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YÝRMÝSEKÝZ ÇELEBÝ MEHMED EFENDÝ

þýlaþtýran izlenimleri arasýnda da bir bað
kurmak mümkündür. Gerek Türkiye ge-
rek Avrupa kütüphanelerinde birçok yaz-
ma nüshasý bulunan Sefâretnâme Râþid
Mehmed Efendi’nin Tarih’i içinde de yer
alýr (V, 330-336, 365), ayrýca çeþitli baskýla-
rý yapýlmýþtýr (Sefâretnâme-i Fransa, Eser-i
Mehmed Efendi, Ýstanbul 1283; Mehmed
Efendi’nin Sefâretnâmesi, Paris 1841; Sul-
tan Ahmed-i Sânî [?] Tarafýndan 1132 Se-
nesinde Fransa Kralý On Beþinci Lui Nez-
dine Sefâretle Gönderilen Ricâl-i Bâbýâlî’-
den Yirmi Sekiz Mehmed Efendi’nin Tak-
riridir, Ýstanbul 1306; Þevket Rado, Yirmi-
sekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahat-
namesi, Ýstanbul 1970; Abdullah Uçman,
Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin
Fransa Sefaretnamesi, Ýstanbul 1975 [sa-
deleþtirilmiþ metinle birlikte]; Huner Tun-
cer, “Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin
Fransa Sefaretnamesi [1132-1134/1720-
1721]”, Belleten, 1987, s. 131-151; Beynun
Akyavaþ, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efen-
di’nin Fransa Sefaretnamesi, Ankara 1993).
Sefâretnâme’nin Fransýzca çevirileri de
vardýr (Lenoir, Nouvelle description de la
ville de Constantinople avec la relation du
voyage de l’ambassadeur de la Porte otto-
mane et de son séjour à la cour de Fran-
ce, Paris 1721; Relation de l’ambassade
de Mehemet Effendi à la cour de France
en 1721, écrite par lui-même et traduite du
turc [par J-C. Galland], Constantinople et
se trouve à Paris chez Ganeau, 1757; bu
çeviri, dönemin Fransýz arþiv kaynaklarý ve
diðer belgeler eklenerek yeniden yayým-
lanmýþtýr: Mehmed Efendi, Le paradis des
infidèles, un ambassadeur ottoman en
France sous la régence, introduction, no-
tes, textes annexes par Gilles Veinstein, Pa-
ris 1981). Çelebi Mehmed Efendi’nin Mu-
hammed b. Mahmûd eþ-Þehrezûrî’nin beþ
bölümden oluþan Resâßilü’þ-Þecereti’l-
ilâhiyye’sinin dördüncü bölümünü Seme-
retü’þ-Þecere adýyla tercüme ettiði de bi-
linmektedir.
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Antalya’da Selçuklu devrinde
inþa edilen Yivli Minare etrafýnda

þekillenen külliye.˜ ™

Teraslanmýþ eðimli bir arazide yer alan
külliyenin ana yapýsý yivli minare ile uluca-
midir. Minare ve caminin hemen yanýnda
Atabey Armaðan Medresesi, onun karþý-
sýnda Ulucami Medresesi yer alýr. Bu yapý-
lar topluluðunun bitiþiðinde teraslanmýþ
bir alanda sonradan mevlevîhâneye dö-
nüþtürülen bir yapý bulunmaktadýr. Mev-
levîhânenin arkasýnda Yivli Minare Hama-
mý, önünde cami ile arasýnda set üstün-
de Nigâr Haným Türbesi, bunun üzerinde
yolun kýyýsýnda Zincir Kýran Mehmed Bey
Türbesi mevcuttur.

Bugün Antalya’nýn sembolü olan Yivli
Minare blok kesme taþlar üzerinde tuðla-
dan inþa edilmiþtir. Kare kesme taþ kaide
tuðlalarla köþelerden pahlanarak yüksel-
tilmiþ sekizgen kasnaða dönüþmektedir.
Bu sekizgen kasnak, taþ tuðla dizileriyle
oluþturulan pano þeklinde tasarlanmýþ niþ-
lere bölünmüþtür. Batý cephesindeki niþ-
ler inþa kitâbesini barýndýrýr. Kitâbede mi-

de tasvir edilen hayvan heykelleriyle Ver-
sailles bahçelerindeki mermer havuzlarýn
da Kâðýthane’de inþa edilen havuzlar ve
sebiller için model iþlevi gördüðüne þüp-
he yoktur.

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Fran-
sa’dan döndükten sonra defter emini,
1722’de rûznâmçe-i evvel, 1724’te baþmu-
hasebeci oldu. Çerkez Mehmed’in malýný
zapt için Mýsýr’a gönderildi (1730). Patro-
na Ayaklanmasý’ndan sonra III. Ahmed’e
ve Damad Ýbrâhim Paþa’ya yakýnlýðý ge-
rekçesiyle Lefkoþe’ye sürüldü ve 1144’te
(1731) orada vefat etti. Ölüm tarihi her ne
kadar 1732 olarak gösteriliyorsa da me-
zar kitâbesine göre bu tarih 1731 olmalý-
dýr. Lefkoþe’de Sinan Paþa Camii’nin hazî-
resinde bulunan mezar taþý kitâbesinde
þöyle yazmaktadýr: Bin yüz kýrk dört mu-
harreminin on dördüncü günü vefat eden,
Yirmisekiz Çelebi demekle mâruf, sâbýkan
rûznâmçe-i evvel Mehmed Efendi merhu-
mun kabridir el-Fâtiha sene 1144 (19 Tem-
muz 1731).

Fransa elçiliði ve Sefâretnâme’siyle dik-
kat çeken ve Batý dünyasý hakkýnda Os-
manlý ülkesinde ilk bilgilerin oluþmasýna
katkýda bulunan Mehmed Efendi ayrýca
Türk-Fransýz iliþkilerinin olumlu bir geliþ-
me göstermesine önemli katký saðlamýþ-
týr. “Turquierie” modasýnýn Paris’te yayýl-
masýnda da bu elçiliðin büyük rolü vardýr.
Yine onun sayesinde zihniyet farkýnýn izin
verdiði ölçüde Fransýz modasý Osmanlý ül-
kesine sýzmaya ve Batý’da öteden beri kök-
leþmiþ olan Türkler’e yönelik yanlýþ düþün-
ce ve kanýlar da yavaþ yavaþ silinmeye baþ-
lamýþtýr. Onun nazik kiþiliði, özgür yapýsý,
zekâsý, uyumu ve medenî davranýþlarý da
Paris’teki Türk imgesinin deðiþiminde rol
oynamýþtýr. Ýstanbul’a döndükten sonra
Mareþal Villeroi’ya dostça mektup yazma-
sý onun tutumunun ilginç bir örneðidir.

Mehmed Efendi’nin Sefâretnâme’si
hakkýnda farklý deðerlendirmeler yapýlmýþ-
týr. Onun iki dünya arasýnda bir karþýlaþ-
týrma yoluna gitmediði ileri sürülür. An-
cak Ahmet Hamdi Tanpýnar, “Bu kitabýn
hemen her satýrýnda gizli bir mukayese
fikrinin beraberce yürüdüðü görülür. Ha-
kikatte bu sefâretnâmede bütün bir prog-
ram gizlidir” derken eserin içeriðini ve özü-
nü ortaya koyar. Enver Ziya Karal’ýn da vur-
guladýðý gibi sefâretnâme Osmanlýlar için
Garp’ta açýlmýþ ilk penceredir. Çelebi Meh-
med Efendi’nin Fransa’ya gerçekçi göz-
lemlere dayanan bakýþ açýsýyla ayný dö-
nemde Montesquieu’nün Acem Mektup-
larý’ndaki kahramanlarýnýn iki dünyayý kar-
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Tavâþî adý okunmaktadýr. Yapý enine dik-
dörtgen planda konumlanmýþ, son dere-
ce sade görünümlü bir eserdir. Masif du-
varlar on iki devþirme sütunla altý kubbeli
üst örtüyü taþýr. Bu altý kubbeden baþka
yapýnýn batý duvarý önünde dört bölümlü
bir beþik tonoz bulunmaktadýr. Bu duva-
rýn önceden buradaki bir kilise yapýsýna
ait olduðu tahmin edilmektedir. Mihrap
güney duvarýnda kýble yönü doðrultusun-
da hafif çapraz biçimde yerleþtirilmiþtir.
Tam karþýsýnda basýk kemerli kuzey giriþ
kapýsý vardýr. Bunun hemen önündeki kub-
be aydýnlýk feneriyle taçlandýrýlmýþtýr. Kub-
benin altýnda vaktiyle bir havuzun bulun-
duðu düþünülmektedir. Yapýnýn güney cep-
hesinde altta altý, üstte üç, doðu giriþin-
de kapý hizasýnda bir, üstte iki küçük pen-
cere, kuzey cephesinde altta beþ, üstte üç
aydýnlýk penceresi mevcuttur. Masif du-
varlarý hareketlendiren ve yapýyý hafifle-
ten bu pencerelere ek olarak aydýnlýk fe-
neri ve iki giriþ kapýsý iç mekâný aydýnlata-
rak son derece ferah bir ortam saðlamak-
tadýr. Yapýda kubbe ve tonozlarýn üzeri
alaturka kiremitle kaplanmýþtýr. 2007’de
yapý içerisinde Vakýflar Genel Müdürlüðü
tarafýndan kazý ve restorasyon çalýþmala-
rý baþlatýlmýþ, erken dönemlere ait temel
izleri, su künkleri vb. kalýntýlar ortaya çý-
karýlmýþtýr. Günümüzde bu izlerden kuzey
giriþ kapýsý önünde yer alan su kanallarý
þeffaf bir cam altýnda korunarak açýkta bý-
rakýlmýþtýr. Cami 1972 yýlýna kadar avlusu
ile birlikte müze olarak hizmet vermiþtir.

Külliyenin ikinci büyük yapýsýný meyda-
na getiren Ulucami Medresesi (Ýmaret Med-
resesi) muhtemelen XIII. yüzyýl içerisinde
inþa edilmiþtir. Bu Selçuklu eserinin asýl
adý ve bânisi bilinmemektedir. Vakýflar Ge-
nel Müdürlüðü’nce çarþý olarak kullanýlmak
amacýyla baþlatýlan kazý ve restorasyon ça-
lýþmalarý tamamlanmýþ, metal konstrük-
siyonlarla bir üst örtü oluþturularak yapý
kullanýma sunulmuþtur. Dört eyvanlý plan
tipine sahip medrese dikdörtgen bir alana
oturur. Beden duvarlarý kesme taþ-moloz
taþla inþa edilmiþ, ancak üst örtünün ta-
mamýna yakýný yýkýlmýþtýr. Dýþa taþkýn, son
derece güzel bir taçkapýya sahiptir. Ön
cephesinin yarýsýndan yukarýsý yenilenmiþ-
tir. Kesme taþ cephenin ortasýndaki mu-
karnaslý taçkapýnýn basýk yay kemerli ka-
pýsý üzerinde dört satýrlýk inþa kitâbesi var-
dýr; kitâbe çok yýprandýðýndan okunama-
maktadýr. Revaklý avlu sekiz kare kaide üze-
rine sütunlara oturmakta iken günümüz-
de bunlarýn sadece izleri kalmýþtýr.

Atabey Armaðan Medresesi Yivli Minare
Medresesi’nin hemen karþýsýnda yer alýr.

Kesme taþtan basýk kemerli kapýsý üzerin-
de 637 (1239) yýlýnda Sultan II. Gýyâsed-
din Keyhusrev zamanýnda Atabey Arma-
ðan tarafýndan inþa edildiði belirtilmek-
tedir. Bugün çok az süslemesi olan taçka-
pý dýþýnda yapýyla ilgili bir kalýntý yoktur.
Plan özellikleri de belli deðildir. Mevlevî-
hâne, ulucaminin kuzey giriþinin hemen
yanýnda teraslanmýþ bir alanda kale sur-
larýnýn dibinde ana caddenin hemen ke-
narýnda yer alýr. Asýl hüviyeti bilinmeyen
mevlevîhâne binasýnýn Selçuklular zama-
nýnda diðer yapýlarla birlikte inþa edildiði
ileri sürülmektedir. XVI. yüzyýlda bir tami-
rat geçiren yapý XVIII. yüzyýlda Tekeli Meh-
med Paþa tarafýndan mevlevîhâne haline
getirilmiþtir. Dikdörtgen planda geliþen
yapýda güney cephesi ortasýnda bir kemer-
li giriþ kapýsýndan aydýnlýk fenerli kubbe-
ye sahip ana mekâna girilir. Bu mekânýn
kuzeyinde iki, batýsýnda üç tâli hücre var-
dýr. Beþik tonoz örtülü hücrelerin mevle-
vîhânede kalan derviþlerin barýnmasý için
yapýldýðý düþünülür. Harimin saðýnda ze-
mini yükseltilmiþ merdivenle çýkýlan beþik
tonoz örtülü eyvan yer alýr. Eyvanýn kuze-
yinde ayrýca bir kapý ile geçilen ayný kot-
ta bir tonozlu mekân mevcuttur. Bu me-
kândan harime küçük bir kapýdan merdi-
venlerle inilir. Vakýflar Genel Müdürlüðü ta-
rafýndan 1973’te yapýlan temizlik ve res-
torasyondan sonra Kültür Bakanlýðý Sergi
Salonu olarak tasarlanmýþtýr ve halen bu
hizmeti vermektedir.

Zincirkýran Mehmed Bey Türbesi mev-
levîhânenin hemen doðu kenarýnda kü-
çük bir teras üzerinde bulunmaktadýr. Kes-
me taþtan inþa edilmiþ olup Selçuklu küm-
betleri tarzýnda ele alýnmýþtýr. Kapýsý üze-

narenin Sultan Alâeddin I. Keykubad za-
manýnda (1220-1237) yapýldýðý belirtilmek-
tedir. Niþli kasnaðýn üzerinde taþtan silin-
dir biçiminde dar bir kasnak daha oluþtu-
rulmuþtur. Bunun üzerine perdahlanmýþ
tuðlalardan sekiz yiv teþkil eden gövde þe-
refeye kadar uzanmaktadýr. Þerefe taþtan
olup üst bölümü 1954 yýlý yangýnýndan son-
ra yapýlan tamiratta yenilenmiþtir. Kuzey
cephesinde küçük bir kapýdan girilip dok-
san basamaklý merdivenle minareye çý-
kýlýr. Minarenin yüksekliði 30 m. kadardýr.
Kesme taþ kare kaide üzerinde devam
eden tuðla bölümde gövde üzerinde lâci-
vert ve fîrûze mozaik çinilerle ve kûfî hat-
la “Allah” ve “Muhammed” isimleri yazýl-
mýþtýr. Yazýlar neredeyse tamamen tahrip
olmuþtur. Bugün mevcut olan kalýntýlar-
dan ve eski fotoðraflarýndan anlaþýldýðý ka-
darýyla minare sýrlý tuðla ve fîrûze renkli
çinilerle bezenmiþti.

Yivli Minare Camii veya Alâeddin Camii
olarak da bilinen ulucami, ilk yapý Sultan
I. Alâeddin Keykubad zamanýnda muhte-
melen dinî yapýlar topluluðunun üzerine
inþa edilmiþti. Günümüze ulaþan ikinci yapý
ise 774’te (1373) Emîr Mübârizüddin Meh-
med Bey tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Hamî-
doðullarý’na ait yapýnýn kitâbesi doðu ka-
pýsýnýn basýk kemerli giriþinin üzerinde yer
alýr. Bu kitâbede bâni Emîr Mübârizüddin
Mehmed Bey’in adý ile mimar Balaban et-

YÝVLÝ MÝNARE KÜLLÝYESÝ

Yivli Minare Camii – Antalya

Ulucami Medresesi eyvaný
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temizlik ve restorasyon esnasýnda ilâve ký-
sýmlar temizlenmiþtir.
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Beslenmenin ve besin maddelerinin in-
sanlarýn beden ve ruh saðlýðýný, diðer ki-
þilerin haklarýný ve sosyal hayatý yakýndan
ilgilendirmesi bakýmýndan dinî hükümler
arasýnda bu konuya da yer verilmiþtir. Ýs-
lâm’ýn yiyecek hususundaki ilkelerini or-
taya koyan Kur’an âyetlerinde, yerdeki ve

gökteki bütün nimetlerin Allah katýndan
bir ihsan olarak insanlarýn istifadesine ve-
rildiði ifade edilir (el-Bakara 2/29; Lokmân
31/20; el-Câsiye 45/13). Bir rahmet ve ko-
laylýk dini olan Ýslâm’da besin maddeleri-
nin helâl alaný geniþ tutulmuþ, insan sað-
lýðý baþta olmak üzere zorunlu hallerde yi-
yeceklerle ilgili bazý sýnýrlamalar getirilmiþ,
bâtýl inançlara dayalý yasaklar ortadan kal-
dýrýlmýþ, eski ümmetlere yasaklanan bazý
yiyecekler helâl kýlýnmýþtýr. Bununla birlik-
te, bir kýsým emir ve yasaklarda akýlla kav-
ranabilen gerekçelerin ötesinde bazý hik-
metlerin ve Allah’a samimiyetle baðlanan
müminleri diðerlerinden ayýrt eden bir im-
tihan yönünün olabileceði belirtilmiþ, müþ-
riklerin yiyeceklerle ilgili âdetlerinden ka-
çýnýlmasý istenmiþ, tevhid inancýnýn gere-
ði simgesel bazý özellikler ve þartlar üze-
rinde önemle durulmuþtur.

Kur’an’da peygamberlere ve mümin-
lere temiz ve helâl yiyeceklerden yemele-
ri, verilen nimetlere þükretmeleri ve sâlih
ameller iþlemeleri emredilmiþtir (el-Baka-
ra 2/168, 172; en-Nahl 16/114; el-Mü’mi-
nûn 23/51). Bu arada Allah’ýn insanlarýn
istifadesi için hayvanlarý, meyve ve bitki-
leri yarattýðý kaydedilip bitkilerle ilgili her-
hangi bir sýnýrlama konmazken yenmesi
mûtat olan deve, sýðýr, koyun gibi kara
hayvanlarýna, av hayvanlarýna, avlanma
usulüne ve genel bir ifadeyle deniz hay-
vanlarýna atýf yapýlmýþ, etleri yenen hay-
vanlarla ilgili bir ayrýntý yer almayýp yenil-
memesi gerekenler içinde sadece domuz
eti zikredilmiþtir. Yine Kur’an’da bu ko-
nuyla ilgili olarak dört sûrede sadece dört
maddenin (meyte, kan, domuz eti ve Al-
lah’tan baþkasý adýna boðazlanmýþ hay-
van) haram kýlýndýðý bildirilmiþ (el-Bakara
2/173; el-Mâide 5/3; el-En‘âm 6/145; en-
Nahl 16/115), bunlardan domuz eti ve kan
ayn itibariyle, diðer ikisi kesim usul ve ama-
cýndan kaynaklanan ârýzî bir sebepten do-
layý haram kýlýnmýþtýr. Âyetlerde kural ola-
rak iyi ve temiz þeylerin (tayyibât) yenme-
sinin helâl, pis ve kötü þeylerin (habâis)
yenmesinin haram kýlýndýðýnýn vurgulan-
masý (el-Bakara 2/172; el-Mâide 5/4; el-
A‘râf 7/32), Hz. Peygamber’in bu hususlarý
beyan etme görevine atýfta bulunulma-
sýyla (el-A‘râf 7/157) yiyecekler konusun-
da haramlýk sahasý oldukça daraltýlmýþ,
Resûl-i Ekrem’in bu hususta koyduðu öl-
çüler ve getirdiði ilâve yasaklar da bu ge-
nel kuralýn açýklamasý niteliðinde görül-
müþtür. Resûlullah’tan nakledilen yiyecek-
lerle ilgili rivayetlerde eti yenen ve yen-
meyen hayvanlarla ilgili açýklamalarýn ya-
nýnda yemek âdâbý ve bazý yiyeceklerin te-

rinde güneybatý yönündeki iki satýrlýk ki-
tâbeden anlaþýldýðýna göre 779’da (1377)
inþa edilen türbe kare kaide üzerinde se-
kizgen gövdeli ve piramidal külâhlýdýr. Ya-
pý kapýsý dýþýndaki diðer cephelerde birer
pencereden ýþýk almaktadýr. Ýçeride daha
önce çinilerle kaplý olduðu söylenen üç san-
duka vardýr. Türbe 1954 yýlýnda tamir edil-
miþtir. Nigâr Haným Türbesi mevlevîhâne
ile ulucami arasýnda teraslanmýþ alanda yer
almaktadýr. II. Bayezid’in oðlu Þehzade Kor-
kut’un annesi Abdullah kýzý Nigâr Haným,
Ramazan 908 (Mart 1503) tarihinde vefat
etmiþ ve bu türbeye gömülmüþtür. Yapý
altýgen plandadýr. Türbede kaide kesme
taþ, gövde ise moloz taþlardan inþa edil-
miþ, duvarlarda devþirme malzeme kulla-
nýlmýþtýr. Basýk kemerli giriþ kapýsý güney
cephesindedir. Dikdörtgen bir niþ içerisine
alýnarak vurgulanan giriþ devþirme mer-
mer malzeme ile yapýlmýþtýr. Türbe 1961
yýlýnda restore edilmiþtir.

Yivli Minare Hamamý mevlevîhâne bina-
sýnýn hemen bitiþiðinde yer alýr. 1971’de
Vakýflar Umum Müdürlüðü tarafýndan haf-
riyat ve temizleme çalýþmalarý yapýlarak
yapý kýsmen ortaya çýkarýlmýþtýr. Kareye
yakýn dikdörtgen planlý binanýn duvarlarý
sýralý moloz taþ örgüye sahiptir. Doðu cep-
hesi duvarý üzerindeki bir kitâbede Sultan
Alâeddin Keykubad’ýn adý okunmaktadýr.
Planý belirlenen hamamýn güney cephesin-
den soðukluða girilir. Soðukluðun hemen
solunda kubbeli bir soyunmalýk vardýr. So-
yunmalýðýn kuzeyinde tekrar bir kubbeli
mekândan ýlýklýða ve ýlýklýktan sýcaklýða ge-
çilir. Sýcaklýk farklý bir þekilde soðuklukla
bir kapý vasýtasýyla irtibatlandýrýlmýþtýr. Bir
bölümü halen yol altýnda bulunan yapýda
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