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ATİK VALİDE KÜLLİYESİ 

Atik Validı.: Klilliyı.:si istanbul ili. Üsklidar ilçesi, 
Topta~ ı scnıtind:.\'ali~c-~ ,:\tik i\lal~allcsi i!indc. s.ul
tan 11 ı. M u ra d ( 1 :-..ırı-1 :-':J:-i) ın annı.:sı N tırbanu V alıele 
Sultan ( 1) (- 151-iO ci\'.) tarafından 1570/71-1579 yıl
ları arasında tL·sis ı.:dilıni~tir. (2) Rcbiyülahır 990 (Ni
san 15K2) tarihli bir vakriyöi bulunan bu geniş kap
samlı kiillivenin tasarımı 1 lJX~·dı.: 4()(1. ölilm yı ldönü
m ün ii idr;ık ettiğimiz mimar Koca Sinan' (1189-
15Xl'i)a aittir. (3) Canı i. med rı.:sc.tckkc. sıbyan me ktc
bi. dürülhadis, diırü l kurra. imaret (a~hanc/tabhane/ 
kcrvansaray). dürli~~ifa ,.c lıaınaıiıdan olu~an bu top
luluk önceleri "V al ide Sultan .. adı ilc anı lırken, Sultan 
·ll ı. Ahmed { 16 7 3-1 7 36) in annesi Giilntış Validc Sul
tan' ( 1642 civ.-1715) ın Üsklidar'da, iskele Mcyda
nı'nda 170X-171 O arasında in~a ettirdiği ve"Yeni Va
l ide", "Cedid ValiJc" ya da "Validc-i Cedid'' olarak 

!\I. B ahaT.-\:\:\ lA:\ 

:ıdlaııdırılan di!!cr valide sultan küllivcsinden anrdc
dilcbilmesi için XVII ı. yüzyılın başl;ırından itÜıarcn 
"Eski Validc". "At ik V al ide" va da "V alide-i At ik" !!i hi 
isimlerle nııılır olmuştur. {4) ·söz konusu külliye ~:Cr! i 
\"!.!yabanc ı bir çok seyyah ve araştırmacıııııı dikkatini 
çekmiş olup zengin bir kaynakçaya sahiptir (5). 

Atik Valiele Külliycsi'ni teşkil eden yapılar. kuzey
deki Çavuşderesi Yadisi'ne doğru alçalan. çe,·reye ha
kim bir yamaç üzerinde, kademcli olarak ycrlcştiril 
mişlerdir. Kaynakların bir kısm ı nda yanlış taııımla
nıalarla birbirlerine karıştırılın ış ve medrese. ı ekke vı.: 
sıbyan mektebi hariç ckseriyeti çeşitli tadilat sonucun
da asli hüviyetlerini kaybetmiş olan v'\ pıların özgi.in 
yerleşim düzeni inşa tarihleri ve kullanınıları ancak 
Prof. Dr. A. Kuran'ın son araştı rmaları sonucunda ke
sinlik kazanmıştır (6) Külliyenin çekirdeğini oluştu-

3 

Atik .Valide Külliyesi'nin yerleşim planı. 

(a) cami, 

(b) hazine, 

(c) medrese, 
(d) tekke, 

(e) sıbyan mekt.ebi, 
(f) darülhadis ve d~rülkurra, 

(g) imaret, 
(h) darüşşifa. (Müller-Wiener'den) 
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Cami-Genel Görünüş (Ertuğrul). 

ran cami/ medrese grubu ortada ver almaktadı r. Ca
minin kuzeyinde ön-ce, cami ile aynı seviyedeki şadır
Yan uvlusu. sonra bu avluya bitişik olan ve daha alçakta 
kalan medrese bulunmaktadır. Caminin güney yönün
de ise zamanla bir hazirc teşckkül etmiştir. Bu grubu 
kuzcvde Valide Kahyası Sokağı, batıda Karta! Baba 
Caddesi. güneyde Çinili Cami Sokağı , doğuda ise Tek
keönü Sokağı kuşatmaktadır. Batı yönünde, Karta! 
Baba Caddesi" nin öbür yakasında birbirlerine bitişik 
olan fakat kendi içlerinde bağımsız bütünler oluşturan 
darülkurra. diirülhadis, darüşşifa ile aş hane tabhane ve 
kervansarayı ihtiva eden imaret yer almaktadır. Bu 
bölümlerin işgal etti.ği yapı adasını kuzeyde Helvacı 
Ali. günevde Validel mareti sokakları, doğuda ve batı
da ise Ka.rtal Baba ile Toptaşı caddeleri s~nırlamakıa
dır. Adanın doğu kanadına, Kartat Baba Caddesi'ne 
paralel uzanan bir dizi hücreyi içeren darülhadis ile bu 
dizinin gÜnev ucuna bitişen ve darülkurra olması 
muhtemel bÖlüm. bunların arkasında, daha alçakta 
kalan batı kesimine de imaret ilc darüşşifa yerleştiril
miştir. Bu grubun kuzey-batısında. Topraşı Cadde; 
si" nin arkasında hamam, cami/ medrese grubunun gü
neyinde. Çinili Cami Sokağı" nın öbür yakasında sıb
Yan mdaebi oldu!! u tahmin edilen bina. doi!usunda da 
iekkc mü~takil yapılar olarak yükselmektedir. Tekk.e
yi kuzeyde Valide Kfıhyası. batıda Tckkcönü. güney
de Alınıcıoğlu Musallası sokakları. doğuda ise komşu 
bir parsel çevrelemcktedir. 

Külliycyi teşkil eden bu yapılardan cami. medrese. 
tekke, imaret ve darüşşifarun çluvarJarı kesme köfe
ki taşı ilc örülmüş. sıbyp.n mektcbi. darülkurra, ker
,·ansaray ve harnarnda ise almaşık örgü tercih edilmiş
tir. Bu sonuncunun duvarları mo laz taş ilc tuğlanın yer 
aldığı üz~nsiz bir örgüyi.i scrgilcmekte. diğerlerinde 
:ıltcrnatif olarak d üzenlenmiş hir sıra kaba yanıulu 
köfeki taşı ve iki sıra tuğladan oluşan nisbeten düzenli 
bir d(lku görülmektedir. Bu arada mcdrcsede dersha
ne kubbc:~inin kasmığında ıuğl.a i.irgliyc. tekkcdc tev
hidlınne kuhbcsinin kasnağıııda da alına~ık (irgliyL' yer 

verilmiştir. D.uvarların yanı sıra diğer taşıyıcılardan 
payeler kesme t<:öfeki taşı ile örülmüş, sütunl~r ve baş
lıkları ise beyaz mermerden yontulmuştur. Ustyapıyı 
oluşturan ku b be ve tonaziarda örgü malzemesi olarak 
tuöla kullanılmış ve bunlar dışardan kurşun la kaplan
m~tır. Öte yandan penccrelcr, klasik Osmanlı üslu
bundaki düzene uygun olarak, iki sıra -caminin bazı. 
duvarlarında üç sıra- halinde ter.tib edilmiş, alttakiler 
dikdörtgen aç.ıkhklar, beyaz mermerden söveler ve 
lokmalı demir parmaklıklar ile, üsttekiler sivri kemeri i 
açıkhklar ve çift ci d arlı alçı revzenlerle ıechiz edilmiş
tir. Ayrıca kapı sövelerinde, şadırvan haznelerinde ve 
daha bazı detaylarda da beyaz mermer tercih edilmiş
tir. 

Cami: Külliyenin ana yapısı olan caminin inşa tn ri
hi. mimarının kimliği ve zaman içındc geçirdiği deği
şim ler uzun müddet çeşitli müellitler tarafından farklı 
şekillerde değerlendirilmiş, ancak son araştırmalar 
sayesinde nisbeten aydınlığa kavuşmuştur. Yapının 
bugünkü durumuna üç aşamada ulaşmış olduğu anla
şılmaktadır: 

1) 1570/71-1579 arasında inşa edilen ve kesinlik
le Sinan ·ın eseri olan ilk cami bugünkü caminin altıgen 
şemaya sahip orta bölümüdür. Kuzey yönünde son ce
ma at yeri ve ayrıca ahşap çatıh ikinci bir rcvak bulun
makta ve bu revak harimin kuzey-doğu ve kuzey-batı 
köşelerinde yer alan minareterin güney sınırına kada·r 
ilerleyerek son cemaat yerini üç yönden kuşatmakıa
dır. Ayrıca cami kuzey, doğu ve batı yönlerindeolduk
ça büyük boyutlu ve revaklı bir şadırvan avlusu ile çev
rilidir. 

2) Vakfın lik mütevellisi Pir Ali b. Mustafa'nın gö
reve gctirildigi ı 582 yılı başlan ile halen cami kapısın
da yer alan ve yapıyı tarihlend.irmede bir çok ar;ı~ıır
macıyı yanlışlığa sürüklemiş olan ki_uıbenin konduğu 
1 5S3 yılı arasında ha ri m, batı ve doğu y6nkrine doğ
ru. ikişer kubbeli birer salın eklenerek bi.iyiitülmli~ılir. 
Bu anıc livc sonucunda cami ha rimi. Osmanlı nıiıııari
sind~ ilk ·defa ı-ı.:n-J4-l7 tarihli Edirne. Üç ş .. .-r~·kli 
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Cami-Dış revai< kemerleri (Tanman). 

Cami'de görülen ve Sinan ·ın 1 5 5 5/56 tarihli Beşiktaş. 
Sinan PaŞa Camii'nde tekrar ele alarak geliştirdiği m:ı
lurn şcmaya sahib olmuş, minareler klasik Osmanlı üs
lubuna ters düşen bir tertiple yapı kitlesinin iç inde kal
mış, ikinci revak harimin kuzey duvarının hizasında 
kesilerek, güney doğru devam eden birer. kemer yeni 
inşa edilen duvariann içine gömülmüştür. Sinan'ın 
ı sso·ıerden itibaren oldukça yaşlandığı ve çeşit li in
şaatlarda yardmcılan olan mimarlan görevlendirdiği 
göz önüne alınırsa, bu ikinci aşama d~ tasarımın bizzat 
O'na ait olmayıp mesela Davud Ağa'(-1598) ya tevdi 
edi lmiş olması ihtimal dahilindedir. (7) Ayrıca bu 
meyanda, Üsküdar'ın eski sakinleri arasında yaygın 
rivayete göre Sinan'ın çıraklarından olup külliyenin 
ınşaatında görev alan mimarlardan birisi de buradan 
aşırdığı malzeme ile Üski.idar'ın Hayreddin Çavuş 
(Debbağlar) Mahallesi'nde kendi adı il~ anılan bir 
mescid-tekke inşa ettiren; mesel e ortaya çıkınca idam 
edilen vç banisi olduğu yapının haziresine gömülen 
"Kurban'' ya da ·'Kurbağa''lakaplı Nasuh' (-1586) dur. 
(8) 

3) Geçen yüzyılda Sultan II. Mahmud devrinde 
(ı 808-1839). muhtemelen 1834/35'de caminin gü
ney-bat ı köşesine. güney yönünde müstakil girişi bu
lunan bir hünkar dairesi ve mahfili ilave edilmiş, bu 
aradasözkonusu köşede yapı kitlesinesap lanan av
lu revaklarından iki birim iptal ve harimin batı yö
nündeki pencere düzeni kısmen tadil edilmiştir. 
Ayrıca camini n. sonuncusu I 956-1972 arasında Va
kıflar Genel Müdürlüğü eliyle gerçekleştirilmiş olan. 
çeşitli tamiriere sahne olduğu da bilinmektedir. 

Camiyi kuzey. batı n: doğu yönlerinde çevreleyer. 
şadırvan avlusuna. her biri bir yöndeki dört adet kapı
dan girilmektedir. Kuzeydeki medrese avlusuna inen 
bir merdiveni bannd ı nın. güneydeki kısmen hazire 
olarak kullanılmış dı~ a,·luya açılan. diğer ikisi de doğ
rudan doğruya sokak b ra geçit vcrerı bu kapılar basık 
kt!merli açıklıklara sahiptir. Bu arada medrese av
lusu kadar o lmasa da. sokaklar avlu seviyesinden aşa
ğıda kalt.lığından batı ,.c dı.ığu girişleri c.Je merdivenli 

Cami-Hünkar mahfili girişi (Başiplikçi) 

olarak düzenlenmiştir. Batı girişinin hemen yanında, 
güney yönünde, avlunun dış duvarında yan yana üç 
adet sivri kemeri i küçük çeşme sıralanmakta:dır. Bun
lardan ortadaki kın k kaş kemerl i, yandakiler ise sivri 
keınerli aynalara sahiptir. Ortadaki ile aynı özellikleri 
paylaşan diğer bir çeşme de doğu yönündeki avlu gi ri
şini n güneyinde yer almaktadır. Muhtemelen hünkar 
dairesinin ilavesi sırasında ihdas edi lmiş olan güney
deki dışında, d iğerlerinin üzeriJ1c, herhalde bevvabla
rın ikametine mahsus olan kare planlı ve kubbeli birer 

Cami-~on cemaat yeri (Başiplikçi) 
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Cami-Iç görünüş (Başiplikçi) 

oda yerleştirilmiştir. Revağa açılan basık kcmcrli kü
çük kapılardan girilen bu revkani odalar kaburgalı 
çapraz tonozlarla taşınmak ta ve biri avluya diğeri de 
dışarıya açılan dikdörtgen açıklıklı ikişer ~fak JJCnce
redcn ışık almaktadır. Şadır\'an avlusunu kuşatan rc
vaklar bu odalar ilc aynı boyutlarda otuzsekiz birim 
ihtiva etmekte, güney-doğu kanadında camiye bitişen 
ve aynalı ıonozla örtülü olan biri dı~ında. söz konusu 
birimler bakJavalı başhklarla sütunlara oturan sivri ke
merlerle d9natılmış ve pandantini kuhbclcrle örtül
müştür.Aslında kırkadet olan bu birimlerden iki tanc
sinin hünkiirp,aircsinin inşası sırasında yıktınldığı an
laşılmaktadır. Her birimde dışarıya açılan. dikdörı-

gen açıklık lı ve sivri ıahfifkcmerli birer pencere yer al
maktadır. Asırlık çınariarın g(;lgeh:ndirdiği bu geııi~ 
avlunun ortasında. 19-W'Iı yılların sonlarında çınar
lardan birinin devrilmesi sonunında tahribe u!!ramıs 
ve yakın zamanda tamir edilmiş olan çokgen l~azncli 
şadırvan bulunmaktadı r. 

Caminin giriş cephesine kişilik kazandıran dış rc
vak köşelerde (L) kesit li birer p;iyc. ortada dikdörtgen 
k esiıli iki piiye ve onaltı sütuna oturan sivri kcmerlcrlc 
dışarıya açılmaktadır. Baklavalı başlıklara basan ke
merler alternatif olarak beyaz mermerden ve kırmızı 
somakiden kesme parçalarin örülmüştür. Payclcrln 
yan yüzlerinde birer gömme sütun yer almakta. ayrıca 
(L) kesitli payclerin dış köşe.leri benzer şekilde yumu
şatılmış bulunmaktadır. Ortadaki pa yelerin taçkapı ilc 
aynı ekscnc sahip açıklığı basık bir kemer ilc geçilmiş
tir. Lokmalı demir parmaklıklarla donatılmış olan siv
ri kemer li açıklıklar, her biri kaval silme! i bir çerçeve 
içine alınmış dört grup halinpe tanzim edilmiŞtir. Dış 
revağın ahşap çatısı, külliyedeki kagir örtü unsurları 
gibikurşunlakaplı olup kısa birsaçakla son bulmakta
dır. Arkada, bu dış revağın içine gömülü olarak yer 
alan son cemaat yeri beş birimlidir. Yüksek tutulmuş 
olan ortadaki birim ayn::ılı tonozla. diğerleri pandan
tilli kubbeler ile örtülüdür. Buradaki sivri kemerler de, 
dış revakınkilerle aynı örgü ye sahip olup, mukarnaslı 
ve sarkıtlı başlıklada donatılmış sütunlar ile cami du
varındaki basit profilli konseliara oturmaktadır. Ta
mamen beyaz mermerden mamul olan taçkapı kaval 
silmeli dış çerçevesi, basık kemerli açıklığı , mukarnas
lı ve sarkıt lı kavsarası, köşelerde kum saat li sütunçele
ri, yanlarda yanm sekizgen planlı ve kavsarası mu
karnaslı hücreleri ile titiz bir işçiliğin yanı sıra klasik 
üslubun bütün özelliklerini aksettirmektedir. Keme
rin üzerinde yer-alan ve haniyenin ismi ile 991 (1583) . 
tarihini veren Osmanlıca manzum kitabe ahşap bir 
levha üzerine tali k hat la yazılmıştır. (9) Taçkapıya gö
re simetrik olaraksağda ve solda. alt lı üstlü dörderçirt 
pencere. bunların arasında birer son cemaat yeri mih
rabı, uçlarda birer minare girişi ilc doğu ucunda üst kat 
mahfille~inc çıkan mcrdivenin kapısı yerleştirilmiştir. 

Harimin ilk inşa döneminden kalan orta bölümü 
yaklaşık 13.00 m. çapında bir ku bbc ile örtülüdür. Ya
pının gerek dış görünüşlerine gerekse de iç mekünma 
hakim olan bu merkezi ku b be güneyde ve kuzeyde iki
şerduvar pa yesine, batıda da doğuda birer kahverengi 
sonıaki sütuna oturan altı adet sivri kemerle taşınmak
tadır. Sütunlar küçük kemcrlerle gerilerindeki payele
re bağbnmışlardır. Merkezi kubbe ikisi batıda. ikisi 
doğuda. biri de güneyde olmak üzere toplam beş ya
rım kubbcile takviyeedilmiş ve bütün bu örtü unsurlıı.
rı ile düşey satıhlann arasına küçük pandantifleryerleş
tirilmiştir. Hariın güney yönünde iki duvar payesi ara
sındabir yarını ku bbc derinliği kadar ileriye doğru g.c
~işlctilmiş. bu suretle güney du\'arının ortasında nı ih
ra bı barındıran ve üstü bu yöndeki yarım ku bbc ik ör
tülü bir çıkıntı elde edilmiştir. Doğudaki ve batıdaki 
sütunlıırın arkasındaki payeler ilk İnşada du\'ar p;iycsi 
niteliğinde iken ikinci aşamada buradaki du\'arlar kal-
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dırılmı~. siiz 1-.ıııııısıı p;i.yekr birer sivri kcnı~rk l~ı:ııı 
uiinevdd;i ,.c kıızcydcl-.ı du,·a rla ra ht.: m de ge rı çek ı k n 
doğu· ve batı du,·:ırlarındak i piıyclcr.c ~)ağlanmı~ .. lıt.:r 
iki v<lndc kemer aı,:ıklıl-.ları çapın<.l•ı ıkışer ku bbc ırı~a 
ediimiş ,.c Jıiiykcc ha ri m iki~ı.:r kubbeli iki saha n la gc-
nislı:ti Inı i~t ir. 
'Baklavalı başlıkları ı ılan siitunların ta~ıdığı \'C Bur-

sa kemercikleri ilc dıınat ıl mı~ korkuluk ların sını rlad ı 
ğı mahfiller harimin bat ı . tl?ğu ~e kuzey yönlerimk y~r 
alınakıadır. Bunlardan ıııut.:zzınlcrc mahsus olan ku
zev kanadında taçkapı hizasına gelen kesimin zemini 
yifkseltilnıiş vı: yine bu hizada daha yukarıda. duvar 
payderi arası.nda~i girintiye iki m;~hfil daha ko~ıdurul
ımıstur. 13irhırlerınc ah~ap mcrdıvcnlcrlc baglı olan 
bu ı~ı alıfillerdcn alttaki taçkapı kitlesinin Ü!-criııcotur
nıakta, diğeri bu kit leye basan sivri kcnıcrli bir rcvak 
tarafından ıaşınnıaktadır. Mahfillerin güney-batı kesi
mi Jıünkar mahfiline dönüştürülmüş ve mu !ıd es ahşap 
çıkınalada genişletil miştir. Beden duvarlarında iki ya 
da üç s ıra halinde tanzim edilmiş olan yetmişüç, yarım 
kubbclerin eteklerinde yirmi üç ve merkezi kubbenin 
kasnağında onsekiz tane olmak üzere toplam yi.izon
dört pencereden ışık alan ve ayrıca başarılı nisbctlerle 
şekiilendirilmiş bulunan harim mekanı son derecede 
ferah bir etki bı,rakmaktadır. Bu pencerelerden batı 
duvarında bulunan bazıları hünkar dairesinin inşası 
sırasında iptal ya da kapıya tahvil edilmişlerdir. 

Yan sa h .n larm eklenmesi sonucunda ha ri m kitlesi 
içinde kalmış olan minarcierin ilk yapının kuzey-doğu 
ve kuzey-batı köşelerinde hafifçe dışarı taşan kare 
planlı kaideleri, üçgen yüzeyieric donatılmış kürsüle
ri, Ç<>kgen gövdeleri ve petek.leri, altları yum u rta dizisi 
ile süslü ve korJ...-uluk.lan şebekeli şerefeleri, eteği 

girland kabartmalan ile çevrili, kurşun kaplı konik ah
şap külahlan vardır. XVIII. yüzyılda, muhtemelen ün
lü 1765 depreminde bu minarelerden doğudaki kai
desine, batıdaki de şe~esinin altına kadar yıkılmış ve 
o dönemde revaçta olan barok üsluba uygun detaylar
la yeniden inşa ed.ilmişlerdir. 

Yine Osmanlıbaroğuna has bileşik bir kemerle do
natılm ış olan hünkiir dairesi gi rişi, güneydeki dış avlu
nun batı kesimine açılmaktadır. Rünkar dairesi gerek 
dış avlu yönünde gerekse de şadırvan avlusu yönünde 
direkler üzerine oturan fevkani bir yapıdır. Kısmi ze
min katta, güneyde girişi izleyen ufak bir taşlık ile üst 
kata çıkan ahşap merdiven yer a·ımaktadır. Caminin 
güney-batı köşesindeki kubbeli birimin altına tekabül 
eden hünkiir mahfili ile bağlantılı olan üst kat ise, bü
tün diğer örneklerde görüldüğü üzere, sultan ile m ai
yetinin dinlenmelerine mahsus, birbirleri ile irtibath 
mekanları ihtiva etmektedir. Bu odalann, dışardan 
ahşap i~erden bağ d adi sıva ile teşkil edilmiş duvarları, 
dikdörtgen açıkhklı ve pancurlu pencereleri, hafif iç
bükey saçakları ve her iki yönde ilerleyen çıkmaları 
hünkar dairesine bir eski İstanbul konağı görünümü 
kazanqırmaktadır. 

Hünkar mahfiligüney ve batı yönlerinde caminin 
beden duvarları. kuzey yönünde de. pay e ilebatı duva
rı arasında uzanan muhdes bir duvar ile sınırlandırıl-

Cami·Mihrap çıkıntısındaki çini panolardan (Başiplikçi) 

mıştır. Ha rime bakan ve orta yerinde kavisli bir çı!< ma 
yapan doğu sınırında ise, Osmanlı baroğunun bütün 
özelliklerini sergileyen oymah ve yaldızh ahşap he>toz
larla taçlandınlmış kafesler sıralanmaktadır. Bu ka fe
sin birleşme çizgisinden başlayan ve biri kuzey duva
rında diğeri de güney duvarında olmak üzere, iki parça 
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halinde uzanan. s ı,·a üzerine yapılmış resimler şiiphe
siz hünk~·ı r mahfilinin en ilginç siislcıne unsurunu oluş
ıurmakwdır. Batılılaşma dönemiTürk resim sanatının 
dikkate değer örneklerden olan hu panolarda dönc
min mimari zevkini. daha doğrusu idealini yansıtan 
hayal mahsulü cntcryörler tas\'ir edilmiştir. ( t 0) Ku
zey duvarında. kordonlarla ıuuurulmuş perde ~ı\'rım
ları ilc başlayan kompozisyon. acemi bir perspcktiOc 
dcrinlik kazandınimaya çalışılmış bir saray cnteryö
rünü uözler önüne sermektedir. Burada, kah\'cren!!i 
ve sar7 renktc karolardan oluşan zemin döşemesi. dik
döngen panolara bölünmüş ve gri tonlarının egemen 
olduğu çizgisel kalem işleri ile süslenmiş duvarlar, nis
betleri oldukça !bozuk Iyon nizarnında başlıklar ve ar
şitravlarla donatılmış somaki sütun dizileri, sepet kul
pu kemerleri olan'Pcncerclerve bcyzitepepen.:crclcri 
gibi mimari unsurlar seçilebilmcktedir. Güney du va- · 
rında da aynı cnteryör bir miktar devam etmektc ve 
büyük bir açıkhkla son bulmakta, bu açıklıktan, tam 
olarak hangi yapıyı ifade ettiği anlaşılmayan,ancak ba
zı detayları ile 1 S26tarihli N us retiye Camii'ni hatırla
tan bir cami tasviri scyrcdilmektedir. Cami tasvirinde 
nisbetlerin yer yer çok bozuk olduğu, özellikle mina
rcierin aşırı ince tutulduğu görülmektedir. Belki de bu 
suretle, o dönemde inşa edilen minarcierin geçmiş 
yüzyıllardakilere nisbet le çok daha ince olduğu gerçe
ği aniatılmak istenmiştir. Güney duvarında da kompo
zisyon kordonlu perde kıvrımları ileson bulmaktadır. 
Her iki panodak i arşitravların kafesin üst sınırı ile aynı 
yükseklikte resmedilmiş oldukları dikkati çekmekte
dir. Öyle anlaşılıyor ki bu iki pano, aralarında yer alan 
kafesle, kısmen hayali kısmen gerçek unsurları ihtiva 
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eden gi)rscl bir bütün teşkil etnıd iddiasındadır. Ba~
ka bir deyimle. hükümdarda. içinde bulunduğu nıe
k:"ından çok daha biiyük boyutlara sahip \'C meyilli ol
duğu Batı zevkine uygun. bir pcnccn.'!'indcn impnra
torluktaki ısiahat girişimlerinin sembollerinden olan 
camilerden birisinin -belki de bizzat hanisi olduğu 
Nusretive Canıii'nin- sevredildiği !!Örkcnı li bir sarav
da imiş ·izlenimi uyandırılmak iste-nmiştir. Bu tutuıiı. 
bir yandan Batılılaşma dönemi camilcrinde hünkar 
d:ıirclcrinin gitgidc genişleyerek yapıların dış görü
nümlerine egemen olması şeklinde mimariye yansıyan 
profanlaşma eğilimi ilc. öte yrından XVIII. \'C XIX. 
yüzyılların yöneticilerinde sezilcn ve kanaatinıizcc 
baroğu -yalnızca plastik saı:ıatlarda yeni bir ifade şekli 
olmaktan öte, k:şiliklcrinin bütün yönlerini cıkilcyen 
yeni bir yaşama tarzı olarak- mcşreplcrinc uygun bul
ınalarına sebeb olan gerçeklerden kaçma arzusu ile 
garip bir uyum içindedir. 

Hünkar mahfilinin güney du\'arına, iki pencerenin 
arasına, ufak bir mihrap yerleştirirmiştir. Mihrabın ya
rım daire planlı nişinin yüzeyi. iki yanda kordonlarla 
tutturulınuş perdeler, ortada düşey cksende ise kandil 
motifı ile süslenmiştir. Batı duvarındaki pencereler
den birisi,lıünkar dairesi ile bağlanııyı sağlamak üzere 
kapıya dönüştürülmüş, diğeri iptal edilerek, Batılılaş
ma dönemi Osmanlı mimarisinde ve özellikle sivil ya
pılarda karşımıza çıkan, süsleyici nitelikte bir niş şek
linde değerlendirilmiştir. Söz konusu n işin zemini ka
visli birçıkma ilegenişletilmiş olup, yanlardan sütunçe 
görünümünde oymalı ve yaldızl ı ahşap pervaztarla 
kuşatılmış ve aynı malzemeden bir hatazla taçlandırıl
rnıştır. Baroksüslemenin tipik unsurlan.olan (S) ve (C) 
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Caminin ilk durumunu (sağda) ve bugünkü durumunu (solda) gösteren planlar. (A. Kuran'dan). 
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kıvrımları ilc kıvrık yaprakların yeraldığı bu hotozson 
derecede ince bir işçiliğe ve kendi üslubu içintiP !~:oşa
rı lı nisbctlere sahiptir. Hünkar mahfıli ile dairesinin 
kesin olarak tarihlernemizi sağlayacak bir belge ya da 
kitabe henüz elimize geçmemiştir. Ancak, ge~ek hün
kiir dairesi girişindeki kemerin ve mahfıldeki ahşap 
oymalann Osmanlı baroğunun son aşamasındaki 
özellikleri yansıtmasından, gerekse de, Osmanlı ınİ
marisinde baroktan ampire geçişin yaşandığı Sultan II. 
Mahmud devrine ait yapılarda karşımıza çıkan mima
ri unsurlann ve özellikle k:ubbe kasnağındaki detaylan 
ile yine bu devre ait Nusretiye Camii'ni hatırlatan bir 
tasvirin duvar resimlerinde yer almasından hareketle 
bu bölürtılerin söz konusu hükümdann devrinde 
(1808-1839) ve büyük bir ihtimalle, külliyede önemli 
tamir vetadillerin gerçekleşiirildiği 1834/35 yılında 
inşa edildiğini varsayabiliriz. (11) 

Caminin Kıble tarafındaki dış avlunun büyük bir 
kesimi hazi re olarak değerlendirilmiştir. Harimin batı 
duvarı doğrultusunda güneyedoğru uzanan bir duvar
la sınırlandınlmış olan ve içinde daha ziyade XVIII. ve 
XTX. yüzyıllara ait dikkate değer mezar taşlan barın
dıran hazi re oldukça bakım lı durumdadır. (1 l a) Hazi
re duvarında, çoğu pencerelerin üzerinde olmak üze
re. aynı yüzyıllarda konmuş çeşitli kitabeler sıralan
maktadır. (l l b). 

Sinan'ın hemen bütün eserlerinde olduğu gibi, Atik 
Validc Camii. nde de nisbetlcrin ahengi ile anlam ka
~anan cephclerde süsleme yok denecek kadar azdır. 
Ikinci a~amatla ilave edilen yan sahnlar esas kitle ile 
?ı~ılzemc. i~çilik ve üslup bakımından tam bir uyum 
ıçınde oltluklarıiıtlan gözü rahatsız etmemektedir. 
Cami enince devam eden dış revak yüzünden, esasen 
kuhhdcri nıL'rkezi kubbeye göre bayqğı aşağıda kalan 
bu :-;ılı nlar. ~adırvan avlusundan pek algılanamamak
ıa. ancak güneyden bakıldığında duvar örgüsündeki 

Cami-Hünkar mahfilindeki duvar 
resimlerinden (Ertuğrul). 
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yama izlerinden, saçak silmelerindeki yükseklik far
kından ve pencerelerin değişik tanıiminden dolayı 
ayırdedilebilmektedir. Cephelerdeki bu sadeliğe kar
şılık caminin içinde oldukça zengin bir süsleme prog
ramının uygulanmış olduğu görülmektedir. Başlı başı
na bir araştırma konusu oluşturacak bollukta ve çeşit
lilikte olan bu tezyinat içinde öncelikle, c~ inşa 
edildiği dönemde en parlak çağını yaşayan Jznik çini
ciliğinin gerek kalite ve teknik gereksed e renk ve kom
pozisyon açısından çok başarılı örnekleri olan çini pa
noları zikretmek gerekir. Hepsi sıraltı tekniğinde imal 
edilmiş olan ve çok renkli kompozisyonlannda natü
ralist çiçek motiflerinin ağır bastığı bu çiniler mihrap 
çıkıntısında yoğunlaşmaktadır. Bu bölümdeki.pen~e~ 
re leri n üst hizasında yer alan ~e mihrap tarafından ıkı 
eşit parçaya bölünen yazı !<uşağı lacivert zemin üzeri
ne beyazla ve seli sülüsle kaleme alınmış Ayet el-Kür
si"vi içermektedir. Zemininde yer yer rozetlerin, ufak 
çiÇeklerin, yaprak.lann ve geometrik geçmelerin serpiş
tirilmiş olduğu bu yazı kuşağında bazı harflerin kann
ları firuze ve meşhur mercan kırmızısı ile renklendiril
miştir. Güney duvanndaki pencerelerin iç, kuzey du
vanndakilerinse dış yüzeylerinde ayru öz.ellikleri pay
laşan çiniden yazı panolan sıralanmaktadır. Kuzey 
duvarındakilerden taçkapının batısındaki pencerenin 
üstünde yer alması gereken pano, geç devirde-muhte
melen XVIII. yüzyılda- bu hizadaki üst pencerenin 
önüne bir mükebbire ilave edildiğinde yerinden sökü
lerek yandaki duvara tesbit edilmiş. son restorasyon
da bu muhdes mükebbire kaldırıldığı halde söz konu
su pano özgün yerine nakledilmemfŞtir. Yazı panol.~rı 
ile mihrap çıkıntısındaki pencereleri kuşatan bordur
lerden başka, At ik Valide Camii'ndeki çini süslcmele
rin en tanınm ış unsurları şüphesiz mihrap çıkıntısının 
yan duvarlarında yeralan. birbirinin aynı iki büyük pa
nodur. Bunlarda, beyaz zemin üzerine, ortalarından 
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Cami-Pencere kanatlarından detay (Başiplikçi). 

geçen düşey eksene göre simetrik olarak düzenlenmis 
çok gösterişli bir kompozisyon sergilenmektedir.' 
Mercan kırrnızısı zemin üzerine beyaz rfımilerle süs
lü bir vazodan, alttaki büyük, üstteki daha küçük ol
mak üzere. birbirlerine bağlı iki şemse çıkmaktadır. 
Şemselerin içine, lacivert zemin üzerine bevaz. mer
can kırmızısı ve koyu yeşille renklendirilm.iş lalcler. 
karanfiller. bir takım küçük çiçekler ve yapraklar ol
dukça girift bir düzende yerleştirilmiştir. Panonun ge
riye kalan snğ ve sol kesimlerinde de, zarif kıvrımla~rla 
yükselen kahverengi dallar üzerinde ortaları mercan 
kırmızı~ı. yaprakla;ı mavi olan baba~ çiçekleri ile kü
çük yeşil yapraklar dikkati çekmektedir. İstanbul"da 
Sinan'ın bir başka eseri olan 1 562 tarihli Rüstem Paşa 
C:amii'ndeki çini süslemeler arasında da aynı kompo
zısyon şemasına sahip panolar mevcuttur (12). 

Atik Valide Camii'nin kapı ve pencere kanatları. 
sedef ve fildişi kakmalarla zenginleştirilmiş geometrik 
kompozisyonları ile klasik Osmanlı dönemi alısap i<;
çiliğinin seçkin örneklerini oluşturmaktadır. Avrı~a 
mahfil tavanların da. koyu kırmızı zemin üzerine- açık 
kırmızı ve yaldızla işlenmiş nebati motiOcrin ver aldıi!ı 
zengin bir süslcme görülmektedir. Ahşap üzerine tez
hib denilebilecek ineeliktc bir işçiliğe sahil_, olan bu 
ıczyinatın bir kısmı maalesef geçen yJzyılda yai!lıbtıYa 
ilcörti.ilmüştür. Caminin mihrabı ilemi~ber(bi.Tti.ini.i·, 
le beyaz mermerden mamul olup. klasik Osmanlı nii
ınarisinc u}:gun nisbetleri ve detayları ile dikkati l'l'k

ınektedir. Ozcllikle minherdeki şebekeli böli.iııık ı: ~:ı -

rı şdfaf yüzey!cr olu~ıuraı:ak kadar ince bir i~çilikıc 
ele alınmıştır. Otc yandan kuhhc ve kemerierin iç vi.i
zeyleri ile pandaminerde yer alan ve rümi, pal m et şaka
yık gibi klasık sii~lcnıc un,u rl;ırını içeren kalem i~tcri 
büy~k ölçüde asıllarına uygun olarak restore cdilmiş
lcrdır. Aynı şeyler renkli camlarla i~lcnmi~ ;ılçı pence
reler için de söylenebilir. 

Medrese: Bu bölüm 1963-1964 yıllannda Vakıf
lar tarafından omırılnıış ancak herhangi hir hizmete 
tahsis edilmediğinden kısa bir müddet sonra yoksul 
uilclercc işgal edilmiştir. Günümüzde gerek hücreler 
gerekse de dershane meskcn olarak kullanılmaktadır. 

Yapının kuzey sınırını teşkil eden Valiele Kahyası 
Sokağı'nın hattına uydurulduğu için ya muk planlı olan 
avlu doğu, batı ve kuzey yönlerinde revaklar ve hi.icre
lcr, güney yönünde ise yüksckte kalan şadırvan avlu
sunun kuzey revakını sınırlayan duvar ilc kuşatılmış
tır. Medresenin, alçakta kalan V:ı.lide Kahyası Sokağı 
boyunca uzanan kuzey duvarı istinat duvarı niteliğin
de olup payandalar ile takviye edilmiŞtir. Şadırvan av
lusunun kuzey revakının ortasında bulunan kapalı bi
rimden bir merdivenle medrese avlusuna inilmekte
dir. Cami-medrese bağlantısını temin eden bu geçidi n 
yanı sıra medresenin esas girişi batıya, Karta! Baba 
Caddesi'ne açılmaktadır. Avi unun ortasında sütunları 
ve üstyapısı ortadan kalkmış olan şadırvanın sekizgen 
haznesi göze çarpmaktadır. Aviuyu üç yönde k-u ştıtan 
revak ondokuz birinıli olup baklavalı başlıkları olan 
sütunların taşıdığı sivri kemeriere sahiptir. Bu birim
lerden girişin önündeki ile kuzey kanadında dersha
nenin sağında ve solunda yer alanlar dikdörtgen planlı· 
olu:-- :>ynalı tonozlarla, kare planlı olan diğerleri ise 
pandantim kubbelerle örtülüdür. Ceman onsekizadet 
olan hücrelerden dördii batıda, ikisi doğuda, onikisi 
kuzeydeqir. V akfiyede bu m~k~ardan onbeşinin ta-
1ebeye, ikisinin f!Iuidlere, birinin bevvaba tahsis edil-. 
di ği kayıtlıdır. Kare planlı ve kubbeli olan bu hücreler 
reva ka açılan birer kapı ve pencere, .dışarıya açılan iki
şer tepe penceresi, bacaları kesme köfeki ile örülmüş 
birer ocak ve müteaddit dolap hücreleri ile donatıl
mıştır. 

Diğerlerinden uzun olan kuzev kanadındaki hücre 
dizisinin ortasına dershane yerleştirilmiştir. Esasen 
yaklaşık dört hücre büyüklüğünde olan kare planlı 
ve kubbeli dershane hücrelerden bir az geriye çekil
D"ilş olup, kuzeyde medrese kitlesinden dışarıya 
taşmaktadır. Bu yüzden güney yönünde. kare kesitli 
iki m ermer sütuna oturan sivri kemerlerden müteşek
kil ikinci bir reva k parçası bulunmaktadır. Ayrıca hüc
relerden daha yüks~k tutulmuş olduğu için düşeydcde 
yapı kitlesinden yu~arıya doğru fırlamakta ve yapının 
dış görünümüne hakim olmaktadır. Dershane kuzey
de. V al ide Kahyası Sokağı'nın iihüryakasında yer alan 
iki pa ye ile medresenin du' arına basan üç adet sivri 
kcınerin taşıdığı çt)k basık bir tı:knc tonozun üstüne 
oturmaktadır. Biiykcc k' k;ini bir mck[ın nitdiği ka
zanmış olan dershane. altından geçip giden sokağı tı
kamadığı gibi bil-aki!.; ona Yl' dolayısıyla çevreye husıı-
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Medrese-Avlunun görünüşü 
(Ertu§rul). 

siyet katan değişik ve pratik bir çözüme kavuşturul
muştur. Ayrıca içine ufak bir çcşmenin kondurulmuş 
olması, bu tonozlu geçidi daha da sevimli kılm.aktadır. 
Zemini reva k kotuna göre bir az yüksek tutt•l<:~~ olan 
dershanenin basık kemeri i kapısı güney duvannın or
tasında, basarnaklarta çıkılan bir sahanlığın önünde 
yer almaktadır. Mekanı, sekizgen kasnakla takiviye 
edilmiş bir ku b be örtmektedir. A vluya bakan güney 
duvarında iki, doğu ve batı duvarlannda birerçift pen
ceresi vardır. Buna karşılık komşu meskenlere bakan 
güney duvarı, muhtemelen mahremiyetin ve sessizli
ğin korunması amacı ile sağır bırakıimıştır. Medrese
nin helaları doğu kanadının arkasında, ufak mi.istakil 
bir avlu etrafında yer almaktadır. 

Avi unun güney-batı köşesinde, girişin sağında fev
kani bir mekan göze çarpmaktadır. Bağdadi sıva lı ah-

-1 .. 

Medrese - Fevkani dersane (Tanman). 
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şap duvarları, caddeye doğru ilerleyen çıkınası ve ah
şap saçakları ile ufak bir köşk görünümü arz eden bu 
yapı muhtemelen külliyedeki sıbyan mektebinin 
XVIII. yüzyılda kütüphaneye tahvil edilmesinden 
son ra aynı görevi üstlenmek üzere inşa edilmiş ve ge
çen yüzyılın başlannda Sultan llL Selim ya da Sultan II. 
Mahmud devrinde tamir görmüştür. (13) 

Medrese - Avlunun güney-batı köşesindeki muhdes bölüm {Tan-
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Tekkenin planı. (A. Kuran'dan). 

Tekke: Bazı kaynaklarda görülen muğlak ya da 
yanlış ifadeterin aksine, tekkenin baştan beri külliye
nin mimari programı içinde yer aldığı ve tarikatların il
gasına kadar asli kullanımını aralıksız sürdürdüğü, 
Nurbanu Valide Sultan vakfiyesinden, Vakıflar Arşi
vi'ndeki kayıtlardan ve meşayih listesinden kesin ola
rak anlaşılmaktadır. (14) 

Başından beri Halvetiyye'ye bağh olan At ik Vali
de Tek.kesi'nin postuna 1670/71 'de bu tarikatın Ka
r~l?aşiyye kolununun Piri, "Karabaş-ı Veli" ve "el 
Atvel" lakaplı Şeyh el-Hac Ali Aliiadin Efendi 
(- 1 685) geçmiş ve sürgüne yollandığı 1679/80 yılına 
kadar burada irşad ile meşgul olmuştur. (1 5) Dolayı
sıyla Tekkenin bu müddet zarfında yeni kurulan Ka
rabaşiyye'nin asitanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ken
disinden sonra yerine sırası ile, , Halvetiyye-Nuriy
ye'den Bülbülcü4ade Şeyh Fethi abd41kerim Efendi 

·(-1694) ileoğlu Abdürrahim Münih Efendi (-1713) 
geçmişler, daha sonra tekke Halvetiyye-Şabaniyye'ye 
intikal etmiş ve sonuna kadar bu kola hizmet etmiştir. 
(ı 6) Kapatıldıktan sonra uzun müddet metruk kalarak 
ha rab olan yapı 1970'1i yıllarda ilim Yayma Cemiyeti'ne 
bağlı bir talebe yurdu olarak kullanılmaya başlanmış.ve 
bu arada tamir edilmiştir. Halen yurt olarak görev ya
pan tekke oldukça bakımlıdır. 

Kuzey ve doğu yönlerinde inşa edilmiş olan istinat 
duvarları yardım ı ile tesviye edilerek bir platform hali
ne getiri lmiş bulunan yamuk planlı arsanın tamamı 
tekke tarafından işgal edilmiştir. Mekanlar yamuk 
planlı bir avlu ve bunu çepeçevre kuşatan ah~ap çatı lı 
bir revağın etrafında sıralanmaktadır. Rı:,·ağm arka
sında dört yönde. otuzbeş adet kare planlı vc kuhhdi 
birim yer almaktadır. Bunlardan. yapmın giiııcy-h:ıtı 
ki.i~esiııdc hulumın iki tanesi giri~c. gcriyc k;ılaıı otu
züç tanesi dı: ~cyh ilc dcrvişlcrin ikaıııL·tkriıK' ı;ıh.;i~ 
edilmiştir. Nitekim vakfıyede "hankah" ve "rihat .. 
isimleri ik anılaıııckkcde bir sev h ilc otu:tiki .. nL·kr ru 
karü"nın yani ıoplam otuziiç 'ki~inin sakin olııı;ı~ ı iiıı
!!iiriilrııektL'dir. Avlunun doüusuııda. silllL'Iri d:-.~·ni 
iizerind~·lıiit:rdcriıı arasında~ı kuhhl'li ıc\'lıidhan~·niıı 
kilksi yiibdnıcktcdir. Yinc ıckkcııin hu dngıı bıı : ı-

Tekke-Kuşbakışı görün~ş (Başiplikçi). 

dında, hücrelerin arasında yer alan beşik tonozlu bir 
dchliz arkadaki heliiiara geçit vermektedir. 

Tckkenin yegane giriş i olan elimle kapısı günc!y
batı köşesinin yanındadır. Ortasına tçpcsi mukarnaslı 
bir duvar payeciği otunularak yumuşatılmış olan bu 
köşenin hemen solunda. yanlarda ve üstte kaval silme
lerlc çevrilmiş basık kemeri i kapı görülmektedir. Cep
hcleri yatay olarak kuşatan saçak silmesi kapının hiza
sında bir az yukarı taşmakın w girişe mütcv:ızi birtaç
kapı ifadesi kazandırmaktadır. Kemerin üstünde ta.Iik 
hatlı manzum bir kitabe yer almaktadır ki tarihsiz 
olmasına rağmen metninde geçen "meslek-i Hazret·i 
Şaban-ı Veli" ibaresinden bunun ilk inşa döneminden 
kalma olmadığı, tekkcnin Şabaniyye koluna intikal et
tiği 1713 yılınaan sonraya ait olduğu anlaşılmaktadır. 
(17) Cümle kapısından. dU\·arları sivri kemer! i nişler
ledonatılmış bir birime. bunun kuzeyduvarındaki siv
ri kemerli açıklıktan da aynı özelliklere sahip diğer bir 
birime geçilmektedir. Kubbeli bir eyvan niteliğinde 
olan bu iki nci bölüm doğu yônündc. bütün enini kap
layan bir sivri kcnıcrle a\'luya açılmakla ve böylece 
taçkapıdan avluya eksenleri kaydırılmış bir giriş bölü
mü aracılığı ile ulaşılmaktadır. ( 18) A vluyu kuşatan 
revakın taşıyıcı ları. bakla,·alı başlıklara sahip otuzaltı 
adet sütundur. Kuzey ve gi.incy kanatlarının eksenle
rinde yera lan açıklık lardiğer lerinin yarıs ı kadarıutu l 
nıu~ıur. Kcmcrlcr "kırık ka{· ya da "çatık ka{ tabir 
~:u ilen cinstcndir. Bunların i.istiindc. rcvak yi.izcyindcn 
çok az çıkını ı yapan n: hirbirkrinc hiıi~tiklcri iizcngi 
hilalarında küçük salhekkrin görüldüğü sivri kc.:mcr
kr \'C r almaktadır. 

.Üa~iı bir saçaK silını:~i ik snn bulan revağı n arka
:-.ında sıralanan hiicrckr. birisi hariç. aynı hiiyiikliikt1.' 
olup karL· planlıdır. Kii~L'l,:rı.k yer alanlar dı~ında. 
lıq1:-.inin ad u ya açılan hirL"r kapısı \ 'C penceresi \'ardır. 
Bundan ha:-;ka her hii<.'I'L'<.k. ,· inı: a\'luya hakan hir~·r 
daii'L'\·i IL'P~: pı:nc~.·rı:si hııl ıı ııı~ıak ı adır.'Kii~ı:knk YL'r 

· al;ınl:ıra. knın~u hiindı:rin kii::L'lı:rini pahlayarak 
nıL·~ d:ıııa ~L'Iirilıiıi~ 'L·r~·, ddıli:tkr~kn ~L'(;ilıHL·kıL•dir. 
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Tekke-COmle kapısı (Tanman}. 

Avluy:ı pencere açmanın imkansız olduğu bu köşe 
odalarında, ışık \'e hava ihtiyacı dışarıya açılan pence
relerle giderilmiştir. Bu mekanların hepsinde mütead
dit dolap hücreleri görülmekte, ancak tevhidhaneye 
komşu olan ikisi dışında, diğerlerinde ocak bulunma
maktadır. (19) Nitekim tehvidhaneye kuzey ve güney 
yönlerinde bitişik olan bu iki hücre diğerlerindenfark
lı bir takım özelliklere sahiptir. Güneydeki daha bü
yük olup dikdörtgen planlıdır. Ayrıca bunlann avlu ya 
açılan kapılarından başka tevhidhaneye geçit veren 
birer kapısı daha vardır. ibadet mekanı ile bağlantılı ve 
ocaklarla donatılmış bulunduklarından hareketle bu 
odaian n alelade derviş hücreleri olmayıp, güneydeki
nın şeyh odas ı , kuzeydekinin ise kahve ocağı ya da 
meydan odası gibi kullanıldığı tahmin edilebilir. (20) 
Bir başka deyimle, bu iki mekan programı asgariye in
dirilmiş bir selamlık olarak telakkİ edilebilir. 

Tevhidhanenin avluya bakan batı cephesi hücre
lcrlc aynı hizada olup söz konusu mekan doğu yönün
de yapı kitlesinden dışarıya taşmaktadır (21) Kare 
p lanlı tcvhidhanenin batı duvarında avluya açılan iki 
pencere ile basık kemerli esas girişi yer almaktadır. 
Kcmc.rin üstünde. iki kabartma rozet arasında , uçları 
kırık ka~ ~cmerciklerle sonuçlanan, boş bırakılmış bir 
kitabc kı.irıu~u vardır. Hücrelerinkinden daha büyük 
olan pencerelerin üstünde dairevi tepe pencereleri 
bulunmaktadır. Kuzev ve güncv duvarlarının simetri 
ck~cnlcrin<.lc. dikdüngen planlı 've mukarnas kavsara
l ı birer ni~ nıcvuıtur ki hıınlardan güneydekinin mih
r:ıp ııiıdiğin t.lc olduğu a~ikürdır. Bu nişlerin üzerinde 

Tekke·Cümle kapısındaki kitaba (Tanman) 

"Ne Güzel hanikah-ı Valide-i Sultan atik 
Meslek-i Hazret-ı Saban-ı Veli bunda tarik" 

Tekke-Revak kemerleri ile tevhidhanenin görünüŞü (Başiplikçi). 

sivri kemerli birer pencere görülmekte, yanlannda is· 
komşu hücrelereaçılan kapılar ile dışanya açılan birer 
çift pencereyer almaktadır. Doğu duvarında.da, diğer
leri ile aynı boyutlarda dört pencere açılmıştir. Meka
nı örten kubbe içerden·köfekiden mukarnaslı konsal
Iara oturan tuğladan örülmüş sivri tromplara, dışar
dan almaşık örgülü onikigen bir kasnağa·istinad et
mektedir. Avlunun ortasındaki şadırvandan günümü
ze ancak etrafı beyaz mermerden, ortası köfekiden 
mamul sekizgen kaide ulaşabilmiştir. 

Yapıda mutfak, kiler, taamhane, hamam gibi bö
lümlerin bulunmaması, geniş kapsamlı külliyeler i çın
de yer alan başka tekketerde de görüldüğü üzere, söz 
konusu hizmetler için külliyenin imareti ile hamamın
dan yararlanması ile açıklanabilir. Bu m eyanda tekke
nin bünyesi içinde bir harem bölümünün mevcud ol
madığı, muhtemelen yakın çevrede At ik V al ide vakfı 
na meşrut bir evin bu görevi üstlendiği anlaş ılmakta-
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dır. (22) A!'lıııda tc.:kkeııin mimarisinde dikkati çc.:ken 
diöcr hir önemli husus. avnı külli\·edcki medreseden 
ra~klı olarak ceplıckrin: varlığı zaruri g(irülcn mah
dud miktarda pencere dışında. tamamen sağır bırakıl
mao:ı. huna karşılık adu cc.:phckrinin. önde kırık kaş 
kc.:mcrler. arkada kubbc.:lcr ilc hareketli bir ifadcyc sa
hib olmasıdır. Büyük bir ihtimalle.:. tck kc hayatının ge
reği olan içe dönliklük yapının tasarımında etkin ol
muştur. Aynı ihtimal yine Sinan'ın eseri olan, Kadır
!!a'daki 157-+ tarihli Sokollu Ivlehmcd Paşa Külliye
si'nin tekkcsi için de g~crlidir. Özellikle söz konusu 
olan her iki tckkcnin de başından beri, sistemini be
lirli sürc.:lcrlc Dünya'dan cl-etek çekerek Allah ile baş· 
başa kalma olarak özctlcycbil<:ceğimiz .. halvet" uygu
laması üzerine kurmuş. hatta adını bile bundan almış 
olan Halvetiyye tari.katına hizmet etmiş olmalan ol
Jukça manidiirdır. Hele Sokollu Mehmed Paşa Tek
kc.:si'nin. devri n en lanınmış Halvcti şeyhlerinden, biz
zat Sokollu'nun da möntesibi bulunduğu Nu reddinza
de i'vlustafa.Muslihiddin Efendi (-1573174) için inşa 
edilmiş alınası bu ihtimal açısından dikkatedeğer nite
liktedir. (23) 

Sıbyan mektcbi: (24) Feridun Ağa adında bir hayır 
sahibi tarafından XVIII. yüzyılda kütüpheneye tahvil 
edilmiş. geçen yüzyılın sonlarına kadar bu yeni kulla
nımını sürdürmüş, daha sonra terk edilerek harab ol
muştur. Günümüzde mesken olarak kullanılan yapı 
ıamire muhtaç durumdadır. 

Kare planlı ve kubbeli bir mekandan ibaret olan 
sıbyan mektebinin duvarlan üşt hizalannda teste~e 
dişisaçaklarla son bulmaktadır. Içerden pandantiflere 
oturan ku b be kasnaıksız olarak inşa edilmiştir. Girişin 
yer aldığı doğu cephesinin aslında ahşap bir saçakla 
donatılmış olduğu izlerden belli olmaktadır. Gerek bu 
cephede gerekse de güney ve batı cephelerinde Iki sıra 
halinde düzenlenmiş pencereler yer almaktadır. Bu 
arada sokak boyunca uzanan kuzey cephesinin, tıpkı 
medresenin dershanesinde olduğu gibi ve herhalde 
aynı sebepten ötürü sağır bırakılmış olduğu dikkati 
çekmektcdir. 

Sıbyan mektebi-Kuşbakışı görünüş (Başiplikçi). 

Tekke·Batı Cephesi (Başiplikçi) 

D:irülhadis, d:irülkurra, imaret (aşhane/talıhane/ 
kemınsaray) ve darüşşifa: Birbirlerine bitişik olanık 
tasarlanmış bulunan ve yekpiire bir yapı adası oluştu
ran bu bölümler XVIII. yüzyıl sonlanndan itibaren asli 
kullanımlarını kaybederek bir takım yeni faaliyetlere 
tahsis edilmiş ve bu arada' mimari hüviyetleri dikkate 
alınmaksızın bilinçsizce tadil edilmişlerdir. Şöyle ki: 
İmaret ile darüşşifa Sultan III. Selim devrinde'( ı 789-
1 807) kurulan Nizam-ı Cedid Ocağı'na bağlı süvari 
askerine kış la ittihaz edilmiş, bu ocağın ı SOTde lağve
dilmesini müteakkip tahliye edilen binalar ondört ay 
sonra Alemdar Mustafa Paşa· ( 1765-1 SOS)nın Sck
ban-ı Cihadiycaskerinedevredilmiş ' 'e nihayet ı 834/ 
35'de Sultan II. Mahmud tarafından ku nı lan Asakir-i 
Nizarniye süvarisine kışla olarak tahsis edilmiştir. Bu 
arada ve özellikle 1 834/34'de vuku bulan tamir ve ta
dillerle kervansaray, diirüşşifa ve darülhadisin üstleri
ne kat çıkılın ış, bunun için zemin katta kalan mekiinla-

. rın örtüleri -kubbeler ve tonozlar- kesilmiş, duvarlar
daki bazı açıklıklar örülerek iptal edilmiş , buna karşı
lık yenileri açılmış ve sonuçta söz konusu binaların öz
gün mimari pünyeleri bozulmuşıur. 

İmaret ile darüşşifa 1865'e kadar kışla olarak kul
lanılmış, daha sonra 1 92 Tde Bakırköy Akliye ve Asa
biye Hastahanesi kuruluncayakadar akıl hastahanesi 
görevini üstlenmiş ve I 935'de Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı'na intikal etmiştir. Bu tarihten sonra söz konu
su bölümlerin Tekel Yaprak Tütün Bakım Atclyesi 
olarak kullanılmaları imaretin orta avlusundaki revak
ların tahta perdeleric kapatılması gibi bir takım uygun
suz değişimierin daha ccrcyan etmesine sebeb olmuş
tur. Bu atelycnin ı 976'da başka yere taşınmas!.ndan 
sonra,darüşşifa 197Tde Milli Eğitim Bakanlığı Uskü
dar İmam-Hatib Lisesi'ne verilmiş. imaret ise kendi 
haline terk edilmiştir. Bu arada Cumhuriyet dönemin
de uzun müddet Toptaşı Cezae,·i olarak görev ya pm ı~ 
olan darülhadis/d;irülkurra grubu ancak yakın bir 
geçmişte tahliye edilebilmi~tir. Böylece inşa edildikk
ri dönemin mimari üzelliklerini büyük ölçüde kayhL't
miş olan bu bölünılcrdc.:ıı iınar~t ilc.: diırüşşifaııın L'll 
doğru rcstitüsyonları Prof. Dr .. -\. Kuran tanıfıııd;ııı 
hazırlanmış olup son yıllan.lu yayınlanan araştırmala

rında yer almaktadır. 
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lmaret ile dartişşifanın restitUsyon planı. 

0000~~· 
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(a) H:ısan çavuş çeşmesi, (b) imaretin giriş taşlığı, (c) kervansarayın kanatları, (d) imaretin orta avlusu, (e) aşhar:~· 
(f) tabhane, (g) darüşşifa. (A. Kuran'dan) 

İçinde inceleme yapmanın mümkün olmadığı 
darülhadisin kuzey-güney doğrultuc;unda uzanan bir 
dizi hücreyi ihtiva ettiği, imaretin doğu yönündeki me
kfınların üzeri nde yükselen bu hücrelerin .pandantifli 
kubbeler ile iki sıra halinde batıya açılan pencerelere 
sahib olduklan ve doğu yönündesakını bir revakla ku
şatılmış bulundukları anlaşılmaktadır. Bu hücre dizi
sinin güney ucunda, cezaevinin hamarnı olarak kulla
nıldığını bildiğimiz darülkurra da darülhadis hücrele
rinden daha bÜ):Ük ve daha yüksek olan, kare planlı ve 
l<ubbeli bir mekandan ibarettir. (25). 

Batı kesimi kçrvansaraya doğu kesimi a,şhane ve 
tabhaneye tahsis edilmiş olan imaretin cümle kapısı 
batıda Toptaşı Caddesi üzerindedir. Önünde pilastr 
başlıklı iki ince sütuna ve duvarlara oturan üç adet yu
varlak kemeri n taşıdığı geniş saçaklı bir sayvan bulun
maktadır. sayvan ın Osmanlı arnpir üslubunu aksetti 
ren mimarisi Sultan ll. Mahmud tarafından ve 
muhtemelen bu yapıların büyük bir yenilenmcye ve 
tatiiiata uğradıkları 1 83-l/35 tarihinde ilave edildiğini 
isbat etmek tedir. Gi ri~in sağında. binanın duvarına 
yaslan mı~ ufak bir çeşm~ ye r almaktadır. (26) Kesme 
kiifeki ta~ ı ik·i\rülmüş olan çeşmenin kırık kaş kemeri i 
açıklığı. aynı cins hir kcmcrle damıtılmış olan mer
merden ayna taşı . palmetli alınlığı ve dilimli kemer
cikkrk 'nn.ı.ı~·Jaııaıı kartu~ lar içine isıini süliisle yazıl
ın ı~ ( J,nıaıı l ıca ınaıızuın bir ki tahesi vardır. Kitahcdc 

hayır sahibi olarak Hasan Çavuş·un adı ve tesis tarihi 
olarak 987 ( 1579/80) yılı verilmcktetlir. (27) Bu ki ta
be külliyenin tam;ımlanma tarihinin t~sbi tinde önemli 
bir ipucu teşkil etmekte ve hiç deği lse imaretin bu ta
rihten evvel tamamlandığinı kesin olarak bclgelcmek
tedir. 

İ maretin cümle kapısından. ortada -pandantitli bir 
ku b be ile doğu ve batı yönlerinde birer beşi k ıonozun 
örttüğü taşlığa geçilmektedir. Kubbede ve pandanıif
lerde,~XVI. :yüzyılın üslubunu aksettiren kalem işleri 
mevcuttur. Bir dağılım mekanı olan bu taşlığın güney 
ve kuzeyinde kervansarayın iki kanadına açılan kapı
lar, doğusunda da aş hane ile tabhanenin ortasında yer 
alan müşterek avluya uzanan merdivenli geçit bulun
maktadır. Aslında bu gcçidin kubbeli olduğu aıilaşıl
maktadır. Söz konusu geçidi n hizas ı dışında. imaretin 
orta avlusunu dört yönde kuşatan revaklar sekizgen 
kesitli sütunlara ve bak !ava lı başlıkl:ıra oturan sivri ke
merlerin sınırindığı hepsi de pandantilli küçük kubbe
lerlc örtülü yirmidokuz birimden olu~maktadır. Reva
kın arkasında. avlunun doğu vöni.iııd~. ortada. dürül
hadis hücrelerinin sıraland~ğı-üst kata ç ıkan mertlivcn 
ilc bunun iki yanında. birer kapı ve p~ııc~rc ilc avlu ya 
açılan beşi k tonozlu ikişer nıck~in ycralnıaktatlır. Yine 
avnı avlunun batısında kubhdi !!Ccitlin sai!ıntla ve so
lt; nda lıcsik toııoz l ıı hin.:r ınck7ııı.\· c kcr~aıısarav ilc . . 
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Önde darülhadisin revagı, arkada 
imaretin üst yapısı (Başiplikçi). 

tabhane/aşhane grubu arasında kuzey-güney doğrul
tusunda uzanan dikdörtgen planlı iki servis avlusuna 
açılan birer kapı sıralanmaktadır. Bu avlulardan beşi k 
tonozlti birer"dchliz ile tabhane ve aşhanenin kendi iç 
avlularına geçilebilmektedir. Klasik Osmanlı mimari
sinde yapıların kullanımına verilen önemi vurgulayan 
bu seıVis avlulanndan kuzeydeki tabhane helalanna 
tahsis edilmiş olup dışarıya kapalıdır. Dışarıya açılan 
bir yan kapı ile donatılmış olan güneydeki ise, yakacak 
ve erzakın cümle kapısından geçirilmeden aşhaneye 
intikal edebilmesi ve çevredeki yoksullara yemek da
ğıtımı için düşünülmüştür. Bu arada orta avlunun ku
zey ve güney duvarlarında, aynı eksen üzerinde aşh.a
ne ve tabhane avlulanna açılan birer kapı ile yine bu 
bölümlerin bazı mekfuılanna açılcin pencereler bulun
duğu arılaşılmaktadır. 

Geçen yüzyılın başlanndan beri uğradıkları tadilat 
sırasında eklenmiş olan unsurları yok farz edip, izler
den hareketle restitüe edildiklerinde esasen aynı bo
yutlara sahib olan aşhane ile tabhanenin tamamen si
metrik olarak tasarlandıklan anlaşılmaktadır. Her iki
si de (f) biçiminde bir aviuyu ve bunu kuşatan beşik 
tonoz.Ju revaklari içermektedir. Sütunlar, baklavaJ ı 
başlıklar ve sivri kemerlerle donatılmış olan bu re
vaklar orta avlu yönünde, avluya taşan rnekanlara 
saplanmaktadır. Revaklann gerisinde, doğuda yer 
alan çlört beşik tonozlu, diğerleri kubbeli olmak 
üzere toplam on üç birim sıralanmaktadır. Aşhane
nin batı kesiminde yer alan ve kubbelerinin orta
sında tuğladan örülmüş havalandırma fenerleri bulu
nan altı birim mutfaklardır. Bunlar, biri ikili dii!.cri 
dörtlü iki ayrı bölüm halinde tanzim edilmişlerdir. 
Aralarında servis avlusuna geçit veren dchliz yer al
maktadır. Bu mutfak bölümlerinden küçüğünde üç. 
büyüğünde beş adet büyük ocak bulunmaktadır. I3ü
yiik mutfağa komşu olan iki kubbeli mekan yemdle-

rin yenildiği taamhanedir. Geriye kalanlar da kiler ve 
an bar olarak tasarlanmıştır. Birim adedi ve örtü düzc
ni aşhane ile aynı olan tabhanede ufak ocaklar ve do
lap hücreleri ile donatılmış, havalandırma fenerleri ol
mayan on adet bölüm tesbit edilebilmektedir. Gerek 
orta avlu gerekse de yan avluların doğu kanatlarını 
teşkil eden mekanların, üst kattaki darülhadis hücre
lerinin altına isabet ettikleri için, kubbeye göre yüksek
liği daha az olan beşik tonozlarla örtülmüş oldukları 
göze çarpmaktadır. 

İmaret cümle kapısının ve bunu izleyen taşlığın ku
zey ve güneyinde aynı büyüklükte iki kanattan oluşan 
kervansaray imaretin diğer bölümlerine nisbetle çok 
daha fazfatadil edilmiş ve özgün mimarisini tamamen 
kaybetmiştir. Yakından incelendiğinde yapının. dış 
duvarlarının alt kesimi dışında tamamen yenileııdiği 
anlaşılmaktadır. Evliya Çelebi'nin yüz adet olduğunu 
naklettiği ocaklar iptal edilmiştir. Her iki kanatta da 
günümüzde mevcud olan iç avluların. bunları kuşatan 
püycli. pilastr yastık lı ve sepet kulpu kemer! i revakla
rın ve iki katlı mekanların bütünüylemuhdes oldukları 
görülmekte. 1 834/35'dc inşa edildikleri anlaşılmak
tadır. Bu muhdcs bölümler yok farz edildiği takdirde 
geriye kalan dikdörtgen mekanların büyüklüğündt!n 
ve hala seçilebilen bazı izlerden hareketle. aslında bu 
kanatların. Sinan'ın Büyük Çekmece"dcki 1566,"6 7 
tarihli Sultan Sülevman Kervansara rı "nda old uğu !!ibi. 
üç sıraayağaoturan kırma ahşapçari ilcörülü okh~kla
rı tahmin edilebilir. 

Günümüzde d5riiŞşifa ilc imaret arasında yer alan 
geçitierin mulıucs oldukları ,.c bu iki bölümlin aslında 
birbirlerinden tamamen hai!.ımsız olarak tasarlandık
ları anlaşılmaktad ı r. Tck giri~i kuzcytk. 1-lch·;u.:ı .-\li 
Sokağı üzcrintk bulunan J;'ırüş~ifa giiniiıııiizlh: il-.i 
katlı ve kircıııiı kaplı ahşap bir ı;atı ik iirıüliidür.ll:ıl
huki zemin kattaki duvarlarda :-.c(; i l.ı:hikn ı..:·ı::ir iirtii 
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Şadırvan avlusunun bat'ı cephesindeki çeşme g~ubu (Ertuğrul). 

izleri aslında darüşşifanın, bazılan kubbeli bazılan be
şik tonozlu mekanlan içeren, tek katlı bir yapı old.uğu
nu is bat etmektedir. Bu bölüm de, komşusu olan tabha
ne ve aş hane gibi, bir iç avlu tarafında düzenlenmiştir. 
Girişi takib eden kare planlı ve kubbesi.tromplu me
kandan ekseni kaydırılmış bir kapı ile iç avluya ulaşıl
maktadır. kuzey-güney doğrultusunda uzananiki ba
samaklı bir seki ile ikiye bölünmüş olan av lunu~ doğu 
kesimi daha yüksek ve daha geniştir. Avi uyu dört yön
de baktavalı başlıkları olan sütunlara ve sivri kemerle
re oturan ahşap çatılı bir revak çevrelemektedir. Gü
ney-batı köşesinde ufak mescid yer almaktadır. Bura
ya ulaşmak için avludan önce dikdörtgen planlı ve be
şi k to!lozlu bir mekana girilmekte, sonra bunun batı 
rluvanndaki kapıdan mescide dahil olunmaktadır 
Kare planlı olan mescid harimi tromplara oturan bir 
kubbe ile örtülüdür. Kuzey ve güney duvarlan sağır
dır. Güney duvarının ortasında milırap hücresi, batı 
duvarında iki adet pencere yer almaktadır.. Mescidin 
doğusunda harim ile aynı boyutlarda iki kubbeli me
kan birbirleri ile bağlantısız olarak sıralanmaktadır. 
Bunlardan ikincisi darüşşifa hamamının soyunmalık 
bölümüdür. Avlunun güney kanadının orta kesimini 
işgal eden bu hamam darüşşifanın ihtiyacına cevap ve
recek asgari 'boyutlarda tutulmuştur. Soyunmalığın 
dogusundasıra ileiki yanda ufak halvetleri olan bir so
gukluk ve iki adet kubbeli sıcaklık yer almaktadır. Gi
riş bölümü, mescid, hamam ve aralarındaki bölümden 
başka avlu çevresinde ikisi dikdörtgen planlı ve beşi k 
tonozlu, on·ikisi de kare planlı ve kubbeli olmak üzere 
toplam ondört birim bulunmaktadır. Kubbeli olanlar
dan bazıları aralarında birleştirilerek büyük mekanlar 
elde edilmiştir. 

Hamam: Külliye ile birlikte inşa edilmiş olan ha
mam her ne kadar gelirgetirmek amacı ilc tasarlandıi!ı 
için vakfıyede mezku,:- değilse de. Mimar Sinan·~n 
c!>crlerinin dökümünü veren tezkirelerdc yer almak
tauır. Geç devirdeasıl kullanımını kaybeden ve yakın 
Z<ımana kadar marangozhane olarak kullanılan bina 
\cın yı l larda Vakınar tarafından tamir ctti rilcrck tek
rar fa<tliyete geçmiştir. 

'Biri <.:rkcklcr..: dilleri de kadınlara tahsis edilmiş 
iki bölümden oluşan ufak boyutlu bir çifte _hamamdır. 

~~ . . 

! ı ' 

Hazine duvarında h ün kar m ahiili girişi yanında bulun'an 1 no .lu 
kitabe (Tanman). 

Bölümlerin iç taksimatı dgğu- batı doğrultusunda uza
nan ve iki bölümü birbirinden ayıran duvara göre si
metrik olarak düzenlenmiştir. Bunlar doğuda, günü
müzde yerlerini bir sıra dükkana terk etmiş olan so
yunmalıklar, bunlann arkasında birer so fa ile halvet
ten oluşan soğukluklar, tek kubbelisıcaklıklarveheriki 
bölüm boyunca devam eden su haznesidir. Soyunma
l ıklarda örtünün ahşap çatı o lduğu tahmin edilebilir. 
Soğukluklarda safaları pandantifli birer kubbe ile bi
rer aynalı tonoz, kez:l bu sofalara açılan halvetleri de 
birer ayna lı tonoz örtmcktedir. Sıcaklık kubbeleri ise 
tromplara oturmaktadır. 

Hamamın retitüsyon. planı. (A. Ku ran'dan) 

Bünyesinde barındırdığı yapıların mimari ve süsle
me özelliklerine değindiğimiz Atik Valide Küiiiyesi, 
Mimar Koca Sinan'ın külliyeleri içinde, programları
nın zenginliğine göre yapılacak bir smilamada, İstan
bul Süleymaniyesi'nden hemen sonra yer alacak 
düzeydedir. Nitekim, merkezlerindeki camiierin mima
rileri açısından Atik Valide'ye göre daha başarılı ya 
da daha özgün-olan birçok başka külliyede buradaki 
cami/çevre dengesini bulamıyoruz. Mesela Sinan'ın en 
ünlü eseri olan Edirne Selimiyesi'nde, esasen cılız tu
tulmuş olan külliye camiinin ihtişamı altında ezilmiş 
durumdadır. Başka bir deyimle, programın genişliği, 
arazi verileri ile ters düşmeyen kusursuz simetrik .yer
leşim, cami/küiiiye nisbetterindeki olgunluk ve çevre
deki kent dokusunu yönlendirme gibi hususlarda 
Osmanlı mimarisi tarihinde ne kendisinden önce ne de 
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sonra aşılamamış bir düzeye sahip İstanbul, Fatih Kül
liyesi'nin mirasını devam ettiren ve kullanımcılıkta es
setiğin Sinan'a has ustalıkla kaynaştırıldığı külliyeler 
arasında Atik Valide Külliyesi .önemli bir yere sahip
• ir. Gerek bu yönü gerekse de ilginç mimarisi ve süs
lcmeleri ile, söz konusu külliyenin, her ne kadar 
hakkında epeyce yayın yapılmışsa da, ilerde başka 
l!raştırmalara da konu teşkil edeceğinden ve zamanla 
farklı boyutlar kazanacak olan yeni yorumlarla tek-

rar değerlendirileceğinden emin olabiliriz. Yazımıza 
son verirken, başlıca dileğimiz -hiç değilse Sinan'ın 
400. ölüm yıldönümü hürmetine- bu kıymetli külli
yenin Vakıflar tarafından ciddi bir şekilde ve 
"bütünüyle" ele alınması, sıbyan mektebi, darülha
dis, .darülkurra, imaret ve darüşşifanın asıllarına uy
gun bigimde onarılarak, gecekondu olmaya hiç de 
layık bulmadığımız medrese ile birlikte Üsküdar'ın ih
tiyacı olan bir çok yönlü bir kültür mer~ezine dönüş
türülmesidir. 

~IPNOnAR: ____________________________________________________________________________________________ __ 

1 ı Hayatı, kişiliği vo yaptırmış olduğu hayrat için bkz. Hafız Hüseyin Ayvansarayi 
"'adikatüt·Cov4mi.lstanbul 1281 ( 1865}, 11. 182·183; I.H. Konyalı, Mimar Koca Sinan ın 
Esortori, Istanbul 1950, 84; idem .. Abidolori va KiMbalariyfo Üski!dar Tarihi, Istanbul 
:976. ı, 148 vo M.Ç. Ulu çay, Psdişohlann Kadın/sn vo Kız/an, Anktlra 1980,40. Butun bu 
.arnoklaıda Valid o Sullan'ın vefat tarihi otarak Zilktldo 991 (1583} verilmektedir. A. Ku· 
ran. ·üskudar Atile Valido Kulliyesının Ye~cşmo Cuzeni vo Yapım Tarihi Üzorino;"' Suuf 
K om ol Yaıkin"oArmaQon,Ankara 1984, 231·248'do ise, vak:fiyodokl bilgllerdon harokol· 
ı e 990 Y,lın ın Reblyülhahınndan önce vefat etmiş olduğu ls bal edilmoktodil. Bu durumda 
vefat yılı, on goç bir tarihtom o ilo. 1582 yılının başfon olmoktadır. 

2} Kuran, a.g.m. vo Idam, Mimar Sinan,lstanbul1986 dışında, dlpnoıu5'do adı go
çe n kaynaklann hopsl külliyenin 991 ( 1583} yılında tomarnıanmış olduğu hususunda 
nomfikirdir. A. Kuran iso, medresenin 1579'da faaliyeıogoçtlğinl kanıliayan bolgolorova 
ketvansarn yın duvanna bilişlk: Hasan Çavuş Çoşmcsi'nln 15791Arihll kitAbesi no doya· 
naralc. külliyenin bu yılda hana daha ovvel tam~mlıındığını iddia etmekte ve • .... Mimar 
Sinan'ın Süleymaniye Ku iliyesi'ni yedi yılda inşa ettiği göz önünde tuıulursa. 1570 yılında 
tomeli alılan Ml< Valid o Küiliyosl'nin 1579yılıM kadar bitlrilobiloceğinl dilşünmek yersiz 

:ıinaz. Kaldı ki, 1579 yılına kadar medrese Re imaret dışında kalan ötokl binaların henil:z 
tamamlanmadeğını varsaysak bllo Nurbanu ValidoSuilan'ın 1582 yılında tos.:n edilen 
vaktiyesi en geç bu tarihle külliyenin lümO ilobhmiş olduğunuortaya koyar". domoklodir. 
(Bkz. Kuran, ·a.g.m., 235) Aynca yine bu araştırmalarda, caminin taçkapısı üzerinde yer 
alan voAyvansarayibaşta olmakil:zero, kulliyenin tarihçesi ile ligilenon ve bermütad Ha· 
dika"dan bilgi aktaran diğer m Dellifleri do bu konuda yanlışa sevk etmiş olan 991. (1583) 
tarihli manzum kitabenin caminin ve kulliyenin inşasında değil caminin genişletilmesi sı· 
rasında konmuş olduğu da isbat edilmektedir. 

3} Külliyedekl yapıların Koca Sinan'ın eserlerinin dökumünü Içeren kaynaklarda 
ıiktedilmlş olmaları bu hususu kesin ola~ak isbat etmektedir. Şöyle ki; cami, medrese, 
diırüikurra. dılruşşifa ve imaret Toıkirol"üi·Ebniwe. TeıkiroJ'ıii·BıinyBıı ve Tuhle·l Mi·· 
m4rin"de, hamam bunlorın 1. ve 3. sünde, imaretin ketvansarayı, sıbyan mektoblve tok· 
kc iso yalnızca 3. sünde ziktedilmişlerdir. (Bkz. Kı.ıran. a.g.e .. 254} Buna rağmen Hadi· 
kahın bu konuda bilgi vermemiş olması bazı müellifleri tereddüde sevk etmiştir. 

. 4} Bu arada Eviiya Çelebi Seyahatnamesihde "Orta Valide Sultan• ismin o de rast· 
lanmal<ladır. Bu ismin verilme sebebi külliyenin Jsküdar"ın orta kosiminde yer alması ol· 
sa gerektir. 

5) f!k:z. Mohmcd Zılfioğlu Evliya Çelebi, Evliya Çofobi Seyahatnsmesi, XVII. yüzyıl 
ortalan, Uçdal Neşriyat, istanbul 1978.1, 328; HafızHüseyin Ayvansarayi, Mecmua·i Te· 
vfırih,l765/66· 1 785/86arası, yay. F.Ç. Oerin·V.Çabuk,lsuınbul1985, 16, 125;idem .. 
Hadikalüf·Cov4mi.lstanbui1281 (1 865},11, 182·184; Mehmed Raif, Mir'at·dstanbul, is· 
tanbul 1314 (1896(97}, 128·129; H.C. Gurlill. 8aukunst Konstantinopols, Berlin 1912,11, 
85,ievha 28; A. Gabriel. "Le& Mosqueesde ConstAntinople", Syria, VII (1926}, 353·419; 
Halil Edhem (Eidem}, Camı7arimiz,lstanbul1932, 72·74; I.H. Konyalı, Mimar Koca Si· 
nan'ın Esarlori, lstanbut1950. 77:95; E. Oiez. Der 8aumeister, Sinan und s sin Werk, Zü· 
rich 1953. 4; E. Egll. Slnsn·der 8eumeisısr Osmaniseher Glanzzait, Erlenbach·Stun· 
gart 1954. 105-107;5. Eyice,lstanbui·PotitGuideiı Travcrs les MonumentsByzantins 
~' 7 .,.;;::::;, :~.:.-:'E, : :~. ~. =.c.ş;:~. •'"ıst·-~· .2k: •J!lJi&J Ca':'lii ve l(!ı!!.iVA-Si.. Lü 
S debiyat Fakullesı basılmamışlisans ıezi . isıanbul1952; O. Kuba n, "Eski Valid e Camii", 
Mimarlık vs Sanat. 2 (1961 }. ~-36; ide m .. "Le s Mosquees iı coupote iı b as e hexagona· 
ıe·. Boitrago zur Kunstageschichte Asiansi/n Memoriom Etnst Diez, istanbul1963, 49· 
68; R.M. Meriç. Mimar Sinan·Hayao. Eseri, Ankara 1965, 24, 33, 35·37, 39, 45, 79, 94, 
tOO, 106, 108, t25; T. Oz, lstanbul Cami/eri, Ankara 1965, 11. 68·69; A. Baıur·S. Bat ur, 
"Sinan·a Ait Yapıtann Ustesi", Mimarlık, 49 ( 1967}. 35·44; H.S. Güven al, Tezhirolerdeki 
Yapı Ustalerine GöreMimat Koca Sinanın Eserlerinin Karşılaştmlms.sı, i.ü. Edebiyat 
i' aküilesi basıtmamış lisans tezi, istanbul t 966·1967; K. Tugcu. "EskiValide Camii", Ha· 
yat Tarih Mecmuası, 2(1967}, 54·57; F. Akozan. "Turk Kü!!iyeıeri", Vakıffar Dergisi, VIII 
!1969}, 303· 308; G. Goodwin. A History ot Onomen Architocturs, Londra 1971, 288· 
291; Erdem Yucol, "Eski Valide Camii ve Kulliyesi", Istanbul Ansiklopedisi, X (1971}, 
5300·5303; A. Sıranon, Sinan. Londra t972. 159·169; H. Summer-Boyd· J. Freely, 
Sıralling Uırough Istanbul, istanbul1972, 425; M. Söze n, Turk Mimarisinin Gelişimi vo 
MimarSinan. lsuınbul1975, 209·2t0. 224.232,333,374, 386; C. Baltacı XV.·XVI. Asıt· 
larda Osmsnlr Medresefori.lstanbul1976, 470,474,607, 612; i.H. Konyalı, Abidoleriva 
Kitabaleriyle (fskıidar Tarihi, Istanbul 1976, ı, 141·149, 439·445; M.S. Küıükoglu, 
·ıa69'da Faalistanbul Medreseleri", Tarih Ens~tusü Dergisi, 7·8 ( 19n}. 2n·392; w. 
Müller:Wıener. Bildlexikon zur TopogrBDhiolstanbuls. Tübingen 19n, 402·404; A. Ku· 
ran, ·usküdar Atile. Valide Kütıiyesinin Yerleşme Düzeni ve Yapı m Tarihi Üzerine·. Suut 
Kemal Yetkin'o Arma~an, An~ara t984, 231·248; idem. Mimar Sinan,lstanbul 1986, 
175·192. 254. 304.354. 357. 359, 361, 367, 376, 401. . 

6} Bkz. dipnotu Sin sonundaki iki yayın. 
7} Bkz. Kuran, a.IJ.O., 11~9·190. 
8} Bkz. Konyalı. UshiJdor,ı, 200. 
9) Kitabenin metni şöyledir; 
Nurb.inu o ztiH pür·ismeı 
.Taraf·ı hayra eyteyüb niyet 
i ıd i bu ma'bed·i ıalifi bina 
Habbeza re'y·l ah.sen ü 2ibci 
Eser· i hissıdır bu hayr·ı güzin 
oldu tarih bihişH berin 991 

1 O} Bkz. Goodwin, a.g.o., 289 ve G. Ro nda. Baolılaşma DOnomindo Türk .Resim 
Sonao ( 1700· 1850), Ankara ı9n, 119·120. 

11 }Goodwin, o.g.e., 289'da hunkar miıhlili XVIII. yuzy~a. duvar resimfeti do, muh· 
tomelen Topkapı Sarayı lll. Osman Köşkü'ndckl rosimlcrlo olan benzerliğinden ötürü, 
adı geçen hükümdann devrine tarihlonmokto. Re nda, a.g.o., 1 00·1 01 . 119. 120'do ise • 
tamirat izlerinden harekotlo. Topkapı Sarayı"ndakilor ve dolayısıyla hünk.ir mahfilindeki· 
ler 11. Mahmud devrine mal edilmektedir. Oto yandan Kuran, a.g.e., 304"dc hünk.ir mah· 
fdl ile dalresinin il. Mahmud devrinde eklendiği ifade edilmekte iken t 84"do, ycıi bolitlil
moyen bir kitabeyo dayıınılarok. bu bölümterin 27 Muharrem 1286 (1869)'da Inşa edil
dikleri iddia od~mqktodir. Halbuki söz konusu ki lA be hazira duvannın h ün kar daireslgiri· 
şi no yakın olan kuzey kesimine sonradan yerleştirilmiş olup Ferik Osman Paşa adında 
birine alt mczarkitabesidir ve hunk.ir dalresi ilc ilişkisi yoktur. Bu ki ta benin metni dipnotu 
11b"dc verilmektedir. (1. kitaba} • · 

Ila} Haziredo gömulu otanlar Için bkz. Konyah, a.g.o.,ı. 148·149. 
11 b} Hepsi beyaz mormordon levhalar üzerine kabartma olarale sülüs hatta yazı!· 

m ış vo, l.osi dışında. pencere üsUerine yerleştirilmiş olan bu kitaboierin me~nteri kuzey· 
den guneye doğru nurnaratanmış olup mctinlori şöyledir. 

1. Kitabe:Karoyeyakın blrlevha uz erinde yeralmaktadır. La ihiho lllaAIIah/rahmot 
Allah Ta'ala alayh/Muhammed Resul All:h Ilirinci has sa ordu·yu humayünü/orkanlığın· 
dan mütck.iid Fcrik saadoUü Osman Paşa 1 hazretlerinin ruhiyçün 
sene 1286 1 ci·FaUha /27 Muharrem (1869} 
lık saorda, ortada yer alan ibaro Rilai tAcı şeklinde !stil edilmi_şUr. 

2. Kitabe:Yer aldı~ ı yuzey Iki yandan akantusıu yan m başlıklar ve pilastrlar lle ku· 
şatılmış, ü!tte (S} kıvnmlan vo kıvrak yaprak kabanmalanndan otuşan barok üslupta bi· 
!eşik bir kemcrletaçlandınlmıştır. Kitabanin kendisi ayrıca zemin yükseltilmiş bir kartuş 
içine ye~eştirilmiştir. · 

Küllü netsin zaikatül'l·movli (Kur'lın. 11111 ası 
kctebehü ... Hatıı 1212 (179911800} 
3. kitaba: Iki küçük tale kabanrnası ilc süslenmiş olan enine dikdöngen bir ıevha 

üzerinde yer al.maktadır • 
Küllü netsin zaikatü'l·mevıı 
nernekahi:ı Şakir Abdullah 
4. kitaba: Enine dikdöngen bir levha üzerinde yer almaktadır. 
Liı ilah e illa Allah Muhammed Resül Allah 
Bab-ı Arı mektübi-i hariciyye hulelasından Mazhar Bey'in zevcesi Hayriye ve keri· 

mesi Be h ice hanımiann ve kaffe·i e hi-i iminın ervihlarıiyçün nzaen!iUah el· Fatiha sene 
1290 Reccb 9 Abdullah. . . 

5. kitabo:Üzerinde yer aldığı pencere sonradan örülerek kapablmışıır. Kitabe, ba· 
ro k uslupta (C} v&(S} kıvnm!an il o yaprak kabartmalan ndan oluşan vo çeşmo alınlığını 
andıran bir çerçeyo iı;in alınmıştır. Küllü nefsin ziikalü'l .. mevti 

12} Bkz. O. Aslanpaşa, "Rüstem Paşa Camii". Sanat Oıinyamtz, 16 (1980}. 2·6. 
13} A. Kuran 1984'de yayınlanmış oldugu makalesinde caminin güneyinde, Çinili 

Cami Sokağı'nın ôburyakasında yer alan tek kubbeli binayı sıbyan meklebi, datiilhadisin 
;::.~· u::.:r:a tır::şe .. .. ı: ... -~"·"~~'Ufı.i.s.e..d.ill<unaolarak nitelemektedir. Oaha 
sonra. 1986'da yayınlamış oldu~ u Mimar Sinanisimli monogratyaaa ı se, ncrnaıoe oır ıe· 
reddildün sonucunda, makalede sıbyan moktebi olarak tanımladığı yapıyı dariiikur ra. 
diırülkurra oldu~ unu ifade ettiği yapıyı darüihadisin dershanesi. medreseye bitişik olan 
söz konusu yapıyı ise sıbyan mektebl olarak kabul etmektedir. Biz ise. söz konusu bô· 
lümlerin mimari özelliklerinden hareketle, makalesinde ona ya atmış olduğu varsayımla· 
rı daha gerçeğe uygun buluyoryz. Ayrıca, vakliyenin yine bu makalcyo dere edilmişolan 
bir bölflmünde yer alan ifadelerde bunu desteklemektedir. Nitekim burada, sıbyan mek· 
1ebinin yeri tarif edilirken '"cami kuıbünde"' denilmek1e. dirülhadis ile darülkurranın ise 
"eaminin karşısında"' ve birbirlerinin · kurbünde" olduklan belirtilmektedir. Bu arada 
medresenın ·camiin şimaı cihetindeki harimine munasıl .. olduğu da açıklanmaktadır. 
Öyle sanıyoruz ki, sıbyan mektebi medreseye bitişik olsa idi. bu bölümün yerini tarif için 
de '"harime muttasıl .. ifadesi kullanılırdı . 

14) Mesela Baltacı. Başiplikçi, Güvenal, Kütükoğ!u, Yücel ve Akozan tekkeyi ikinci 
bir medrese olarak. Muller·Wıener ise spitsl (datiişşifa} olarak nitetendirmişlerdir. Bu 
arada en garip iddia şüphesiz Goodwin'inkidir. Yazar bu yapının. aynı zamanda a.k.ıl has~ 
tatanna bakan detvişlerin de ikamet etıigi bir nevi tekke·şilahane olduğunu sby!emekte 
ve ileride değineceğimiz bazı mimari ôzellikJerinin bu çift fonksiyondan kaynaklandığını 
varsaymaktadır. Mir'at. 128'de ise külliyeyi teşkil eden y·apııarın dökümü arasıfıda " ••. 
darülhadisi ki el·yevm Şabaniyye Tekkesi illihaz kılınmıştır" denilmektedir. Oylos;on•yo· 
ruz kı Hadikatta tekkeden hiç bahsedilmemesı. istanoul'daki eski eserlerle ilgili araştır~ 
malarda bu eserin ana kaynak olarak felakki edilmesi ve buradaki bilgilerin doğruluğu 
tallkik edilmeden olduğu gibi iktibas edilm o si sbz konusu hatalara sebeb olmuştur. Hal· 
bu1u A. Kuran'ın makalesinde, Nurbanu Valid e Sultan'ın astıAra.oç.a olan. VakıflarGenel 
Mudürlügü mütercimlerinden Abdullah Tannkulu taralınaan 22. lll. 1940"da Türkçeye 
çevrılmış fakat yayınlanmamış metninden naklen. kUIIiyede yer alan bölümler arasında 
bir cı e ·vakıtanın mezkUr cıimi kurbündc kubbclerıgUzeı. sahilarıgenış bir kaç hücreyi 
musıemil otarak hudüd·i ser•iyyeye riayetkar olan suleha ve rukaranın oıurmatau içın 
yaptırdığı haıikah ismiyle ma'ruf rib3t'" bulunduğu be1Jrtilmek1e ve bu ibare küllıyede tek· 
Seenin ba$ından beri var olduğunu kesinlikle kanıtlamaktadır. Ayrıca V aNilar Arşivihde 
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tulun.ın 1341 ( 1922/23) ları h li Tok.iya V6 Zovdr.iya Mahsus Dottertıc '-'!ıl< v_alidc'_nı~ 
ı) ~ d r'dJ 'Aiıkval:do'dc oır tc kk o va~fctmı~ OlduOu kayıtlıdır. Oto yandan :U kır Şukrı 
E~c~dı:'nro 1st.ıtıOutor DoN-·tsCh·Konvonıo u~d ·~ro Sc~o~c~o {•'•f.ecmu·a·i To~ay~}. ~a~. 
·~ S T JyıH<.Krcis~r. FroiOurg 1990. 74·75 d okı moşayıh lısıcsının oaşında ıarıh·ı bı· 
" .· ıc\I.O 991 (ı SB3)'ıfadcsi yer ahı-or~i ·ıarıhd09rudc~ilsc bilc· lckkoninami ve kul· 
~Jc/ ,•c bcr.lbCr ~rl<tndığmı ~ösıcrmc~tc~ir. Bu hs.tcdo 1. postni.~:n ola~ ak ~ô:S~crilcn 
~11 ne şoyn Mchmcd Efcndi'nı'! 992 ( 1584! do maı.ıulon vclaı clmışo!dugu bildırılın ek· 
~-kı Ou da tckkcntn. kümycnın d~ cr bcilumlorlılo beraber laahı·ctc scçogını bclgele· 

tc l.tcdır rcı.kcnln cümle kapısı uzarinde yer alan ve mclrli ileride veril on kilabcnin geç 
me hlı • .,;.ı,tomclcn 1713'dcn sonraya ai1· olması. Allf'attıa scıd edılen ·oarii!hadisin 
ur. cı.ın Şabaniyyc Tcl.kcsi imha: edlld~ı· idoıasını destckler gibi gônirıijyorsoı da. 
sc~ J ed o ·1\arıkah"ya da 'ribaı· isimleri ifo anılan tckkod o b~ şeyh ile oıuzil<i ·nefer luka· 'I· n.~ ani derviş tn otunmasının ôngoriilmuş olması. bir şeyh cdası ~c otuziki derviş hüc· 
r SJIII oanndıran bu yaııının tc \.ko otarak tasarlandı~ ını kcsinh~le doğrulamaktadır. Bu 
re aıl.'l mo $.iyi h ~sıcsinin XIX. yijzyılın sonlarına kGdat devam eımcsi. başla öngôt\ilcn 
~ı 'l.ll\ımın sonuna kadar surdut\ildu~ünu kGnıllamakladır. Abk Vaı;cıc Tekkcsi'nin go· 
~~ 1 ,;:yılda faalolclu~unu gösteren bazı kaynaklar vo bunlarda yer alan ka yı Uar ise şOy· 

~cı r.lsuınbul Ünivcrsiıesi Merkez Küıüphancsi'no mülhak lbnülcmin Mahmud Kcm.il 
Ina; vazmaları no. 2802'do kar'Uı Sullan ll. Mohm_u~\Jn K!:ı Salih.a ~u/tan i!e Tophano-i 
,lmiro Mılşiıi Halil Rı/at Paşa nın lzdıvaeı Mor6sımındokı Oavotlılerın Kaydına Mahsus 
Oohor, 21 Zilhieco 1249 (183-l) •. v. 1~b (Üsküdat'd_a V~lidc·l Atik Tckkcsı şeyhi Ncşat 
Efendi)' Asifdno·/ Aliyyodo ve Bıldd·ı So/dsodo Kaın El an Aloveud vsl.fuhtonk Olmuş 
ro~Aolorin Isim vo Şöhrotlcri vo Mukabolo·l Şori/o Günloıi B oyAn 0/unur.lsıanbul 1256 
(1840). 18 (ycvm·i pcr_§cnbc 1 Halvotiyyo'dcn Knr~baş.All Elendi Tckkcsl ~cr dcrün·i. 
cami·iEskiValidoderUsküdar); Bdb·rAii,Noz4rot·ıumur·uOahı1ıye,SıcıiNufusldaro·ı 
umumiı-c si, Oorsoodot vo BiiAd·r Seliiso Nufus·u Millisino_Mahsus lsı:ıtis&'k Cedvolidir, 
rumi 1301 Mar1(1885/86), 57 (AtikVal~d~ S~IUI~ Do~g~hı/ Usku~or/~at:ıcıi /zükür: 12); 
Bandıtmalızado cs·Seyyid Ahmed Munıb Uskudan. Mocmua·ı Tekaya. lslanbul 1307 
( !889/90). 8 (yovm·l pazar 1 Atik VaUde Sullan Ca:nli dcrünunda 1 Şabani 1 ŞcrM_eddin 
Efeneli 1 Karabaş-ı Verı Tel.kesl). 

15) Bu tal.ke pasınişin iken, 1679/SO'do surgOno gönderilmiş ve 168S'de Hac do· 
nüşu Mısır'a yakın Gaylan kôyUnde vefat eımişlit. Hayatı ve eserleri için bkz. Bursah 
Mchmcd T~hit Efendi. Osmanlı Muenifleri, yay. A.F. Yavuz·!. Ozen.lsıanbul?,l, 138. 

16)Yukanda adıgeçenmcş.iyih listesinda 3., 8. va 14. pos:nişinlerinisimlcriveril· 
mcmiştir. Ayrıca 2. postnlşln lznikli Yahyiuıdo Şeyh Menmed Elendi (·1608) için bkz. 
Ayvansarayi, Mecmua·i Tov4tih, 16 ve Bursa lı, a.g.o., 1. 217. Keza S. peslllişin Bülbül· 
cüıado Şeyh Abdülkerim Felhl erendi (·1695) Için bkz. Bursa h a.g.e .. ı. 96. Bu kaynak· 
lardaki bilgilerden tekko şeyhlerinin aynı zamanda killiiyenin camiinde Cuma va izi ve da· 
rülhadislndc muhaddis olduklannı anlıyoruz. Muhlomolon vakfiycdc, ıckke şeyhlerinin 
bu g6ravlarl de üsllcnebilecck evsarıa olmalan şart koşulmuş tur. 

AKBABA Dergisi Sayı: 85- (1935) 

S. EYİCEınln Arşlvloden 

,... 
-Bu kana.içi.o? 
- Asan ntika rumnak lç!D.. 
- Ya- Asıın atika laı%$ de.ınek! 

1 7} Kıtoıbcnın mc tn ı ŞO)·Icdrr: 
Ne gUzcı h3nirı: :ıh·ı Vdlrdc Sullan-ı Atik 
Mcstck·i Ha.ı:rct· ı Saban·ı Veli bundn tarik 
18) Good .. ._ ın. a.g.e .. 290'da bu giri$ın. sıfahanc ot:ır.1k ıcıalıı.kı c ttığı yapıya y.ıb.1n· 

cıiJnn do~rudan d3hil olmama s• ve bu ·vostıbuto ·dol<ı kapıcının konttoıurıe tabi ıutulrnl· 
s• ıçın t.lsarlarımı~ orduğunu •ddıa etmektcdır. 

19) Gocdwin. J g.c .. 2SO'd3. hücrelerde ocak bulunmama sını, bu:oldJ :cCJ\'ı ~cıl· 
dığınc tn3nı9ı akd hast.ı!.Jn için ateşin tchlıkc!lqotUlmu$ otrr.:.sına b3ğl.:r.~.:\,t3dlr . 

20) Voıktl)o'Cdc otuzı;.,i dcrvı$ıı ııl<~mct ~tmesinınôngoruldüğünu ç;oı c..-:t:r:c .l!ıı s-ı\, 
t:ur;ısının ;ı~·ne zam3ttdaı C:eNiş hücrcsı ot~r~k döl ku!t.lnıtdığını k3bul ~tncrraz ;~ı~k 
mcktcdir. Ak$i ıakt:udc hUc.rc a.C:cdı otuzbıro ınmcktedtr. 

21)0ıpnoıu 14'de adıgeçen Asiıar.atıcvc t.ıcemııa·• Tckayaıla ıcl.\e:>nca:ııırun 
"'dc:tünund.3"' oJ d uğu da d' c ediliyor. Sthndlği gıt:i. bu ta.b1r IC:kkc:nın mustJ.kıJ :.evhıdhancsı· 
nltl olm;ıdığına ve .lyınlcnn ~min in içtndc icr.:a cdı:diOını iiJ.C:C ctmcktcd.r. Anc.J'c s~:\~· 
nusu mck.inın :cvhıch~ncdcn başl<.l bir şckı:do ku!JJ.nıfrr.ış olm.lst 'mko\nsı: gcrUn:r.clr-.
l~dır. A. Kuran d~ ·scm;ih.ino·nın varlı!)ına do~lncr~~ bu gorüşü paylaşm~kudır. Yv~•
nda Jdı geçen kaynaklardJkı il~dcnin lamamen yanlış d~ğıl, ancak muğlak oldugu. ıek· 
kcnin külliyenin "'dcninur:da .. yer aldıCının ant:nı1mak istcndiğı düşünü!cbihr. 

22) Dipnoıu 14'dc ~dı geçen 1885/86 ıarıhli isıaıisıık cc;fvclinde. ıc«kcdc cn.Kı ..----
~dct orkc~in (zükur) ikamct ettiği. sakjntcr aHısındn kadın bulunm.ldığı kayıUıdır. 

23) Bkz. Hadika, ı. 19J. 
24) Bkz. dlpnolu 13. 
25) Bkz. dlçnoıu 13. 
26) Bkz.I.H. Taoışık. isıanbu/Çoşme/oıi.lsıanbul 19J5,11, 258. no. 210/J Konyalı. 

OskiidDr,ll, 29'da çcşmcnin ıarıhi yanlışlıkla 1007 olarak verılmokıcdir. 
27) Kılabcnın meıni şoylcdır. 
Ve saka Allahu şarabcn ıahur~ ( Kur'an LXl<Vll/20) 
Validc·l Sullan Murad Han ola 
OUnc:nac a'ni kim hayrün'nisia 
Camı u h.ln u ~ar el yapurub 
Bu adayı cylcyub ...... 
Çun Çavuş Hasan gclüb oldu .. 
Yaptırub bu çcşmcyr iktida ıamama 
Tcşne dıllcr ............... idüb 
Bals·l hayr içün eısünlcr dua 
Hatif-ı Kudsi didi tarihini 
Ayn·ı ab ........................ .. 
Yazdı sene soo·~ ve semanin ve ııs·a mio 987 (t579) 


