
1295 yılında İslamiyet'i kabul ederek 
Müslümanlığı İlhanlı Devleti'nin resmi dini 
haline getiren Gazan Han yaygın olarak 
"padişah-ı İslam" unvanını kullanmakta bir
likte sikke ve kitabelerde sultan unvanının 
"sultan-ı adil, sultan-ı İslam. suttanü's-se
ıatin, sultanü selatini'l-Arab ve'l-Acem, es
sultanü'l-a'zam, es-sultanü'l-muazzam, 
sultanü'ş-Şark ve'I-Garb" gibi birleşik şe

killeri yer almıştır. İlhanlı Devleti'nde keli
menin siyasi unvan olarak kullarıımı 01-
caytu Han zamanında daha da yayılarak 
devam etmiştir. Kaynaklarda Olcaytu'nun 
genellikle "sultanü'l-İslam" unvanı ile zik
redildiği görülmektedir (Reşldüddin, vr. 
so•-s6•) Bu dönemde Olcaytu tarafından 
Zencan yakınlarında kurulan yeni yerleşim 
yerine Sultaniye adının verilmiş olması dik
kat çekmektedir. 

Kronikterin yanı sıra epigrafik ve nümis
matik kaynaklar sultan unvanının Celayir
li, Timurl u, Karakoyunlu ve Akkoyunlu hü
kümdarları tarafından yaygın biçimde kul
lanıldığını göstermektedir. Timurtutar dö
neminin önde gelen tarihçilerinden Hafız-ı 
Ebru ile Nizameddin Şami'nin halife, sul
tan ve şah ile hilafet, saltanat ve padişah

lık kelimelerini eş anlamlı olarak kullandık
ları görülmektedir. Şah İsmail tarafından 
Safevi Devleti'nin kurulmasının ardından 
sultan yerine şah kelimesinin unvan ola
rak ön plana çıktığı belirtilmektedir. Keli
me bu tarihten sonra İran coğrafyasında 
vali ve zabit gibi resmi idarecilere unvan 
olarak verilmiştir. Sultan unvanı Osmanlı 
Devleti'nde ilk defa Orhan Gazi'nin sikkele
rinde olmak üzere padişahlar tarafından 
kullanılmıştır (bk. PADİŞAH). m. yüzyıldan 
itibaren unvanın zaman zaman "sultanü's
selatin, es-sultan ibnü's-sultan, sultanü'l
berreyn ve'l-bahreyn" şeklinde güçlendi
rilmek suretiyle Osmanlı hükümdarının ad
larından hemen önce yer aldığı bilinmek
tedir. 

İslam hilafet t eorisinde aynı anda iki 
halifenin bulunamayacağı, dolayısıyla bü
tün müslümanların tek bir halifeye bağlı 
olması temel prensip şeklinde kabul edil
mekle birlikte Abbasi hilafetinin yanında 
ŞiHatımi ve ardından Endülüs Emevl ha
lifeliğinin ortaya çıkışı İslam dünyasında 
fiili olarak aynı anda üç halifenin varlığı so
nucunu doğurmuştur. Bu sebeple çeşitli 
dönemlerde kurulan müslüman devletle
rin hükümdarları, halifenin manevi otori
tesine saygı duyarak sultan unvanını alıp 
siyasi hakimiyetlerini kabul ettirmiştir. Bu
nun bir sonucu olarak İslam dünyasında 
farklı coğrafyalarda hüküm süren aynı ha
lifeye bağlı sultanlar söz konusu olmuştur. 

Sultanlar halife adına hutbe okutup bağlı

lıklarını ifade ederken halife de saltanat
larını tasdik etmekte, verilen unvan, la
kap ve hediyelerle siyasi otoritelerini kuv
vetlendirmekteydi. Nitekim Abbasi hali
felerini Sünni İslam dünyasının manevlii
deri kabul eden Selçuklu sultanları genel
likle onlara saygıda kusur etmemeye özen 
göstermişler, halifelerin, saltanatlarını 

onayiayıp kendilerine unvan ve lakap tev
cih etmesini büyük bir şeref saymışlardır 
(Özaydın, Prof Dr. Işın Demirkent Anısına, 

s. 422). Bununla birlikte Tuğrul Bey'in Bağ

dat seferinden itibaren Selçuklu sultanla
rı siyasi otoriteyi ellerinde tutmaya ve ha
life leri halk üzerindeki manevi nüfuzları 
sebebiyle sadece dini bir lider olarak kal 
maya zorlamışlardır. Saltanat mücadelele
rinde hanedan mensupları kendilerini meş

ru sultan ilan ettirmek için halife nezdin
de girişimde bulunmaktaydı. Öte yandan 
aynı dönemde hüküm süren sultanlardan 
zayıf olanlar güçlü olanına tabi olmakta, di
ğer bir ifadeyle onu metbCı tanımaktaydı . 

Sultan kelimesinin XIII. yüzyıldan itiba
ren siyasal anlamı dışında zaman zaman 
süfi, arif ve mutasavvıflar için de kullanıl
dığı görülmektedir (sultanü'l-meşayih, sul
tanü'l-meşayih ve'l-arifln. bk. Herrmann, s. 
152, 178). Ayrıca Osmanlı Devleti'nde mL 

yüzyıldan itibaren özel ismin sonuna ek
lenmek suretiyle "hanım sultan" veya "va
lide sultan" şeklinde padişahların annele
ri , kızları veya hanımları ile bazan şehza

deler için kullanılmıştır. Sultan kelimesine 
Osmanlı tahrir defterlerindeki kayıtlarda 
kişi adı olarak da rastlanmaktadır. Günü
müzde de bazı İslam devletlerinde hem 
siyasi-idari manada hem de şahıs ismi ola
rak kullanımı devam etmektedir. 
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SULTAN AHMED CAMii 
ve KÜLLİYESİ 

İstanbul'da 
XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde 

inşa edilen külliye. _j 

Sultan 1. Ahmed ( 1603-161 7) tarafından 
devrin başmimarı Sedefkar Mehmed Ağa'
ya yaptırılmıştır. 1 O 18-1 029 ( 1609-1620) yıl
ları arasında inşa edilen külliye cami, hün
kar kasrı, sıbyan mektebi, medrese, aras
ta, hamam, darüşşifa (mescid ve hamarnı 
ile) , imaret-i amire (mutfak, fırın , kiler, ye
mekhane), tabhaneler, han, darülkurra, tür
be, sebiller, çeşmeler, dükkanlar, odalar, 
mahzenler, kahvehane ve evierden oluş
maktaydı. Bu yapılardan mahzenler, kah
vehane, evler, darüşşifa (hamamı hariç), tab
haneler, hanla bir kısım dükkanlar ve üç 
sebil günümüze ulaşmamıştır. Külliyede 
serbest bir yerleşim düzeni görülmekte
dir. Simetrik olarak konumlanmayan kül
liye binaları t opografya, arsa durum w ve 
Atmeydanı'ndaki anıtlar dikkate alınarak 
yerleştirilmiştir. Külliye binaları ilk bakışta 
dağınık gibi görünürse de kendi içlerinde 
fonksiyonlarıyla bir bütünlük oluşturmak
tadır. Cami ve buna güneydoğu köşesin
den bitişik olan hünkar kasrı geniş ~ir dış 
avlu iÇinde yer alır. Dış avlu duvarlarıüze
rinde kuzey, doğu ve batıyÖnde üçer, gü-
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ney yönde ise iki kapı bulunmaktadır. Ba
tıdaki kapılar yakın zamanda örülerek ka
patılmıştır. Avlunun güneyinde boydan bo
ya uzanan arasta, odalar, hamam, sebil 
ve çeşme bulunmaktadır. Avlunun doğu
sunda ise sıbyan mektebi, bunun kuzeyin
de medrese vardır. Kuzeydoğu köşesinde 

yer alan darülkurra ve türbe ayrı bir çevre 
duvarı içinde ele alınmıştır. Türbenin At
meydanı'na bakan yönünde köşede sebil 
yerine yapılmış olan bir muvakkithane mev
cuttur. Yine Atmeydanı'na bakan yönde 
birkaç dükkan dışında dış avlu kapıları ve 
sebiller vardır. Atmeydanı'nın Marmara 
denizi yönündeki ucunda (Hipodrom'un 
sphendone duva rı üzerinde) teras üzeri
ne yerleştirilmiş darüşşifa ve imaret bina
larından mutfak, fırın, kiler. yemekhane, 
tabhanelerle odalar, evler ve dükkanlar bu
lunmaktadır. 

Cami. Genişçe bir çevre duvarı içinde 
büyük bir dış avluya sahip olan cami dış 
avlu zemininden yükseltilmiş olarak ele 
alınmıştır. Yapı 1018 (1609) yılında inşa 

edilmeye başlanmış . 1025 (1616) yılında 
i badete açılmış ve 1 026'da ( ı 6 ı 7) bütün 
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mefruşatıyla tamamlanmıştır. Dış avlu ku
zeye ve doğuya üçer, batıya ve güneye iki
şer kapıyla açılmaktadır. Cami merkezi 
planda ele alınmış olup klasik Osmanlı ınİ
marisinin revaklı aviulu şemasını devam 
ettirmektedir. Yapı ayrıca altı minaresiy
le o zamana kadar denenmemiş bir dü
zenlemeye sahiptir. 64 x 72 m. ölçülerin
de kareye yakın bir alanı kaplayan cami
de S m. çapında dört büyük filayağı üze
rinde sivri kemeriere oturan ve pandan
tiflerle geçişi sağlanan, içten 22.40 m. ça
pında büyük bir kubbe dört yönde birer 
yarım kubbe ile yaniara genişletilmiştir. Ya
rım kubbeler mihrap yönünde iki, diğerle
rinde ise üçer eksedra ile bir kademe daha 
genişletilmiş. böylece daha önce İstanbul 
Şehzade Camii'nde Mimar Sinan tarafın

dan ikişer eksedrayla uygulanmış olan bu 
şemada üçer eksedra ile en ideal geniş 
mekan elde edilmiştir. Ana kubbeyi taşı
yan dört büyük paye ikişer yönde sivri ke
merlerle duvar payelerine bağlanmıştır. 

Köşelerde oluşan kare birimlerin üzerieri 
pandantiflerle geçişi sağlanan birer küçük 
kubbeyle örtülmüş , böylece üst örtü dört-
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gen şemaya tamamlanmıştır. Dört büyük 
paye dıştan sekizgen gövdeli ağırlık kule
leri şeklinde yükselir. Üzerieri sivri kubbe
lerle örtülü olan bu ağırlık kuleleri ana kub
be eteğindeki payanda kemerleriyle birlik
te kubbeye destek sağlar. 

Cami dıştan iki yanda yer alan sivri ke
merli galerili cepheleriyle hareketli bir gö
rünüme sahiptir. Bu cepheler duvar pa
yandalarıyla üçe bölünmüştür. Tek katlı 
olarak düzenlenen kuzey bölümleriyle çift 
katlı düzenlenen güney bölümleri üçer 
kubbeyle örtülü olup eşit büyüklükteki ke
merlere sahiptir. Geniş tutulan ve yine çift 
katlı olarak düzenlenen orta bölümlerde 
iki farklı kemerle hareketlilik sağlanmış ve 
birimlerin üzerieri tonozlarla örtülmüştür. 

Düz bir duvar olarak ele alınan mihrap cep
hesinde ise iki yanda büyük. ortada daha 
küçük olmak üzere dört payanda yer al
mıştır. Bu yönde kot farkından dolayı ca
mi altında boydan boya tonozlu bir me
kan elde edilmiştir. Dikdörtgen açıklıklı mer
mer söveli kapısı bulunan ve üç birimden 
oluşan bu mekanda dışa açılan mazgallar 
vardır. Burası muhtemelen camiye gelen 
padişah ve maiyetindekilerin hayvanları için 
ahır olarak kullanılıyordu. Bu mekan, bu
gün Vakıflar Halı ve Kilim Müzesi'nin Kilim 
ve Düz Dokuma Yaygılar Seksiyon u olarak 
hizmet vermektedir. 

Harim rnekanına biri kuzeyde revaklı av
luya, ikisi yanlarda dış avluya açılan üç ka
pıyla geçilir. Ayrıca kıble yönünde iki yan
da birer kapı daha vardır. Revaklı avluya 
açılan cümle kapısı mukarnaslı yaşınağa 
sahip olup iki yanı nişlerle hareketlendiril
m iştir. Kapı üzerinde ı. Ahmed'in adının 
bulunduğu kitabe yer almaktadır. Cami 
içinde mihrap duvarı hariç üç yönde yer 
alan mahfi! harimi çevrelemektedir. Du
varlardaki payandaların genişliğinde olan 
mahfi! paye ve sütunlara oturan sivri ke
merlerle taşınmaktadır. Kuzeyde cümle ka
pısı önünde yer alan bölüm biraz daha ge
niş tutulmuştur. Bitkisel kompozisyonlu 
ajurlu mermer korkuluklara sahip mahfi
le kuzeyde iki yanda yer alan payelerdeki 
spiral merdivenlerle ulaşılmaktadır. Ana 
kubbeyi taşıyan filayaklarının yüzeyleri iri 
dikey yivlerle hareketlendirilerek geniş pa
yelerin masif görünümleri yumuşatılmaya 
çalışılmıştır. Alt bölümleri mermer kaplı 
olan bu payelerden kuzeydekilerde birer 
adet zarif çeşme bulunmaktadır. 

Yapıda aydınlatmayı sağlayan pencere
ler altı sıra halinde ele alınmıştır. Mihrap 
duvarı hariç diğer cephelerde alttan ilk iki 
sıra pencere dikdörtgen açıklıklı ve söveli-



dir. Üçüncü sıra pencerelerle eksedralar
daki dördüncü sıra pencereler sivri kemer
li, yarım kubbelerdeki beşinci sıra ve ana 
kubbe eteğindeki altıncı sıra pencereler 
ise yuvarlak kemerli açıklıklıdır. Mihrap 
duvarında altta bir sıra pencere ile hün
kar mahfiline açılan ikinci sıra pencereler 
dikdörtgen açıklıklı ve söveli, diğer pence
reler sivri kemerlidir. Mermer mihrap iki 
yanda zarif sütunçeleri bulunan mukar
naslı bir niş şeklindedir. İçi oldukça sade 
düzenlenmiş nişin üst kısmında renkli taş 
kakmalar vardır. Mukarnaslı yaşınağın iki 
yanı kıvrık dallar ve stilize çiçeklerden olu
şan bir süslemeye sahiptir. Üstte iki sıra 
halinde kitabe bulunmaktadır. Mihrap iki 
yanda uzun sütunçelerle sınırlandırılmış 
olup sütunçeler üstte alem şeklinde son
lanmıştır. Üçgen alınlık şeklindeki taç kıs
mında stilize bitkisel süslemeler görülür. 
Altın yaldızla bezenmiş olan mermer min
ber itinalı bir işçiliğe sahiptir. Basık ke
merli kapı açıklığı üzerinde mukarnaslı bir 
tepelik bulunmaktadır. Yanlarda dörder 
küçük sivri kaş kemerli açıklıklarla sivri ke
merli bir geçiş açıklığı vardır. Üçgen ayna
lıklarda kıvrık dallar üzerinde rumilerden 
oluşan bir süsleme görülür. Aynalığın or-
tasında stilize çiçeklerden meydana gelen 
ajurlu bir bölüm vardır. Korkuluklarında 
geometrik kompozisyonlu ajurlu düzen-
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rının sol tarafında hünkar mahfili bulun
maktadır. Dışarıda yapıya bitişik olarak ele 
alınan hünkar kasrıyla bağlantılı olan bu 
mahfi! mukarnaslı başlıklara sahip on sü
tunun taşıdığı sivri kemerler üzerine otur
maktadır. "L" şeklinde bir plana sahip olan 
mahfilin camiye bakan cephelerinde mer
mer, ahşap ve madeni korkuluklar mev
cuttur. Zengin renkli taş süslemeli mukar
naslı mihrapla pencere aralarındaki du
var yüzeylerinde renkli taş kakmalı pano
ları dikkat çekicidir. Kapı ve pencere ka
natlarında geometrik ve bitkisel kompo
zisyonlu sedef işçiliği görülmektedir. Mih
rap duvarında soldaki pencereden duvar 
içinde yer alan bir çilehaneye geçilmekte
dir. Buradaki pencere kanatlarının dış yü
zünde klasik kalem işi süslemeler vardır. 
Pencere içieri ve üst duvarlar bitkisel mo
tifli sır altı tekniğinde çinilerle kaplanmış

tır. Özellikle mahfili çevreleyen duvarlar
da firGze zemin üzerine altın yaldızla celi 
sülüs yazılı çini kitabe kuşağı bilinen na
dir örneklerdendir. 

Çift katlı bir cephe düzenine sahip olan 
avluda altta dikdörtgen açıklıklı ve mer-

leme bulunan minberin köşk kısmı, bak- sultan Ahmed camii'nin içinden bir görünüş 

lavalı başlıklı dört sütun üzerinde sivri ke
merlere oturan sekizgen tamburlu bir kü
lahla örtülmüştür. Ahşap vaaz kürsüsü dört 
ayaklı ve kare kesitlidir. Yüzeyleri üç bö
lüme ayrılan kürsüde alt aynalıklarla yan 
ve arka korkuluklar geometrik kompozis
yonlu ve ajurludur. Orta aynalıklar ise geo
metrik desenli olup sedef kakmalarla süs
lenmiştir. Öndeki ayna ortasında sedef kak
malı bir kabara bulunmaktadır. Yapıda bu 
kürsü dışında iki vaaz kürsüsü daha mev
cut olup bunlardan klasik formda olanı ol
dukça sade, diğeri ise barak motiflerle süs
lüdür. Mihrap yönünde sağdaki payeye bi
tişik olarak ele alınan müezzin mahfili on 
adet sekizgen sütun üzerinde lentolara 
oturmaktadır. Mahfıle payenin yanında dik
dörtgen açıklıklı bir kapıdan geçilerek ula
şılır. Mahfi! geometrik ajurlu mermer kor
kuluklara sahiptir. Camide mihrap duva-
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mer söveli, üstte iki renkli taşın alternatif 
kullanıldığı sivri kemerli pencereler yer al
maktadır. Cami hariminden biraz daha bü
yük olan avlunun yan cephelerinde hari
min yan cepheleri gibi galerili bir düzen
leme görülür. Altta baklavali başlıklı, ka
re kesitli sütunların üzerinde lentolu ola
rak düzenlenen bölümlerde abdest mus
lukları vardır. Üstte ise sütunların taşıdı
ğı iki farklı sivri kemerle düzenlenmiş bir 
galeri yer alır. Üzeri kurşun kaplı bir sun
durma ile örtülü olan bu galeriler sayesin
de yüksek tutulan avlu duvarlarına bir ha
reket kazandırılmıştır. Avlunun üç yönün
de yer alan taçkapılar m ermer malzeme 
ile küfeki taşı beden duvarlarından ayrılır. 
Kapıların iç yönlerinde de mermer malze
me kullanılmış olup nişler ve renkli taş kul
lanımlı derin kemerlerle hareketlilik sağ
lanmıştır. Kuzey kapısı mukarnaslı yaşma
ğı ve üzerindeki yüksek kasnaklı kubbe
siyle diğerlerinden farklıdır. Bu kapı ile son 
cemaat yerinde cümle kapısı önündeki ze
minde renkli taş kakmalı geometrik kom
pozisyon bulunmaktadır. Avluda mukar
naslı başlıklara sahip yirmi altı sütunun 
taşıdığı sivri kemerli revaklarda otuz bi
rim yer almaktadır ve üzerieri kubbeyle ör
tülmüştür. Bunlardan dokuz tanesi son 
cemaat yerini oluşturmaktadır. Kubbele
re geçişler pandantiflerle sağlanmış olup 
yalnızca son cemaat yerinde ortada cüm
le kapısı önünde bulunan ve diğerlerinden 
daha yüksek ele alınmış olan kubbeye ge-
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çiş mukarnaslıdır. Mermer döşeli revak
lı avlu ortasında şadırvan görünümünde, 
üzeri kubbeli altıgen planlı fıskıyeli havuz 
bulunmaktadır. Mukarnaslı başlıklı altı sü
tunun taşıdığı sivri kemerli cephelerde ke
mer yüzeyleri kıvrık dallı rı1ml'ler, kemer 
köşe dolgularında ise stilize çiçeklerden 
oluşan bitkisel süslemeler görülür. üstleri 
geometrik ajurlu metal şebekeli haznenin 
mermer cepheleri ise ayna taşı düzenle
melidir. Bir adet su tahliye musluğu bu
lunan yapı şadırvan olarak düzenlenme
miştir. 

Küfeki taşıyla inşa edilmiş altı minare
ye sahip yapıda minarelerin dördü harimin 
köşelerine, iki tanesi avlunun köşesine yer
leştirilmiş olup oldukça ahenkli bir görü
nüm elde edilmiştir. Kare kaideler üzerin
de çokgen gövdeli minarelerden harimin 
köşesinde yer alan dördü üçer, avlu kuzey 
köşelerinde yer alan iki tanesi ikişer şere
felidir. Toplam on altı şerefesi bulunan mi
narelerin şerefe altları mukarnaslı, kor
kulukları geometrik ajurludur. Kuzeydeki 
minare gövdelerinde stilize servi motifleri 
vardır. Kurşun kaplı külahla sonianan mi
narelerden harimin köşesindekilerin kü
lahları altında firı1ze çini levhalar, kuzey
de yer alan iki minarede ise 1894 depre
mi sonrasında yapılmış olan kabarık gir
land süslemeler bulunmaktadır. 

Camide zengin çini, kalem işi , ahşap, 

taş ve madeni süslemeler görülmektedir. 
Alt sıra pencere üstlerinden başlayarak 
üçüncü sıra pencere altlarına kadar du
var yüzeyleri çinilerle kaplanmıştır. Özellik
le mahfi! duvarlarında yer alan çiniler me
kan içinde gözü yarmayacak şekilde yer
leştirilmiştir. Panolar halindeki düzenle
melerde en önemli kompozisyonlar kuzey 
mahfi! duvarında görülmektedir. XVI. yüz
yılın ikinci yarısı ile XVII. yüzyılın ilk çeyre
ğine tarihlenen. çiniler sır altı tekniğinde 
yapılmıştır. Büyük çoğunluğunu natüra-
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list desenler oluşturmakla beraber değişik 
kompozisyonlara sahip çiniler de görül
mektedir. İznik ve Kütahya merkezlerin
den gelen çinilerin gelişme çizgisinin bir 
arada izlenebildiği bu camide 21.000'den 
fazla çini kullanılmış olup elliden fazla de
ğişik kompozisyonla karşılaşılmaktadır. İz
nik ve Kütahya atölyelerinin gerek renk 
gerekse kompozisyon bakımından zengin 
olan bu çinilerinde XVII. yüzyıldan itibaren 
kalitenin zayıftadığı görülmektedir. Cami
de duvarların üçüncü sıra pencere hizasın
dan yukarısı kalem iş leriyle süslenmiştir. 

Bitkisel desenierin hakim olduğu kalem iş
lerinde son yıllarda yapılan restorasyonlar
da orijinal örnekler ortaya çıkarılmıştır. Taş 
üzerine yapıldığı anlaşılan bu kalem işle
rinden iyi durumda olan kısımlar koruma 
altına alınmıştır. 1883 yılında bu orüinal 

1 . camı 

2. HGnk3r kasn 
3. Slby<ın mektebl 
4. Medrese 
s. Türbe 
s. oarOikurra 

Sultan 
Ahmed 
camii 
ve 
Külliyesi 'nin 

. pla nı 

(Zeynep 
Nayır 'dan 

işlenerek) 

kalem işlerinin üzeri sıvanarak kapatılmış, 

yerine ana hatlarıyla klasik deseniere ben
zemekle beraber boyutları değiştirilerek 
detayları yok edilmiş ve devrine uymayan 
renklerle boyanmış kalem işleri yapılmış

tı. 1976'da başlayan çalışmalarda bunlar
dan bir miktar örnek bırakılmış, diğerleri 
kazmarak tesbiti yapılan orüinal desenler 
ve renkler uygulanmıştır. Bu çalışma iki de
ğişik aşamada gerçekleştirildiğinden uygu
lamada bazı farklılıklar göze çarpmakta
dır. Desenlerde kırmızı ve açık mavi renk
lerin hakim olduğu görülmektedir. Yapı
da ayrıca hünkar mahfili altındaki ahşap 
tavan üzerinde ve müezzin mahfili altın
daki ahşap dolap kanatlarında klasik dö
neme ait özgün kalem işleri bulunmakta
dır. Cami içindeki yazıların Hattat Seyyid 
Kasım (Gubarl) tarafından yazıldığı kay
naklarda belirtilmektedir (Müstakimzade, 
s. 367) . Avluda cümle kapısı önündeki kilb
benin içi daha zengin ve itinalı olmak üze
re bütün revak kubbeleri ve pandantifle
rinde yakın zamanda yenilenmiş kalem işi 
süslemeler görülmektedir. Yapıda kapı ve 
pencere kanatlarıyla vaaz kürsüsünde ço
ğu kündekfırl tekniğinde olmak üzere geo
metrik desenlerde süslemeler vardır. Bun
lardan mihrap duvarında yer alan pence
re kanatlarıyla caminin üç ana kapısında
ki kanatlarda ve vaaz kürsüsünde sedef, 
bağa, fıldişi, gümüş ve renkli ağaç kakma
larla zengin işçilik görülmektedir. Camide
ki diğer pencere ve kapı kanatlarında ise 



yalnızca geometrik düzenlemeler mevcut
tur. Camide mihrap ve minberde bitkisel 

ve geometrik kompozisyon! u taş süsleme

ler bulunmaktadır. Mahfi! korkuluklarında 

ajurlu şebekeler vardır. Mihrap duvarında 

pencere içlerinde ve önler inde mermer ze

mine geometrik kompozisyon! u renkli taş 

kakmalar yapılmıştır. Mihrabın solunda du
varda renkli taş bir pano ile sekizgen bir kQ

fı yazı kompozisyonu görülmektedir. Mah
fiileri taşıyan sivri kemerlerde iki renkli 

taş alternatif olarak kullanılmıştır. Mahfi! 

ve revak kemerlerinin köşe dolgularında 
renkli taş kakmalar vardır. Yapıda pence

re ve kapı kanatlarında bulunan madeni 
aksam dışında caminin revaklı avlusunda

ki bronz kapılarda da süslemeler mevcut

tur. Özellikle mihrap aksındaki kapıda in

ce işçilik dikkat çekicidir. Aynalar on kollu 

yıldızdan gelişen geometrik kompozisyon

lu olup her bir geometrik şeklin içinde ka
bank bitkisel süslemeler yer almaktadır. 

Aynaların etrafında mevcut süslemeler ise 

kazıma tekniği ile yapılmıştır. Mihrap ak

sındaki dış avlu kapısında aynalar kare ve 

dikdörtgenlerden meydana gelen tablalar

dan oluşmuştur. Bu tablaların yüzeylerin

de ve etrafiarında yine kazıma tekniğinde 

bitkisel motifler işlenmiştir. 

Hünkar Kasrı. Caminin güneydoğu kö

şesinde yer alan hünkar kasrı çift katlı ola

rak inşa edilmiştir. "L" şeklinde bir alana 

oturan mahfilin alt katı kesme küfeki ta
şı , üst katı bir sıra taş, üç sıra tuğla dizi

sinden oluşan almaşık bir. duvar örgüsüne 

sahiptir. Altındaki tonozlu koridorla avlu 

dışına bağlanan kasra dış avludan rampa
lı bir çıkışla ulaşılmakta , içeride yine ram

patı çıkışla üst kata geçilmektedir. Bura
dan da önce küçük bir balkona, oradan ca

mini n dış sofasına , daha sonra da cami 
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içindeki mahfile ulaşılır. Padişahın namaz

dan önce ve namazdan sonra bir süre din

lendiği ve belki de bazı işlerini yürüttüğü 
hünkar kasrı Osmanlı mimarisinde ilk de

fa bu camide görülmektedir. Daha sonra 

selatin camilerinde yapılması gelenek olan 

bu kasırlar erken tarihli camilere de ek

lenmiştir. Devrio sivil mimarlık örneğini 
yansıtan hünkar kasrı 1912 yılında mey

dana gelen yangında harap olmuş ve Va
kıflar İdaresi tarafından restore edilmiş
tir. Yapı bugün istanbul Vakıflar Halı ve Ki

tim Müzesi olarak kullanılmaktadır. 

Sıbyan Mektebi. Caminin doğusunda dış 
avlu duvarına bitişik olan sıbyan mektebi 

iki tonoz üzer inde inşa edilmiş fevkanl bir 
yapı olup kare planlıdır. 1 026 ( 1617) yılın
da tamamlandığı tahmin edilen yapı 1912'

de yangında harap olmuş ve esaslı bir ta
mir geçirmiştir. Avlu duvarı üzerindeki bir 

kapıyla da bağlantılı olan mektebe kuzey

den bir merdivenle çıkılarak ulaşılır. Tek 

bir odadan ibaret yapı çift sıra pencere 

düzenine sahiptir. Doğu duvarında iki do

tap ve bir ocak nişi mevcut olan mekanın 
üzeri ahşap tavan ve kurşun kaplı çatıyla 

örtülmüştür. 

Medrese (Darülhadis Medresesi) . Caminin 

kuzeydoğusunda avlunun dışında yer alan 
medresenin inşaatı 1 029 ( 1620) yılında ta

mamlanmış olmalıdır. Kuzey cephenin or
tasında yapıya geçişi sağlayan kapı yer al
maktadır. Dikdörtgen planlı medrese ev

lu etrafında sıralanan kubbeli revaklar ve 

kubbeli odalardan oluşmaktadır. Medre

se odalarından yirmi dört tanesi talebe 

odası ve iki birim tuvalet olarak düzen

lenmiştir. Kuzeydoğu köşesinde yer alan 
dershane kubbeyle örtülü olup dışa taş

kın olarak yerleştirilmiştir. Çeşitli zaman

larda tamirler gören yapı son olarak 1935 

yılında onarılmıştır. Bugün avlusunun üze
r i bir çatıyla örtülü olup Başbakanlık Os

manlı Arşivi'nin deposu olarak kullanılmak

tadır. 

Darülkurra. Medresenin kuzeyinde yer 
alan darülkurra türbe ile birlikte ayrı bir 

avlu içinde ele alınmıştır. Bu şekliyle 1620 

yılında tamamlanmış olmalıdır. Kare plan

lı yapının üzeri kubbe ile örtülü olup güney 
cephesinde önü sakıflı kapı yer alır. Doğu 

duvarında ise hemen yanı başındaki tür
beyi. özellikle 1. Ahmed'in sandukasını gö

recek şekilde düzenlenmiş olan büyük bir 
kemerli açıklık bulunmaktadır. Yapı bugün 

Türbeter M üze Müdürlüğü'nün deposu ola

rak kullanılmaktadır. 

Türbe. Darülkurranın doğusunda yer 

alan türbe 1. Ahmed'in vefatından sonra 
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Sultan Ahmed Camii'nin pencere kanatl arındaki ahşap işçi

liğiy l e minberindeki tas i şç i l i ği n i gösteren ayrıntıl a r 

inşa edilmeye başlanmış ve 1 028' de ( 161 9) 

Il. Osman tarafından tamamlanmıştır. Kö

şeleri hafif pahlanmış olan kare planlı yapı 

tromplarla geçişi sağlanan büyük bir kub

beyle örtülüdür. Önünde üç birimli revak 

bölümü yer alan türbede kapının tam kar

şısında darülkurraya doğru uzanan bir ey

van bulunmaktadır. Dış cephesi silmeler

le bölümfenmiş mermerle kaplı olan tür

benin istiridye kabuğu şeklinde alınlığa sa

hip kapısının üzerinde kitabe mevcuttur. 

Türbenin kapısı abanoz ağacıyla kaplan

mış olup zengin fildişi, sedef ve gümüş 

kakmalarla süslenmişti r. Kapı aralığının 

tavanında mermer üzerine girift bitkisel 

kompozisyonlu bir süsleme vardır. Yapının 

içinde birinci sıra pencere araları sır altı 

tekniğinde bitkisel kompozisyonlu İznik çi

nisiyle kaplanmıştır. Üstte yapıyı dolaşan 
çini kitabe kuşağı yer almaktadır. Pence

re içlerinde de farklı renk ve düzende çi

niler görülür. Duvarlarda ikinci sıra pen

cere aralarından yukarısında ve kubbede 
kalem işi süslemeler yapılmıştır. Kalem iş

Ierindeki zikzaklı düzenleme Ka be örtüle

rini hatırlatması açısından ilginç bir uygu

lamadır. Türbede otuz altı adet sanduka 
vardır. Burada I. Ahmed'den başka hanı

mı Mahpeyker Kösem Sultan, ll. Osman ve 

IV. Murad ile hanedan ailesinden çeşitli 

kişiler medfundur. 

Arasta ve Dükkanlar. Caminin güneyin

de yer alan arasta 1 026 ( 1617) yılında ta-
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mamlanmıştır. Hünkar kasrı yanında av
lu duvarı altında bir sıra dükkanın dışında 
Arasta sokağında karşılıklı olarak iki sıra 
dizilen dükkanlar sokağın iki ucunda tek
rar tek sıra halinde devam ettirilmiştir. 
Vaktiyle 200 kadar dükkanın bulunduğu 
bilinen arastada bugün seksen kadar dük
kan mevcuttur. Tuğla kemerlerle dışa açı
lan birimlerin üzerieri beşik tonozlarla ör
tülüdür. Sokağın camiye yakın olan dizi
sinde dükkaniarın üzerinde eskiden kub
beli odaların bulunduğu belirtilmektedir. 
1912'de meydana gelen yangında harap 
olan arasta 1982-1985 yılları arasında Va
kıflar İdaresi tarafından restore edilip tu
ristik çarşı halinde düzenlenmiştir. Arasta
dan başka Atmeydanı'na bakan avlu duva
rı üzerinde yedi adet dükkanın daha varlı
ğı bilinmektedir. Bugün mevcut olan beş 
tanesinin üzeri kubbeli olup önleri sivri ke
merli açıklıklıdır. 

Hamam. Arastanın güneybatı ucunda 
yer alan hamam arasta ile beraber 161 7 
yılında tamamlanmış olmalıdır. Bugün çok 
harap durumda bulunan ılıklık ve sıcaklık 
bölümleriyle külhan ve hazne kısmı ayak
ta olup muhtemelen ahşap olan öndeki 
soğukluk kısmı mevcut değildir. üzeri kub
be ile örtülü olduğu anlaşılan sıcaklık bölü
mü altıgen planlı olup biri derin, ikisi sat
hi üç eyvanlı ve iki halvet hücrelidir. 

Darüşşifa. Günümüzde mevcut olma
yan darüşşifa Atmeydanı'nın batı ucunda 
imaret yapılarıyla birlikte ayrı bir grup ha
linde ele alınmıştır. 1 018'de ( 1609) inşaatı
na başlananyapı 1029'da (1620) tamam
lanmıştır. Kaynaklardan darüşşifanın kare 
planlı revaklı aviulu bir şemaya sahip oldu
ğu öğrenilmektedir. Bir hamamla mesel
dinin bulunduğu bilinen yapıdan doğu yö
nündeki kapısıyla hamam bölümü ve es
kiden avlusu ortasında yer alan havuzun 
mermer fıskıyesi günümüze ulaşmıştır. 

İmaret Yapılan. Atmeydanı'nın batı ucun
da yer alan imaret yapıları yemekhane, 
mutfak, fırın, kiler ve tabhanelerden oluş
maktadır. 1 025'te ( 16 ı 6) inşaatına başla
nan imaret yapıları muhtemelen 1 029'da 
(ı 620) tamamlanmıştır. imareti meydana 
getiren yapılar topluluğundan mutfak ve 
fırın kare planlı olup üzerieri dörder kub
be ile, yemekhane ve kiler ise dikdörtgen 
planlı olup üzerieri altı kubbe ile örtülü
dür. Zamanla çeşitli değişikliklere uğrayan 
bu yapılardan tabhaneler bugüne kadar 
gelmemiştir. 

SebiUer. Kililiyede vaktiyle sekiz adet se
bilin bulunduğu bilinmekle beraber bun
lardan ancak beş tanesi zamanımıza ulaş
mıştır. Atmeydanı'na bakan cephede avlu 
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duvarı üzerinde yan kapıların bitişiğinde 
birer sebil yer almaktadır. İki cepheli olan 
bu sebillerden doğudakinin meydana ba
kan penceresi üzerindeki kitabesinden 
1 026'da (ı 6 ı 7) yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Diğerinin üzerinde kitabe yoksa da bunun 
da aynı yılda tamamlandığı kabul edilir. 
Arasta sokağının doğu ucunda köşede yer 
alan sebil iki cepheli olarak düzerılenmiş
tir ve üzerinde 1 026 ( 1617) tarihli bir kita
be bulunmaktadır. Arastanın batı ucunda 
Tavukhane sokağı üzerindeki dükkaniarın 
sonunda yer alan ve bugün cephesi ta
mamen ortadan kalkmış olan sebilin izle
ri mevcuttur. Eski gravür ve fotoğrafları 
yer alan, ayrıca bir tabloya konu olarak ki
tabesi yazılmış olan bu sebilin 1 024 ( 161 S) 
yılında inşa edildiği belirtilmektedir. Tür
benin avlu duvarları üzerinde biri Atmey
danı'na, diğeri medreseye bakan cephe
de olmak üzere iki adet avlu penceresi se
bil şeklinde düzenlenmiştir. Kitabesiz olan 
bu sebiller muhtemelen türbe ile beraber 
1619'da tamamlanmıştır. Türbenin At
meydanı'na bakan köşesinde yer aldığı es
ki gravürlerden anlaşılan diğer bir sebil ise 
günümüze ulaşmamıştır. Türbe ile bera
ber 1619'da tamamlandığı tahmin edilen 
bu sebilin yerine XIX. yüzyılın ortalarında 
muvakkithane binası yapılmıştır. Yeri tam 
olarak tesbit edilememekle birlikte darüş
şifa ve imaret yapılarının yakınında da bir 
sebilin vaktiyle mevcut olduğu bilinmek
tedir. 

Çeşmeler. Külliyede toplam dokuz adet 
çeşme mevcut olup bunlardan altı tane
sinin külliye ile birlikte ele alındığı anlaşıl
maktadır. Akarat-ı Vakıf defterinde yalnız
ca arastada cami avlu duvarı altında dük
kaniarın sağında yer alan ve bugün de 
mevcut olan çeşmeden bahsedilir. Cami 
içinde iki paye üzerinde bulunan çeşme
lerin dışında caminin kuzeyindeki avlu du
varı üzerinde, ortada yer alan kapının iç 
tarafındaki ayaklarında iki çeşme ile Ta
vukhane sokağında sebille beraber ele alın
dığı anlaşılan bir çeşme de günümüzde 
mevcuttur. Ayrıca külliyede bugün sıbyan 
mektebinin altında, Arasta sokağında ve 
hünkar kasrı duvarında olmak üzere üç 
çeşme daha vardır. Bunlardan mektep al
tındaki çeşme 1950'li yıllarda tamamen 
yenilenmiştir. Arasta sokağındaki çeşme 
dükkan birimlerinden bir tanesinin XIX. 
yüzyılda çeşmeye dönüştürülmesiyle oluş

turulmuştur. · Hünkar kasrı duvarında yer 
alan barok çeşme ise 1979'da buraya mon
te edilmiştir. 

Diğer Yapılar. Caminin güneyinde dış 
avlu duvarı altında yan yana sıralanmış, 

birbirleriyle bağlantıları olan mekanlar bu
lunmaktadır. Bir sıra kesme küfeki taşı, 
üç sıra tuğla örgülü duvarlara sahip bu 
mekanların su haznesi olarak inşa edilme
leri kuwetle muhtemeldir. Arasta yönün
de yer alan Bizans kalıntısı da bu arada 
elden geçirilip değerlendirilmiş, su hazne
leriyle ilişkilendirilerek su ile ilgili fonksiyo
na sahip bir yapı (muhtemelen gasilhane) 
haline getirilmiştir. Caminin kıble yönün
de bir avlu mevcuttur. Üç yönde birer ka
pısı bulunan bu avluda doğu köşede kare 
planlı bir su havuzu bulunmaktadır. Doğu 
yönündeki avlu kapısı üzerinde lll. Selim 
tuğrası ile 1217 (1802-1803) tarihi vardır. 
İki yüzünde altta birer çeşme bulunan su 
havuzu yangınlarda kullanılmak üzere bu 
tarihte külliyeye eklenmiştir. Ayrıca cami
nin Atmeydanı'na bakan batı kapısı yanın
da ve avlu duvarına bitişik, kesme küfeki 
taşı ile inşa edilmiş yaklaşık 8 m . yüksek
liğinde su terazisi bulunmaktadır. Avlu du
varı üzerindeki bir pencereyi kapatan bu 
su terazisinin avlu duvarının inşasından 
sonra eklendiği arılaşılmaktadır. 
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SULTAN HANI 

Aksaray'da 
XIII. yüzyılın ilk yarısında 
inşa edilen kervansaray. 

_j 

Konya-Kayseri yolu üzerinde Aksaray'a 
42 km. uzaklıkta kendi adını verdiği kasa
bada bulunmaktadır. Kitabelerine göre 626 
(1229) yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. 
Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılmış
tır. Mimarı Konya Alaeddin Camii'ni de in
şa eden Şamlı Muhammed b. Havlan'dır. 

Kalabalık kervanların uğrak yeri olan han 
III. Gıyaseddin Keyhusrev döneminde yan
gın geçirmiş, mütevellisi Siracüddin Ah
med tarafından 667'de ( 1268-69) tamir et
tirilmiştir. Bir askeri üs olarak da kullanıl
dığından çeşitli savaşlara sahne olmuş, ku
şatmalar sırasında zarar görmüştür. Son 
yüzyılda civardaki köylülerin taş ocağı ha
line gelen Sultan Hanı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü'nce 19S9-1968 yılları arasında kıs
men restore edilerek koruma altına alın

mıştır. Bugün müze olarak kullanılmak
tadır. 

4680 m2 'lik bir alanı kaplayan Sultan Ha
nı düz araziye kurulmuş bir kale görünü
mündediL Kesme taş malzemeyle örülen 
duvarlar kulelerle desteklenmiş, üstte maz
gal dizisiyle çevrilmiştir. Ancak dendanla
rın hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. SO x 

62 m. ölçülerinde revaklı aviulu yazlık kıs
mı ile SO x 33 m . ebadındaki kapalı hal
den oluşan iki bölümlü bir plana sahiptir. 
Doğu cephesinde mermerden yapılmış abi
devi bir taçkapısı vardır. Cepheden dışa ta
şan taçkapı gösterişli bir süslemeye sa
hiptir ve derin niş mukarnaslı kavsarayla 
taçlandırılmıştır. Plastik zikzak motifli sü
tunçeler burada kuşatma kemerini taşı
maz. Palmet dizisinden oluşan bitki şeri
dinin dışındaki tezyinat geometriktir. Ge
niş kuşakta çok köşeli yıldız sistemleriyle 
buradan çıkan kollar ve geçme motifleri 
yer almaktadır. Sathl kuşatma kemeri içi
ne serpiştirilmiş rozetlerle, kavsaranın te-
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yolu 
üzerindeki 

Sultan 
H anı 

SULTAN HANI 

pedeki mukarnas hücresinin iki yanında 
uzaktan görülebilecek şekilde kazılmış "el
minnetü lillah" ibaresi mevcuttur. Kapının 
iki yanında birer niş bulunmaktadır. iki 
renkli geçme motifli geometrik süsleme
leri, zikzak yivli sütunçeleri ve mukarnas
lı kavsaralarıyla Konya Alaeddin Camii ile 
Karatay Medresesi'nin taçkapılarını hatır
latır. Kapı söveleriyle süslemeleri savaşlar 
sırasında yakılarak tahrip edilmiştir. Kapı 
ve yan nişlerin üstünde yer alan Selçuklu 
sülüsüyle yazılmış inşa kitabesiyle iki renk
li atkı taşının altında tek satırlık tamir ve 
madalyon içinde usta kitabeleri mevcut
tur. Taçkapının üst bölümü yıkılmıştır. 

Kapıdan eyvan şeklindeki koridora ge
çilmektedir. Avlunun doğusunda on bir 
oda, batısında aynı sayıda iki sıralı revak 
bulunmaktadır. Odalardan ikisi üçer bö
lümlü hamam ve depo haline getirilmiş
tir. Revak kemerleriyle odaların kapı çer
çeveleri geometrik motiflerle süslenmiş , 

bütün mekan beşik tonozlarla örtülmüş
tür. Dıştaki kulelere rastlamayan odalar
dan altısı birer mazgal pencereyle aydın
latılmıştır. Avlunun ortasında dört ayak ve 
sivri kemerler üzerinde yükselen bir köşk 
mescid mevcuttur. Kuzeyden iki taraflı 
merdivenle çıkılan ve altında şadırvanı bu
lunan köşk mescidin kemer ve duvar cep
heleri zengin geometrik örneklerle bezen
miş , ancak zamanla yıkılarak harap ol
muştur. Revak kemerleriyle odaların kapı
larında olduğu gibi onarım sırasında bu
rada da süslemeler dikkate alınmamıştır. 

Hanın kapalı kışlık bölümüne ikinci bir 
taçkapıdan geçilmektedir. Dıştaki ile aynı 
mimari ve süsleme özelliklerine sahip olan 
bu taçkapının da üst bölümü yıkılmıştır. 
Değişik biçimde kuşatma kemerine da
martı palmet motifleri işlenmiş, geniş ku
şaktaki yıldız formları rozetlerle dolgulan
mıştır. Yan nişlerle basık kapı kemeri üze
rindeki kitabede inşa tarihi tekrarlanmış
tır. Kışlık bölüm üç nefli bir ho! şeklinde 
planlanmıştır. Taçkapı genişliğindeki orta 
nefle buna dikey olarak uzanan ve daha 
geniş tutulan yan nefler, dörder sıralı otuz 
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