
mıştır. Doğusunda Danişmendliler'e ait 
Enderun Camii, batısında Selçuklular'a 
ait Yıldız Hamarnı (Çukur Hamam) yer alır. 
Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsa
meddin. mektebin kagir ve çok sağlam 
olduğunu, 1300 (1882) yılında yine aynı 
amaçla kullanıldığını. imaretin yanların
da da büyükçe birer tabhane bulunduğu
nu kaydetmektedir. Caminin doğusunda
ki basit yapının zikredilen mektep olma
sı ihtimal dahilindedir. Camiye, kuzeyin
deki yoldan yuvarlak kemerli bir kapıyla 
girilen ve basamaklarla inilen küçük bir · Amasya Hatuniye camii'nin planı ve icinden bir görünüş 
avludan geçilmektedir. Avlunun sağında 
sivri kemerli derince bir niş içinde hazneli 
bir çeşme ve sivri tonozlu bir hela mevcut-
tur. Daha sonra da bir tarafından cami-
nin son cemaat yerine, diğer tarafından 
Yıldız Hamarnı'na bitişik olan ve içinde · 
dört adet dolap bulunan tonozlu bir oda 
gelmektedir. Eski resimlerden küçük av
luda bir kuyu bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Cami, arka arkaya eksen de yer alan ve 
boyutları farklı iki dikdörtgen kagir pa
yeye oturan iki küçük kubbe ve yanların
daki daha alçak ikişer çapraz tonazla ör
tülü hacimlerden teşekkül etmiştir. Bu 
plan tipinin özellikle m. yüzyılda Bursa, 
Alaşehir, Manisa. Dimetoka gibi yerlerde 
ve mı. yüzyılda zaman zaman istanbul'
da kullanıldığı görülür. Beş kubbeli olan 
son cemaat yerinin yan duvarları uzatıl
mıştır. Minare sağ da ve camiye bitişiktir. 
Bina moloz taştan yapılarak sıvanmış ve 
tuğladan kirpi saçakla çevrilmiştir. Son 

Hatuniye Camii -Amasya 

cemaat yerinin alın duvarı ise kısmen ara
ları üç sıra dikine tuğlalı taşla örülmüş 
ve tuğladan hendesl bir su ile bezenmiş
tir. Son cemaat yerinin orta kubbesine 
tromplarla ve yan kubbelerine pandan
tiflerle geçiş sağlanmıştır. Kaidesiz mer
mer sütunların başlıkları basit ve sade, 
kemer gergileri ahşaptır. iri söveli ve ba
sık kemerli kapı m ermer bir silme ile çev
rilidir: üzerindeki kitabe yerine 1980'de 
sarı zemin üstüne siyah yağlı boya ile, "Ya 
müfettiha'l-ebvab iftah lena hayra'l-bab" 
ibaresi yazılmıştır. Caminin iç ölçüleri 
1 S. 70 x 12,20 metredir. Kalınlığı 1 met
reyi bulan duvarlardan Yeşilırmakyönün
deki taşkınlara karşı üst sıra pencere hi
zasına kadar takviye edilerek 2,50 met
reye ulaştırılmıştır. Yan duvarların alt ve 
üst sıralarında ikişer. kıble duvarında alt
ta mihrabın iki yanında mazgal gibi da
ralan iki, üstte beş ve kubbelerde de dör
der pencere vardır: son cemaat yerine 
bakan kuzey duvarındaki iki pencere ise 
örülerek dolap haline getirilmiştir. Mih
rap basit bir yuvarlak n iş şeklindedir': ah
şap minber yenidir. Gövdesi ve bindirme
li tarzda yapılan şerefe altı tuğladan. kor
kuluğu taştan olan minarenin girişi ca
minin içindedir. 
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HATUNİYE KÜLLİYESİ 

Manisa'da 

L XV. yüzyıl sonlanna ait külliye. _j 

Hükümet konağının yukarısında yer 
alır. ll. Bayezid'in eşlerinden Hüsnüşah 
Hatun adına oğlu Şehzade Şehinşah tara
fından yaptırılmıştır. Hüsnüşah Hatun'un 

HATUNiYE KÜLLiYESi 

Reblülewel 903 (Kasım 1497) tarihli vak
fiyesinden Manisa'da bir cami, bir imaret, 
bir hamam ve bir han yaptırdığı öğrenil
mekte. ayrıca "ta'llm-i sıbyan" için bir 
muallim tayin edildiği yolundaki ifadeden 
bunlar arasında bir de sıbyan mektebi
nin bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
caminin batısında bir mektep binası mev
cuttur (aş. bk.). Külliyenin merkezini teş
kil eden caminin cümle kapısı üzerindeki 
ki ta be 896 ( 1490-91) tarihlidir ve doğru
dan Hüsnüşah Hatun'un adını verme
mektedir: cell sülüsle ve Arapça olarak 
üç satır halinde yazılmış . inşa tarihi eb
ced hesabıyla "bi-hayri'l -bina" şeklinde 
kaydedilmiştir. Onun üstündeki ta'lik hat
lı dört satırlık ikinci kitabe Sultan Abdül
mecid'in tamiratma aittir. Cami, kayıtla
ra göre 1 020' deki ( 1611) bir zelzelede · 
harap olmuş, 1047'de (1637) su yolları , 

10S3 (1643) ve 1083'te de (1672) kendisi 
çeşitli tamirler geçirmiştir. Evliya Çele
bi'ye göre "tahıl pazarı içre cemaat-i ke
slreye malik bir cami-i atlk"tir. 

Plan olarak bir orta kubbe ile yanların
da ikişerden dört adet daha küçük kub

be örtülü beş mekan ve beş bölümlü bir 
son cemaat yerinden meydana gelen ca

minin kıble tarafından ana cadde geç
mektedir. Duvarlar bir sıra kesme taş. iki 
sıra yatay ve dikey konulmuş tuğlalarla 
örülmüştür. Bugün açıklıklarının tamamı 
camekanlarla kapatılmış olan son cema

at yerinin orta kısmı aynalı tonoz, yan kı
sımları kubbe örtülüdür: sütun başlıkla
rının antik yapılardan devşirme olduğu 
görülür. Buradan ortadaki ana kapı ile ha
rime. sağ ve soldaki kapılarla da yan rne
kanlara girilir. Bu plan tertibi XIV ve m. 
yüzyıllarda sıkça görülmektedir. Yan ka
pıların varlığı, iki yandaki mekanların ön-
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Hatuniye Camii ve icinden bir görünüş - Manisa 

eeleri tabhane-misafirhane işleviyle kul
lanılmış . daha sonra ara duvarları kaldı 

rılarak harim alanına katılmış olduğunu 

düşündürmektedir. Sağ tarafta köşeye 
yerleştirilen minarenin kaidesi kadar dı
şa taşkın olan sö n cemaat yerinin mer
kezinde bulunan cümle kapısı . içeriden 
orta kubbeye yani iç aksa göre bir hayli 
sağa kaçmış durumdadır. Az derin iç içe 
iki kemerin içine yerleştirilen girişin ba
sık kemeri kırmızı ve beyaz mermerden 
işlenmiştir. Kapının sağında ve solunda 
birer pencere, sağdaki pencerenin üze
rinde ayrıca balkonlu bir pencere daha 
mevcuttur; bu tarafta alttaki pencere
den sonra mihrabiye, yan mekan kapısın
dan sonra da minare kapısı yer almakta
dır. Binanın duvar kalınlığı 0,95-1,15 m .• 
iç hacmi 24,0 x 11,15 metredir. Yan kub
beler, ortalarında birer silindirik niş olan 
iki kagir ayağa oturmaktadır. Kubbe kas
nağı yüksek ve sekizgendir; her kenarı

nın dış yüzünde geniş ve derin dikdört
gen girintil er içinde yuvarlak kemerli bi
rer pencere vardır. Kubbe köşelikleri üç
gen şeklinde ve düzdür. Mihrap tarafın

daki yan kubbeler diğerlerinden daha 
yüksektir; böylece ana ku b be kasnağının 
yüksekliği bir ölçüde maskelenmiştir. Bu 
yan hacimierin her yüzünde bir alt ve bir 
üst pencereden başka birer de yuvarlak 
pencere mevcuttur; camideki bütün alt 
pencereler Iokma demirli, diğerlerinin ta
mamı ise alçı şebekelidir. İki taraftan ba
samaklarla çıkılan sol dipteki bölüm ca
minin zemininden 58 cm. daha yüksek 
olup bir mahfilin varlığını akla getirmek
tedir. 

Mihrap silme çerçeve içinde sarkınalı 
hafiflet me kemerli, yaşınağı ise dört sı-
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ra bademli ve mukarnaslıd ır; yanlarında 

alışılmışın dışında ikişer adet kum saati 
bulunmaktadır. Ahşap minber Selçuklu 
oyma sanatının izlerini taşıyan bir şahe
serdir. Her tarafına geometrik motifler
le rumi ve hatayiler, giriş kapısı üzerinde
ki şemseli tacın altına da yarısı düz, yarı
sı ters olarak "innallahe ve melaikete
hu ... " ayeti (el-Ahzab 33/56) oyulmuştur. 

Minberin sol tarafındaki iki ucu sivri bey
zi bir çerçevenin içine oturtulan "evahir-i 
Zilhicce 900" kaydından 900 yiiı Zilhicce
sinin sonlarında (Eylül 1495), yani cami
den dört yıl sonra bitirilerek yerine ko
nulduğu öğrenilmektedir. Caminin en 
çok dikkat çeken unsurlarından birini teş
kil eden minarenin kaidesi kare prizma 
olarak başlamakta ve son cemaatyeri sa
çağın dan itibaren sekiz köşeye dönüşe
rek her yüzde taş ve tuğla ile örülmüş ke
merli bir girintiyi t akiben kısa ve dik ye
di- sekizlerle bileziğe ulaşmaktadır. Son
radan sıvanan yuvarlak gövde tuğladan 
zikzaklı helezon şeklinde örülmüştür; şe
refenin altı pahlı ve basit, taş korkuluğu 
sağırdır. 

Caminin batısında yer alan binanın. 
vakfiyedeki muallim tayiniyle ilgili cüm-

Hatuniye 
Camii'nin 

kitabesi 

!eden varlığı öğrenilen sıbyan mektebi ol
ması gerekir. Her ne kadar İbrahim Gök
çen mektebin 1083 (1672) yılından son
ra yapıldığını söylemekteyse de bina Fa
tih ve Il. Bayezid devrinin sıbyan rnekte
bi örneklerinin bir prototipidir ve onlar 
gibi yazlık ve kışlık iki mekandan oluş
maktadır ; ayrıca cami ile aynı inşai un
surlara sahiptir. Yazlık kısmı. üzeri aynalı 

tonazla örtülü ve tek pencereli önü açık 
bir eyvan, kışlık kısmı ise alt ve üst sıra 
pencereleri ve dalapiarı olan kapalı bir 
mekan şeklindedir. 

imaretin yeri, yapısı ve mahiyeti bilin
memektedir. Bununla birlikte 1531'de 
imaretin senelik harcamalarının 37.991 
akçeye ulaştığı, her gün yemek çıktığı ve 
dağıtıldığı, gündelik olarak 30 kg. civa
rında et, 63 kg. civarİnda un sarfiyatı ya
pı ldığı, elde edilen gelirlerle bütün külli
ye vazifeiiierine yılda 54.480 akçe öden
diği, zaman zaman imarete su sağlayan 
kanalların tamirinin gerçekleştirildiği tes
bit edilebilmektedir (Emecen, s. 94). Ca
minin vakıfları arasında sayılan hamamın 
ise 1940'1ı yıllara kadar Serabad mahal
lesinde harabeleri bulunan hamam oldu
ğu sanılmaktadır. Hamamın vaktiyede 
yer alan sabah erkeklere, öğleden sonra 
kadın lara tahsis edildiği kaydından tek 

· hamam planında yapıldığı anlaşılmakta

dır. 

Evliya Çelebi'nin, "Tahıl pazarı ham kur
şunludur, kal'a misal kırk kubbeli han-ı 

kebirdir kim cümle Arap ve Acem bezir
ganı anda meksederler, ismine Hatuniy
ye Ham derler" cümlesiyle anlattığı han 
bugün Kurşunlu Han adıyla tanınmak
tadır ve caminin güneyinden geçen ana 
caddenin öbür tarafında kalmıştır. Vakti
yede altta otuz altı , üstte otuz sekiz oda
sı, avlusu, ortasında havuzu. büyük bir 
ahırı , m üştemilatı ve bitişiğinde yirmi bir 
dükkanı olduğu belirtilen hanın 1643, 
1677 ve 1966'da esaslı biçimde onarıldı
ğı bilinmektedir; bugün restore edilmiş 
haliyle öğrenci yurdu olarak kullanılmak
tadır (b k. KURŞUNLU HAN). 
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HATUNİYE MEDRESESi 

(bk. ÇiFTE MİNARELİ MEDRESE). 

HATUNİYE MEDRESESi 

Karaman'da 
XIV. yüzyıla ait medrese. 

_j 

ı 

_j 

Karamanoğlu Alaeddin Bey'in hüküm
darlığı döneminde, Murad Hüdavendi
gar'ın kızı olan eşi Melek Hatun (Neflse 
Sultan) tarafından 783 (1381) yılında mi
mar Nurnan b. Hoca Ahmed'e yaptırılmış
tır. İki eyvanlı, tek katlı ve revaklı avlusu
nun üzeri açık medrese plan şemasında
dır. 

Avlunun güney kanadında dışa taşkın 
ve yüksek ana eyvan yer alır. Sivri beşik 
tonazla örtülü ve kemeri palmetli bir bor
dürle kuşatılmış olan eyvanın arka duva
rında altta düz hatıllı, üstte sivt'i kemerli 
iki, yan duvarlarında da birer pencere bu
lunmaktadır. Ana eyvanın iki yanındaki 
kubbeli odalardan doğudaki kışlık ders-

hane. batıdaki Netise Sultan'ın türbesi
dir. Mukarnaslı tromplarla geçilen bir 
ku b be ile örtülü kışlık dershanenin kapı
sında rumi ve palmetlerden oluşan bir 
bordür. üstünde de iki satır ayet kuşağı 
bulunmaktadır. Türbenin kubbesi yalnız 
bir köşede mukarnaslı trompa. diğer kö
şelerde pandantiflere oturmaktadır; siv
ri kemerli kapının bordürü lotus-palmet 
motifleriyle süslüdür. üst bölümdeki iki 
satır ayet frizinin arasına plastik görü
nüm kazanmış dışa taşkın palmetler iş
lenmiştir. Onarımlarda her iki kubbenin 
ortasına aydınlatma açıklıkları yapılmış

tır. Dershanenin iki cephesinde altlı üst
tü ikişer pencere. türbenin ise güneye ba
kan cephesinde bir tek pencere bulun
maktadır. Onarımlar öncesi görülen izler
den ana eyvanın. kışlık dershanenin ve 
türbenin içinin siyah mavi çinilerle kaplı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Avlunun iki yanı revaklı olup revak ke
merleri altı adet devşirme sütuna dayan
maktadır. İkisi oval formdaki bu sütun
lar ve başlıkları farklı yükseklikte olduk
larından tepelerini aynı hizaya getirmek 
için değişik boyutlarda kaideler kullanıl

mıştır. Revaklar beşik tonazla örtülüdür 
ve kemerterin tonazun yarısına kadar 
uzatılmasıyla hareketli bir görünüm sağ
lanmıştır. Revakların arkasında avlunun 
iki yanında kubbeli dörder hücre. giriş ey
vanı nın yanlarında da beşik tonozlu birer 
oda bulunmaktadır. Birer mazgal pence
re ile dışarıya bakan bu hücrelere sivri ke
merli kapılardan girilmektedir. Avlunun 
batı kenarında, köşedeki iki hücre arasın
dan dışarıya açılan beşik tonozlu bir ko
ridor yer almaktadır. 

Süsleme düzeni açısından Selçuklu ya
pılarındakilerle büyük benzerlik göste
ren dışa taşkın taçkapı onarımlarda eski 
özelliklerini kaybetmiş durumdadır. Altı 

Karaman'da 
Ha tu niye 
Medresesi'nin 
avlu su 
ve ana eyvanı 

HATUNiYE MEDRESESi 

Karaman'da Hatuniye Medresesi'nin taç kapısı 

mermer. üstü sarımtırak kireç taşından 
yapılan kavsarası mukarnaslı taçkapının 

cephesi geometrik, bitkisel ve yazılı bor
dürlerle kuşatılmıştır. Selçuklu geleneği
ne bağlı kaldığı görülen Hatuniye Medre
sesi'nde Osmanlı mimarisinden de esin
lenilmiş ve örtü sisteminde kubbey~ yer 
verilmiştir. Dışa taşkın iri bitkisel süsle
meler ise Beylikler devri özelliklerini yan
sıtmaktadır. 

Yapı bugün Karaman Müzesi'nin bün
yesi içinde yer almakta olup ziyarete açık
tır. 
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~ ŞEBNEM AKALIN 

HATUNİYE MEDRESESi 
ı 

Mardin'de 

L 
XII. yüzyıla ait medrese. 

_j 

Kitabesinde adı Hatuniye olarak geç
mekle birlikte halk arasında kurucusuna 
nisbetteSitti Radviyye (Radaviyye) adıyla 
da bilinen yapı Mardin'in Gül mahallesin
dedir. Tarihi boyunca fazla müdahale gör-
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