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Öz: Amaç: Bu çalışma, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki külliyeler-
de yer alan ve günümüze ulaşmış olan 8 adet sıbyan mektebinin 
mimarî özelliklerini karşılaştırarak, bu yapıların benzer ve farklı 
yönleri ile Mimar Sinan’ın bu yapı türü için tasarım yaklaşımını 
tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Alan çalışması ile yapı-
ların rölöveleri alınmış ve o dönemin uzunluk ölçüsü birimi olan 
1 zira (mimar arşını) boyutunda karelere bölünmüş olan paftalara 
yerleştirilen plan ve cephe çizimleri yardımıyla karşılaştırmalar 
yapılmıştır. Bulgular: Çalışma kapsamındaki sıbyan mektepleri 
incelendiğinde, temel olarak tek mekânlı ve çift mekânlı olmak 
üzere bir ayrım olduğu görülmüştür. Tek mekânlı sıbyan mek-
tepleri kare planlı, önü saçaklı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Çift 
mekânlı sıbyan mektepleri yan yana biri kapalı diğeri yarı açık 
iki mekândan oluşan, farklı üst örtü elemanlarına ve hareketli 
kütlelere sahip olan yapılardır. Tümü kâgir olan sıbyan mektepleri, 
yalın cephe yüzeyleri, kapı ve pencerelerin biçim ve malzemeleri 
bağlamlarında birbirlerine benzemektedirler. Boyutsal olarak bir 
inceleme yapıldığında yan yana gelen mekânların birbirlerine 
göre belirli oranlarda yapıldığı ve bu yapılarının 1 zira boyutunda 
modül kullanılarak tasarlanmış olabileceği görülmüştür. Sonuç: 
Tek mekânlı sıbyan mekteplerinin mekân kurgusu ve kütle olarak 
birbirlerine benzediği, çift mekânlı sıbyan mekteplerinin ise iki 
mekânın kurgusu ve hareketli kütleleri bağlamında farklı tasarım 
örnekleri şeklinde olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, incelenen tüm 
yapılarda modüler tasarım yaklaşımın varlığı tespit edilmiştir. 
Alan çalışması sırasında, sıbyan mekteplerinde kullanıcıların 
hatalı müdahaleleri ve hatalı onarımlar nedeniyle çeşitli koruma 
sorunlarının var olduğu tespit edilmiştir. Mimar Sinan’ın küçük 
çocuklar için tasarladığı bu özel yapıların, özgün mimarî özellik-
leri korunarak ve yine çocuklara yönelik yeni bir işlev verilerek 
korunup yaşatılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Mimar Sinan, Külliye, Sıbyan Mektebi, Mo-
düler Tasarım, Osmanlı Mimarisi 

Abstract: Aim: This study aims to determine the architectural 
approach of Architect Sinan in primary school design by com-
paring the architectural features of 8 primary schools which are 
designed by Architect Sinan in architectural complexes (külliye) 
in Istanbul and exist until now. Method: The survey drawings of 
the existing buildings are prepared via fieldwork. These buildings 
are compared by using the survey drawings which are placed on 
sheets split into 1 zira (architectural ell) length squares as it was in 
that era. Results: There are mainly two types of primary schools 
of Architect Sinan. Single-roomed primary schools have square 
plan, entrance portico and dome. Double-roomed primary schools 
consist of two classrooms, one of which is closed and the other is 
semi-open and these classrooms have different roofing systems 
and complex mass designs (shape designs). These masonry build-
ings are similar to each other in terms of plain façade surfaces and 
form and materials of windows and doors. When the buildings 
are analysed dimensionally, it is found that adjoining rooms unite 
with each other with a proportion and it is probable that 1 zira 
length module was used in the design of these primary schools. 
Conclusion: It is observed that single-roomed primary schools 
are similar to each other in the contexts of space organisation 
and mass design, but double-roomed primary schools are unique 
design examples in the contexts of the organisation of two spaces 
and complex mass design. It is also determined that all buildings 
have modular design approach. During the fieldwork, it has been 
determined that there are various conservation problems in the pri-
mary schools due to improper interventions and restorations. It is 
important to preserve and sustain these unique buildings, designed 
by Architect Sinan for young children, by preserving their original 
architectural features and giving a new function for children.

Key Words: Architect Sinan, Architectural Complex, Primary 
School, Modular Design, Ottoman Architecture
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GİRİŞ

Tasarladığı yüzlerce yapı ile Osmanlı Klasik 
Mimarîsinin standartlarını oluşturan Mimar 
Sinan, anıtsal boyutlu yapıların yanı sıra sıb-
yan mektebi gibi en küçük yapı türlerinden 
birinde de birçok mimarî örnek vermiştir. 
Küçük çocuklar için tasarlanmış yapılar ol-
maları, sıbyan mekteplerini diğer anıtsal ya-
pılardan daha özel kılmaktadır. Ayrıca, sıb-
yan mekteplerinin plan ve mekân kurgusu 
bağlamında geleneksel konutlara benzemesi 
bir başka ilgi çekici konudur. Bu çalışmayla 
Mimar Sinan’ın sıbyan mekteplerinin mimarî 
özelliklerinin geleneksel konut tasarımları 
bağlamında irdelenmesinin, Mimar Sinan’ın 
çok belirgin olmayan sivil mimarlık yaklaşı-
mının ortaya çıkartılması için de katkı sağla-
yacağı düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu çalışma; Mimar Sinan’ın İstanbul külliye-
lerinde yer alan sıbyan mekteplerinin mimarî 
özelliklerini, işlevsel, biçimsel ve boyutsal 
tasarım açısından benzer ve farklı yönlerini, 
külliye içerisindeki konumlarını, anıtsal boyut-
lu diğer yapılarla ve çevreyle ilişkilerini kar-
şılaştırarak, Sinan’ın sıbyan mektebi yapı türü 
için nasıl bir mimarî yaklaşıma sahip olduğunu 
tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu tespitler ile, 
Mimar Sinan’ın mimarî tasarım yaklaşımının 
tanımlanmasına sıbyan mektebi yapı türü üze-
rinden katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Mimar Sinan’ın sıbyan mekteplerinin boyut-
ları, o dönemin uzunluk ölçüsü birimi olan 
zira (mimar arşını) ölçüsü bağlamında ince-
lenerek, o dönemin mimarî tasarım ve çizim 
yöntemi bağlamında modüler ve oransal bir 
tasarım yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi 
amaçlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Bu araştırma kapsamında Mimar Sinan’ın 
İstanbul’daki külliyeler içerisinde yer alan 
sıbyan mektepleri incelenmiş, külliyeler ha-
ricindeki ve İstanbul dışındaki sıbyan mek-
tepleri çalışmaya dâhil edilmemiştir. Sinan’ın 
tüm sıbyan mektepleri arasından böyle bir 
seçkiye gidilmesinin nedeni, seçilen yapıların 
İstanbul’da Mimar Sinan tarafından doğrudan 
tasarlanmış ve uygulanmış olması muhtemel 
yapılar olmaları, ayrıca kent içinde bütüncül 
olarak tasarlanmış benzer külliyeler içinde 
ele alınarak konumlanma yaklaşımlarının da 
karşılaştırmalı olarak daha sağlıklı sonuçlar 
sağlayabilir olmasıdır.

İlk olarak Mimar Sinan’ın sıbyan mekteple-
rinin sayısı ve Sinan dönemindeki uzunluk 
ölçüsü birimleri ile çizim ve tasarım yöntem-
leri açıklanmıştır. Çalışma kapsamında ince-
lenmiş olan sıbyan mektepleri, farklı mimarî 
özellikler ve modüler tasarım bağlamların-
da birbiriyle karşılaştırılmıştır. Son olarak 
Sinan’ın sıbyan mekteplerindeki tasarım yak-
laşımları tanımlanmış ve sıbyan mektebi yapı 
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türü üzerinden Mimar Sinan’ın mimarî tasa-
rım izi yorumlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmanın temelini oluşturan araştırma 
yöntemi alan çalışmasıdır. Alan çalışmasıyla, 
araştırma kapsamındaki sıbyan mekteplerinin 
plan ve cephe çizimlerini ortaya çıkartacak 
şekilde, geleneksel yöntemle ölçüm yapılarak 
analitik olmayan rölöveleri alınmıştır. Daha 
sonra bu çizimlerden yararlanılarak yapılar 
birbirleriyle farklı bağlamlarda (plan, cephe, 
yapı elemanları ve malzeme) karşılaştırılmış-
lardır. Yapıların boyutsal olarak birbirleriyle 
karşılaştırılmaları sırasında, metrik sistem ile 
birlikte o dönemin uzunluk birimleri olan zira 
(mimar arşını) ve parmak ölçüleri de belirtil-
miştir. Modüler tasarım bağlamında karşılaş-
tırma yapılırken de yine o dönemin mimarî 
çizim ve tasarım yöntemi olarak kullanılması 
olası modüler karelajlı kâğıt üzerinden kar-
şılaştırmalar yapılmıştır. İncelenen sıbyan 
mekteplerinin güncellenen rölöveleri üzerin-
den planlar ve cepheler, her biri 1 zira (mi-
mar arşını) (73,4 cm) boyutundaki modüllere 
bölünmüş olan karelaj üzerine yerleştirilerek 
yapıların modüler olup olmadıkları sorgulan-
mıştır. Çalışma süresince, Mimar Sinan’ın 
sıbyan mekteplerinin listesinin oluşturulması, 
yapılar hakkında bilgiler elde edilmesi ve o 
dönemin uzunluk birimleri ve tasarım/çizim 
yaklaşımlarının belirlenebilmesi için farklı 

kaynakların taranması yöntem olarak benim-
senmiştir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Bu çalışma özelinde Mimar Sinan’ın, genel 
olarak da Klasik Osmanlı Mimarîsinin, Has-
sa Mimarları Ocağı yapı üretim organizasyo-
nunda bilginin usta çırak ilişkisi ile sürekli-
liğin sağlanması ve gelişerek devam etmesi 
doğrultusunda, mimarî kurallar ve ölçekleri 
içeren yapı bilgisi ve tasarım yaklaşımına dair 
yazılı bir kaynağın olmaması bir sorun olarak 
ortada durmaktadır (Kuran, 1970: 711). Mi-
mar Sinan’ın ve Klasik Osmanlı Mimarîsinin 
geometrik tasarım ilkeleri ancak o dönemin 
yapıları incelenerek tanımlanmaya çalışıl-
maktadır.

Necipoğlu (1986: 224-243), 15. ve 16. yüz-
yılda Osmanlı’da kullanılan planlar üzerinde 
yaptığı detaylı ve temel bir çalışma ile döne-
min tasarım ilkelerini ve çizim tekniğini ta-
nımlamış ve mimarî üretim sürecine açıklık 
getirmiştir. Turan (1964: 159-178) ve Orhon-
lu (1981: 12-14), Hassa Mimarları Ocağı ve 
şehir mimarlarını konu alan çalışmaları ile o 
dönemde mimarların yetkilerini, görevlerini, 
hiyerarşisini ve mimarlık ortamını açıklamış-
lardır. Dündar (2000: 155-184), Osmanlı’da 
inşaat sürecinin aşamalarını, öncesinde yapı-
lan hazırlıkları; Katipoğlu (2007: 447-452) 
ise Osmanlı yapı üretim pratiğinde mimarî 
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çizimin yerini, neden yapıldığını ve nasıl bir 
çizim dilinin var olduğunu araştırmışlardır.

Mimar Sinan yapıları özelinde Kuran (1970: 
711-716), Sönmez (1999: 287-309), Tuncer 
(1999: 325-331) ve Orbeyi’nin (2016: 201-
225) oran ve modül araştırması yaptıkları 
çalışmaları vardır. Kuran (1970: 711-716), 
Karapınar II. Selim Camii örneği üzerinde 
yaptığı geometrik çalışma ile Mimar Sinan 
döneminin orana ve geometriye bağlı mimarî 
tasarım yöntemine açıklık getirmeye çalış-
mıştır. Sönmez (1999: 298), ziranın (mimar 
arşınının) yaygın olarak bilinen 75,7728 
cm’lik ölçüsünü Sinan dönemi için de doğ-
ru kabul ederek İstanbul’daki Mimar Sinan 
camilerinin alt pencerelerini oransal olarak 
incelemiş ve boyutlandırma ilkelerini tanım-
lamıştır. Tuncer (1999: 327-328), Azapkapı 
Sokullu Camii’nde oran araştırması yaparak, 
caminin plan boyutlarının ana kubbenin ça-
pından türeyen altın orana bağlı olarak, kub-
be yüksekliğinin de Palladio’nun orantılı orta 
sistemine göre belirlendiğini öne sürmüştür. 
Orbeyi (2016: 219-220) ise Mimar Sinan’ın 
çift revaklı camilerinde modül araştırması 
yaparak, bu yapıların ana kubbe çapı vb. bir 
modüle bağlı oranlara göre tasarlandığını tes-
pit etmiştir.

Yukarıda sözü edilen çalışmalar ile Mimar 
Sinan yapılarının oransal tasarım yaklaşımı-
nın nasıl olabileceği tanımlanmaya çalışıl-
mıştır. Bu çalışma ile de bu sorunun çözüm-

lenmesine katkıda bulunmak amacıyla Mi-
mar Sinan’ın İstanbul külliyelerinde yer alan 
sıbyan mektepleri üzerinde modüler tasarım 
araştırması yapılmıştır.

MİMAR SİNAN DÖNEMİ SIBYAN 
MEKTEPLERİ

İslamiyet’in ilk çağlarından itibaren çocukla-
ra temel dinî bilgiler ve Kur’an eğitimi ver-
mek amacıyla inşa edilen sıbyan mektepleri, 
Mimar Sinan döneminde de gerek külliyele-
rin bir parçası olarak gerekse mahalle içeri-
sinde tek başlarına olarak inşa edilmişlerdir. 
Sinan’a ait tezkirelerden Tezkiret-ûl Ebniye 
ve Tezkiret-ül Bünyan’da hiçbir sıbyan mek-
tebinin adı geçmemektedir. Yalnızca Tuhfet-
ûl Mimârin’de 6 adet sıbyan mektebinin 
adı geçmektedir (Sönmez, 1988: 89; Crane 
and Akın, 2006: 361). Tezkirelerin yanı sıra 
Sinan’ın yapılarını konu alan temel çalışma-
lar/eserler (Kuran, 1986: 20-30; Ahunbay, 
1988: 280-285; Saatçi, 2015: 311; Necipoğlu, 
2013: 258-321, 366-378, 507-527, 654; Ku-
ban, 2007: 263-337; Kuban, 2011: 72-168; 
Müller-Wiener, 2002: 400-491; Günay, 2005: 
26-30; Günay, 2006: 68-193) tarandıktan ve 
Mimar Sinan’ın külliyelerindeki yapılar ince-
lendikten sonra, Mimar Sinan’ın tasarladığı 
ya da tasarladığı tahmin edilen sıbyan mek-
tebi sayısının 23 olduğu sonucuna ulaşılmış-
tır. Bunlardan 17 tanesi İstanbul’da, 6 tanesi 
İstanbul dışındadır.
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İstanbul’daki 17 adet sıbyan mektebinin 12 
tanesi külliyelerde, 3 tanesi tekke/türbe ya-
nında, 2 tanesi ise mahalle içinde tek başları-
na yer almaktadırlar. Bu çalışma kapsamında, 
Sinan’ın İstanbul külliyelerinde yer alan 12 
adet sıbyan mektebinden günümüze ulaşa-
bilen ve alan çalışması yapılabilen 8 tanesi 
(Haseki Hürrem Sultan, Yavuz Sultan Selim, 
Şehzade Mehmet, Süleymaniye, Atik Valide, 
Üsküdar Mihrimah Sultan, Edirnekapı Mih-
rimah Sultan ve Kara Ahmet Paşa sıbyan 
mektepleri) mimarî olarak incelenmiştir. Gü-
nümüze ulaşamayan ve sayıları 4 adet olan 
Hadım (Tavaşî) İbrahim Paşa, Gülfem Hatun, 
Kapı Ağası Mahmud Ağa ve Mimar Sinan 
Vakfiyesi’nde yer alan sıbyan mektepleri, 
mimarîleri hakkında bir bilgiye sahip oluna-
maması ve bulundukları alanda belgeleme 
çalışması yapılamaması nedeniyle karşılaş-
tırmalara dâhil edilmemiştir.

MİMAR SİNAN DÖNEMİ UZUNLUK 
ÖLÇÜSÜ BİRİMLERİ ve TASARIM/Çİ-
ZİM YÖNTEMLERİ

Mimar Sinan döneminde yapı işlerinde kul-
lanılan temel uzunluk ölçüsü birimi zira (mi-
mar arşını)‘dır. Zira dışında, ziranın yarısı 
ölçüsündeki kadem ve ziranın 1/24’ü ölçü-
sündeki parmak da ölçü birimi olarak kul-
lanılmaktaydı (Arseven, 1947: 106; Erkal, 
1991: 411-412; Sönmez, 1997: 25-26). Bun-
lar dışında, 18 parmaktan (3/4 zira) oluşan ve 
yaklaşık 55 cm olan bir başka ölçü birimi de 

kullanılmaktaydı (Cantay’dan aktaran Çağ-
layan, 2017: 200). Bu ölçü aynı zamanda, 
Abbasîler tarafından kullanılan ve Creswell 
tarafından 1927’de kontrolü yapılarak ölçüsü 
belirlenen kara (siyah) arşın ölçüsüne (54,04 
cm) çok yakındır (Hinz, 1990: 67; Çağlayan, 
2017: 199).

Zira (arşın): İslam dünyasında ve Osmanlı-
larda yüzyıllar boyunca kullanılan bir uzun-
luk ölçüsü birimidir. Kullanıldığı döneme 
(devlete) ve kullanım alanına göre çok farklı 
zira türleri vardır. Zaman içerisinde, kulla-
nıldığı bölgeye ve ne amaçla kullanıldığına 
göre boyutunda da büyük farklılıklar orta-
ya çıkmıştır. Osmanlılarda ise çarşı arşını 
ve mimar arşını olmak üzere iki farklı zira 
türü kullanılmıştır. Çarşı arşını, kumaş vb. 
ticareti yapılan ürünlerin ölçümünde, mimar 
arşını ise yapı işlerinde kullanılmıştır (Arse-
ven, 1947: 106; Erkal, 1991: 412). Osmanlı 
İmparatorluğu’nda da zaman içerisinde ölçü-
sü farklılaşan ve III. Selim döneminden iti-
baren 75,8 cm olarak standart hale getirilen 
ziranın (mimar arşınının) Mimar Sinan döne-
mindeki ölçüsü 73,4 cm’dir (Özdural, 1998: 
103-106; Ayverdi’den aktaran Erkal, 1991: 
412; Çağlayan, 2017: 204).

Parmak: Ziranın 1/24’ü boyutunda olan 
uzunluk ölçüsü birimidir (Arseven, 1947: 
106; Sönmez, 1997: 25-26). Mimar Sinan dö-
neminde 73,4 cm olan zira 24’e bölündüğün-
de, 1 parmağın ölçüsü yaklaşık olarak 3,058 
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cm olarak bulunmaktadır (Erkal, 1991: 412; 
Çağlayan, 2017: 201).

Bu çalışma kapsamında Mimar Sinan’ın 
sıbyan mektepleri boyutsal olarak incelenir-
ken, günümüzde kullanılan metrik sistemin 
yanında, bu yapıların inşa edildiği dönemde 
uzunluk ölçüsü birimi olarak kullanılan zira 
ve parmak da parantez içerisinde belirtilmiş-
tir. Böylece sıbyan mekteplerinin boyutsal 
tasarım yaklaşımı o dönemin bakış açısıyla 
değerlendirilebilmiş ve bu yapılar üzerinde 
modüler tasarım yaklaşımı araştırması yapı-
labilmiştir.

Klasik Osmanlı yapıları incelendiğine, belirli 
bir oran ile yapıldıkları ve bu yapıları oluştu-
ran temel birimin kubbe ile örtülü olan kare 
olduğu görülmektedir (Kuran, 1970: 712). 
Fakat bu birimlerin boyutlarının ve bir araya 
geliş biçimlerinin nasıl belirlendiğini bulabil-
mek için öncelikle o dönemin tasarım ve çi-
zim yöntemlerinin bilinmesi gereklidir. Hassa 
Mimarları tarafından resm denilen planların 
ve mücessem resm denilen maketlerin kulla-
nıldığı bilinmektedir (Turan, 1964: 163; Ne-
cipoğlu, 1986: 240-241, Orhonlu, 1981: 12, 
Dündar, 2000: 166). Çizim kullanılmasının 
nedenleri tasarımları işverenlere onaylatmak, 
karmaşık tasarımların sorunlarını çözmek, 
strüktür ve maliyet hesabı çıkarmak ve Hassa 
Mimarları Ocağı’nda tasarlanan yapılarla il-
gili bilgileri farklı eyaletlere çizimler yoluyla 

iletmektir (Turan, 1964: 164; Dündar, 2000: 
169; Katipoğlu, 2007: 448).

Hassa Mimarları Ocağı’nda tüm mimarların 
usta çırak ilişkisi içerisinde öğrendikleri or-
tak bir mimarî çizim tekniğinin varlığından 
bahsedebiliriz. Genel olarak plan ağırlıklı bir 
çizim sürecinin var olduğu, bazı durumlarda 
çok basit krokiler şeklinde üzerinde ölçüler 
yazan cephe çizimlerinin ve karmaşık tasa-
rımlarda proje ve uygulama sürecini de yön-
lendiren 3 boyutlu maketlerin de kullanıldığı 
bilinmektedir (Necipoğlu, 1986: 234-240; 
Tanyeli, 2015: 291-292). Genellikle karelajlı 
bir altlık üzerine çizilmiş olan planlarda ocak, 
hela taşı ve sekiler farklı işaretlerle gösteri-
lirken, aynı zamanda pencere/kapı kemeri 
ve üst örtü elemanının izdüşüm çizgileri gibi 
cephe ve kesite dair ek bilgiler de plan üzeri-
ne çizilerek gösterilmiştir (Necipoğlu, 1986: 
226). Böylece yalın biçimli ve Hassa Mimar-
ları Ocağı’nın geometrik kurallarına uyan 
alışılagelmiş tasarımlar için yalnızca plan çi-
zimi yeterli olabilmiştir. Tanyeli (2015: 292), 
küçük ve basit yapıların yalnızca planlarının 
çizildiğini, yapıların üçüncü boyuttaki ka-
rarlarının uygulama sırasında ve çoğunlukla 
geleneksel biçim kalıplarına uygun olarak 
verildiğini belirtmektedir. Benzer görüşteki 
Necipoğlu’na (2013: 235) göre de “Sinan’ın 
jenerik camileri için sadece zemin planı ve 
bazen de üzerine boyutlar yazılmış bir cep-
he çizimi yeterliydi.” Bu durum, bir ya da iki 
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mekânlı küçük ve yalın tasarımlı yapılar olan 
sıbyan mektepleri için de geçerli olmalıdır.

Arpat (1984: 2), Topkapı Sarayı’ndaki birkaç 
eski planın kareli kâğıtlara çizildiğini, ancak 
bu karelerin modüler tasarım için mi yoksa 
yatay ve düşey çizgileri doğru çizebilmek için 
mi kullanıldığının henüz bilinmediğini belirt-
miştir. Mimar Sinan döneminde de yapıların 
tasarım ve çizim sürecinde kullanılan kareli 
kâğıtların, belirli oranlara ve modüllere bağlı 
kalınarak tasarım yapmak amacıyla kullanıl-
dığına dair önemli görüşler vardır. Necipoğlu 
(2013: 233), 15. ve 16. yy’a tarihleyebildiği 
tüm planların “mürekkepsiz kare ızgaralar 
üzerine siyah mürekkeple” çizildiğini söyle-
mektedir. Benzer şekilde Tanyeli (2015: 292) 
de şunları aktarmaktadır: “Osmanlı mimarla-
rı, geç XVIII. yüzyıla kadar plan yapımı için 
özel bir modüler sistemden yararlanmakta-
dırlar. … Sistemin özünü, üzerine proje çizile-
cek kâğıdın yatay ve düşey eş aralıklı çizgiler-
le karelenmesi oluşturur. … Kareli kâğıt kul-
lanmanın avantajı, çizimi ölçek hesaplaması 
yapmaya gerek duyulmadan gerçekleştirme 
olanağı verişidir. Mimar, çizimden önce her 
karolaj biriminin kaç “zirâ”ya denk olacağı-
nı belirler ve çizimi onu esas alarak yapar.” 
Böylece, çizen ve uygulayan mimarların çi-
zimlerin üzerinde ölçü dahi olmadan projeyi 
kolay okuyabilmeleri ve çizimleri kolayca 
ölçeklendirebilmeleri sonucunda daha kolay 
bir tasarım, çizim, uygulama süreci gerçek-

leştirilme olanağı sağlanmıştır. Plan (resm) 
üzerinden yapılan keşif hesabının defterdar-
lığa teslim edildiği ve hesap onaylandıktan 
sonra işe başlanabildiği bilinmektedir (Turan, 
1964: 164-166). Bu nedenle, keşif ve metraja 
bağlı ortalama maliyet hesabını kolaylaştır-
mak ve hata payını azaltmak için de karelajlı 
altlık üzerine çizilmiş modüler tasarımlar ter-
cih edilmiş olmalıdır.

Osmanlı’da mimarlık sanatı ustadan çırağa 
bir sır gibi aktarıldığı ve bu nedenle de o dö-
nemde yapı tasarımını belirleyen mimarlık 
kurallarını açıklayan yazılı bir eser oluştu-
rulmadığı için, ancak o dönemin yapıları bo-
yutsal olarak incelenerek bu kurallar ortaya 
çıkartılabilmektedir (Kuran 1970: 711-712; 
Arpat, 1984: 2). Bu çalışmada, tasarımı Mi-
mar Sinan’a ait olan sıbyan mektepleri 1 zira 
(mimar arşını) (73,4 cm) boyutundaki karele-
re bölünmüş olan çizim paftası üzerine yer-
leştirilerek oran ve modülasyon araştırması 
yapılmış ve sıbyan mektepleri bağlamında 
dönemin mimarî tasarım yaklaşımı okunma-
ya çalışılmıştır.

MİMAR SİNAN’IN SIBYAN MEKTEP-
LERİNİN MİMARî ÖZELLİKLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Plan Özellikleri Bağlamında Karşılaştırma

Mimar Sinan’ın çalışma kapsamında ince-
lenen sıbyan mekteplerinin külliye vaziyet 
planındaki konumlarına bakıldığında, so-
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kakla ilişkinin tasarımda önemli bir belirle-
yici etken olduğu anlaşılmaktadır. Çoğu iki 
sokağın kesiştiği köşe parsellerde yer alan 
sıbyan mektepleri külliyenin çeperlerinde ve 
diğer yapılardan daha ayrı olarak konumlan-
dırılmışlardır (Şekil 1). Köşe parsellerde yer 
alan sıbyan mekteplerinin tamamının kendi 
iç bahçesi vardır. Sinan, iç bahçesi olmayan 
sıbyan mekteplerine külliye avlusunu kullan-
dırmıştır. Böylece hem giriş çıkışları iki aşa-

malı ve kontrollü olarak sağlamış hem de ço-
cukların sokaktan etkilenmeden ayrı teneffüs 
alanlarına sahip olmalarını sağlamıştır. Çift 
mekânlı sıbyan mekteplerinde eyvan (sofa/
hayat) mekânlarının dışa açık olan cepheleri, 
yazın daha serin olan kuzeye gelecek şekil-
de konumlandırılmıştır. Tek mekânlı sıbyan 
mekteplerinde ise belirli bir yöne yönelim 
görülmemektedir.

Şekil 1. Sıbyan Mekteplerinin Külliyelerin Vaziyet Planlarındaki Konumları

Çalışma kapsamında incelenen sıbyan mek-
teplerinin plan bağlamında tek mekânlı ve 
çift mekânlı olmak üzere temel olarak iki-

ye ayrıldığı görülmektedir (Şekil 2). Tek 
mekânlı sıbyan mektepleri; kubbe ile örtülü, 
kare planlı tek bir kapalı mekândan ve önün-
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deki saçaklı giriş mekânından (revak) oluş-
maktadır (Şekil 2). Günümüze ulaşabilen ve 
alan çalışması kapsamında incelenen 8 adet 
sıbyan mektebinden 3 tanesi (Yavuz Sultan 
Selim, Şehzade Mehmet ve Atik Valide sıb-
yan mektepleri) tek mekânlıdır. Yavuz Sultan 
Selim ve Şehzade Mehmet sıbyan mekteple-
rinin dış ölçüleri 9,5 mt (13 zira) ile 10 mt 
(13 zira + 15 parmak) arasında, iç ölçüleri 7,4 
mt (10 zira) ile 7,6 mt (10 zira + 9 parmak) 
arasında ve birbirlerine çok yakındır. Dış öl-

çüleri 8,24 x 8,07 mt (11 zira), iç ölçüsü 6,28 
x 6,33 mt (8 zira + 14 parmak) olan Atik Va-
lide Sıbyan Mektebi diğer tek mekânlı sıbyan 
mekteplerinden daha küçüktür. Bu üç adet 
sıbyan mektebinden yalnızca Yavuz Sultan 
Selim Sıbyan Mektebi’nin revağı (giriş saça-
ğı) günümüze ulaşabilmiştir. Cephe düzenle-
ri ve üzeri kubbe ile örtülü küp biçimindeki 
kütleleri ile tek mekânlı sıbyan mektepleri 
birbirlerine benzemektedir.
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Şekil 2. Sıbyan Mekteplerinin Plan Çizimleri

Çift mekânlı sıbyan mektepleri ise yan yana 
biri kapalı diğeri yarı açık iki mekândan oluş-
maktadır (Şekil 2). Çalışma kapsamında ince-
lenen 8 adet sıbyan mektebinden 5 tanesi (Ha-
seki Hürrem Sultan, Süleymaniye, Üsküdar 

Mihrimah Sultan, Edirnekapı Mihrimah Sul-
tan ve Kara Ahmet Paşa sıbyan mektepleri) 
çift mekânlıdır. Kapalı dershane mekânlarına, 
yazın dershane olarak da kullanılan yarı açık 
eyvan/sofa/hayat mekânlarından geçilerek 
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girilmektedir. Sofa mekânlarının, Haseki ve 
Süleymaniye sıbyan mekteplerinde iki yönü, 
Üsküdar Mihrimah Sultan ve Kara Ahmet 
Paşa sıbyan mekteplerinde bir yönü açıktır. 
Bir istisna olarak Edirnekapı Mihrimah Sul-
tan Sıbyan Mektebi’nde her iki mekân da 
kapalıdır. Kubbe, tonoz ve kırma çatı olmak 
üzere farklı üst örtü elemanlarına sahiptir-
ler. Boyutları birbirlerinden farklı olan çift 
mekânlı sıbyan mekteplerinin dışarıdan kısa 
kenar ölçüleri 7,25 mt (9 zira + 21 parmak) 
ile 8,9 mt (12 zira + 3 parmak) arasında, uzun 
kenar ölçüleri 15 mt (20 zira + 10 parmak) ile 
18,2 mt (24 zira + 19 parmak) arasında de-
ğişmektedir. Yan yana iki mekândan oluşan 
basit plan şemalarına karşın, Sinan tarafından 
hem plan hem de kütle biçimlenişi bağlamla-
rında birbirlerinden farklı olarak tasarlanmış 
olan çift mekânlı sıbyan mektepleri hem ölçü 
hem de tasarım olarak birbirlerine benzeyen 
tek mekânlı sıbyan mekteplerinden ayrılmak-
tadır.

Cephe Özellikleri Bağlamında Karşılaştır-
ma

Mimar Sinan’ın sıbyan mektepleri yalın 
kütlelere ve cephe yüzeylerine sahiptir. Tek 
mekânlı sıbyan mektepleri, küp biçiminde 
beden duvarları ve onun üzerini örten kubbe 
ile önündeki giriş revağından oluşmaktadır 
(Şekil 3 ve 4). Mimar Sinan’dan önce ya da 
sonra görülmeyen şekilde yapıların kütlele-
rini etkileyecek boyutta tasarlanan revak bi-
çimindeki giriş saçakları, katı kütleyi denge-
lemek ve girişi vurgulamak amacıyla kulla-
nılmışlardır (Ahunbay, 1988: 286; Ahunbay, 
2001: 93). Çift mekânlı sıbyan mektepleri ise 
genel olarak dikdörtgenler prizması biçimin-
de beden duvarları, bir kısmında kısmî olarak 
yer alan alt katlar, farklı üst örtü elemanları 
(kubbe, tonoz, kırma çatı) ve açık dershane 
mekânının farklı biçimlenişleri ile daha hare-
ketli ve özgün kütlelere sahiptirler (Şekil 5, 
6 ve 7).

Şekil 3. Tek Mekânlı Sıbyan Mekteplerinin 3 Boyutlu Kütle Modelleri
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Şekil 4. Yavuz Sultan Selim, Şehzade Mehmet (Yazar Arşivi, 2018) ve Atik Valide Sıbyan 
Mektepleri (Ahunbay, 20151)

Şekil 5. Çift Mekânlı Sıbyan Mekteplerinin 3 Boyutlu Kütle Modelleri

1 http://blog.saltonline.org/post/120786511984/asu-zeynepahunbay
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Şekil 6. Süleymaniye, Üsküdar Mihrimah Sultan ve Edirnekapı Mihrimah Sultan Sıb-
yan Mektepleri

Şekil 7. Haseki ve Kara Ahmet Paşa Sıbyan Mektepleri

Sinan’ın incelenen tüm sıbyan mektepleri-
nin saçak yükseklikleri 5,7 mt (7 zira + 18 
parmak) ile 7 mt (9 zira + 13 parmak) ara-
sındadır. Yalnızca Kara Ahmet Paşa Sıbyan 
Mektebi 4,5 mt (6 zira + 3 parmak) ile di-
ğerlerinden daha düşük saçak yüksekliğine 
sahiptir. Kısmî olarak alt katlara sahip olan 
Süleymaniye ve Üsküdar Mihrimah Sultan 
sıbyan mekteplerinin iki kat yüksekliğindeki 
cephelerinin 9,1 mt (12 zira + 10 parmak) ve 
9,4 mt (12 zira + 19 parmak) olan saçak yük-
seklikleri de birbirlerine çok yakındır.

Tek mekânlı sıbyan mekteplerinin kubbe dâhil 
tüm yükseklikleri 11 mt (15 zira) ile 11,5 mt 
(15 zira + 18 parmak) arasındadır. Günümüz-
de yol kotu oldukça yükseldiği ve bodrum ka-
tın önünü kısmen kapattığı için kubbe dâhil 
yüksekliği 9,9 mt (13 zira + 12 parmak) olan 
Atik Valide Sıbyan Mektebi’nin özgün yük-
sekliğinin diğerlerine yakın (≈11 mt) olduğu 
söylenebilir. Çift mekânlı sıbyan mektepleri-
nin kubbe/mahya dâhil yükseklikleri ise 8,8 
mt (12 zira) ile 9,4 mt (12 zira + 19 parmak) 
arasındadır. Bu durumda tek mekânlı sıbyan 
mekteplerinin çift mekânlı sıbyan mektep-
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lerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Plan olarak çok daha küçük olan tek mekânlı 
sıbyan mektepleri daha yüksek inşa edilerek 
kütlesel etkileri artırılmak istenmiş olmalıdır.

Çalışma kapsamında incelenen sıbyan mek-
teplerinin tüm cephelerinde pencerelerin 
olduğu görülmektedir. Yalnızca, Atik Vali-
de Sıbyan Mektebi’nin sokağa bakan cep-
hesi ve Üsküdar Mihrimah Sultan Sıbyan 
Mektebi’nin eskiden bitişiğinde konutların 
yer aldığı güney cephesi sağırdır. Zorunluluk 
olmadıkça karşılıklı cephelerde simetrik pen-
cere düzenleri uygulanmıştır. Genellikle bir 
alt ve bir üst pencereden oluşan ikili pencere 
düzenleri kullanılmış olmasına karşın az sa-
yıda tekli ve üçlü pencere grupları da vardır. 
Cephe yüksekliği az olan Kara Ahmet Paşa 
Sıbyan Mektebi’nde üst pencereler yoktur sa-
hiptir (Şekil 7). İki farklı boyutta alt ve üst 
pencerelerin kullanıldığı Edirnekapı Mihri-
mah Sultan Sıbyan Mektebi’nin özellikle gi-
riş cephesi diğer sıbyan mekteplerine göre ol-
dukça hareketli bir düzene sahiptir (Şekil 6).

Yapı Elemanları Bağlamında Karşılaştırma

Duvarlar ve noktasal taşıyıcı elemanlar: 
Sinan’ın incelenen sıbyan mekteplerinin du-
var kalınlıkları 81 cm (1 zira + 2 parmak) ile 
130 cm (1 zira + 19 parmak) arasında değiş-
mekte ve büyük farklılıklar göstermektedir. 
Cephe yüksekliği düşük olan ve üst örtüsü 
ahşap kırma çatı olan Kara Ahmet Paşa Sıb-

yan Mektebi diğer sıbyan mekteplerinden 
daha ince ve kalınlığı 81- 87 cm (1 zira + 
2-4 parmak) arasında değişen duvarlarla inşa 
edilmiştir.

Çalışma kapsamında incelenen sıbyan mek-
teplerindeki noktasal taşıyıcı elemanlar; gi-
riş saçaklarını ya da iki yanı açık sofa/hayat 
mekânlarının üst örtüsünü taşıyan ahşap dik-
me, mermer sütun ve kesme taş ayaklardır. 
Mermer sütunlara sahip Haseki ve Yavuz 
Sultan Selim sıbyan mekteplerinde yukarı-
ya doğru incelen sütunların ortalama çapları 
30-34 cm (10-11 parmak), yükseklikleri 291 
cm (4 zira) ve 312 cm’dir (4 zira + 6 par-
mak). Süleymaniye Sıbyan Mektebi ise giriş 
mekânının kubbesini taşıyan ve 94x94 cm (1 
zira + 7 parmak) ölçülerinde kesme taştan ta-
şıyıcı ayağa sahiptir. Şehzade, Atik Valide ve 
Kara Ahmet Paşa sıbyan mekteplerinin nok-
tasal taşıyıcıları günümüze ulaşamadığı için 
bu elemanlar hakkında kesin bir yorum yapı-
lamamaktadır. Üsküdar ve Edirnekapı Mihri-
mah Sultan sıbyan mekteplerinde ise noktasal 
taşıyıcı bulunmamaktadır.

Üst Örtü Elemanları: Çalışma kapsamında-
ki yapılardan dördünün (Yavuz Sultan Selim, 
Şehzade Mehmet, Atik Valide ve Üsküdar 
Mihrimah Sultan) üst örtüsü yalnızca kub-
bedir. Süleymaniye ve Edirnekapı Mihrimah 
Sultan sıbyan mekteplerinin üst örtüleri kubbe 
ve tonoz, Haseki ve Kara Ahmet Paşa sıbyan 
mekteplerinin üst örtüleri ise kırma çatıdır 
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(Şekil 7). Üsküdar Mihrimah Sultan Sıbyan 
Mektebi’nin kapalı dershane mekânını örten 
tromplu kubbe haricinde diğer kubbelerin ge-
çiş elemanları pandantiftir.

Tek mekânlı olan Yavuz Sultan Selim ve 
Şehzade sıbyan mekteplerinde kubbe çapları 
birbirlerine çok yakındır (7,4 mt (10 zira)-7,6 
mt (10 zira + 9 parmak)). Atik Valide Sıbyan 
Mektebi’nin kubbe çapı ise 6,2 mt’dir (8 zira 
+ 11 parmak). Çift mekânlı sıbyan mekteple-
rinde kubbe çapları 4,6 mt (6 zira + 7 parmak) 
ile 5,9 mt (8 zira) arasında değişmektedir. 
Şehzade ve Süleymaniye sıbyan mekteplerin-
de kubbe kasnakları onikigen, diğer sıbyan 
mekteplerinde ise sekizgendir. Atik Valide 
Sıbyan Mektebi’nde kubbe kasnağı yoktur.

Kara Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi dört yöne 
eğimli basit kırma çatıya sahipken, Hase-
ki Sıbyan Mektebi’nin açık dershane (giriş) 
mekânının açık olan cephelerinde genişleyen 
ve girişin üzerinde kıvrılarak bir giriş saçağı 
oluşturan kırma çatısı daha karmaşık ve öz-
gün bir tasarıma sahiptir (Şekil 7).

Tek mekânlı sıbyan mekteplerinin giriş (re-
vak) bölümünün üzerini örten ve ahşap dikme 
ya da mermer sütunların taşıdığı giriş saçak-
larının strüktürleri ahşap, eğimleri %45-50 

arasındadır. Atik Valide Sıbyan Mektebi’nin 
cepheleri kirpi saçak ile sonlanmaktadır. An-
cak Sinan’ın çalışma kapsamında incelenen 
diğer tüm sıbyan mekteplerinde kesme taş 
profilli dar saçaklar vardır. Üst örtü elemanı-
nın kubbe ya da kırma çatı olmasının duvar 
üst örtü ilişkisini etkilemediği tespit edilmiş-
tir.

Pencereler: Çalışma kapsamında incelenen 
sıbyan mekteplerinin pencereleri ölçü ola-
rak küçük farklılıklar göstermekte ancak 
biçimsel olarak aynıdır (Şekil 8). Alt pence-
reler dikdörtgen biçimli ve dışarıdan teğetli 
(mümaslı) sivri hafifletme kemerli (Arseven, 
1947: 1014), içeriden düz lentolu olup kesme 
taş ya da mermer sövelidir. Tümünde lokma 
parmaklıkların yer aldığı alt pencerelerin ço-
ğunda günümüzde ahşap doğramalar vardır. 
Ancak özgün durumunda tümünde ahşap ka-
pakların var olduğu söylenebilir. Üst pence-
reler ise teğetli sivri kemerli alçı revzen pen-
cerelerdir. Üst pencerelerin dışlıklarında basit 
örgeli yuvarlak veya filgözü biçiminde rev-
zenler, içliklerinde ise ince nakışlı ve renkli 
camlı revzenler vardır. Pencereleri günümüze 
ulaşmayan Atik Valide Sıbyan Mektebi’nin 
de benzer biçimde pencerelere sahip olduğu 
ileri sürülebilir.
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Şekil 8. İncelenen Sıbyan Mekteplerinden Bazı Pencere Örnekleri

Alt pencerelerin ölçüleri genellikle birbirleri-
ne çok yakındır. Sıbyan mekteplerinin çoğun-
da alt pencere genişlikleri 90-95 cm (1 zira + 
5-7 parmak) arasındadır. Şehzade ve Üsküdar 
Mihrimah Sultan sıbyan mekteplerinde ise 
97-103 cm (1 zira + 8-10 parmak) arasında-
dır. Alt pencerelerin yükseklikleri genellikle 
166-180 cm (2 zira + 6-11 parmak) arasında-
dır. Haseki ve Atik Valide sıbyan mekteple-
rinde ise 149-151 cm’dir (2 zira + 1 parmak).

Üst pencerelerin 88-95 cm (1 zira + 5-7 par-
mak) arasında değişen genişlikleri alt pence-
reler ile genel olarak aynıdır. Şehzade ve Üs-
küdar Mihrimah Sultan sıbyan mekteplerinde 
ise 97-103 cm (1 zira + 8-10 parmak) arasın-
dadır. Üst pencerelerin yükseklik ölçüleri ise 
birbirlerinden çok farklıdır (150-210 cm (2 
zira + 1-21 parmak)).

Kapılar: Çalışma kapsamındaki sıbyan mek-
teplerinin kapıları biçimsel olarak aynıdır. 
Duvar kalınlığı içinde dışarıdan kesme taş 
ya da mermerden basık kemerli, içeriden düz 
lentoludur (Şekil 9). Ancak Haseki ve Edirne-
kapı Mihrimah Sultan sıbyan mekteplerinin 
dershane kapıları hem içeriden hem dışarıdan 
düz lentoludur. Kara Ahmet Paşa ve Atik Va-
lide sıbyan mekteplerinin kapıları günümüze 
ulaşamadığı için biçimleri hakkında bilgi sa-
hibi değiliz. Bahçe kapılarının genişlikleri 91 
cm (1 zira + 6 parmak) ile 172 cm (2 zira + 8 
parmak), yükseklikleri 171 cm (2 zira + 8 par-
mak) ile 264 cm (3 zira + 15 parmak) arasın-
da büyük farklılık göstermektedir. Dershane 
kapılarının genişlikleri genel olarak 106-121 
cm (1 zira + 11-16 parmak) arasındadır. Kara 
Ahmet Paşa ve Edirnekapı Mihrimah Sultan 
sıbyan mekteplerinde ise 92 cm (1 zira + 6 
parmak) ve 101 cm’dir (1 zira + 9 parmak). 
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Dershane kapılarının yükseklikleri ise genel 
olarak 181 cm (2 zira + 11 parmak) ile 230 
cm (3 zira + 3 parmak) arasındadır. Şehzade 

Mehmet Sıbyan Mektebi’nin özgün olmayan 
kapısı ise 262 cm (3 zira + 14 parmak) yük-
sekliğindedir.

Şekil 9. İncelenen Sıbyan Mekteplerinden Bazı Kapı Örnekleri

Diğer Yapı Elamanları: Medrese dershane-
lerinden farklı olarak sıbyan mekteplerinin 
kapalı dershane mekânlarında kışın küçük 
çocukların ısınması amacıyla ocaklar yer al-
maktadır (Ahunbay, 2001: 92). Çalışma kap-
samında incelenen sıbyan mekteplerinde yer 
alan ve duvar içinde dikdörtgen ya da yarım 
daire biçiminde inşa edilmiş ocakların ge-
nişlikleri 80-118 cm (1 zira + 2-16 parmak), 
derinlikleri ise 45-64 cm (15-21 parmak) 
arasındadır. Günümüzde yalnızca Haseki 
ve Şehzade Mehmet sıbyan mekteplerinin 
ocaklarında yaşmak vardır. Haseki Sıbyan 
Mektebi’ndeki alçı yaşmak çok yüzlü yarım 
külah biçimindedir. Şehzade Mehmet Sıbyan 
Mektebi’nde yer alan ve özgün olmadığı dü-
şünülen yarım piramit şeklindeki yaşmak ise 
tuğladan yapılmıştır. Bacaların çoğu kare ya 
da dikdörtgen biçimlidir. Yavuz Sultan Selim 
ve Süleymaniye sıbyan mekteplerinin bacala-

rı ise sekizgen biçimlidir. Çoğunlukla kesme 
taştan inşa edilen bacalar haricinde az sayıda 
almaşık teknikle ve yalnızca tuğladan inşa 
edilen bacalar da vardır.

Malzeme Bağlamında Karşılaştırma

Mimar Sinan’ın sıbyan mekteplerinin duvar-
larında taş ve taş-tuğla almaşık olmak üzere 
iki farklı yapım tekniği kullanılmıştır. Haseki, 
Şehzade, Süleymaniye ve Üsküdar Mihrimah 
Sultan sıbyan mekteplerinde görünür cephe-
ler düzgün kesme taşla, diğer cepheler kaba 
yonu taş ile yapılmıştır. Yavuz Sultan Selim, 
Atik Valide, Edirnekapı Mihrimah Sultan ve 
Kara Ahmet Paşa sıbyan mekteplerinin du-
varları ise kesme taş ve tuğladan almaşık tek-
nikle yapılmıştır. Çatısı, özgün olmayan mar-
silya kiremit ile kaplı olan Kara Ahmet Paşa 
Sıbyan Mektebi haricinde diğer tüm sıbyan 
mekteplerinde üst örtü kurşun kaplıdır.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2019 Sayı: 16 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2019 Number: 16 Winter Spring Semester

ID:353 K:486
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

246

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

İncelenen sıbyan mekteplerinin tümünde alt 
pencerelerin söveleri kesme taş ya da Marma-
ra mermeri, doğramalar ve pencere kapakları 
ahşap, lokma parmaklıklar demirdir. Üst pen-
cerelerin içlik ve dışlıkları alçı ve cam malze-
meden yapılmışlardır. Pencere kemerleri kes-
me taş, almaşık ya da tuğladır. Kapıların söve 
ve kemerleri kesme taş ya da mermerden ya-
pılmışlardır. Süleymaniye Sıbyan Mektebi’nin 
özgün olmayan demir bahçe kapısı dışında, in-
celenen tüm sıbyan mekteplerinin kapılarının 
ahşap olduğu görülmektedir.

Sinan’ın sıbyan mekteplerinin iç duvarla-
rı, eğrisel üst örtü elemanlarının iç yüzeyleri 
ve çift mekânlı sıbyan mekteplerinin eyvan 
mekânlarının kapalı olan duvarları sıvalıdır. 
Tek ve çift mekânlı sıbyan mekteplerinin gi-
riş (eyvan) mekânlarının zeminleri çoğunlukla 
altıgen (şeşhane) taban tuğlası kaplıdır. Ancak 
kapalı dershane mekânlarının çok azının ze-
mininin şeşhane tuğlası ile kaplı olduğu, ge-
nellikle zemin kaplamasının şap, ahşap parke, 
halı ve mineflo gibi malzemeler ile değiştiril-
diği ya da kapatıldığı gözlemlenmiştir. Kırma 
çatılı olan Haseki ve Kara Ahmet Paşa sıbyan 
mekteplerinin tavanları çıtalı ahşap kaplıdır.

MODÜLER TASARIM ARAŞTIRMASI

Mimar Sinan’ın bu çalışma kapsamında ince-
lenen sıbyan mekteplerinin tasarımında modü-
ler yaklaşımın var olduğu tespit edilmiştir. Bu 
bölüm kapsamında, Sinan’ın sıbyan mekteple-

rinde tespit edilen modüler tasarım yaklaşımı 
plan, cephe ve yapı elemanları bağlamlarında 
açıklanmıştır.

Modüler Plan Tasarımı Bağlamında Araştır-
ma

Mimar Sinan’ın incelenen sıbyan mekteple-
rinde, plan ölçüleri bağlamında iki farklı mo-
dülasyon tespit edilmiştir. İlki, aynı yapıda 
yan yana gelen mekânların birim mekân bo-
yutu bağlamında birbirlerine göre belirli oran-
larda (1/1, 1/2, 2/3 vb.) tasarlanmış olmasıdır. 
İkincisi ise, yapıların planlarının 1 zira (mimar 
arşını) boyutundaki modüller kullanılarak ta-
sarlanmasıdır.

Aynı yapıdaki birden çok mekânın ölçüleri in-
celendiğinde, bu mekânların boyutları arasın-
da basit oranların var olduğu görülmüştür (Şe-
kil 10). Tek mekânlı sıbyan mekteplerinden gi-
riş revağı günümüze ulaşabilen Yavuz Sultan 
Selim Sıbyan Mektebi’nde, giriş mekânının 
boyutu (A) kapalı dershane mekânının (2A) 
yarısı oranındadır. Atik Valide ve Şehzade 
Mehmet sıbyan mekteplerinin giriş revakları 
günümüze ulaşamadığı için boyutları hakkın-
da kesin bir yorum yapılamamaktadır. Ancak 
cephedeki izlerden restitüsyon önerisi yapıla-
bilen Şehzade Mehmet Sıbyan Mektebi’nde 
de giriş mekânının boyutunun (A) kapalı ders-
hane mekânının (2A) yarısı ölçüsünde olma-
sı muhtemeldir. Ayrıca Yavuz Sultan Selim 
Sıbyan Mektebi’nin giriş mekânında, girişin 
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iki yanında yer alan sekilerin genişlik ölçüle-
ri (A) de iç mekânın (2A) yarısı oranındadır 
(Şekil 10).

Çift mekânlı sıbyan mekteplerinde ise 
mekânlar arasındaki oranlar birbirlerinden 
farklıdır (1/1, 1/2, 2/3 vb.). Haseki, Üsküdar 
Mihrimah Sultan ve Kara Ahmet Paşa sıbyan 
mekteplerinde kapalı dershane ve sofa/hayat 
mekânları eş boyutlardadır (A). Süleymani-
ye Sıbyan Mektebi’nin sofa/hayat ve kapalı 
dershane mekânları arasında 2/3 oranı vardır. 
Ayrıca Süleymaniye Sıbyan Mektebi’nin du-
var kalınlığı bir birim (d) kabul edildiğinde, 
kapalı dershane mekânında kubbeli bölümün 
genişliği 6d, tonozlu bölümün genişliği 2d; 
sofa mekânında kubbeli bölümün genişli-

ği 5d, sofa mekânının tüm genişliği 6d ol-
maktadır. Bu oranlar, Süleymaniye Sıbyan 
Mektebi’nde duvar kalınlığı (d) bir modül 
kabul edilerek daha detaylı bir modüler ta-
sarım uygulandığını göstermektedir (Şekil 
10). Edirnekapı Mihrimah Sultan Sıbyan 
Mektebi’nin giriş mekânında kubbeli bölüm 
(2x) tonozlu bölümün (x) iki katı ölçüsün-
dedir. Ayrıca aynı yapıda duvar kalınlıkları 
dâhil edildiğinde, yazlık dershane mekânında 
tonozlu bölümün, kubbeli bölümün ve kapa-
lı dershane mekânının ölçüleri birbirlerinin 
aynısıdır (A). Çift mekânlı sıbyan mekteple-
rinde birim mekân boyutundaki incelemede 
kapalı dershanenin birim mekân boyutunun 
8-9,2 zira arasında olduğu görülmektedir.
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Şekil 10. Birim Mekân Boyutu Bağlamında Modüler Karşılaştırma
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Şekil 11. 1 Zira (Mimar Arşını) Boyutunda Modüler Altlık Üzerinde Sıbyan Mektepleri-

nin Planları



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2019 Sayı: 16 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2019 Number: 16 Winter Spring Semester

ID:353 K:486
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

250

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Sıbyan mekteplerinin plan ölçüleri zira öl-
çüsü bağlamında karşılaştırılırken ilk olarak, 
çizim paftası 1 zira (73,4 cm) boyutundaki 
karelere bölünerek bir altlık oluşturulmuştur. 
Daha sonra sıbyan mekteplerinin planları bu 
modüler altlık üzerine yerleştirilerek plan öl-
çülerinin zira modülasyonuna uyup uymadığı 
kontrol edilmiştir (Şekil 11). Sıbyan mektep-
lerinin kısa kenar ölçüleri incelendiğinde; 
Haseki, Şehzade, Süleymaniye, Atik Valide, 
Üsküdar Mihrimah Sultan ve Kara Ahmet 
Paşa sıbyan mekteplerinde ziranın tam katı 
ya da ona çok yakın ölçülerde olduğu görül-
müştür. Yavuz Sultan Selim ve Edirnekapı 
Mihrimah Sultan sıbyan mekteplerinde ise 
sonuç buçuklu çıkmaktadır (Örn: 13,5 zira).

Yapıların uzun kenar ölçüleri incelendiğinde; 
Haseki, Yavuz Sultan Selim, Şehzade, Süley-
maniye ve Üsküdar Mihrimah Sultan sıbyan 
mekteplerinde ziranın tam katı ya da ona çok 
yakın ölçülerde olduğu tespit edilmiştir (Şekil 
11). Atik Valide, Edirnekapı Mihrimah Sultan 
ve Kara Ahmet Paşa sıbyan mekteplerinde ise 
sonuç buçuklu çıkmıştır.

Çift mekânlı sıbyan mekteplerinin uzun ke-
narları boyunca iki mekânın ölçüleri ayrı 
ayrı incelendiğinde, sonuçların çoğunlukla 
ziranın tam katı olduğu görülmektedir. Yal-
nızca Edirnekapı Mihrimah Sultan Sıbyan 
Mektebi’nde iki mekânın ölçüleri de zira 
modülasyonuna uymamaktadır. Tek mekânlı 
sıbyan mekteplerinde uzun kenarları boyunca 

kapalı dershane ve saçaklı giriş mekânlarının 
(revak) ölçüleri ayrı ayrı incelendiğinde ise 
giriş mekânlarının kısa kenar ölçülerinin zi-
ranın tam katı olduğu tespit edilmiştir. Kapalı 
dershane mekânlarının dış ölçülerine bakıldı-
ğında ise sonuç, Şehzade Sıbyan Mektebi’nde 
ziranın tam katı, Yavuz Sultan Selim ve Atik 
Valide sıbyan mekteplerinde ise buçukludur.

Modüler Cephe Tasarımı Bağlamında Araş-
tırma

Mimar Sinan’ın bu çalışma kapsamında in-
celenen sıbyan mekteplerinin planlarında 
olduğu gibi cephelerinde de büyük oranda 1 
zira (73,4 cm) boyutunda modüllere bağlı ka-
lınarak bir tasarım yapıldığı tespit edilmiştir. 
Bu çalışma kapsamında yalnızca cephedeki 
yüzey ve kütle hareketleri bağlamında bir 
modülasyon araştırması yapılmış olup, yapı 
elemanları araştırmaya dâhil edilmemiştir. 
Planlarda olduğu gibi cephe çizimleri de 1 
zira boyutunda karelere bölünmüş olan altlık 
üzerinde yerleştirilmiş ve modülasyon araş-
tırması yapılmıştır (Şekil 12 ve 13).

Sıbyan mekteplerinin saçak-zemin arası yük-
sekliklerinin, Yavuz Sultan Selim Sıbyan 
Mektebi haricinde diğer tüm sıbyan mektep-
lerinde ziranın tam katı olduğu görülmekte-
dir (Şekil 12 ve 13). Giriş saçağı günümü-
ze ulaşabilen Yavuz Sultan Selim Sıbyan 
Mektebi’nde, giriş saçağının alt kotu ile giriş 
kotu arasındaki yükseklik ziranın tam katıdır.
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Kırma çatılı olan Haseki ve Kara Ahmet Paşa 
sıbyan mektepleri incelendiğinde, bu yapıla-
rın saçak-bahçe arası yüksekliklerinin de zi-
ranın tam katı olduğu görülmektedir. Ayrıca, 
Haseki Sıbyan Mektebi’nde açık dershanenin 
iki yanında daha geniş yapılmış olan ve di-
ğer saçaklardan daha düşük kotta yer alan sa-
çakların da yerden yükseklikleri ziranın tam 
katıdır. Çalışma kapsamında incelenen tüm 
kubbeli sıbyan mekteplerinde kubbe kasnak-
larının üst hizasının yerden yüksekliği ziranın 
tam katıdır (Şekil 12 ve 13).

Kısmî zemin katlara sahip olan Süleymani-
ye, Üsküdar ve Edirnekapı Mihrimah Sul-
tan sıbyan mektepleri incelendiğinde, zemin 
katın ve birinci katın giriş kotları arasındaki 

yükseklik ölçüsü yalnızca Üsküdar Mihrimah 
Sultan Sıbyan Mektebi’nde zira modülüne 
uymaktadır (Şekil 13).

Bu çıkarımlar, Sinan’ın, sıbyan mektepleri-
nin cephe, saçak ve kubbe kasnağı yüksek-
liklerini belirlerken zira modülüne uyduğunu 
göstermektedir. Bazı kubbeli sıbyan mektep-
lerinde kubbelerin en üst noktalarının ve tüm 
kırma çatılı sıbyan mekteplerinde mahyaların 
yerden yüksekliklerinin de ziranın tam katı 
olduğu görülmektedir. Fakat bu ölçüler zira 
boyutuna uygun olsalar da tasarım aşamasın-
da belirlenmeyip daha çok, uygulama sırasın-
da yapının plan boyutlarına, çatının eğimine 
ve kubbenin çapına göre ortaya çıkmış olma-
lıdır.
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Şekil 12. 1 Zira (Mimar Arşını) Boyutunda Modüler Altlık Üzerinde Tek Mekânlı Sıbyan 
Mekteplerinin Cepheleri
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Şekil 13. 1 Zira (Mimar Arşını) Boyutunda Modüler Altlık Üzerinde Çift Mekânlı Sıb-
yan Mekteplerinin Cepheleri
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Modüler Yapı Elemanları Bağlamında Araş-
tırma

Bu çalışma kapsamında incelenen sıbyan 
mekteplerinin çoğunda kapı ve pencere öl-
çülerinin zira modülüne uygun olduğu tespit 
edilmiştir. İncelenen sıbyan mekteplerinin tü-
münde alt pencerelerinin sövesiz genişlikleri 
105-110 cm arasında değişmektedir. İlk uy-
gulama sırasında ya da sonraki onarımlarda 
ortaya çıkmış olması muhtemel olan küçük 
farklılıklar göz ününe alındığında, bu ölçüler 
1,5 ziraya (110 cm) eşit ya da ona çok yakın-
dır. Benzer şekilde iki farklı boyutta pence-
reye sahip olan Edirnekapı Mihrimah Sultan 
Sıbyan Mektebi’nin büyük alt pencerelerinin 
sövesiz genişliği 149-150 cm’dir. Bu ölçüler 
de 2 ziraya (147 cm) çok yakındır. Haseki, 
Atik Valide ve Edirnekapı Mihrimah Sultan 
sıbyan mektepleri haricindeki diğer sıbyan 
mekteplerinin 183-186 cm arasında değişen 
alt pencerelerinin sövesiz yükseklikleri, 2,5 
ziraya (183,5 cm) eşit ya da ona çok yakındır. 

Bu durumda pencerelerin büyük çoğunluğu-
nun 1,5 x 2,5 zira ölçülerinde yapıldığı söyle-
nebilir (Şekil 14).

Sönmez’in (1999: 294) Mimar Sinan’ın İs-
tanbul’daki 17 adet camisinin alt pencereleri 
konusunda yaptığı çalışmasında, en çok kul-
lanılan pencere tipi (6 camideki 87 adet pen-
cere), döneminin en karakteristik ölçüleri ola-
rak nitelendirilen 111x187 cm ölçülerindedir. 
Bu ölçüler, bu çalışma kapsamında incelenen 
sıbyan mekteplerinin genişlikleri 105-110 
cm, yükseklikleri 183-186 cm arasında deği-
şen alt pencerelerinin ölçülerine çok yakındır. 
Yine aynı çalışmada alt pencerelerin genişlik/
yükseklik oranları 0,55-0,60 arasında ve de-
ğeri 0,618 olan “altın oran”a yakın çıkmıştır 
(Sönmez, 1999: 295). Tarafımızdan incele-
nen sıbyan mekteplerinin alt pencerelerinin 
genişlik/yükseklik oranları da benzer şekilde 
0,56-0,62 arasında ve “altın oran” ve yakın 
değerlerdedir.
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Şekil 14. Alt Pencerelerin Söveli ve Sövesiz Ölçüleri

Dershane kapılarının genişlikleri büyük oran-
da zira modülasyonuna uymaktadır. Haseki, 
Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye ve Üskü-
dar Mihrimah Sultan sıbyan mekteplerinde 
söveli net genişlikleri, Atik Valide ve Edir-
nekapı Mihrimah Sultan sıbyan mekteple-
rinde sövesiz kaba genişlikleri 106-112 cm 
arasındadır. Ayrıca, Kara Ahmet Paşa Sıbyan 
Mektebi’nin günümüzde dolap olarak kulla-
nılan özgün dershane kapısının sövesiz kaba 
genişliği 105 cm’dir. Bu durumda, özgün ka-

pısı günümüze ulaşmayan Şehzade Sıbyan 
Mektebi haricinde diğer sıbyan mektepleri-
nin genişlikleri 105-112 cm arasında değişen 
dershane kapılarının söveli ya da sövesiz ola-
rak 1,5 zira (110 cm) genişlikte tasarlandığı 
söylenebilir.

SIBYAN MEKTEPLERİ ve GELENEK-
SEL KONUT MİMARÎSİ İLİŞKİSİ

Çift mekânlı sıbyan mektepleri, dış sofalı, tek 
odalı en basit Osmanlı/Türk Evi ile aynı plan 
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şemasına sahiptir (Şekil 15 ve 16). Kuban 
(1994: 5), Haseki Sıbyan Mektebi için şu ifa-
deleri kullanmıştır: “… anıtsal revağı ve düz 
tavanlı örtüsü ile tek odalı hayatlı bir evin 
Sinan tarafından özgün bir yorumu olarak 
da görülebilir.” Aynı yapı için Kuran (1986: 
45) da şunları söylemiştir: “… Haseki Sul-
tan Mektebi sakıflıdır. Sakıflı olduğu için de 
dış birimi eyvan şeklinde yapılmayıp sakıflı 
bina gereği bir hayat olarak tasarlanmıştır.” 

Sinan’dan önce büyük oranda kubbeli olarak 
inşa edilen sıbyan mekteplerinde kırma çatı 
çok ender olarak görülmektedir. Kırma çatı 
kullanımı, Sinan’ın sıbyan mekteplerinin en 
belirgin özelliğidir. Mimar Sinan döneminde 
kırma çatılı (sakıflı) sıbyan mektebi sayısının 
artması, Sinan’ın, çocuklar için yapılan bu 
yapıları konut mimarisi ile ilişkilendirme de-
nemelerinin bir sonucu olabilir.

Şekil 15. Haseki ve Kara Ahmet Paşa Sıbyan Mekteplerinin Planları

Şekil 16. Ödemiş’te Dış Sofalı/Hayatlı, Tek Odalı Bir Konutun (Eldem, 1954: 35) ve Mi-
mar Sinan Mescidi’nin Planı (Ülgen, 1989: L177)
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İki katlı sıbyan mekteplerinin tümünde üst 
katta yer alan dershaneler ile iki katlı gele-
neksel konutlarda üst katta yer alan yaşama 
mekânları arasında mekân organizasyonu 
bağlamında bir benzerlik kurulabilir. Sıbyan 
mekteplerinin mekân düzenlemesinin konut-
lara benzetilmesi sayesinde çocukların evleri 
ile mektepleri arasında kolay ilişki kurdukla-
rı ileri sürülebilir. Sinan ise yalnızca bu gibi 
plan şeması benzerlikleri ile yetinmeyip; kır-
ma çatı kullanımı, yazlık dershane mekânının 
yalnızca eyvan biçiminde değil, aynı zaman-
da sofa (hayat) biçiminde yapılması ve giriş 
mekânının döşemelerinin konutlarda oda 
içinde var olan seki şeklinde yükseltilmesi 
gibi yeni mimarî özellikler eklediği sıbyan 
mekteplerinde biçimsel ve mekânsal olarak 
da dış sofalı, tek odalı geleneksel Osmanlı/
Türk Evi ile benzerlik kurmaya çalışmış ol-
malıdır (Şekil 15 ve 16).

Bu noktada Mimar Sinan’ın dikkati çeken 
bir diğer yapısı da kendi adına yaptırdığı Mi-
mar Sinan Mescidi’dir (1573). Mimar Sinan 
Mescidi’nin özgün planı, Sinan’ın yeni bir 
biçim arayışının sonucu olarak biri kapalı, 
diğeri eyvan biçiminde yarı açık olan yan 
yana iki ibadet mekânından oluşmaktadır 
(Yücel, 1970: 54-55) (Şekil 16). Bu özgün 
planlı mescit, çift mekânlı sıbyan mektepleri 
ile aynı plan şemasına sahiptir (Bilge, 1969: 
28-33). Ayrıca, bu plan şeması dış sofalı, tek 
odalı geleneksel Osmanlı/Türk Evi plan şe-

masıdır. Sultanlara, kadın sultanlara, şehza-
delere, vezirlere yüzlerce anıtsal boyutta yapı 
inşa etmiş olan Sinan’ın, kendi adına kırma 
çatı ve geleneksel konut plan şemasına sahip 
mütevazı bir mescit inşa etmiş olması ilgi çe-
kicidir.

Kendi adına yaptırdığı ve patronu/işvereni 
olmadığı için hiçbir sınırlayıcı kişi bulunma-
dan tümüyle serbestçe ve kendi isteklerine 
göre tasarladığı bu mescitte, anıtsal boyutlu 
mimarî yerine daha insan ölçeğinde sivil bir 
yaklaşım tercih etmiş olması, Sinan’ın gerçek 
tasarım yaklaşımının tespit edilebilmesi açı-
sından önemli bir açılım ortaya koymaktadır. 
Benzer şekilde, küçük bir yapı türü olduğu 
için patronlarının/işverenlerinin daha az mü-
dahil oldukları düşünülen sıbyan mekteple-
rinde de Sinan’ın daha özgür ve kendi özgün 
mimarî yaklaşımını ortaya koyacak tasarım-
ları kolayca uygulayabildiği düşünülebilir. 
Anıtsal mimarîdeki yetkinliğini kanıtlamış 
olan Sinan’ın, yaptığı konut, saray, köşk gibi 
yapıların çok azı günümüze ulaştığı için sivil 
mimarlık alanındaki tasarım yaklaşımı çok 
belirli değildir2. Sinan’ın çift mekânlı sıbyan 
mekteplerinin ve Mimar Sinan Mescidi’nin 
bu yönlerden araştırılması, Sinan’ın sivil mi-
marlık alanındaki tasarım yaklaşımının orta-
ya çıkarılabilmesi için ipuçları verebilir.

2  Mimar Sinan döneminde inşa edilmiş 38 adet saraydan 
yalnızca 2 tanesi, 5 adet köşkten ise yalnızca 1 tanesi 
özgün biçimiyle günümüze ulaşabilmiştir (Kuran, 1986: 
23).
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BULGULAR

Bu çalışma kapsamında, Mimar Sinan’ın İs-
tanbul’daki külliyelerde yer alan 12 adet 
sıbyan mektebinden günümüze ulaşan ve 
alan çalışması yapılan 8 tanesi mimarî olarak 
incelenmiştir. Sıbyan mektepleri genel olarak 
vaziyet planında iki sokağın kesiştiği köşe 
parsellerde ve külliyenin dış çeperlerinde, 
diğer yapılardan uzakta konumlandırılmış-
lardır. Çift mekânlı sıbyan mekteplerinin açık 
dershane (eyvan/sofa/hayat) mekânlarının 
açık cephelerinin kuzeye yönlendirilmesi dı-
şında kıble ya da herhangi bir yöne yönelim 
tespit edilmemiştir. Mimar Sinan’ın sıbyan 
mektepleri plan bağlamında temel olarak tek 
mekânlı ve çift mekânlı olmak üzere ikiye ay-
rılmaktadır. Boyutları birbirlerine çok yakın, 
kare planlı ve önü saçaklı olan tek mekânlı 
sıbyan mektepleri birbirlerine benzemek-
tedirler. Bunun aksine, çift mekânlı sıbyan 
mektepleri hem boyut olarak hem de eyvanın 
biçimlenişi ve mekânların bir araya gelişleri 
bağlamlarında birbirlerinden özgün ve çoğul-
cu planlara sahiptir.

Mimar Sinan’ın sıbyan mektepleri yalın küt-
le ve cephe yüzeylerine sahiptir. Tek ve çift 
mekânlı sıbyan mekteplerinin planlarında ol-
duğu gibi cephelerinde de farklılıklar vardır. 
Tek mekânlı sıbyan mektepleri çift mekânlı 
sıbyan mekteplerine göre daha yüksektir. 
Tek mekânlı sıbyan mektepleri önü revaklı, 
üzeri kubbe ile örtülü küp biçimindedir. Çift 

mekânlı sıbyan mektepleri ise farklı türde üst 
örtü elemanları, açık dershanelerin biçimleni-
şi ve kısmî alt katları ile birbirlerinden farklı 
ve özgün kütlelere sahiptirler.

Duvar kalınlıkları birbirlerinden oldukça 
farklı olan sıbyan mekteplerinde mermer sü-
tun, ahşap dikme ve kesme taş ayak olmak 
üzere farklı noktasal taşıyıcılar vardır. Çoğun-
lukla kubbe olmasının yanı sıra kubbe+tonoz 
ve kırma çatı gibi farklı üst örtüler de kulla-
nılmıştır. Boyut olarak çok küçük farklılıklar 
gösteren pencereler biçimsel olarak aynıdır. 
Alt pencereler dikdörtgen biçimli, taş ya da 
mermer söveli ve lokma parmaklıklıdır. Üst 
pencereler ise teğetli sivri kemerli ve alçı rev-
zenlidir. Taş ya da mermerden basık kemerli 
ve düz söveli biçimleri ile birbirlerine ben-
zeyen kapıların ölçülerinde ise bir benzerlik 
görülmemektedir.

Tamamen taşla ya da kesme taş+tuğla olmak 
üzere almaşık olarak inşa edilen kâgir sıbyan 
mekteplerinin tümünün üst örtüsü (Kara Ah-
met Paşa Sıbyan Mektebi haricinde) kurşun 
kaplıdır. Alt pencerelerde ve kapılarda kireç 
taşı, mermer, ahşap ve demir; üst pencereler-
de alçı ve cam malzemeler kullanılmıştır. Du-
varları sıvalı olan yapıların özgün durumda 
altıgen taban tuğlası olması muhtemel olan 
zemin kaplamalarının şap, ahşap parke, halı 
ve mineflo gibi malzemeler ile değiştirildiği 
gözlemlenmiştir.
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Çalışma kapsamındaki sıbyan mektepleri bo-
yutsal olarak incelendiğinde çeşitli modüler 
yaklaşımlar ile tasarlandıkları görülmekte-
dir. Tek mekânlı sıbyan mekteplerinde kapalı 
dershane, revaklı giriş mekânının iki katı öl-
çüsündedir. Çift mekânlı sıbyan mekteplerin-
de ise genellikle eş boyutta olan iki mekân 
arasında Süleymaniye Sıbyan Mektebi’nde 
2/3 oranı vardır. Bu mekân oranları dışında, 
kareli çizim paftaları üzerinden 1 zira bo-
yutunda modüle göre de inceleme yapılmış, 
plan ve cephe boyutlarının büyük oranda zira 
boyutundaki modüle uyduğu tespit edilmiş-
tir. Yapıların en-boy ölçüleri ve kapalı-açık 
dershane mekânlarının dış ölçüleri ayrı ayrı 
incelendiğinde sonuç önemli oranda ziranın 
tam katı olarak çıkmıştır. Saçakların ve kub-
be kasnaklarının yerden yükseklikleri büyük 
oranda ziranın tam katı olan sıbyan mekteple-
rinin cephelerinin de zira boyutunda modüle 
göre tasarlanmış olabileceği görülmüştür. Ay-
rıca, yükseklikleri uygulama sırasında ortaya 
çıkmış olduğu düşünülmekle birlikte, bazı 
sıbyan mekteplerinde kubbelerin üst kotla-
rı ile mahya yüksekliklerinin de ziranın tam 
katı olduğu tespit edilmiştir. Uygulamada ya 
da sonraki onarımlarda ortaya çıkmış olabile-
cek birkaç cm’lik farklar göz ardı edildiğinde 
alt pencerelerin 1,5 x 2,5 zira boyutlarında ve 
altın orana yakın oranlarda tasarlandığı belir-
lenmiştir. Sıbyan mektepleri üzerinde tespit 
edilen tüm bu modüler boyutlandırma ilkele-
ri, öne sürüldüğü gibi (Necipoğlu, 2013: 233; 

Tanyeli, 2015: 292) o dönemde yapıların tasa-
rım kararlarının ziranın belirli katları şeklinde 
karelere bölünmüş çizim paftası üzerinde ve 
modüler olarak alındığını destekler nitelikte-
dir. Belki de iddia edildiği gibi (Kuran, 1970: 
711-712), yapılara ait herhangi bir detayın ya 
da ölçünün yer almadığı çok basit çizimlerle, 
yalnızca o dönemin mimarlık sanatı ilkeleri-
ni “sır” olarak bilen sınırlı bir çevredeki ki-
şilerin anlayabileceği bir yapı üretim süreci 
uygulanmış olabilir. Ancak bu çalışma sonu-
cunda, Mimar Sinan’ın sıbyan mekteplerini 1 
zira (73,4 cm) boyutunda modül kullanılarak 
tasarlanmış olduğu söylenebilir.

Mimar Sinan’ın çift mekânlı sıbyan mektep-
leri, plan şemasının yanı sıra kırma çatısı ve 
eyvanın sofa/hayat biçiminde tasarlanması 
gibi kendine özgü nitelikleri ile dış sofalı, tek 
odalı geleneksel Osmanlı/Türk Evine ben-
zemektedir. Bu durum, küçük çocuklar için 
tasarlanmış özel yapılar olan sıbyan mektep-
lerinde Mimar Sinan’ın daha insanî ölçekte, 
çocukları ürkütmeyecek, yabancılaştırmaya-
cak ve evlerinde gibi hissettirecek bir tasarım 
yaklaşımını benimsediği söylenebilir. Ço-
cuklara verdiği önem sadece onların duygu-
larına değil güvenliklerine yönelik olarak da 
tasarımlarını biçimlendirmiştir. Sinan sonrası 
dönemde inşa edilen iki katlı sıbyan mektep-
lerinde, çocuklar için tehlike yaratabilecek 
şekilde üst kattaki dershane mekânına yapı-
nın içinden ya da dışından merdivenle ulaşıl-
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maktadır. Sinan tasarımı sıbyan mekteplerine 
ise ya bahçe ile hemzemin olarak ya da birkaç 
basamakla girilir. İki katlı sıbyan mekteple-
rinin üst kattaki dershanelerine ise doğrudan 
sokağın üst kotundan girilmektedir.

TARTIŞMA

Çalışma kapsamında Mimar Sinan’ın sıbyan 
mektepleri, mimarî özellikleri bağlamında in-
celenmiş ve karşılaştırılmışlardır. Bu yapılar 
yalnızca temel mimarî özellikleri bağlamında 
değil, aynı zamanda modüler tasarım ve sivil 
mimarlık yönlerinden de ele alınarak yapıla-
rın tasarımındaki farklı özellikler ve yakla-
şımlar da çözümlenmiştir. Bu çözümlemeler 
sonucunda sıbyan mekteplerinin modüler 
olarak tasarlandıkları ve geleneksel konut 
mimarîsinin mekân kurgusuna benzer yakla-
şımlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Mi-
mar Sinan yapılarını konu alan mevcut modü-
ler çözümleme çalışmalarının gelecekte daha 
da detaylanması ve Mimar Sinan’ın diğer ya-
pılarının da incelenmesi ile birlikte Sinan’ın 
tasarım yaklaşımının geometrik ilkeleri daha 
net bir şekilde tanımlanabilecektir. Benzer 
şekilde, sıbyan mektebi yapı türü üzerinden 
çözümlenmeye çalışılan Mimar Sinan’ın si-
vil mimarlık yaklaşımı da henüz üzerinde çok 
az çalışılmış olan bir konudur. Gelecekte bu 
konu ile ilgili farklı çalışmaların yapılması 
Mimar Sinan’ın sivil mimarlık yaklaşımını 
ortaya çıkarabilmek adına önemlidir.

SONUÇ

Sonuç olarak, tek ve çift mekânlı sıbyan 
mektebi ayrımının yalnızca planlamada de-
ğil, aynı zamanda kütle tasarımı, üst örtü ve 
mekân kurgusu bağlamında da olduğu gö-
rülmektedir. Tek mekânlı sıbyan mektepleri 
birbirlerine benzemekte, çift mekânlı sıbyan 
mektepleri ise aynı plan şemalarına karşın 
birbirlerinden özgün ve benzersiz tasarımla-
ra sahiptir. İncelenen tüm sıbyan mektepleri 
kâgir malzeme ile inşa edilmeleri, yalın cep-
he yüzeyleri, kapı ve pencerelerin biçim ve 
malzemeleri bağlamlarında birbirlerine ben-
zemektedirler. Ancak plan ve kütle tasarımla-
rı bağlamlarında külliye programının ve yerin 
farklı özelliklerini ve Mimar Sinan’ın çoğul-
cu tasarım anlayışını gösterir şekilde yaratıcı 
ve farklı tasarımlara sahiptirler.

Mimar Sinan’ın küçük çocuklar için tasarla-
dığı bu özel yapıların, yine çocuklara yönelik 
olarak eğitim, kurs, eğitici atölye, etkinlik vb. 
kamuya açık bir işlev verilerek korunup yaşa-
tılması önemlidir. Osmanlı mimarisinin kod-
larını belirleyen tüm Sinan yapılarının oldu-
ğu gibi sıbyan mekteplerinin de bütüncül bir 
strateji içerisinde değerlendirilip korunması 
gerekmektedir (Binan, 2016: 241).
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Architect Sinan who constituted the standards of Classical Ottoman Architecture 
by designing hundreds of buildings, have built not only monumentally-sized buildings but also 
small buildings such as primary schools (sıbyan schools). Primary schools are more special 
than other buildings because they are designed for children. Besides, it is another interesting 
case that primary schools are similar to traditional houses in terms of plan and space organisa-
tion. Examining the architectural features of Sinan’s primary schools in the context of traditio-
nal house design may contribute to explore the civil architecture approach of Architect Sinan 
which is not clearly identified until today. Aim: This study aims to determine the architectural 
approach of Architect Sinan in primary school (sıbyan school) design by comparing the archi-
tectural features of 8 primary schools which are in architectural complexes in Istanbul and de-
signed by Architect Sinan. These features are their location in the architectural complexes, 
their relation to monumentally-sized buildings and the immediate surrounding and their similar 
or different aspects in terms of function, form and dimension. It also aims to determine whether 
these buildings have modular and proportional design same as the architectural design and dra-
wing method of that era, by analysing dimensions of the buildings with zira (architectural ell) 
the unit of length used in the very same era. Method: The main research method of this study 
is to take measurements and to make survey drawings of the primary schools via fieldwork. 
After the plan, façade and site plan drawings are done, the buildings are compared with each 
other in the contexts of plan, façade, building components and material by using the survey 
drawings. The dimensions of the buildings are stated also by using units of length used in the 
very same era, zira and parmak. The survey drawings placed on sheets which are split into 1 
zira (73,4 cm) length squares, same as the design/drawing method of that era. Thus, the buil-
dings are examined whether they have modular design, by using the survey drawings on the 
squared sheets. Evaluating previous studies on the issue was another method of this study to 
obtain information about Sinan’s primary schools and to determine the design/drawing method 
of Sinan’s era. Findings and Results: Sıbyan schools (primary schools) have been built since 
the first years of Islam to educate children about Koran and basic religious knowledge. Six pri-
mary schools are mentioned in Tuhfet’ül Mimarin which is one of the three books of Sinan. 
However, when the literature about Architect Sinan’s buildings are analysed, it is seen that 
there are 23 primary schools which were designed or thought to be designed by Architect Sinan. 
12 of them are in architectural complexes in Istanbul. Existing 8 primary schools are analysed 
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architecturally in this article. The main unit of length of Sinan era was zira (architectural ell). 
Apart from zira, there was another unit of length parmak which is 1/24 of zira. Measurement of 
zira depends on which country or which era it is used. But the measurement of 1 zira was 73,4 
cm and 1 parmak was 3,058 cm (73,4/24) in Sinan era. In this study, dimensions of the buil-
dings were analysed with both metric system and zira and parmak. Necipoğlu (2013: 233) and 
Tanyeli (2015: 292) tells that projects of the buildings were being drawn on squared sheets 
(squares are in multiple of zira) in the Classical Ottoman Architecture Era that makes design 
and building easier to draw and build. The plan and façade drawings of the primary schools 
were placed on squared sheets same as Sinan era and analysed whether there is modular design. 
Primary schools were positioned as much separately as possible from other buildings of archi-
tectural complex, on the boundary and next to entrance of architectural complexes and on the 
street corners so that children reach the school easily. There are mainly two types of primary 
schools of Architect Sinan in the context of plan schema. Single-roomed primary schools con-
sist of one square-shaped indoor classroom covered by dome, and an entrance portico. Three 
primary schools (Yavuz Sultan Selim, Şehzade Mehmet and Atik Valide primary schools) which 
are single-roomed are close to each other in terms of plan dimensions. Double-roomed primary 
schools consist of two classrooms (units) which one of them is all closed and the other is semi-
open. Five primary schools (Haseki, Süleymaniye, Üsküdar Mihrimah Sultan, Edirnekapı Mih-
rimah Sultan and Kara Ahmet Paşa primary schools) which are double-roomed are different 
from each other in the contexts of plan dimensions and the designs of semi-open classrooms. 
Semi-open spaces whose one or two façades are open to the garden were used as classroom in 
summer seasons. Primary schools of Architect Sinan have simple shaped mass and plain façade 
surfaces. Single-roomed primary schools consist of cube shaped main walls covered by a dome 
and entrance canopy. Architect Sinan designed these canopies in form of portico in order to 
soften solid mass impression of single-roomed primary schools. Double-roomed primary scho-
ols have more complex and unique mass design with their rectangular prism shaped main walls, 
various types of roofing systems (dome, vault and hipped roof) and various forms of semi-open 
spaces. The height of single-roomed primary schools is around 11 m. (15 zira). The height of 
double-roomed primary schools is between 8,8-9,4 m. (12-12,8 zira). It can be seen that single-
roomed primary schools are taller than double-roomed primary schools. It is probable that 
single-roomed primary schools were designed taller to enhance the impression of their mass 
because they have smaller plan than double-roomed primary schools. These buildings have dif-
ferent masonry wall thickness between 81-130 cm. Apart from walls, there are also marble co-
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lumns and wooden pillars which bear portico and roof of semi-open spaces. Four of 8 primary 
schools (Yavuz Sultan Selim, Şehzade Mehmet, Atik Valide and Üsküdar Mihrimah Sultan) 
covered only by dome. The roofing system of Süleymaniye and Edirnekapı Mihrimah Sultan 
primary schools are dome and vault. Besides, Haseki and Kara Ahmet Paşa primary schools 
have hipped roof. Apart from the dome of closed classroom of Üsküdar Mihrimah Sultan which 
is erected on squinch domes, the transition system of all domes is pendentive. Dimensions of 
the windows of these 8 primary schools are equal or close to each other. Width of bottom win-
dows is mostly between 90-95 cm and width of top windows is mostly between 88-95 cm. All 
the windows of these buildings have same form. Bottom windows are rectangular shaped and 
have cut stone or marble jambs, ogival relieving arch and iron fencing. Top windows have ogi-
val arch and revzen that made of plaster frame and glass (round shaped glass outside and colo-
urful ornamental glass inside). The doors of the primary schools have same form, segmental 
arch on top, stone or marble jambs on both sides and wooden door leaf. But the classroom doors 
of Haseki and Edirnekapı Mihrimah Sultan primary schools have not arch but straight lintel. 
Width of classroom doors is mostly between 106-121 cm. The cross-section of fireplaces which 
heat indoor classrooms in winters is rectangular or semi-circular. Most of the chimneys are 
square or rectangular shaped, but the chimneys of Yavuz Sultan Selim and Süleymaniye pri-
mary schools are octagonal. Two different techniques were used in the construction of the walls 
of the primary schools. One of them is only stone masonry technic and the other is stone and 
brick alternate technic. Visible facades are made of cut stone, other facades are made of rubble 
stone. Covering material of the roofs is lead, but Kara Ahmet Paşa primary school has tile on its 
roof. In the bottom windows, jambs were made of cut stone or white marble, shutters are woo-
den, and fencings are iron. Inside and outside revzens were made of plaster and glass materials. 
The jambs and arches of the wooden doors were made of cut stone or white marble. The inner 
surfaces of the walls, domes and vaults are plastered and painted. The inner covering of the 
ceilings of hipped roofed primary schools are made of wooden boards and sticks. The original 
floor coverings of the buildings are hexagonal floor bricks. On the other hand, some of the floor 
covering materials were changed to wooden parquet, concrete, carpet or linoleum today. When 
the buildings are analysed dimensionally, it is determined that the primary schools of Architect 
Sinan have modular and proportional design. Adjoining rooms unite with each other with a 
proportion (1/1, 1/2, 2/3 …). In single-roomed primary schools, the area of portico spaces is 
half of the area of closed classrooms. Closed classrooms and semi-open spaces are equal sized 
in most of the double-roomed primary schools but have 2/3 ratio in Süleymaniye Primary Scho-
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ol. When the short and long sides of the primary schools are analysed dimensionally, it is found 
that most of the dimensions of these sides are equal or close to multiple of zira. If the outer sides 
of two units in the double-roomed primary schools are analysed individually, it is seen that most 
of the dimensions of both units are equal or close to multiple of zira. On the other hand, the 
dimensions of both units of Edirnekapı Mihrimah Sultan Primary School do not suit to zira 
module. When the portico and closed classrooms of single-roomed primary schools are analy-
sed individually, it is determined that both of their dimensions are mostly equal or close to 
multiple of zira. The height between ground level and eaves is equal to multiple of zira in all 
primary schools except Yavuz Sultan Selim Primary School. The height between ground level 
and top level of dome drum is equal to multiple of zira in all primary schools. The height bet-
ween ground level and top level of dome in some domed schools, and between ground level and 
roof ridge in hipped roofed schools is equal to multiple of zira. The findings of the study show 
that Architect Sinan designated eaves, drum and roof ridge levels in the design of façades, pro-
bably by using zira modules. Width of the bottom windows without jambs is between 105-110 
cm, equal or close to 1.5 zira (110 cm). Similarly, the height of windows without jambs is bet-
ween 183-186 cm, equal or close to 2.5 zira (183,5 cm) in most of the primary schools except 
Haseki, Atik Valide and Edirnekapı Mihrimah Sultan primary schools. In this case, it can be 
said that most of the bottom windows were designed 1.5 zira width and 2.5 zira height. Width 
of classroom doors, without jambs in Haseki, Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye and Üsküdar 
Mihrimah Sultan primary schools, with jambs in Atik Valide, Edirnekapı Mihrimah Sultan and 
Kara Ahmet Paşa primary schools is between 105-112 cm, equal or close to 1.5 zira (110 cm). 
Kuban (1994: 5) and Kuran (1986: 45) point out that Haseki Primary School is similar to the 
simplest form of traditional Ottoman/Turkish House which have one closed room and one hayat 
(sofa, terrace). Haseki Primary School have same plan schema same as double-roomed Otto-
man/Turkish Hayat House with one closed room and one semi-open space and hipped roof. 
Hipped roof is a unique feature of Architect Sinan’s primary schools. Because, application of 
hipped roof was very rare in the primary schools before or after Sinan era. It is thought that 
children feel more comfortable in primary schools similar to their homes. Sinan designed the 
primary schools similar to traditional house not only with same plan schema but also with simi-
lar mass design with hipped roof. He also added some new architectural features to primary 
schools. He designed semi-open spaces in form of hayat3 (terrace) instead of eyvan4 (iwan) 

3  Hayat is a type of semi-open space have one or more open sides, placed in the first floor of traditional Turkish House
4  Eyvan is a traditional form of semi-open space with three closed and one open side which opens to courtyard
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form. He also raised the floors of semi-open spaces in form of seki5 (low platform, step) such as 
in traditional Ottoman/Turkish House. With these changes in primary school design, Architect 
Sinan might want to make stylistic similarity between primary school and traditional Ottoman/
Turkish House. At this point, there is another remarkable building; Architect Sinan Masjid, 
built on behalf of Architect Sinan. This masjid has unique plan schema; consist of one closed 
prayer hall and one semi-open prayer space, such as double-roomed primary schools (Bilge, 
1969: 28-33). It is remarkable that Architect Sinan who designed hundreds of monumentally-
sized buildings for sultans, woman sultans, princes and viziers, built a humble masjid on behalf 
of himself with hipped roof and traditional Ottoman/Turkish House plan schema. Architect Si-
nan has chosen human scale and civil architecture approach for his own masjid instead of mo-
numentally-sized architecture. This case can present the real architectural approach of Sinan 
because he had no boss/employer for his masjid and he might design this masjid freely as he 
wished. To analyse Architect Sinan Masjid and double-roomed primary schools of Architect 
Sinan in the context of civil architecture can help to reveal the civil architecture approach of 
Architect Sinan whose most of the house and palace buildings do not exist until today. Conclu-
sion: It is determined that single-roomed primary schools are similar to each other in terms of 
space organisation, dimension and mass design. On the contrary, the designs of double-roomed 
primary schools are different and unique in terms of the organisation of two spaces (units), dif-
ferent roofing systems and complex mass design. It is also found that all primary schools have 
modular design approach as it was in that era. It is crucial to preserve and sustain these unique 
buildings that were designed for children by Architect Sinan, with similar functions to its origi-
nal child education function such as children’s library, courses for children or activity/event 
place for children. The primary schools of Architect Sinan which identify the codes of Ottoman 
Architecture such as all Sinan buildings, must be preserved within an integrative strategy.

5  Seki is a low platform or step, raised from ground, used for sitting in courtyard, eyvan or closed room


