
Mehmed Ağa'nın ardından yerine geç
tiği kabul edilen Mimar Ali Çelebi'nin gö
reve geliş tarihi tartışmalı olup 1027 
(1618) veya 1031 (1622) olarak gösteril
mekte. Mimar Ömer Ağa'nın da 1030 
(1621) yılında görevde olduğu belirtil
mektedir. Fakat 1032'de (1623) Mimar 
Mehmed'in Mimar Süleymanoğlu Ebube
kir'i tayin ettiğini söyleyenler de vardır. 
Mehmed Ağa'nın son dönemiyle araştır
macıların bu dönem için belirttikleri mi
marların görev tarihleri hakkında daha 
tutarlı bilgilere ihtiyaç vardır. 

Arkadaşı Cafer Çelebi'nin Risfıle-i Mi'
mfıriyye'de yazdığına göre Mehmed Ağa 
yumuşak huylu. alçakgönüllü, sağlam ka
rakterli, dinine bağlı ve akıllı bir kişidir. 
üstünlüklerini gizler, bunlarla övünmez. 
iyi kalpli ve cömert olup misafirlerini 
ağırlar. onlara hediyeler verirdi. Sadaka 
dağıtınayı çok sever, helalinden sadaka 
vermek için sedef işleri yapar ve bunları 
sartırarak fakiriere dağıtırdı. Ayrıca dev
rin bilginleri. şeyhleri, sultanları ve vezir
leriyle sohbet etmeyi severdi. 

Mimar Sinan'ın yetiştirdiği önemli mi
marlardan biri olan Mehmed Ağa'nın dö
neminde pek çok eser inşa edilmiştir. 
Sultan Ahmed Külliyesi, Kabe'nin tamira
tı. Üsküdar ve Samsun 1 Ladik'te Sultan 1. 
Ahmed camileri, Beylerbeyi'nde İstavroz 
Mescidi. Üsküdar'da Kavak Sarayı Mesci
di, Güngören'de (Vidos) Sultan ll. Osman 
Camii, Sultan lll. Mehmed Türbesi. Eyüp 
Sultan Türbesi önüne ilave ve Sultan 1. 
Ahmed Sebili, Alemdar, Tophane, Haydar
paşa, Üsküdar. Haliç'te eski Tersane Sa
rayı'nda ve Çatalca-Çorlu arasında eski 
Kınık (?) kasabasında Sultan 1. Ahmed 
çeşmeleri. Galata'da Sultan ll. Osman 
Çeşmesi. İbrahim Paşa Sarayı'nda tami
rat. İstavroz Sarayı'nda ilaveler. Tersane 

Sarayı'nda Has Oda Kasrı. Beşiktaş'ta ve 
Topkapı Sarayı'nda Sultan 1. Ahmed ka
sırları. Topkapı Sarayı ve Edirne Sarayı'n
da imar faaliyetleri, Edirne'de Ekmekçi
zade Ahmed Paşa Köprüsü ve Kervansa
rayı, Uzunköprü'de Sultan ll. Murad Ca
mii ve Köprüsü'nün tamiri, İstanbul Zin
dankapı dışında kendi adına bir çeşme. 
Arnavutluk/İlbasan'da kendi adına cami, 
hamam ve çeşmeler onun eserleridir. 
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İstanbul' da 
XVI. yüzyılda inşa edilen 

külliye. 
_j 

Fatih Çarşamba'da Katip Muslihuddin 
mahallesinde yer alan külliye cami, tekke, 
türbe, çifte hamam, medrese ve iki çeş
meden oluşmaktadır. lll. Murad devrinde 
Darüssaade ağası olan Habeşi Mehmed 
Ağa tarafından Mimar Davud Ağa'ya 
yaptırılmıştır. 1 O Reblülahir 999 (5 Şubat 
1591) tarihli vakfiyesi Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'ndedir (Emanet Hazi
nesi, nr. 2023). Caminin doğu avlu kapısı 
üzerindeki on altı mısralık kitabeye göre 
993'te (1585) inşa edilmiştir. Külliye ya
pılarından medrese ve tekke günümüze 
kadar gelmemiştir. 

Etrafı duvarlarla çevrili üç kapılı bir 
avlunun ortasında yer alan cami, mihrap 
yönü çıkıntılı kare planlı harimle onun 
önünde yer alan beş birimli bir son ce
maat yerine sahiptir. Harimin duvarları 
almaşık örgülü, son cemaat yerinin sivri 
kemerleri kesme taştan, mukarnaslı baş
lıklı altı sütunu mermerdendir. Birimle
rinin üzeri pandantifli kubbelerle örtülü 
olan son cemaat yerinde iki küçük mih
rap mevcuttur. Mihrap ekseninde yer alan 
iki yanı zarif, sütunçeli, mukarnaslı mer
mer bir taçkapı ile harime geçilm ektedir. 
İçeride taçkapı üzerinde taş konsonara 
oturan. mermerden ajurlu geometrik 
geçmeli korkuluğu olan bir balkon var
dır. Girişin sağında ve solunda ahşap sü
tunlar üzerinde yine ahşaptan ajurlu kor
kulukları bulunan iki mahfil yer almakta
dır. Kapının iki yanında yer alan birer 
merdivenle bu mahfiilere çıkılır. Kare 
planlı harim, sekiz adet duvar payesi üze
rinde sivri kemeriere oturan tek kubbe 
ile örtülmüştür. Bu payelerden mihrap 
eksenindekiler kare kesitli , doğu ve batı 
duvarındakiler iri mukarnaslı başlıklı ve 
silindir gövdelidir. Ana kubbeyi dört kö
şesinde ve mihrap çıkıntısının üstünde 
yer alan beş yarım kubbe çevirmektedir. 
Ayrıca sekiz dayanaklı taşıyıcı sistem. 
kasnağı kuşatan daire kesitli sekiz ağır
lık kulesiyle üst yapıda devam ettirilmiş
tir. Harim beş sıra pencereyle aydınlatıl
mıştır. Alttaki pencereler düz mermer 
söveli, sivri hafifletme kemerli ve demir 
parmaklıklıdır. üst sıradakiler sivri ke
merli. ana ku b be ve yarım ku b be kasna
ğında yer alan pencereler ise yuvarlak 
kemerli olup revzenlidir. Mihrap duvarın
da yuvarlak iki pencere bulunmaktadır. İki 

431 



MEHMED AGA KÜLLiYESi 

yanda birer sütunla sınırlandırılmış mu
karnaslı yaşmaklı mermer mihrap köşe
leri sütunçeli beş kenarlı bir nişe sahiptir. 
Geometrik düzenlemeli iki iri rozetle süs
lü mihrap üçgen bir tepelikle taçlandırıl
mıştır. Mermerden yapılmış olan minber 
sivri kemerli kapı ve geçiş açıkl ıkianna sa
hiptir. İki yanda geometrik geçmeli ajur
lu korkuluk ve aynaları vardır. Üstte dört 
sütun üzerine oturan sivri kemerli köşk 
kısmı pramidal külahlıdır. Ahşap vaaz 
kürsüsü sadedir. Yapıda görünümü zen
ginleştiren çini ve kalem işi süslemeler 
bulunmaktadır. Camide mihrabın yer al
dığı bölümde duvarlar çini panotarla kap
lanmış. son cemaat yerinde ve harimde 
alt sıra pencerelerinin alınlıkları yazılı çini 
levhalarla taçlandırılmıştır. Sıraltı boya
ma tekniğiyle yapılmış olan bu çiniler XVI. 
yüzyıl İ znik. XVIII. yüzyıl Tekfur Sarayı ve 
yeni yapılmış olan Kütahya çinileridir. Du
varlarda üst sıra pencere üstlerinde, ke
mer, pandantif. yarım kubbeler ve ana 
kubbe içinde sonradan yenilenmiş kalem 
işleri görülmektedir. Kuzeybatıda harim
le son cemaat yerinin birleştiği noktada 
yer alan minare kesme taştandır. Dik
dörtgen kaide üzerinde çokgen kesitli 
gövdesiyle yükselen minarenin mukar
naslı şerefesi geometrik şebekeli, külahı 
ise kurşun kaplıdır. Minareye hem harim
den hem son cemaat yerinden çıkılmak
tadır. Cami 1743 ve 1938'de tamir gör
müştür. 1982'de Vakıflar İdaresi'nce ger
çekleştirilen ananmda son cemaat yeri
nin bazı sütunları değiştirilmiş ve çatia
yan sütunlar demir halkalarla sağlamlaş
tırılmıştır. 1980'lerin sonunda ise son ce
maat yeri camekanla kapatılmıştır. Cami 
içinde yer alan kütüphanede 204 adet 
kitap bulunmaktaydı. Bunlar 1914'te Sul
tan Selim, 1920'de M ur ad Molla ve 1949'
da Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledil
miştir. Caminin doğu ve batı avlu kapıları 
yanında birer çeşme vardır. Her ikisi de 
klasik üs!Qpta yapılmış sivri kemerli nişli 
olup bugün harap durumdadır. 

Mehmed Ağa Camii'nin son cemaat yerindeki çini pano
lardan biri 
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Külliyenin mimari programı içinde ba
şından beri mevcut olan tekke fonksiyon 
açısından camiyle bir bütün teşkil etmek
tedir. XIX. yüzyıl ortalarına kadar Halvetl 
ve Bayrami tarikatları arasında birçok 
defa el değiştiren tekke kısa bir süre Ka
dirlliğe, son olarak da Halvetiliğin Sünbüll 
koluna bağlanmıştır. İlk şeyhi Yayabaşı
zade Şeyh Hızır Efendi olduğundan bazı 
kaynaklarda Hızır İlyas adıyla da geçmek
tedir. Tekkenin ünlü şeyhleri arasında Ab
dülmecid Sivas! ve yeğeni Abdülahad N Gri 
sayılabilir. Kapatılmadan önceki son şeyhi 
ise Osman Raif Efendi'dir. 

Tevhidhane olarak kullanılan camide 
cumartesi günleri ayin icra edilmekte ve 
tekkenin diğer birimleri camiden bağım
sız bir kitle oluşturmaktaydı. Cami dı
şında kalan tekke bölümlerinin 1312'de 
(1894) ll. Abdülhamid tarafından yeni
lendiği. bugün Amcazade Hüseyin Paşa 
Medresesi'nde (eski Türk inşaat ve Sanat 
Eserleri Müzesi) bulunan ve manzum 
metni Bahal'ye ait olan ta'lik hatlı kita
bede belirtilmi ştir. Yakın zamana kadar 
duran ahşap tekke binası 1997'de yıktı
rılarak ortadan kaldırılmıştır. 

Mehmed Ağa'nın caminin güneydoğu
sunda yer alan tek sandukalı sade tür
besi kesme taştan inşa edilmiş , dikdört
gen planlı yapının köşeleri yuvarlak sütun
larta yumuşatı!mıştır. Sade, basık (yay) 
kemerli kapısını dikdörtgen bir silme çe
virmektedir. Türbe altta söveli ve demir 
parmaklıklı. üstte sivri kemerli ve revzenli 
iki sıra pencere ile aydınlanmaktadır. Se
kizgen bir kasnak üzerine oturan kubbe
ye pandantiflerle geçiş sağlanmıştır. Bu
gün badana ile kapatılan mekanda vak
tiyle kalem işleri bulunmaktaydı. Cephe
nin sağ köşesinde mevcut olan kemer izi 
eskiden caminin bu yönünde bir revakın 
varlığını düşündürmektedir. 

Caminin kuzeybatısında bulunan ha
mam çifte hamam olarak tasarlanmıştır. 
Erkekler kısmının kapısı üzerindeki on iki 
mısralık inşa kitabesi 994 (1586) tarih
lidir. Her iki kısmı da birbirinin benzeri 
olan hamam da soyunmalık bölümleri ka
re planlı ve tromplu kubbelidir. ! lıklık bö
lümleri ortada, ku b be yanlarda tonoz ör
tülüdür. Sıcaklıklar ise ortada kubbe ile 

örtülü olup dört eyvanlıd ır. Thnoz örtülü 
bu eyvanların a rasında kubbeli halvet 
hücreleri bulunmaktadır. 

Caminin doğusunda yer aldığı bilinen, 
fakat günümüze ulaşmayan medreseden 
vakfiyede on adalı darülhadis diye bah
sedilmiştir. 1894 depreminde hasar gö
ren yapı 1896 yılında tamir edilmiş. daha 
sonra kadro dışı bırakılmıştır. 1918'de 
muhacirler tarafından işgal edilen yapı 
zaman içinde ortadan kalkmıştır. 
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li] FiLiZ GüNDÜZ 

MEHMED AKİF ERSOY 
(1873-1936) 

İstiklal Marşı ve Safahat şairi, 
milli -dini hassasiyeti , 
karakter ve sedyesiyle 

!ürk milletinin gönlünde yer edinen 
L Islamcılık akımının önemli şahsiyeti. _j 

Şewal 1290'da (Aralık 1873) istanbul 
Fatih'te Sarıgüzel'de doğdu . Babası . 

küçük yaşta tahsil için Arnavutluk'un 
İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul'a 
gelmiş. "temiz" manasma gelen adının 
önüne temizlik ve titizliği dolayısıyla ay
rıca "Temiz" sıfatı eklenerek anılan , Fatih 
Medresesi müderrislerinden Mehmed 
Tahir Efendi, annesi aslen Buharalı olup 
Tokat'a yerleşmiş bir aileden Emine Şeri
fe Hanım'dır. Emir Buharl mahalle rnek-


