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ŞERZADE cAMii HAZİRESİ: 
OSMANLI MEZAR GELENEGİNE AYKlRI BİR 

HAZİRE GELİŞİMİ 

Osmanlı payİtahtına Türk kimliğini kazandıran 

unsurlar arasında önemli bir yeri olan mezar yapılan 

Türk kültürünün en köklü geleneklerinden birinin ürün

leridir. ister bağımsız olarak inşa edilsin, ister bir külliye 

bünyesinde, kendilerine özgü mimarileriyle her zaman 

için kimliklerini aksettiren mezar yapılan, başka hiçbir 

yerde İstanbul'da olduğu kadar zengin bir çeşitlilik gös

termemiştir. Bununla birlikte, başta Eyüp olmak üzere 

istanbul'un bazı semtleri mezar yapıları bakımından 

oldukça zengin görünümler sunar. İstanbul 'un en büyük 

ve saygın sahabesiDin mezan, bu semti şehrin en önemli 

din merkezi baline getirdiği gibi, her kesimden insanın 

buraya gömülme isteğinin yarattığı görüntü, Eyüp'ün 

"ölüler kenti" olarak tanınmasına neden olmuştur (1). 

Eyüp'te yaşanan gelişimin b4' benzeri, kutsal topraklada 

aynı kara parçasında bulunan Üsküdar'da da görülür. 

Burada da birçok türbe inşa edildiği gibi, Anadolu yaka

sının en büyük ye en eski mezarlığı, Karaca Ahmed adlı 

ermişin türbesinin çevresinde gelişmiştir (2). Ayrıca, 

Kocamustafapaşa'da Sümbül Efendi, Zeytinburnu'nda 

Merkez Efendi, Çırağan' da Yahya Efendi ve Üsküdar' da 

Aziz Mahmud Hüdai türbelerinin çevresinde olduğu 

gibi, önemli dinsel kişiliklerin mezarlan da zaman içinde 

aynı isteğin ürünü olan türbeter ve daha küçük ölçekli 

mezarlıklada çevrilmiştir (3). 

Resim 1: Şebzade Camii 

İsmail o'RMAN (M.A) 

Benzer bir gelişim Ayasofya Camii' nde de 

görülmekle beraber: buradaki yapılanma, erken dönemin 
en önemli mezarlığı olan Bursa Muradiye Camii 
baziresinde olduğu gibi hanedan mensupianna ait türbe
l~rle sınırlı kalır. Selatin külliyelerinin sadece sultanlar 
ve akraba) anna medfen olması, erken dönemden itibaren 
tespit edilebile':l bir özellik olarak XIX. yüzyıla kadar 
gelenek balinde sürmüştür. Ancak mezar yapıları 
bakımından İstanbul' daki seliitin külliyelerinin en kala
balık yerleşimiisi olan Şehziide Külliyesi'nde bu gelişim 
çok farklı bir nitelikte .karşımıza çıkar. Zira burasının, 
ilmiye ve devlet riciili gibi farklı sosyal tabakalara men
sup kişilere ait türbelerin inşasıyla içinde bulunduğu 
grubun özelliğine aykırı yönde geliştiği gibi, diğer
lerinden çok önce, daha XVI. yüzyılda bir mezarlık 
olarak kullanıma açıldığı dikkati çekmektedir (4). 
Aynca dikkatli bakıldığında, söz konusu gelişimin külli
yenin yapısında yarattığı değişiklikleri tespit edebilmek 
mümkündür. Nitekim bu çalışmada, hazirenin özgün 
durumundan başlayarak geçirdiği değişimleri evre evre 
izieyecek ve dönemin mezar geleneklerine aykırı olan bu 
gelişimin nedenlerini açıklamaya çalışacağız. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın, Manisa Sancağı'nda 
vali iken l543'da ölen şehziidesi Mehmed adina yaptır
dığı veya beklenmedik ölümü üzerine ona itbaf ettiği 
Şehziide Külliyesi (S) Mimar Sinan'ın tasarladığı ilk 

Resim 2: Şebzade Camii Haziresi 
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seliitin külliyesi olup Beyazıt'tan Edirnekapısı'na giden 

cadde üzerinde, bti yapının inşasıyla Şehziidebaşı adıyla 

anılmaya başlayan mevkide yer alır. İnşasına 1543 yılı 

Haziran 'ında başlanan külliyede önce türbe. bitiri.Imiş, 23 

Mayıs 1544 tarihinde başlayan cami inşaatı ise 1548 yılı 

Ağustos'unda tamamlanmıştır (6). Başta cami, medrese, 

tabbane, ahır, sıbyan mektebi, imaret ve Şebzade Meb

med'in türbesinden oluşan külliyeye, sonralan başka tür

beler ve mezarlada bunlara bağlı çeşmeler, sebiller ve 

muvakkitbane eklenmiştir. Külliyede cami ve bazire cad

de üzerinde, diğer yapılar ise dış avlu boyunca yerleşmiş- · 

lerdir. Halihazırda onanl~n imaret ve sıbyan mektebi ise, 

Dede Efendi caddesinin ayırdığı başka bir arsada yer alır. 

Özellikle yangınlardan etkilenen külliyeye bağlı binalar, 

çeşitli dönemlerde elden geçirilmiş tir. İlkkez 1613, sonra 

1633 yılındaki yangınlarda zarar gören caminin, IV. 

Murad'ın emriyle tamir edildiği, şadırvan kubbesinin de 

bu sırada eklendiği bilinir (7). 1717'deki büyük yangında 

ise, minare külalılan da dahil olmak üzere caminin tüm 

ahşap aksarnı yanar (8). Son olarak l994'te onanma alı

nan külliye binalan 1999'da kullanıma açılmıştır. 

10 2ll 30m. 

Müller· Wieoer'deo işlenerek 

Resim 3: Haztrenin cadde tarafından görünüşü 

Hazire, caminin kıble duvarı önünde yamuk 

dikdörtgen planlı bir alan şeklindedir (9) (Çizim 1). 

Kuzeyde ve batıda bulunan iki kapıyla dış avluya bağlanır. 

Mibrap ekseninin biraz dışında kalınakla birlikte, 

bazirenii:ı. merkezinde Şebzade Mehmed Türbesi yer 

alırken bazirenin yol tarafındaki iki duvan boyunca Fatma 

Hanım Sultan, Rüstem Paşa, Gevber Sultan, Şebzade 

Mahmud ve Bosnalı İbrahim Paşa türbeleri sıratanır (10). 

Çizim-1; Şebziide Camii Haziresi ile Çevresindeki Yapılar 

ı- ŞeWde Mebmed TUtbesi 
2- Kuyu ve Abdesı Teknesi 
3- Türbedar Evi 
4- Rüsıem P~ Türbesi 
S- Rüsıem P~ Sebilioe Aiı Tekneler 
6- Faıma Hanımsultan TUtbesi 
7- Bosnalı lbnı!ıim Paşa Türbesi 
8- Şetıınde Mııhınud Türbesi 
9· Gevher Sullan Türbesi 

10- Emine Hanım Çeşmesi 
11- Su ıer.ızisi 
12- Muvaklcithaoe 
13- Oestılıi Muslııfo P~ lurbesi 
14- Bostıınzıide!er Sofosı 

• 1 S· Kıltib Hüseyin Efeodi Sofosı 
16- Ayşe Sultan Çeşmesi 

Gömü Yapılan Alanlar ~ 
E3 
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Haı.irenin kuzey kapısı yawnda türbedar evi yer almakta, 
aynca Şehzade Mehmed Türbesi'nin önünde bir kuyuyin 
XVIII. yüzyıla ait bir abdest teknesi, Rüstem Paşa 
Türbesi 'nin önünde de, duvara bitişik olarak Rüstem Paşa 
Sebili'nin tekneleri görülür. Haztre dışında, gömü alanı 
olarak değerlendirilen, külliyenin cadde üzerindeki avlu 
duvarının arkasındaki kısımda, Destari Mustafa Paşa 
T~rbesi, Bostanzade ve Katip Hüseyin Efendi aile 
sofalanyla mezarlar bulunur (ll). Batı avlu kapısının 
yanındaki çeşmeyse 1603'da Ayşe Sultan tarafından 
Bosnalı İbrahim Paşa adına yaptmlmıştır (12). 

Bugünkü kalabalık yerleşime rağmen, Şehzade 
Camii baziresinin ilk şekli .üzerine yapılan restirusyon 
(Çizim 2), Şehzade Mebmed Türbesi'nin (13) mevcut 

iki kapıya uzanan yolların birleştiği alawn ortasında yer 
aldığım, mibrap duvarı önünde ve çevre duvarları 
boyunca uzanan alanların da yüksek bir kotta yeşil. alan 
olarak bırakıldığını göstermektedir. Türbedar evinin 
özgün tasarımda aynı yerde bulunduğu ve bileziği 
Hereke pudinginden yekpare olarak oluşturulan kuyu

nun da bu dönemde açıldığı söylenebilir. Aynca dış 
avluya bakan çevre duvan dışındakilerin başta açılımsız 
olduğu anlaşılmaktadır. Zira bu duvarlarda diğerindeki 
gibi özgün olarak değedendirilebilecek muntazam 
pencereler bulunmaz. Bununla birlikte, Rüstem Paşa 
Türbesi'nin önünde ve Mirialem Mustafa Ağa'nın 

mezarının önündeki, ortadaki daha yüksek tutulan üÇlü 
pencere gruplarının, bu ilk tasarımda oluşturulmuş 
olmalan ihtimal dahilindedir. Zira vaziyet planı ince
lendiğinde, Rüstem Paşa Türbesi'nin önündeki üçlü 

Çizim-2; Hazireoin Özgün Durumu 

~ 
~ 

10 20 30m. 

Resim 4: Şetızade Mehmed Türbesi 

bacet penceresinin, bu yapıyla doğrudan bir bağlantıya 

sahip olmadığını ve bu türbe inşa edilmeden önce 

Şehzade Mehmed'in sandukasıyla görsel olarak irtibatlı 

ol.duğunu görmek mümkündür. Aksi takdirde çevre 

duvarlanndaki ilk açılım, Hatice Sultan'ın çocuklaı:ının 

Çizim-3; Hazireoin 1601 Yıhodaki Durumu 
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mezarlan önünde, bugün Gevher Sultan Türbesi •ne dahil 
olan pencere ya da pencerelerle oluşturulmuş olmalıdır 

ki, kesin olarak ispatı mümkün olmadığı için diğer 
olasılık restütüsyonda değerlendirilmemiş tir. 

Şehzade Camii haziresinin özgün şekli, daha 
önce inşa edilen selatin külliyelerinde tespit edilen 
düzeni tekrarlamaktadır. Fatih Camii'nden itibaren 
izlenebilen bu düzende hazireler, caminin kıble duvan 
önünde, bir ya da iki kapıyla dış avluya bağlanan, kül
liyenin arazisine göre değişiklik göstermekle birlikte 
çoğunlukla kare ya da dikdörtgen planlı alanlar şeklinde 

oluşturulduğu dikkati çe~er {14). Bunlann merkezinde. 
mihrap ekseninde yapının hanisi olan sultanın 
türbesinin, önündeki meydanın komşu kenannda da 
hasekisinin türbesinin bulunması, türbelerin yerleşi
minde belli bir düzene göre hareket edildiğine işaret 
eder. Şehzade Camii haziresi de, mihrap duvan önünde 
oluşturulması ve türbenin mihrap aksına denk gelen ko
numu itibarıyla bu düzene uymaktadır. Öte yandan, 
Mahmud Paşa, Piyale Paşa ve Kılıç Ali Paşa gibi vüzera 
külliyelerinde de karşımıza çıkan bu yerleşim düzeni. 
Osmanlı külliye programlannın belirleyici bir özelliği 
olarak tanımlamak hatalı bir tespit olmasa gerektir. 
Nitekim aynı anlayışın, hanisinin türbe ya da mezanru 
mihrap rluvannın önünde bulunduran, müstakil cami ve 
mescit gibi yapılarda da görülmesi, aynı geleneğin küçük 
ölçekli yapılarda da etkili olduğuna işaret eder. Ayrıca, 
bir gülistan şeklinde düzenlenen (15) selatin camilerinin 
hazirelerinde, türbedardan bahçıvana, bekçilere kadar 
çeşitli görevlerle oldukça kalabalık kadrolana istihdam 
edildiği bilinir {16). Şehzade Camii haziresinin özgün 
şekli düşünüldüğünde, diğerleri gibi mezarlıktan ziyade 
bahçe olarak planlandığı anlaşılmaktadır. 

Resim 5: Rüstem Paşa Türbesi 

Resim 6: Flaı:ıdin'in gravüründe Rüstem Paşa Türbesi ve 

sebili 

Öte yandan selatin camilerinin hazırelerinde 
sadece padişah ve halefınin annesi olan hasekisi, bazı 

durumlarda da -Yavuz Selim Camii haziresi n deki 
Şehzadeler Türbesi gibi- diğer hanedan mensuplan için 
türbe yapıldığı ve hanedana mensup dahi olsa açıkta 
gömü yapılmasına -birkaç istisna dışında- XVIII. 
yüzyılın sonlanna kadar izin verilmediği halde, Şehzade 
Camii haziresinde bu kuralın dışına çıkılmıştır. Zira, 
muhtemelen 1553'teki ölümünden önce Hatice Sultan'ın 
çocukları (17) buraya gömülmüş ve hemen ardından 
Kanuni'nin sadrazaını ve damadı Rüstem Paşa'nın oğlu
na bir türbe inşa edilmiştir {18). Osmanlı hanedanının 
mül.kiyetindeki bir külliyede inşa edilmesiyle özel bir 
yeri olan yapı, görkemli çini s~slemesiyle de diğer rica! 
türbelerinden ayrılir. Yapı, kapısı üzerindeki ölüm 
manzumesine dayanılarak 1560-61 'e tarihlendirilmek
teyse de, ölüm manzumeleri mezar yapılannın tarih
lendirilmesinde sağlıklı veriler olmadığından 
Tezkiretü' 1-Bünyan' daki, "Rüstem Paşa Türbesi, 
Şehzade türbesi kurbünde, sene 962" (20) ifadesine 
dayanarak, türbeyi 1554-55'e tarihlendiriyoruz. Buna 
göre türbe, Rüstem Paşa tarafından oğlunun mezarı 
üzerine inşa etticilmiş olmalıdır. Türbenin, hazirede 
yeterli yer varken Şehzade Mehmed Türbesi'ne neredey
se bitişik ve kıble yönü itibanyla da çarpık konumda 
bulunması, ilk gömünün, sonradan üzerine türbe inşa 
edilebilecek şekilde planlanarak yapılmadığına işaret 
ettiği gibi, bu görüşü de desteklemektedir. Ayrıca bu ta
rihte sadarette bulunmayan Rüstem Paşa'nın, bir selatin 
camiinin haziresinde kendisi için bir türbe yaptumaya 
kalkışması pek de olası gözükmediğinden, inşa faaliye

tinde oğlunun annesi olan eşi Mihrimalı Sultan'ın etkin
liğinin bulunduğunu söylemek mümkün görünmektedir. 
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Rüstem Paşa'nın sekiz kenarlı poligonal gövde 

üzerine kubbeli türbesinin inşasıyla hazirenin çevre 

duvarlan boyunca uzanan kısmı iki adaya ayrılır (Çizim 

3). Aynı sırada çevre duvannda, sebil penceresi ve üçlü 

hacet penceresiyle bunlann arasındaki iki pencere, tür

benin çevre duvanna yakın cephelerindeki pencerelerle 

irtibatlı olarak açılır. Üçlü bir grup oluşturan hacet 

penceresinin muhtemelen Mimar Sinan'a ait olan 

tasanınının daha sonra açılan pencerelere örnek teşkil 

ettiği dikkati çekmektedir. Bugün iki teknesinden başka 

izi kalmayan sebilin 1916'da yıktınldığı ve yağ küpü 

şeklindeki üçüncü teknesinin Topkapı Sarayı'na 

götürüldüğü bilinir (21). Allom ve Flandin'in gravür

lerinden anlaşıldığına göre (22) sebil, çevre duvarlannın 

birleştiği köşede, ahşap malzem~yle uzun, dikdörtgen bir 

alan üzerine kırma çatılı olarak inşa edilmişti. 

Haziredeki ikinci inşa faaliyeti, Dede Efendi cad

desi üzerindeki adada Fatma Hanım Sultan Türbesi'nin 

yapımıdır. Bu türbeyi Şebzade Mehmed'in kızı 

Hümaşah Sultan'ın Ferhad Paşa'dan olan kızı Fatma 

Hanım Sultan, kendisi gibi bir sultan çocuğu olan eşi 

Şehrizor Beylerbeyi Mehmed Bey'in 1586'daki 

vefatının ardından yaptırmış olmalıdır (23). Nitekim 

eşinin adıyla da a~ılan, dört mermer sütunun taşıdığı 

sivri kemerler üzerinde, sekizgen kasnağa oturan 

kubbeyle örtülü baldaken şeklindeki türbeye, 1588'de 

Fatına Hanım Sultan da gömülür. Ayrıca bunun önüne 

de, Rüstem Paşa Türbesi'nin önündekinin benzeri üçlü 

hacet penceresi açılmıştır. Mimar Sinan'ın son yıllanna 

rastlayan bu inşa faaliyeti, onun çıraklanndan biri -belki 

de Davud Ağa- tarafından gerçekleşticilmiş olmalıdır. 

Resim 7: Rüstem Paşa Sebili'oin penceresi 

Resim 8: Fatma Hanımsultan Türbesi 

Hazlrede 160l 'e kadar, Bosnalı İbrahim 
Paşa'nın Ayşe Sultan'dan olan çocuklarının batıdaki 
avlu kapısı yakınına gömülmeleri dışında bir hareket 
gözlenmez. Ancak bundan sonraki iki önemli inşa 
faaliyetiyle hazirenin görünümü büyük ölçüde değişir 
(Çizim 4). Bu tarihte ölen Bosnalı İbrahim Paşa'nın 
çocuklannın yanına gömülmesinden sonra bu alanın, 
türbesinin yapılabilmesi için genişletildiği v'e türbesi 
yapıldıktan sonra, 1999 yılındaki bir yüzey temizliği .son
rasında ortaya çıkanlan düzgün taştan temellere o~n, 
ancak bugün mevcut olmayan demir parmaklıklada oluş
turulmuş bir duvarla hazireden bağımsız hale- getirildiği 
anlaşılır. Ayrıca bu alan, üzerine türbenin inşa kitabesi 
yerleştirilen batı kapısı ve bunun yanına açılan üçlü pen
cere grubuyla Vezneciler caddesine bakan duvanna açı
lan, üzerinde ki tabeler bulunan dört ~özlü bir başka hacet 
penceresiyle dış avlu ve caddeyle irtibatlandınlır . . 

Tasanmı ve çini süsleme programıyla Şehzade 
Camii haziresindeki en görkemli yapılardan biri olan 
Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi, Dalgıç Ahmed Ağa'nın 
eseri olup 1603 yılında tamamlanmıştır (24). Türbenin 
haniyesi eşi Ayşe Sultan'dır. Ayşe Sultan'ın V.G.M. 
Arşivi'nde nr. 98'da kayıtlı vakfİyelerinden biri, paşanın 
türbesinde Kur'an okumak, tespih çekmek, onun yerine 
kaza namazı kılmak ve hacca gitmek i;izere tayin ettiği 
görevlilere tahsis edilmiş, bir diğer vakfiyede de türbenin 
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Resim 9: Bosna lı İbrahim Paşa Türbesi 

yanına çeşme inşa edilmesi şartı konmuştur (25). 1 

Şaban 1011/ 14 Ocak 1603 tarihli bu vakfiyeler türbenin 

inşa tarihiyle örtüştüğü gibi, 1603 tarihini taşıyan, lite

ratüre onun ismiyle geçmiş olmakla birlikte, kitabesinde 

İbrahim Paşa'nın ruhu için yaptmldığı zikredilen (26) 

Ayşe Sultan Çeşmesi'nin de aynı program içinde 

halledilmiş olduğuna işaret etmektedir. 

Ayrıca Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi'nin göste

rişli çini süslemesiyle tepeleri alemlerle nibayetlenen kö

şe sütunçeleri ve kat aralannı dolanan mermer kartuşlar 

Çizim-4; Hazireoio 1601-1603 Yıllan ~ 
Arasındaki gelişimi .. 

üzerine işlenmiş Ayetü'l-kürsi'yi ihtiva eden yazı 
kuşağından oluşan kütle kompozisyonu (27), mirnann 
Şehzade Mehmed Türbesi'ni örnek almaktan çekin
mediğini gösterir. Bunu, haniyenin hanedana mensup 
olmasıyla ilişkilendirmek mümkün gözükmektedir. Zira, 
inşa faaliyetlerinde, belirlenmiş olmasa da, belli sınırlara 
uymak durumunda olan rica! mensuplanoa, açıkça bir 
hanedan yapısına öykünen, deyim yerindeyse onuola 
boy ölçüşen böyle bir yapının inşası, şüphesiz sınırlan 
aşmak anlamı taşır. Ancak Şebzade Mebmed, Rüstem 
Paşa ve Bosnalı İbrahim Paşa türbelerinin birbirleriyle 
olan ilişkileri ilgi çekici sonuçlar ortaya koyar. Nitekim 
Rüstem Paşa Türbesi'nde Mimar Sinan, benzer detaylar 
ve hemen hemen eş değerde çini süsleme kullanarak 
şebzadenin türbesiyle belirgin bir ilişki kurmasına rağ
men, yalın tasanın şeması ve mütevazı oraolarıyla bu 
türbeyi gölgelemekten kaçman bir tipolojiye yönelme
sine karşılık, balefterinden Dalgıç Ahmed Ağa, türbenin 
-padişah damadı da olsa-bir hanedan mensubuna ait 
olduğunu vurgulamak ister gibi bir tutum sergilemiştir. 

Rüstem Paşa ve İbrahim Paşa için hiyerarşik statülerin 
belirlediği ayrımlardan vazgeçilerek, güzide bir şebzade
nin türbesinden hiç de aşağı kalmayan türbelerin inşa 
edilmesi, belki de külliyenin bünyesindeki mezar yapıla
n için ortak bir nizarn yaratma amacı (28) taşımaktaydı. 

Öte yandan, bu dönemde kendisine bir selatin 
camiinin haziresinde yer bulma şansı olmayan devlet 

riciilinin, türbesirıi daha çok kendi külliyesinde ya da 
Eyüp'te bağımsız olarak yaptırmayı tercih ettiği düşü

nüldüğünde {29), Rüste~J'aşa ve İbrahim Paşa'nın fark
lı bir pozisyona sahip ôlduklan ortaya çıkar. Bunu, dev

lete önemli hizmetlerde bulunmuş etkili siyasi kişilikler 

Resim 10: Bosoalı İbrahim Paşa Türbesi'ni hazireden ayıran 
çevre duvarının kalıotılan 
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Resim ll: Türbenin önündeki üçlü hacet penceresinin hazice 
içinden görünüşü 

olmalarıyla açıklamak mümkündür. Ancak asıl önemli 
etkenin, her ikisi de damad-ı padişahi ünvanına sahip 
olan bu kişilerin banedanla olan akrabalık bağının olması 
kuvvetle muhtemeldir. Zira, Rüstem Paşa Türbesi'nin 
inşasında Mihrimalı Sultan' ın rolünü doğrulayacak kesin 
bilgiler mevcut değilse de (30), Bosnalı İbrahim Paşa 
Türbesi'nin Ayşe Sultan tarafından yaptınlmış olması, 
bu iki rical mensubuna hazirede yer verilmesinde 
eşlerinin etkili olduğunu gösterir. Böylelikle Şebzade 
Camii baziresi, daha XVI. yüzyılda diğer selatin cami
lerinin bazireterinden farklılaşarak, Osmanlı haneda
nının aileden saydığı bazı kişilere yer verdiği bir seçkin
ler mezarlığına dönüşmeye başlamıştır. 

Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi'nin tamamlandığı 
l603'de yapılan gömülerle, bazirenin mezarlığa dönü
şüm süreci de başlar. İlk kez m. Mebmed'in, sipabi isya
nını engellemek için 5 Ocak 1603 'te idam ettirdiği Darus
saade Ağası İdris Ağa (31) ile yine saray görevlisi olduğu 
anlaşılan, belki de aynı olay neticesinde hayatını kaybe
den Osman Ağa ve kimliği belirlenemeyen bir kadın 
Rüstem Paşa Türbesi'nin arkasındaki alana gömülür. 
Bunlann önünde bulunan, ikisi bitişik üç pencerenin de 

mezarlada irtibatlandırılarak aynı esnada açıldığı 
söylenebilir. Öte yandan, o zamana değin Şebzade Camii 
baziresinde hanedan mensuplan dışında açıkta gömü 
yapılmasına izin verilmediği halde, ·saray görevlisi olan 

İdris Ağa'nın buraya gömülmesi Osmanlı. hanedanının 

farklı bir tutumunu da ortaya koyar. Anlaşılan bu kez ve
fa örneği gösteren Osmanlı banedanı, devletin çıkarlan 
için feda ettiği bir saray ağasını bir selatin camiinin hazi
resine gömdürmekle, itibarını iade etmeyi amaçlamıştı. 

Ancak, aynı sultanı n 7 Haziran 1603 'te idam 
ettir~iği (32) şehzadesi Mahmud'un durumu, Osmanlı sul
tanların:ın, tahtı ele geçirmek amacıyla isyan teşebbüsünde 
bulundukian için idam ettirdikleri şehzadelerine aynı 
ilgiyi göstermeye pek sıcak bakmadıkianna işaret eder. 
Zira Şehzade Mebmed Türbesi ile Bosnalı İbrahim Paşa 
Türbesi'ni birleştiren yolun kenanna defnedilen şebza
denin türbesi, muhtem~len I. Ahmed zamanında 
yapılmıştır (33). Bu tür gerekçelerle idam edilen . 
şehzadelere itibarının iadesi, genellikle sonraki sultanın 
saltanatma rastlar ve yeni sultanın hayırseverliğinin de 
bir göstergesi olarak türbesi yaptınlırdı. Bu hususa 
Kanuni'nin şeb.zadesi Mustafa'nın durumu .iyi bir örnek 
teşkil eder. Eceliyle ölen Şehzade Mebmed'in mezarı 
görkemli bir türbe içine alınmakla kalmamış, adına inşa 
edilen bir külliyeyle taltif edilmişken, isyana giriştiği 
şüphesiyle idam ettirilen kardeşi Şehzade Mustafa'nın 
Bursa Muradiye Camii haziresindeki mezarı, diğer 
şehzadelerinkilerin aksine uzun süre açıkta bırakılmıştı. 
itibarının iadesi anlamı da taşıyan türbesiyse; ancak 
157J'te U. Selim'in izniyle annesi tarafından yaptınla

bilmiştir (34). Bu durum, Osmanlı hanedanının . mezar 
geleneklerindeki ilgi çekici bir çelişkiyi yansıtmaktadır. 

Resim 12: Rüstem Paşa Türbesi ile Gevher Sultan Türbesi 
arasındaki kısımda bulunan mezarlar 
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Resim 13: Şebzade Mahmud Türbesi 

Şelızade Mahmud'un altıgen plan şeması üzerine, 
kemerlerle birbirine bağlanan sütunların taşıdığı 
kubbeyle örtülü baldaken şeklindeki türbesinin başta 
açık olarak inşa edildiği, sonra sütunların arasının kap
atılarak önüne, bugün iki sütunu sabit ancak ahşap çatısı 
yıkılmış durumdaki revakın eklendiği anlaşılmaktadır. 
Ayrıca, Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi'ni il:ıazireden 
ayıran duvarın, bu türbenin inşasından sonra oluşturul
muş olması ihtimal dahilindedir. Türbenin son olarak 
1948'da, Şebzade Mehmed ve Rü~tem Paşa türheleriyle 
birlikte tamir ettirildiği bilinir (35). 

Bu iki önemli inşa faaliyetinden sonra, hazirenin 
gelişiminin bir mezarlık olma yolunda gittiği görülür 
(Çizim S). Yüzyılın ilk yarısındaki gömülerin yoğun
laştığı Rüstem Paşa, Bosnalı İbrahim Paşa ve Şebzade 
M~hmud türbelerinin sınırladığı adaya gömülen ilk kişi, 
mezarı Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi'nin hemen arkasın
daki, 1620 yılında ölen ricaiden Sefer Ağa (36) 
olmalıdır. Aynca bunun yanında, iki kadın ve üç erkeğe 
ait oldukları aniaşılmakla birlikte, ölüm manzumeleri 
işlenmediğinden kimlikleri belirlenemeyen XVII. 
yüzyıla ait beş mezar daha bulunur. İlgi çekici bir durum, 

bu mezarlarda İdris Ağa ve Osman Ağa'nın lahitleriyle 
aynı şekilde lahitlerin kullanılmış olmasıdır. Baş ve ayak 

taşlan erkeklerde sekizgen planlı sütunlar, kadınlannki
lerdeyse düz şahideler şeklinde düzenlenen ve san
dukanın ön, arka ve yan yüzeyleri rozetlerle bezeli olarak 
karşımıza çıkan bu labitlerin ortak bir üslı1p oluşturduğu 
dikkati çekmektedir. 

Aynı dönemdeFatma Hanım Sultan Türbesi'nin 
bulunduğu alana onun çocuklarının gömüldüğünü 
görmekteyiz. Bunlardan ilki, 1613 'te ölen oğluMirialem 
Mustafa Ağa'dır (37). Ayrıca mezarının önüne, 
annesinin türbesinin önündekine benzer üçlü hacet 
penceresi ve se bil olarak tasarlandığı anlaşılan bir başka 
pencere açılmıştır. Diğeri ise 1626'dak.i ölümünün ardın
dan Fa tma Hanım Sultan Türbesi 'nin hemen önüne 
gömülen Hoca Paşa'dır (38). Fatma Hanım Sultan 
Twbesi ile Rüstem Paşa Sebili'nin arasındaki alandaysa, 
Rüstem Paşa'nın soyundan gelen Cigalazade Sernin 
Mebmed Paşa'nın 1651 'de ölen oğlu Süleyman Bey ile 
1672'de ölen terunu Mehmed Bey'in mezarları yer alır 
(39). Aynca, Şelızade Mehmed ve Rüstem Paşa türbeleri 
arasındaki demir şebekeyle çevrili alanın bir velinin 
mezarı olduğu söylenmekteyse de, bunu doğrulayacak 
herhangi bir mezar taşı yoktur. 

Hatice Sultan'ın çocuklarının gömülü olduğu 
kısırola Rüstem Paşa Türbesi arasındaki alanın Şelızade 
Mehmed Türbesi 'ne yakın olan köşesine, 1628' de küçük 
yaşta ölen Fa tma Hanım Sultan, ortasına da muhtemelen 
IV. Murad'ın doğum sırasında ölen şebzadesi Kasım'ın 
1650'de ölen annesi Mahfıruz Kadın gömülür. Onun, 
diğerlerinin aksine bu alanın hemen hemen ortasına 
gömülmesi, sonradan mezarının ~stüne türbe yapıl
masının planlandığını düşündi4mektedir. Ancak böyle 
yapılmamış ve mezarı 1670-71'de ölen Ali adında bir 

Resim 14: Fatma Hanımsultan Türbesi çevresindeki mezarlar 
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Resim 15: Basaalı İbrahim Paşa ve Gevher Sultan türbeleri 
arasındaki kısımda bulunan mezarlar 

riciil mensubuyla kimlikleri ·tespit edilemeyen bir kadın 
ve bir erkeğe ait ı;nezarlarla çevrilmiştir. Aynca Dede 
Efendi caddesi tarafuidaki adanın tilibedar evine yakın 
kısmına 1682'de gömülen Safiye Haruro Sultan'ın da, 
aynı nedenle bu alanın hemen hemen ortasına 
gömüldüğü anlaşılır. Ancak onun için de türbe yaptırıl
mamış ve mezarı XIX. yüzyıla ait mezarlada 
çevrilmiştir. Ayrıca, avlu kapısına yakın olanı sebil 
olarak düzenlenen iki pencerenin de onun mezanyla irti
batlı olarak açılmış olması muhtemeldir. Duvara dahil 
edilen teknesinin ayna kısmı serviler bir kabarayla 
bezenmiş sebilin penceresinin dış yüzünde, 1998 ilkba
barında çalınana dek, bir palmetle taçlandınlan istiridye 
kabuğu şeklinde işlenmiş, xvn. yüzyıla tarihleyebile
ceğimiz mermer bir alınlık bulunmaktaydı ( 40). 

Haziredeki son inşa faaliyeti, muhtemelen XVII. 
yüzyılın sonlarında Hatice Sultan'ın çocuklarına ait 
mezarların türbe içine alınmasıdır. Çevre duvarına 
bitişik olan bu türbede herhangi bir kitiibe olmadığından, 
kime ait olduğu bususu kesinlik kazanmamışsa da, çoğu 
araştırıcı, Sicill-i Osmani'ye dayanarak türbeyi Hatice 
Sultan'ın adıyla tamtır (41). Doğan Kuban ise, Müller
Wiener' den aldığı vaziyet planında türbeden 
"Şeyhülisliim Bostanzade Mahmud Efendi Türbesi" 

olarak bahseder (42). Oysa sözü edilen Mahmud Efendi, 
Mehmed Efendi olmalıdır ve O da Destari Mustafa Paşa 
Türbesi'nin arkasındaki sofada gömülüdür. Öte yandan, 
alt katta taş, üst katta tuğla qrgüden oluşan mimarisinin 
XVII. yüzyıl sonu veya XVTII. yüzyıla işaı:et etmesi, tür
benin, 1694'deki ölümünün ardından buraya gömüldüğü 
bilinen Sultan İbrahim'in kızı Gevher Sultan (43} için 
yaptınlmış olabileceği ihtimalini ortaya çıkanr. Zira, 
türbede bir kadın, üç çocuk mezan bulunmakta ve Hatice 
Sultan'ın ç·ocuklarıyla Gevher Sultan'a ait mezarlar 
hazirede tespit edilememektedir. Bu nedenlerle, söz 
konusu türbenin Gevher Sultan Türbesi olarak 
adlahdınlmasının daha uygun olacağı kanaatini taşımak
tayız. Aricak, muhtemelen Gevher Sultan'ın gömülme
sinden sonra, öncelikle bugün bir penceresi ~beye dahil 
olan ve diğerinde sebil bulunan (44), çevre duvarından 
biraz yüksek olarak tasarlanmış ikili hacet penceresi 
açılmış, türbeyse daha sonraki bir tarihte diğer mezarlan 
da içine alacak şekilde inşa edilmiş olmalıdır. 

Gevher Sultan Türbesi'nin inşasıyla bu alan iki 
küçük ada halinde aynlır ve hazicenin bugünkü yerleşim 
düzeni ortaya çıkar. Bu düzende, türbe ve mezarların her 
iki cadde boyunca uzanan alanlara yerleŞmiş olması, 
hazirenin oldukça işlek iki yolun kavşağında bulun
masından kaynaklaruyor olmalıdır. Zira her mezar taşın
da yer alan, ölenin ruhuna Fatiha isteğinin yerine geti
rilebilmesi için, mezarlık ve hazicelerde yola nazır olan 
kısımlar daha fazlarağbet görmekteydi (45). Nitekim az 
ilerideki Nevşehirli Damad İbrahim Paşa Külliyesi'nde 
olduğu gibi, küçük ölçekli külliyelerde hazirelerio 
mümkün mertebe yolla irtibatlandırılmaya çalışıldığı 
görülür. Şehziide Camii haziresinin başlangıçta açılımsız 

Resim 16: Gevber Sultan Türbesi 
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Resim 17: Gevher Sultan Türbesi önündeki sebilin 

çeşmelerinden biri 

olarak tasarlanan çevre duvarları türbe ve mezarların 
görülebilmesini engellemesi nedeniyle, bunlarla ilişkili 
pencerelerin açılması gerekli olmuştur. Öte yandan 
haztrenin çevre duvarları, Gevher Sultan Türbesi ile 
Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi arasındaki alana 1722-
23 'te gömülen Emine Hanım' ın mezarıyla irtibatlı 
olarak açılan hacet penceresi ve bunun iki yanına yer
leştirilen .1723-24 tarihli çeşmelerle (46) gelişimini 

tamamlayarak bugünkü şekline kavuşmuştur. 

Öte yandan bu gelişimin bir benzeri Çarşıkapı 
Koca Sinan Paşa Külliyesi'nde görülür. Burada, yoldan 
geçenlerin mezarlan daha rahat görebilmeleri için olduk
ça büyük boyutlu olarak tasarlanan hacet pence.relerinin 
farklı dönemlerde açıldıklan dikkati çeker. Ayru şekilde 
Hatice Turhan Sultan Türbesi'nin güneybatı çevre duva
rında yer alan, arkadaki küçük hazirede bulunan mezar
lada ilişkitendirilen iki çeşme, benzer bir değişimin fark
lı dönemlere ait izleri olarak karşımıza çıkar. 

Bundan sonraki yıllarda hazirede herhangi bir 
inşa faaliyeti görülmez. Ancak diğer selatin camilerinin 
hazırelerinde olduğu gibi, XVIII. yüzyılın sonlannda 

başlayıp XIX yüzyılda artarak süren gömülerle bir 
mezarlık olarak gelişimini sürdürür. Ancak çalışmanın 

bu aşamasında erken tarihli mezarlar üzerine yoğun
taşarak, hazuelerin mezarlığa dönüşüm sürecinin hız

landığı döneme ait mezarları kapsam dışı bırakrİıayı 
uygun bulduk. Aynı şekilde, külliyenin dış avlusunu 
caddeden ayıran çevre duvarının arkasındaki mezarların 

da, sadece XVI. ve XVIL yüzyıllara ait olanlan değer

lendirmeye tabi tutulmuştur (47). 

HazYrede tespit edilen gelişim süreci, dış aviuyu 

Vezneciler caddesinden ayıran çevre duvarı boyunca 

uzanan alanda da görülür (Çizim 6). En eski tarihli 
mezara dayanılarak 1598 yılında oluşmaya başladığı 
söylenebilecek bu alanın, mezarların kronolojik durumu

na: göre güneybatıdaki avlu kapısından batıya doğru 
geliştiği anlaşılır. Burada Destari Mustafa Paşa Türbesi, 

Bostanzade ve Katib Hüseyin Efendi ailelerine ait 
sofalarla (48) mezarlar sıralanır. Öte yandan, bugüne 

kadar yapılan çalışmalarda değinilmeyen bu sofalar, 
mezarlada birlikte 1999 yılının Mart ayında temizlenmiş 

Resim 18: Safiye Hanımsultan ile irtibatlı olduğu sanılan 

sebilin 1970 lerdeki durumu 
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Resim 19: Emine Hanım Çeşmesi 

ve onanlmışttr. Aynca, bu alanı yoldan ayıran duvarda 
görülen farklı boyut ve tasanmdaki pencereler de, türbe 
ve mezarlada bağlantılı olarak açılmıştır. 

Bu kısımda inşa edilen ilk yapı, Destari Mustafa 
Paşa Türbesi'dir (49). I. Ahmed döneminde sadaret kay
makamlığı yapan Mustafa Paşa türbede eşi Ayşe Sultan 
(50) ve üç çocuğuyla birlikte yatar. Türbe, kapısı 
üzerindeki ki tabeye dayanı larak 161 0-Il'e tarih
lendirilmekteyse de, Mustafa Paşa'nın ölümüne işaret 
eden bu tarihten daha · önce inşa edildiği bilinmektedir 
(51). Nitekim Bostanzadeler Sofası'nın, İ598'de 
Bostanzade Mehmed Efendi'nin gömülmesinin ardın
dan, bir olasılıkla da sağlığında yapıldığı düşünülürse, bu 
tarihte türbenin mevcut olabileceği ya da türbenin bulun
duğu alanın paşaya tahsis edildiği ihtimali ortaya çıkar. 
Öte yandan türbenin, sonradan eklendiği anlaşılan 
revakıyla tamamlanmadan bırakılan çini süslemesi, inşa 
faaliyetinin bir kaç aşamada gerçekleştirildiğine işaret 

Resim 20: Koca Sinan Paşa Külliyesi'nin hazire rluvan 

eder. Mühtemelen türbe Destari Mustafa Paşa'nın 
sağlığında çocuklannın mezan üstüne inşa ettirilmiş, 
onun ölümünden sonra da, bir hanedan mensubu olan eşi 
tarafından sürdürülmüştür. Zira, mezarının konumu 
itibarıyla türbeye gömülen son kişinin Ayşe Sultan 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu özellikleriyle Destari 
Mustafa Paşa Türbesi, Rüstem Paşa Türbesi ile başlayıp 
Bos,nalı İbraHim Paşa Türbesi ile devam eden geleneğin 
son halkasını oluşturur. Aynca, bu üç türbenin konum
lan açısından tespit ettiğimiz ayncalıklı durumu, diğer 
vüzera türhelerinde yaygın olarak karşımıza çıkmayan 
çini süsleme kullanımında da belirleyebilmekteyiz (52). 

Bunun arkasındaki alan, XVI.- XVII. yüzyıl 

ilmiye ricalinin etkili isimlerinin yetiştiği Bostanzade 
ailesine (53) mensup Mehmed Efendi'nin 1598'de 
gömülmesinin ardından etrafının Ç~vrilmesiyle sofa 
haline getirilir. qte yandan bu gömüyle Şehzade 
Camii'nin, riciil ve saray görevlilerinin ardından ve 
ilmiye ricaline de açıldığı dikkatlerden kaçmayacaktır. 
Ancak, tıpkı devlet ricali gibi daha önce seliitin cami
lerinin hazirelerinde yer verilmey~n ilmiye ricalinin 
medfen olarak, daha çok adına inşa ettirdiği hayır 
yapısını ya da Eyüp gibi dini merkezleri tercih ettiği 
düşünüldüğünde (54), Bostanzade Mehmed Efendi'nin, 
ailesinin Edirnekapısı dışında, Emir Buhari 
Tekkesi'ndeki aile mezarlığına değil (55), bir seliitin 
camiine gömülmeyi istemesinde farklı bir anlam arama 
gerekliliği ortaya çıkar. Nitekim Osmanlı tarihinin, 
aziedildikten sonra yeniden makamına iade edilen i~ 
şeyhülislamı olması (56), bu ayncalığa layık görülen ilk 
ilmiye riciili mensubu olmasını şaşırtıcı olıiıaktitn çıkarır. 
Anlaşılan o ki, sağlığında burada kendine yer bularak, 
gösterişsiz de olsa bir türbe yaptırabiJme başarısına, 
büyük olasılıkla siyasi nüfuzunu kullanarak ulaşmıştı. 

Resim 21: Şehzade Külliyesi'nin dış avlu duvan 
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Batı sınınnı çevre duvarının oluşturduğu sofada, 
diğer üç duvar, sövelerle oluşturulmuş demir parmaklık
·ıı pencereler şeklindedir. Ön kısmı üç bölümlü olarak 
tertip edilmiş, ortadaki ise yayvan bir kemer ve parmak
lıldı bir kapıyla giriş olarak işlevlendirilıniştir. Kapının 
üzerindeki harçla kapatılan dikdörtgen pano, zamanında 
burada bir kitabe olduğunu düşündürür. Üst sövelere 
işlenen pa lmetli dizi dışında süsleme görülmeyen 
sofanın, aynı zamanda bacet penceresi işlevi de gören, 
caddeye bakan tek penceresinin önünde Bostanzade 
Mehmed Efendi 'nin mezan bulunur. Onun sağındaki baş 
taşı kınk lahdin, ı 601 'de ölerek buraya gömülen oğlu 
Mustafa Çelebi'ye ait olması muhtemeldir (57). Yine 
buraya gömüldüğü söylenen diğer oğlu, din adamı 
olmakla birlikte yazdığı tarih kitabıyla ünlü olan 
Bostanzade Yahya Efendi'nin mezanysa, eğer kitabesiz 
mezarlardan biri değilse, ne bu kısımda, ne de hazirede 
tespit edil~memiştir. Yaklaşık iki yüz yıl boyunca tek 
başlarına yattıkları anlaşılan baba-oğula, 18 ı 4' de 
Destari Mustafa Paşa'nın soyundan gelen Ahmed Efendi 
ile 1817' de ölen annesi Netise Hanım katılmış ve hatta 
onun pehleli lahdi Mehmed Efendi'nin mezannın üstüne 
yerleşmiştir. Ardından, 1859-60'da Mehmed Halil Ala
eddin Efendi ile kimlikleri saptanamayan bir kadın ve bir 
erkek, son olarak da 1881-82'da Mehmed Esad Bey'in 
gömülmesiyle sofa oldukça sıkışık bir hal almıştır. 

Bostanzadeler Safası 'na bitişik diğer so fa 1625-
26'da ölen Kapıcılar Katibi Hüseyin Efendi 'ye ait 
olmakla birlikte, bunun az ötesindeki mezann ı621 tari
bini taşıması, onun da safayı sağlığında yaptırmış ola
bileceğine işaret eder. Bu sofa tasarım, malzeme ve 
süsleme özellikleriyle birlikte bir duvannı da paylaştığı 

Çizim-5; Dış Avlu Duvarı Arkasındaki Kısmın 
XVTI. Yüzyılın Sonlarındaki Durumu 

(Müller-Wiener ' den işlenerek) 

Bostanzadeler Safası 'ndan dört pencere açıklığındaki 
duvanyla biraz daha geniştir. Pencerelerin en uçta yer 
alanı yayvan kemerli ve parmaklıklı bir kapıyla giriş 

olarak değerlendirilmiştir. Aynca kapının üzerinde bulu
nan mermer pano, kitabesinin işleomeden bırakıldığını 
gösterir. Safanın cadde tarafına, ortadaki daha büyük 
olmak üzere üçlü bir grup oluştııran hacet pencereleri 
açılmış ve parmaklıklarla örtülmüştür. 

So fa ya 1663-64' de Hüseyi~ Efendi 'nin kızı Ayşe 
Hanım defnedilmiş, ancak Bostanzadeler So fas ı 'nda 
olduğu gibi, xvm. yüzyıl sonlanna kadar başka gömü 
yapılmamıştır. Öte yandan, bu tarihten sonra yapılan 
gömülerle oldukça sıkışık bir bal alan sofada, gömülen
lerio Hüseyin Efendi soyundan olmadıkları dikkati 
çeker. Bunlar; 1768-69'da ölen Endenin Kethüdası 
Yenişehirli Hafız Seyid Mehmed Efendi, 1804 yılında 
vefat eden I. Mahmud'un musahibesi Verdinaz Kadın 
(58), 1840'da ölen Pir Abdülbalim Efendi, 1850-51'de 

Resim 22: Destari Mustafa Paşa Türbesi 
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ölen Ayşe Hanım, 1851 'de ölen Halid Paşa'nın kızı Ayşe 

Hanım ile kimlikleri belirlenemeyen iki kız çocuğudur. 
Bunlardan başka kapının hemen önündeki madeni 

şebekeyle çevrilmiş losımda Ayşe Sadika Hanım (1892) 
ile kızı gömillüdür. Aynca 1842 tarihli mezar taşı serbest 

olarak pencere önünde bulunan ŞerifeFatma Hanım'ın 
mezarıysa tespit edilememiştir. Öte· yandan, Pir 

Abdülhalim Efendi'nin Verdinaz Kadın'ın ayakucundaki 
dar alana, İslami geleneğin gömü istikametine ters olarak, 

loble yönü doğrultusunda gömülmüş olması, bu losının 
ne kadar önemli ve ayncalıklı bir yer olduğuna delil teş

kil eder. Aynca Bostanzadeler Safası'ndaki gibi, burada 

da ailenin sonraki kuşaklanna gömillme ~ verilmemiş 
olması ve oldukça önemli bir yerde bulunan sofalanoı 
başka kişilerle paylaş~ak zorunda bırakılmalan, ailenin 

siyasi nüfuzunu zaman için9e yitirmesiyle açıklanabilir. 

Katib Hüseyin Efendi Safası'ndan sonrakilosım 

gömü alanı olarak düzenlenmiş olup bunun yanındaki 
pencerenin önünde, muhtemelen 1621 'den önce 

gömülen bir erkeğin mezan vardır. Bunun yanına, yakını 
olduğu anlaşılan ancak kitabesi işleomeden bıralaldığı 

için kimliği belirlenemeyen bir erkek daha gömülmüş 
olmakla birlikte, bugün mezanoın üzerinde XIX. yüzyıl

da gömülen bir ilmiye ricali mensubunun mezan bulun
maktadır. Bostanzadeler Safası'nda da karşımıza çıkan 
bu uygulama, burasının öneminden kaynaklanıyor 
olmalıdır. Zira Yenikapı M ev levihanesi 'nin haziresi 

üzerine yapılan bir çalışma, bugün önemli mezarlıklarda 
hala sürmekte olan, yeni mezar alanları oluştutmak için 

eski mezarlarm kaldırılmasının Osmanlı döneminde de 
uygulandığını gösterir (59). Bunlann az ötesine, 1621 'de 

ölen ricaiden Es'ad İbrahim Efendi (60) gömülmüş ve 
mezanoı caddeyle irtibatlandıran bir de hacet penceresi 

açılmıştır. Onun yanında serpuşundan saray görevlisi 

olduğu anlaşılan, ancak kita?esi işlenmediğinden kimliği 

Resim 23: Dış avlu duvan arkasındaki sofalar 

Çizim 7: Dış avlu du van arkasındaki sofalann planı 

·, 
' 

saptanamay~n bir başka erkek mezan bulunur. Bu los
ının tarihi gelişimine bakarak, 1621 yılıyla Ayşe Sultan 

ve Kaya Sultan'ın çocuklanna gömülü olduğu bölümün 

oluşmaya başladığı 1635 yıllan arasında gömüldüğünü 
söyleyebiliriz. Aynca onun mezannın önüne de bir hacet 

penceresi açılmıştır. 

İlgi çekici bir durum, bu dördünün mezarlarında, 
haziredeki lahitlerle aynı şekilde lahitlerin kullanılmış 
olmasıdır. Öyle ki, aynı yıllarda bunlann biraz ilerisine 

gömülen, kitabeleri işlenmediğinden kimlikleri saptana

mayan iki kadının mezarmda da, tıplo haziredeki kadın 
meiarlarında olduğu gibi, baş ve ayak taşlan düz şahideli 
olan aynı şekilde lahider kullanılmıştır. Mustafa Çelebi 

ile Katib Hüseyin Efendi ve kızına ait lahitlerde de 

karşımıza çıkan bu şekil döneminde çokça görülmekle 

birlikte, burada ortak bir üsh1p oluşturmasının farklı b4' 
nedeni olmalıdır. Hanedan üyelerinin vakıf eserlerine 

yapılacak her türlü bakım ve onanmın sorunilusu olan 

Has sa Mimarları 'nın, mezarların yapımını bizzat 

üstlendiklerini söylemek mümkün görünmese de, dene

timlerinin, tıplo üçlü hacet pencerelerinde olduğu gibi 

ortak bir üslilbun.. oluşmasını sağladığı. düşünülebilir. 

Nitekim hanedana mensup olmadıklan halde, aynı yıllar

da Bayezid Camii haziresine gömülen Sadrazam Çerkez 

Mehmed Paşa ve Kazaskef Molla Ali Efendi ile 

Süleymaniye Camii haziresine gömülen Sunullah Efendi, 

Lütfullah Efendi ve Hoca Efendi'nin lahiderinde de aynı 

şekli bulmamız, bu üslfip birliğinin, Hassa Mimarları 'nın 

lahit siparişlerini hep aynı atölyeye. vermesi sonucu 

ortaya çıktığını akla getirir. 

Bu alanın, batı kapısına yakın olan ve üçlü 

pencere grubuyla caddeye açılan losmı hanedan mensubu 

kadınların çocuklarına ayırılmıştır. Burada, I. Ahmed'in 

kızı Ayşe Sultan'ın Hafiz Ahmed Paşa Üe evliliğinden 
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olan çocukları Mustafa Bey (1635-36), Ahmed Bey 
(1638) ve Rukiye Hanım Sultan (1637), ıy. Murad'ın 
kızı Kaya Sultan'ın Melek Ahmed Paşa'dan olan kızı 
Afife Hanım Sultan (1655) ile sadece adı tespit 
edilebilen Nazime Hanım Sultan (1646) gömülüdür. 
Bunlardan başka beş çocuk lahdi daha bulunmaktaysa 
da, ki tabelerinin yıpranm.ış olması kimliklerinin belirlen
mesini olanaksız kılar. Ayrıca batı kapısı yakınında, 

XVII. yüzyılda gömülen ancak kimliği belirlenemeyen, 
serpuşundan anlaşıldığı kadaoyla bir saray görevlisinin 
mezarı bulunur. XVII. yüzyılda buraya gömülen son 
kişi, mezan kadınların mezarlannın yanında yer alan ve 
1685-86'da ölen Canbulatkızı Ayşe Hanım'dır. Öte yan
dan, bu kısımdaki mezariann pencerelere göre dik, ancak 
kıbleye göre çarpık olarak yerleştirildiği dikkati çeker. 
Aynı durumun bazlrenin Dede Efendi caddesi tarafında
ki adasında ve az ilerideki Damad İbrahim Paşa Külli
yesi 'nin baziresinde de karşımıza çıkması, mezariann 
yerleşiminde duvarlardan doğrultu alındığını gösterir. 

Görüldüğü gibi, yaklaşık yüz elli yıllık bir süreçte 
Şebzade Camii bazıresini bir seçkinler mezarlığı baline 
getiren gelişim, dönemin Osmanlı mezar geleneklerine 
aylan özellikler taşır. Bununla birlikte, 1571 yılında n. 
Selim' in kendi türbesi için yer tahsis etmesiyle oluşmaya 
başladığı anlaşılan (61) Ayasofya Camii baziresindeki 
gelişmeleri de kısaca gözden geçirirsek, bu dönemde 
Osmanlı mezar geleneklerindeki değişimin, burasıyla 
sınırlı kalmadığı, bu geleneğin kökten bir değişim 
geçirdiğini görmek mümkün olacaktır. Nitekim n. Selim 
Türbesi (62), Ayasofya Camii çevresindeki kaçak 
yaptiaşmaya engel olmak amacıyla (63) m.ihrap duvan 
önüne değil de, y~pılaşm_anın yoğunlaştığı güneybatı 

duvarı önünde oluştunila~. babçey~ inşa edilmiş ve 
böylelikle:; hazire, planlam~daki geleneksel konumunu 
kaybetmiştir. Ayn~a· biı~~<(~· sultanın hase~si için ayn 

Resim 24: Dış avlu duvan arasındaki mezarlar 

bir türbenin yapılmamış olması (64) karakteristik hazire 
şemasının bu açıdan da terk edildiğini gösterir. Bundan 
başka, önc·ekilerin aksine n. Selim'in daha başlangıçta 
şebzadeleriyle aynı yapıda bir araya gelecek şekilde 
defnedilmesiyle, Fatih Sultan Mebmed'ten bu yana 
sürrnekte olan, sultanın türbesinde tek başına yatması 
geleneğinden de vazgeçilmiştir. İlk bakışta yer sorunuy
la bağlantılıymış gibi görünen bu değişim, aslında 
banedanın mezar geleneklerindeki değişime işaret eder. 
Nitekim 1578'de ölen Mihrimalı Sultan'ın, babası 
Kanuni Sultan Süleyman'ın.yanına gömülmesi ve ardın
dan II. Selim'in şebzadeleriyle paylaştığı türbesine 1580 
yılında kızı Fatma Sultan'ın ve 1583 yılında haseleisi 
Nurbanu Sultan'ın defi:ıedilmesiyle sultan türbelerinin 
anlarwnın değiştiğine işaret etmektedir. Zira, Bursa n. 
Murad Türbesi'nden itibaren, sultanlar aile bireyleriyle 
bir araya getirilmernekte ve gazi kimliklerinin bir sonu
cu olarak, türbeterinde tek başlarına gömülmekteydi. Bu 
açıdan I!. Selim'in şebzadeleriyle birlikte gömülmeSi, 
saltanatı süresince hiçbir sefere intikal etmediği için gazi 
unvanına sahip olmamasıyla i lişkilendirilebilir. Ancak 
hasekisinin de onun türbesine gömülmesiyle, Orhan 
Gazi'den bu yana ilk kez bir sultanın halefiDin annesiyle 
aynı türbede bir araya getirilmiş olması, değişimin 
çarpıcı boyutunu gösterdiği gibi, bunun daha başka 
nedenleri olduğuna da işaret eder. Böylelikle söz konusu 
türbe, sultanın haseleisi ve çocuklarıyla bir araya geldiği 
bir aile mezarlığı halini almış ve daha sonra inşa edilen 
sultan tilibelerinde belirleyici olarak karşımıza çıkacak 
özelliği ortaya koymuştur. 

Şehzade Camii'nde detaylı-olarak altını çizmeye 
çalıştığımız değişimlerin, farklı bir içerikte ancak eş 
zamanlı olarak n. Selim Türbesi'nde de karşımıza çık
ması ve bu değişirnlerin, Osmanlı hanedaruna mensup 
kadınların ve devlet ricalinin, etkinliklerini sultan 
merkezli yönetimin aleyhine geliştirdikleri dönemde 
ortaya çıkmış olması, şüphesiz rastlantı olamaz. Osmanlı 
siyasasında kadınlar saltanatının başlatıcısı otarak 
kabul edilen Hürrem Sultan'ın açtığı yoldan devam eden 
kızı Mihrimalı Sultan'ın babasının, gelini Nurbanu 
Valide Sultan'ın ise eşinin türbesine gömülmesi, belki de 
onlann sultanlar kadar önemli kişiler olduklannın bir 

· ifadesiydi. Anlaşılan o ki, Osmanlı siyasasında bazen sul
taniann bile önüne geçebilen bu yeni güç odakları, etkin
liklerini mezar geleneklerine de sirayet ettirmişlerdir. Bu 
açıdan, Ayasofya Camii'nde valide sultanlann, Şebzade 
Camii'nde ise rical mensuplannın lehine gelişen olaylan, 
bu dönemde Osmanlı siyasasında yaşanan değişimler 
profilinden izlemek oldukça ilgi çekicidir. 
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