmüş olduğunu A. Gabriel «Ýstanbul
Camileri (Les mosquees de Constantinople)» adlý eserinde belirtmiştir.
Mahmud Paşa Camii, Tabhaneli
Cami ya da Zaviyeli Cami’de denilen erken dönem Osmanlý camileri
tipinde yapýlmýştýr. Bu tür camilerde
mekânlarýn düzenlenmesi ters T harfi
şekline benzediğinden bu tür plânlý
camilere Ters T tipi plânlý cami de

denilir. Bu tür plânlý camilerde kubbe
yönünde, içinde namaz kýlýnan kubbeli ve tonuzlu bir mekân bulunur.
Genellikle kubbe ile örtülü bu mekâna
yan kanatlara bitişik diğer mekânlarla birer eyvan açýlýr. Bu odalarýn
âhî dervişlerine tahsis edildiği veya
devlete ait işlerde kullanýldýğý tahmin
edilmektedir.
Camiin istelaktitli cümle kapýsýnýn

Mahmud Paşa
Camii’nin iki
kubbesinin
dýşarýdan
görünümü.
Fatograf:
H.Veysel
Güleryüz
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Mahmud Paşa
Camii’nin
iç avlusu ve
şadýrvaný.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
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üstündeki devrinin pek nefis Sülüs
yazýsý ile ve aralarý minelerle süslemeli
olan Arapça kitabesi:
Dâr-i hayrýn vaka-ül-Mislü lehû mefkuden

Temme fi ahsen-il-evkati yukalü mes’ud
Fâil-ül-hayri kad’ihtâre li vaz-il-târih
Yasser-allahü lena kâe makamý Mahmud
867
Yukarýdaki kitabe Camiin 1463’te
yapýldýğýný göstermektedir.
Kapýnýn sağ ve soluna yerleştirilen
on altý mýsralýk bir tamir kitabesi de
vardýr. Sağdaki mýsralar şunlardýr:
Cenâb-ý hazret-i sultan Osman han-ý sâlis kim
Bilür evkat-i hâms içre duâsin farzýayîn ebrâr
Sîrâcý dîn-i ikâmî müslimîn ol dâver-i asrýn
Sabâhül hayri şevket cebhesinde matlâül envâr
Rizâül allahiçün olmağla dâim sâ’yi meşkûr
Bu âiî mabedin ihyasýna hak eyledi ikdâr
Matâfî ehli sünnet kýble-i eshâbi taattdýr
Zihni hayreyledi ol mecmâ-i memduhâi âsâr

Sol taraftakiler de aşağýdaki gibidir:

Mahmud Paşa
Camii’nin
cümle kapýsý.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz.

Kýrâat eyleyûp âyati narý resmi Osmanî
Melâik mahfilinde fethûn olmaktadýr her bâr
Bî hakkî arşü kürsü â’lâ bî hakki mescidi aksâ
Ola hoşnut rûhi Mustafa ve hazreti gaffar
Teveccüh eyleyüp dergâh-ý hakka hüsnü niyetle
Dedi tâmirine târih içün bu beyti istihzâr
Ýmâm-ý ahdolan Sultan Osman eyleyüb imdâd
- 1169
Kýlýndý mâbedi Mahmûd Paşa yümnşle îmar -
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1169

Bu kitabe camiin H. 1169 - M.
1755 yýlýnda Üçüncü Osman tarafýndan
tamir edildiğini göstermektedir.
Mermer kapý antresinin sağ ve
soluna çok yüksek yerlere çifte «Tekkûli
âlâ hâlikî» ler yazýlý müdevver (yuvarlak) madalyonlar yapýlmýştýr.
Camiin son cemaat yeri sivri
kemerli açýklýklara sahip beş kubbeli
ve altý sütunlu iken, XVIII. yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda yapýlan tamirde sütunlarý taşla kaplanarak paye görünümü
almýştýr. Camiin son cemaat yerinde
iki mihrabçýk vardýr.
Camiin haremi mihrap ekseninde
yer alan iki büyük kubbeyle örtülmüştür.
Bu mekân üç yönde “U” şeklinde on
bir kubbe ile çevrelenmiştir. Kuzeyde
son cemaat yeri ile büyük kubbeli
alan arasýnda yan yana beş kubbe
tarafýndan örtülmüş olan diğer bir
mekân daha vardýr. Burada mukarnaslý kubbeli orta bölüm, kemerli bir
açýklýkla ana mekâna bağlanmaktadýr.
Ýki yanda yer alan dilimli ve sade
kubbeli bölümler ise sahýnla doğrudan
bağlantýlý değildir.
Haremde, mihraba dik yerleşen iki
büyük kubbeli mekân, yanlarda bulunan ikişer açýklýkla önce bir koridora,
daha sonra üçer kubbe ile örtülü
olan yan mekânlara bağlanmaktadýr.
Bu yan mekânlar ayný biçimde birer

koridorla kuzeydeki beş kubbeli mekândan ayrýlmýştýr.
Giriş bölümü ve yan bölümlerde
görülen, zeminlerdeki yükseklik farklýlýklarý ve kademeli kubbeler nedeniyle
yapýnýn oldukça karmaşýk bir plâný
vardýr.
Mermerden mihrabý, sütunlu ve

Mahmud Paşa
Camii’nin
son cemaat
yeri. Altta:
Cümle kapýsý
üzerindeki
Arapça kitabe.
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz.
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Cümle
kapýsýnýn
sağýnda ve
solundaki
onarým
kitabeleri.
Açýlýmlarý
yazýda yer
almaktadýr.
Alttaki
resimde
cümle
kapýsýnýn
tavanýndaki
süsler
görülmektedir.
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz.
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sarkýtlý olan caminin mermer minberinin
külahý ahşaptýr. Haremin sol tarafýnda
altý sütun üzerine kafesli hünkâr mahfili
yer almaktadýr.
Cami XVII ve XVIII. yüzyýlda çýkan
yangýnlarda büyük zarar görmüştür.

1169 (1755-1756) yýlýnda III. Osman tarafýndan tamir edilen camide
mihrap ve minber yenilenmiştir. Cami
1766 depremi dolayýsýyla 1785’de,
1827 yangýný dolayýsýyla 1828-1829’da
tekrar onarým görmüştür. Hünkâr
mahfili de bu dönemde II. Mahmud tarafýndan eklenmiştir. Sultan
Mahmud’un yaptýrdýğý mahfilinin dýş
kapýsýnda hattat Rasih’in şu tarih
kitabesi vardýr:
Dedî şevk ile Kasîh bendesi
Bu bâlâ camii lûtfile ihyâ eyledi
hân Mahmût.
Kesme taştan yapýlmýş kare kai-
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deli, köşeli pabuçlu, çokgen gövdeli,
tek şerefeli ve kurşun külâhlý minare,
camiin kuzeybatý köşesinde yer almaktadýr ve kapýsý camiin içerisindendir.
1936-1940 yýllarýnda Vakýflar
Ýdaresi’nin gerçekleştirdiği geniş kapsamlý bir onarýmdan sonra camiin
minaresi bugünkü şeklini almýştýr.
Yine bu çalýşmalar sýrasýnda hünkâr
mahfilini oluşturan ahşap kýsýmlarla
daha önceden kesme ve yontma taş
bloklarýnýn üzerine yapýlan sývalar kazýnarak kaldýrýlmýş, kalem işleri ve alçý
pencereler yenilenmiştir.
“Hadikatü’l Cevami”de avludaki

Yanda, Cümle kapýsýnýn her iti yanýnda yüksekte çifte
«Tekkşli âlâ hâlikî» yazýlý müdevver madalyonlar vardýr.
Altta: Mahmud Paşa Camii’nin iç görünümü.
Fotograflar: H.Veysel Güleryüz
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Camiin
mihrabý ve
yanýnda
minber.
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz.

Kürsü ve
mimber
yan yana
görülüyor.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz

çeşme ve sebilin Dârüssaâde Ağasý
Mustafa Ağa tarafýndan yaptýrýldýğý
kaydedilmektedir.
“Câmi’-i şerifin havlýsýnda Dârü’s-

sa’âde ağasý Mustafâ Ağa sebîl ve
çeşme bina eylemişdir. Çeşmesinin târihi
Güftî’nindir:
Çeşme-i cârî aceb âb-ý hayât
1060(1650)”

Fatih’in tarihçisi Kritovolos,
Mahmutpaşa camii için aynen şunlarý
söylüyor:
«Nezdi şehriyârîde en ziyâde
hâizi nüfûz ve umûru devlette sâhibi
vukûf olan Mahmûd paşa dahî şehrin
mûrtefî bir mahallinde selim vezirle
müzeyyen, şeffaf mermerleri ve gâyet
güzel sütunlarý hâvî muhteşem bir
mâbet inşa ettirmiştir ki, şekli bedii
hayretbahşýna zirîn olurdu. Etrafýnda
imâret (Darülaceze) ve han ve hamamlar yaptýrdý. Mahmût paşa kendisi
için de gayet güzel hâneler bina ve
etraflarýnda çiçek ve nebâtat bahçeleri
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tarh ve tesîs ve şehre su isale ettirdi.»
Bu tarihçi, camii gözü ile görerek
tasvir ettiğine göre mabedin önündeki
revaklý direkleri şeffaf mermerdendi.
Bu sütunlar yeni bir onarým sýrasýnda,
şimdiki yýğma taşlarýn altýndan çýkarýlabilecektir. Belki de zelzelelerden ve
yangýnlardan bir kýsmý çatlamýş olabilir.

MAHMUD PAÞA HAMAMI
Camiin batýsýnda bulunan ve
kapýsýndaki kitabede 871 (14661467) tarihini gösteren Mahmud Paşa
Hamamý, Edirne Tahtakale Hamamý ile
başlayan büyük hamam türünün devamý niteliğinde zengin bir örnektir.
Ýstanbul’un en eski hamamlarýndan
biri olan yapý çifte hamam olarak
inşa edilmiştir. Kadýnlar kýsmý 1755’teki
bir yangýnda harap olmuş ve 1878’de
yýktýrýlarak yerine Abud Efendi Haný
yapýlmýştýr. Bugün mevcut olan erkek-
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ler kýsmýnýn soğukluğu mukarnaslý
kapý nişi ve cephesiyle bir âbide
görünüşündedir. 27 m. yüksekliğinde
ve 17 m. çapýndaki kubbesi aydýnlýk
fenerli olup mukarnaslý tromplarla
duvarlara oturur. Ilýklýk ile soğukluk
bölümü arasýna helâlar yerleştirilmiştir.

Üstte, Hünkar
mahfili.
Altta: Hünkar
mahfiline çýkýş
merdiveni
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz.
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Camii iki
kubbesinden
birinin
içeriden
görünümü.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz.

Kubbe
süslerinden
birinin
görünümü.
Sađda ise
kubbenin
bağlantý
köşelerinden
birindeki
“Muhammed”
yazýsý.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz.
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Ilýklýk iki eyvanlý ve iki köşe hücrelidir.
Küçük bir kubbe ile örtülü mekânýn soğukluk yönünde dilimli yarým
kubbeli düzeni oldukça ilginçtir.
Sýcaklýk bölümü beş yönde nişleri

olan bir sekizgen, buraya açýlan iki
yan eyvan ve eyvanlarýn iki yanýnda yer alan dört halvet hücresi
şeklinde tasarlanmýştýr. Yapý 1953’te
restore edildikten sonra bir süre yine
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hamam olarak kullanýlmýş, ardýndan
bir depoya, 1990’lý yýllarda çarşýya
dönüştürülmüştür.

MAHMUD PAÞA HANI
(KÜRKÇÜ HAN)
Mahmud Paşa’nýn birinci
sadrazamlýğý sýrasýnda (1456-1467)
hamamla birlikte yapýlmýş olduğu
düşünülen Mahmud Paşa Haný (Kürkçü
Han) XV. yüzyýldan kalan tek han
örneğidir. Ýki katlý ve iki avlulu yapý
bugün daha çok Kürkçü Han olarak
bilinmektedir.
Vaktiyle kare planlý büyük avluda
Hacý Küçük tarafýndan yaptýrýlan bir
mescid bulunuyordu. Daha ufak olan
kuzeydeki avlu çok harap olmuştur.
XVII ve XVIII. yüzyýllarda çýkan yangýnlarda zarar gören yapý birçok defa
onarýlmýştýr.

MAHMUD PAÞA MEDRESESÝ
871’de (1472-1473) yýllarýnda
inşa edilen Mahmud Paşa Medresesi
camiin doğusundadýr. XX. yüzyýlýn
başýnda yýkýlmýş olan yapýdan bugün
sadece 6,80 x 7,50 m. ölçülerindeki
dershanesi kalmýştýr. Planý pek bilinmese
de Ýstanbul’un büyük medreselerinden
biri olduğu anlaşýlmaktadýr. Yapýnýn
dershane dýşýnda kalan arsasýnda bir

ilköğretim okulu bulunmaktadýr.
Külliyede yer alan, Mahmud
Paşa Mahkemesi, sýbyan mektebi ve
imaretten ise günümüze hiçbir iz
kalmamýştýr.

MAHMUD PAÞA TÜRBESÝ
Mihrabýnýn önünde yer alan türbe
1473 yýlýnda inşa edilmiştir. Mahmut
Paşa Ýstanbul’un fethini müteakip
(857) 1452 de sadýrâzam olmuş,
büyük hizmetleri görülen âlim ve

Solda,
Mahmud Paşa
Hamamý’nýn
kadýnlar
kýsmýndan
günümüze
kalan Abud
Efendi
Haný’nýn
dýştan
görünümü.
Sağda,
Mahmud Paşa
Hamamý’nýn
erkekler
kýsmý restore
edilerek
günümüzde
çarşý olarak
kullanýlmaktadýr.
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz.

Günümüzde
Kürkçü Han
olarak bilinen,
Mahmud
Paşa Haný’nýn
içinden bir
görünüm.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz.
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Mahmud Paşa
Türbesi’nin
görünümü.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz.
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şair bir zattýr. Gösterişsiz giriş kapýsý
üzerinde üç satýrlýk inşa kitabesiyle
birlikte 1730 tarihli bir tamir kitabesi
de bulunmaktadýr:
Sâhib-ül-hayrati Mahmûd-ül-hisal-Menbaül-eltâf-i Memdûh-ül-kemal
Sadýk-üs-sultan-i Mahmul-ül-kerim Râhe
mazlûmen ilâ dar-in-naim
Vale merhumen ve tarihli bedâ- Mâte Mahmüdün, Sekiden zâhidâ
Türbe sekiz köşeli bir plânda
olup tek kubbeli, alt ve üst pencereli, harici mozayik çini süslemelidir
ki, Selçuk tarzýnda olan bu şekliyle
Ýstanbul’un yegâne eseridir. Türbede
Mahmud Paşa ile oğlu Mehmet Bey
medfundur.
Türbe kasnaksýz bir kubbe ile
örtülüdür. Sekizgenin her yüzü saçak
kornişine kadar yükselen bir çerçeve
içine alýnmýştýr. Bu çerçeve içindeki
silmeli ikinci bir çerçevede altlý üstlü
iki pencere vardýr. Birer silmeyle çevrili

alt pencereler dikdörtgen olup sivri
kemerli alýnlýklýdýr. Üst pencereler
ise sivri kemerlidir. Cephelerde alt
pencerelerin üstüne kadar olan bölüm
sade köfeki taşý ile, daha yukarýsý çini
kakmalý olarak düzenlenmiş, köfeki
taşlarýnýn oyulmasý ve bu yuvalara ayný
biçimde fîrûze ve lâcivert renklerde
çinilerin yerleştirilmesiyle süslenmiştir.
Selçuklu üslûbundaki çini süslemeleriyle Ýstanbul’un yegâne eserlerinden
biri olan Mahmud Paşa Türbesi’nin
içi çok sadedir.
Ýç zeminde yer alan ahşap
döşemenin altýnda özgün tuğla
döşeme bulunmaktadýr. Türbenin ortasýnda mermer bir kaide üstünde
Mahmud Paşa’nýn sandukasý, kapý
tarafýnda oğluna ait daha küçük bir
sanduka yer alýr.
Cami ile türbe arasýndaki hazîrede
saray mensuplarýyla yüksek derecede
din ve devlet adamlarýnýn kabirleri
bulunmaktadýr.

