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Caminin kuzeydoðusunda giriþ kapýsý-
nýn yanýnda bir çeþme mevcuttur. Kesme
taþtan kare planlý ve tek cepheli olan çeþ-
me piramidal taþ çatý ile örtülüdür. Bu-
gün sivri kemerli ayna taþý ve yalaðý kýrýla-
rak kapý takýlmýþ olan çeþme depo olarak
kullanýlmaktadýr. Diðer bir çeþme de külli-
yenin güneydeki giriþ kapýsýnýn önünde yer
almaktadýr. Sultan Süleyman Çeþmesi di-
ye bilinen çeþmenin kitâbesi söküldüðün-
den inþa tarihi belli deðildir. Kesme taþ-
tan iki cepheli, kemerli ve hazneli olan çeþ-
me de piramidal taþ çatý ile örtülüdür. Gü-
nümüzde çeþmenin suyu kesilmiþ, mus-
luklarý sökülmüþtür.
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Manisa’da
XVI. yüzyýlýn sonlarýnda

inþa edilen külliye.
˜ ™

Cami, medrese, imaret, çeþmeler ve
dükkânlardan meydana gelen külliye Ma-
nisa’nýn en önemli mimari eserleri ara-
sýnda yer alýr. Þehrin güneyinde Manisa

daðýnýn hemen altýnda, Sultâniye Camii’-
nin yakýnýnda bulunur. XIX. yüzyýlýn ba-
þýnda buraya bir kütüphane binasý da ek-
lenmiþtir. Kapýsýnýn üzerinde ve iki yanýn-
da yer alan kitâbelere göre yapýmý Muhar-
rem 991’de (Þubat 1583) III. Murad tara-
fýndan baþlatýlan caminin inþasý Zilhicce
994’te (Kasým-Aralýk 1586) tamamlan-
mýþ, diðer birimlerinin inþasý 1001 (1593)
yýlýna kadar sürmüþtür. 1099 (1688) dep-
reminde zarar gören külliye onarýldýktan
sonra 1780, 1782-1786 yýllarýnda da ciddi
bir tamir geçirmiþ, 1819’dan sonra ve
1952-1964 yýllarý arasýnda Vakýflar Genel
Müdürlüðü tarafýndan restore edilmiþtir.
Aslýnda külliyenin yerinde III. Murad’ýn
þehzadeliði sýrasýnda yaptýrdýðý, yanýnda
bir zâviye olan küçük bir cami bulunuyor-
du (1570-1572). Cemaati arttýðýndan ca-
mi yetersiz kalýnca padiþah 985 (1577)
tarihli bir fermanla, yapýnýn kapýsýnýn üze-
ri ile doðu ve batý duvarlarýnýn yýkýlmasý
suretiyle büyütülmesine izin vermiþtir.

Fakat bina temelinden tamamen yýkýlmýþ
ve bugünkü külliye 1583’te bizzat Mimar
Sinan tarafýndan planlanmýþtýr. Ýnþasý ile
görevlendirilen Mimar Mahmud Aða bir
süre sonra vefat edince görevi Mehmed
Aða üstlenmiþtir.

Cami. Enine dikdörtgen planlý yapýnýn
merkezî kýsmýnýn üzeri 10,80 m. çapýnda
bir kubbe ile, bunun iki yanýndaki (doðu
ve batý) bölümler ise yarým çapraz tonoz-
larla örtülüdür. Mihrap kýsmý güneydoðu
cephesinden ileri doðru taþkýnlýk yapan,
üzeri yine bir yarým çapraz tonozla örtülü
enlemesine bir mekândýr. Beþ bölümlü son
cemaat yerinin ortasý aynalý tonoz, yanlarý
ise kubbe ile örtülmüþtür. Altý sütunlu bu
revak etrafý duvarla çevrili þadýrvan avlu-
suna açýlýr.

Son cemaat yeri avlunun zemin seviye-
sinden yukarýda alçak bir teras teþkil eder.
Burada mukarnaslý baþlýklara sahip altý
mermer sütuna sivri kemerler oturmak-
tadýr. Son cemaat yeri duvarýnýn dýþ yüzün-
de iki adet mukarnaslý mihrap ve dört
adet pencere vardýr. Caminin cümle kapý-
sý kum saati motifli iki zarif sütunçe ara-
sýna alýnmýþ olup üzeri stalaktitlidir. Kapý-
nýn açýldýðý kare planlý orta mekân, kuzey
ve güney duvarlarýndaki pâyelere oturan
kemerler tarafýndan taþýnan ve kasna-
ðýnda on iki adet pencere bulunan pan-
dantifli bir kubbe ile örtülüdür. Sekizgen
kesitli küçük kubbeli dört aðýrlýk kulesi
daha çok dekoratif özelliðe sahiptir. Ana
eksende yer alan mihrap, üzeri stalaktitli,
iki yanýnda kum saati motifli somaki sü-
tunçelerin yer aldýðý çokgen biçimli bir niþ
halindedir. Mermer profilli silmelerin ku-
þattýðý mihrabýn palmetli bir tacý bulun-
maktadýr. Mermer minber zengin bir taþ
iþçiliðine sahiptir. Caminin dört sütun üze-
rine sivri kemerli küçük bir vaaz kürsüsü
vardýr. Harimin kuzey kýsmýnda dört sü-
tun ve kuzey duvarýnýn desteklediði kaþ
kemerli kadýnlar mahfili, güneydoðu köþe-
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sinde ise iki sütun ve yan duvarlarýn taþý-
dýðý sivri kemerli hünkâr mahfili yer alýr.

Caminin gösteriþli giriþ cephesinde bu-
lunan kademeli saçaklý kemer ve bunun
içindeki çift sýra pencereler diðer cephe-
lere göre daha hareketliyse de Mimar Si-
nan’ýn yapýlarýndaki estetikten çok uzak-
týr. Bu durum, yapýnýn mimarlarýnýn Si-
nan’ýn tasarýmlarýna çok fazla baðlý kalma-
dýðýný düþündürmektedir. Diðer cepheler-
de sivri kemerli yüzeysel niþler içinde çifte
pencereler (mihrap cephesinde tek pen-
cereler) ve bunun üzerinde sivri kemerli
bir sýra pencere vardýr. Giriþin iki köþesin-
de yer alan tek þerefeli minareler, avlu-
nun ortasýndaki sekizgen biçimli þadýrvan-
la 1956’da asýllarýna uygun biçimde resto-
re edilmiþtir. Caminin iki yanýndaki gale-
riler dört ince sütuna dayanan Bursa ke-
merli revaklar halindedir. Bunlardan batý-
daki tâli bir kapýya, doðudaki hünkâr mah-
filinin kapýsýna açýlmaktadýr.

Caminin deðiþik yerlerinde abartýsýz oran-
larda uygulanmýþ olan çini, kalem iþi, cam,
alçý, ahþap ve madenî süsleme yalýn bir za-
rafete sahiptir. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsý-
nýn son derece kaliteli Ýznik çinilerinin kul-
lanýldýðý camide özellikle mihrap duvarýn-
daki zengin çini süsleme mihrap üstü,
pencere alýnlýðý ve çevresindeki gruplaþ-
manýn dýþýnda doðu ve batý duvarlarý ile
son cemaat revaký pencerelerinin alýnlýk-
larýnda da mevcuttur. Sýr altý tekniðinde-

ki mavi -beyaz çinilerde stilize geometrik
motiflerle bitkisel desenler hâkimdir. Ýs-
tanbul’dan gelen Mehmed Halîfe baþkan-
lýðýndaki on iki nakkaþ tarafýndan yapýlan
kubbe içi, pandantifler, pencere çevresi,
minber külâhý ve son cemaat yerinin pen-
cere alýnlýklarý ile mahfil tavanlarýndaki ka-
liteli ve çok renkli kalem iþi süslemelerde
klasik motifler kullanýlmýþtýr.

Alçý süsleme, mihrap alýnlýðýndaki mu-
karnas sýrasýnda görüldüðü gibi mihrap
duvarýnýn orta sýrasýndaki renkli revzenle-
re sahip pencerelerde de uygulanmýþtýr.
Kapý ve pencere kanatlarýndaki zengin ah-
þap iþçiliðini madeni kabaralar ve kapý tok-
maklarýndaki zarafet tamamlamaktadýr.
Pencere kemerlerinde kýrmýzý ve beyaz
renklerdeki taþlarýn almaþýk olarak kulla-
nýlmasý ile çok renkli ve armonik bir gö-
rüntü elde edilmiþtir.

Medrese. Caminin kuzeydoðusunda yer
alan ve 1000-1001 (1592-1593) yýllarý ara-
sýnda inþa edilen yapýnýn mimarlarý Mah-
mud ve Mehmed aðalardýr. Halen Mani-
sa Arkeoloji ve Etnografya Müzesi olarak
kullanýlan yapý dikdörtgen planlý, revaklý,
açýk avlulu ve tek eyvanlýdýr. Üzerleri yir-
mi adet kubbeyle örtülü olan odalar avlu-
nun güney, doðu ve batýsýnda sýralanmak-
ta, önlerinde yine kubbeli revaklar yer al-
maktadýr. Üç bölümlü bir revak bulunan
dershane-mescid avlunun güney kenarýn-
da tek kubbeli kare planlý bir mekân ha-
lindedir. Medresenin kapýsý batý cephesine
açýlmýþ olup avlunun batý kenarýnda da bir
revak bulunur. Avlunun ortasýndaki mer-
mer havuz ise yenidir.

Ýmaret. Medresenin doðusundaki dik-
dörtgen planlý, açýk avlulu ve revaklý ima-
rete güneybatý köþesindeki kapýdan girilir.
Ortasýnda kare biçimli mermer bir þadýr-
van bulunan avlunun çevresini yirmi kub-
beli bir revak kuþatýr. Külliyeye ait dükkân-
lar imaretin kuzeydoðu duvarýna bitiþik bir
þekilde yan yana sýralanmýþtýr. Dikdörtgen

planlý ve tonoz örtülü dükkânlarýn ön cep-
heleri yuvarlak kemerlidir.

Kütüphane. Caminin güneydoðusuna ya-
kýn bir yerde avlunun içinde bulunmakta-
dýr. Manisa Arkeoloji ve Etnografya Mü-
zesi’ndeki kitâbesine göre 1221’de (1806)
Karaosmanoðlu Hacý Hüseyin Aða tarafýn-
dan inþa ettirilmiþ olup sekizgen planlý,
üzeri alçak kasnaklý ve sekiz dilimli basýk
bir kubbe ile örtülüdür. Kapýsý kuzeye ba-
kan cephesinde olup önünde iki sütuna
dayanan üzeri çapraz tonozlu bir revak yer
alýr. Dört cepheye altlý üstlü ikiþer adet
olarak yerleþtirilmiþ sekiz pencereden alt
sýradakiler dikdörtgen þeklinde, üst sýra-
dakiler yuvarlak kemerli küçük açýklýklar
halindedir. Ýç mekânda pencerelerin ara-
sýnda sivri kemerli geniþ ve derin niþler
bulunur.

Çeþme. Külliyede iki çeþmeden biri ca-
mi avlu duvarýnýn kuzeydoðu köþesinde
sivri kemerli kesme taþtan yapýlmýþtýr ve
ayna taþý mermerden kaþ kemerlidir. Dört
adet kaþ kemerli taþ yeri bulunmaktadýr.
Zemin yükseldiði için biraz çukurda kalan
diðeri ise medresenin kuzeydoðu köþesin-
de olup basýk kemerli bir niþ içinde sivri
kemerli olarak düzenlenmiþtir. Kesme taþ-
tan yapýlan çeþmede iki küçük taþ yuvasý
vardýr.
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Tunus’ta
XVII. yüzyýlda inþa edilen 

medrese.
˜ ™

Baþþehir Tunus’un Medine olarak adlan-
dýrýlan ilk yerleþim merkezinde yer alan
Murâdiye Medresesi, Zeytûne Camii’ni do-
ðu yönünden kuþatan Kumaþ Çarþýsý ile
kuzeyden Leffe Çarþýsý ve güneyden Ka-
vaf Çarþýsý’nýn çevrelediði alandaki bir ye-
niçeri kýþlasýnýn yerine inþa ettirilmiþtir.
Kitâbesi bulunmayan medrese, Hammû-
de Paþa’nýn oðlu Murad Bey tarafýndan
1084 (1673) yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Kuru-
mun ilk müderrisliðine Þeyh Muhammed
el-Gammâd tayin edilmiþtir. Kaynaklarda
Tevbe Medresesi olarak da geçen ve 1981’-
de önemli bir onarým geçiren yapýda gü-
nümüzde belediyeye ait küçük el sanatý
atölyeleri faaliyet göstermektedir. Med-
rese, revaklý avlu çevresinde sýralanmýþ ta-
lebe hücreleri ve mescidiyle Tunus’taki Os-
manlý medreselerinde sýkça rastlanan kla-
sik plan þemasýna sahiptir.

Þehrin ticarî faaliyetlerinin yoðun oldu-
ðu bölümünde yer alan yapýnýn bütün dýþ
cepheleri dar sokaklara açýlan tonoz örtü-
lü dükkânlarla kapatýldýðýndan dýþtan ko-
layca algýlanamamaktadýr. Yapýya Kumaþ
Çarþýsý’na açýlan, dýþtan sade silmelerle ku-

þatýlmýþ düz atkýlý bir kapý ile girilmekte,
dikdörtgen planlý bir hol ile beþik tonoz ör-
tülü küçük bir hücre içinden 11,75 × 12,75
m. ölçülerindeki dikdörtgen avluya geçil-
mektedir. Açýk kahverengi taþ sütunlar
üzerinde yükselen on altý atnalý kemerli ve
düz çatýlý zeminden bir seki ile yükselti-
len revaklar, düzgün kesme taþ malzeme
ile döþenmiþ avluyu dört yönden çevrele-
mektedir. Kare altlýklara oturan sütunla-
rýn üzerinde Hafsî tipi sütun baþlýklarý yer
almaktadýr. Kemerlerin üzerinde iki sade
silme ile hareketlendirilen duvarlar ve bu-
nun üzerinde ikinci kat revaklarý bulun-
maktadýr. Mescidin atnalý kemerli kapýsý
ile hücrelerin düz atkýlý kapý ve pencere
açýklýklarý dýþýnda kalan yüzeyler son yýl-
larda çinilerle kaplanmýþtýr. Kapý ve pen-
cerelerin üst hizasýnda alçý kabartmalý ola-
rak kûfî hatlý ince bir kuþak bütün cephe-
leri dolanmaktadýr.

Sadece kuzey ve doðu kenarýndaki hüc-
relerin alt katta bulunan dokuzu beþik to-
nozlarla örtülmüþtür. Bugün dolap ve ocak
niþi gibi unsurlara rastlanmayan hücreler-
den doðudakilerin ara duvarlarý kaldýrý-
larak birleþtirilmiþtir. Avlunun güneyinde
daha küçük bir avlu çevresinde ortada bir
sütunun taþýdýðý, doðu-batý yönünde uza-
nan kemerle ayrýlan abdest alma yerleri
ve helâlar bulunmaktadýr. Bu kýsma doðu
duvarýna uzanan, üzeri beþik tonozlarla
örtülü yaklaþýk 8 m. uzunluðundaki bir ho-
lün ucundaki kapýdan girilmektedir.

Avlunun güneydoðu kenarýndaki 8,20 ×
7 m. ölçülerine sahip mescide kuzeydoðu
cephesinin ortasýnda atnalý kemerli bir
kapýdan girilmektedir. Cepheden taþma-
yan, iki yanda düz atkýlý ve mermer söveli
iki geniþ pencerenin bulunduðu kapý ta-
mamen mermer malzeme ile yapýlmýþtýr.
Siyah renkli düz bir çizgiyle çevrelenen sö-
velerin üzerinde siyah-beyaz taþtan yapýl-
mýþ, kemeri dýþtan çevreleyen siyah renk-
li düz silmeler kemerin yan ve kilit taþý bö-
lümlerinde düðüm oluþturmaktadýr. Mes-
cidin üst örtüsü, birbirine atnalý kemer-
lerle baðlanan dört sütunla taþýnan dokuz
çapraz tonozdan meydana gelmektedir.
Dâirevî altlýklar üzerinde yükselen sütun-
lar avluda olduðu gibi Hafsî tipi baþlýkla-
ra sahiptir. Tonozlar, sütun baþlýklarý üze-
rinde boþ býrakýlmýþ düz bir yüzey halinde
uzanan sütun tablalarýna oturmaktadýr.
Düzgün kesme taþ söveli kapý ve pencere
niþlerinin üst hizasýnda alçý kabartma sü-
lüs hatlý âyet kuþaðý bütün duvarlarý do-
lanmaktadýr. Bunun üzerindeki duvar yü-
zeyleri ve üst örtüyü oluþturan tonozlar
bezemesizdir.

Mescidin güneydoðu duvarýna yerleþti-
rilen mermer mihrap yarým daire planlý
olup 1 m. kadar derinliðe sahiptir. Yan ký-
sýmlarýn köþelerindeki, duvara baðlý sütun-
çeler üzerinde yükselen atnalý kemer giriþ
kapýsýnda olduðu gibi siyah beyaz taþlar-
la örülmüþtür. Kemeri çevreleyen silme-
ler yanlarda düðümler oluþturmuþ, kalýn
siyah bir konturla çevrelenen alýnlýklar boþ
býrakýlmýþtýr. Alçýdan mihrap kavsarasý,
kollarý üstteki yarým madalyonda birleþen
ters üçgenler ve yedi kollu yýldýzlarla süs-
lenmiþtir.

Avlunun kuzeydoðu köþesindeki bir ka-
pýdan girilen hücrenin içinden merdiven-
lerle ikinci kata çýkýlmaktadýr. Giriþ katý ile
hemen hemen ayný düzenlemenin görül-
düðü ikinci katta dört yönde revaklar ve
hücreler bulunmaktadýr. Revaklar köþe-
lerde “L” þeklinde pâye, ortada ise alt kat-
takilere göre daha kýsa tutulmuþ bodur
sütunlara dayanmaktadýr. Sütunlarýn üze-
rinde kýsa tutulan düz bir yüzeyden son-
ra tek sýra halinde uzanan konsolla sütun-
lar üzerine kemersiz olarak oturan çatýya
geçilmektedir. Hücreler alt kattakilerle ay-
ný özelliklere sahiptir. Revaklara açýlan düz
atkýlý kapýlardan girilen ikinci kat hücrele-
rinden kuzeydekiler revaklara, diðerleri dý-
þa açýlan pencerelerden ýþýk almaktadýr.
Odalar alt katta olduðu gibi burada da ara
duvarlarý kaldýrýlarak birleþtirilmiþtir.

Murâdiye Medresesi’nin revaklý avlusundan bir köþe


