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SİLİVRİ'DE . 
' BİR OSMANLI ABİDESİ 
PİRi MEHMED PAŞA 

CAMii VE KÜLLİYESİ 
Trakya'da Marmara Denizi kıyısında İstanbul'a bağlı bir 

liman kasabası olan Silivri (Selimbria)'in ilk iskaw, ele ge
çen buluntulardan anlaşıldığına göre "Geç Kalkolithik ÇaA"a 
(M.Ö. 6000-2500) kadar uzanmaktadır. Bu dönemde M.Ö. 
1200 senelerine gelinceye kadar geçen uzun sürede Silivri çev
resine.dair elde edilebilen tarihl bir malumat yoktur. M.Ö. 
1200-700 yıllan Türkiye tıkçağ Tarihi'nin karanlık dönemini 
teşkil etmektedir. Bu dönemde oluşan yeni halklar, yeni kül
türler arasında Türkiye insarunın Thrak kökenli ataları da yer 
almaktadır. Selmybria kelimesi büyük bir ihtimalle Thrak di
linden gelmiştir. B4 kasabanın "Selys" adında efsanev1 bir 
kurucusunun var olduA-u anlaşılmakta olup, bu "Selys" ke
limesinin Thrak dilinde "Şehir" karşılı~ olarak geçen "Bria" 
ile kaynaşmasından-Türk dilinde Silivri'ye dönüşen
"Sely(m)bria" kelimesi türemiştir. 

Thrak kökenli Phrygialılar M.Ö. 700 dolaylarında uygar
lıklannın altın çağını yaşamışlar ve Anadolu'da büyük bir güç 
haline gelmişlerdir. Sınırlan tam güvenle tesbit edilememesi
ne rağmen, Marmara Denizi'nin Güney kıyılarına, Troia şehri 
dolayianna kadar yayılmış olduğu anlaşılan Phrygialılar'ın 
Selymbria'yı M.Ö. 7. yüzyıldan önce is kan etmiş olmalan kuv
vetle muhtemeldir. Daha sonra da Megara'dan gelen Yunan 
kolonisinin buradaki yerleşmiş halkla birleştiği anlaşılmak
tadır. Megaralılar'ın Selymbria'yı Byzantion'dan daha önce 
kurdukları göz önüne aldığımızda, bu koloninin M.Ö. 7. yüz
yıltn ilk yansında buraya gelerek yerleşmiş olması 
gerekmektedir. 

Yerleşim mahalli, küçük ve doğal bir lirnanın çok yakının
da olup, Propontis (Marmara Denizi)' e bakan dik bir yamaç 
üzerinde yer almaktadır. Perinthos (Marmara Ereğlisi) ile 
Byzantion arasındaki bu bölgenin coğrafi konumu sürekli aynı 
ad ile iskan edilişinden dolayı tam olarak bilinmektedir. 

Stratejik konumundan dolayı önemli bir mevkiye saJUp olan 
Selymbria, İlkçağ boyunca adından çok söz ettirmiştir. 357 
den itibaren Byzantion'a bağlanan kasaba 387 de Gotlar ta
rafından kuşatılmış ve zaman zaman da akıniara uğramıştır. 
İmparator Arkadius (395-408)'un biikirniyeti sırasında ise, eşi 
Eudoxia'ya izafeten Eudoxiaopolis adını almışsa da impara
torun ölümünden sonra tekrar Selymbria adı kullanılmaya 
başlanmıştır. 

·Kasaba, Bizans devri içinde önemini daima korumuştur. 
Bizans) Batı'ya bağlayan sahil yolu üzerinde bulunan güçlü 
kalesiyle Selymbria, Byzantion'un bir ileri karakolu olarak 
büyük bir değer taşımıştır. Bundan dolayı da daha sonralan 
Konstantinopolis'in dış surlan (Anastasios Suru) içine dahil 
edilmiştiri. SelYinbria aynca sarayın tahıl deposu olma göre
virıi de üstlenmiş ve bir sayfiye yeri olarak da çekici bir nite
liğe bürünmüştür. Kasaba Bizans'ta eereyan eden saltanat mü
cadelelerinde de yer alarak, imparatorluk üzerinde etkin bir 
rol. oynamıştır. 

* (M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Ögrttim Üyesi) 

Yrd. Doç. Dr. Tayfun Akkaya• 

Istanbul'un fethinden üç gün sonra kurtuluş ümidi kalma- · 
yan Selymbria Kalesi teslim olarak Türk ha.Jcimiyeti altına gir
miş ve böylece 15. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı· Dev
leti topraklanna katılan Silivri'de yeni bir dönem başlamış
tır. Bundan böyle kasahada çeşitli devirlerin izlerini taşıyan 
eserlerin yanında Türk Sanatı'nın, kültür ve zevkinin egemen 
olacağı eserler de boy göstermeye başlamıştır. Silivri'yi ele ge
çiren Türkler önceleri kale içine yerleşmişler, ancak daha sorıra 
burasuu terk ederek, sahil kesiminde yaşarn;ıya başlarnı.şlar 
ve Tüik Sanatı'nda önemli yer alan eserleri, Gallipoli 
(Kallipolis = Gelibolu)'de olduğu gibi hemen surların yanı ba
şından başlayarak, sahil boyunca yayılan aşağı kasahada mey
dana getirmişlerdir. 

Fatih Sultan Mehmed zamanında (1451-1481), Bizans'ın 
başkentindeki belli başlı kiliseler camiye çevrilerek ibadete açıl
mış ve bu arada da Istanbul'dakilerle birlikte Silivri'nin en 
gösterişli yapısı olan kale içindeki Alexios Apokaukos Kili
sesi de Fatih Camii (Hünkar Camii) adı altında camiye çev
rilmiş ve Fatih'in bir vakfı olarak kurulınuştıır. 

Yavuz Sultan Selim'in son, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk 
veziriazarnı olan Piri Mehmed Paşa'mn Silivri'nin gelişme
sinde büyük katkısı olmuştur. Onun zamanında inşa edilen 
Piri Mehmed Paşa Camii ve Külliyesi kasabanın çehresini de
ğiştirmiş ve önemini de arttırmıştır. 

Piri Mehmed Paşa Camii, Silivri'de Türk devrine ait eser
ler içinde en iyi durumda kalmış olanıysa da, bu gün bu ca
mi' nin muvakkıthane, darüttalim ve han dışında kül!iyesi ta-
mamen ortadan kalkmıştır. · 

H. 937 (1530/31) tarihli birkitabeye sahip olan Cami, Si
livri Kalesi surlannın batısında, sahil boyunca uzanan aşağı 
kasahada yer alan binalar topluluğunun tam merkezini teşkil 
etmektedir. Bu cami, dikkat çekici bir anıt olmasına raAroen, 
şimdiye kadar hakkında esaslı bir yayının yapılamarnış olması 
oldukça enteresandır (1). 

Cami ve külliyenin kurucusu Şeyh Cemaleddin Akşar~yi 
soyundan gelen Pir ya daPiri Mehmed Paşa (1465/66-1532), 
güzel sanatlara düşkün ve iyi ahlak sahibi olup, devletçe ta
yin edildiği tüm görevlerin hepsini başarmış, Yavuz Sultan 
Selim (Saltanatı 1512-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman (Sal
tanatı 1520-1566) gibi padişahların ve balkın güvenini kaza
narak, Osmanlı Devleti'nin tarihinde önemli bir rol oynamış 
ve H. 924/1518'den 929/1523'a kadar veziriazamlık yapmış
tır. Yaptırmış olduA-u sanat eserleri ve hayır işleri de onun bü
yük kişiliğini -ölümsüzleştirmiştir. Silivri' deki çiftliğinde ve
fat eden Piri Mehmed Paşa, kurucusu oluduğu caminin ha
zire kısmına defnedilmiştir. 
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Piri Mehmed Paşa Camii'nin Planı 

P"u Mehmed P~a ibni Mehmed ibni Cema.Jeddin Aksara
yi vakfına ait 2 Receb 927 (28 Mayıs 1521) tarihli arapça vak
fiyeden (2), Piô Mefuned P~a'nın Konya'daki vakıflarının 
yanısıra İstanbul, Selanik, Rumeli, Tekirdağ, Hayrabolu, Si
livri; Filibe ve Anadolu'nun bir çok yerinde vakıflannın bu
lunduğunu öğrenmekteyiz. Diğer bir vakfiyeden (3) de bu bü
yük devlet adamının Şam'da bile vakfı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

. 1521 tarihli vakfiyeden anlaşıdığına göre: külliyede camiy
le beraber, gelenlerin üç gün b annması için misafirbane
imaret; yemekhane; ınisafırlerin yemeklerini pişirmek için bir 
mutfak, kiler, fırın, odunluk; Inisafirlerin bayvanlan için ahır; 
müderrise, imama ve camü şerif batibine olmak üzere üç oda 
ile yine üçü müezzinlere ve niuarife, diğer üçü ise ehli vazaif
ten (görevlilerden) ve saireden kimselere tabsis edilen altı oda 
daha; medrese; medrese yakınında yetim çocuklar için bir 
mektep; darüttalim; Belgrad kalesinden gelip konaklayanlar 
için mutfak, yemekhane, ahır, fınn, odunluk ve imaretlerde 
bulunan diğer hizmet binalarından başka aynca bir bina ile 
imaret daha inşa edilmiştir. Bu müesseselerin faaliyetlerini sür
dürebilmeleri için de vakfedilen tepe, kuyu, mera, tarla, de
ğirmen, çiftlik ve dükk§.nların yanısıra Silivri kasabası içinde 
on dükkan (bunlardan ikisi imaret bam önünde, ·beşi birbiri
ne bitişik olar-ak darüttalim duvarı önünde ve diğerleri de bu 
dükkanların önünde bulunuyordu) da vakıf edilmiştir. Böy
lece bu malüroatlardan Piô Mehmed P~a külliyesinin evvel
ce önemli restorasyon ve değişiklik gördüğü de 
anlaşılmaktadır. 

Geniş bir avlunun ortasında birkaç hasarnakla çılcılan yük
sek bir set üzerine inşa edilmiş cami, bugünkü görünüroünü 
1961-1971 seneleri arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tara
fından yaptınlan onarımlardan sonra almıştır. (4) Minarenin 
ve restore edilen iç teyzinatının dışında bina orijinal durumunu 
muhafaza etmektedir. Yalnız, ana mek§.nların fonksiyonuna 
destek olan iki hücre şimdi mevcut değildir. Bunlardan geri
ye kalan konsol ve saçak izi k?lıntıları doğu ve batıdaki yan 
mek§.nların dış duvarlarında izlenmektedir. Bu hücrelerin ol
dukça küçük ve alçak oldukları anlaşımaktadır. 1966'da bun
lara ait temel kalıntıları görülebilmekteydi, şimdi ise temel ka
lıntıları tamamen ortadan kalkmıştır. Hücreleri yıkılınadan 
görenlerin verdikleri bilgilerden de bunların kesme taştan in
şa edildikleri anlaşılmaktadır. Camide de muntazarn kesme 
t~lar kullanılmış ve bunlar alıştırmalı bir teknikle örülmüş
tür. Itinalı bir işçilik hemen dikkati çekmektedir. Kubbelerin 
ince olan kurşun kaplamalan ise, son tamirden kalmadır. Ca
minin kıble tarafında hazire, doğu yanında darüttalirne ait 
babçeyi sınırlayan duvar ve müezzinler odası (belki de mu
vakkıthane olarak kullanılmış) olan bina yer almaktadır. Batı 
tarafta ise setin bitiminden itibaren çim parseller ve bunla
nn arasındaki avlu yolları yer almaktadır. Yapıdaki orijinal 

. inşaat, vakfiyede belirtildiği gibi oldukça sağlam ve dayanık
lı olup, bina bugün iyi durumdadır. 

Piri Mehm.ed Paşa Camii, küçük ölçüde bir bin~ olmasına 
rağmen abidevi bir tesir bırakmaktaıı:r: O~daki .ıı . m. 90 
cm. çaplı kubbe yapının tamamına hakimdir ve. ana .. ~ekan 
son cemaatyeri ile bütünleş~tir. Yan mekWlar ıse küçUk ve 
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basık olduklarından tali unsurlar olarak kalmışlardır. üste
lik bu yan rnekantann ana mekana birer kapıyla ba~anmış 
olmalan da bu zaYiyelerin tecrit edilmiş mekanlar olduklan
nı işaret etmektedir. Mihrap bölümü de ana mekandan ayn 
olarak-düşünülmüş bir mescit intibaını vermektedir. Mihrap 
bölümü iç tarafta geniş bir kemer vasıtasıyla ana mekandan 
belirgin bir şekilde ayrılmıştır ve dış tarafta da bu bölüınün 
saçale hatn ancak yan mekanıarın (zaviyelerin) saçak hattı se
viyesine ulaşmaktadır. Caminin aydınlatılması, mihrap bö
lümünde dokuz; mihrabı ana mekandan ayıran duvarda dört; 
doğu duvarında altı; kuzey duvannda beş adet olmak üzere 
toplam otuz pencere vasıtasıyla sa~annuştır. Binanın küçük 
iç hacmi göz önüne alındığında, bu kadar çok pencerenin içer
sini ferah ve aydınlık bir mekan haline getireceği açıktır. Dış 
mimarideki sa~am; dengeli ve intizamlı işçiliğin iç miniari ile 
bir bütün oluşturduğu açıkça izlenmektedir. İç mekanda, kıub
bede, duvarlarda ve pencerelerin üzerindeki boşluklardan ka
lem işleri yer almaktadır. Ancak bunlar son durumunu son 
restorasyondan sonra almıştır. Kubbenin içindeki daire şek
lindeki kitabe kuşağında da "Ayet-el Kürsl" bulunmak
tadır. Mihrapta da orijinal olmayan ve yalan zamanda ko-· 
nulan "Ey habibim yüzünü mescid-i harama çevir" şeklinde 
bir kitabe yer almıştır. 

Caminin tek minares'i olup, kuzey-batı köşede yer almak
tadır. Minarenin sadece kaidesi eski binaya aittir, üst tarafı 
ise 18. yüzyılda biçimsiz bir şekilde yeniden yap~tır. Bu 
yenilenme, soncemaatyerinin orta bölümünün altındaki por-

. taliiı sağında ve solunda "Tamir-i Cami-i Şerif-i Merhum P"ır 
Mebmed Paşa vetecdid-i minare" ve "An zaman-ı Seyyid 
~ettin Bey el mUtevelli. Sene: ı 179 muharrem ayı (Haziran
Temmuz 1765/66)" olarak yer alan kİtabelerde belirtilmek-
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tedir. Buna göre, Saadettİn Bey tarafından minarenin hicı:l 
ı ı79 (1765/66) senesinde t~krar inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. 

Üzerinde aynca durulması gereken bölüm soncemaacyeri 
olup, zarif sütun ve mukarnaslı sütun başlıkl~yla dikkati çe
ker. Soncemaatyeri dört sütunla beş böliiroe aynlmıştır. Or
tadaki bölürnün saçaldık fırizi diğer bölümlerden biraz daha 
yükseltilmiş ve kubbesi de aynı şekilde hafif bir yükselmeyle 
belirtilmiştir. Bu"özellik, Türk Mimarisi'nde soncemaatyeri 
inşasında görülen karakteristik geleneğin bir neticesidir. Son
cemaatyeri ku b belerinin içindeki kalem işleri de restorasyon
dan kalmadır. Bu bölümdeki her mekfuıın üstü de kubbeli
dir. Ortadaki yanın kubbe kasnağı hariç diğerleri sekizgen
dir. Camiye girişi sağlayan ana portalin üzerindeki kitabede 
"Kelime-i Şahadet" ile beraber sol alt köşede binanın 
inşa tarihi olariık H. 937 (1530/ı) senesi verilmekte olup, bu 
kitabe şu şekildedir: "Allah'tan başka tapılacak ilah yoktur. 
Muhammed Aleyhisselain onun resulüdür. Sene: 937". Ay
nca son cemaat yerinin ortasındaki. kemerin üzerinde de 
''Tarih-i tamiri 13ı3 (1895/6)" şeklindeki kitabeden bu bö
lümün onanın gördüğü anlaşılmaktadır. Portalin iki 'yanın
daki pencerelerin üzerlerinde de "Graffitti"lere rastlanrnak
tadır. Bunlar: "Düşürıcesiz mal b!riktirme ki kimin için top
ladığını bilemezsin" ve "Dünyada hırsı bırak, yaşarnında di
ğerlerine temah etme" şeklindeki öğüt verici nitelikteki 
yazılardır. 

Piri Mehmed Paşa Camii'nin mimarının kim olduğunun 
kesin olarak belirlenebilmesi için etraflıca bir araştırma ya
pılması gerekmektedir. Ana portalde yer alan H. 937 (1530/ 1) 
tarihli inşaa kitabesi, Kanuııl Sultan SU!eyman zamanında baş 
mimarlık yapan.Acem (Esir) Ali'nin zaınaruna tekabül etmek
tedir. Ancak, bu mimarın baş-mimarliğı sırasında yapılan in
şaatların tümünü ona mal etmek imkansızdır. (5) Birçok yön
den Koca Sinan'ın eserlerini hatırlatan bu caminin, onun Has
sa Başmiman görevine getirilmeden önce oluşturduğu bina
lardan biri çılması ilitimalini de akla getirdiği gözden uzak tu
tulmamalıdır. Ne var ki, Mimar Sinan'a ait eserlerin listesini 
veren vesikalardan yalnız Tubfetü'l-Mirnarin'de ·~camii Şe
rif der Silivri" şeklinde bir ibareyle karşılaşılmaktadır. (6) Do
layısıyla eserleri arasında Silivri'deki 32 kemerli Uzun Köp
rü'nün de yer aldığı bu büyük Osmanli mimarının Hassa Baş 
Mim·an seçilmeden önce meydana getirdiği eserleri içinde Pi
n Mehmed Paşa Camii'nin de bulunduğu hususu, Mimar Si
nan'a ait eserlerin zikredildiği diğer listelerde yer almamasın
dan dolayı kesin bir nitelik taşımamaktadır. Ancak bu nok-
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Pirt Memmed Paşa camii kubbesl Pirf Mehmed Paşa camii kubbe 
dokusundan detııy 

· Plrf Me h med Paşa camii son cemaat yeri 
kubbelerlnden bir görünüş 

tada, Kanuni' tahta çıktı~ sırada 2. vezir makamında bulu
nan Çoban Mustafa Paşa'nın Piri Mehmed Paşa'nın dama
dı olması (7) ve Gebze'deki Çoban Mustafa P~a Camii ve 
Külliyesi'nin de Mimar Sinan tarafınd~ Mimar Başı olma
dan evvel yapılmış olması ilginç çağnşımlar yapmaktadır. 

Piri Mehmed Paşa Camii, zaviyeli- camiler arasında yer 
alması gereken özelliklere sahiptir. Bu tipteki binaların son 
örneklerinde görüldüğü gibi tek kubbeyle örtülü bir ibadet 
rnekanma sahiptir, ancak bir değişiklik olmak üzere kıble ta
rafına yarım kubbeli dışantaşkın bir mihrap inşa edilmiştir. 
Ana mekanın her iki yanında da kubbeyle örtülü yan mekanlar 
bulunur. Asıl ibadet mekaw binanın· bütününe hakim bir ka
rakterde inşa edilmiştir. Soncemaatyeri ise Osmanlı ~ari
sindeki gelişmesini takip etmiştir. Yan mekanlarla ana me
Un ba@.antısının kapıyla sa@.anması hususu da zaviyeli
camilerin karakteristik bir özelli~ teşkil etmektedir. Bu tip 
binalar esas itibariyle bilhassa erken örneklerde aynı aks üze-

. riıide birbirini takip eden herbiri bir kubbeyle örtülü iki me
kandan ve bunlardan ana portat tarafında olanın iki yanın
da bitişik yine kubbeli-nadir hallerde tonozlu-küçük hücre
lerden meydana gelir. (8) Bu tipe giren camiierin hepsinde bu 
ana şemanın esas prensipleri hrudındir. Yalnız geç deviriere 
doğru Piri Mehmed Paşa Camii'nde izlediğimiz gibi büyük 
kubbeli mekanlardan birincisinden vaz geçildiği 
görülmektedir. 

Bu tip binalar, Osmanlı Mimarisi'nde 14. yüzyılda ortaya 
çıkarak, 15. yüzyılda ~a yaygın olarak kulanılmışlardır. 16. 
yüzyılın başlannda da bu yaygınlıklarını sürdürmüş olan bu 
yapı tipi, I. Selim (Yavuz Sultan Selim) devrinde geç örnek
lerini vermiş ve nihayet Kanuni Sultan Süleyman Devri'nde 
son birkaç örnekten sonra bu plan şeması terk edilmiştir. (9) 
Bu dunın;ı da tarikadarla ilişkisi olduğu fark edilen bu tip ya
p.ıJann, hem tarikatiara hem de Os.ıı_ıanlı yaş~da ~rt.ay~ 
çıkan değişikliklere ba@.ı olarak eski ışlev ve etkinliklerını yı
tirdiklerini ortaya koymaktadır. 

Mlhrahın Iç Görün!lşü 

Bu noktada, bu tip yapılarla tarikat ilişkilerinin etkin bir 
biçimde ön plana çıktığını gösteren bir örnek olarak Piri Meh
med Paşa Camii, önemli bir nitelik arz etmektedir. Piri Meh- · 
med Paşa'nın bizzat kendisi de Halvetiyye Tarikatı'nın Ce
maliyye kolunun kurucusu Şeyh Cemaleddin el-Aksarayt (Ölü
mü 903/1497, Şam)'nin soyuyla bağintısı olup, Yavuz Sul
tan Selim ve Kanu.nl Sultan Süleyman devirlerinde Şeyhülis
fanilık yapmış olan Zembilli Ali Cemali Efendi'nin de yeğinidir. 
Asker sınıfından olmayıp, ilmiye sınıfından gelen. Pm Mehmed 
Paşa 1481 de IL Beyezid'le birlikte Amasya'dan Istanbul'a gel
ın\@~ ki bu geliş Anadolu'd.a Halvetiyye ~arikatı:nın Cem~y.: 
ye Kolunun da esas merkez.ınden İstanbul a nakline denk düş
mektedir. Sünni-Şii çatışmalannın en üst düzeyine tırmandı- · 
~bu zaman zarfında, özellikle Yavuz Sultan Selim'den baş
layarak devlet kademelerinde ve idaresinde büyük saygı ve hi
maye gören Cemaliyye Kolu ve Cemali.zade Ailesi mensupla-' 
n Osmanlı toplumsal, politik ve düşünsel yaşarnında olduğu 
kadar hayatın tüm yönleri ve sanat için de önemli bir aktivi
te göstermişlerdir. Bu balamdan dini çevretere yakınlığı ke
sin olan Piri Mehmed Paşa'nın isminin önünde bulunan P"ır 
veya Piri tanımlaması da bu tarikat için ilginç çağnşımlar 
yapmaktadır. 

Böylece görüldüğü gibi, Piri Mehmed Paşa Camii, mutlak 
surette " Zaviyeli-Cami" adı altında toplanması gereken ya
pı tipinin son devrine ait dikkate değer bir temsilcisi olarak 
bu gelişim ve değişim süreci içindeki yerini alırken, temelle
rinde Ahilik ve Fütüvvet Teşkilatının belirgin izleri bulunan 
Halvetiyye Tarikatı ve onun Cemaliyye Kolu'yla yakın ba
ğıntısı olan hanisinin şahsında, bu tip camilerle tarikatlar ara
sındaki ilişkileri ve bunların Osmanlı yaşam, sanat ve kültü
ründeki tezahürleİini açıkça gözler önüne sermektedir. (10) 

Mihrap Bölümünü Ana Mekandan Ayıran Kemer 
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UarUtt.ı lim Cami haziresinde yer n lan kltııbelerden· bir örnek 

DiPNOTLAR: ______________________________________________________________________ __ 

(1) 1937 de yayınlanan bir yazıda bu caminin vakfıyesinin H. 927 
tarihli olduğu ve bir imaretin bulunduğu ifade edilmiştir. bkz. A. 
ErdoQan, Silivri ve Konya, "Konya Halkevi Dergisi", Sayı 12 (1937), 
s. 740 vd. Bu caminin S. Eyice tarafından zaviyeli-camilerin son 
örneklerinden olduğu belirtilerek "Piri Paşa imareti" adı altında 
yap!j!a bu tipi n gelişmesi içind.e kısa bir yer verilmiştir, bkz. S. E yi
ce, lik Osmanlı De.v~n!n Dini-lçtimai Bir Müessesesi za~iyeler ve 
zaviyeli Camiler, "I.U. Iktisat Fakültesi Mecmuası", C. 23, sayı 1-2 
(Ekim 1962- Şubat 1963), s. 47-48, plan: s. 78 no. 55 .de. Daha 
sonra yayınlanmamış bir lisans tezinde de bu cami ve külliyesi de 
yer almıştır, bfq._Feriha Engiz, Silivri ve Küçükçe~mece'de Os
manlı Eserleri, "LU. Edebiyat Fakültesi Usans Tezi", lstanbul1966. 
!'Jihayet bizim tarafımızdan 1984 de tamamlanan "Silivri'nin Tarih 
Içindeki Gelişimi Ve Eski Eserleri"ni konu olan Doktora Tezi ça
lışmamızda bu cami ve külliyesi de etraflı bir şekilde incelenerek, 
aldığımız yeni ölçülere göre külliyenin vaziyet planı ve caminin planı 
yeniden çizilmiş ve çok sayıda fotoğraf malzemesine dayanan bir 
çalışma da yapılmıştır. Ayrıca gerek cami haziresindeki, gerek Si
livri Asri Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının fotoğrafları da alın
mış ve bunlar i. U. Edebiyat Fakültesi'ndeki değerli dostumuz Dr. 
Hüsamettin Aksu tarafından okunmuşlardır. Ancak şimdiye kadar 
- bildiğimiz kadarıyla- bu cami ve külliyesi konu olan geniş çapta 
ve kapsamlı bir yayına rastlamak mümkün olmamıştır. Bu boşlu
ğu doldurmak amacıyla hazırlanan bu makalemiz, Doktora Tezi- · 
miz'in kapsamı içinde daha geniş olarak ele alınan çalışmamız
dan yararlanmakla beraber, yeni görüş ve bulguların ışığında ba
ğımsız olarak yazılmıştır. 

(2) Bu vakfiye Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde mevcut" olup, 
747 nolu defterin 178. sayfa ve 151. sıra numarasında kayıtlıdır. 
Vakfiyenin Arapça'dan tercümeleri de yaptınlmış olup, bu metin 
de 19~1/9 nolu Türkçe defterde yer almaktadır. 

(3) Bkz. Vakıflar Genel Müdürlilğü Arşivi: Şam'da Pir Mehmed 
Paşa Camii Şerifı'nde, Şam Müftüsü Abdullah Efendi Tarafından 
Yapılan Şadırvanın Vakfıyeline Dair 1122 tarihli Arapça vakfiye, 
Türkçe tercümesi 1999/9, s. 277 vd. 

(4) Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar, "Vakıflar Genel Müdürlü
ğü Yayınları", Ankara 1973, s. 27. 

(5) Mimar Esir Ali hakkında yazılan bir makalede böyle bir hata
ya düşülmüştür, bkz. Kemal Altan, Klasik Türk Mimarlarından Esir 
Ali, "Arkitekt", sayı 3, (1937). 

(6) Bkz. Rıfkı MeiOI Meriç, Mimar Sinan, Hayatı, Eserleri, Mimar 
Sinan'ın Hayatına, Eserlerine Dair Metinler, Ankara 1965, s. 25. 

(7) T. Yılmaz Öz1una, Başlangıcından Zamanıinıza Kadar Türk
iye Tarihi!, Istanbul 1964, C. 5, s. 147. 

(8) S. Eyice, not. 1 de a.g.e, s. 5,8. Bu makalede zaviyeli cami
ler grubuna girmesi gereken altmış kadar eser bir araya toplan
mış ve bunları Osmanlı Devleti'nin ilk yüzyıllarında çok sayıda in
şa edildikleri, 16. yüzyıl içlerine yani Kanuni Sultan Süleyman dev
rinin ilk yıllarına kadar uzandıkları müşahede edilerek, bu tipteki 
binaların yalnız bu iki yüzyıllık süre içinde önemli olan ve 16. yüz
yıldan itibaren kaybolan bir teşkilat ile ilgili olması ihtimaline yer 
verilmiştir, bkz. s. 4, 23, 26, 29. Ayrıca bu tip binaları zaviye-cami, 
veya zaviyeli-cami olarak adiand ırmanın daha doğru olacağına ve 
bu tipi, bu ad altında Osmanlı-Türk Mimarisi'nde ayırd etmenin ge-
rektiğine de işaret edilmiştir, bkz. s. 32. \ 

(9) s. Eyice, a.g.e., s. 23, 26, aynı yazar, Sincanlı'da Sinan Pa
şa imareti, "Vakıflar Dergisi", C. 10, (197~). s. 327. 

(10) Bu makaleyi hazırladığım sırada, bu tip camileirle tarikatlar 
.arasındaki ilişkileri değişik bir boyut kazandırarak yaklaşan ve Piri 
Mehmed Paşa ve onun yaptırdığı caminin Halvetiyye Tarikatı ve 
onun Cemiiliyye Kolu'yla bağıntısına işaret eden arkadaşım ve mes
lektaşım Dr. A. Engin Beksaç'a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
Yeri gelmişken, kendisiyle bu tip camilerle tarikatlar arasındaki iliş
kiler Ozerinde de bir çalışma yapmayı düşündüğümüzü belirtmek 
isteriz. -, 


