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Kuruluşunda cami, mektep ve hamam
dan meydana gelmiş olan külliyeye son
radan bir darülhadis eklenmesi düşünül
müşse de gerçekleşmemiştir. Banisi, ka
yınvalidesi divan şairi Hubbı Hatun'dan 
dolayı Hubbı Mollası veya Molla Çelebi ola
rak da tanınan Anadolu kazaskeri Meh
med VüsCılı Efendi'dir. Ankara'da Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'nde bulunan (nr. 624) 

992 (1584) tarihli vakfiyesiyle eserleri hak
kında bilgi veren tezkirelerdeki kayıtlar
dan anlaşıldığına göre cami ve hamam 
Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. 
Caminin batısında yer alan külliyenin ha
mamı 1957'de yol genişletme çalışmaları 
sırasında ortadan kaldırılmış, son cema
at yerinin önünde Sadrazam Koca Yusuf 
Paşa'nın 1201'de ( 1786-87) yaptırdığı se
bil de yerinden sökülerek biraz ilerideki 

Kabataş İskelesi önüne monte edilmiştir. 
Hamam kitabesinin kaynaklardaki met
ninde yer alan bir kelimenin farklı imla
sından (hamamın-hamamını) dolayı eb
ced hesabı ile ayrı tarihler çıkarılsa da, 
"Görenler ol makam-ı dil -küşanın dedi ta
rıhin / Leb-i deryada seyran eyle hamma
mını manianın" beyti 969 ( 1561-62) yılını 
vermektedir. Cami de bu tarihte veya he
men sonra tamamlanmış olmalıdır. 

Cami. Mimar Sinan'ın yalın bir dene
mesi olarak literatüre geçen ve Fındıklı 
Camii adıyla da bilinen yapı altı destekli 
camiler grubuna girmektedir. Ana kubbe 
kuzey yönü hariç beş yarım kubbe ile yan
lara doğru genişletilmiş, mihrap önünde 
yer alan yarım kubbe ise diğerlerine oran
la daha derin olduğundan mihrap bölümü 
dışarıya taşırılmıştır. Harime girişi sağ
layan cümle kapısı mihrap ekseninde ve 
dıştan basık kemerli, içten dikdörtgen 
şeklinde mermer sövelidir. 11,80 m. ça
pındaki kubbeyi taşıyan altı payeden gü
neyde yer alan iki tanesi mihrap nişinin 
köşelerine yerleştirilmiştir. Doğu ve batı
daki payeler yarım sekizgen, kuzeyde yer 
alan iki paye sekizgen kesitli olup serbest 
şekilde bulunmaktadır. Kuzeydeki iki pa
ye dışında diğerleri altıgen kasnaklı kub
beyi dıştan destekleyen. üzerleri küçük 
kubbelerle örtülü birer ağırlık kulesiyle 
yapının dışında son bulur. Eteğinde on 
yuvarlak kemerli pencere bulunan dıştan 
altıgen kasnaklı ana kubbe kuzey hariç 
beş yönde yarım kubbelerle yanlara doğru 
genişletilmiştir. Alt yapıdan yarım kubbe
lere geçişler pandantiflerle, mihrap yö
nündeki yarım kubbede ise mukarnas
larla sağlanmıştır. Ayrıca kubbe eteğin
de diğerlerinden farklı üç adet yuvarlak 
kemerli pencere bulunmaktadır. Bu bö-
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lümdeki oldukça sade alçı mihrap mukar
naslı bir yaşmağa sahiptir. İki yanında ise 
altlı üstlü pencerelerden başka dikdört
gen çerçeveli, mermer söveli birer niş 
mevcuttur. Kuzeyde serbest olarak du
ran iki paye ile kuzey duvarı arasında bir 
açıklık vardır. Bu bölüm iki yanda birer 
yarım tonoz, ortada ise payeleri birleşti
ren sivri kemerin diğer kemerlere göre 
daha geniş ele alınması ile kapatılmıştır. 
Kemer içini dolduran duvar yüzeyi rev
zenlidir. Böylece yapı kuzeye doğru geniş
letilmiş ve bu bölüme altlı üstlü ahşap 
mahfiller yerleştirilmiştir. üst kat mah
filine geçiş, dışta son cemaat yerinde mi
nare çıkışının simetrisi durumunda olan 
basık kemerli kapıdan sağlanmaktadır. 
Ayrıca içten geçişi bulunan minarenin 
basamaklarından mahfil seviyesinde ay
rılan koridorun arkasından yine basık ke
merli bir açıklıkla üst kat mahfiline ulaşı
lır. Caminin iç mekanında alt kat pence
relerinin üstleri, üst kat pencerelerinin 
çevresi, yarım kubbeler, kemerler. pan
dantifler ve ana kubbenin içi son yıllarda 
yenilenirken mavi, kırmızı, sarı, beyaz 
renkli bitkisel motifler süslü kalem işle
riyle bezenmiştir. Camide mevcut ahşap 
minber XIX. yüzyıldan kalma olup kaba
rık bitkisel süslemeleri yaldızlı, diğer kı
sımlar yağlı boyalıdır. Son yıllarda yapı
lan vaaz kürsüsünün hiçbir özelliği yok
tur. Mimar Sinan çağının bütün sadeliği
ni bünyesinde toplayan cümle kapısı iki 
renkli taşın alternatif biçimde kullanılma
sı ile oluşan basık kemerli. mermer söve
lidir. Silmelerle hareketlendirilmiş olan 
kapının dikdörtgen mermer alınlığı boş 
bırakılmış ve üste dikdörtgen açıklıklı bir 
pencere yerleştirilmiştir. Girişin iki yanın
daki dikdörtgen pencerelerden alt katta-
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Molla Çelebi Camii'nin planı 

kiler sivri hafifletme kemeri altında mer
mer sövelere sahiptir. Pencerelerin dış 
yanlarında birer mihrabiye ile kesme taş
tan basık kemerli birer kapı yer almak
tadır. Bunlardan batıdaki minareye geçi
şi, doğudaki yapının üst kat mahfiline çı
kışı sağlamaktadır. Caminin ana kütlesin
den yanlara doğru taşan son cemaat ye
rinin iki köşesindeki sivri kemerli açıklık
lardan batıdaki hazireye, doğudaki bah
çeye açılmaktadır. Yapının diğer cephele
rinde sivri boşaltma kemeri altında dik
dörtgen şeklinde mermer söveli, demir 
şebekeli alt kat pencerelerinin üzerinde 
sivri kemerli ikinci kat pencereleri yer al
maktadır. Caminin kuzeybatı köşesinde 
bulunan kare kaideli, silindir gövdeli mi
nare geç dönemlerde yenilenmiştir. Kü
lah altında ve şerefe korkuluk levhaların
da süslemeleri olan minarenin şerefe for
mu da barok düzene sahiptir. Minareye 
dıştan son cemaat yerindeki basık ke
merli kapı, içten ise aynı doğrultudaki bir 
başka kapı ile çıkılmaktadır. 

1 O Ekim 1723, 6 Kasım 1724 ve 1 Mart 
1823 tarihlerinde çıkan yangınlarda ca
mi ve hamamın tahrip olduğu, 1843 yı
lında caminin tekrar yangın geçirdiği bi
linmektedir. XVlll. yüzyıl içinde Tuğracı 
(Nişancı) Ömer Ağa camiyi, 1. Abdülhamid 
ise ( 1 789) cami, hamam ve çeşmeyi tamir 
ettirmiştir. 1 Mart 1823 tarihindeki yan
gından sonra cami yeniden onarılmış, bu 
arada mahfil yenilenmiştir. Eski resim
lerden, 1843 yangınının ardından beş bö
lümlü son cemaat yerinin dik meyilli, düz 
atkılı ahşap sundurma şeklinde inşa edil
diği anlaşılmaktadır. Vakıflar Genel Mü-
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dürlüğü tarafından 1958'de yapılan res
torasyonda camide aslına uygun olmayan 
yerler düzeltilerek son cemaat yerindeki 
ahşap sundurma kaldırılmış, sekizgen ka
ideler üzerine oturan, baklavalı başlıkla
ra sahip altı adet mermer sütunun üstü 
beş kubbe ile örtülmüş ve sivri kemer
lerle birbirine bağlanmıştır. Sütun başlık
larının dış yüzeylerinde birer rozet ve çin 
bulutuna benzer kıvrık hatlı bir süsleme 
görülmektedir. Ortada girişin önünde yer 
alan kubbeli birim sekizgen kasnaklı olup 
diğerlerine göre biraz daha yüksek tutu
larak cephe monotonluktan kurtarılmış
tır. Günümüzde içleri beyaz boyalı olan 
son cemaat yeri kubbelerinin 1958 yılın
daki yeni inşasında kalem işiyle tezyin 
edildiği bilinmektedir. 

Kütüphane. 1296 ( 1879) tarihli Devlet 
Salnamesi'nden ve Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde Molla Çelebi Kütüphanesi fih
ristindeki bilgilerden anlaşıldığına göre 
çeşitli kişiler tarafından vakfedilen kitap
larla cami içerisinde bir kütüphane ku
rulmuştur. 144 adet kitabın bulunduğu 
kütüphaneye ait fihristte yer alan bir 
notta Fındıklı Camii içinde Reisülküttab 
Abdullahzade'nin, Molla Mehmed Çelebi 
Efendi'nin ve Şeyhülislam Hamid Efendi 
gibi zevatın vakfettiği kitapların Kılıç Ali 
Paşa Medresesi içindeki kütüphaneden 
Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledildiği 
belirtilmektedir (Orhonlu, VII/10 119541. 
s. 68). Molla Çelebi Camii'nde mevcut ki
tapların ne zaman Kılıç Ali Paşa Medre
sesi'ne taşındığı ise bilinmemektedir.

Hazire. Caminin batısında yer alan dik
dörtgen hazire, İskele sokağına bakan 
duvarla deniz tarafındaki kitabelerinden 
anlaşıldığına göre batı ve güney yönlerin
den 1132'de ( 1720) rüznamçe-i ewel Hü
seyin Paşazade Hacı Mehmed Bey tara
fından inşa ettirilen parmaklıklı bir du
varla sınırlandırılmıştır. Batı yönünde al
tı küçük dikdörtgen ve bir sivri kemerli 
açıklık mevcuttur. Burası iki bölümden 
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oluşmaktadır. Birinci bölüm, sivri kemerli 
pencereden yapının dış duvarına atılan, 
yarıya kadar demir şebeke ile kapatılmış 
diğer sivri bir kemerle son bulmaktadır. 
Kare planlı ikinci bölüm kuzeyde bir ke
mer, batıda iki pencere ve doğuda bir 
pencere ile toplam dört açıklığa sahiptir. 
Hazirede günümüze ulaşabilen on dokuz 
mezar vardır. Halen mevcut en eski me
zar 11 21 ( 1 709) tarihli olup Şeyhülislam 
Sadreddinzade Sadık Mehmed Efendi'ye 
aittir. Bazı kayıtlara göre XVI. yüzyıldan 
itibaren hazıredeki en eski defin, 958'de 
( 1551 ı vefat ederek buraya gömülen Emir 
Hüseyin Çelebi'yle ilgili ise de mezar taşı 
kaybolmuştur. 

Hamam. Eskiden İstanbul'un en işlek 
çifte hamamlarından biri olan yapının so
yunmalık bölümleri kagir duvarlı ve sakıf
lı, sıcaklık bölümleri ise üç eyvan şeması
na sahipti. Planı itibariyle Ayasofya'nın 
karşısındaki Haseki Hamamı'na benze
yen yapının yıkımından kısa bir süre ön
ce sıcaklıkları birleştirilmiş, erkekler kıs
mının helaları ile kadınlar kısmının soyun
malığı ortadan kaldırılmış ve tek hama
ma dönüştürülerek klasik hüviyetini yi
tirmişti. 1957'deki yıkımdan günümüze 
kadar gelebilen iki parça kitabenin sağ 
bölümü, Çarşıkapı'da İstanbul Fetih Ce
miyeti tarafından kullanılan Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nin medre
sesi avlusundadır. Yüksel Yoldaş Demir
canlı ve Mehmet Nermi Haskan sol par
çasının Topkapı Sarayı Müzesi'nde oldu
ğunu bildirmişlerse de (İstanbul Mimarisi 
İçin Kaynak, s. 391; İstanbul Hamamları, 
s. 142) bu parça müzede bulunamamış
tır. Hamamın üç mermer kurnası halen
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'
nin şeref salonunda yer almaktadır. Hü
seyin Ayvansarayi ve Davutpaşalı Meh
med Raif külliyede bir de sıbyan mekte
binin varlığından bahsetmişlerdir. Bu ha
mamın cadde üzerindeki soyunma yeri,
XVIII. yüzyıl sonları ve XIX. yüzyıl başları-



nın sivil mimarisine uygun bir konak cep
hesi kar.akterine sahipti. 
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751 yılının Safer ayında (Nisan ı 350) 
doğdu. Asıl adı Şemseddin Muhammed b. 
Hamza'dır. Fenarı nisbesi hakkında kay
naklarda farklı görüşler bulunmaktadır. 
Bu nisbenin, Maveraünnehir bölgesinde 
ya da Bursa civarında Yenişehir ile İnegöl 
yakınlarındaki Fenar köyünden geldiğini 
söyleyenler bulunduğu gibi babasının fe
nercilik mesleğiyle ilgili olduğunu ileri sü
renler de vardır_ Kahire'de ondan icazet 
alan İbn Hacer el-Askalanı'nin İbnü'I-Fe
nerı diye tanındığını belirtmesi. Zeynüd
din el-Hafi'nin halifesi İbn Ganim el-Kud
sı'ye gönderdiği Arapça bir şiirinde ken
disinden İbnü'I-Fenarı diye söz etmesi 
(Taşköprizade, s. 27) babasının da bu nis
beyle anıldığını göstermektedir. Açık bil
gi bulunmaması sebebiyle kaynaklar bu 
rivayetleri nakletmekle yetinmiş, Uzun-

çarşılı ise bir gerekçe göstermeden Yeni
şehir ile İnegöl taraflarındaki Fenar ka
sabasından olduğunu kaydetmiştir. 

Molla Fenarı. ilk öğrenimini babasının 
yanında tamamladıktan sonra İznik'te 
Alaeddin Ali Esved'in derslerine devam 
etti. Hocasıyla arasında geçen ilmı bir tar
tışma yüzünden oradan ayrıldı ve Amas
ya'ya gitti. Amasya'da Cemaleddin Aksa
rayı'nin öğrencisi oldu ve 778 ( 1376) yılın
da kendisinden icazet aldı. Ardından Sey
yid Şerif el-Cürcanı ile birlikte gittiği Ka
hire' de başta Ekmeleddin el-Babertı ol
mak üzere çeşitli alimlerden şer·ı ilimleri 
tahsil etti; Babertı'den de icazet aldıktan 
sonra Bursa'ya döndü. Yıldırım Bayezid 
tarafından Manastır Medresesi müder
risliği ve bunun yanı sıra 795'te ( ı 393 ı
Bursa kadılığı ile görevlendirildi. Bu vazi
fesini on yıl kadar sürdürdü. Ankara Sa
vaşı'nın ardından Timur'un askerleri Bur
sa'yı ele geçirince, daha önce Yıldırım Ba
yezid'in esir alıp hapsettirdiği Karama
noğlu Alaeddin Bey'in iki oğlu il. Mehmed 
Bey ve Ali Bey hürriyetine kavuşmuş ve 
Tim ur tarafından Karamanlı ülkesinin yö
netimine getirilmişti. Molla Fenarı de 
muhtemelen Mısır seyahati dönüşünde 
Konya ve Karaman'a uğradığında tanış
tığı Mehmed Bey'Ie Karaman'a gitti. Ora
da on yıldan fazla bir müddet ders verdi. 
81 Tde ( 1414 ı Bursa'ya döndü ve Çelebi 
Sultan Mehmed devrinde 818 (1415) yı
lında ikinci defa Bursa kadılığına getiril
di. 822'de ( 1419) çıktığı hac seyahatinden 
dönerken Kahire'ye uğradı ve el-Melikü'I
Müeyyed Şeyh el-Mahmüdı'nin isteğiyle 
bir süre orada kaldı. Kahire'de bulundu
ğu sırada dönemin önde gelen alimleriyle 
ilmı müzakerelerde bulundu ve ders ver
di. 823 (1420) yılında Mısır'dan ayrılan 
Molla Fenarı. Kudüs'e uğradıktan sonra 
Bursa'ya döndü ve eski görevine devam 
etti. il. Murad tarafından 828'de ( 1425) 
müftülük vazifesine tayin edildi. Bu un
vanı taşıyan kimsenin diğer ulemaya nis
betle önemli bir mevki işgal ettiği bilin
mekle birlikte bazı kaynaklarda Fenarı'
nin ilk şeyhülislam olarak anılması. payi
taht müftülük makamının XVI. yüzyılın 
ortalarında ulaştığı kurum hüviyetiyle ke
limenin kazandığı "devletin bütün ilmiye 
sınıfının resmı mercii" anlamında düşü
nülmemelidir. 

833 ( 1430) yılında yaptığı ikinci hac yol
culuğunda da Kahire'ye uğrayan Molla 
Fenarı buradaki alimlerle ilmı görüşme
ler yaptı. Döndükten kısa bir süre sonra 1 
Receb 834 (15 Mart 1431) tarihinde Bur
sa'da vefat etti. Hüseyin Hüsameddin. ba-
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zı vakıf kayıtlarına ve kitabelere dayana
rak Molla Fenarı'nin 838' de ( 14 34- 3 5 ı öl
düğünü kaydeder ( TTEfvl, XVII/ 19 119281, 
s. ı 5 5). Cenazesi kendi yaptırdığı cami
nin hazıresine defnedildi. Öğrencileri ara
sında oğlu Mehmed Şah Fenarı. Şehabed
din İbn Arabşah. Kadızade Rümı. Kut
büddinzade İznikı, Kafiyeci, Emır Sultan,
Molla Yegan ve İbn Hacer el-Askalanı gibi
alimler bulunmaktadır.

Molla Fenarı, Osmanlı Devleti'nde ta
sawufa ilgi duyan ilmiye mensuplarının 
önde gelenlerindendir. Tasawuf kültürü
ne olan yakın ilgisi bazı eserlerinde açık
ça görülür. Tasawufi düşüncelerinin şe
killenmesinde Muhyiddin İbnü'I-Arabı'
nin tesiri vardır ve İbnü'I-Arabı'ye nisbet 
edilen Ekberiyye mektebinin görüşlerini 
Anadolu'da temsil eden alimler arasında 
yer almaktadır. Babasından Sadreddin 
Konevı'nin Mifta]:zu'l-gayb'ını okumuş. 
daha sonra bu eseri ş_erhetmiştir. Fenarı 
ayrıca hem Mifta]:zu'l-gayb'ı hem de İb
nü'I-Arabı'nin Fuşuşü'l-J:zikem'ini okut
muştur. Taşköprizade, Fenarı'nin baba
sının Sadreddin Konevı'den Mitta]:zu'l

gayb'ı okuduğuna dair bir rivayet nakle
diyorsa da (eş-Şeka'ik, s. 24) bu tarihen 
mümkün görünmemektedir. Konevı'nin 
ölüm tarihi (673/1 274 ı göz önüne alınır
sa Fenarı doğduğunda babasının 1 oo yaş
larında olması gerekir. Bu sebeple bizzat 
Konevı'den değil talebesinden veya tale
besinin talebesinden okumuş olmalıdır. 
Kaynaklarda ayrıca Ebheriyye (Evhadiyye
Safeviyye / ErdebTliyye) ve Rifaiyye tarikat
larından hilafet aldığı ve Zeyniyye tarika
tına da intisap ettiği kaydedilmektedir. 
Diğer taraftan Fahreddin er-Razı ekolü
ne bağlı olup Razı'nin geliştirdiği İbn Sı
nacı sistemin Osmanlı geleneğine taşın
masında önemli rol oynamıştır. 

Gerek devlet erkanının gerekse halkın 
saygı gösterdiği ve maddı durumu iyi ol
masına rağmen sade bir hayat yaşadığı 
nakledilen Molla Fenarı geçimini sağ
lamak için ipekçilikle meşgul olmuştur. 
Taşköprizade, Fenarı'nin vefat ettiğinde 
10.000 ciltlik bir kütüphane bıraktığına 
dair bir rivayet kaydeder. Molla Fenarı. 
Kudüs'te bir medrese ile.Bursa'da üç 
mescid ve bir medrese yaptırmış, 833 
( 1430) tarihli vakfiyesiyle bunlara birçok 
emlakini tahsis etmiştir ( Bilge, s. 232-
241 ı. Oğullarından Mehmed Şah Fenarı 
de (ö. 839/14351?1) alim olup çeşitli eser
ler telif etmiş, YüsufBalı ise (ö. 840/1436-
37) müderrislik ve kadılık görevlerinde
bulunmuştur. Osmanlı Devleti'nde ilmiye 
sınıfına tanınan imtiyazlar ilk defa il. Mu-
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