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BÖSNALI İBRAHiM PAŞA TÜ~BESİ 
ve 

BU TÜRBEYE AİT İKİ ÇİNİ PANO HAKKINDA 

Şehzade Camii haziresinin Belediye Sarayı karşı
sındaki köşesinde yer alan ve hazireyi, Vezneeller'den 
S araçhane 'ye giden yoldan ayıran çevre duvarına rağmen 
,yüksek gövdesi ile ilk bakışta kendini hissettiren kubbeli 
yapı, Osmanlı sadrazaırilarından Bosnalı İbrahim Pa
şa'nın türbesidir. Özellikle çini süslemesi ile dikkati çe
ken bu yapı hakkında çeşitli çalışmalar yapılmışrnl. 

Türbede çocuklan ile birlikte yatan Bosnalı İbra
him' Paşa, Enderun 'da y.etişmiş, Yeni çe ri Ağ ası olarak 
başladığı devlet hizmetinde Safiye Sultan 'm himayesi ile 
hızla yükselmiştir. 1581 'de Şam Valisi iken, III. Mu
rad'ın Safiye Sultan'dan olan kızı Ayşe Sultan'la 'nişan

lanmış ve.1586 yılında da, yüzyılın önemli Sur-ı Hüma
yun' larından birine vesile olan muhteşem bir düğün ı ile 
evlenerek saraya damat olmuştur. 158iyılında,.nikahın
da sağtlıçlığını yapan Kiliç Ali Paşa'nın vefatı üzerine 
Kaptan-ı Derya ·Olan İbrahim Paşa~ 159'5'te III. Meh
med'in tahta çıkış~dan kısa bir süre sonra sadrazam ta
yin edilmişse de, daha sonra azledilmiştir. Ancak, 1596 
ve son olarak da 1599 yıllarında yeniden bu makama otu
ran İbrahim Paşa, son sarlareti esnasında 'Serdar-ı Ek
rem' ünvanı ile çıktığı Avusturya Seferi'nde, Kanije Ka
lesi 'nin fethi gibi imparatorlukta büyük sevinç uyandıran 
bir başanya imza attıktan sonra, 1601 yılı temmuz ayının 
onunc.u günü Belgrad yakınlannda vefat etmişı:u3. Ta
rihçilerin, ilicenap ve cömert bir kişi, başarılı bir yöneti
ci ve kumandan olarak tanıttığı İbrahim Paşa'nın .İstan-

Türbenin genel görünüşü 

İsmail ORMAN 
Sanat Tarihçisi 

bul'a getirilen naaşı, Şehzade Camii haziresine defnedil
d~ten sonra mezarı üzerine türbesi inşa ettirilrniştir4. 

',Dış· avlunun)atısındaki hazire kapısının üzerinde 
yer alan inşa kitabesineS göre türbe, Mimarbaşı (Dalgıç) 
Aluned Ağa 'nın gözetiminde, bina emini Sefer Çavuş ta
rafından yapılmıştır. Tarih mısrası ebced hesabıyla 1012 
sayısını verir. Bundan da, türbenin 1603 yılında tamam
landığı anlaşılmaktadır. Türbey i kirnin yaptırdığına kay
naklar bir açıklık getirmiyor olsa da, paşanın dul eşi Ay
şe Sultan tarafından yaptınlrnış olmalıdır. Şehzade Ca
rnii'nin kuzeybatı kapısı yanında, İbrahim ·Paşa'nın ruhu 
için Ayşe Sultan'ın yaptırmış olduğu çeşmenin,6·türbe 
ile aynı tarihte tamamlanmış olması, her ikisinin de aynı 
program içinde halledilmiş olduğunu düşündürmektedir. 
Aynı zamanda Bosnalı İbrahim Paşa'nın tek varisi olan 
ve iyi kalpli ve hayırsever bir sultan~ olarak tanınan Ay
şe Sultan, şüphesiz, O'na bu hazirede bir türbe yaptıra
cak güç ve etkinliğe sahipti. 

Dışta sekizgen plan şemasına ~ahip olan türbe, iç
te. pencere aralanna yerleştirilen nişli yüzeylerle onaltı
gene dönüşmekte, ayrıca girişin önünde düz saçaklı bir 
rev ak yer almaktadır. Abidevi boyutu, tepeleri alemlerle 
nihayetlenen köşe sütunçel eri, ka~ arasında dolanan mer
mer kartuşlar üzerine işlenmiş ayet kuşağı ile, kütle kom
pozisyonunda Şehzade Mehrned TÜrbesi'nden ilham 
alındığı anlaşılan8 türbenin çini süslemesi ise, renk ve 
desen açısından 16. yüzyılın zenginliğini devam ettir-

Türbenin içindeki çiniler 
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Türbe revağındaki ç.uti panolarin bulunduğu kemerler 

mektedir. Tümüyle bu yapı için tasarlanıp, üretilmiş olan 
çiniler; alt pencerelerin üzerinde dqlanan profilli biskü
vilere sahip komiş kuşağı ile ·başlayıp, Mülk Sılresi'nin9 
tamamını ihtiva eden iki sıra ayet kuşağı ve arasında on 
kollu yıldızlardan gelişen geometrik örgülü kuşak ile kat 
aralarını değerlendirmekte, aynca üst pencerelere çerçe
ye teşkil eden panolar ve bunların aralannda yer alan bit
kisel süslemeli panolarla birlikte kubbe eteğine kadar iç 
duvarları kaplamaktadır. Alt pencerelerin aralanndaki 
nişlerin içieri de çini kaplamnış olduğu gibi, bazı pence
relerin içierinin de yer yer çini kaplanmış olduğu görül
mektedir. Aynca, ilgi çekici bir uygulama da, süpürgelik 
seviyesinde yer alan çini kuşakta, kökten çıkan çiçek de
metlerinin kullanılnuş olmasıdırıo. Bir diğer ilgi çekici 
h.usus üst pencerelerin arasında yer alan panolarda görü
lür. Bu panolan en dışta sınırlayan çerçeve ile köşelikle
ri rumi dolgu lu dekoratif kemer, üzeri zencirek örgüleri 
ile bezeli olarak rölyef halinde işlenmiştir. Aynca, paşa
nın oğlu ile kızına ait mermer lahltıerin üzerindeki, za
manın kumaşlarını anımsatan bezemeler, taş üzerine ka
lemişi' beze_melerin önemli örnekleri arasındadırll. 

Asıl konuyu teşkil eden panolar, karolar halinde 
Şehzaçle Mehmed Türbesi 'nde durmakta iken, yapılan 
?ir çini onanmında bu yapıya ait olmadıklan anlaşılınca, 
Istanbul Türbeter Müzesi Müdürlüğü'nün deposuna ta
şınmış; hangi yapıya ait olduklan bilinmediği için en
vanter kayıtlan da yapılmamıştır. Bu müzeye bağlı çini
li türbelerde yapmış olduğum envanter çalışması esna
sında, eksik de olsa iki ayn pano oluşturan bu çinilerin, 
Bo.snalı İbrahim Paşa Türbesi revakında, kapının her.iki 
yanında yer alan sekilerle yükseltilmiş bölümlerdeki; ka
bartma olarak, "rumi ve palmetlerle bezenmiş me~ er pa
nolann üstlerincieki kemerierin içleririi kapfadıklarını 
tesbit ettim. Muhtemelen bir hırsızlık teşebbüsü sonra
sında ele geçirilen panolar; Şehzade Mehmed Türbe
si'nde bir dolaba konmuş, ama herhangi bir kayıt tutul-

Türbedeki çini panoların revaktaki özgün konurnlarını 
gösteren cephe çizimi · 

madığı için bu türbeye ait çinilerle kanşrnıştır: 

Bu küçük kemerierin içlerine göre tasarlanmış 
olan panolardan s'ağdaki; 54 x 76 cm., soldaki ise 54.5 x 
75 cm. ebadındadır. Birbirinin eşi olmakla biriik.te pano
lann boyutlarındaki bu tutarsızlık, kemerierin içine yer
leştirebilmek için denenen yöntemlerden kaynaklanmak- . 
tadır. Panolan, farklı genişliklerdeki kemerierin içine 
yerleştirebiirnek için kenarlarından farklı ölçülerde tıraş
lanrnış; boy farklılığı ise alt sıralan oluşturan karolann, 
desen sürekliliğini bozmasına rağmen farklı panolarda 
kullanılrnasıru gerektirmiş tir. Kemer kavisine göre şekil
lenen üst kısırndaki iki üçgen karo ile birlikte, toplam al
tı karadan oluşan panolardan soldakinin orta SI.fasından 
bir karosu eksik olup, aynca alt ve üst sıralardaki karo
larda da zorlamadan kaynaklanan kırılmalar v_e eksiklik
ler oluşmuştur. Buna göre daha sağlam durumda olan Şağ 
panoda ise, sol tarafın alt ve list karolan eksiktir. Panolar 
sıraltı tekniği ile·yapılrnış olup; saydam sır altında, teılıiz 
beyaz astar üzerine siyah renkli konturiarla desen uygu
lanmış, lacivert, mavi, fuuze, yeşil ve kırmızı ile renk
lendirilmiştir. Ancak, desenİİI işlenişinde türbe içindeki 
geometrik kuşaktaki yetkinliğe ulaşılamadığı gibi, renk• 
lerde de yer yer taşmalar ve bozulmalar görülmektedir. . . 

Panolarda ana kompozisyon; kırmızı-beyaz renk
li bantlar la taksim edilmiş, kaydırmalı olarak yerleştiril
miş altı koli u yıldızlar ve punlann kollan arasındaki altı- · 
genlerden müteşekkil geometrik örgüden. qluşmaktadır. 
Ayrıca, bundan kınruzı renkli bir bant ile aynlan beyaz 
zemin üzerine, lacivert renkli stilize lotus yapraklarından 
oluşan ve en dışta 'yeşil renkli bir bant ile sınırianan bir . . . . 
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Solda olması gereken çini pario 

bordür kuşağı, koropozisyona çerçeve teşkil etmektedir. 
Koropozisyonda yıldızların içleri; fıruze zemin üzerine, 
içten dışa kımuzı, beyaz ve lacivert renkli katmerli yap
raklan olan stilize çiçeklerle bezenmiş, aynca her yapra
ğın ucuna kırmızı göbekli beyaz tomurcuklar işlenmiştir. 
Altıgenlerin içieri ise; lacivert zemin üzerine, taç yaprak
lan beyaz, katınerieri yeşil renkle işlenmiş kımuzı gö
bekli gülçelerle bezenmiştir. 

Kompozisyon un esasını teşkil eden altı kollu yıl
dız şekli, Tevrat'taki Hazreti" Süleyman 'ın simgesi oldu
ğu için halk arasında "mülu·-t Süleyman" olarak bilin
mekle birlikte, babası Hazreti Davud'dan dolayı "Davud 
yıldızı" olarak da adlandırılırl2. Şüphesiz, şeklirı Türk 
süslemesindeki anlamı Yahudi irıancına dayanrnamakta
dır. Zira, kolaylıkla yüklenebildikleri dini ve felsefi an
lamlar ile tarih boyunca hemen her kültürde önemli bir 
yer tutmuş olan geometrik şekiller, tasvir yasağı getiren 
İslam irıanışı ile sıkısıkıya örtüşmüştür. Önceki kültürle
re ait bir çoğu gibi, yeryüzü iktidannın ilk timsali sayılan 
ve aynı zamanda ateşe, suya ve hayvanıara hükmetme 
yerilerine de sahip olan Hazreti Süleyman'ın mülırü del3 
yeniden yorumlanmış ve diğerleri gibi Emevuer'den iti
baren İslam süsleme sanatlarının repertuanna girmiştir. 
Türk süsleme sanatlanndaki anlamını bu yol ile kazanan 

S ağda olması gereken çini pano 

mühr-1 Süleyman, maddi güç ve iktidan sembolize ettiği 
gibi, halk arasında mührün gücüne olan irıanç nedeniyle, 
kimi zaman manevi güç ve devamlılık simgesi, kimi za
man da bir ttisım olarak karşımıza çıkan, sevilerek kulla
nı(mış bir şekildir. 

İslam süsleme sanatlarında başlıca anlatım biçim
lerinden birirıi oluşturan geometrik şekillerin belirgin, 
sürekli ve tutarlı bir süsleme unsuru olarak mimariye ka
tılması, Karahanlılar ve onu izleyen Büyük Selçuklular 
zamanında gerçekleşmiş·l4, doğrudan bu geleneğe bağ
lanan Anadolu-Selçuklti süslemesinde ise yepyeni il
hamlarla biçirnlenen geometrik örglijerle, taş ve ahşap 
malzeme üzerinğ.e sıklıkla karşılaşıldığı gibi, mozaik 
tekniği ile oluşturulmuş oldukça karma§ık sistemlerle 
zengin çini dekomsyonlan sergilemiştirl~. Osmanlı süs
Iemesinde de taş, maden ve ahşap malzeme üzerinde sık
lıkla karşımıza çıkari geometrik örgüler, Çini sanatında 
mozaik ve renkli sır tekniği ile 15. yüzyılın ilk yarısında 
Bursa ve Edirne'deki eserlerde yoğun olarak kullarul

mı.ştır16. ·B·u· yü~yılın ikirıci yarısında İstanbui'?a .ınr 
edılen, Çınilı Koşk17 ve Mahmud Paşa Türbesı'nın 8 
mozaik çini kaplamalan da bu geleneğe bağlanrnakla 
birlikte, Horasan'lı çini usta ları tarafından yapıldığı bi
linrnektedir19. 16. yüzyılda ise, natüralist üslubun geliş-
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Türbenin süpürgelik seviyesindeki çiniler 

mesine bağlı olarak etkinliğini giderek yitiren geometrik 
örgüler, renkli sır tekniği ile 1522 tarihli Yavuz Sultan 
Selim Türbesi'nde ve son olarak da, 1544 yılına tarihle
neo Şehzade Mehmed Türbesi'nde20 karşımıza çıkar. 
Yüzyılın ikinci yarısına egemen olan sıraltı tekniğinde 
ise nadiren görülür21. 1577'de tamamlanan n. Selim 
Türbesi'nin revakındaki kemer içierini kaplayan çini pa
nolardaki, ·çiçek motifleri ile zenginleştirilmiş on kollu 

yıldızdan gelişen_~_e?metrik örgü, tür?elerde k~~ırruza 
çıkan sıraltı teknigı ile oluşturulmuş ilk ömek.--ru-2. En 
yoğun olarak kullanıldığı Bosna lı İbraJlim. Paşa TUrbes i, 
ikinci ve son örnek olması yanında, tarutılan panoların 
ku!Janıldığı yer göz öniine alınınca, aralarındaki ilişki 
daha belirgin hale gelecektir. Bunlar hiç şüphesiz, klasik 
döneme ait bir çok yapıda karşımıza çıkan, alt pencere-

Çini panelann desen restitüsyonu 

II. Selim TUrbesi revağında yer alan kemer içi panolanndan biri 

!erin üzerindeki kemerleri örten geometrik örgülü, ajurlu 
merıner alınlıklarla aynı fıkri yansıtmak-tadır. Bilhassa, 
aynı geometrikörgünün Vezneciler'deki Kuyucu Murad 
Paşa Sebili'nin ajurlu mermer almlıklarında karşımıza 
çıkması, bu tesbiti desteklemektedir. Bununla birlikte, 
Anadolu-Selçuklu çini süslemesinde sıklıkla karşımıza 
çıkan, kapı ve pencere alınlıklarındaki mozaik çini kap-
lamaları da anımsamamak olanaksızdu-23. . 

Bu çalışmada, daha önce varlığı bilinmeyen bu 
çini panoları, süsleme prensipleri, tekniği ve desen özel
likleriyle tanıtarak, Türk siisleme sanatı içinde belirli bir 
yere oturtmaya çalıştım. Ancak, bu çini pan olar, türbenin 
dışında kullanılmış olması itibariyle bazı problemleri de 
beraberinde getirmektedir. Öyle ki, çok az sayİdaki çini
li ricfil türbesinde karşılaşılmayan türbe dışında çini kul
lanımı, ilk bakışta hanedan türbelerine özgü bir özellik 
gibi görünmektedir. Dahası, bulunduğu yer, mimari 
özellikleri ve iç mekanın zengin çini süslemesi gibi özel
likleri ile de rical türbeleri nde tesbit edilebilen özellikİe
rin dışına çıkan Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi", bu pano
ların varlığı ile emsallerinden tamamen farklı bir konu
ma ulaşmaktadır. Söz konusu farklılıkların türbe mima
risi içinde irdelenmesi, Türk mimarisinde bu yapı türü 

özelinde, hiyerarşik statünün belirlediği bazı davraruş 
kalıplannın varlığını ortaya koyduğu gibi, bu kal ıpların 
dışına çıkılınasında ne gibi faktörlerin etkili olabileceği
ni göstermesi açısından da Önemli bir yere sahip olup, 
hazırlamakta olduğum bir başka çalışmanın konusunu 
teşkil etmektedir. 

NOTLAR 

(1) Bunlar çalışmalar arasında, yapıyı Türk mimarisinin geli

şim çizgisi içinde ele alan; Tülin Uzel, Şehıade Camii Tür be

leri, İ.Ü. Ed. Fak. Yayımlanmaıruş Sanat Tarihi Lisans Tezi, 

İstanbul 196 I; Tülay Tuncer, Mimar Sinan'ın T ür be Mima

risi ve Getirdiği Yenilikler, İ.Ü. Ed. Fak. Sanat Tarihi Kürsü-
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sü, yayımlanmarnış lisans tezi, İstanbull9?5; İ. Günay Paksoy, 

İstanbul Rica! Türbeleri (1471-1919), İ.Ü. Ed. Fak. Yayım
lanmamış Sanat Tarihi Lisans Tezi, İstanbul 1979; Behçet Ün

sal, "İstanbul Ttkbeleri Üzerinde Stil Araştınnası", Yakıtlar 
Dergisi, II, (1982), s.77-1iO; Tf!hsin Ö. Tahaoğlu, İstanbul'da 
Osmanlı Türbelerinin Tipoloj isi, i.ü. Sos. Bil. Ens. Yayım
lanmamış Sanat Tarihi Doktora Tezi, İstanbul 1988, yer almak-
tadır. · --· 

·Yapının· süsleme özellikleri üzerine Y.apılan çalışİnalar aras·ın

da ise; Dilek Haskök, İstanbul'da Çinili Türbeler, i.ü. Ed. 

Fak. Yayımlanmamış Sanat Tarihi Lisans Tezi, İstanbul 1965; . 

. Gönül Öney, Türk Çini Sanatı, İstanbul 1978; Şerare Yetkin, 

"Boyalı İki .Mermer Lahit ve Osmanlı Süsleme Sanatındaki 

Yeri", İlgi, 43, İstanbul 1985, s. 24-26, bulunmaktadır. · 

Aynca, Haluk Şehsuvaroğlu, Asırlar Boyunca İstanbul, İs
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