
PERTEV PAŞA KÜLLiVESi 

Pertev Paşa sıbyan Mektebi- izmit 

ri ka gir olarak inşa edilmişti. Ocak yapı
nın kuzey tarafında yer almaktaydı. Külli
yenin sıbyan mektebi de eski planına gö
re basit bir mekan, girişin üzerinde yer 
alan fevkanl bir muallim odası ve hayat
tan ibaretti. Günümüzde önünde bahçe
si bulunan yapının girişinde ahşap direk
lerle taşınan bir veranda bulunmakta olup 
yapının cepheleri batıda kesme taş, doğu
da moloz taş, kuzeyde moloz taş ve tuğ
la almaşık örgülü dür. Yapının doğu ve ba
tı cephelerinde altta dikdörtgen formlu, 
üstte sivri kemerli ve alçı şebekeli dörder 
pencere yer almaktadır. Pertev Paşa Ca
mii çift kuruluşlu son cemaat yeri ve ka
re plandan kubbeye geçiş aşamalarını dış 
mimaride de gösteren özelliğiyle dikkati 
çekmektedir. 
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Üsküdar Selimiye'de kurulmuş 
bir tekke kütüphanesi. 

_j 

UmCır-ı Mülkiyye (Dahi liye) Nazırı Pertev 
Mehmed Said Paşa, Üsküdar Çiçekçi'de 
şeyhi Ali Behcet Efendi'nin medfun bu
lunduğu Selimiye Nakşibendl Dergahı'n 

da derviş hücreleri ve yemekhane yanın

da bir de kütüphane yaptırmıştır. Kurul
duğu yere nisbetle Selimiye Dergahı Kü
tüphanesi olarak da anılır. 1252 ( 1836) ta
rihli vakfıyesine göre zengin bir koleksiya
na sahip olan kütüphanede oldukça yük
sek bir maaşla iki hafız- ı kütüb görevlen
dirilmiştir. Pertev Paşa , vakfiyesine koy
duğu bir kayıtla her iki hafız-ı kütübün 
tekke mensupları arasından seçilmesini, 
ancak onlardan bu göreve layık kimse bu
lunamadığında dışarıdan emin kimselerin 
görevlendirilebileceğini belirtmiştir. Bu se
beple kütüphanenin kuruluşunda birinci 
hafız-ı kütüblüğe tekkenin şeyhi İbrahim 
Hayrani Efendi, ikincisine de şeyhi Ali Beh
cet Efendi'nin akrabalarından Hattat ib
rahim Efendi tayin edilmiştir. Bir mücel
lidin de görevli olduğu Pertev Paşa Kütüp
hanesi'nde 665 yazma ve kırk yedi basma 
eser mevcuttur. Bir tekke kütüphanesi ol
masına rağmen tasawufi eserlerin yanı 
sıra dini ilimlerle ilgili kitaplar büyük bir 
yekün tutmaktadır (Süleymaniye Ktp., Yaz
ma Bağışlar. nr. 2431 ). Kütüphanenin ka
talogu Defter-i Kütübhane-i Selimiye 
adıyla basılmıştır (İstanbul 13 11 ). Pertev 
Paşa Kütüphanesi tekkelerin kapatılma
sından sonra Millet Kütüphanesi'ne götü
rülmüş , 1963 yılında Süleymaniye Kütüp
hanesi'ne nakledilmiştir. Bugün Çiçekçi Ca
mii'nin meşrutası olarak kullanılan bina 
(Haskan, II, 948) yığma taştan dikdört
gen şeklinde yapılmış olup bir girişle oku
ma salonundan ibarettir. 
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XVI. yüzyılın ikinci yarısında 
Eyüp'te inşa edilen türbe. 

_j 

Eyüp Camii'nin doğusundaki Beybaba 
sokağı üzerinde bulunan türbe, Kanuni 
Sultan Süleyman ve ll. Selim dönemi ve
zirlerinden, İzmit'te büyük bir menzil kül
liyesini yaptırmış olan Pertev Paşa tarafın

dan sağlığında Mimar Sinan'a inşa ettiril
miştir. Pertev Paşa 980'de (1572) ölünce 
buraya defnedilmiştir. Dış duvarları düz
gün küfeki taşı ile kaplı olan 15,80 x 9,40 
m. ölçülerindeki dikdörtgen türbenin ke
mer aynaları ile kapısı beyaz mermerdir. 
Kapı kemeri beyaz ve pembe somaki taşın 
alternatif kullanımı ile örülmüştür. üstte 
sülüs hatla dört satır halinde yazılmış altı 
beyitlik mermer kitabe yer almaktadır. Ni
had!' nin eseri olan bu kitabe, Pertev Pa
şa'nııi vefatını ay ve gün olarak 1 Cemazi
yelahir 980 (9 Ekim 1572) şeklinde verme
si bakımından değerli bir belgedir. Türbe
nin sokağa bakan ön cephesinde kapının 
sağında altı, karşı duvarda yedi pencere 
vardır. Kıble yönündeki dar kenarında mih
rap n işiyle bunun iki yanında birer pence
re, karşısında da dikdörtgen bir nişin iki 
yanında daha yukarı birer sivri kemerli niş 
bulunmaktadır. Yapıda pencere üstlerin
deki alınlıkların vaktiyle geometrik motif
li, ajurlu, taş şebekeli olduğu eski fotoğ
raflardan anlaşılmaktadır. Üstü halen açık 
olan yapının duvar üstleri bugün harpuş
ta ile tamamlanmış olmasına rağmen es
ki fotoğraflarda üst kısmı yıkık bir duvar 
görünümündedir. Ewelce yapının üstünün 
ahşap bir çatı ile örtülü olduğu ve altında 
nakışlı bir tavanın bulunduğu, bu çatının 
1920'1i yıllarda çöktüğü bilinmektedir. Ev
liya Çelebi yapının süslü bir kubbeye sahip 
olduğunu belirtmektedir. Muhtemelen ya
pının çatı altında gizlenmiş olan ahşap kiıb
beli, yanları tavanlı bir üst örtüsü vardı. 
Bazı araştırmacılar türbenin iki kubbe ile 
örtülü olabileceğini ileri sürse de yapıda 
buriu d~stekleyecek hiçbir işaret yoktur. 

Türbede yatanların çoğunun adı bilin
memekle beraber bunların Pertev Paşa'

nın çocukları ve diğer aile fertleri olduğu 


