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.. TtJLAY. REYHANLI 

..t1avsa·aa t.l:!.iaırneJ ı:::;oıtouu Menmecı .t'aşa·nın, 9g~u. Kasım .t'aşa _adı

na, onun vakıflarının gel~ri il~, .~iıpar Şj.n~'a yapt~r~ğı cami ve imaret~ 
ii;Yrıntıları ile yayınlanİnlŞ buj~ak.tadı~1 • 1~76 yılı Ekim ayında: yaptı
gıiliiz ·bir ·in~elim1~ gezisi. ·sirasmaa; önceden 4ikkati,mizden· kaÇmış· iki k~
'tibedre· külliye namarnının köŞesine, XVIII. ytizYiicia ' ekleİımiş ' v~ adi g~
çen makalede yeterince açıklanmamış olan çeşmenin yayınlanma.S~~ ile1 bu 
önemli yapı topluluğunun daha_.. çok aydınlığa çıkacağı kanaatindeyim. 

I. Çeşme: 

Külliyeye aid; çifte h~mamın köşesi~Q.e. :v,e yo~a ; doğru taşkuidır. AF
ka kısmı, yolun· iki tarafındaki · dükkanİarın yıkılni~i ·.ile· tamamen açıkta 

. kalınıŞtır2 CR:. 1): Bugün sağlain ·bir ~eidld~ ·~y~a: ~-~ş.sı.p.~ ra~~~,' Üz.e

. rin,e çirkin renklerle badana yapılmış', 'badaiıaları yer yer dökülmüş, · taş-
J .. . • 

Jıifı aşınmış ve. bu yüzden bazı kıs~ml~rında~i şü13l~me silinmiştir . (R. 2) . 
. ~.ir seki üzerinde yer ·alır. Muslukların bulunduğu kisıriılarda, bu seki tek-
. . \. 

ı Tülay Reyhanlı ~ Ara··Aıhiİı, «Edirne/Hoosa'da s~'!dozı~· veya' KaSım P~a Kfll
liyasi», !.tt.E.F. Sa~at Tarihi -Ara§tırrnıi.ları, VI(197t)),' 67~88; 'T. Reyhanlı, ' o&:m.anli.Zar
da Kulliye Mimdrisinin .Geli§mesi, !stanbul '197i.l:. (l.'ü. E_de):>iyat :Fakilltesı, yayınlıüı-
mallll§ dokto~a - tezl). . , , , · ·ı : . . :. r : :!. . • . • ... 

Havsa kasabasının KanQnt devrinden daha önce kurulduğuna dair kaynaklar !çin 
.Qk .. : H.J. Kissling, Beitrii.ge ~r [renntrı,iss Th.rak~ns ~~ 17. {ahrhundeı:t, Wie~baden 

· l!il5~:· 3~. 4YnR~ F.' Giese; I?ie AZtos~ı;ın~c;ııen 41ioiı.Y'Tl'}:*!'f:.P·~r~i~, in '!',ext ~nd 
(/öer;se~~ng !~erausgege.bB?t.., Breslau .1922, .133 .. lj!brt Abdqrr~an. E;fe~dJ; Enis'ii:Z

. Müilıriiirin;' T. Gökbllgin, «Edirne ·Hakkiti.da. Ya.iılm~ Tarihleri; Edirne (Edirne'nin 
; 6o:o/·Fetili Yiidönümü ·Arn'uiğan Kitabı), Ankara · ı965, ııi :Bu· inceleme· gezllerı sira
. sııida .bana· yardim e deri ve i'fototrafları çekeli Dı<. :Ara Altun'a te§ekkürler!rn sonsuz-
. dur. · .. · · · ·, :; . · ' ·. ' '· · ·: ... · · · ···ı 

: · 2 :Gşnel plG.n için blt. : ·R.eyhanıı~Aıtun, 85. Aynı makale?e ·.çe§n.ıe ı l9.tll.b~sın~ tş.-
?ihi 1192 olarak okunmu§sa da, stampajı almınca 1194 olduğu görülı:nü§ttır .• :· .· 
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ne şeklindedir. Köfeki taşından yapılan çeşme, beş yüzlüdür (Plan). Bu 
yüzlerden üçü, diğerlerine göre daha geniş tutulmuş ve alternatif renkli 
taşlı, sivri kemerlerle teşkilatlandırılmıştır. Bu yüzler, iki bölüme ayrıl
mış, alt bölümlerine musluklar konmuş, çeşme aynalıkları, üçgen birer 
pano ile boş bırakılmıştır. Tam ortadaki yüzde, kemerin üzerinde, kita
be yer alır (R. 3). Diğer yüzlerde, bu ·üst ·kısımlar, sekiz ':köşeli· birer ro
zet ve boş kitabeliklerle· döldlİ.rulıİıuşlardır. Köşele.rde,. dışanya doğru çı
kmtı yapan, hafif köşe payeleri bulunur. Bu payeler, musluklarm bulun
duğu büyük yüzlerde, kemerierin · başladığı yerlerde, uçları kademeli mu- . 
karnas şeklinde küçük kemerferle soıilanır; Üstlerinde ikişer kitabelik 
vardır. Bütün yapıyı, en üstte bir sıra friz dolaşır. Taşkın çatısı kurşun 
kaplıdır ve tepede, balık pulu dekorlu, Barok bir kubbecik bulunur. Su 

. haznesf arkasındadir: . . . . ; . . .. 

·. · Kital;>esi ıi94/17So· . · t~İh'iidir . (R. .. 3-4). 'Verilen tarih il~ Ç~şmenin 
. yapı .. üi'sftbu :u:Vmakta ise 4e, güz~l bir :sill.üsle 'yazı.İniış manzum kitabede 
_bazi kelinieİ~rin imlaları, kitabenin çok' yeni bir tarihte yazıİdığmı ortaya 

"r1 .... , k d, S '· ... ·' . . . . , ••. : 
koyma ta ır. . . . . .. .. . . . . . ... . .. . . ... ' . ... . . 

'·. ;:-

Sene '1194 f' . ı 

3/ a. Dahi salatiyle selam olsun aline hem eshablanna 
. b. ijti cihan serverin her dem şefi~ eyleye ümmetierine 

'4t/a. "Hamdüli'lla}?. kini Hüd'a'İı~n takdirine her dem. sıdk 'ile kıl nazar 
. ' b. Saklniıb~n lisanlyle: kaİbini :zaP.ireıi ( ?) yapanla~a: kıln:i.ii nazar 
· 5;3.: Hiç ·irth~ı yoğiken· ~ustafa;D.in ecİ-~i. nasibine· _rev~n kıİdı bu ab~ ı 
· · . ·.· . . · hayatı 
·; .. . b. Riza.:.yı· h~k ·it>Un · · ·· M h .... :d M t . fA·; · t hh ıiA · 
·.: ... ;: , . . ·!f-,, ver .. u .. 3:mm~. . _ -q~ aa nın. m~ a. ~ siia.J:t.~ 

.·~/;i, .Ya ilahi sebebleri. ile .okuyanı ,yazanı nf:tş edenleri 
-.~ b. -·Nice nice nihayetSiZ :rahmetlıııe · yarlığagıİ -ya gani · · · · · ... 
7/ a. Hepsi· sahih olmuşdur ez eli' niyyetde ,ResUI'ullah iç ün min ·ba<d -:, 

b. Hem bu sebil-hane habib>ullahın diyü versünler nam·ana · · 
:· . '. ... . . ·; . ,•. ~ •.. : . . . . . -. . . . . . . . . . . - . · . 

.'a · · ıvİe·~rO:tiyet. De~rbiae· · iliı.iı 'y~nl. imla ıriıra11art dene~ İ§ tir. Bunlardan· hiı'l, ·harf
ı~~in söyleni§~ · göfe yazılması,. kımı kelimelerı.ıi ise seki.ı 'hirfler eklenerek ·o'irumanin 
kolaylaştırılnias·ı·.dır, ·A.S. Leve~·ci; ·Türk Dilinde Gelişme ve Badel~me .E~eieri; a·: .bas• 
· .. . .· . · . ·. ' ·· . 'l• . .r • " ·•: • ' J • • • •• •• ' • 

. kı, . ~kar~ ~97~, . ~~8-61. qe~me :k.itab.e~J.ı;ıde. geçen · JOJJ"'· .J.o}; (do~rus_ıı )J.r- '.ı)Ji) 

. kelimelerinin: .. y~ılı~ları· tamamen .bu kiiideye uyma~tadır .. Ayrıc~, Havsa'da .-Ya§lY.~n 
bazı kimselerin gördüküne göre, kltabe buraya sonradan konmu~tur. Orijinalinden 

· :l{opye edilip;; bugünkü '.yeri.iıe yerle$tirllml.ş ôlıhalıdır. .::. )l:.JI 'kelimesi ' de · · · ;:,;:>\.., 1 ola-
rak yazılmı~tır . . :. ·. ·. .. . .. . 
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~ >)\ " 1t-j\ ..:iıl ) ~~ J .\\cL • A ~~ [1] r. ı.J ("". ..... - ı.J 

c;~ j'- r~..Jı_, .:ı~..all [2bJ5 L!:..ıJI r ~ ~~l. r-)\ ıJ:<l-)\ ~t.ıı: ~ J :zı ~\ [2al 

~\ '[3bl . -.:.;}!t#l ;;._,.ı:.:~\ 0_,.J_,ı i j\ .... ·* ·)\:.:, ..j-_, ,[3al ~-'-)'J .t:{"'YI 

4:'~~ r->V> ~~~·· ..iı~~ ~ ·~;t- [4aJ ~;: .. i ~-' c;;. ~. r_, ~ L!_,;~_,·;~··0~ . 
0>-:t:. -".~J~ ~~ıı. ·[5al Jt:..i· .. ~ . • _;,~~ IV>t1 ~~.li. ~l-l u-_ _,.:it ... . (4bl Jk! ~:i 

~- · .J_J ,0,f_I .J>~l-4J [5~] J\:.- ""="'-"· ~..\1.~ 01-'J q:...:ıi .;~\ ~·~ 
i>.}~IJ_,; · ~··A Jk,;_,\ ·41:1 :~:):~ ~~~ ~ . [6al iJI~ · .. ~>JJ · . .;+kA ~;.:Ab..
·~· J.;jı :~~.!.l._,l · ;:?~ ıs-~ :. r7~J~c. ~ Jc:l.ı;~ ~.) f~\~· ~- .. f:·· . r6bl 

~~ .~ ~- _;,t"..J_J _,._., d*~' ~ "'·~j~- . ._,.: t _ (7b] ~-! ~ ... ~>t_l ..:iıiJ_,-J 
: . . . ·/ . 

Yapı, genel ;mimari görünüşü . ile sebil-çeşme tipinin bir örneği etkisi
ni yaratmakta· V~ ki tabesinde <<sebil.:hane>~· adl'ile geçmektedir. En der ras
lanan' bu tipin bir örneği, İstanbul, 'EyÜp'teki Sokolhi Mehmed Paşa çeş
me-sebilidir .(975(1567) 0• Bu üç .yüzl~ yapı,· :Ha:vsa'daki çeşmeye şekil ba
kımından benzerse de, yan yüzleri, diğer sebillerde olduğu gibi, şebekeler
le . dışarıya açılmaktadır. ~umkapı'da . Nişanca. hamamıp.ın · arkasındaki 
Haıiı.··çevkan. · Çeşmesi · (999/ 159.0)·, ~ilivrikapı'.da. Valid~ · ,Saliha · Suıt~n 

.. (ll38/1725), üsküdar, Sultantepe'de .. ;Aslan Ağa (1056/ 1'646).. üsküda~, 
Eski Valide cami:i karşı köşesinde, Sineperver vaıide Sulbin . (iı94/l780) 
çe.şmeleri ile XVIII., yüzyılın i~inci yarısında yapılmış Nakşi K.ad,ın ve El
:hac' M:ustafa. çeşmelerP istanbi.ıl'<laki köşe .. ç~şmeieriniJ?, . diğer . bazı . örn~k-
· ıeridir. · · · ·.=: 

• • • • • • ! . ' ~' [. : • . 

4 Kur' an, 27 ;so: · ·,:!· .· .:·· 

· ': ; ; 5 Kur' an, 1/1-3.. ., ·· ' · . ... 
·6 İ.H: .Tanı,:ııki Jstanb.uZÇe.şmeleri, İstanbul 1942;· I / 24 . . 

· . . 7 · . Tanı,:ıık, aynı eser; 44-46, 130, II/268, 380; M. Al{gün; X:VIII. yüzyıl II. yarısı 
' !stanbul . Çe.şmeleri, İstanbul '1974 (!.'ü; Edebiyat Fakültesi, . yayınlanmamı§ . bitirme 
· tezi) ;:.0: Aslana pa; Turkish Art and. Archite.cture, London 1971,. 257,.259'; . G. · Goodwin, 
··A: H:istorıj' of" Ottoman .A'rchi tectu're, London· 1971, 370,· 403; .. •S. Eyice, .. «Istanbul
·. Eski . · Eserler», . Islam Ansiklopedisi, cP.z·; 53 -ABC: .: Türk M imaris1nin , · gel~me~i 
: ve lifimar Sinan, · (n,:ır. M. Sözen)., İstanbul, . 1975, · 295-335., 1. Kumbaracılar, .Jstanb-ul 
.. . Bebiılei::i, .. tstanbul- 1938·. ·.. . ~. :: :·' ·: · ~- ·: :. : . ~ . . :. · :. 
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Abdülhamid I. devrinin tarihini taşıyan çeşme8, Barok süslemeden 
yoksun, sade hali ile, devrinin çok' güzel örnekleri yanında sönük kalmak
tadır. , . ır., !to· i 

--~ •• •• 1 

· ·: ;· II~! K :j t.~ h .e· : 
··.: .. '. ·-,,; '·· ·-.. 

• Ca111i yakınındaki boş_ ;tl's~da . son yıllarda yapılan Sqkollu nkok4~~~
nup mahieninde bulunan kit;tbenin de (R. 5)' . aynı ~oplcluğa aid bir çeŞ~ 

·mEmiiı·oidtİgu anlaşıiİnakÜı.dır. · . , · .. .. .. · · , . .· 

·ı:· Eb~ariıdülill~h deslinler b,er dem bu .. zii,met-i . azin:Ü ~u~ e!lenle~ . dahi 
, .. .• · : . . · -· . · , .. maşa'Al!ah 
2. sahib'ül-hayrat eyİedi KoYtın Baba Üe Kasım Pa§a'yı ol ti'ah . ' · .. 
S. Paİıi defterdar-ı esbak Abdüsselam .,;Efendi'yi sebeb kılqı :ulu padişah 
4:- Dalı! ... ,. denlü sebeJ:>!~r~ nihayetsiz ra.l:!.n1-etiyie. yarlıs-aya ~I il~h ... 

.. '• ' " ' 'o o • ', ·~>)\ 0 ... ji.~~~~ .c. o ' 

~IL!!.. ·~~ ;;-:ı J;. ;~::..~ ..:..~; .. ~· r~v"' ;;_,-ı_~ :ıı .. d-1 1 

. . . .. ., _ · · ~"'' J.-'' u_l:!~ rli· .ıJi_ı: ~~ ~);;· i.S~~ı · .:.ıı~~~ ~t.., 
:. -~- : .\.!.~~ j,\_~..U~ ~~""·,:;ı' i~~- ~~ J:-1 )~;.;~ ı.r-~ 

.. . 2' 

-3' ':' 

. . . . A.!n.ı_, ı -~;~ .U.?; _r-:~ıtr: 15~- _,K; .. ı.r, .. 4 
. ·~; . : . . -~ . . . .. . _..:;; ··. . . . 

. . : 'Kitabede o adi ' geçeri Kasım PaŞa, . Önceki' ~airalede9 kimliği aÇı1da~an, 
Sokollu 'Meljz!:ı_ed Pa:şa~riıiı : öğullarıiı'd~Ii biri, deiterddr-ı eibak Ab~~sseiam 

·Ef.~ndi_' ~s~. Kan~n~ devri.~UIIieli defterdarlarınqandir10• Koyun Babil_ halt-
t ~ . • .. ı • . .· . • -. . 

- o 8 Afıdüİiıam1d I. in İs~bul'da yaptır~ğı· ç~~me .;,e sebill~r: Bahçekapı'dakl 'kül
~ityeye Aid~ Çeşme-sebU (1191/1777) , bugün ·Zeynep. Sultan camii y'anında,- Emirgan 

- meydan çeşmesi (1197 /1782), İstinye, Neslişah camii avlu kapısına biti.§ik çeşme '(1197./ 
1782) bu eserler hakkında geniş bUgi için bk. : not 7'dekl eserler. 

9 Reyhanlı-Altun, 68, 69. 
10 AbdllsselAm Bey, XVI. yüzyıldaki iki defterdarlıktan bifi' olan, Rumeli defter

dan veyahud ba§defterdarlığa (İ.H. Uzunçarşılı, «Defterd4n, J.tt), .. 9.32/1525 yılında 
tiyin edilmişti; M. Süreyya, Sicüı-i Osmani, !.staiıbul·1311, :ill/33T. ·sadece medresesi, 
Sinan'iı. ait·kayıdlarda geçen (R.M. Meriç, Mimar·. Sinan, Hayatı,· Eseri, I: M imar Si
.natı.'ın Hayatına, Eserlerme · Dt1ir· Metinler, Ankal'a 1965 .. :Sinan'a . aid: yapılarm · ııstesi 
için. bk:·: D. Kuban, «Mimar Sinan ve .Tür'k Mimar.isitıin Kl4'8i'k Çağı,· Sinan'a ait' Ya
pıların 'Listesi»; MimarZı'k, 49 (Kasım 1967}',-35 vd.,·Tür7c· Mimarisinin Gelişimi ·ve Mir 

: mar Sinan, ayrıca Sinan'a .ait tezldrelerin. yerleri.-.için' -bk.· :-. Klaus Kreiser1 Ediriıe im 
' 17. -Jahrhundert naöh-Evliya Çelebi, Em Beitrag.zur :Kenntnis der Osmani,schen.Stadt, 
Freiburg 1975, 273-4) ve medrese, imaret, meşrubat evi, çeşme ve türbedeiı- müteşekkil 
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ki.nda. ise kesin· bir J>ilgi edinilememiŞtir:':~: . .• · . ·. : · , ·. · · · . ; • · · .: 

. - T~şa, ·sa:de bir ne~hle kaba~tma . olarak. yazflıiııŞ miiizl.un · kitibe; ta:. 
rÜısiz 'olmakla birli~te, if~d~slııe göre; külliye .. lıe ~ynı 'tarihlerde yapilniış . 
bir çeşmeye aiddir' ~e ' böylece,'"topluluğun, k~rvaiis.arB:y'; cami, ·medfes·e; · 
imaretjaşhane, çifte hamam, tekke, köprü ve arastasından başka, kayıd
larda geçmeyen12 bir de çeşmesi vardı. Çeşmenin, kayıdlarda bahsedilen 
tekkenin duvarında olması ihtimali, kitabesindeki Koyun Baba adı ile 
kuvvetlenmektedir. 

m. Kitabe: 

Daha önce yayınlanmış olan makalede, cami kapısı üzerindeki kita
benin okunabilen metni verilmiş ve bugün sadece bu kitabenin varlığın
dan bahsedilerek13

, Evliya Çelebi'nin verdiği kitabenin bu olup olmadığı 
konusl.i tartışılnııştı. Son gezi sırasında, dua kubbesinden, cami avlusuna 
geçen kapı üzerinde, uzun dikdörtgen, mermer bir kitabe dikkati çekmiş
tir. Yazıları tamamen silinmiş ve aşınmış olmasına rağmen, bazı harfleri 
seçilebilen bu belge, Evliya Çelebi'nin verdiği metinden daha uzundur (R. 
6). Sonunda açıkça okunabilen iki kelime "baki, üstüvar", bu kitabenin, 
Evliya Çelebi'nin 'camiin yol üzerindeki ulu kapısı üst eşiğinde'li gördüğü 
ve camiin yapım tarihini veren kitabenin son iki kelimesi ile aynıdır. Hib-

Küçük Çekmece'dekl külliyesinden, bugün sa.dece türbe ve ca.mi ayakta kalmı§, di
terle~inin yerine yeni bir cami ve hamam yapılmıştır. F. Şaklar (Engiz), 8iıivri ve 
Kii.çük Çekmece'ile Osmanlı Devri Eserleri, İstanbul 1966 (İ.Ü.E.F., yaymlanmaml§ 
bltirme tezi). Gazi Çoban Mustafa Paşa'nm 935/1528-29 tarihli vaktiyesinde ve Piri 
Mehmed Paşa vakfında (XVI. yy.) da AbdüsseHi.m Bey'in adı geçmektedir : T. Gök
bilgin, Edirne ve Pa§a Liv4sı, Vakıflar, MiilkleT, Mukataalar, İstanbul 1952, 525, 489. 

ll Edirne'deki Koyun Baba derga.hı (1165/1751) kita.besinde adı geçmekte iSe 
de (0. Onur, Edirne, Türk Tarihi Vesikalanndan, lstanbu'l 1972, 250-51), kimliti hak
kında bilgi verilmemiştir. Hıbri, bazı tarikatlerden 10 kadar kimsenin (aralarmda Ko
)!un !3aba da var) içeriSinde kandilleri yanan türbelerini Edirne'de gördütünü yaz
makta, fakat o da kimliklerini bilmemektedir: Gökbilgin, Edirne Hakkında Yaztlm~ 
Tarilıler, 98. 

12 Not. 10'da Sinan'la ilgili eserler. 
13 Reyhanlı-Altun, 75-76. 
14 Evliya Çelebi, 8eyahatn4me, İstanbul ill/479. Seyahatnıı.me nüshalarınm yer

leriiçin bk. Kreiser, Edirne im 1"1. Jahrhunilert, 264 • 
.. . Kitabe : Göricek Azmi dua' id~p didi. tarihin . 

. . . Btı . binayı eyleye Allah bakl üstüvar _. 
sene 984 ~ .. . . 
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ri ve Katib Çelebi ise camiin tarihiiii 985/1577 olarak göstermektedider1G. 

Şimdiy;e kad~r yapılan ar;lştırmal~ra, bu kitabenin e~l~nmesi ile, kül
liyenin 'yapım tarihi 984-985/ 1576-77" olarak kesinleşniekte ve Mimar Si
nan'ın büyük eseı:leririden ~iri daha 'açıklık kazaniıiiı.'ktadır. .. . 

.;·, .... : ·.•j: :. . . t· .. ·· .· .. 

··.:··. 

:i 
.. , .... 

: .'.· : ' .ı · 

:ı ' -
·,, ., 

. ı;: .: 

.· 
.. ··: .:, 

.• . Cı: 

· : ; . . 

15 J .V. Hammer, Rumeli una Bosna, Geographisch beschrieben von Mustafa ben 
Abdalla Haaschi Olıalfa, Wien 1812, ·22; T :·. Gökbilgin, Edirne Ha'k'k1naa Yazılmış Ta
rihler, 112. 



Sumınary 

In a recent article, «Edirne/Havsa'da Sokollu {veya Kasım Paşa) ' 
Külliyesi», we studied one of the most · important mosque complexes 
created by Sinan. The purpose of this piı:per is ti::) ':give, on the basis of 
new material w hi ch includes a Cllscussion. o~ the two inscriptions and the 
çeşme {fountain), some ~ther ·. information c~ncerning the same com
plex. The çeşme was built oil the corner of..t.}?.e double bath of the complex, 
projecting into the ro~d which'l.ısed. to have· an arasta; It has five sides, 
three of which are wider than the other: two and contain pointed arches. 
The inscription paner are situated above the arch on the central facet. The 
pilasters on the corners e'nd with stalad:ite-like sman arehes descending 
down to the po~t where the arehes ı:;tiı:rfi It is covered with a lead roof on 
top of which qıere is a Ian,tern in Baroque style. . . 

•• : .· •• .. ı 

Although ·the in.s~ript{on, written ili a beautiful thuluth_, gives the 
date 1194/1780 and this wo11ld accord with the architectural style, the 
peculiarity of the spelling of cert~in words indicates that it was copied 
from the original inscriptiori. at a: İnuch:later date. The çeşme with its ar
chitectural style and decoration. is considerably inferior to contemporary 

. ' examples. · ·· 

The content of the second inscription indicates that it belonged to a 
fountain built at the same .,period as a part · of theı ~omplex. The names 
inaeribed are, Kasım Paşa, son of Sokollu Mehmed: ··Abdüsselam efendi, 
defterdar;ı es bak {former chief treasurer) during the reign of Süleyman 
the Magnificent, and Koyun Baba' ·who. has not yet be identified. The 
third inscription, although largely illegible because of erosion of the 
marble on which it was inscribed, is nevertheless extremely important. In 
the previous article, the chronogram above the mosque entrance was 
partly deciphered and its possible identity with the inscription of the 
complex as given by Evliya Çelebi was discussed. As the two legible 
words of our inscription are the same as those seen by Evliya Çelebi above 
the entrance to tQ.e mosque courtyard from the prayer dome, we can as
sume that the date of the complex was 984/1576-77. 
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Resiın 1. Çeşmenin, arastanın bulunduğu yoldan görünüşü. 
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Resinı 2. · Çeşme, genel görünüş. 
. ;. . . . 
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