
da bir şube açılmıştır. Bu seriden Süley
maniye Kütüphanesi yazmalarına ait Ali 
Nihad Tarlan, Giresun, Antalya Tekelioğlu, 
Amcazade Hüseyin Paşa, Hekimbaşı MG
sa Nazif Efendi ve Aşir Efendi yazmaları
nın katalogları neşredilmiştir. İstanbul'da 
Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağlı kütüp
haneler Atıf Efendi (3228 yazma, 24.737 

basma), Hacı Selim Ağa (2887 yazma, 1587 

basma), Köprülü (2775 yazma, 827 basma), 
Nuruosmaniye (5053 yazma, 2660 basma) 
ve Ragıb Paşa'dır ( 1274 yazma, 11.259 bas
ma) 
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Tunus'ta Süleymaniye Medresesi'nin revaklı avlusu 
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SÜLEYMANiYE MEDRESESi 

Tunus'ta 
XVIII. yüzyılda 

Osmanlı döneminde inşa edilen 
medrese. 

_j 

Tunus'un başşehri Tunus'ta ZeytGne Ca
mii'nin güneyinde yer alan medrese ku
zeyde Başiyye Medresesi, doğuda ise Ali 
Paşa Türbesi ile bitişiktir. Kitabesi olma
yan yapının, Hüseyn! beylerinden Ali Paşa 
tarafından genç yaşta ölen oğlu Süleyman 
için 1168 ( 1754-55) yılında yaptınldığı kay
naklarda belirtilmektedir. 1756'da öldü
rülen Ali Paşa'nın Tunus'ta Başiyye Med
resesi ile Rabta ve Ced!d burçlarını inşa 
ettirdiği, ayrıca pek çok esere ekleme ve 
onarımlar yaptırdığı bilinmektedir. Malik! 
mezhebi eğitiminin verildiği yapı günü
müzde bakımlı durumda olup belediyeye 
ait sanat merkezi olarak kullanılmakta
dır. 

Oldukça sıkışık şehir dokusu içinde dış
tan ancak giriş bölümü, üzeri kubbe ile ör
tülen güneybatı köşesindeki büyük hücre 
ve giriş holü vasıtasıyla farkedilebilen Sü
leymaniye Medresesi revaklı avlunun çev
resinde yer alan mescid, talebe hücreleri 
ve helalardan meydana gelmektedir. Do
ğu, batı ve kuzeyden başka yapılara bitişik 
olan medresenin güney cephesi, revaklı gi
riş kapısı ve mescidin bu yöne açılan ge-
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Tunus Süleymaniye Medresesi'nin planı 

niş pencereleriyle önem kazanmaktadır. 
Bugün beyaz badanalı sade bir cephe gö
rünümündeki güney duvarında düz açık
lıklı dokuz pencere mevcuttur. Bunlardan 
mescide ait pencereler mermer söveli olup 
çini ile kaplanmıştır. Sokaktan dört basa
mak merdivenle çıkılan giriş kapısının yö
nü doğuya bakmaktadır. Kapının önünde. 
yüksek altlıklar üzerine oturan köşedeki 
küçük mermer sütunların daha kalın tu
tulan ortadaki sütuna iki at nalı kemerle 
bağlanması ile oluşturulan tek gözlü re
vak bulunmaktadır. Dıştan kalın konturla 
çevrelenen kapının kemeri iki renkli taşla 
örülmüş olup iki silme ile kuşatılmıştır. Ke
mer alınlıklarının köşeleri bir yarım yıldıza 
bitişen karelerin meydana getirdiği geo
metrik kompozisyonla dolgulanmıştır. 

Kapıdan üzeri kubbe ile örtülen kare 
planlı giriş holüne geçilmektedir. Holün 
batı duvarının alt kısmında altı küçük ke
meri e oluşturulan bir sedir yer almakta
dır. Sedirin bulunduğu duvarla güney du
varı yerden 2,20 metreye kadar çini ile 
kaplıdır. Çini süslemelerde daha çok ma
vi, kahverengi, yeşil ve sarı renkler hakim
dir. Buradaki kompozisyonlar yeşil zemi
ne mavi renkli iri yapraklar ve koyu kah
verengi çiçek motifleri bulunan bordür
lerle siyah konturların çevrelediği, bir va
zo içinden çıkan stilize palmet, rum! ve 
kıvrık dallarla meydana getirilmiş büyük 
panolardan oluşur. Bu kompozisyon en üst
ten palmet, kıvrık dal ve yaprak dizileriy
le süslenmiş daha ince bir bordürle kuşa
tılmıştır. Bu holden at nalı kemerli sade 
bir kapı ile avluya girilmektedir. 16 x 11 ,40 
m. ölçülerindeki dikdörtgen avlu, dört yön
den revaklarla çevrelenmiştir. Avludan bir 
seki ile ayrılan revakiar köşelerde üçer ta
ne olmak üzere toplam yirmi beş sütuna 
oturan at nalı kemeriere sahiptir. Kemer
lerde siyah-beyaz taşlar alternatif şekilde 
dizilmiştir. Kemerierin üstünde avluya doğ
ru eğimli kiremit kaplı saçaklar yer almış-
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tır. Revaklı avlu çevresinde iç ölçüleri fark
lı ve üzeri beşik tonozla kapatılan yirmi 
bir talebe odası bulunmaktadır. Odalar dik
dörtgen açıklıklı kapı ve ikişer pencere ile 
avluya açılmıştır. Avlunun güneybatı köşe
sinde geçişi pandantifle sağlanan bir kub
benin örtlüğü büyük mekan dershane ol
malıdır. 

Medresenin mescidi avlunun doğu ke
narına yerleştirilmiştir. Ortada at nalı ke
merli, yanlarda ise düz açıklıklı, üç kapı ile 
avludan mescide geçilmektedir. Kapılar 
dıştan çini levhalarla kuşatılmış, daha bü
yük ölçülerde olan ortadaki kapı dıştan si
yah konturla sınırlandırılmıştır. Kapının iki 
renkli taştan at nalı kemeri ve kemer alın
lıklarının köşeterindeki geometrik süsle
meleri medresenin ana giriş kapısı ile ay
nı özellikleri göstermektedir. 9,80 x 8,20 
m. ölçüterindeki dikdörtgen planlı mesci
din iç mekanın üst örtüsü birbirine at na
lı kemerlerle bağlanan altı sütunla on iki 
bölüme ayrılmıştır. Bunlardan mihrap önü 
kubbe ile, diğer yerler çapraz tonozlarla 
örtülmektedir. Mescidin duvarları yerden 
2,1 O m. yüksekliğe kadar çini ile kaplı olup 
bunun üzerinde bir kitabe kuşağı yer alır. 
Mihrap nişi, kapı ve pencere gibi açıklık
ların arasındaki çini süslemelerde vazo için
den çıkan soyut bitkisel motiflerle süsle
nen panolar yer almıştır. Bu panolar dıştan 
iç kısımları stilize hançer yaprakları, farklı 
çiçekler ve kıvrık dallardan oluşan beyaz 
zemine mavi, yeşil ve sarı renklerin hakim 
olduğu bitkisel kompozisyonlu ince çini 
bordürlerle kuşatılmaktadır. Çini süsleme
nin üstündeki kalem işi ayet kitabesi mavi 
zemine beyaz renkli sülüs karakterli harf
lerle yazılmıştır. Bunun üzerindeki duvar 
yüzeyleri yer yer alçıdan salbekli şemse 
ve iri düğüm motifleriyle süslenmiştir. İki 
pencerenin ortasına yerleştirilen at nalı 
kemerli mermer mihrap, yarım daire niş
li olup medresenin ana girişi ve mescidin 
avluya açılan orta kapısında görülen dü
zenlemeye sahiptir. İstiridye kabuğu şek
lindeki kavsaranın altında gri ve siyah renk
li düz mermer panolar vardır. Avlunun 
batısındaki bir kapı ile girilen holün sa
ğındaki merdivenlerden çatıya çıkılmak
tadır. Holün devamında helalar ve abctest 
alma yerleri bulunmaktadır. Bu bölüm, 
küçük bir avlunun batı yönündeki dört 
hela hücresi ve güneyde kemerlerle bir
birine bağlı iki sütunun taşıdığı, beşik to
noz örtülü abctest alma yerlerinden oluş
maktadır. 

Süleymaniye Medresesi, Tunus'ta inşa 
edilen diğer medreselere göre büyük öl-
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çüleriyle dikkat çekmektedir. Yapı , etra
fında beşik tonozlu talebe hücrelerinin ve 
mescidin bulunduğu avlunun dört yönden 
revaklarta çevrilmesinden oluşan plan dü
zeniyle Tunus'ta Osmanlı döneminde ya
pılan diğer medreselerle benzerlik göster
mektedir. Süleymaniye Medresesi'nin bu 
yapılara benzeyen diğer bir yönü de süs
lemenin dış cephelerden çok içte yoğun
laşması ve giriş holünde sedire yer veril
mesidir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Aziz Samih İlter, Şimali Afrikada Türkler, İs
tanbul 1937, s. 154-157; Slirnane Mostafa Zbiss, 
Monuments musulmans d'epoque husseynite en 
Tunisie, Tunis 1955, s. 15; a.rnlf., Les monuments 
de Tunis, Tunis 1971, s. 56; a.mlf .. La medina de 
Tunis, Tunis 1981, s. 33; Hasan Hüsnl Abdülveh
hab./julfişatü tfir1/]i Tanis, Tunus 1963, s. 182-
184; Jamila Binous, Tunis la ville et les monu
ments, Tunus 1980, s. 84-85; Muhammed b. el
Hoca, Tfirfl)u me'filimi 't-tevf:ıfd fi'l-kadfm ve fi'l
cedfd (nşr. Hammad! es-Sahill- el-CllanT b. Yah
ya ), Tunus 1985, s. 320; S. Santelli, Medinas: Tra
ditional Architecture of Tunisia (tre. K. Hilton). 
Tunus 1992, s. 84; Ahmed Saadaoui, Tunis ville 
ottomane, Tunis 2001, s. 169-170, 201-203; Ka
dir Pektaş, Tunus'ta Osmanlı Mimari Eserleri, 
Ankara 2002, s . 102-1 04; R. Brunschvig, "Quel
ques remarques historiques sur !es medersas de 
Tunisie" , Revue tunisienne, VI, Tunus 1931, s. 
261-285. ~ KADİR PEKTAŞ 

L 

SÜLEYMANİYYE 
(:Q~f) 

Ceririyye diye de anılan 
ve Zeydiyye'den 

Süleyman b. Cerir'in 
(ö. 187 /803'ten sonra[?]) 

görüşlerini benimseyenlere 
verilen ad 

(bk. SÜLEYMAN b. CERlR). 

Süleymaniye 
Medresesi'nin 
g iriş bölümü 
duvarındaki 

çiniler 

--, 
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SÜLEYMANNAME 
(<~.oWf.o.eJ..,ı) 

Hz. Süleyman'ı 
konu edinen edebi eserlerin 

ortak adı 
(bk. SÜLEYMAN). 

SÜLEYMANNAME 
(<~.oWf.o.eJ..,ı) 

Kanuni Sultan Süleyman'ı 
ve dönemini (1520-1566) konu alan 

eserlerin ortak adı. 

_j 

--, 
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Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçti
ği 1 520 yılından itibaren uzun süren sal
tanatı boyunca seferlerini ve dönemin di
ğer olaylarını anlatmak için yazılan eserler 
özel bir ad taşısın veya taşımasın genel
likle "Süleymanname" diye anılmıştır. Sü
leymanname yazma geleneği , o sırada he
nüz teşekkül etmiş olan Selimname gele
neğinin bir devamı şeklinde ortaya çıkmış
tır. Hatta Kanuni'nin tahta çıkışıyla ilgili 
ilk bilgiler kendisine takdim edilen bazı Se
limnameler'de yer almıştır. Kazanılan za
ferlerle birlikte yazılmaya başlanan Süley
mannameler'in bir kısmı, müellifleri tara
fından zaman içerisinde yeni seferleri ve 
olayları da içine alacak biçimde tekrar ele 
alırup ilavelerle genişletildiği gibi (Bostan 
Çelebi'nin Süleymanname'si) birbirini ta
kip eden seferterin farklı isim ve cüzler ha
linde kaydedildiği, fakat neticede bir Sü
leymanname'yi oluşturan eserler de mev
cuttur (Matrakçı Nasuh'un Süleymanna· 
me'si). Bir diğer Süleymanname çeşidi de 
Kanuni'nin uzun saltanatının sonuna doğ
ru yazılan ve geçen sürede telif edilmiş ta
rihlerden ve diğer resmi belgelerden fay-


