RÜSTEM PASA KÜLLiYESi
ise tuğla malzemeyle örülü olduğu anlaşıl
maktadır. Sonradan yapılan ocak ve hacasından dolayı binanın bir dönem aşhane
olarak kullanıldığı söylenmektedir.
Hamam. Medresenin doğu duvarına bitişik olup caminin sol yanında ve ön cephesine kadar uzanan alanda yer almaktadır. Halk arasında Paşa Hamarnı adıyla
bilinen yapı bir çifte hamamdır. Erkekler
kısmı kare planlı üzeri kubbeli soyunmalık,
aynalı tonoz örtülü ılıklık, kare planlı ve
kubbeyle örtülü sıcaklık bölümlerinden
meydana gelmektedir. Sıcaklık bölümü sekizgen bir orta mekana sahiptir ve kenarlarına yerleştirilen kubbeli. kare şeklinde
halvet mekanları ile yıldıza benzer plan
özelliği göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Kadınlar kısmı ise çatı örtülü bir giriş
revakl ile kareye yakın dikdörtgen planlı
kubbeli soyunmalık, aynalı tonoz örtülü
ılıklık ile kare planlı tek kubbeli ve yan yana iki halvet hücresinden oluşan sıcaklık
bölümüyle enine düzenlenmiştir. Duvarları kesme taştan, kemer ve örtüleri tuğla
olan hamamın üzeri kubbeyle örtülüdür.
Günümüzde bir kısmı tamamen yıkılmış
olan yapının sağlam olan yarısı kiremit
kaplı ahşap bir çatıyla örtülüdür ve depo
olarak kullanılmaktadır.
Bedesten. Caminin batısında yer alan
iki kalın paye üzerine altı kubbeli ve
ZS .S x 19 m. ölçülerindedir. Külliyenin
önemli parçası sayılan bu yapı plan ve altı kubbeli örtü şekli bakımından Gelibolu ,
Bergama, Beyşehir, Selanik, Serez, Tosya
ve Saraybosna'daki Bursa Bedesteni ile
benzerlik gösterir. Yapıda kubbeler sekizgen kasnaklar üzerine oturmakta ve kubbe geçişleri pandantiflerle sağlanmakta
dır. Dört tarafa birer kapısı olan bedestenin kapı kemerleri dıştan yuvarlak, içten
sivri kemerlidir. Taş ve tuğladan inşa edilen yapının uzun cephelerinde üç, kısa cephelerinde iki adet pencere bulunmaktadır. 1949-1950 yıllarında Maarif Müdürlüğü tarafından malzeme deposu olarak kullanılan ve 197Z'de esaslı bir şekilde onarılan yapının cephesinde vaktiyle yıkılmış
olup duvar izleri kısmen görülen dış dükkaniarının yerine yenileri yapılmıştır. Külliyeye ait kervansaray, imaretle fodla fırın
larının yerleri ise günümüzde kesin biçimde bilinmemektedir.
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Kanuni Sultan Süleyman dönemi sadraRüstem Paşa'nın Eminönü'nde Mahmud Paşa Camii yakınında 957
(1550) yılında Mimar Sinan'a yaptırdığı
medresede kurduğu kütüphanenin "evail-i
Cemfıziyelewel" 968 (ı 561 Ocak sonları) tarihli vakfıyesine göre kütüphanede günlük
S akçe ücret alan bir hfıfız-ı kütüb görev
yapmaktaydı. Medrese hocalarının ve öğ
rencilerin yararlanması için açılmış kütüphaneden öğrenciler de hocalarının bilgisi
dahilinde ödünç kitap alabilmekteydi. Rüstem Paşa'nın küçük bir koleksiyandan oluşan kütüphanesi vaktiyesine göre 120 cilttir (Yüksel. s. 270-27 ı) . Ancak tarihçi Peçevl'ye göre konağında çok zengin bir kütüphanesi bulunan Rüstem Paşa öldüğü
zaman terekesinden SOOO kitap çıkmıştır
(Tarih, ı . 23). Rüstem Paşa' nın medresesindeki kütüphanenin mevcudu daha sonra yapılan bağıştarla biraz artmıştır. Matbu katalogu, Mahmud Paşa Medresesi
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Kütüphanesi ve Rüstem Paşa Kütüphanesi Defteri adıyla basılan kitapta yer
almaktadır (Dersaadet ı 31 ı. s. 35-47). Bazı vakıf kütüphaneterindeki küçük koleksiyonların 191 O yılında binaları yenilenen
kütüphanelere nakli sırasında Rüstem Paşa Kütüphanesi'nin bazı bölümlerinin rutubet tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu tesbit edilerek (BOA. MF. KTV, Dosya
nr. 6 . Evrak 36) Nuruosmaniye Kütüphanesi'ne nakli düşünülmüşse de bu medresenin müderris ve talebelerinin ricası üzerine ve muhtemelen kütüphanenin 1909'da bir tamir görmüş olduğu göz önüne
alınarak koleksiyon yerinde bırakılmıştır
(BOA, MF. KTV, Dosya nr. 6, Evrak 5 I) . Ancak ardından kitaplar 1914'te Sultanselim'de kurulan kütüphaneye, daha sonra
1924'te Murad Molla Kütüphanesi'ne götürülmüştür. 1949'da diğer bazı koleksi-
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İran milli destanının
en güçlü kahramanı .
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Pehlevi edebiyatında Rostahm ve Rostethem şekillerinde geçer ve "iri yapılı, güçlü" anlamını taşır; bazan da aynı manadaki "Tehemten" lakabıyla birlikte kullanılır.
Aslında Zaloğlu Rüstem'in Eşkanl ileri gelenlerinden bir kahraman olduğu ve milli
destana girmesiyle birlikte kendisine birtakım olağan üstü efsanev! özellikler atfedildiği sanılmaktadır.

Hakkında en geniş bilgiyi veren Pirdevsi'nin Şahname'sine göre Rüstem, milli
kahraman ak saçlı Zal'in Kabil Hükümdan
Mihrab'ın kızı ROdabe ile evliliğinden, çok
iri o lduğu için doğumunu gerçekleştire
meyen annesinin karnını daha önce babası Zal'i de büyütmüş olan Slmurg'un yarmasıyla dünyaya gelmiş ve hızla büyüyüp
gelişerek kısa sürede yiğitlere yaraşır bir
vücut yapısına ve güce kavuşmuştur. Hayatının tamamı başarılarta dolu olarak Zabülistan'da geçen Rüstem 700 batman
ağırlığındaki gürzü, güçlü kemendi, kapIan postundari yapılmış elbisesi ve yıldırım
hızındaki atı Rahş ile iran krallarının sıkın
tıya düştükleri anda yardımiarına koşmuş,
onları ve iran halkını büyük tehlikelerden
kurtarmıştır. Bunlar arasında Hefthfın'ı
geçtikten ~onra. Div-i Sepld ile savaşması ,
Bijen'i Ehrimenyaratıhşlı Efrasiyab'ıiı kuyusundan ktı'rtarması
Siyaveş'in intikamını alması, EşkebQs'u ve asi şehzade isfendiyar'ı öldürmesi sayılabilir. Bilmeden
oğlu Sührab ile de savaşmış ve onu yara-
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