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YOK OLAN BİR -YAPI 
SUL TANAHMED DARÜŞŞİFASI 

Osmanlı Mimarisinde Sinan Sonrası klasik döne
min önemli bir escrini Sultan I. Ahmed tarafından Mi
mar Mehmed Ağa'ya yaptınlmış olan S_ultanahmed 
Külliyesi oluşturmaktadır. 1609-1620 yıllan arasın
da yapılmış olan bu külliyenin bazı yapıları zarranla 
yok olmuştur. Günümüze gelerneyen bu yapılardan 
birini oluşturan Hipodrom'un bat ı ucundaki darüşşifa 
binasının yerinde bugün Sultanahmet Teknik ve En
düstri Meslek Lisesi binası bulunmaktadır. 

Bugün mevcut olmayan yapının güneydoğu cephe
sinde bulunan küçük bir hamam ile kuzeydoğu cephe
si ortasında yer alan basık kemeri i mermergiriş kapısı, 
bakiava lı başlıklara sahip onbir tane mermer sütun ve 
avlusunda vaktiyle mevcut olan havuzun mermer fıs· 
k iye çanağı günümüze gelmiştir. 

XVII. yüzyıl içerisinde yapıldığı bilinen tek up ku
ruluşu olan yapı hakkında detaylı bir bilgi bulunma
maktadır. Yapı üzerinde çalışmalar yapan araştırıcıia
nn (1) temel kaY.nağuu A.S. Ünver'in eseri oluştur
maktadır. A.S. Onver eserinde yaphğı gözlemler so
nucu 1932 yılında darüşşifayı gösteren bir resmi ile 
Mekteb-i Sanayi planından yaradanarak çizdiği bir 
plan ve darüşşifaya ait parçalan gösteren ~ç küçük fo
toğrafı yayınlamıştır (2) (Resim 1 -Çizim 1 ). 

..... ~/...r." • ' r.......-::..:·:. ~~.;.>-.:..;::;..;..;..:.:..,: ··' · ,.. . 

Ahmet Vefa ÇOBANOCLU 

Elde bulunan bu belgelere göre yapı revaklı aviulu 
bir şemaya sahip olup kareye yakın dikdörtgen bir 
plan göstermektedir. Revaklı avlu ortasında fıskiyeli on
gen bir havuz yer almaktadır (3) (Res.2). Bu havuza ait fıs
kiye çanağı bugün okul bahçesinde buluruna ktadır. Mer
merden yapılmış olan bu fıskiye çanağında sivri ve yan m 
yuvarlak silmeler alt~rnatif olarak kullanılmıştır (Res.3). 
Yapıda revaklar arasında kare mekanlardan oluşan 
hücreler sıralanınakla olup revak ve hücrelerin üzer
Ieri ku b be ile örtülüdür. Hücrelerde birerocak n işi bu
lunmaktadır. Kuzey-doğu cephesindeki hücrelerde 
ikinci bir n işin varlığı söz konusudur. Cephe itibari ile 
çift katlı pencere düzenine sahip olan yapıda güney
batı ve kuzey-batı cephelerinde yer alan hücreler birer 
pencere ile dışarı açılmaktadır. Köşelerde yer alan kö
şe hücrelerinden doğudaki tek olmak üzere diğerleri
nin iki cephesinde de pencereler bulunur. Yapının gü
ney köşesi hipodrom'un sphendone duvarına uygun 
olarak ele alınmış ve iki hücre bu nedenle yapılmamış
tır. Bu köşede darüşşifanın kesme taş temellerinin bir 
parçası bugün bile görülebilmektedir (Resim 4). 

Mekteb-i Sanayi'nin planından da anlaşılacağı gibi 
yapı darüşşifa binasının temelleri üzerine kurulmuş
tur . 

A.S. Ünver'in 
Mekteb·i Sanayi planından 

yararlanarak tesbit etmeye 
çalıştığı darüşşifa binası 

(Ünver'den). 
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ZEMiN KAT o....._.ı_.;2 __ _, 

Çizim 4: Aviulu konut örneği (Orta Mahalle 23 no.lu konut). 

bu sofaya açılan odalar yer almaktadır. Odalardan sokak cep
helerinde olarılardan çıkmalar yapılmıştır. Çıkmalarda genel
likle sekiler vardır. O dalann hemen hemen tümünde odayı 
çevreleyen dolaplar bulunmaktadır. Bir kısmı açık raf (perek) 
şeklinde olan dolaplar bazılannda yaıiu.zca kapı duvannın kar
şısındaki duvarda yer almaktadır (Bkz. Resim 6). 

Kagir sistemle inşa edilen konutlarda yapı malzemesi ola
rak genellikle k erpiç kullanılmıştır. Y ör ed e kullarıılan k erpiç 
ana ve kuzu olmak üzere 2 tiptir. Ana 35 x 20 cm. boyutla
rında kuzu ise ananın yarısı kadar 35 x 10 cm. boyutlannda
dır. 50-60 qn. derirıliğindeki temeller subasmarıın üstüne kadar 
1.00 m. taş ör lll ür. Su basmanın üst seviyesine gelince oluştu
rulacak duvann iki ucuna bağlantı tabir edilen kalın dikine 
ahşap çakılır, arasıkerpiç doldurulur. Duvar yükseldikçe 50-60 

cm. de bir ahşap bağlantı hatılı atılır. Pencere boşluklannın 
altına ve üstüne de hatıl atılır. Pencere üstünden 50-60 cm. 
sonra damı taşıyan h ezenleri çakmak için taban hatılı. atılır. 
Hezenler bu hatıla çakılır, aralan kerpiç doldurulur. Üstüne 
2 cm. hasır serilir. Rasırdan sonra 20-25 cm. kamış döşei).ir. 
Kamışın üzerine 4-5 cm. bişirik (tuzlu, killi çamur) atılır. Ay
nca kerpicin üzerine suva adı verilen bir de çarnur sıva sıva
Dır (Bkz. Çizirn 3). 

Kısaca tanıtmaya çalıştığım Geleneksel Bor Konutlan için 
söyleyeceğim son söz; yüzyıliann deney ve biril!imi ile oluş
turulmuş fonksiyonel, est~tik ve özgül). bu mimarinin günü
müz koşullan içinde değerlendirilerek yaşattİması için gerekli 
çatışmaların bir an önce başlatılması gerektiğidir. 

Resim 6: Üstü perekli dolap örneği. Resim 7: Orta Mahalle kerpiç konut örneği. Resim 8: Orta Mahalle taş konut örneği. 
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(Res .S) Kuzey-doğu cephe ortasında bugün hala mevcut olan 
darüşşifanın kapısı. 

Darü~şifanın hamamından başka birde mcscidinin 
varlığını H. i\)•vansarayi'nin eseririden öğrenmckıc
yiz. "Sultanahmed Camünin i nşaasına başianıldığında 
çalışanlardan müslüman olanların namazlarını kılu
bilmeleri için bu mescit inşa edilmiştir. 1\·fescidin mi
naresi yoktur. Sultanahmed Camiinin inşaası tamam
lanınca vakfından bumescide de imam, nıl\ezzin vesa
ir levazım tayin olmuştur" (6). 

(Res.7) Bugün mevcut olan okul bin·asının cephesindeki girişte 

kullanılmış olan baklavali başlıklara sahip sütunlar ... 

E"liya Çelebi escrinde Sultan Ahmed Han Hasta
nesinden şöyle bahseder. .. Bu hastahanenin vakınarı 
da kuvvetlidir. Hastaların çoğunluğunu fakir ve deli
le·r teşkil eder. Çünkü bu ra nın da havası güzel ve hiz
metçileri güler yüzlü kimselerdir. Hastalara her za
man can ve gönülden hizmet ederler. Çünkü nazırı 
olan kızlariiğiisı her zaman gelerek hastaların hatıria
rını sorar" (7). 

Sultan .. Ahmcd'in (H. 1022- M. 1613/ 1-+) tarihli 
Vakfiyesinde darüşşifa da görev alacak hekimlerin 
özelliklerini belirten bir bölüm bulunmaktadır. 

(Res .6) Darüşşifanın güneydoğu 
cephesine dışardan bilişik olarak inşa 
edilen ve günümüze gelen hamam. 
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"Açık fıkirliliği ve zekası ile ünlü, sağduyulu ve 
olaylan çabuk kavrayabilen, insal} tabiatı özelliklerini 
ve ih1ç hazırlama ilkeieıini bilen, içecek ve macun ha
zırlama konusunda hünerli, muhtaç olanların işleriniri 
?ıözetilmesinde iyi davranışı belli olan, yufka yürekli, 
kibirsiz, tanıdık ve yabancıya karşı tatlı sözlü, seçkin 
bir kimse hekim olup, hastaları onlara iyi davranarak 
tedavi etmelidir" (8). 
; Muhtemelen darüşşifadan günümüze gelen bakla

'~alı başlıklara sahip onbir mermer sütundan 7 tanesi 
)'eni okul binasının kuzey-batı cephesindeki dışa çı
kıntı yapan giriş bölümünde kullanılmıştır. (Resim. 7). 
Geri kalan 4 tanesi ise darüşşifanın giriş ekseninde ya
pının avlusunda ve yine muhtemelen orjinal yerlerin
qe bulunmaktadır ~esim: 8-9). 
: Darüşşifa'nın mescidi Sultanahmed Camii'nin in
ş1aasına başlanmadan önce yapıldığına göre yapının 
inşaasına da 1609 yılında başlanılmıştır. Bazı araşıırı
Jılar yapının inşaasını Sultan Ahmed'in Vakfiyesinin 
(H. l 022- M. 1613/ı 4) tarihinden sonra olduğunu 
belirtmektedirler (9). Muhtemelen darüşşifanın ha
ıhamı da mescit ile birlikte ı 609 tarihinde tamamlan
mış olmalıdır. Yalnız A.S. Ünver'in ve Z. Nayır'ın çiz
dikleri planlarda mescide işaret edecek bir bölüm gö.
~lmemektedir (10). Topkapı Sarayı Müzesi Arşi
'fi'ndeD.5l 12noilekayıtlıbulunanveH.I024-1029 
-:M. I 615- ı 619/20 tarihli işçi ve malzeme masranarı 
qefterinde H. I 029- M. 1619/20 tarihinde darü~~ifa
nın döşemesi için kayagan taşı. pencere çerçeveleri 
için pelüt ağacı ve kubbe sıvaları için saman alindığı 
qelirtilmiştir. Buna göre yapının inşaatı 1620 tarihin
qe tamamlanmak üzeredir (ll). 

1 Darüşşifanın fonksiyonunu hangi tarihe kadar de
,;am ettirdiğini bilemiyoruz. Yapının yerinde olan bu
günkü Sultanahmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 

(~es.8) Okul binası avlusunda batı tarafta yer alan iki sütun. 

H. t2ı-;3- i\1. 1 ı-;rı6i(ı7 yılında Sanayi i'vlcktehi olaraK 
kurulduğuna göre darii~~ifa da bu tarihten önce kıs
men yıkılmı~ veya yıktırılmı~ olmalıdır. 

Yalnız bw.!.iiıı okul bin;ı:-.ıııJ;ı bulunan 1923 tarihli 
ve Ömer Liiıl7 imza lı Osınanlıca yazılı okul tariliçesin
de Sultan I. Alımed devrinde yaptırılınış olun l~~ da
rii~~ifa binasından bahsedilmemektedir Cl2). ümer 
Liitfi (Barkan) tarafından ya7.ılnıi~ olan .bu tarihçede 
okul binasının yerinde Bizans devrinde lmparator fi
lozof Lcon'tın oi!lu Konslanıin'in ( 13) bir akıl hasta
nesi inşa ettirdigi \'<.' imparator Konstantinos Mono
makhos ta rafında n 1 05-+ yılında bu yapının demirha
neye çcnildiği. Fatih devrinde ise Vezir Geqik Ah
med Pa~a tarafından kılıçhaneye döniişıüriilen yapı
nın daha sonra Sultan I. i'vlahnıud devrinde Sadrazam 
Ycğen Me h med Pa~a 7.aınanında ( 1735) yeniçeri oca
ğı dikimhanesi olarak küllanılmaya başlandığı ve Sul
lan lll. Selim 7.anıanında tekrar kılıçhaneye çcvrildiği 
beli rı ilmekıedi r. 

Bizans dcHinde Hipodronı Ü7.erinde bir akıl has
tanesinin varlığı diişliniilemc7. ( 14). Hiçbir kaynak ta
rafından da desteklenmeyen bu iddianın aslı yoktur. 
Bununla beraber bu yapının Fatih devrinde kılıçh;ıne
ye ve sonrada yeniçc.ri ocağı dikimhanesi ilc tekrar kı
lıçhaneye çevrilerek kullanılması hakkında da kay
naklarda hiçbir bilgi buluıımamaktadır. Kanuni devri 
sanat_çılarından Matrak(;ı Nasulı taraf'ından yapılmış 
olan Istanbul minyatüründe de Hipodroriı .üzerinde 
bu diinenıde ii yle bir yapının ,·arlığını giistcrcn bir i~a
rcı bulunmamaktadır. 

Osman Nuri (Ergin) C!'icrindc Sanayi Mcktcbi'İıin 
eski Kılıçlıanl: binasında açıldıi!ını belinmesi {15) ne
ticesinde darii~şil'a üzerinde ç·:ı~sma nı1)an bazı araslı-

• > .. 'S 

ncıların da kaynak giistcrcrck veya giistcrnıeycrck 
darii~~il'anın vaktiyle kıiH;hane olarak kullanıldığı fik
rini kabul ettikleri giiriilıııd.;tl.'dir ( 16). 

(Res.9) Avlunun do~usunda yer alan iki süıun. 
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~----------------------------------~-------------------------------------------------

Varlığı hakkında kesin bir bilgiyesahip olmamakla 
beraber şayet bu dönemde bu bölgede bir kılıçhane
nin varlığı söz konusu ise bunun, darüşşifa binasında 
olması zayıfbir ihtimaldir. Yapı durumu itibari ile bu 
işi yapacak fonksiyona da sahip değildir. Muhtemelen 
varlığı kabu) edilen kılıçhanenin imaret yapılarından 
mutfak ve fınn binalannda olması düşünülebilir. Çün
kü demir, döğme, dökme, eritme ve işleme gibi çalış
maların yapılmasında fınn ve mutfak _gibi yapıların 
kullanılmış olması daha akla yatkındır. üzeilikle mut
fak ve fırın binalannda bazı değişikliklerinde yapılmış 
olması bu fikri kuvvetlendirmektedir. Zaten hangi ya
pının kılıçhane binası olarak kullanıldığı hakkında 
araştıncılarda bir fikir birliği de yoktur. T. Baytin ese
rinde imaret yapılanndan mutfak binasıru{17), Mimar 
E. Çetin ise Vakıflar arşivinde yer alan çizimlerinde 
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