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III. Mehmed’in vefatý üzerine (1012/1603)
Safiye Sultan’ýn Eski Saray’a gönderilme-
siyle inþaat yarým kalmýþtýr. 1070’te (1660)
meydana gelen büyük Ýstanbul yangýný
sonrasýnda Hatice Turhan Vâlide Sultan
harabeye dönen alanlarý gezmiþ, ardýndan
yarým kalan caminin inþa edilerek tamam-
lanmasýna karar verilmiþtir. 1071’de (1661)
Mimarbaþý Meremetçi Mustafa Aða’nýn
sorumluluðunda yarým kalan cami duvar-
larýndan bir sýra taþ sökülerek inþaata ye-
niden baþlanmýþ, nihayet tamamlanarak
20 Rebîülâhir 1076 (30 Ekim 1665) tarihin-
de kýlýnan cuma namazý ile ibadete açýl-
mýþtýr. Caminin vakfiyesiyle cümle kapýsý
ve çeþmenin üzerinde yer alan kitâbeler-
de 1074 (1663-64) tarihi bulunmaktadýr.

Caminin dýþ avlusunu oluþturan sur du-
varý, XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Galata
Köprüsü yapýldýktan sonra artan trafik se-
bebiyle etrafýnda zamanla çoðalan dük-
kânlarla birlikte yýktýrýlmýþ, avlu da cami
ile çarþýnýn arasýndan yol geçirilerek orta-
dan kaldýrýlmýþtýr. Daha sonra türbenin ya-
nýndaki avlu kapýsýyla birlikte sýbyan mek-
tebi de yýktýrýlmýþ (1904), böylece külliye-
nin bütünlüðü bozulmuþtur. 1912-1913 yýl-
larýnda caminin tamir edildiði bilinmekte-

dir. Son yýllarda tekrar tamir gören cami-
de kalem iþleri yenilenmiþtir.

Cami. Klasik Osmanlý mimarisinin re-
vaklý avlulu þemasýný devam ettiren cami
merkezî plana sahiptir. 35,50 × 40,90 m.
ölçüsünde dikine düzenlenen dikdörtgen
planlý harim ortada dört kollu ayaklar üze-
rinde sivri kemerlere oturan ve pandan-
tiflerle geçiþi saðlanan 16,20 m. çapýnda
bir kubbe ile örtülüdür. Bu ana kubbe
dört yönde yarým kubbelerle yanlara doð-
ru geniþletilmiþtir. Kuzey yönü hariç diðer
yönlerde yarým kubbeler yanlardaki ikiþer
çeyrek kubbe ile (eksedra) kademelendi-
rilmiþtir. Kuzey yönündeki yarým kubbe ise
üç eksedra ile kuzeye doðru bir kademe
daha geniþletilmiþ, böylece mekânýn diki-
ne düzenlenmesi saðlanmýþtýr. Ana kubbe-
yi taþýyan büyük pâyelerden mihrap önün-
dekiler iki yönde yine sivri kemerlerle du-
var pâyelerine, kuzeydeki pâyeler ise yan-
larda duvar pâyelerine, kuzeyde serbest
pâyelere sivri kemerlerle baðlanmýþtýr. Kö-
þelerde oluþan kare birimlerin üzerleri pan-
dantiflerle geçiþi saðlanan küçük kubbe-
lerle örtülmüþ, böylece üst örtü de dört-
gen þemaya tamamlanmýþtýr. Dört büyük
pâye dýþtan sekizgen gövdeli aðýrlýk kule-
leri þeklinde kubbe eteðine kadar yüksel-
tilmiþtir. Caminin yapý malzemesi kesme
küfeki taþý, mermer ve tuðladýr. Cami ile
avlunun beden duvarlarýnda ve minareler-
de kesme küfeki taþý, yan galerilerdeki
cephelerde, avlunun revak cephelerinde,
kapý ve alt sýra pencere açýklýklarýnda mer-
mer, örtü sisteminde ise tuðla kullanýlmýþ-
týr. Cami mekânýna biri kuzeyde revaklý av-
luya açýlan, ikisi yanlarda bulunan üç ka-
pýdan geçilerek ulaþýlmakta, ayrýca mih-
rap yönünde yanlarda birer küçük kapý da-
ha bulunmaktadýr. Yapýda aydýnlanmayý
saðlayan pencereler altý sýra halinde dü-
zenlenmiþtir. Mihrap duvarýnda altta tek
sýra, diðer cephelerde alttan ilk iki sýra pen-
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Eminönü’nde liman ve ticaret bölgeleri-
nin önünde yer almakta ve cami, hünkâr
kasrý, arasta (Mýsýr Çarþýsý), türbe, dârül-
kurrâ, sebil, çeþme ile sýbyan mektebin-
den oluþmaktadýr. Daha sonra külliyeye kü-
tüphane, muvakkithane ve bir türbe ile
çeþmeler ilâve edilmiþtir. Külliyenin ilk in-
þasý esnasýnda medrese, imaret ve ribât-
lardan bahsedilirse de bunlar yapýlmamýþ,
sýbyan mektebi ile cami avlu duvarý ise gü-
nümüze ulaþmamýþtýr. 3 Ramazan 1006
(9 Nisan 1598) tarihinde inþasýna Mimar
Dâvud Aða tarafýndan baþlanýlmýþ olan
külliyenin bânisi III. Mehmed’in annesi Sa-
fiye Sultan’dýr. Külliyenin ilk yapýsý olan ca-
mide uçlarý kurþun kuþaklarla baðlanan
kazýklar çakýlarak zemin saðlamlaþtýrýlmýþ
ve taþ bloklarla temel atýlmýþtýr. Cami in-
þasý için Rodos’tan taþ getirten Dâvud Aða
yapýyý yerden 75 cm. (1 zirâ) kadar yük-
seltmiþken kendisi Safer 1007’de (Eylül
1598) vefat edince yerine su yolu nâzýrý Mi-
mar Dalgýç Ahmed Aða tayin edilmiþtir.
Dalgýç Ahmed Aða yapýyý birinci sýra pen-
cere üstüne kadar yükseltmiþ, bu sýrada
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kuluklar ajurlu olup geometrik kompozis-
yonludur. Üçgen aynalarýn ortasýnda yine
geometrik kompozisyonlu ve ajurlu iri bir
daire mevcuttur, diðer kýsýmlar bitkisel
dekorludur. Köþk kýsmý sekizgen kesitli
sütunlar üzerinde sivri kemerlere oturan
onikigen tamburlu piramidal bir külâhla
örtülmüþtür. Ahþap vaaz kürsüsü dört
ayak üzerine kübik olarak yükselmekte-
dir. Ön cephe ve yan yüzler birbirinin ayný-
dýr. Altta dilimli kemerler içinde sedef kak-
malý kývrýk dallar görülür. Orta panoda ise
kündekâri tekniðinde sedef kakmalý geo-
metrik kompozisyon bulunmaktadýr. Yan-
larda yer alan korkuluk kýsmý ongenler içe-
risinde on kollu yýldýzlardan geliþen bir geo-
metrik bezeme ile süslenmiþtir. Kürsünün
arkalýðýnda da ayný düzenleme mevcut
olup bunun üstünde sedef kakmalý bir te-
pelik bölümü vardýr. Burada bir vazodan
çýkan lâle, karanfil, sümbül ve gül motif-
leri görülür. Kuzeyde saðdaki pâyenin ya-
nýndaki müezzin mahfili sekiz adet köþe-
li sütun üzerinde lentolara oturmaktadýr.
Altta ve üstte geometrik kompozisyonlu
ajurlu korkuluklar yer alýr.

Caminin kuzeyinde mevcut kare planlý
revaklý avluda mukarnaslý baþlýklara sa-
hip yirmi sütunun taþýdýðý sivri kemerli
revaklarda yirmi dört birim bulunmak-
ta olup üzerleri kubbe ile örtülmüþtür. Üç
yönde kapýlarla dýþa açýlan avluda çift sý-
ra pencere düzeni görülmektedir. Alt sýra
pencereler mermer söveli ve dikdörtgen
açýklýklý, üst sýra pencereler sivri kemerli
olarak ele alýnmýþtýr. Üstte taç þeklinde so-
nuçlanan tepelikleri olan kapýlar mermer
malzemeleri ve iþçilikleriyle dikkat çekmek-
tedir. Mermer döþeli revaklý avlu ortasýn-
da sekizgen planlý mermer bir þadýrvan
mevcuttur. Mukarnaslý baþlýklý sekiz sü-
tunun taþýdýðý sivri kemerli cephelere sa-
hip þadýrvan kubbe ile örtülüdür. Cephe-
ler, baþlýklar hizasýnda altlarý dilimli kemer
þeklinde düzenlenmiþ mermer levhalarla
ikiye bölünmüþtür. Altta geometrik kom-
pozisyonlu metal, üstte bitkisel kompo-
zisyonlu mermer þebekeler yer almakta-
dýr. Sivri kemerlerde iki renkli taþ alterna-
tif olarak kullanýlmýþ, kemer köþeleri kýv-
rýk dallar üzerinde rûmîlerle dolgulanmýþ-
týr. Þadýrvan, üstte iri bir mukarnas dizi-
si ve baklavalý bordürden sonra içleri yine
rûmîlerle süslü bir tepelik dizisiyle süslen-
miþtir.

Caminin üçer þerefeli iki minaresi bu-
lunmaktadýr. Yapýnýn kuzeyinde iki yanda
dýþa taþkýn yerleþtirilen minarelere yan ka-
pý önlerindeki revaklý bölümden çýkýþ sað-
lanmýþtýr. Kare kaideler üzerinde onaltý-

gen gövdeli olarak yükselen minareler kur-
þun kaplý külâhla örtülmüþtür. Sarkýtlý mu-
karnaslarla süslenen þerefeler de onaltý-
gen olup taþ korkuluklarý ajurlu ve geo-
metrik kompozisyonludur. Caminin güney-
batý cephesinde avlu duvarýnda üç adet
güneþ saati yer almaktadýr. Kare mermer
levha üzerindeki saatte “ameli Rýdvan se-
ne 1074” (1663-64) yazýlýdýr. Ýkinci saat üç-
gen formludur ve kesme taþ duvara iþ-
lenmiþtir; altýnda saatin kullanýmýný anla-
tan bir kitâbe mevcuttur. Duvara iþlen-
miþ olan üçüncü saat daha basit tarzda
ele alýnmýþtýr. Cami avlu duvarý üzerinde
basit yuvalardan oluþan kuþ evleri görül-
mektedir.

Yenicami zengin çini, kalem iþi, ahþap ve
taþ süslemeye sahiptir. Camide yerden
ikinci sýra pencerelerin üstüne kadar du-
var yüzeyleri çinilerle kaplanmýþtýr. Ayrýca
son cemaat yerinde duvarlar üç yönde ikin-
ci sýra pencere altlarýna kadar çinilerle süs-
lenmiþtir. Sýr altý tekniðindeki bu çiniler-
de mavi, fîrûze, yeþil renkler hâkim olup
natüralist desenlerin meydana getirdiði
kompozisyonlar kullanýlmýþtýr. Çinilerde
XVII. yüzyýlda teknikteki bozulma kolayca
görülebilmektedir. Çiniler üzerindeki yazý-
larýn hattat Teknecizâde Ýbrâhim tarafýn-
dan yazýldýðý bilinmektedir. Camide çinile-

cereler dikdörtgen açýklýklý ve söveli biçim-
de düzenlenmiþtir. Yalnýzca mihrap duva-
rýnda hünkâr mahfiline açýlan ikinci sýra
pencereler dikdörtgen açýklýklýdýr. Yarým
kubbeler üzerindeki beþinci sýra pencere-
ler yuvarlak kemerli, diðer pencereler ise
sivri kemerli olarak düzenlenmiþtir.

Yenicami iki yanda yer alan, üstte ge-
niþ bir saçakla örtülü, sütunlar üzerinde
mukarnaslý baþlýklara oturan sivri kemerli
galerili cepheleriyle oldukça hareketli bir
görünüme sahiptir. Bu cepheler dýþa taþ-
kýn duvar payandalarý ile üçe bölünmüþ-
tür. Tek katlý olarak düzenlenen kuzey bö-
lümlerinde yan giriþler bulunmaktadýr; bun-
larýn üzerleri pandantiflerle geçiþleri sað-
lanan üç kubbe ile örtülmüþtür. Orta bö-
lümlerle güneydeki bölümler ise çift kat-
lýdýr. Her iki bölümde üst sýra korkuluklarý
ajurlu olup geometrik kompozisyonludur.
Geniþ tutulan orta bölümün altýnda ab-
dest musluklarý yer almaktadýr. Üstte iki
sýra halinde sivri kemerler bir büyük, bir
küçük olarak alternatif dizilmiþtir. Özellik-
le alt sýrada kemer yüksekliklerinin de al-
ternatif olmasý ile küçük kemerlerin üstü-
ne gelen alanlarda renkli taþlarla üç be-
nek motifi düzenlemesi cepheyi zengin-
leþtirmiþtir. Güneyde yer alan bölümde alt-
ta iki, üstte dört kemer bulunmaktadýr.
Cami içinde mihrap yönü dýþýndaki üç yön-
de bir mahfil “U” þeklinde harimi çevrele-
mektedir. Ýki yanda týpký dýþtaki galeriler-
de görüldüðü gibi mukarnaslý baþlýklara
sahip sütunlarýn taþýdýðý sivri kemerlerin
bir büyük, bir küçük halinde alternatif di-
zilmesiyle bir hareketlilik oluþmuþ, ayný
þekilde kemer yükseklikleri de alternatif
düzenlenmiþtir. Kemerlerde iki renkli taþ
alternatif biçimde kullanýlmýþtýr. Kuzeyde-
ki mahfil ise yalnýzca kapý önünde ikisi sü-
tun olan, yanlarda üçer kalýn pâyeye otu-
ran sivri kemerlerle taþýnmaktadýr. Geo-
metrik kompozisyonlu ajurlu þebekelere
sahip mahfillere dýþtan iki yanda yer alan
duvar pâyeleri içinden çýkýlarak ulaþýlmak-
tadýr.

Mermer malzemeden yapýlan mihrap
iki yanýnda zarif sütunçelere sahip mu-
karnaslý bir niþ biçimindedir. Üstte iki sa-
týr halinde kitâbe yer almaktadýr. Ýki yan-
da uçlarý alem þeklinde sonuçlanan uzun
sütunçelerle sýnýrlanan mihrapta üstte iri
bir mukarnas dizisi ve bitkisel süslemeli
üçgen bir alýnlýk bulunmaktadýr. Mermer
minber itinalý bir iþçiliðe sahiptir. Ýki yaný
zarif burmalý sütunçelerle süslü kapý açýk-
lýðý ajurlu bir tepelikle sonlanmaktadýr. Yan-
larda üçer küçük sivri kaþ kemerli açýklýk-
larla bir geçiþ açýklýðý yer almaktadýr. Kor-

Yenicami duvar çinilerinden bir örnek
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tavan, tonoz kubbe ve pencere çerçevele-
rinde zengin kalem iþi süslemeler bulun-
maktadýr. Kasýrda rampalý yola açýlan ve
balkonla ulaþýlan bir orta kat vardýr. Bu-
rasý vâlide sultan ve padiþahýn hizmetlileri
için düzenlenmiþ olmalýdýr. Hünkâr kasrý
2006-2009 yýllarýnda esaslý bir tamir ge-
çirmiþtir. Hünkâr mahfili camide mihrap
duvarýnýn sol tarafýndadýr. Güneydoðudaki
büyük pâye ile duvarlar arasýnda yer alan
mukarnas baþlýklý altý sütun üzerinde ke-
merlerle taþýnan hünkâr mahfili üst mah-
filden þebekelerle ayrýlmýþtýr. Mahfilde mev-
cut iki mihrap niþi ile duvar yüzeyleri üst-
te bir kitâbe kuþaðý bulunan çini panolar-
la kaplýdýr. Ayrýca çini panolarýn ortasýnda
renkli taþ kakmalardan meydana gelen
panolar vardýr. Kapý ve pencere kanatlarýn-
da sedef kakmalar görülmektedir.

Arasta (Mýsýr Çarþýsý). Yapýldýðý dönemler-
de Vâlide Çarþýsý, Yeni Çarþý isimleriyle de
anýlan yapý XVIII. yüzyýlýn ortalarýndan iti-
baren Mýsýr Çarþýsý adýyla tanýnmýþtýr. Kar-
þýlýklý dizilmiþ dükkânlarýn “L” þeklinde sý-
ralanmasý ile oluþan çarþýnýn kýsa kolu ku-
zeydedir, uzun kolu kýsa kolun batý uçun-
dan güneye doðru uzanmaktadýr. Sivri ke-
merlere oturan tonoz örtülü iki sokaðýn
kesiþtiði yerde üzeri çapraz tonozla örtü-
lü dua meydaný bulunmaktadýr. Uzun kol-
da karþýlýklý yirmi üç, kýsa kolda on seki-
zer dükkân yer almaktadýr. Kollarýn kesiþ-
me yerinde altý dükkân olup çarþý içinde
toplam seksen sekiz dükkân mevcuttur.
Eskiden iki bölümlü olan dükkânlarýn ara-
sýndaki duvar kaldýrýlarak tek mekân hali-
ne getirilmiþtir. Kýsa kolun kuzeye bakan
cephesinde ayrýca on sekiz adet dükkân
vardýr. Bu dükkânlarla bunlarýn arkasýnda-
ki dükkânlar tonoz örtülü, diðer dükkân-
lar kubbe ile örtülüdür. Çarþýda her iki ko-
lun uçlarýnda yer alan karþýlýklý kapýlarýn
dýþýnda uzun kolun ortasýna yakýn birer bi-

rimde de karþýlýklý kapýlar vardýr. Dýþarýya
toplam altý kapý ile açýlan çarþýnýn iki kolu-
nun uçlarýndaki kapýlar önde revaklý dü-
zenlenmiþ olup üstlerinde kubbeler ve to-
nozlarla örtülü mekânlar mevcuttur. Tah-
mis sokaðýna açýlan kapý da revaklýdýr ve
üzerinde mekân yoktur. 8 Mart 1688 ta-
rihindeki yangýnda Mýsýr Çarþýsý’nýn kuze-
yinde dýþarýda yer alan dükkânlar zarar
görmüþ, 3 Ocak 1691’de gece çarþý içinde
çýkan yangýnda da dükkânlar büyük zarar
görmüþ ve ardýndan tamir edilmiþtir. Za-
manla harap olan yapý 1940-1943 yýllarýn-
daki onarýmda deðiþikliðe uðrayarak bu-
günkü hale getirilmiþtir.

Türbe. Caminin güneyinde çarþý ile ca-
mi arasýnda ayrý bir avlu duvarý içinde in-
þa edilen türbe kare planlý olup kapý önün-
de ortada kubbe, yanlarda aynalý tonozla
örtülü üç birimli bir revaka sahiptir. Üze-
ri tromplarla geçiþi saðlanan, dýþtan se-
kizgen kasnaklý kubbe ile örtülen yapý
Sultan I. Ahmed Türbesi’ndeki gibi kapý-
nýn karþýsýnda üzeri aynalý tonozla örtülü
bir eyvanla batýya doðru geniþletilmiþtir.
Dýþtan mermerle kaplý olan yapý altta dik-
dörtgen açýklýklý, üstte sivri kemerli olarak
düzenlenen üç sýra pencerelerden ýþýk al-
maktadýr. Revakta ve içte ikinci sýra pence-
re altlarýna kadar çinilerle kaplý yapýda çi-
nilerin üstünde duvar yüzeyleri, tromplar
ve kubbe içi kalem iþiyle süslenmiþtir. Tür-
bede Hatice Turhan Sultan, IV. Mehmed,
II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud, III. Os-
man ile hânedan ailesinden bazý kiþiler baþ-
ta olmak üzere toplam kýrk dört kiþi yat-
maktadýr. Türbenin kýble yönünde avlu için-
de zamanla bir hazîre teþekkül etmiþ, bu
sebeple avlu duvarý üzerinde de çeþmeler
ve hâcet pencereleri yapýlmýþtýr. Bir hâ-
cet penceresiyle yanýndaki çeþme üzerin-
de mevcut kitâbelerde 1151 (1738) tarihi
okunmaktadýr. Büyük boyutlu diðer hâcet
penceresi XIX. yüzyýlda barok üslûpta ele
alýnmýþ olup iki yanýnda birer çeþme yer
almaktadýr.

Dârülkurrâ-Dârülhadis. Türbenin batý-
sýnda eyvana bitiþik olan yapý kesme kü-
feki taþýndan inþa edilmiþ olup kare plan-
lý ve üzeri sekizgen kasnaklý kubbe ile ör-
tülüdür. Çift sýra pencerelerle aydýnlanan
yapýda alt sýrada dikdörtgen açýklýklý iki-
þer pencere, üst sýrada türbeye bitiþik
cephe dýþýnda üçer sivri kemerli pencere
bulunmaktadýr. Güneyde kýble yönünde
cephe ortasýnda yer alan yuvarlak kemer-
li kapý açýklýðý önünde iki ayaða oturan ah-
þap bir sakfýn eskiden var olduðu anlaþýl-
maktadýr. Yapý yerleþtirildiði yer bakýmýn-
dan Sultan Ahmed Külliyesi’ndeki dârül-

rin üst kýsmýnda duvar yüzeyleri, kemer-
ler, pandantifler, kubbe içleri tamamen
kalem iþleriyle süslenmiþtir. Yenilenmiþ
olan bu kalem iþlerinde klasik desenler bu-
lunmaktadýr ve stilize çiçekler, kývrýk dal-
lar, madalyonlar, rûmîler, sekiz köþeli yýl-
dýz motifleri kullanýlmýþtýr. Yapýda kapý ve
pencere kanatlarýnda geometrik kompo-
zisyonlu ahþap süsleme görülmektedir. Ca-
mide hünkâr mahfili altýndaki kemerler-
de, harimi çevreleyen mahfil kemerlerin-
de, kapýlarda, avlu revaklarýnda, avlunun
pencere ve kapýlarýnda, þadýrvan kemerle-
rinde, avluda cami giriþi önündeki zemin-
de renkli taþlar kullanýlmýþtýr. Mihrap ve
minberde taþ üzerine bitkisel ve geomet-
rik kompozisyonlar, müezzin mahfilinde ve
harimi çevreleyen mahfilin korkuluklarýn-
da ajurlu þebekeler yer almaktadýr. Özellik-
le hünkâr kasrý yanýndan camiye giriþi sað-
layan kapýnýn tepeliklerindeki bitkisel süs-
lemelerle çifte vav kompozisyonu ve ajur-
lu þebekelerin çok itinalý bir iþçiliði vardýr.

Hünkâr Kasrý ve Mahfili. Caminin güney-
doðu köþesinde yer alan ve hünkâr mah-
filine geçiþi saðlayan hünkâr kasrý üç katlý
olarak düzenlenmiþtir. Alt ve orta kat kes-
me küfeki taþý, üst kat taþ ve tuðlanýn kul-
lanýldýðý almaþýk örgülü duvarlara sahip-
tir. Basýk kemerli bir kapýdan geçilerek gi-
rilen kasrýn uzun ve rampalý bir yolu var-
dýr. Altýnda uzun bir tonozlu koridoru olan
kasrýn vâlide sultan ve padiþah için ayrý-
lan üst katýnda iki adet ocaklý oda ile bun-
larýn arasýnda helâ yer almaktadýr. “L” þek-
linde hol ve bir ara mekândan sonra mah-
filin önündeki balkona, buradan da mah-
file geçilmektedir. Hünkâr kasrýnda duvar-
lar sýr altý tekniðinde bitkisel dekorlu çi-
ni panolarla kaplanmýþtýr. Duvarlarda yer
alan çini kitâbelerin hattat Teknecizâde
Ýbrâhim tarafýndan yazýldýðý bilinmektedir.
Kapý kanatlarý sedef kakmalý olup ahþap
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linde düzenlenmiþtir, arkasýnda dikdört-
gen planlý bir de haznesi bulunmaktadýr.
Ayna taþý, kemer içi ve kemer köþe dol-
gularý bitkisel süslemeler ve rozetlerle süs-
lenmiþtir. En üstte üç satýr halinde on iki
mýsralýk mermer kitâbede sebil ve çeþ-
menin ebced hesabýyla inþa tarihi (1074/
1663-64) verilmiþtir. Sebil ve çeþme vak-
tiyle bitiþiðindeki maðazanýn yanmasýyla
tahrip olmuþ ve 1906 yýlýnda tamir edil-
miþtir. Sebilin içi Kütahya’da imal edilen
sýr altý tekniðinde çinilerle süslenmiþtir.
Eskiden çini olan çeþmenin kitâbesi yan-
gýnda tahrip olunca Hattat Sâmi Efendi
tarafýndan özgün metni yeniden yazýlmýþ
ve mermer üzerine hakkedilmiþtir.

Kütüphane. III. Ahmed tarafýndan 1136-
1137 (1724-1725) yýllarýnda türbenin önün-
deki revakýn saðýna bir kütüphane yaptý-
rýlmýþtýr. Taþ-tuðla almaþýk örgülü duvar-
lara sahip yapý kare planlý olup üzeri pan-
dantiflerle geçiþi saðlanan sekizgen kas-
naklý basýk bir kubbeyle örtülüdür. Kütüp-
hanenin pandantiflerinde ve kubbesinde
devrinden kalan özgün kalem iþleri mev-
cuttur (bk. YENÝCAMÝ KÜTÜPHANESÝ).

Muvakkithâne. Caminin güneyinde av-
lu duvarýnýn köþesinde yer alýr; üzerinde-
ki kitâbeye göre 1228’de (1813) inþa edil-
miþtir. Kesme taþ malzeme ile ele alýnan
yapý geniþ saçaklý basýk soðan kubbe ile
örtülü olup üç bölümlüdür. Basýk kemerli
kapý ile geçilen giriþ holü ana mekâna bað-
lanmaktadýr. Ana mekândan doðu yönün-
deki küçük mekâna geçiþ saðlanmýþtýr.
Cephe ortasýnda üstte oval form içinde II.
Mahmud’un tuðrasý, altta Þair Vâsýf’ýn iki
sýra halinde on satýrlýk ta‘lik hattýyla kitâ-
besi bulunmaktadýr.
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kurrâ ile ayný düzendedir. Dârülkurrâda
ders veren Vanî Mehmed Efendi’nin ký-
zý Muharrem 1088 (Mart 1677) tarihinde
ölünce buraya gömülmüþ, daha sonra bu-
nu çeþitli gömüler takip etmiþ ve yapý aslî
fonksiyonunu kaybederek Havâtîn Türbesi
adýyla anýlmýþtýr. Bu türbede on yedi san-
duka mevcuttur. Bunlar Sultan Abdüla-
ziz’in kýzý Esma Sultan’ýn oðlu Hasan Bed-
reddin Efendi ile Sultan II. Abdülmecid’in
kýzlarý, þehzadeleri, ikbal ve kadýnefendi-
lerine aittir. Yapýnýn kuzeyine XIX. yüzyýl-
da eklenen, Cedîd Havâtîn Türbesi deni-
len kare planlý bir türbe daha vardýr. Bu
türbede yirmi bir sanduka mevcuttur.
Bunlar Sultan Abdülmecid, Abdülaziz ve
II. Abdülhamid’in kadýnlarý, kýzlarý ve þeh-
zadeleriyle V. Murad’a aittir. Dârülkurrâ
XIX. yüzyýlda tamir edilmiþ ve geç devrin
kalem iþleriyle süslenmiþtir. Son yýllarda-
ki restorasyonda sýva altýndan türbedeki
desenlere benzer kalem iþlerinin izleri or-
taya çýkarýlmýþtýr.

Sebil ve Çeþme. Caminin güneyinde bu-
gün ayrý bir ada üstünde yer alan sebil ve
çeþme tek kütle halinde ele alýnmýþtýr; çeþ-
me üzerinde mevcut kitâbeden yapýnýn
1074 (1663-64) yýlýnda tamamlandýðý an-
laþýlmaktadýr. Mermerden yapýlmýþ binada
sebil dýþa taþkýn üç cepheli olarak düzen-
lenmiþtir. Dört mermer sütun üzerinde
mukarnas baþlýklara oturan sivri kemerli
cepheler, baþlýklar hizasýnda altlarý basýk
kemer þeklinde düzenlenen mermer lev-
halarla ikiye bölünmüþtür. Altta geomet-
rik kompozisyonlu metal þebekelerde yedi-
þer adet su verme açýklýðý vardýr. Sivri ke-
merler içinde bitkisel kompozisyonlu ajur-
lu taþ þebekeler mevcuttur. Dýþtan geniþ
saçaklý bir çatý ile örtülen sebil içte sekiz
kemer üzerine oturan kubbeyle örtülmüþ
ve duvarlarý çini ile kaplanmýþtýr. Sebilin
saðýnda yer alan çeþme iki renkli taþýn al-
ternatif kullanýldýðý sivri kemerli bir niþ þek-
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