
MEHMED 1 

I. Mehmed'in altı oğlu (Murad, Mustafa. 
Kasım, Ahmed, YGsuf, Mahmud) ile yedi 
kızının olduğu bilinmektedir. Bursa'da ca
mi (822/1419). medrese. imaretvetürbe 
(824/1421) yaptırmış. bunlara vakıflar 
tahsis etmiştir. Ayrıca Edirne'de yaptırı
lan Eskicami onun zamanında tamam
lanmış ( 816/1413) ve buraya vakıf olmak 
üzere bir bedesten inşa ettirmiştir. 
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MEHMED 1 MEDRESESi 

Merzifon'da 
XV. yüzyılın ilk çeyreği içinde 

inşa edilen yapı. 

Çelebi Sultan Mehmed tarafından 81 7-
820 ( 1414-1417) yılları arasında yaptırıl
mıştır. Yapı erken dönem Osmanlı medre
seleri içinde abidevi görünümü, Osmanlı 
öncesi Türk mimarisine bağlanan tasa
rımı ve Memlük mimarisinden etkiler ta
şıyan ayrıntılarıyla dikkati çeker. 

Türk-İslam mimarisinin en eski med
rese tasarımlarından olan açık aviulu ve 
dört eyvanlı tasarımı Osmanlı devrinde 
belirli bir ölçüde yaşatan bu medresenin 
yöre halkı arasında Merzifon Sultaniyesi 
olarak anıldığı bilinmektedir. Dönemin 
önemli bilim kurumlarından olan medre
sede kuruluşunun ardından Ferldüddln-i 
Divan!, Seydl Şemseddin Ahmed-i Kırım!, 

Amasyalı Rükneddin Abdülkerim, Niza
meddin Abdurrahman-ı Aftabl gibi ileri 
gelen alimler müderrislik yapmışlardır. 
1844'ten itibaren müderrisliğin veraset 
yoluyla intikal etmeye başlaması üzerine 
medresenin ilmi hayatı sona ermiş, bir 
müddet silah deposu olarak kullanılan ya
pı, Cumhuriyet devrinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından onarılarak çeşitli 

kültür faaliyetlerine tahsis edilmiştir. 

Giriş eyvanının kemeri üzerine yerleş
tirilmiş bulunan sülüs hattı Arapça men
sur kitabe inşaatın Çelebi Sultan Meh
med'in emriyle 817 (1414) yılında başla
dığını ve 820'de ( 1417) Umur Bey b. Ali 

tarafından tamamlandığını, mimarının 

EbG Bekir b. Muhammed Hamza ei-Mü
şeymeş olduğunu göstermektedir. Mima
rın. Amasya'da 817 (1414) tarihli Bayezid 
Paşa Camii'nin kİtabelerinden birinde "ei
Muallim Eb Cı Bekir b. Muhammed ei-Ma'
rGf bi-İbn Müşeymeş ed-Dımaşki" olarak 
adı geçmekte, Anadolu'da eser vermiş . 

aslen Şamlı bir mimar ailesine mensup 
olduğu anlaşılan bu sanatkarın, Ankara'
daki 831 (1427-28) tarihliKaraca Bey Ca
mii'nin kitabesinde Ahmed b. EbG Bekir 
ei-Müşeymeş ei-Muallim şeklinde zikre
dilen bir oğlunun bulunduğu tesbit edil
mektedir. 

V atayda ve düşeyde yapı kitlesinden ta
şırılarak abidevi bir görünüm kazandırıl

mış olan giriş eyvanı. Memlük zevkini çağ
rıştıracak şekilde koyu kırmızı ve açık sarı 
renkte taşlarla işlenmiş bir sivri kemerle 
dışa. aynı örgü malıernesine sahip basık 
ve geçmeli bir kemerle avluya açılmakta
dır. Eyvanın üzerinde yükselen ve silindir 
biçimindeki tuğla gövdesiyle minareyi an
dıran saat kulesi 1282' de ( 1865) Amasya 
mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından inşa et
tirilmiştir. Eyvanın cephesi sade bir ku
şakla çerçevelenmiş, bu kuşakla sivri ke
mer arasında kalan, kitabenin bulundu
ğu bölge iki renkte yatay taş sıraları ile 
örülmüş, cephe kabartma bir palmet 
dizisiyle taçlandırılmıştır. Yanlardan iki 
renkli örgüye sahip sivri kemerli sathl 
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nişlerle donatılmış olan eyvanın üstüne 
kubbeli bir mekan yerleştirilmiştir. Mer
kezdeki sekiz koli u yıldızdan dağılan geo
metrik kabartmaların süslediği eyvan ta
vanı söz konusu mekanın zemin döşeme
sini meydana getirir. Mukarnaslı bir yaş
makla donatılmış. birleşik kemerli birer 
pabuçluk ve yaşmağı mukarnaslı birer 
nişle yanlardan kuşatılmış olan avlu kapı
sından girince sağda ve solda yer alan 
merdivenler çatıya, oradan da eyvanın üs
tün deki kubbeli mekana geçit verir. Avlu 
kapısının geometrik motifler, rumiler ve 
sülüs hattı hadis ibareleriyle süslü olan 
ahşap oyma kanatları halen Ankara Et
nografya Müzesi'nde sergilenmektedir. 

Yapının ortasına bir kenarı yaklaşık 1 S 
m. uzunluğunda kare planlı, üstü açık bir 
avlu yerleştirilmiş, medreseyi oluşturan 
birimler bu avlunun bir zamanlar şadır
vanın bulunduğu merkezinde dik açıyla 
kesişen iki eksene göre kusursuz bir si
metri arzedecek şekilde dağıtılmıştır. Gi
riş eyvanının karşısına yazlık dershane ni
teliğinde kare planlı ve kubbeli bir eyvan, 
diğer eksen üzerine de aynı boyutlara ve 
üst yapıya sahip olan birer kapalı (kışlık) 
dershane. yapı kitlesinden eşit miktarda 
( 3 m.) dışa taşan bu dört birimin araları
na da beşerden toplam yirmi hücre yer
leştirilmiştir. Kare planlı ve tonozlu olan 
hücreler avluya açılan birer kapının yanı sı
ra mazgal türünde pencereler, dolap niş
leri ve ocaklarla donatılmıştır. Dershanete
rin kubbeleri baklavalı kuşaklara oturur. 

Bütün bu mekantarla avlu arasında 
uzanan beşik tonozlu revakın yine iki çe
şit taşla örülmüş sivri kemerleri, aynı mi
mara ait Amasya Bayezid Paşa Camii'nin 
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son cemaat yerindekilere benzeyen kısa 
ve kalın payelere oturur. Revakın dört ko
lu nda da dershanelerle giriş eyvanına isa
bet eden açıklıklar yanlarındaki birer açık
lığa göre daha geniş ve daha yüksek tu
tulmuş , söz konusu açıklıklar revak to
nozuna dik gelişen sivri beşik tonozlarla 
donatılarak avluya açılan eyvan niteliği
ne kavuşturulmuş, böylece medresenin 
dış mimarisinde gözlenen dört eyvanlı ta
sarım avlu mekanında da vurgulanmış
tır. Giriş eyvanında ve avlu cephelerinde 
düzgün kesme taş işçiliğinin tercih edil
mesine karışılık dış cephelerde tuğlatarla 
kuşatılmış moloz taşlardan oluşan kasetti 
almaşık örgüyle yetinilmiştir. Bu arada 
Merzifon Çelebi Sultan Mehmed Medre
sesi ile Merzifon yakınında Gümüşhacı
köy'de 816-818 (1413-1415) yılları arasın

da yaptırılmış olan Hacı Halil Paşa Med
resesi arasındaki benzerlik dikkati çeker. 
Yalnız Hacı Halil Paşa Medresesi'nde avlu 
bir kubbeyle örtülmüş ve giriş eyvanı avlu 
yönüne açılmıştır. 
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MEHMED ll 

MEHMED II 
(~) 

(ö. 886/1481) 

Osmanlı padişahı 

(1444-1446, 1451-1481). 
_j 

27 Receb 835 (30 Mart 1432) tarihinde 
Edirne'de doğdu. ll. Murad'ın dördüncü 
oğludur. Altı yaşında iken Amasya'ya vali 
tayin edildiği iddiası şüphelidir: 1443 ba
harında iki tatası Kassabzade Mahmud ve 
Nişancı İbrahim b. Abdullah Bey ile Edir
ne'den Manisa'ya vali gönderildiği bilin
mektedir. Aynı yılın sonlarında ağabeyi 
Amasya valisi şehzade Alaeddin Ali Çele
bi'nin vefatı üzerine tahtın tek varisi du
rumuna geldi. Tahttan çekitmeyi düşünen 
ll. Murad 847 (1444) baharına doğru onu 
Manisa'dan yanına getirtmiştir. 24 Safer 
848'de ( 12 Haziran 1444) Edirne'de Ma
car kralı, Sırp despotu ve Hunyadi Ya
noş'un (Yanko) elçileriyle barış antlaşma
sı imzalanırken Mehmed de hazır bulun
du. Ardından ll. Murad oğlu Mehmed'i 
tahtına geçirip "kaymakam ederek" Ana
dolu'ya geçti ve temmuzda Yenişehir'de 
Karamanoğlu ile kendi adına ve "Meh
med Bey" adına bir ahidname (sevgendna
me) imzaladı . Oradan dönüp ağustosta 
Mihalıç ovasında kapıkulu ve paşalar 
önünde tahtı resmen oğlu Mehmed'e bı
raktığım ilan etti. Kendisi Bursa civarında 
zahidlerle inziva hayatına çekildi. Devle
tin henüz on iki yaşında olan tecrübesiz 
bir gencin eline bırakılması içeride ve dı
şarıda büyük buhranlara yol açtı. Balkan
lar'da ve Anadolu'da ll. Murad zamanın
da alınan yerler terkedildL Nitekim 1440'
ta tamamıyla fethedilen Sırp despatiuğu 
eski sahibi Georg Brankovic'e iade edile
rek canlandırılmış. Eflak beyinin tabiiyet 
bağları Macar aracılığı sonucunda gevşe
tilerek şahsen padişaha kulluğunu sun-
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