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SULTAN MAHMUD MEDRESESi 
ve SEBİLKÜTT ABI 

Kahire'de 
Osmanlı Padişahı I. Mahmud'un 

yaptırdığı külliye. 
_j 

Habbaniye caddesinde yer alan ve bir 
medrese ile sebilküttabdan meydan ge
len bu küçük külliye, kitabelerine göre ı. 

Mahmud adına Darüssaade Ağası Moralı 
Beşir Ağa tarafından 1164 ( 1751) yılında 
inşa ettirilmiştir. Medrese günümüzde Mı

sır Eski Eserler Kurumu'nun Güney Teftiş 
Binası olarak hizmet vermektedir. 1883 
ve 1952 yıllarında elden geçirilen sebilküt
tabda yakın zamanlarda da birtakım ona
rımlar yapılmaktaydı. 

Port Said caddesine bakan kuzeybatı 
cephesinin ortasında taçkapı yer almak
tadır. Batı köşesindeki sebilküttaba ka
dar 41 ,S m. uzunluğa sahip olan medre
senin cephesi iki katlıdır. Alt katta dört 
tanesi taçkapının sağ tarafında, altı tane
si solda olmak üzere toplam on dükkana 
yer verilmiş, günümüzde yol seviyesinden 
biraz aşağıda kalan dükkanlar beşik tonaz
la örtülmüştür. Üst katta ise portalin sa
ğında üç, solunda beş olmak üzere top
lam sekiz dikdörtgen şekilli ve demir par
maklıklı pencere açılmıştır. Bunların altın
da ve üstünde cepheyi boydan boya ka
teden bitkisel motifli iki süsleme kuşağı 
mevcuttur. Dendanlarla nihayetlenen cep
henin ortasındaki taçkapı, iki mermer sü
tuna dayanan 3,1 O m. genişliğinde ve 0,68 
m. derinilğindeki sivri kemerli bir niş için
de, açıklığı 1 ,90 m., yüksekliği 3,1 S m. olan 
düz atkı taşlı bir kapı ile onun üzerinde iki 
taraftan birer sütunçe ile sınırlanmış dik
dörtgen şekilli, ahşap şebekeli bir pence
reden ibarettir. Üst üste bindirilmiş dilim
lerden oluşan kemeriyle dikkat çeken taç
kapının çevresi bitkisel ve geometrik mo
tifli kuşaklarla çevrilmiştir. Kapı alınlığın
da ve kemer köşeliklerinde beyaz zemin 
üzerine mavi renkli bitkisel desenli, İstan
bul'dan getirildiği tahmin edilen çiniler bu
lunmaktadır. Alt katında dokuz adet dük
kan yer alan ve üst katında hücrelere ait 
farklı şekil ve boyutlarda pencerelerle on
ların arasında süsleme kuşakları bulunan 
güneydoğu ve güneybatı cepheleri bura
dan geçen sokağın şekline uydurulduğun
dan düzgün bir hat teşkil etmemektedir. 
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Medresenin kuzeydoğu yönünü başka 
yapılar kapatırken batı köşesini sebilküt
tab işgal etmektedir. Sebilin giriş cephe
si kuzeybatı yönünde ve 7,75 m . uzunlu
ğundadır. Cephenin ortasında üzerinde ya
pı m kitabesi yer alan düz atkı taşlı giriş 
kapısı mevcuttur. Kapı alınlığında ve ke
mer köşeliklerinde beyaz zemin üstüne 
mavi , yeşil ve kırmızı renkli nar çiçeğiyle 
bitki yaprağı dalı motifli çini levhalara yer 
verilmiştir; bunlar XVI ve XVII. yüzyıllarda 
Osmanlı mimarisi örneklerinde kullanılan 
klasik örneklerdendir. Hemen üzerinde ka
ranfil desenli bronz şebekeli bir dikdört
gen pencere vardır. Kemerin çevresini gi
rift bitki, dal ve yapraklarından oluşan bir 
süsleme kuşağı dolanmaktadır. Üst sevi
yede küttaba ait pencereler açılmış olan 
cephede bir niş içerisinde taş musluklu bir 
de çeşme vardır. 

Yapının batı köşesini işgal eden, yarım 
yuvarlak biçiminde, 22,SO m . uzunluğun
daki sebilküttab cephesi de iki katlıdır. Alt 
kat sebil cephesidir. Burada üç basık ke
mer içinde yuvarlak kemerli üç açıklık var
dır. Bunların genişliği 2.40, yüksekliği 2,80 
metredir. Kemerler alt kısımları dilimli , 
üst bölümleri burmalı , ortaları bitkisel süs
lemeli çifte mermer sütuna oturmakta
d ır. Açıklıkların her birinin önünde iki ta
raflı merdivenlerle ulaşılan , üçer taş kon
sol üzerine yerleştirilmiş birer mermer 
tabla mevcuttur. Bunların altında temiz
lik için su akıtmaya yarayan birer küçük 
açıklık bulunmaktadır. Siyah-beyaz taştan 
kemeriere sahip sebil açıklıkları Barak üs
lupta akant yapraklarıyla ay çiçeği motif
li bitkisel süslemeli bronz parmaklıklıdır. 

Açıklıklar 19S2 yılındaki tamir sırasında 
tuğla ile örülerek kapatılmıştır. Daha üst
te Sultan Mahmud'a ait tuğralar, madal
yanlar içerisinde ve kuşak halinde yapım

la ilgili kitabeler ve bitkisel süslemelerle 
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Kah i re 

tezyin edilmiş olan cephe bir mukarnas 
dizisi ve üzerindeki bir ahşap sundurma 
ile son bulmaktadır. üstteki küttab cep
hesi, dört mermer sütuna oturan beş yu
varlak kemerle dışarı açılmakta olup se
bildeki gibi yarım daire şekillidir. Burası 
da bir ahşap saçakla nihayetlenmektedir. 
Sebilküttabın sağ tarafında 7,2S m. uzun
luğundaki cephenin ortasına yerleştirilmiş 
olan ve mektebe geçit sağlayan kapıda da 
yoğun biçimde Anadolu'dan getirilmiş çi
ni levhalarla bitkisel ve geometrik süsle
melere yer verildiği görülmektedir. Bunun 
hemen solunda kemerli bir nişten ibaret 
musluklu bir çeşme daha bulunmaktadır. 

Kuzeybatıdaki cephenin ortasındaki taç
kapıdan dokuz basamaklı bir merdiven va
sıtasıyla her kenan 18,SO m . olan kare şe
killi medresenin avlusuna geçilmektedir. 
Ortasında dört mermer sütuna oturan çok 
renkli süslemeli bir ahşap kubbeyle örtü
lü şadırvan yer almaktadır. Güneydoğu ka
nadının ortasında dershane mevcuttur. 
9,0S m. uzunluğundaki dershane cephe
sinde ortada üç dilimli kemerli bir niş için
de düz atkı taşlı kapı ve onun üzerinde dik
dörtgen şekilli, mukarnaslı pencereden iba
ret girişle onun iki yanında birer pencere 
yer almaktadır. Dershane 7,1 O x 7,60 m . 
ölçülerinde yaklaşık kare planlı bir mekan
dan ibarettir. Güneydoğu duvarının orta
sında sade görünümlü bir mihrap bulun
duğundan dershane aynı zamanda mes
cid olarak kullanılmaktadır. Ahşap tavan
daki çok renkli bitkisel süslemeler dikkat 
çekicidir. Tavanın hemen altındaki yazı ku
şağının sonunda Hattat Hasan Rüşdü'nün 
imzası yer almaktadır. Dershanenin kuzey
doğu tarafında buraya bir kapıyla bağla
nan bir okuma salonu varken güneybatı 
tarafına da bir oda bitiştirilmiştir. Dersha
nenin sağında iki, solunda bir olmak üze
re bu kanatta üç gözlü revak düzeni mev-
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cuttur. Kuzeybatı, güneybatı ve kuzeydo
ğu yönlerinde altı mermer sütuna oturan 
beş gözlü revaklar avluya açılır. Bunların 

ardında birer küçük kubbeyle örtülü, avlu
ya açılan birer kapı ile birer penceresi bu
lunan ve duvarlarında dolap nişlerine yer 
verilen öğrenci hücreleri vardır. Hücreler 
birer küçük kubbeyle örtülürken revaklar 
köşelerde kubbe, diğer yerlerde düz ah
şap örtüyle kapatılmıştır. Yirmi hücreye 
sahip medresenin doğu köşesindeki yuvar
lak kemerli bir kapı ile on iki basamaklı 

merdivene, oradan da mutfak, banyo ve 
tuvaJetler gibi ek birimleri ihtiva eden alt 
kattaki bölüme geçiş sağlanmaktadır. 

Kuzeybatıdaki kapıdan sebilhaneye bi
tişik dikdörtgen planlı odaya geçilmekte
dir. Sebilin altında ortadaki iki ayağa otu
ran kemerierin taşıdığı ve altı kubbenin 
örttüğü bir sarnıç yer almakta, buraya se
bilin doğu tarafındaki odadan bir merdi
venle inilmektedir. Sebil dikdörtgen planlı 
bir odadan ibarettir. Dördüncü kenan üç 
açıklıklı yarım daire şeklindedir. Zemini ve 
kuzeydoğu duvarının alt bölümü mermer . . 
kapiamalıdir. üst bölümü ise beyaü:emin 
üzerine mavi, yeşil ve kırm\zı renkli vai:o
qan çıkatı çiçek; iıar çiçeği ; karanfil , Jale 
vb. bitkisel desenleri içeren çini Ievhalar
Ia kaplanmıştır. Sebilin güneydoğu ve ku~ 
zeybatı kenarlarında da birer dikdörtgen 
niŞ vardır. Açıklıkların önünde birer mer. · 
mer havuz mevcuttur. AhŞap tavamde
ğişÜ<"renklerde geometrik ve bitki~el sgs
lemelidir. 

Güneybatıdaki küttabın giriş kapısının 
içinde, sağda bir büyük oda bulunurken 
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solda günümüzde tuvaJet olarak kullanı
lan, ancak orüinalde dıştaki çeşmeye su 
temin eden mermer havuzun yer aldığı 
bir mekan mevcuttur. Holün karşısındaki 
merdivenle küttaba çıkarken ikinci katta 
solda dikdörtgen planlı bir oda vardır. Üçün
cü katta ise sağdaki kapıdan küttaba bi
tişik düzgün bir plan göstermeyen dehli
ze ulaşılır. Sağında kareye yakın planlı bir 
oda ile tuvalete, karşısında kare planlı bir 
odaya ve solda küttaba açılan pencereye 
yer verilmiştir. Ahşap tabanı ve tavanı ye
nilenmiş olan küttab sütunlara oturan beş 
yuvarlak kemerle dışarı açılmakta ve tavan 
altındaki yazı kuşağı orüinalliğini muhaza
fa etmektedir. 

Sünni islam inancının okutulması bakı
mından Eyy(ıbi ve Memlük medreseleriyle 
paraleilik gösteren Osmanlı dönemi Kahi
re medreselerinden Sultan Mahmud Med
resesi plan ve mekan anlayışı açısından 
daha ziyade Anadolu 'daki eğitim kurum
larıyla yakın benzerlik içerisindedir. Dört 
yönden revak ve hücrelerle kuşatılan avlu
lu planı sebebiyle Edirne ll. Bayezid (893/ 

1488). Tophane Kılıç Ali Paşa (988/ 1580), 

Sultan Ahmed ( 1609- ı 6 ı 6). Nevşehir Da
m ad İbrahim Paşa (ı 726- 1 72 7) ve istan
bul Nuruosmaniye ( 1755 ) medreseleriyle 
benzeşmektedir. Diğer taraftan bitişiğİn
deki sebilküttab bir Memlük yapı tipi ola
rak karşımıza çıkmasına rağmen yarım 
daire biçiminde dışarı taşıntı yapması se
bebiyle başşehirdeki sebillerle benzerlik 
göstermektedir. Hatta Kahire'deki ilk ya
rım daire planlı sebilküttab bu yapıdır. Bu 
sebeple daha sonra yapılan eseriere de 
öncülük ettiği anlaşılmaktadır. Osmanlı 

medeniyet ve kültürünün eyaletlere nasıl 
taşındığını gösteren çarpıcı bir örnek ola
rak Sultan Mahmud Medresesi ve Sebil
küttabı hala ayaktadır ve yerli yabancı bir-

sultari Mah"rriuct Med~~s~~ve sebilküttabı'n ın plan ı .• · ,, - . ,._· .. -
.. '. . -·--:, -:: ·. ··, . ·, . ~ ' 

çok kimsenin ziyaret ettiği mekanlardan 
. biri olarak Kahire'nin mimari mirasında 
önemli bir yer tutmaktadır. 
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SULTAN MECİD GANizADE 
(1866-ı 937) 

Azerbaycanlı eğitimci, yazar. 
_j 

Şamahı'da doğdu. Ünlü Dede Güneş nes
linden olan babası Hacı Murtazali iyi eği
tim görmüş bir tüccardı . Ganizade ilk tah
silini Seyyid Azim Şirvani'nin usul-i cedid 
okulunda, orta tahsilini 1878-1883 arasın
da ŞamahıRus-Tatar mektebinde, yük
sek tahsilini 1883-1887 yıllarında Tiflis 'te 
Aleksandrovski Muallimler Enstitüsü'nde 
tamamladı . Müslüman öğretmenierin şe
hirlerdeki resmi okullarda çalışmaları ya
sak olduğundan bir köy okuluna tayin edi
lince okul arkadaşı Habibbey Mahmudbe
yov'la birlikte Bakü'de ilk özel Rus-Müslü
man Mektebi'ni açtı ( ı 88 7- 1891 ) Okulda 
Rusça'nın yanında Azerbaycan Türkçesi, 
Farsça, fen dersleri, din dersleri de önem
li yer tutuyordu. Azerbaycan eğitim tari
hinde bir dönüm noktası sayılan bu oku
lun kazandığı başarıyla çeşitli yerlerde ben
zerleri açıldı. Rus hükümeti, bu tip resmi 
mektepler açarak müslümanları kontrol 
altına almaya karar verince mektep 1891 '
de Bakü şehir idaresi yönetimine alınıp iki 
ayrı okul haline getirildi. Ganizade bunlar
dan birine müdür tayin edildi. 1893'te Gas
pıralı İsmail Bey'le birlikte Türkistan'a git
ti ve Semerkant'ta İsmail Bey'in açılması
na ön ayak olduğu usul-i cedid okulunda 
kısa bir süre öğretmenlik yaptı. 


