
AKMANASTIR 

cın içine sıra halinde oyulmuştu; bunun 
önündeki düzlük ise 1923'e kadar ma
nastırın iç avlusu vazifesini görmekte 
idi. Düzlüğün diğer yanında ise boydan 
boya kagir yapılı ek binalar uzanıyordu . 

Dört payeli haç biçiminde oyulan kilise
nin duvarlarında önceleri muhtemelen 
fresko resimler de vardı. Fakat 1964'te 
duvarlar tamamen çıplak haldeydi ve 
mescidin izine rastlamak da mümkün 
olmamıştı. Bu belki, bir kısmı ayazma
nın üstünde olan kagir ek binada idi. 
Akmanastır. esasında bir Bizans dini ku
ruluşu olmakla beraber Selçuklu tari
hi ve islam tasawufu ile sıkı bağlantı
sı olan bir eser hüviyetini kazanmıştır. 
Akmanastır aynı zamanda Selçuklu dev
rinde Hıristiyanlığa karşı gösterilen ge
niş müsamahayı da vurguluyordu. 
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Iii SEMAVİ EYİCE 

AKMANSÜ, Halid 

(bk. DADAYLI HALiD BEY). 
_j 

Akmedrese'nin avıusu ve ana evvanı 

re eğitim yapmak üzere vakfedilmiştir. 
Medresenin evkafı arasında Niğde be
desteni, buna bitişik han, Meydan ma
hallesinde çifte hamam. birçok dükkan. 
arazi, değirmen. bağ vb. bulunmaktadır. 

Akmedrese ortası avlulu. çift katlı 

medreselerin en güzellerindendir. Cep
hesinin ortasını yüksek ve çok zengin 
biçimde işlenmiş mermerden bir taçka
pı süsler. Üst kat bu cephede kaş ke
merli ikiz pencereler halinde dışarı açıl
mıştır. Ancak geç devirlerdeki bir ta
mirde bu zarif pencereler bozularak yer
lerine düz pencereler yapılmış ve dışarı
dan üst kata çı kışı sağlayan merdiven
ler ilave edilerek cephenin ahengi bo
zulmuştu. Fakat Türk mimarisinde bir 
yenilik olan bu ikiz pencereli galeri son 
yıllarda yeniden eski biçimine dönüştü
rülmüştür. Payelerle yapılmış bir reva-
kın çevirdiği avlunun bir tarafında yaz
lık büyük mescid eyvanı vardır. Alt kat
ta tonozlu on hücre ile büyük eyvanın 
iki yanında kubbeli birer mekan yer alır. 
Üst katta içten merdivenle ulaşılan ve 

1 
1 cephedeki ikiz pencereleri sayesinde ha-

vadar bir cihannüma • biçiminde olan 
iki mekandan başka revakların gerisin-
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AKMEDRESE 

Niğde'de 

Karamanoğulları devrinde yapılmış 
bir medrese. 

_j 

ilk yapıldığında büyük ihtimalle muh~ 
teşem taçkapısının ve taşlarının beyazlı
ğından dolayı Akmedrese olarak adlan
dırılan bu değerli sanat eseri, kitabesi
ne göre 812'de (1409-10) Karaman beyi 
Alaeddin'in oğlu Alaeddin Ali Bey tara
fından yaptırılmıştır. istanbul'da Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulu
nan vakfıyesi Rebiülewel 818'de (Mayı s 

1415) tertip ve bir yıl sonra tasdik edil
miştir . Bu vesikaya göre medrese o za
man Yuğutaş denilen mahallede inşa 

edilmiş, Hanefi ve Şafii mezhebine gö-
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Akmedrese'nin 
giris 

cephesi· 
Niğde 

. de tonozlu sekiz hücre vardır. Buradan 
iki merdiven, kubbeli mekanların üstün
den medresenin damını teşkil eden taş 
döşeli terasa çıkışı sağlıyordu. 

Akmedrese'yi yaptıran Ali Bey'in ne
rede öldüğü ve kabrinin nerede bulun
duğu bilinmiyor. Medresenin eyvan mes
cidinin iki tarafındaki kubbeli mekan
lardan birinin kışlık dershane-mescid ol
duğuna, diğerinin ise bazı benzerlerin
deki gibi banisinin türbesi olarak düşü
nüldüğüne ihtimal verilebilir. Taçkapının 
itinalı ve çok zengin süslemesine karşılık 
diğer kısımlarda büyük bir sadelik ha
kimdir. Fakat burada da ince bir zevk 
mahsulü halinde taş üzerine oyma süs
lemeler görülür. Akmedrese halen mü
ze olarak kullanılmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

A. Gabriel. Monuments Turcs d'Anatolie, Pa· 
ris 1931, 1, 137·142; E. Diez v.dğr., Karaman 
Devri Sanatı, istanbul1950, s. 166·175; Metin 
Sözen, Anadolu Medrese/eri, istanbul 1970, 1, 
194·201; Uzunçarşıh. "Karamanoğlu Ali Bey 
Vakfiyesi", VD, ll (1942). s. 45·80; A. S. Ülgen. 
"Niğde'de Akmedrese" , a.e., s. 81·82. 

L 

li! SEMAVİ EYİCE 

AKMERCAMİİ 

Kahire'de 
FAtımiler devrine ait cami. 

_j 

Kitabesine ve kaynaklara göre 519 
( 1125) yılında Halife Emir E bO Ali el
Mansor zamanında Vezir Me'mOn el-Ba
taihi tarafından yaptırılmıştır. iki soka
ğın kavşağında köşeyi dolduracak suret
te inşa edilen camiyi, 799'da (1396-97) 
Sultan Berkuk'un veziri Emir Yelboğa b. 
Abdullah iç avluda şadırvan ve bir mi
nare ilave ederek tamir ettirmiş, ayrıca 
nakışları, mavi renk ve altın yaldızla bo
yatmıştır. Minare 1412'de bir daha yeni-


