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Aydýn’da XVIII. yüzyýlýn baþýnda
inþa edilen külliye.˜ ™

Ýl merkezinde Köprülü mahallesinde yer
alan ve han, dershane-mescid, medrese
ile hamamdan meydana gelen külliye Na-
suh Paþa tarafýndan 1120’de (1708) inþa
ettirilmiþtir. Külliyenin bânisi babasý Os-
man Paþa’dan dolayý Osmanoðlu diye ta-
nýnmýþ, Karaman beylerbeyiliði, Aydýn mu-
hassýllýðý ve Þam valiliði görevlerinde bu-
lunmuþ, daha sonra baðýmsýz bir beylik
kuracaðý þüphesiyle idam edilmiþtir. Külli-
yedeki yapýlardan yalnýzca han ve medre-
se kapýlarý üzerinde kitâbelere rastlanýr.
Medreseye ait kitâbede herhangi bir ta-
rih yer almaz. Hana ait kitâbede ise 1120
(1708) tarihi yazýlýdýr. Külliyenin vakfiyesin-
de de ayný tarih bulunmaktadýr. Aydýn’ý
1914 ve 1929 yýllarýnda ziyaret eden R. M.
Riefstahl, han ve hamamdan kýsaca bah-
seder. Han için bilinen inþa tarihini verir-
ken hamamý 1118’e (1706) tarihler. 1970’-
te hazýrlanan Vakýf Eski Eser fiþinde ise
yapým tarihi 1717 olarak kaydedilmiþtir.
Külliyenin mimarý hakkýnda ise herhan-
gi bir bilgi mevcut deðildir.

Külliye doðu-batý doðrultusunda han,
dershane-mescid, medrese ve hamam sý-
rasýna göre birbirine bitiþik olarak inþa edil-

miþtir. 1926’da belediye medrese odala-
rýnýn büyük bir kýsmýný yýktýrmýþ, medre-
se ile hanýn arasýndan Gazi Bulvarý’nýn 13.
sokaðýný geçirmiþtir. Böylece külliye arsasý
iki adaya bölünmüþ, dershane-mescid so-
kaðýn doðusunda, birbirine bitiþik med-
rese odalarý ve hamam batýsýnda kalmýþ-
týr. Mescid ve medrese Vakýflar Genel Mü-
dürlüðü, han ve hamam þahýs mülkiyetin-
dedir. Zamanla hanýn batýsýný konutlar iþ-
gal etmiþ, bu sebeple dershane-mescid
ve han ile medrese arasýndaki iliþki daha
da zayýflamýþtýr. Konutlar ayný zamanda
han, dershane-mescid, medrese ve ha-
mamýn kuzeyi ile hamamýn batýsý ve ha-
nýn doðusunu da çevreler. Restorasyona
dönük olarak külliye arsasýný iþgal eden þa-
hýslara ait bu konutlarýn kamulaþtýrma iþ-
lemleri Vakýflar Genel Müdürlüðü’nce ta-
mamlanmýþtýr. Bunun dýþýnda külliyeye en
büyük zararý 1922’de Yunanlýlar þehri ter-
kederken vermiþtir. Külliye yapýlarýndan
hamam, medrese ve hana giriþler güney-
deki Nafiz Karabudak caddesinden saðla-
nýr, kuzeyden de Çankaya caddesi geçer.

Zincirli Haný olarak da tanýnan külliye-
nin doðusundaki han, birbirine bitiþik iki
bölümden meydana gelir. Bunlardan ilki
batýda, 29 × 23 m. ölçülerindeki dikdört-
gen avluyu çevreleyen iki katlý ana yapýdýr.
Buradan hanýn ikinci bölümüne geçiþ avlu-
nun güneydoðu köþesindeki koridorla sað-
lanýr. Hanýn ana yapýsýna güneyde cadde
üstündeki bir kapýyla geçilir. Kesme taþtan
örülü sivri kemerli giriþin üzerinde 1120
(1708) tarihini ve Nasuh Paþa’nýn adýný ve-
ren beyaz mermere sülüs yazýyla yazýlý dört
satýrlýk kitâbe, iki yanýnda sivri kemerli bi-
rer niþ yer alýr. Giriþin saðýna ve soluna
dörderden toplam sekiz adet, kuzeydeki
avlu yönünden saðýr, güneye ise bir kemer-
le açýlan ve giriþleri bu yönden saðlanan be-
þik tonozlu dükkânlar yerleþtirilmiþtir. Sol-
dakilerin kemer açýklýklarý sonradan örül-
müþ, bu dört dükkân mermer söveli bir ka-
pý ve pencere ile güneye açýlmýþtýr. Hanýn
büyük avlusuna geçiþi saðlayan 5,35 × 3 m.
ölçülerindeki çapraz tonozlu giriþ korido-
runun saðýndaki ve solundaki kemer açýk-
lýklarý bu yönlerdeki birer dükkâna ikinci
bir giriþ saðlar. Alt katta avluyu doðu, ba-
tý ve kuzeyden toplam on sekiz adet oda
çevreler. Üst katta sayý güneydeki dükkân-
larýn üzerine yerleþtirilen odalarla birlikte
yirmi yediye çýkar. Kuzeybatý, kuzeydoðu
ve güneybatý köþelerindeki odalar diðerle-
rinden daha büyüktür. Bütün bu odalara
geçiþ kârgir bir ize rastlanmadýðýndan, av-
lunun üç köþesindeki kemerlerle taþýnan
ve büyük ihtimalle ahþap olan merdiven-
lerle saðlanmaktaydý. Yalnýzca güneydeki

edildiði halde hastalýðýný bahane ederek
cuma selâmlýðýna gelmemesi üzerine ye-
niçerilerle konaðý kuþatýldý. Bostancýbaþý
Hüseyin Aða bir bölük bostancý ile konaða
girip hakkýndaki idam fermanýný infaz etti.
Hazinesi mühürlenerek devlet için zapte-
dildi. Mezarýnýn Kanûnî Sultan Süleyman’ýn
vezîriâzamý Maktul (Makbul) Ýbrâhim Pa-
þa’nýn Okmeydaný’ndaki mezarý yanýnda
olduðu ve bunun da her ikisinin ayný âký-
beti paylaþmasýndan ileri geldiði rivayet
edilir.

Peçuylu Ýbrâhim, Nasuh Paþa’nýn günah-
sýz yere katledildiðini yazar (Târih, II, 335).
Onun dýþýnda devrin hemen bütün kronik-
leri Nasuh Paþa’nýn son derece maðrur,
zalim, gaddar, kindar ve servet düþkünü
olduðu ve katledilmeyi hak ettiði hususun-
da müttefiktir. Çok büyük servet sahibi ol-
masýna raðmen evkaf ve hayratýna dair
kaynaklarda herhangi bir kayýt bulunma-
maktadýr. Nallýhan’da Nasuh Paþa Külliye-
si (1016/1607) mevcut olduðu bilinmekte-
dir. Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde, Üs-
küdar’da bir haný olduðunu (I, 204) ve Ýs-
kenderun’da bir kale inþasýna baþladýðýný,
ancak bunun da yarým kaldýðýný (III, 33)
nakleder. “Âlemin güldü yüzü katl-i Na-
sûh’u bilicek” ve, “Baþýný kesti Nasûh’un o
þeh-i dâd-âyîn” idamý için düþürülen tarih-
lerdir.

Nasuh Paþa’nýn oðullarý da bazý devlet
hizmetlerinde bulunmuþ, IV. Murad ve Sul-
tan Ýbrâhim devirlerinde yaþayan Nasuh-
paþazâde Hüseyin Paþa vezâret rütbesine
kadar ulaþmýþtýr. 1639-1670 yýllarý arasý
olaylarýný ihtiva eden bir Osmanlý tarihi
kaleme alan Mehmed Çelebi bu Hüseyin
Paþa’nýn oðludur. Kâtib Çelebi üç oðlun-
dan ikisinin maðdur ve maktul, diðerinin
ise münzevi olduðunu kaydeder (Fezleke,
vr. 152a).
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saðlayan güney kanadýn ortasýndaki, yol
seviyesinden yüksekte kalan yuvarlak ke-
merli mermer söveli kapý Yunan iþgali es-
nasýnda kapatýlmýþ, kapýdan sonra ulaþý-
lan çapraz tonozlu koridor dýþarýya ufak
bir pencereyle açýlan bir odaya dönüþtü-
rülmüþtür. Köþeleri iki küçük rozetle be-
zeli kapýnýn üstündeki kartuþ içerisine alýn-
mýþ sülüs yazýyla üç parçadan oluþan iki
satýrlýk kitâbenin ancak saðdaki tek parça-
sý günümüze kadar gelebilmiþtir. Kuzey
kanatta güney kanattaki giriþle ayný özel-
liklere sahip ikinci bir giriþ yer alýr. Zama-
nýmýza sadece batýda sekiz, kuzeyde iki,
güneyde beþ ve iki köþe odasý olmak üze-
re on yedisi ulaþmýþ, yaklaþýk 4 × 4 m. öl-
çülerindeki odalarýn önünde bir revakýn
dikdörtgen avluyu dolaþtýðý bilinmektedir.
Muhtemelen medrese odalarýný ve revak-
larý ahþap tavanlý, çift meyilli tek bir beþik
çatý örtmekteydi. Emre Madran’ýn Vakýf-
lar Genel Müdürlüðü Rölöve Bürosu’nun
elemanlarýnýn yardýmýyla hazýrladýðý res-
titüsyon çiziminde batý, kuzey ve güney-
de olmak üzere toplam yirmi yedi oda yer
almakta, ayrýca doðuda dershane-mesci-
de bitiþik iki odayla bu sayý yirmi dokuza
çýkmaktadýr. Güney kanattakiler dýþýnda
medrese odalarý, üzerlerinde tuðladan bo-
þaltma kemerlerine sahip dikdörtgen sö-
veli birer pencere ve yuvarlak kemerli bi-
rer kapýyla avluya açýlýr. Güneydeki odalar
ayný zamanda bu yöne bakan birer pence-
reye sahiptir. Her odada bir ocak, ocaðýn
iki yanýnda birer dolap niþi bulunur. Ders-
hane -mescide bitiþik yamuk planlý bir
oda ile hana bitiþik diðer iki oda medrese
odalarýndan koparýlýp ayrý olarak ele alýn-
mýþtýr. Bu sebeple bu mekânlarýn medre-
se hocalarýna ait olabileceði düþünülmek-
tedir.

Yol seviyesinden yukarýda kalan ders-
hane-mescid aralarýndan yol geçmeden
önce medreseye dar bir koridorla baðlýy-
dý. Bugün medreseden kopuk olarak Zin-
cirli Han’ýn kuzeybatýsýnda kalýr. 7 × 7 m.
ölçülerindeki kare planlý bir ibadet bölü-
müyle bu bölümün güneybatýsýndaki ya-
muk planlý küçük bir mekândan meyda-

na gelir. Her iki birimi tek bir ahþap çatý
örtmekteydi. Mescidin köþeleri güneybatý
hariç pahlanarak üst kýsýmlarý stalaktit-
lerle bezenmiþtir. Moloz taþ örgülü ve tuð-
la hatýllý duvar örgüsünde yer yer devþir-
me malzemeye rastlanýr. Dershane-mes-
cidin her cephesinde altlý üstlü ikiþer pen-
cere bulunur. Alttakiler dikdörtgen açýk-
lýklý, mermer söveli, üsttekiler tuðla örgü-
lü, sivri kemerlidir. Ýçeriye kuzeyden mer-
mer söveli, yuvarlak kemerli bir kapýdan
girilir. Kapýnýn tam karþýsýndaki kýble du-
varýnýn ortasýna kavsarasý stalaktitlerle be-
zeli, yedi köþeli bir mihrap niþi yerleþtiril-
miþtir. Güneybatý köþesine yerleþtirilmiþ
yamuk planlý mekânýn benzer özellikleri
paylaþan pencereleri doðudan ve kuzey-
den bu birimi aydýnlatmakta, güneybatý-
daki yamuk planlý duvarda iki adet niþ bu-
lunmaktadýr.

Paþa Hamamý olarak da bilinen, güney-
den basamaklarla çýkýlan, dikdörtgen plan-
lý, doðu-batý doðrultulu hamam külliyenin
batý sýnýrýný teþkil eder. Hamamýn kuzey-
batý köþesi düz, güneybatý ve güneydoðu
köþeleri ise dershane-mescidde olduðu
gibi üst kýsýmlarý stalaktitli pahlarla bezen-
miþtir. Yuvarlak kemerli bir kapýdan kare
planlý, ahþap soyunma kabinlerine sahip
soðukluða geçilir. Ahþap tavanlý bu bölü-
mün üstü 1954’te betonla kaplanmýþtýr.
Buradan üç adet küçük pandantifli kub-
beyle örtülü ýlýklýða ulaþýlýr. Ilýklýktan doðu-
daki sýcaklýða, kuzeydeki üç basamakla da
beþik tonozlu tuvaletle kuzeydoðudaki su
deposuna geçilir. Kare planlý sýcaklýðýn üze-
rini tepe pencerelerine sahip tromplu bir
kubbe örter. Kubbenin altýnda bir kirpi
saçak dolaþýr. Bugün tamamen sývandýðý
için duvar örgüsü görülemeyen hamamýn
inþasýnda moloz taþ ve tuðla kýrýklarý kul-
lanýlmýþtýr.
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ÿSevgi Parlak

üst kat odalarý sivri kemer alýnlýklý, dikdört-
gen söveli ve geçmeli demir parmaklýklý
pencerelerle caddeye açýlýr. Alt katta, maz-
gal açýklýðýna sahip batýdaki üç oda dýþýn-
da gerek alt ve gerekse üst kat odalarý siv-
ri kemerli birer kapý ve mermerden dik-
dörtgen söveli birer pencereyle avludan ay-
dýnlanýr. Ýçlerinde dolap niþi ile konsollar
üzerine oturan tuðla kemer alýnlýklý birer
ocak bulunur. Ahþap bir beþik çatýyla örtü-
lü olduðu anlaþýlan hanýn odalarýnýn önün-
deki mevcut izlerden altta tuðladan sivri
kemerli, üstte ahþap direkli iki katlý revak-
larýn avluyu çevrelediði tesbit edilmekte-
dir. Hanýn ikinci bölümünün güneyindeki,
üst katlarý yýkýldýðý için bugün tek katlý
olan üç adet dükkân hanýn ana yapýsýnýn
güneyindeki iki katlý dükkânlarla ayný hat-
ta yer almakta, böylece cadde üzerindeki
beþik tonozlu, güneye tuðla örgülü sivri
bir kemerle açýlan dükkân sayýsý on bire
çýkmaktadýr. Bu üç dükkânýn kuzey duvar-
larý hanýn ikinci bölümüne ait küçük avlu
tarafýndan saðýrdýr. Avluyu kuzey, güney ve
doðudan duvarlar çevreler. Duvarlardan
batýdaki ve doðudaki yerden 80 cm. yük-
sekliðinde, tuðladan yuvarlak kemerli niþ-
lere sahiptir. Muhtemelen önceleri bu av-
luyu ahþap bir çatý örtmekteydi. Güneyde-
ki dükkânlarla küçük avlu arasýnda kalan
bölümde güneydoðu köþede beþik tonozlu
bir oda bulunur. Küçük avlu, ortadaki bir
sütuna oturan iki tuðla kemerle doðu-
batý yönünde bölünmüþ bu kemerlerin
üzerine iki oda yerleþtirilmiþtir.

Medrese, son müderrisinin adýnýn Os-
man Aða olmasýndan veya külliyenin bâni-
si Nasuh Paþanýn da Osmanoðlu olarak bi-
linmesinden ötürü Osman Aða / Osma-
noðlu Medresesi olarak da anýlýr. Eðimli
bir araziye kademeli olarak inþa edilmiþ,
“U” þeklinde olan tek katlý medrese doðu-
dan hana, bir koridorla da kendisine gö-
re yaklaþýk 135 derecelik bir açýyla yerleþ-
tirilmiþ dershane-mescide bitiþikti. Ara-
dan yol geçirilmesi sonucu bu yapýlar bir-
birinden koparýlmýþ, bu esnada medrese-
nin kuzey, güney ve doðu kanatlarýndaki
bazý odalar yýktýrýlmýþtýr. Medreseye giriþi
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