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Büyük usta Mimar Sinan’›n Eyüp’te

infla etti¤i Zal Mahmud Pafla Külliyesi,

bilindi¤i gibi yaln›zca bu semtin de¤il,

Klasik Osmanl› Mimarisi’nin de önem-

li ve dikkat çekici yap› gruplar›ndan

birisidir. Zal Mahmud Pafla Külliye-

si’nin mimari aç›dan tan›mlanmas›na

ve de¤erlendirmesine geçmeden önce,

bu yap› toplulu¤unun kesin tarihlen-

dirmesine ›fl›k tutmak üzere, bâni ya

da bânileri hakk›ndaki bilgileri genel

hatlar›yla gözden geçirmek irdelemek

gerekiyor. Çünkü Eyüp’teki Zal Mah-

mud Pafla Külliyesi üzerine ayr›nt›l›

bilgi edinmek isteyen herhangi bir

kimse, eski ve yeni kaynaklara baflvur-

du¤unda, birbirleriyle birçok bak›m-

dan çeliflen bilgi ve görüfllerle karfl›

Eyüp Zal Mahmut Pafla 

Külliyesi’nin Tarihlendirme

Sorunu ve Sinan’›n

Mimarl›¤›ndaki Yeri
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karfl›ya kalmaktad›r. Bilindi¤i gibi kül-

liyenin infla kitabesi mevcut de¤ildir.

Ayr›ca tarihlendirmesine imkan tan›-

yacak olan bânilerinin kimli¤i ile ilgili

baz› bilgi ve tarihlerde de farkl›l›klar,

eksiklikler ve hatta yanl›fll›klar mev-

cuttur. Bu çeliflkiler, özellikle yap›lar

toplulu¤unun tamam›n›n ya da baz›

bölümlerinin ayr› ayr› tarihlendirilme-

sine ve buna ba¤l› olarak külliye bina-

lar›n›n mimari çözümlenmesinde fark-

l› görüfllerin ortaya ç›kmas›na neden

olmufltur.

‹lk olarak bâni sorununa e¤ilirken,

bu konuda önceli¤i Zal Mahmud Pa-

fla’ya vermemiz gerekiyor. Bilindi¤i gi-

bi aslen Bosnal› ve Boflnak olan Zal

Mahmud Pafla XVI. Yüzy›l›n ilk yar›s›

içinde ve tam olarak tesbit edemedi¤i-

miz bir tarihte Osmanl› saray›n›n hiz-

metine devflirme olarak intisab etmifl-

tir. Enderûn’dan yetiflen Zal Mahmud,

iri fizik yap›s› ve güçlü kuvvetli oluflu

nedeniyle saray›n güvenli¤inden so-

rumlu "Saray Kap›c›lar›" aras›nda yer

alm›flt›r. Osmanl› tarihinde bir salta-

nat facias› olarak tan›mlanan bir olay,

bu zâta devlet kat›nda ikbal kap›s›n›

açm›flt›r. Bu olay, Kanuni Sultan Sü-

leyman’›n öz o¤lu fiehzade Mustafa’y›

1553 y›l›nda Nahcivan seferi s›ras›nda

bo¤durtmas› hadisesidir.

Kanuni’den sonra o¤ullar›ndan Os-

manl› taht›na geçecek hükümdar

adaylar›n›n en kuvvetlisi ve hatta

1553’lere gelindi¤inde, art›k yafllanm›fl

olan Sultan Süleyman’›n görevden çe-

kilmesi gerekti¤ini öne sürdü¤ü söyle-

nen fiehzade Mustafa, Kanuni’nin ilk

efli Mahidevran Hatun’dan olan o¤lu-

dur. Baflta, fiehzade Mustafa’n›n de¤il

de kendi o¤ullar›ndan birisinin hü-

kümdar olmas›n› isteyen Kanuni’nin

di¤er efli Hürrem Sultan olmak üzere,

Mihrimah Sultan, Rüstem Pafla ve dö-

nemin daha pekçok devlet adam›n›n

ad› bu olaya kar›flm›flt›r. Baba o¤ul ara-

s›ndaki anlaflmazl›k, Kanuni’nin 1553

y›l›ndaki Nahcivan Seferi s›ras›nda

iyice su yüzüne ç›km›fl ve Osmanl› or-

dusu Konya Ere¤lisi civar›ndaki Akte-

pe/Aküyük menzilinde konaklarken,

fiehzade Mustafa, babas›yla görüfltü-

rülmek bahanesiyle ve önceden haz›r-

lanm›fl bir tuza¤›n senaryosuna ba¤l›

olarak, Kanuni’nin ota¤›na ça¤r›lm›fl-

t›r. Sultan’›n ota¤›nda Kanuni’nin yeri-

ne karfl›s›nda yedi dilsiz cellat ve saray

kap›c›lar›ndan Zal Mahmud’u bulan

fiehzade Mustafa, uzun süre direnmifl

babas›n› yard›ma ça¤›rm›fl ve hatta bir

ara dilsiz cellatlar›n elinden kurtulma-
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y› baflarm›flsa da, Müneccimbafl›’n›n

"güreflçilik fenninde mahirdi" dedi¤i

iriyar› Zal Mahmud’un elinden kurtu-

lamayarak, bizzat bu zat taraf›ndan

s›rt› yere getirilmifl ve kementle bo-

¤ulmufltur.

Bu olay Osmanl› ordu ve ayd›n

çevrelerinde büyük üzüntüyle karfl›-

lanm›fl ve çok say›da flair, tarih düflür-

me yoluyla bu konudaki duygu ve tep-

kilerini dile getirmifllerdir. Bu flairler

aras›nda yer alan XVI. Yüzy›l›n ünlü

divan flairi Tafll›cal› Yahya, her türlü

tehlikeyi göze alarak, bu konuda özel-

likle Rüstem Pafla’y› ve hatta Kanuni

Sultan Süleyman’› bile fliirlerinde flid-

detle elefltirmekten geri durmam›flt›r.

Rüstem Pafla’n›n ve Zal Mahmud’un

adlar›n›n geçti¤i beyit flöyledir:

Getürdi arkas›n› yîre Zâl-i devr-i

zeman

Vücûduna sitem-î Rüstem ile irdi

ziyân

Yahya Bey bu ünlü mersiyesinde

Kanuni’yi ise flu flekilde elefltirmekte

ve sitem oklar›n› göndermektedir:

Bunun gibi ifli kim gördü kim iflitti

aceb

Ki o¤luna k›ya bir server-î

Ömer-meflreb?

Sicill-i Osmanî yazar› Meh-

med Süreyya’n›n "büyük bir hiz-

met" olarak niteledi¤i bu olaydan

ötürü saray kap›c›lar›ndan Mah-

mud’a, Kanuni Sultan Süleyman

taraf›ndan efsanevi kahraman Za-

lo¤lu Rüstem’in pehlivanl›¤›na

izafen "Zal" lakab› verilirken, ay-

r›ca "Kap›c›bafl›" rütbesinin yan›-

s›ra "inam" yani parayla da ödül-

lendirilmifltir. Daha sonraki y›l-

larda Enderun’dan ayr›larak önce

Haleb Beylerbeyli¤i’ne, 1564’de

Anadolu Beylerbeyli¤i’ne getiril-

mifl ve nihayet 1567 y›l›nda da

vezirlik verilerek pafla olmufltur.

II. Selim döneminde, Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun en üst yönetici

kadrosu flu ünlü tarihi flahsiyetler-

den olufluyordu: Sokullu Mehmet

Pafla (vezir-i azam), Pertev Pafla (2. ve-

zir), Piyale Pafla (3.vezir), Kara Ahmet

Pafla (4. vezir), Zal Mahmud Pafla
EYÜP SULTAN
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(5.vezir), Lala Mustafa Pafla (6.vezir).

Tarihi kaynaklar›n kiflili¤i ile ilgili

olarak "fieci" (cesur), sad›k ve çal›fl-

kan" fleklinde nitelendirdikleri Zal

Mahmud Pafla, 1574 y›l›nda Sultan II.

Selim’in k›z› fiah Sultan ile evlenerek

"Damad-› fiehriyarî" olmufltur. Ger-

çekten rastlant› m›d›r bilinmez ama,

efli fiah Sultan ile ayn› y›l, ayn› ay ve

ayn› günde, Eylül 1580 tarihinde vefat

etmifltir.

Eyüp’teki külliyenin ikinci bânisi

olarak kabul etmemiz gereken Zal

Mahmud Pafla’n›n efli fiah Sultan, Sul-

tan II. Selim’in Nurbânû Hatun’dan

1554 y›l›nda Manisa’da flehzadeyken

do¤an k›z›d›r. 18 yafl›na geldi¤inde,

yani 1562 y›l›nda, dedesi Kanuni Sul-

tan Süleyman taraf›ndan, di¤er iki k›z

kardefli gibi, devrin önemli simalar›n-

dan saray›n Çak›rc›bafl› Hasan A¤a ile

evlendirilmifltir. Kanuni’nin dü¤ün

masraflar› için 15.000 flori verdi¤i Ça-

k›rc›bafl› Hasan A¤a, daha sonra pafla

rütbesine de yükseltilmifltir. 12 y›l bu

zatla evli kalan fiah Sultan, 1574 y›l›n-

da ve 30 yafl›ndayken, Çak›rc›bafl› Ha-

san Pafla’n›n ölümü üzerine, Kühnül-

Ahbar yazar› Ali Bey’e göre ise "mutal-

laka" yani boflanma sonucunda, ayn›

y›l Zal Mahmud Pafla ile, ikinci evlili-

¤ini yapm›flt›r. Alt› y›l süren bu evli-

likten iki çocu¤u olan fiah Sultan 1580

y›l›nda, 36 yafl›ndayken, daha önce de

belirtti¤imiz gibi, efliyle ayn› y›l ve ay-

n› günde vefat etmifl ve Eyüp’te ortak-

lafla Mimar Sinan’a yapt›rd›klar› külli-

yenin türbe bölümüne defnedilmifltir.

Bugün yanl›zca Zal Mahmud Pa-

fla’n›n ad›yla an›lan bu külliyenin ger-

çeklefltirilmesinde Zal Mahmud Pafla

kadar, belki de ondan daha fazla, fiah

Sultan’›n katk›s› ve teflebbüs önceli¤i

vard›r. Zira daha Zal Mahmud Pafla ile

evlenmeden önce, Çak›rc›bafl› Hasan

Pafla ile evliyken, 977H./1569-

1570M. y›l›nda burada dokuz hücreli

bir medrese yap›lmas› için bir vak›f

kurdu¤una iliflkin belgeler elimizde

mevcuttur. Hatta bu medresenin 50’li
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olmas›, "ehi ilim daniflmendlerine ikifler akçe,

müderrise ise yevmi 30 akçe verilmesi" bile

belirlenmifltir. Bu durumda, daha son-

ra kar›-kocan›n müfltereken yapt›ra-

caklar› bugünkü külliyenin yeri-

nin tamam›n›n, ya da en az›ndan

büyük bölümünün fiah Sultan ta-

raf›ndan 1569 y›l› öncesinde te-

min edildi¤i anlafl›l›yor. fiah Sul-

tan’›n belgelerle sabitleflen ikinci

ve en önemli katk›s›, babas› Sul-

tan II.Selim taraf›ndan kendisine

temlik edilen Filibe’deki 39.689

has›ll› (toplam akçe gelirli) 12

köyü bu külliyeye vakfetmifl ol-

mas›d›r.

Zal Mahmud Pafla Külliye-

si’nde, çeflme d›fl›nda, hiçbir ya-

p›n›n üzerinde infla kitabesi bu-

lunmamaktad›r. Ayr›ca külliye-

nin bânilerinin, özellikle de Zal

Mahmud Pafla’n›n tart›flmal› si-

yasi kiflili¤inden ötürü, hayat› ile

ilgili bilgilerden yola ç›karak ya-

p› üstüne net tarihlendirmelere

de gidilememektedir. Bunlara ek

olarak, baflta Hadikatü’l Cevami

yazar› Haf›z Hüseyin Ayvansa-

ray› olmak üzere, tarihi kaynak

niteli¤indeki eserlerde birbiriyle

çeliflen tarihlendirmeler mevcut-

tur. Araflt›rmac›lar›n kafas›n› ka-

r›flt›ran bir di¤er veri ise fiah Sul-

tan’›n 1569 tarihli vakfiyesidir.

Son olarak iki ayr› kotta yer alan

külliye yap›lar›n›n zahiren gös-

terdi¤i fiziksel farkl›l›klar, baz›

araflt›rmac›lar› külliyenin infla

sürecini iki ayr› zaman diliminde

ve hatta mimar›n› da iki ayr› kifli

olarak düflünmeye yöneltmifltir.

‹lk olarak fiah Sultan’›n

H.977/M.1569 tarihli vakfiye-

sinden bafllamak gerekiyor. Bu

vakfiye infla edilmifl de¤il, infla

edilecek olan dokuz hücreli bir

medrese için tanzim edilmifltir.

Zaten bu y›llarda fiah Sultan,

Zal Mahmud Pafla ile evli bile

de¤ildir. Vakfiyede tan›mlanan

medresenin, halen külliyede mevcut

iki medreseden alt kattaki yap› oldu¤u

ve ancak H.987/M.1579 y›l›nda ta-

mamlanarak ilk müderrisinin atand›¤›
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vak›f arfliv belgelerinden anlafl›lmakta-

d›r.

‹kinci sorun, külliyeye dahil çeflme-

nin al›nl›¤›nda bulunan ve bugüne ka-

dar H.998/M.1590; ya da son iki sat›r-

daki tarih beytini dikkate almadan, al-

t›ndaki tarih rakam›n›n ikinci dokuzu-

nun afl›nma nedeniyle befl olabilece¤i

öne sürülerek H.958/M.1551 fleklinde

okunmaya çal›fl›lan infla kitabesinin

tüm külliyenin tarihlendirilmesinde

kullan›p kullan›lmayaca¤› sorunudur:

Sahib’ül-hayrât fiah Sultan

Hazret-i ma’a Zal Muhmud Pafla

Fi sebilullah bu ab› itdi sebil

Selsebil ide Hüdâ ana cezâ

Teflnediller dediler târihini

Çeflme-i mâ-i hayât-› cânfezâ

(H.998/M.1590)

Kar› kocan›n yaflamalar› dikkate

al›nd›¤›nda, yukar›da zikredilen her

iki tarih de külliyenin ortak infla tarihi

olmaya uygun görülmemektedir. Zira

kitabede hem fiah Sultan’›n hem de

Zal Mahmud Pafla’n›n adlar› geçmekte

ve onlar›n ortak hayrat› oldu¤u kayde-

dilmektedir. Oysa 1544 do¤umlu olan

fiah Sultan, 1551 y›l›nda sadece yedi

yafl›ndayd›. 1590 tarihi ise oldukça

geç bir tarihtir. Zira bu tarihten on y›l

önce her ikisi de ölmüfllerdir. Sonuncu

tarih sadece çeflmenin infla tarihi için

do¤ru kabul edilebilir. Bu durumda

çeflme; cami, türbe ve medreselerle be-

raber de¤il, bânilerin ölümünden on

y›l sonra, vak›f mütevellisi taraf›ndan,

bânilerin hayrat› olarak infla ettirilmifl

ve yap›lar toplulu¤una kat›lm›flt›r. Za-

ten kitabenin ifadesi de bu duruma uy-

gun düflmektedir.

fiah Sultan ve Zal Mahmud Pafla

çifti 1574 y›l›nda evlenmifl ve 1580 y›-

l›nda vefat etmifllerdir. Eyüp’teki bu

ünlü külliyenin bu zaman zarf›nda in-

fla edilmifl olmas› gerekiyor. Zaten

Hadikat-ül Cevami ile vefayat-› Sela-

tin ve Meflahir-i Rical adl› eserlerinde

çeflitli yanl›fll›klara düflen Haf›z Hüse-

yin Ayvansarayî, Mecmua-i Tevârih

adl› bir di¤er eserinde kaydetti¤i Fars-

ça bir tarih k›t’as›nda, Zal Mahmud

Pafla Camii’nin gerçek infla tarihini

vermektedir:

Der cennetefl bedîdem bâ-‘izzet ü sa’âdet

Gefl ü güzâr kerde handân ü flâd ü mes’ûd

Güftem ki in çeh cayist evra ki flüd müyesser

Hatif-i be-küft tarih "haza makam Mahmud"

(H.985/M.1577)

Cami, iki adet medrese, türbe ve

çeflmeden oluflan Zal Mahmud Pafla

Külliyesi, Eyüb’de Zal Pafla caddesi ile

Defterdar Caddesi aras›nda kalan
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e¤imli ve geometrisi düzgün olmayan

bir alana infla edilmifltir. E¤im yüzün-

den külliyenin yerlefltirildi¤i arazi te-

raslanarak iki kademede ele al›nm›fl ve

Zal Pafla Caddesi yönündeki birinci

kademeye cami, ile flad›rvan avlusu ve

avluyla birleflen bir medrese, ikinci ve

daha düflük Kottaki Defterdar Cadde-

si yönünde yer alan alana ise ikinci

medrese ile türbe binas› ve bu alan› s›-

n›rlayan avlu duvar›n›n d›fl yüzüne de

bir çeflme yerlefltirilmifltir.

Belli aç›lardan dikkatle bak›ld›¤›n-

da Zal Mahmud Pafla Külliyesi’nin

Eyüp’ün Haliç yönündeki görünümü-

ne görsel ve estetik de¤er katmak üze-

re konumland›r›ld›¤› kolayca anlafl›l›r.

Özellikle e¤imli ve geometrisi zor bir

arazide, drenaja gerek duyulmadan ve

topo¤rafyan›n do¤al yap›s›na uyum

sa¤layarak oluflturulan teraslama, Mi-

mar Sinan’›n eserlerini infla ederken

tabiatla yapt›¤› ustaca uzlaflman›n ve

bu uzlaflmadan do¤an kusursuz ahen-

gin tipik bir örne¤idir. De¤iflen ko-

numlar›na göre her birinde farkl› an-

cak ayn› duyarl›k ve ustal›kla ele al›n-

m›fl Mimar Sinan’›n benzer uygulama-

lar› aras›nda Üsküdar Toptafl›’ndaki

Atik Valide Sultan Külliyesi, Üsküdar

Mihrimah Sultan Külliyesi, Kad›rga

Sokullu Mehmed Pafla Külliyesi ve da-

ha baflkalar› say›labilir.

Zal Mahmud Pafla Külliyesi’nin bi-

rinci kademesinde yer alan cami-med-

rese birleflmesi, daha do¤rusu revak

avlusu ile medrese birleflmesinin, infla-

at yap›lacak arsan›n s›n›rl›l›¤› nede-

niyle, adeta bir zorunluluktan do¤du-

¤u anlafl›l›yor. Üstelik ne kendi bütü-

nü içinde ne de cami aks›yla simetrisi

ve geometrisi aç›s›ndan, klasik ve al›-

fl›lm›fl düzende de¤ildir. Daha önce de

belirtti¤imiz gibi bunun bafll›ca nede-

ni, inflaat alan›n›n düzgün bir flekilde

olmamas›d›r. Geometrik ve aksiyal

kaymalar bir yana, cami ve medrese

birleflmesindeki bu temel yaklafl›m,

Mimar Sinan’›n baflka tasar›mlar›nda

da karfl›m›za s›kça ç›kan bir olgudur.

Bu tür planlaman›n en yak›n örnekleri

olarak Befliktafl Sinan Pafla Külliyesi,

Kad›rga Sokullu Mehmed Pafla Külli-

yesi ve Topkap› Kara Ahmed Pafla

Külliyesi’ndeki uygulamalar gösterile-

bilir.
EYÜP SULTAN
SEMPOZYUMU

96

10. Zal Mahmud Pafla Külliyesi’nde ‹kinci Medrese Avlusu



Külliyenin cami bölümü de

Mimar Sinan’›n cami tasar›mlar›

içinde özel bir yere sahiptir.

12.40 metre çap›nda ve zemin-

den yüksekli¤i 21.80 metreyi

bulan bu orta boy kubbe; mih-

rap yönündeki kare kesitli ve

ikisi duvara gömülü, kuzeydeki

dairesel kesitli ikisi ise serbest

olan dört aya¤›n tafl›d›¤› kemer-

lere oturmaktad›r. Pandantif ge-

çiflli baldaken formundaki bu

sistem, Mimar Sinan’›n çeflitli

varyasyonlar›n› uygulad›¤›, çe-

flitlemeye aç›k yal›n ve sa¤lam

bir stürktür biçimidir. Fatih’teki

Bali Pafla Camisi’nden bafllaya-

rak Lüleburgaz Sokullu Meh-

med Pafla Camisi ve Edirnekap›

Mihrimah Sultan Camisi ile de-

vam eden bu tipin Sinan’a has

çeflitlemeleri aras›nda olan Zal

Mahmud Pafla camisi, özgün bir

yere sahiptir. Ayn› durum türbe

yap›s› içinde geçerlidir. Zira

d›fltan sekizgen görünümlü ve

içten dört deste¤in tafl›d›¤› Zal

Mahmud Pafla Türbesi; Mimar
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11. Zal Mahmud Pafla Külliyesi’nde Avlu Girifl Kap›s›n›n iç yüzü al›nl›¤›

12. Zal Mahmud Pafla Külliyesi’nde Teraslar› 

Birlefltiren Merdiven



Sinan’›n türbe mimarisi içinde Aya-

sofya’daki fiehzadeler Türbesi ile

bafllay›p Tophane’deki K›l›ç Ali Pa-

fla Türbesi’yle devam eden tipoloji

zincirinin bir parças›d›r.

Bir bildiri s›n›rlar› içinde kalmak

zorunlulu¤undan ötürü bu çal›flmada

Zal Mahmud Pafla Külliyesi’ndeki

yap›lar›n Sinan’›n mimarl›¤› içindeki

yerine çok ayr›nt›l› biçimde yer ve-

rilmemifl, ancak birkaç önemli nok-

taya de¤inmekle yetinilmifltir. Daha

ayr›nt›l› olarak ele al›nd›¤›nda, hiç

flüphesiz bu külliye ile ilgili üstün-

körü gözlemlere dayanan baz› spe-

külasyonlar›n ne kadar yersiz oldu-

¤u kolayl›kla anlafl›lacakt›r.
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14. Zal Mahmud Pafla Külliyesi Çeflmesi

13. Zal Mahmud Pafla Camisi Minare


