
Ineili Köşk'ün Jean Nikolas Huyot tarafından yapılan sulu 
boya resmi (Necipoğlu, s. 227) 

Yüzyıl boyunca unutulmuş olarak ka
lan Sinan Paşa Köşkü 1964'te. o yıllarda 
Topkapı Sarayı, Müzesi'nde görevli yük
sek mimar Mualla Eyüboğlu - Anhegger 
tarafından temizlenmiş ve basit bir araş
tırma yapılmış. bu çalışmanın sonunda 
ewelce köşkün duvarlarını süsleyen XVI. 
yüzyılın güzel çinilerinden bir hayli par
ça bulunmuştur. Sedat Hakkı Eldem de 
mevcut kalıntılar ve eski resimlerin yar
dımıyla binanın alt yapısının rölövesini ve 
üstteki esas köşkün restitüsyon deneme
sini çizmiştir. Köşkün XIX. yüzyılın başla
rındaki dış görünümü Jean Baptiste Hi
lair'in. Choiseul -Gouffier'nin büyük kita
bındaki gravürlerde, Jouannin- Gaver'in 
Osmanlı tarihine ait eserinin resimler kıs
mında ve ilk defa Gülru Necipoğlu'nun 
yayımladığı, Jean Nikolas Huyot'nun Pa
ris'te Bibliotheque Nationale'deki sulu
boya resminde mevcuttur. 

ineili Köşk. Marmara tarafındaki Bi
zans surlarının önüne eklenen, kesme 
taştan kemeri i bir alt yapının üstüne otu
ruyordu. Denize doğru açılan bu çifte ke
merin arasında çeşme yer almaktadır. Bu 
ka idenin ve iki yanındaki kanallardan sol-

dakinin bitiminde bir dizi halinde taş kon
sollar sıralanır. Çıkmanın yan cephelerin
den Sarayburnu tarafında bir. Ahırkapı 
tarafında ise iki kemer mevcuttur. Cho
iseul -Gouffier tarafından yayımlanan ve 
köşkü XVIII. yüzyılın sonlarındaki durumu 
ile gösteren. J. B. Hilair'in çizdiği gravür
de bu kaidenin üstündeki cumba biçimin
deki mekan geniş saçaklı, ahşap çatılıdır. 
Sedat Hakkı Eldem'e göre cumba sonra
dan ilave edilmişti ve ahşap eliböğrün
delere dayanıyordu. Dikdörtgen biçimin
deki kagir esas mekan ortada kare bir 
kitle halinde yükseliyor ve bunu bir ku b
be örtüyordu. Choiseul- Gouffier'nin gra
vüründe bu kubbe Osmanlı mimarisine 
oldukça yabancı bir biçimde piramit şek
lindedir. Halbuki Jouannin - Gaver'in Os
manlı tarihine dair kitabındaki gravür
de de burası kubbe ile örtülüdür. Esas 
mekanın dört köşesinde birer baca yük
selir. Jouannin'in gravüründe bunlara bi
rer minare görünümü verilmiştir. Sed at 
Hakkı Eldem. birtakım tahminlere daya
narak aslında köşkün orta mekanının bir 
kubbe ile değil ahşap bir çatı ile örtülü 
olması gerektiğini ileri sürer. Ayrıca köş
kün arka tarafında, şimdi demiryolunun 
geçtiği yerde bir revakın bulunduğu tah
min edilmektedir. Yine Eldem, köşkün 
önünde kıyıda ewelce bir rıhtımın varlı
ğını öne sürmüştür. Buraya bazan kayık
larla gelindiğini ve bunların bağlanması 
için mermer sütun gövdelerinden baba
lar olduğunu belirttiğine göre herhalde 
en azından uygun bir iskelesi de olmalıy
dı. Fakat 1817-1820 arasında J. Nikolas 
Huyot tarafından suluboya olarakyapılan 
resimde köşkün önünde muntazam bir 
rıhtım vardır ve kenarına bir dizi ağaç di
kilmiştir. ineili Köşk, Topkapı Sarayı sahi
lindeki kasırların en eskilerinden ve aynı 
zamanda en muhteşemlerinden biri ol
ması bakımından sanat tarihinde önemli 
bir yere sahiptir. 
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XIII. yüzyılda 
Antalya-Burdur yolu üzerinde 

inşa edilen 
Anadolu Selçuklu kervansarayı . 

_j 

Burdur'un Bucak ilçesi incirönü mevki
inde olup Eğridir'deki Sultan Hanı ile Kırk
göz Han'ın da kurucusu olan Anadolu Sel
çuklu Sultanı ll. Gıyaseddin Keyhusrev ta
rafından 636 ( 1238-39) yılında yaptı ni
mıştır. Sultan hanlarının plan şemasında 
ele alınan incir Ham'nın kapalı (kışlık) bö
lümü sağlam olmakla birlikte öndeki av
lusu yıkılmıştır. Eni kapalı bölümünden 
daha geniş olan avlunun yalnızca batı du
varıyla bunun kapalı bölümle birleşen dış 
köşesindeki kare kesitli payanda kısmen 
mevcuttur. Avlunun revaklı olup olmadığı, 
burada son yıllarda Rahmi Hüseyin Ünal 
tarafından yapılan kazı çalışmalarının so
nunda anlaşılacaktır. 

Kesmetaş kaplamaya sahip olan incir 
Ham'nın yapımında çevredeki antik mal
zemeden de faydalanılmıştır. Kesmetaş 
kaplaması birçok yerde söküldüğünden 
moloz dolgu ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 
30 x 42 m. ölçüsünde olan kapalı bölümü
nün duvarları dıştan sekiz adet duvar pa
yandasıyla takviye edilmiştir. içte yirmi 
dört kalın payeye oturan sivri kemerierin 
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taşıdığı tonozlarla enine yedi nefli olarak 
düzenlenmiş olan yapıda, kapı ekseninde 
yer alan dikey bir nef yan n efieri boydan 
boya kesmektedir. Benzer planlara sahip 
olan diğer haniardakine göre daha yük
sek olan bu orta nefin merkezinde bir 
ku b benin bulunduğu kabul edilmekte
dir. Beden duvarlarına açılan on beş adet 
mazgal pencereyle kapalı bölümün hava 
ve ışık ihtiyacı sağlanmıştır. 

Güneyde cephe ortasında yer alan dışa 
taşkın taçkapının nişi. içeriye doğru da
ralan istiridye kabuğu biçiminde yivli to
nozla örtülüdür. üst kısmı yıkık olan taç
kapı iki yanda birer bordürle süslenmiş
tir. Tonoz kemerini kuşatan geçmeli bor
dürün iki ucundaki kemer başlangıçların
da karşılıklı birer aslan kabartması yer al
maktadır. Sırtlarında insan yüzlü güneş 
kabartması taşıyan bu aslanların ll. Gıya
seddin Keyhusrev'in sikkelerinde de gö
rülmesi bunların sultanın arması olarak 
yorumlanmasını sağlamaktadır. Daha 
aşağıda yer alan karşılıklı iki rozet içinde, 
ortada sekiz koli u bir yıldız ve etrafında 
rOmili- palmetli süsleme bulunmaktadır. 

Kapının iki yanında köşelerde akantuslu 
başlıkları olan zarif işlemeli sütunçeler 
yerleştirilmiştir. Girişin iki yanında yer 
alan nişlerin üzerinde ejder başlarından 
gelişen rOmili bir kompozisyon görülmek
tedir. Basık kemerli giriş kapısının üzerin
deki bölümde dört satırlık inşa kıtabesi 
yer almaktadır. Ayrıca kapalı bölümde. 
sağdaki ilk tonazun ortasında oldukça ha
rap durumda bir insan başı kabartması 
mevcuttur. 

H anın solundaki ilk n efi n duvarları için
de dörtgen formda küçük bir sarnıç var
dır. Sarnıcın suyunun hanın biraz ilerisin
de bulunan bir kaynaktan geldiği tahmin 
ediliyorsa da kesin değildir. Bu kaynak 
üzerinde bugün yıkık halde bir hamam 
kalıntısı bulunmaktadır. 
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1303 -1357 yılları arasında 
Fars ve İsfahan'da hüküm süren 

bir hanedan. 
_j 

Kurucusu Şerefeddin Mahmud Şah'ın 
İlhanlı hükümdan Olcaytu Han tarafından 
ineOların (hassa arazi) idaresiyle görevlen
dirilmiş olmasından dolayı hanedan bu 
adla anılmıştır. Hamdullah ei-Müstevfı, 

Şerefeddin Mahmud'un soyunun muta
sawıf Hace Abdullah-ı Herevi'ye ulaştığını 
söyler ( Tarfl]-i Güzide, s. 622). İlhanlı Hü
küm dan EbQ Said Sahadır Han dönemin
de Şlraz ve hemen hemen bütün Fars böl
gesini hakimiyeti altına alan Şerefeddin 
Mahmud Şah fiilen bağımsız bir hüküm
dar haline geldi (725/1325). Şerefeddin. 
EbQ Said Sahadır Han'dan sonra ilhanlı 
tahtına geçen Arpa Han tarafından öl
dürtülünce (736/1336) Celaleddin Mesud. 
Gıyaseddin Keyhusrev, Şemseddin Mu
hammed ve Cemaleddin E bO İshak adlı 
dört oğlu arasında iktidar mücadelesi 
başladı. Şiraz'ı babasının sağlığında yö
netmeye başlayan Celaleddin Mesud hü
kümdarlığını ilan etti. Mesud'un, kardeşi 
EbQ İshak ile Fars'a gitmesini fırsat bilen 
Gıyaseddin Keyhusrev iktidarı ele geçirdi. 
Kardeşler arasındaki mücadele Gıyased
din Keyhusrev'in 739'da (1338-39) ölü
müyle sona erdi. Ardından Mesud, Şern
seddin Muhammed'i Kal'a-i Sefid'de hap
setti. Çobanller'den Pir Hüseyin'in deste
ğiyle hapisten kurtutmayı başaran Şern
seddin Muhammed, Pir Hüseyin ile birlik
te Şlraz üzerine yürüdü. Zor durumda ka
lan Mesud Şah şehri terketti (740/ı 340). 
Pir Hüseyin Şlraz'da idareyi ele geçirince 
Şemseddin Muhammed'i öldürttü. Bir yıl 
sonra EbQ İshak. İncQlular'ın hakimiyetini 
sağlamak üzere Çobanller'den Melik Eş
ref'in yardımıyla Şlraz'a saldırdı ve Pir Hü
seyin'i buradan sürerek şehre hakim ol
du. Bu arada Mesud Şah LOristan'a gidip 
M elik Eşref'in kardeşi Yağıbastı ile ittifak 
yaptı. Yağıbastı'nın desteğiyle Şlraz'a gi
ren Mesud Şah 743 (1343) yılında öldü
rüldü. 

Çobanller arasında çıkan ihtilaftan fay
dalanan EbQ İshakŞiraz' a ve bütün Fars'a 
hakim oldu. Hakimiyet alanını genişletip 
Yezd ve Kirman'ı da ele geçirmek için fa
aliyete başladı. EbQ İshak. muhaliflerini 
Şlraz'dan uzaklaştırdıktan sonra Muzaf
feriter'le karşı karşıya geldi. Başlangıçta 
bir plan gereği Muzafferller'in kurucusu 
Mübarizüddin Muhammed ile dostluk 

antiaşması yaptı. Bunun için 5000 kişilik 
bir orduyla onu desteklemek ve Muzaffe
rller'e karşı çıkan Uganlılar'ı uyarmak üze
re harekete geçti. Asıl amacı düşmanıyla 
iş birliği yaparak Mübarizüddin'i ortadan 
kaldırmak ve Kirman'ı ele geçirmekti. An
cak bunu gerçekleştiremedi. 751 (1350) 
yılında Yezd'e yürüyüp şehri dört ay ku
şattı. Kışın yaklaşması üzerine Şiraz'a 
dönmek zorunda kaldı. 

753'te (1352) tekrar Kirman'a saldıran 
E bO İshak burada yapılan savaşta ağır ka
yıplar verdi. Mübarizüddin Muhammed, 
EbQ İshak'ın zayıflığından yararlanarak 
Şlraz'a saldırmak istedi. E bO İshak saldı
rıya engel olmak için elçi yolladıysa da onu 
planından caydıramadı. Bunun üzerine 
ona karşı koymak amacıyla ordusuyla 
şehrin dışına çıktı, fakat bir savaş meyda
na gelmedi. Mübarizüddin şehri kuşat
maya devam ederken şehrin önde gelen
lerinden bir grup kendisine bağlılıklarını 
bildirdi. Uzun süren kuşatmadan dolayı 
zor durumda kalan halkın şehrin kapısını 
Mübarizüddin'e açtığını öğrenen EbQ is
hak şehri terkederek İsfahan'a gitti ( 754/ 

ı 353), daha sonra LOristan'a geçti. 

EbQ İshak'ın hazineleri Mübarizüddin'in 
yeğeni Şah Sultan'ın eline geçti. Bu olay
dan bir süre sonra EbQ İshak İsfahan'a 
sığındı. Şehir önce Mübarizüddin, ardın
dan Şah Sultan tarafından uzun süre ku
şatılınca halk Şah Sultan'a biat etti. Şe
hirden kaçamayan EbQ İshak ise Şeyhü
lislam Nizameddin Asil'in evine sığındı. 
Ancak birkaç gün sonra şeyhülislam onu 
Şah Sultan'a teslim etti. Şah Sultan da 
EbQ İshak'ı Şlraz'a Mübarizüddin'in yanı
na gönderdi. E bO İshak daha önce öldürt
tüğü Emir-i Hac Darrab'ın akrabaları ta
rafından Mübarizüddin'in huzurunda öl
dürüldü (2ı Cemaziyelewel 758/ ı 2 Mayıs 
ı 357). Böylece ineOlular hanedam tarihe 
karışmış oldu. EbQ İshak'ın ölümü mü
nasebetiyle başta Hafız-ı Şlrazi ve Zakani 
olmak üzere bir kısım şairler mersiyeler 
yazmışlardır. 

Şiir ve edebiyata yakınlığıyla tanınan 
E bO İshak şair ve alimleri himaye etmiş, 
Hafız'ı himayesine alarak kendisine maaş 
bağlamıştır. Şemseddin Muhammed b. 
Mahmud-ı Amüli Neta'isü'l-tünun ii 
'ara'isi 'l-'uyun adlı eserini ona sunmuş, 
Şeyh Eminüddin Muhammed KazerOni, 
Kadı Adudüddin el-ki ve Pir Yahya Ce
mali-i SQfi gibi dönemin önemli şahsiyet
leri kendisini takdir etmişlerdir. 

EbQ İshak'ın bastırdığı gümüş sikkeler 
135Z'de Fars bölgesinde tedavülde idi. 


