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ATİK ŞİKAYET DEFTERi 
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Osmanlılar'da 

XVII. yüzyılın ortalarından itibaren 
herhangi bir şikayet için 

Divan-ı Hümayun'a yapılan 
müracaatlara karşılık olarak çıkan 
fermanların kaydedildiği defterlere 

verilen ad. 
L _j 

Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında 
divanda görülen işlere dair bütün ka
rarlar "mühimme defteri" denilen tek 
tip deftere kaydedilirdi. Ancak 1649 yı
lından başlayarak arazi, sınır, su, mera, 
yaylak ve kışlak ihtilafları, alacak vere
cek gibi her türlü şahsi davalar, mülki 
ve askeri amir ve memurlardan gelen 
şikayetlerle ilgili olarak çıkan fermanlar 
mühimme defterlerinden ayrılarak "şi

kayet defteri" adıyla tutulan defterlere 
kaydedilmeye başlandı. Bu durum 1752 
yılına kadar bu şekilde devam etti. Şika
yet defterleri bu tarihten sonra da de
vam ettiği halde, aynı konuların kayde
dildiği ve devletin idari taksimatma göre 
her eyaJet için "ahkam - ı şikayet" adıyla 

?Yrı bir defter serisi daha tutulmaya 
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başlandığından önceki defterlere "atik 
şikayet defterleri" adı verilmiştir. Baş
bakanlık Osmanlı Arşivi'nde hicrl 1059-
1229 (1649-1814) yıllarını içine alan bu 
tür 208 defter bulunmaktadır. 
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ı ATİK VALiD E SULTAN KÜLLİYESi1 
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İstanbul Üsküdar'da 
III. Murad'ın annesi 

Nurbanı} Valide Sultan tarafından 
/ 

1570-1579 yılları arasında 
Mimar Sinan'a yaptırılan külliye. 

_j 

Külliye önceleri Valide Sultan adı ile ta
nınmış, lll. Ahmed'in annesi Gülnüş Va
lide Sultan· ın ( ö ı 715 ı Üsküdar İskele 
Meydanı'nda yeni bir külliye (bk. YENi vA
LiDE KÜLLiYESil inşa ettirmesi üzerine 
Eski Valide, Atik Valide veya Valide-i Atik 
adlarıyla anılmaya başlamıştır. 

Mimar Sinan'ın tasarlamış olduğu ca
mi, medrese, tekke, sıbyan mektebi, da
rülhadis, darülkurra, imaret (aşhane. tab
hane. kervansaray), darüşşifa ve hamam
dan oluşan yapılar topluluğu Toptaşı 

semtinde ve bugün kendi adını taşıyan 
mahallede, kuzeyi Çavuşderesi vadisine 
doğru alçalan çevreye hakim bir yamaç 
üzerine kademeli olarak yerleştirilmiş

tir. Külliyenin merkezini oluşturan ca
mi -medrese grubu ortada yer almakta, 
caminin kuzeyinde şadırvan avlusu, av-

. !unun bitişiğinde de daha alçakta kalan 
medrese bulunmaktadır: Caminin güney 
yönünde zamanla bir hazire teşekkül 
etmiştir. Batı yönünde ve Karta! Baba 
caddesinin öbür yakasında, birbirlerine 

Atik Valide 
cami i' 
Üsküdar 1 
istanbul 

bitişik olan fakat kendi içlerinde bağım~ 
sız birimler oluşturan darülkurra, darül
hadis, darüşşifa ile aşhane, tabhane ve 
kervansarayı içine alan imaret bulun
maktadır. Bunların işgal ettiği yapı ada
sını kuzeyde Helvacı Ali, güneyde ima
retin sokakları, batıda da Toptaşı cad
desi çevrelemektedir. Adanın doğu ka
nadına, Karta! Baba caddesine paralel 
uzanan darülhadis ile bu yapının güney 
ucuna bitişen darülkurra, arkada daha 
alçakta kalan batı kesimine de imaret 
ile darüşşifa yerleştirilmiştir. Bu bina
ların kuzeybatısında Toptaşı caddesinin 
arkasında hamam, cami-medrese gru
bunun güneyinde ve Çinili Cami sokağı
nın öbür yakasında sıbyan mektebi, do
ğudaki Tekkeönü sokağının üzerinde ise 
tekke müstakil yapılar olarak yüksel
mektedir. 

Cami, medrese, tekke, imaret ve da
rüşşifanın duvarları kesme köfeki taşı 
ile örülmüş, sıbyan mektebi, darülkur
ra, kervansaray ve harnarnda ise bir sı
ra taş, bir sıra tuğla örgü tercih edilmiş
tir. Duvarların yanı sıra diğer taşıyıcılar
dan payeler de kesme köfeki taşı ile 
örülmüş, sütunlar ve başlıklar ise beyaz 
mermerden yapılmıştır. Üst yapıyı oluş
turan kubbe ve tonaziarda örgü malze
mesi olarak tuğla kullanılmış, üzerieri 
kurşunla kaplanmıştır. Pencereler, kla
sik Osmanlı üslübundaki düzene uygun 
olarak iki sıra, caminin bazı duvarların
da ise üç sıra halinde tertip edilmiş, alt
takiler dikdörtgen açıklıklı beyaz mer
mer söveler ve lokmalı demir parmak
lıklarla, üsttekiler de sivri kemerli açık
lıklar ve çift cidarlı revzenlerle teçhiz 
edilmiştir. Caminin son cemaat yeri re
vağında görülen mukarnaslı başlıklar dı
şında külliyedeki bütün sütun başlıkları 
baklavalı tiptedir. Kemerierin ise tekke 
revağındaki kırık kaş kemerler hariç ta
mamı sivri kemerdir. Kapı sövelerinde, 
şadırvan haznelerinde ve daha bazı de
taylarda yapı malzemesi olarak beyaz 
mermer tercih edilmiştir. 

Cami. Külliyenin ana yapısı olan cami
nin bugünkü durumuna üç safhada ulaş

mış olduğu anlaşılmaktadır. 1. 1570-1579 
yılları arasında inşa edilen ve kesinlikle 
Mimar Sinan'ın eseri olan ilk cami, bu
günkü caminin altıgen şemaya sahip or
ta bölümüdür. Bu durumda, kuzey yö
nünde son cemaat yeri ile ahşap çatılı 

ikinci bir revak daha bulunmakta ve bu 
dış revak, harimin kuzeydoğu ve kuzey
batı köşelerinde yer alan minarelerin 
güney sınırına kadar ilerleyerek son ce-


