ZEYNEB SULTAN KÜLLÝYESÝ

Çeþme ve Sebili külliyenin doðu-alt giriþinin yanýna yerleþtirilmiþtir. Külliye arsasý içinde yer alan, millî mimarlýk dönemi
yapýlarýndan sayýlabilecek medresenin adý
1914 tarihli Ders Vekâleti Defteri’nde,
“Vâlide Sultan, nâm-ý dîger Vânî Efendi
Medresesi” adýyla geçmektedir. Cami ile
uyumlu olarak tuðla ve taþ örgüyle inþa
edilen fevkanî medresenin bodrum katý batý cephesindeki zeminin yüksekliði sebebiyle algýlanamaz. Sokak tarafýnda tek katlý gibi görünen binanýn içeride zemin seviyesinde beþ, üstte on odasý bulunmaktadýr. Hazîre caminin batý tarafýnda yer almýþ, doðu tarafýndaki bahçeye de sonradan üç adet mezar ilâve edilmiþ, son çalýþmalarda mezar sayýsý 113 olarak tesbit
edilmiþtir. Hazîrede Zeyneb Sultan’ýn türbesinden nakledilen mezarý, kocasý Sadrazam Melek Mehmed Paþa ve 1911’de Yedikule surlarý yanýndan nakledilen Alemdar Mustafa Paþa’nýn mezar taþlarý yanýnda Zeyneb Sultan’ýn akraba ve ahfadý
ile birçok saray vazifelisinin kabri bulunmaktadýr. Çeþitli sebeplerle müdahalelere mâruz kalan külliye, yok olan ve ilâve
edilen yapýlarýyla Osmanlý mimarisinin bir
dönemini temsil kabiliyetiyle önem arzetmektedir.
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Dicle nehrinin kuzey sahilinde yer alýr.
Kitâbesinde türbenin Akkoyunlu Hükümdarý Uzun Hasan’ýn oðlu Zeynel Bey için
yaptýrýldýðý yazýlýdýr. Diðer kitâbede tarih
varsa da dökülmüþtür. Zeynel Mirza Bey
1473’te Otlukbeli Savaþý’nda öldüðüne göre türbe bu yýllarda inþa edilmiþ olmalýdýr. Mimarý Ýran asýllý Abdurrahman oðlu
Pîr Hüseyin’dir. Çevresinde geliþen külliye
yapýlarý zamanla yýkýlmýþ, türbe bazý kýsýmlarý dýþýnda ana özellikleriyle günümüze
kadar gelmiþtir. Silindirik bir kaide üzerinde yükselen gövde dýþtan daire, içten sekizgen planlýdýr. Altýnda mezar odasý bulunan yapýnýn zeminden 4,50 m. yüksekliðe
kadar olan kýsmý taþ, üzeri tuðlayla örülmüþtür. Türbenin gövdesine çýkan merdivenleri, mumyalýk bölümünün örtüsü ve
alt kýsýmlardaki kaplama taþlarý dökülmüþtür. Kaidenin doðusundan küçük bir kapýyla mezar odasýna geçilmektedir. Ýçindeki kalýntýlarla duvardaki yataklardan bu bölümün ahþap kiriþlerle desteklenen basýk
bir tonozla kapatýldýðý anlaþýlmaktadýr. Üst
örtüde çok sayýda çömlek ve testi kullanýlmýþtýr. Mumyalýkta mezar bulunmamaktadýr. Gövdeye kuzeyden bir kapýyla girilmektedir. Tam karþýsýnda ayný boyutlarda bir pencere açýklýðý vardýr. Sekizgen iç
mekânýn her kenarýna kubbe geçiþine kadar uzanan sivri kemerli niþler açýlmýþtýr.
Dikdörtgen niþlerin arasýnda kalan sekizgenin köþeleri kemer seviyesinde tromplarý hatýrlatan mukarnaslý hücrelerle teþkilâtlandýrýlmýþtýr. Pandantif biçimli baklava motifleriyle süslenen geçiþ üstünde
mukarnas dolgulu kubbe kasnaðý yer alýr.
Çapý gövdeden daha dar olan çift cidarlý kubbe içten yarým küre, dýþtan miðfer
þeklindedir. Ýç kubbede dört, dýþ kubbede
üç pencere vardýr.
Türbenin mimarisi kadar fîrûze, mor,
kahverengi, siyah ve beyaz renkli mozaik
çinileriyle ve sýrlý tuðlalardan oluþan süslemeleri de ilginçtir. Silindirik dýþ yüzeyin
tamamý sýrlý tuðlayla kaplanmýþtýr. Düz atký taþlý kapý ve pencere açýklýklarý yüksek

sivri kemerlerle kuþatýlarak eyvan türünde birer taçkapý görünümü verilmiþtir. Niþleri çeviren altýgen geçme motifli kalýn dikdörtgen çerçeve alttan birleþerek bütün
gövdeyi dolaþmaktadýr. Atký taþý üzerindeki örgülü çiçekli kûfî kitâbelerle kavsaradaki geometrik desenli mozaik çinili süslemeler dökülmüþtür. Ayný teknikle iþlenen kapý kemeri içinde yýldýz formlarý arasýna kelime kelime serpiþtirilmiþ usta kitâbesi yer almaktadýr. Kemer alýnlýðýnda ise
girift sülüsle iki deðiþik renkte ve karakterde yazýlmýþ asýl kitâbe mevcuttur. Üçgen boþluklar kývrýk dal, rûmî ve palmetlerden oluþan bitki motifleriyle doldurulmuþtur. Güneydeki pencere süslemeleri
arasýnda tekrarlanan kitâbeler okunamayacak derecede bozulmuþtur. Gövde, zikzak biçiminde dizilmiþ fîrûze sýrlý tuðla
çerçeveler arasýnda yukarýdan aþaðýya doðru Allah, Muhammed, Ahmed ve Ali adlarýnýn tekrarlandýðý, dört sýra satrançlý kûfî
yazý örneðiyle bezenmiþ, ancak alt ve üst
kýsýmlarý dökülmüþtür. Kasnaðýndaki köþeleri baklava dizileriyle biten zikzak motiflerden baþka kubbenin süslemeleri de
günümüze ulaþmamýþtýr. Ýçteki sekizgen
duvarlar, 1,5 m. yüksekliðe kadar yeþil sýrlý ve perdah tekniðiyle iþlenmiþ altýgen çinilerle kaplanmýþtýr. Ýç kubbenin tamamýnýn beþ ve altý köþeli yýldýzlarla süslendiði
kalan izlerinden anlaþýlmaktadýr. Gövdenin diðer kýsýmlarý harçla sývanmýþtýr.
Zeynel Bey Türbesi plan, mimari ve süslemeleriyle Anadolu’daki türbe ve kümbetler arasýnda tek örnektir. Akkoyunlu
döneminde Anadolu ile Ýran ve Azerbaycan
kültürleri arasýndaki yakýn alýþveriþin canlý bir hâtýrasý olan yapý mimarisiyle Azerbaycan, sýrlý tuðla ve mozaik çinili süslemeleriyle Ýran ve Timurlu, baklava motifli
pandantiflere benzeyen kubbe geçiþleriyle
Celâyirli ve Osmanlý dönemi Irak yapýlarýný hatýrlatmaktadýr. XV. yüzyýl Türk-Ýslâm
sanatýnýn deðiþik yörelerindeki üslûp özelliklerini bir araya getiren bu eser Ilýsu Barajý’nýn tehdidi altýndadýr ve özgün yerinden taþýnmasý planlanmaktadýr.
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