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ÖN SÖZ 

Memlükler, Mısır'da iki büyük devlet kurmuşlardı. Birinci devleti Türk 
Memlükleri, ikincisi ise Çerkez Memlükleri olup Osmanlılar gelinceye kadar hüküm 
sürmüştür ( 1250-1517). Memlükler dönemi Mısır mimarisinin en parlak 
dönemlerinden kabul edilir. 

O dönemde mimari başta olmak üzere diğer sanat dalları büyük gelişme 
gösterdi. Mısır, Memlükler döneminde ekonomi ve ticaret açısından zengin bir ülke 

durumuna gelmiştir. Bu ekonomik zenginlik mimariye ve bütün sanat dallarına 
yansımıştır. Bu nedenle Mısır'da bugün mevcud olan İslam mimarisine ait eserlerin 
çoğu Memlükler dönemine aittir. 

Bu mütevazi çalışmanın amacı, Mısır'daki Çerkez Memlükleri döneminin eser

lerini tanımak ve bu dönemdeki mimari ile Türk Meınlükleri mimarisi arasındaki 
bağlantıyı onaya koymaktır. Mısır'da Kahire başta olmak üzere diğer büyük 
şehirlerde İslam mimarisinin ilgi çekici örneklerinden olan külliyelerden çok sayıda 
külliye günümüze ulaşabilmiştir. Onlardan Emir Tağriberdi Külliyesi bizim çalışma 
konumuzu teşkil etmektedir. Çalışmamız Giriş, Katalog, Değerlendirme ve 
Sonuç'tan oluşmaktadır. 

Çalışma sırasında beni sürekli teşvik ede~her safhada yardımlarını esirgeme
yen değerli 5danışmamm Pfof.Dr. Al:a AI .TUN'a teşekkürü borç biliyorum. Aynı 
zamanda Türkiye'de yaptığım araştırmalar sırasında bana yardımcı olan hocalarım 
özellikle M.Ü. İlfilıiyat Fakültesi'nde Doç.Dr. İrfan GÜNDÜZ ve Doç.Dr. Kamil 
Yılmaz'a aynca teşekkür ederim. Bu arada değerli arkadaşım Ok. Ahmet Vefa 
Çobanoğlu ile arkadaşım Baelhadj Maroufa ayn ayn teşekkür borçluyum. 

İstanbul 1991 ABDALLAR ABDEUIAFEZ 



I. GİRİŞ 

A. EMİR TAGRİBERDİ'NİN KİŞİL1Gt 

a. Yetişmesi 

Emir Tağriberdi, önceleri Sultan Berkfilc'un önde gelen emirlerinden Emir 

Beklemiş'in Memlüklülerinden biri idi. Emir Beklemiş'in ölümünden sonra, kendisi 

Sultan Berkfik'un Memlükleri arasına katıldı(l), Emir Tağriberdi'nin yetişmesi ve 

asıl vatanı hakkında tarihi kaynaklarda hiç bilgi verilmemiştir. Ancak tarihçi İbn 

Tağriberdi, onun Anadolu asıllı ve bir Türk olduğunu söylemiştir(2). Memlüklerin 

çoğalması ve çoğunluğa geçmesi çözümü oldukça güç bir mesel<?fi_dir. Özellikle on

ların mensup oldukları aslı ve kökeni tespit, oldukça zordur, çünkü Mümlüklerin 

geldiği memleketler farklı olduğu için asılları da farklıydı. 

Mısır ile Memlükler arasında bağlantıyı, Memlük tüccarları oluşturuyordu(3). 
Kültür yönüne gelince; Emir Tağriberdi de, daha küçük yaşlarda, Memlük devletine 

getirilen Memlüklerin geçtiği aşamalardan geçerek geldi. Her Memlük kendi mem

leketinden Memlükler'e getirilince, "Tıbak" adı verilen ve günümüzde yatılı bir ilk 

okula benzeyen eğitim müessesesine yerleştirilirdi. Burada arapça okuma yazma, 

Kur'an-ı Kerim ezberleme, namaz kılma ve matematik gibi ilk ilimleri buluğ çağına 

gelinceye kadar öğreniyorlardı. Aynı şekilde askeri eğitime tabi tutuluyor ve kendi

lerine kılıç kullanma, ok atma, yay kullanma gibi savaş usulleri öğretiliyordu (4). 

Memlükler bu eğitimden sonra, ya ileri gelen emirlerden birinin, ya da sultanın hiz

metine girdi ve askeri kişiliği başladı. Sultan Müeyyed şeyh tarafından zulme maruz 

kaldı. Hatta kendisine verilen "iktac:ı"(5) geri alındı ise de, sonunda iade edildi(6). 

Bu olay üzerine Emir Tağriberdi Sultan Barsbay döneminde yıldızı parlayıncaya ve 

önde gelen devlet adamlarından biri oluncaya kadar geçen uzun bir süre ortalıkta 

gözükmedi(?). 
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b. Emir Tawberdi'nin Görevleri 

Emir Tağriberdi, Müeyyed, Barsbay, oğlu Aziz Yusuf ve Zahir Çakmak olmak 

üzere dört Çerkez sultanının devrinde yetişti. O'nun idareciler ve devlet adamları 

yanındaki itibarı sultan Barsbay döneminde yükseldi ise de en önemli görevini Sul

tan Cakmak döneminde 842/1439'da "H3cibül-Hüccablığa"(8) tayini ile elde etti(9). 

Bu görevi kısa bir süre devam ettikten sonra Sultan Cakmak tarafından "Devadan

Kebir'liğe"(lO) tayin edildi(l 1). Ölümüne kadar bu görevini sürdürdü. 

c. Emir Tawberdi'nin Özellikleri 

Emir Tağriberdi'nin özellikleri, çağdaşı olan tarihi kaynaklarda şöyle belirtil

mektedir: Tağriberdi, kısa boylu, dolgun vücutıu(l2), fıkha ve fakihlerle oturup 

kalkmaya önem veren, tarihi tartışma ve sohbetleri seven, arapçayı güzel yazma ve 

güzel konuşmayı teşvik eden0 3), binicilik ve atıcılık gibi savaş tekniklerinde mahir 

biridir(14). Emir Tağriberdiye emir ve kararlarının eksiksiz yerine getirilmesine 

önem veren, kararlarının yumuşatılması için araya girmek isteyen hiç bir vasıtayı 

kabul etmeyen, bundan dolayı zamanın tarihçileri tarafından emirlerinin infazında 

ısrarlı oluşu yüzünden eziyet eden anlamında "el-Mü'zi" lakabı verilmiştir<l5). 

d. Yefatı 

23 Rebiiu'l-ahır 846/1442'de Emir Tağriberdi kendi Memlükleri tarafından 

düzenlenen bir suikaste maruz kaldı. Memlüklerinden bazıları maaşlarının artırılması 

ve kendilerine tahsis edilen istihkakların fazlalaştırması isteğiyle ayaklandılar ve 

geceleyin evine hücum ettiler. Evini kuşatarak ok ve mızrak yağmuruna tuttular. 

Kendisi ağır yaralı olarak evden çıktı06>. Bu olay üzerine Emir Tağriberdi hasta

landı ve vefat tarihi olan 11Cümdü'l-ahira846/1442'ye kadar yatalak bir vaziyette 

kaldı ve öldü. Vefatı sırasında yaklaşık 70yaşındaydı(l7). 

Sultan Cakmak cenaze namazında bulundu. Bazı tarihi kaynaklar O'nun 

Memlükler mezarlığında Memlük emirlerinden Tayboğa'nın türbesine defnedildiğini 

zikr eder(18). Ama çağdaş bazı kaynaklar ise onun Kahire'de yaptırdığı külliye 

içindeki türbeye defnedildiğini söyleı:(l9). 

e. Emir Tawberdi'nin Siyasi Faaliyetleri 

Sultan Barsbay ve Cakmak döneminde meydana gelen siyasi olaylarda Emir 

Tağriberdi'nin önemli etkileri vardı. Sultanlar nezdinde muteber ve güvenilir bir 
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kişiliğe sahipti. Özellikle Sultan Barsbay döneminde saltanat prensiplerinin tespi

tinde önemli roller oynadı. Kendisi, Sultan Barsbay tarafından Mısır dışındaki siya-

si ve askeri faaliyetlere katıldı. Bunlardan en önemlisi Kıbns'ın fethi için hazırlanan 

kuvvetlerden bir bölümüne komuta ederek katılmasıdır. Bu kuvvetler 24 Receb 829/ it ,, 
1425'te Kıbns'a çıkmak üzere hareket etmiş beşbin kişilik bir Memlük ordusu idi(doJ. 

Kıbns'ın fethi ile sonuçlanan bu savaş "el-Gazvetü'l-kübra" diye anılır ve 

Memlükler tarihinin büyük savaşlarıdan biri olarak kabul edilir. Emir Tağriberdi'nin 

bizzat kendisinin Kıbrıs kralının kardeşini öldürdüğü söylenir<21). Kıbns'ı feth 

eden bu ordu 8 Şevvel 829/1425 Pazartesi günü aralarında esir olarak bulunan 

Kıbrıs kralıyla birlikte Kahire'ye döndü(22). Emir Tağriberdi, Sultan Barsbay ta

rafından Mısır dışında meydana gelen isyanları bastırma ve asileri kendiyönetimine 

katmak üzere gönderilen takviye birliklerine katıldı. Barsbay tarafından hazırlanan 

ve Şam'da 25 Şaban 839/1435 yılında meydana gelen Emir Canibey ayaklanmasını 

bastırmak üzere gönderilen askeri güce de katıldı(23). Emir Tağriberdi, sultana 

bağlı emirler ile ona karşı ayaklanan emirler arasında çıkan büyük çatışmaya fiilen 

katıldı. İsyancılar mağlup edildi. Emir Tağriberdi 17 Cemazül-evvel 840/1436 Pa

zartesi günü, diğer emirlerle birlikte buradan Mısır'a döndü(24). 

Emir Tağriberdi Mısır'da sultana karşı girişilen iç ayaklanmayı bastırma 

teşebbüslerine katıldı, bu yüzden sultan Aziz Yusuf tarafından kendisi Mısır'ın ku

zeyinde yer alan Buhayra'da 842/1438 yılı Safer ayında meydana gelen bedevi ay

aklanmasını bastırmak üzere görevlendirildi(25). Emir Tağriberdi Sultan Cakmak 

döneminde onun en çok güvenliği ileri gelen emirlerinden biri oldu ve devlet 

teşkilatının düzenlenmesinde görev aldı. Aynı şekilde emir Tağriberdi Sultan Cak

mak ile onun komutanlarından Emir Korkmas arasında meydan agelen 

çarpışmalarda önemli roller oynadı. Saltanatı ele geçirmek isteği ile ayaklanan Emir 

Korkmas ile Sultan Cakmak arasında meydana gelen bu çarpışma, Emir Kork

mas'ın yenilgisiyle sonuçlandı. Emir Tağriberdi bu çarpışmalarda ağır şekilde yara

landı (26). Bu başarısından dolayı Sultan Cakmak, Emir Tağriberdi'yi 842 Şevvel/ 
1438'de devadan kebirliğe tayin etti(27). 

Emir Tağriberdi Memlük sahillerini korsan hücumlarından korumak üzere Sul

tan Cakmak tarafından hazırlanan askeri birliklere katıldı. Memlük sultanına karşı 
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savaş hazırlığı yaptığı haber alınan Rodos'lular üzerine gönderilmek üzere birlik 

düzenlenmesi görevini Sultan Çakmak 844/1440'ta Emir Tağriberdi'ye verdi(28). 

Emir Tağriberdi, Memlük sultanını ziyaret etmek için diğer ülkelerden gelen heyet 

ve elçileri karşılamak üzere protokol işleriyle görevlendirildi. Kendisi, 27 Rebifi'l

evvel 844/1440'ta Memlük devletini ziyaret etmek için Kahire'ye gelen Şahruh bin 

Timurlenk'i karşılayan heyetin reisi idi(29). 

Emir Tağriberdi Memlüklerin ok anna, yay kullanma ve benzeri savaş teknikle-

rini öğrenmelerini sağlıyor, bu konuda maharet kazananları sultana arz ediyordu(3q). 

Emir Tağriberdi devletin üst yönetimine yapılacak tayinler konusunda sultana 

yardım ediyordu. 846/1442 Receb ayında "kadiyü'l-kudat" Şihabü'd-din b. Hac-~ ) 

er'in İmam Şafii külliyesi meşyhetine tayinin de sultan nezdinde önemli rol oynadı 31 • 
. Emir Tağriberdi'nin melükilerin siyasi hayatında önemli roller oynaması 846/ 

1442'de vukubulan ölümüne kadar devam etti. 
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B. Mısır'da Çerkez Memlükleri Mimarisi 

Çerkez Memlükleri dönemi, Mısır mimarisinin en parlak dönemlerinden kabul 

edilir. Bu dönemde el sanatı, inşaat ve imar hareketleri başta olmak üzere bütün sa

nat dallan gelişme gösterdi. Meınlük Sultan ve emirleri cami, medrese, tekke, türbe, 

han, sebil, sıbyan mektebi gibi eserler yapımı konusunda birbiriyle yarıştılar. 

Mimari tarzda Çerkez Meınlükleri, Türk Memlüklerin üslubuna uydular. Bu

nunla beraber kendilerine özel tasarımlar geliştirdiler. Bu devir mimarisi kendine 

özgü bir gelişim ve olgunlaşma gösterdi. Pek çok fonksiyonu bünyesinde toplayan 

külliyeler bu dönemde ortaya çıktı. Külliyeler yalnız bir tek sosyal hizmete özgü 

değildir. Medrese, cami, baninin türbesi, tekke, sebil, sıbyan mektebi, öğrenci ve 

öğretmen odalarından oluşan çok yönlü bir mahiyeti vardır. Türk Memlükler 

dönemi külliyeleri, mekan genişliği ve hacim yüksekliği ile kendini gösterirken, 

Çerkez Memlükleri külliyeleri hacimlarının ve mekanlarının küçüklüğü ile dikkat 

çekti. Bu durum Kahire'de yapıların ve yerleşim alanlarının çoğalmasından da kay

naklandı. Ay~ı şekilde külliyelerin mimari birimlerindeki mekan ve hacim 

küçülmesinin sebeplerinden birisi de her bir külliyenin dört veya beş sosyal ve dini 

hizmete yönelik mimari birimlerinin aynı külliye çatısı altında toplanması idi. 

Emir Tağriberdi'nin külliyesinde de aynı durumu görüyoruz. Buna ilave ola
rak, minareler, kubbeler, yapının cepheleri ve portaller ile imar planlamalarında 
sıradan mimari bir tarzın gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Çerkez Memlükleri 
döneminin ikinci yansında geliştirilmiş bir plan üzerine yapılan külliyeler Türk 
Memlükler döneminde yapılan külliye planlan esası üzerine inşa edilmişti. 

Külliyelerin imar planlarının gelişmesinde medreseler temel noktayı 

oluşturuyordu. Bu külliyelerde medrese tam ortada yapılır. Diğer mimari birimler 

onun etrafında yer alır. Çerkez Memlükleri döneminde bu planlama daha da 

gelişerek medreselerin ortasında bulunan avlu hacmi küçültüldü. Avlunun üzerinin 

örtülmesi, ahşap tavanının süslenmesi ve taban döşemesinin mermerle kaplanması, 

avluların yazlık ve kışlık olarak kullanılmasını sağladı. 

Aynı şekilde eyvanlar küçüldü. Fakat Kıble eyvanıyla tam onun karşısında yer 

alan kuzey eyvanı diğerlerine oranla daha büyük kaldı. Yan eyvanların hacmi çok 

küçüldüğü için diğer eyvanlardan ayırmak üzere bu küçük eyvanlara "Sidille" adı 

verildi. Avlu ve eyvanların etrafına, külliyenin diğer birimleri olan türbe, minare, 

sebil, dershaneler ve burada kalan görevliler için hazırlanmış odalar yerleştirildi. 
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Çerkez Memlükleri dönemi, Türk Memlüklerden sonra meydana gelen mimari 

gelişmenin tamamlayıcısıdır. Bu gelişme sultan ve emirlerin ekonomik durumlarına 

paralel olarak imar hareketlerine hız vermeleri ile devam etti. Sultan ve emirlerin 

isimlerini günümüze kadar devam ettiren eserler bu dönemde meydana geldi. Konu

muz olan Emir Tağriberdi Külliyesi mimarisi, Çerkez Memlükleri döneminde inşa 

edilen küliyeler uygunluk gösterir. Çeşitli birimlerden oluşan külliye, aynı anda 

değişik fonksiyonlar yerine getirecek şekilde yapılmıştır. Bu sistem, dini yapılar 

konusunda Çerkez döneminin sonuna kadar devam etmiştir. Bu dönem külliyelerin 

en önemli ayırıcı özelliği öncekilerden farklı olarak mimari birimlerinde hacim 

küçülmesidir. Memlüklerden biri olan ve Mısır'da hüküm süren Çerkezler za

manında Kahire ve çevresinde külliyeler çoğalmıştır. 

Genellikle külliyelerin ortasında medreselerin yer aldığını görmekteyiz. Mimari 

bir üslup haline gelen külliyelerdeki hacim küçüklüğü sadece Kahire çevresiyle 

sınırlı kalmamış ve Kahire dışında, çöl (Memlüklerin mezarlığı)de bile 

yaygınlaşmıştır. Bu tarz, mimari birimlerdeki küçülmenin yanında dış cephe 

süslemesi ile kendisini gösterir. Bunun en güzel örnekleri, Sultan Barsbay (1432), 

Sultan İnal (1451-1456), Sultan Kayıtbay (1475)'ın Memlüklü mezarlığında 

yaptırdıkları külliyelerde ve Sultan Gavri (1504) külliyesinde görülür. 

Bu tarz, Çerkez dönemi sonuna kadar devam etmiştir ve Osmanlı döneminde 

bile bazı yapılar bu üsluba uygun olarak yapılmıştır. 
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al-Masriyye, no: 5880. 

(13) es-Sehavi: ed-Dav'ül-lami, C. 3, s. 28. 
(14) İbn Tağriberdi: el-Manhel es-Safi, C. 4, s. 56. 

(15) İbn Tağriberdi: a.g.e., s. 56. 
(16) es-Sayrafi: Nüzhet en-Nüfus (yazma) no: 5880. 
(17) es-Sehavi: ed-Davül-lami, C. 3, s. 28. 

(18) İbn Tağriberdi: el-Nücümüz-zehira, C. 15, s. 496. 
(19) Hasan Kasım: el-Mezaratü'l-islamiyye ve'l-eserül-arabiyye fi Misr ve el-Kahire al-Mü'izziy

~. C. 4, Kahire 1945, s. 106. 
(20) Bedreddin Mahmud el-•Ayni: •Ikdü1-Cümfilı fi Tavarih ehli ez-Zaman, (yazma), Dilrü'l-

kütüp al-Masnyye, mikrofilm no: 35079. 

(21) es-Seyrafi: ag.e., mikrofilm no: 5880. 
(22) el-•Ayni: a.g.e., mikrofilm no: 35079. 
(23) İbn Tağriberdi: en-Nücüm ez-Zehire, C. 15, s. 75. 



(24) el-Makrizi: es-SülQk, C. 4, s. 1002. 

(25) el-Makrizi: a.g.e., s. 1077. 
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(26) lbn Tağribercll: en-Nücüm ez-Zehire, C. 15, s. 264. 
(27) el-Makrizi: es-Süluk, C. 4, s. 1122. 

(28) a.g.e., s. 1228. 

(29) al-•Ayni: tkdül-cümfuı, (yazma) mikrofilm no: 35079. 
(30) es-Seyrafi: Nüzhetü'n-nüfiis, (yazma) mikrofilm no: 5880. 
(31) al-•Ayni: •lkdü1-Cüman, (yazma) mikrofilm no: 35079. 
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il. KATALOG 

A. Külliyenin Tamtamı 

a. Yeri: 

Emir Tağriberdi Külliyesi, Kahire'nin el-Halife mahallesindeki es-Salibe Cad

desi üzerindedir. Bu cadde memlükler döneminde Kahire'nin en önemli ve işlek 

caddelerinden biri idi. Çünkü Kahire kalesinde bulunan saltanat merkezine giden 

ana yol burasıydı. Külliye, el-Hüdiri Camii ve Üm Abbas Sebili arasında kaleye 

giden yolun sol tarafında yer alır. 

Çağdaşı tarihçiler külliyenin yerini büyük bir dikkatle gösteriyorlar. Tarihçi 
u » 

İbn İyas: Burası es-Salibe Caddesi'nin başındadır(32), derken es-Sehavi de: "Ah-

med bin Tolun Camii yakınlarındaki, sfikülesfil<lfe (başlıkların satış pazarı) tarafında 

olduğunu" söylerC33). 

b. Külliyenin Tarihi 

Tarihi kaynaklar, külliye kitabesinde verilen tarihten hareketle burasının 844/ 

1440 yılında yapıldığı konusunda görüş birliği içindedir. Külliyenin ana girişi 

üzerinde ve kapı tacının altında bir şerit halinde yazılı şu kitabe bulunmaktadır: 
(34) . 

).':il ı1~l-. ~ ı,i .:JJS.J • .ıJJI J,,....ı ..ı..- .ıJJI -ıt l .UI ~· .J>l .ıJJI c:" ~.JJ-"j; .ıJJ ~WI .;ıl 

ItUW.J ~.1'.J tul r~ 

Transkripsiyon: İnne el-mesacide li lahi fela tedü mecal-lahi aheden la ilahe 

illa'l-lah Muhemmedun rasülü'llah ve ~alik fi şahr cümadelahira arbc ve arba~n ve 

~emenü-mieh. 

Medrese avlusundaki kuşakta bulunan başka bir kitabe, inşaatın 844/1440 

yılında cümadel-filıira ayında tamamlandığını göstermektedir. Emir Tağriberdi 

külliyesine ait vakfiyede inşaatın bitiş tarihi olarak 26 Ramazan 844/1440 tarihi 

gösterilmektedir<35). Aynı vakfiyenin arka yüzünün 88 ve 89 satırlarında da bu ta-
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rihe işaret edilmektedir. Bazı kaynaklar, burada ilk hutbenin 844 Şevvel ayında(36), 

bazı tarihçiler ise aynı yılın Zilk'ade ayında okunduğunu söylemektecfü(37). 

c. Külliyenin Fonksiyonları: 

Emir Tağriberdi Külliyesi, Çerkez Memlükleri döneminin ikinci yarısında 

yaygınlaşan külliyeler sistemine tabi idi. Külliyenin, birden fazla sahada hizmet 

gören bir müessese haline gelmesi ve buna özen gösterilmesi Çerkez döneminde ilk 

defa Sultan Barkfık (786/1384) külliyesi ile ortaya çıkmıştır. Medrese, tekke, türbe 

ve hücrelerden meydana gelen ilk külliye bu idi(38). 

Emir Tağriberdi külliyesi de bu sisteme uyarak çeşitli sahalarda hizmet veren 

birimlerden oluşan bir yapı haline geldi. Bu külliyenin hizmet verdiği birimleri 

külliyenin planından, vakfiyesinden ve kitabelerinden hareketle tesbit etmek ve 

göstermek mümkündür. Şöyleki: 

1- Cami: Bu adı, geçen vakfiyede ve diğer kaynaklarda külliyenin vakıfı olan 

Emir Tağriberdi'nin burasını Allah tealaya ibadet için vakf edildiğini 

göstermektectir<39). Bu durum, külliyenin minare, mihrap ve minber gibi bir cami 

için zaruri olan unsurlara sahip olduğunu gösterir. 

2- Medrese: Aynı şekilde vakfiye vakıfın burada görev yapan öğretmenleri ve 

kalan öğrencileri belirlemesinden külliyede bir medresenin bulunduğuna işaret eden 

külliyenin an agiriş kuşağında bulunan kitabede geçen medrese kelimesi de bunu 

açıkça gösterir. Külliyenin mimarı planında ve tam ortasında iki büyük, iki küçük 

eyvan ile üstü kapalı bir avlunun yer alması bu kanıtlara eklenebilir. 

3- Tekke: Vakfiyede Tağriberdi tarafından külliyenin belli bölümünün sofilere 

tahsis edildiğinin gösterilmesi buna işaret olarak ele alınabilir( 40). Öğrencilere ve 

sofilere tahsis edilen odalardan sadece ikinci ve üçüncü katlardakiler dışındaki 

yıkılmıştır. 

4- Türbe: Külliyede külliyenin banisi ve oğlunun gömülü olduğu türbeyi 

görmekteyiz. V akfıyede bu türbenin yalnızca Emir Tağriberdi ve onun erkek 

oğullarına tahsis edildiğine dair bilgiler bulunmaktadır< 41). 

5- Di~r Fonksiyonlar: Külliye bünyesinde hayır hizmetlerine yönelik girişin 

sol tarafında bulunan ve gelen geçenlerin su içebilecekleri sebil, sebilin üzerinde yer 

alan ve vakıf tarafından belli sayıda yetim çocukların devamının şart koşulduğu 
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sıbyan mektebi ile külliyede yaşayanların su ihtiyaçlarını karşılamak üzere iç bir 

"müzemmeleh" (bir iç su kaynağı) bulunmaktadır. 

d. Külliyenin Mimari Özelliği 

1- Cepheler: Külliyenin ana yola bakan iki cephesi vardır. Salibe caddesine ba

kan ve aynı zamanda an acephe olan güney batı cephesi Türbenin güneybatı du

varını, külliyenin anaportalini ve bir de sebili ihtiva etmektedir. Bu cephle yaklaşık 

olarak 17,70 m. uzunluğunda ve 10,20 m. yüksekliğindedir. Ana cephe olması do

layısıyla mimar, bu cepheye önemli mimari birimleri yerleştirmiştir (bkz. resim no: 

1). 

Bu mimari birimler türbenin kubbesi, külliyenin portali ve sebil üstünde yer 

alan sıbyan mektebidir. Bu cephede genişliği 4,60 m., derinliği 25 cm. olan ve 

türbenin güney batı duvarını oluşturan bir niş vardır (bkz. resim no: 2). Bu 

bölümde iki sırapencere vardır. Birinci sırada türbeye açılan ve herbirinin genişliği 

1.20 m., yükseliği 2,10 m. olan dikdörtgen şeklindeiki pencere vardır. Bu pence

relerin herbirinin üzerinde birer düz alınlık bulunmaktadır. Bu alınlık palmetlerle 

süslenmiştir (bkz. resim no: 3). Bu iki pencereye demirden yapılmış parmaklıklar 

yerleştirilmiştir. Bu pencerelerin her birinde ik ahşap kepenk vardır. 

Bu iki pencere arasında kalan bölge renkli ve kesme küçük taşlardan oluşan 

zigzag şeklinde uzunlamasına motiflerle süslenmektedir (bkz. resim no: 4). İkinci 

sıra ise üst pencerelerdir. Bu pencereler sivri kemerlidir ve telden yapılmış bir 

şebeke ile kapatılmıştır (bkz. resim no:5 ). Bu niş en yukarıda beş guruptan oluşan 

üçlü mukamaslarla bitmektedir (bkz. resim no: 6). B ucephe üçerli bitki yaprak

larından oluşan bir sıra mazgal ile bitmektedir (bkz. resim no: 7). 

Portalin cephesi külliyenin anacephesinden 1,15 m. kadar daha yüksektir. Por

talin sol tarafında çatıdan başlayan bir minare ve sağ tarafında da bir kubbe bulun

maktadır. 

El-elfi caddesine bakan güneydoğu cephesi, yaklaşık 21,80 m. uzunluğunda, 

10,20 m. yüksekliğindedir. Üçerli bitki yapraklarından oluşan bir sıra mazgal ile 

biten bu cephenin sol tarafı türbenin güneydoğu duvarını kapsamaktadır (bkz. resim 

no: 8). Türbenin duvarında iki küçük niş ve her nişin içinde de iki pencere vardır. 

Alt iki penceresi türbenin içine açılmaktadır. Bu pencerelerden her biri, genişliği 
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1,40 m. yüksekliği 2,12 m. olan bir dikdörtgen şeklindedir. Her pencere üstünde 

palmetlerden oluşan motiflerle süslü bir düz alınlık vardır (bkz. resim no: 8). Bu iki 

pencereye, diğer pencereler gibi demirden yapılmış şebekeler yerleştirilmiştir ve her 

birinde ahşaptan yapılmış iki kepenk vardır (bkz. resim no: 10). 

Üst iki pencere ise sivri kemerli ve telden yapılmış bir şebeke ile kapatılmıştır. 

Bu iki niş en yukarıda süslü mukamaslarla bitmektedir (bk. resim no: 11). Bundan 

sonra medresenin kıble eyvanının dış güneydoğu duvarı yer almaktadır. Bu bölüm 

içerisinde diğerlerinde olduğu gibi iki niş bulunmaktadır. İkiniş arasında üst 

kısımda ve mihrabın üzeirnde yuvarlak bir pencere görünmektedir. Bu bölümün bi

timinde son nişe rastlıyoruz. Nişten sonra tuğladan yapılmış ve yeni kısa bir duvar 

vardır. Bu duvarın sonunda yeniyap kapı bulunmaktadır. Bu kapı doğrudan yeni tu

valetlere ulaşıyordu, ancak şimdi kullanılmamaktadır. 

Eski resimlere göre külliyenin dış cephelerinde kullanılmış olan kahverengi ve 

beyaz taşlar almaşık düzendedir (bkz. resim no: 12-13). Ancak, bu renkli taşlar, dış 

etkenler nedeniyle özelliğini kaybetmiştir. 

2- Ta~ Kapı: Ana cephede yer alan Taçkapı, mukamaslı bir kavsaraya sahiptir. 

Taçkapının sağında ve solunda 65 cm. yükseklikteki birer mastaba(42) vardır. 

Taçkapının nişinin genişliği 2,60 m., derinliği ise yaklaşık: lm'dir (bkz. resim no: 

14). Portalin zemininden 3,5 m. yüksekte inşa kitabesi bulunmaktadır. 

Sağda: 

,,_.J IJJI ~I ~ "'.J il! ;11._;ı_, ~I r1.i1.J ;:~ı r.,J\J IJJI., ~' ~ IJJI ~\...... .rA! UI 

( 43) ı)t.ı.:+11 ~ ı,;~ ~' ~.J' 

Solda: 
(44) 

._,,.;, ı;~U&JI ı}Jll ..11.tl_,.t ,,,..1 y ".A ı;~ µ.ı C._,i.,,!ı~I .)111...~l t.Uı]sl..:.il, .,-1 

Transkripsiyon: İn-neme yacmur mesacid Allah men emen bil-lahi ve'l-yevm 

el-ahir ve akama es-salata ve ate eı-ıekat ve lem yeyşa illa Allah Fecasa üla'ik en 

yekünu mine'l-Mühtedin (bkz. resim no: 15). Amre bi-inşa bezi el-Medrese el

Makar el-eşrefi es-Seyfi Tağriberdi Emir devadar el-Meleki ez-Zahiri cazze nasru 

(bkz. resim no: 16). 
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Külliyenin ana kapısı, 1,40 m. genişliğinde ve 2,80 m. yüksekliğindedir. Kapı 

açıklığının üstünde l,85x65 m. boyutlarında mermerden düz bir alınlık vardır. Bu 

alınlık siyah-beyaz mermer üzerine palmetlerle süslenmiştir (bkz. resim no: 17). 

Kapının üzerinde dikdörtgen parmaklıklı bir pencere vardır. Bu pencere, kapıdan 

hemen sonra gelen küçük ve örtülü alanın aydınlatılması için yapılmıştır. Pencere 

üstünde süs amacıyla yapılmış üç sıra mukamas vardır. Bunun, her iki yanında 

çiçek motifleriyle süslenmiş iki parça mermer bulunmaktadır. Bu süslemelerden 

sonra içinde Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ve yapının tarihi bulunan 844/1440 şerit 

şeklinde bir kitabe vardır (bkz. resim no: 18)( 45). 

Üst kattaki sıbyan mektebinin yanındaki odanın aydınlatılması için, mukamaslı 

kavsaranın içindeyonca kemerli bir açıklık bulunmaktadır. Taçkapı, silmeli bir 

çerçeve ile sınırlandırılmıştır (bkz. resim no: 19). Kapı 4,70x3,25 m. boyutlarında 

dikdörtgen bir geçide açılmaktadır. Bu geçidin sağında türbeye açılan kemerli ve iki 

ahşap kanadı olan bir kapı vardır (bkz. resim no: 20). Bu geçidin solunda koridor 

ve külliyenin diğer ek birimlerine açılan başka bir kapı bulunmaktadır (bkz. çizim 

no: 1). 

Bu geçidin tabanı taştandır. Tavanı ise küçük ağaç kirişlerden oluşmaktadır. 

Tavanı süsleyen motifler, geometrik ve bitkisel motifli bir kompozisyonla karşımıza 

çıkmaktadır (bkz. resim no: 21). Yukarıda bahsettiğimiz kapıdan, koridora gidilir. 

Koridorun genişliği 1,35 m., uzunluğu ise 4,90 m.'dir. Bundan sonra koridor 

sağa sapmaktadır ve 3, 10 m. devam etmektedir. Sonra doğrudan medresenin avlu

suna doğru yönelmektedir. Koridorun birinci bölümü 2x2 m. boyutlarında 

aydınlatma için açık bırakılmıştır. Koridorun geri kalan kısmı ise ağaç ile kapalıdır 

ve herhangi bir süsleme yoktur. Bu koridorun sol tarafında üç tane kapı bulunmak

tadır. Birinci kapı, sebile açılmaktaydı, ama şimdi bu sebil dükkana dönüştürüldüğü 

için kullanılmamaktadır (bkz. resim no: 22). İkinci kapı, diğer bir iç koridora 

açılmaktadır. Daha sonra sağ tarafa dönüp 3 m. kadar devam etmektedir. Bu iç kori

dordan sebile açılan bir pencere vardır ama şimdi kapalıdır (bkz. resim no: 23). Bu 

koridor önceden külliyenin arkasında kalan bazı eklere açılıyordu. Şimdi düzensiz 

bir alana ve medresenin avlusuna açılmaktadır. Bu alana çıkmadan hemen önce sol 

tarafında eski bir tuvalet vardır. 

Ana koridordaki üçüncü kapı ise, ikinci kattaki sıbyan mektebi ve çocukların 
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öğretmeninin odasına çıkan bir merdivene açılmaktadır. Sonra bu merdivenden 

külliyenin damına ve minareye çıkılır (bkz. resim no: 24). Ana koridordaki bu üç 

kapının üstünde demir parmaklıklı dikdörtgen birer pencere vardır. Bu koridorun 

sonunda genişliği 1,80 m. ve derinliği 0,95 m. olan bir niş görünmektedir. Bu niş, 

külliyenin vakfiyesindeki bilgilere göre su küplerinin konulması için kullanılıyordu. 

Burası "Müzemmele" diye adlandırılmıştır ve külliyede kalan kimselerin su ih

tiyacını karşılamak içni yapılmıştır( 46). 

Bu müzemmeleler o zamandaki külliyelerin hemen hemen tamamında bulun

maktadır. Sonra, bu koridor sağ tarafından iki kanatlı ahşap bir kapı ile türbenin 

önündeki bir aydınlığa açılmaktadır (bkz. resim no: 25). Ana koridorun sonunda 

yaklaşık 2,85xl,40 m. boyutlarında bir dikdörtgen kapı ile medresenin avlusuna 

ulaşmaktadır. 

3. Minare: Emir Tağriberdi külliyesinin minaresi Çerkez Memlüklü minareleri

nin en güzel örneklerinden biridir. Minare taçkapının solundadır ve çatıdan itibaren 

yükselmektedir (bkz. resim no: 26). Minare kesme taştan olup kare üslupta 

yapılmıştır ve üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölüm l,45xl,45 m. boyutlarındaki ve 10,5 m. yüksekliğindeki 

dörtgen gövdedir. Bu gövde de dikdörtgen şeklinde dört tane küçük pencere 

açılmıştır. Bu pencerelerin dışında mukarnalar üzerine oturtulmuş birer küçük bal

kon vardır (bkz. resim no: 27). Bu gövde taş korkuluklardan oluşan dörtgen bir 

şerefe ile bitmektedir. Her korkuluk, bitkisel ve geometrik şekillerle işlenmiş üç 

bölümlük taşlardan oluşmaktadır. Bu şerefe, dört sıra mukarnas üzerine oturmak

tadır (bkz. resim no: 28). 

Bundan sonra yaklaşık 2,50 m. yüksekliğindeki silindirik ikinci gövde 

başlamaktadır. Bu gövde, taş üzerine kabartılmış tekrarlı yıldız şekiller ile 

süslenmiştir (bkz. resim no:29). Bu gövde, taş üzerinde kabartmalı geometrik 

şekillerle işlenmiş korkulukların bulunduğu yuvarlak bir şerefe ile bitmektedir. Bu 

şerefe üç sıra mukarnas üzerine oturmaktadır (bkz. resim no: 30). Minarenin son 

bölümü ise sekiz tane küçük mermer direk üzerindeki yuvarlak şerefeden 

oluşmaktadır. Bu şerefe üzerinde "kulleh" diye adlandırılan külah bulunmaktadır. 

Onun üzerinde alem vardır (bkz. resim no:31,32). 
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Kahire'deki Arkeoloji arşivinde eski resimleri ve yapının özel dosyasında 

yaptığım araştırmalara göre minarenin son bölümü bilinmeyen bir zamanda düşmüş 

ve Osmanlı tarzına göre yapılmış yeni bir külah ilave edilmiştir (bkz. resim no: 33). 

Minare, külliyenin diğer birimleri gibi restorasyon görmüştür. Bu yüzyıl başında 

Memlüklü tarzı gözönüne alınarak bir onarım projesi hazırlanmıştı(47). Ama bu 

proje 1953'e kadar tamamlanamamıştır ancak 1954 yılında tamir edilmiş ve eski ha

line getirilmiştir( 48) (bkz. resim no: 34,35). 

Minareye, damın üstündeki birinci gövde de açılan küçük kapıdan 

çıkılmaktadır. Külliyenin vakfiyesinde minarenin sadece ezan ve tesbihler için 

ayrıldığı belirtilmektedir< 49). 

4. Türbe: Emir Tağriberdi'nin türbesi, kendi külliyesinin içinde yer alan en 

önemli birimlerden biridir. Türbe, külliyenin güneybatı köşesinde ik iana caddeye 

bakan bir konumdadır (bkz. çizim no: 1 ). Meınlük emir ve sultanlarının türbelerini 

ana caddelere bakan yerlerde inşa etmeye özen gösterdilOeil bilinmektedir. Çünkü 

onlar nazarında açık ve görünür yerlerde bu tür yapılar (türbeler) inşa edilmesi halka 

verilecek belli mesajları ihtiva eden sembol anlamına gelmekteydi(50). 

Türbe, taçkapının sağında kare şeklinde planlanmıştır. Türbenin dışa bakan ce

phesi, külliyenin güney batı cephesinin sağ tarafında yer alır. Türbenin başka bir 

caddeye bakan ikinci cephesi külliyenin güneydoğusunda bulunan cephenin solta

rafında yer alır. Türbeyi, yüksekliği 17 ,5 m., çapı 3,50 m. olan ve tuğladan sivri 

bir şekildeyapılmış bir kubbe örtmektedir. Kubbe süslemesi, kabartma şeklinde 

uzatılmış yıldızlarla yapılmıştır (bkz. resim no: 36). 

Bu kubbe, benzeri olan I:Iatice Ümmü'l-eşref türbesinin (1430-1440) kubbesi

nin dışında eşsizdir (bkz. resim no: 37). 

a. Türbenin İ~i: Türbenin içine iki kapı vasıtasıyla girilmektedir. Birincisi, 

0,95x2,20 m. boyutlarındaki ahşap kapı, külliyenin taçkapının geçişinde sağda bu

lunmaktadır. İkinci kapı ise kıble eyvanındadır. Türbe içerden 4,40x4,10 m. boyut

larında yaklaşık bir karedir. Türbe zemininin ortasında Emir Tağriberdi'nin mezarı 

vardır (bkz. resim no: 38). 

b. Türbenin Güneydo~u Duvarı: Bu duvarın ortasında genişliği 55 cm. derin

liği 40 cm., yüksekliği 2,45 m. olan ve dışardan sivri kemerli bir çerçeve ile 
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çevrilmiş fazla derin olmayan bir mihrap vardır (bkz. resim no: 39). Mihrabın tacı 

kahverengi ve beyaz taşalarla süslenmiştir. Mihrabın sağında lx2, 13 m. boyut

larında bir açıklık vardır. Bu açıklık da, üstü yuvarlak bir tonoz ile örtülmüş 

dikdörtgen şeklinde küçük bir geçit bulunmaktadır. Bu geçit, ana caddeye bakan bir 

pencere açılmaktadır. Eserleri koruma komisyonunun raporlarına göre bu ve mih

rabın solundaki pencere geçen yüzyıl sonlarında, komisyonun izni olmadan iki 

dükkana dönüştürülmüştürC51). Bu nedenle, bu iki dükkan kapatılmış ve türbe eski 

haline iade edilmiştir. 

Türbenin mihrabının solunda lx2 m. boyutlarında bir pencere bulunmaktadır. 

Bu pencere, L şeklinde bir geçire açılmaktadır. Pencerenin karşısında, yan caddeye 

bakan bir pencere daha vardır. 

c. Türbenin Kuzeybatı Duvarı: Bu duvarda külliyenin portaline açılan bir kapı 

vardır. Bu kapının sağ tarafında da daha önce bahsettiğimiz aydınlığa açılan bir pen

cere vardır (bkz. resim no: 40). 

d. Türbenin Güneybatı Duvarı: Bu duvarda iki açıklık bulunmaktadır. Birinci

si, şimdi rafları olmayan 1 m. genişliğinde, 2,15 m. yüksekliğinde ve 0,45 m. de

rinliğindeki bir kitaplıktır. İkincisi ise Salibe Caddesine bakan 1 m. genişliğinde, 

2,15 m. yüksekliğiğinde ve yaklaşık 1,16 rn. derinliğinde bir penceredir. 

e. Türbenin Kuzeydoğu Duvarı: Bu duvarın sağ tarafında genişliği 1 m., de

rinliği 0,35 m. ve yüksekli~i 2,10 m. olan ve şu anda rafları bulunmayan bir ki

taplık vardır. Duvarın sol tarafında ise kıble eyvanına açılan ahşaptan yapılmış 

0,95x2,20 m. boyutlarında iki kanatlı bir kapı bulunmaktadır. Bütün bu dikdörtgen 

pencerelerin ve kitaplıkların üstünde taştan yapılmış alınlıklar vardır. 

Türbenin duvarlarının üst kısmında basık sivri kemerli pencereler 

görünmektedir (bkz. resim no: 41). Ancak kuzeydoğu duvarında bu pencereler 

açılmamış, çünkü bu duvar kıble eyvanına açılmaktadır. Fakat simetrinin bozulması 

için, kuzeydoğu duvarlarında iki kör pencere olarak yapılmış. Kör pencereler bitki 

motifleriyle bir alçı kabartması yerleştirilmiştir (bkz. resim no: 42). 

f. Geniş Böl~eleri: Türbenin üst köşelerinde mukarnas dolgulu dört pandantif 

vardır. Her pandantif iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde üç küçük niş ve 

onun üstünde de yine üç küçük niş şekli daha vardır (bkz. resim no: 43,44). 
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Her iki pandantif arasında, ikisi aşağıda biri yukarıda olmak üzere üçlü pence

reler bulunmaktadır. Ondan sonra sekizgen bir kasnak vardır. Bu kasnakta, hepsi 

kırık kemeri olan 8 tane küçük açık ve 8 tane körpe pencere vardır. Bundan sonra 

yuvarlak bir kasnak gelmektedir (bkz. resim no: 45). Pantandiflerin hemen altında 

üzerinde yazı veya süsleme olduğu sanılan, ama şimdi boş olan bir şerit 

görünmektedir. Kubbenin içten olan süslemesi kalem işi tekliğinde yapılmış bitki 

motiflerinden ibaretti (bkz. resim no: 46). 

5. Sebil: Sultanların ve emirlerin yapmış oldukları külliyelerde vakfettikleri 

hayır birimlerinden biri de sebildir. Genellikle sebilin üstünde, sıbyan mektebi bulu

nur. Emir Tağriberdi'nin külliyesinde, sebil ana cephede bulunmaktadır. Bu sebile, 

ana koridorda bulunan 1,10x2,85 m. boyutlarında özel kapıdan geçiliyordu (bkz. 

resim no: 22). 

Sebil içten genişliği 3,10 m. ve uzunluğu 4,80 b. olan bir dikdörtgen 

şeklindedir (bkz. çizim no: 1). Sebil iç duvarında, ikinci koridora açılan 0,90xl,60 

m. boyutlarında parmaklıklı bir pencere vardır, ama şu anda kapatılmıştır (bkz. re

sim no: 23). Sebilin çan eyvanlarındaki gibi ağaç kirişler oluşmaktadır. Ne yazık ki, 

bu sebil şu anda dükkan olarak kullanılmaktadır (bkz. resim no: 47). Bunun netice

sinde içteki kapı ve pencere kapatılmış. Ana cephede bulunan sebilin büyük pence

resi bozularak yerine dükkanın kapısı yapılmıştır. 

Kaynaklar gösteriyor ki, bu sebil ilk defa 1911 yılında tamir edilmişti ve o za

man ha.la sebil olarak kullanılmaktaydı(52). Yapının dosyasında bulunan bilgilere 

göre bu sebil 1933 yılında dükkana çevirilmiştir<53). Sebiller, genellikle yapıların 

köşesine konurdu. Bundaki amaç yoldan geçenlerin büyük bir kısmına hizmet suna

bilmektir. Emir Tağriberdi'nin vakfiyesinde sebilin suyun soğutulması ve geçenlere 

dağıtılması gibi görevleri belirtmiştirC54). 

6. Sıbyan Mektebi: İkinci katta, hemen sebilin üzerinde sıbyan mektebi yer al

maktadır (bkz. resim no: 48). Memlükler döneminde genellikle sebil ile sıbyan mek

tebi üst üste yapılmıştır. O kadar ki, ikisi de hayır için yapılan bu bölümler dışarıdan 

tek bir birim gibi gözükmektedir. 

Bu sıbyan mektebine külliyenin ana koridorun üçüncü kapısından 

çıkılmaktadır. Bu kapı, ikinci kata çıkan bir merdivene açılmaktadır. Sıbyan mektebi 

4,75x3,25 m. boyutlarındaki bir dikdörtgen şeklindedir ve 0,90 m. genişliğinde, 
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2,10 m. yüksekliğinde tahtadan ve yeni yapılmış bir kapı vardır. Mektebin zemini 

karo taşlarla kaplanmıştır. Mektebin duvarlarında 0,95x2 m. boyutlarında şu anda 

rafsız olan iki tane kitaplık açılmıştır. Üçüncü kitaplığın yerinde ise pencere 

açılmıştır. Bu mektebin ana yola bakan kısmında ağaç kirişlerin taşıdığı lx3,80 m. 

boyutlarında zamanımızda tamir edilmiş ahşap bir balkon vardır (bkz. resim no: 

48). 

Bu balkon üstünde çocukları güneşten ve yağmurdan korumak için bir gölgelik 

yapılmıştır. B umekteb restore edildiği için bu tahta kısımlar ve yine ahşap olan çan 

yeniden yapılmışnr(55). 

Sıbyan mektebinin hemen yanında ve taçkapının geçidin üzerinde yer alan 

müeddib odası(56) bulunmaktadır. Bu oda 4,25x3 m. boyutlarında olan, müeddibin 

özel odasıydı. Odanın, külliyenin aydınlığına açılan bir penceresi vardır ve yine bu 

oda, taçkapı kavsarasının içinde bulunan yonca kemerli bir açıklığa sahiptir (bkz. 

çizim no: 2). 

Mektebin kapısı karşısında yine bu koridorda bulunan bir niş vardır. 

Memlüklü belgelerinden anlaşıldığı üzere ve diğer Memlüklü sıbyan mektepleri ile 

yapılan karşılaştırmalara göre bu niş, mektebin çocuklarının su ihtiyacını karşılamak 

için kullanılıyordu. Buna ek olarak koridorun sonunda küçük bir tuvalet vardır. 

Çünkü Emir Tağriberdi, ikinci katta kalanlar için gerekli olan her şeyi tahsis 

etmiştir. 

Diğer bölümlerden bağımsız bir birim olarak gözükmek için, mektebe, özel bir 

giriş ve ek birimleri ilave edilmiştir. Vakfiye, sıbyan mektebi için öğrenci sayısını 

on adet yetim erkek çocuk olarak sınırlandırmıştır. Kur'an okuma ve yazma 

öğrenmek için buraya gelen bu çocuklara altmışar dirhem aylık bağlanmıştır<57). 

Genellikle sebilin üzerinde bulunan bu sıbyan mektebine, vakfiyeler ve Emir 

Tağriberdi vakfiyesi "Sebil Mektebi" adını vermişlerdir<58). 

7. Medrese: Külliyenin ortasında yer alan ve dört eyvanlı avludan oluşan bir 

medrese bulunmaktadır (bkz. çizim no: 1). 

a. Kıble Eyvanı: 

Medresenin kıble eyvanı 6,90 m. derinlikte ve 7 ,85 m. genişlikte olup en 

büyük eyvandır. Eyvan, kahverengi ve beyaz taşlardan oluşan sivri bir kemerle av-
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luya açılmaktadır (bkz. resim no: 49). Bu kemerin ayaklan bir dizi mukamaslara 

dayanmaktadır (bkz. resim no: 50). 

Memlüklü medreselerinde olduğu gibi, burada da kıble eyvanı ve diğer eyvan

larda avlunun yaklaşık 30 m. yüksekliktedir. Kıble duvarının ortasında, 120 m. 

genişliğinde 0,60 m. derinliğinde ve 2, 70 m. yüksekliğinde, taştan yapılmış bir 

mihrap bulunmaktadır. Mihrabın kavsarası, kahverengi taşlarla süslenmiştir (bkz. 

resim no: 51). Nişin üst kısmı dikdörtgen şeklinde silmeli ve çerçeveyle 

çevrilmiştir. Mihrabın yanında 1,75 m. uzunluğunda mermerden yapılmış iki sütun 

vardır. Mihrabın 2 m. kadar üzerinde, şimdi orada bulunmayan bir revzen vardı. 

Ancak şu anda yuvarlak bir pencere ve dıştan bir tel örgü bulunmaktadır. 

Mihrabın sağ tarafında genişliği 1,20 m. olan ve sağa dönen bir koridora açılan 

sivri kemerli bir açıklık vardır. Büyük bir ihtimalle bu koridorun ahşap bir kapısı 

vardı, ama şu anda açıktır. Bu koridor (geçit) 4,35 m. uzunluğunda, 1 m. 

genişliğinde ve 3,52 m. yüksekliğindedir (bkz. resim no: 52). Çatısı taş tonozdan 

ibaret olan bu koridora, ilcisi el-Elfi caddesine, biri de türbenin güneydoğu duvarına 

bakan üç pencere açılmıştır (bkz. çizim no: 1). Yapının vakfiyesi, minberin 

yanındakibu koridorun, cuma ve bayram namazlarından önce imamın halveti (odası 

gibi) olarak kullanıldığına işaret etmektedir(59). 

Bunun için bu koridorun, kıble eyvanı tarafından bir kapısı olduğuna 

inanıyorum. Bunun üzerinde, el-Efli caddesine bakan sivri kemer ve dışdan tel 

örgülü bir pencere görünmektedir. Mihrabın sol tarafından sivri kemerli bir niş 

içerisinde bulunan bir dikdörtgen pencere vardır. Bu pencerenin l,98xl,20 m. boy

utlarında kanatlan olan bir kepengi vardır. Bu pencerenin dışında ise parmaklıklar 

bulunmaktadır. 

Minber: Kıble eyvanında, mihrabın sağ tarafında, ağaçtan yapılmış ikikanattan 

oluşan ve küçük kapı ile dikkati çeken sedef ve fil dişi ile süslenmiş, yapının asıl 

minberi vardır (bkz. resim no: 53). Uzunluğu 2,41 m. genişliği 0,95 m. ve 

külahına kadar yüksekliği 3,80 m. olan bu minberin kapısının kanatları 39 cmxl 77 

cm. boyutlarındadır. Minberin ön tarafında iki küçük tahta sütun üzerine oturmuş ve 

bitki motifleri şeklinde kabartması olan bir kemer bulunmaktadır. 

Minberin kapısı üstünde küçük, bir dikdörtgen içine Memlüklü sülfis hattıyla 

yazılmış bir kitabe görünmektedir. Bu kitabe ise şöyledir: 



20 

Transkripsiyon: Ve'l-Melfilketü yüsalliine 'alen-Nebt. Kapıdan, dört basamak 

vasıtasıyla sahanlığa çıkılmaktadır. Dikdörtgen şeklindeki bu sahanlığın boyutları 

84x65 cm.'dir. Bu sahanlığın üstünde dört küçük ahşap direk üzerine oturmuş 

kubbecik şeklinde ve minarenin külahına benzer bir külah vardır (bkz. resim no: 

52). Minberin her iki kanadı (yanı) geometrik motiflerin kesişmesinden meydana 

gelen çok kollu yıldızlarla süslüdür. Bu geometrik motifli kompozisyon sedef ve fil 

dişi kakmalarla bezenmiştir (bkz. resim no: 54). 

Bu minber, cuma hutbesi için vakfedilmiştir<60). Eski eserleri koruma komis

yonu raporlarına göre, bu minber 1939 yılında restore edilerek, eski orijinal haline 

getirilmiştirC61) (bkz. resim no: 55, 56). 

Kıble Eyyanının Örtüsü: Dikdörtgen ağaçlardan oluşan orijinal ahşap kirişli bir 

tavandır. Bu tavan, mavi, beyaz ve alnn yaldızlı renklerle süslenmiştir (bkz. resim 

no: 57,58). Tavan, yedi uzun tahta arasında küçük kareler ve dikdörtgenlerden 

oluşmaktadır. Tavanda bulunan süslü motiflerden bir kısmı yerlerinden 

dökülmüştür. 

Tavanın altında 7 5 cm. genişliğinde ve üzerinde Memlüklü sülus hatnyla 

yazılmış kitabe bulunan bir kuşak yer almaktadır (bkz. resim no: 59,60). Ne yazık 

ki bu kitabeler okunmaz durumdadır. Tavanın köşelerinde dört grup ahşap mukar

naslar bulunmaktadır. Bu mukarnaslar da diğerleri gibi altın yaldız ve çeşitli renk

lerle süslenmiştir. Her mukamas dizisi üç yapraklı bitki figürleriyle son bulmaktadır 

(bkz. resim no: 61). Tavan, iki taraftan ahşap iki kemer üzerine dayanmaktadır. Bu 

kemerlerin, birimimari, diğeri süs olmak üzere iki fonksiyonu vardır. 

1920 yılında, Eserleri Koruma Komitesi'nce kıble eyvanının tavan boyaları ve 

süsleri restorasyon görerek yenilenmiştir<62). Kıble eyvanının güney ban duvarında 
bulunan kapısı, türbeye geçit olanağı sağlamaktadır. Bu kapının karşasında, kuzey

doğu duvarında başka bir kapı daha yer almaktadır. Bu kapıdan, vakfiyedeki bilgi

lere göre, kütüphane olarak kullanılan küçük odaya girilmektedirC63). Bu oda, geo

metrik açıdan kenarları birbirine eşit olmayan beş kenar bir yamuk 

·görünümündedir, kuzeydoğu köşesi 160 cm., kuzey batı 130 cm., güneybatı duvarı 
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ise 110 cm.'dir. Kütüphanenin duvara yüksekliği 3,60 m.'dir. Bugün, ahşap bir 

çatı ilavesiyle kütüphane, camiye ait bazı eşyalann korunduğu bir oda haline getiril

miştir. 

b. Kuzey Batı Eyvanı: 

Bu eyvan, hacim ve önem bakımından medresenin ikicni eyvanı kabul edilir. 

Eyvan, 5,80 m. genişlikte, 3,55 m. derinliktedir. Bu eyvan, sivri bir kemerle me

dresenin avlusuna açılmaktadır (bkz. resim no: 62). Eyvan kuzey duvarının sol ta

rafında, şu anda cami yönetiminin odası olarak kullanılan bir kapıya rastlanmak

tadır. Bu duvarda, 2,85 m. yükseklikte, l,5xl,75 m. boyutlarında tahtayla 

kapatılmış bir kapı bulunmaktadır. 

Yapının vakfiyesindeki bilgilere göre, bu kapıdan, müezzin mahfeline gidilirdi 

(64). Bu müezzin mahfeli bilinmeyen bir devirde kaybolmuştur. Burada, bahsedilen 

kapının üzerinde 1,40xl m. boyutlarında yukanda kapalı bir pencere daha vardır. 

Araştırmalar sırasında ve vakfiyenin bilgilerine göre, bu pencere, müezzinler reisi

nin odasının penceresidirC65). Ne yazık ki bugün, kuzeybatı eyvanının arkasında 
bazı birimler yok olmuştur. Tahmin ediyorum ki bahsettiğimiz kapalı pencere ve 

kapı, müezzin mahfeli ve müezzin odasında bulunan kişilerin, kuzey eyvanından 

avluya bakmasını sağlamıştır. Eyvanın tavanı, kıble eyvanı gibi, dikdörtgen kirişli 

bir tavan (bkz. resim no: 63). 

Kuzeybatı eyvanının, 1936 yılında restore edildiği, Mısır eserleri organizasyo

nu raporlarından anlaşılmaktadırC66). 

c. Güneybatı Eyvanı: 

Yanlardaki eyvan, diğer eyvanlardan küçük olmasından dolayı, Memlüklü 

döneminde bunlara "Sidilleh" denilmekteydi. 2,50 m. derinlikte, 3,10 m. genişlikte 

ve ortalama 7 ,50 m. yükseklikteki bu eyvan, sivri kemerle avluya açılmaktadır. 

Kahverengi ve beyaz taşlardan oluşan kemer bir dizi mukarnas üzerine bindirilmiş 

olup dışardan silmeli bir çerçeve ile sınırlanmıştır (bkz. resim no: 64). Eyvanın batı 

duvarında bulunan 1,20 m. genişlikte ve 0,90 m. derinlikteki niş, kitaplık olarak 

kullanılmaktaydı. 

Diğer eyvanlarda olduğu gibi, burası da ahşap kirişli düz tavan ile örtülmüştür 

(bkz. resim no: 65). Tavanın hemen altında yer alan yazılı kuşak, eyvanın 
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güzelliğini artırmaktadır. Kitabedeki bazı harflerin dökülmesinden dolayı bu yazı 

okunmaz hale gelmiştir (bkz. resim no:66,67). 

d. Kuzeydoğu Eyvana: 

Yukarıda bahsedilen eyvanın tam karşısındadır. 3,10 m. genişlikte, 3,15 m. 

derinlikte ve 7 ,50 m. yükseklikteki eyvan, sivri kemerle avluya açılmıştır (bkz. re

sim no: 68). Kuzeydoğu duvarında açılan 1 ,25 m. genişlikteki kapı, eskiden ki

taplık olarak kullanılmaktaydı. 

Bugün ise bu kapı, 1911 yılında yeni yaptırılan tuvaletlere geçit sağlamaktadır 

( 67). Diğer eyvanlar gibi, bu eyvan ahşap kirişli düz tavanla örtülüdür (bkz. resim 

no: 69). 

e. AYlu: 

Medresenin ortasında kare planlı (7,20x7 m.) bir avlu yer alır. Bu avlu, eski

den fenerli ahşap düz çatıyla örtülüydü. Bu çatının, XX. yüzyıl başlarında kaybol

duğu kaynaklarından öğrenmekteyiz(68). Bugün ise avlu kumaştan kalın bir perde 

ile örtülmektedir. Avluyu çevreleyen yazılı kuşak Kur'dan'dan bazı ayetleri, Emir 

Tağriberdi'nin adını ve yapının bitiş tarihini ihtiva eder. 

u#./~I ı,,Jl.oJ ~1_,.....JI ı.İ \... 4' r_,;°'iJ ı.:... .~f;"J r.r.ill ,_,J-1.,."i! 4'!"i .JJI ·~)I v-)1.JJI ı-4 

-~ 4"iı~~~~~°'iJ~l..Jrf'!..\tı~ \...~4i~ 4"iı~Fı.1JJ ı~~ 
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Transkripsiyon: Bismi'l-lahi'r-rahmani'r-rahim. Allahü la ilahe illa hüve'l

hayyü'l-kayyum la tehuzühü sinetün ve la nevm le lehu ma fi es-samavati ve mafi 

el-ard men ze'llezi yeşfe'u '=indehu illa bi iznihi yaclemu mabeyne eydihim ve ma 

halfehüm ve la yuhiytüne bi-şey'in min '=ilmihi illa bima şa'e vesica kursiyyühü es

semavati ve'l-ardi ve la ye'udühu hifzuhuma ve hüve'l-caliyyül-azim la ikrahe fiddin 

kad tebiyyen er-rüşd min el-ğeyi fe-men yakfur bil-tağüt ve yü 'min bil-lalı fe-kad 

istemseke bil-cirvetü'l vuska la-infisam lahe vel-llahu samic calim. Ve ken el-ferağ fi 

şahr cümadel-ahira senet arbac ve arbi'in ve şemenü mi'h (bkz. resim no: 

70,71 ,72,73,74). 
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Avluda, güneybatıda ve kuzeydoğuda ikişer olmak üzere dört kapı vardır. Ana 

koridordan avluya geçit sağlayan güneybatıdaki birinci kapı, 1,25 m. genişliğinde 

ve 2,60 m. yüksekliğindedir (bkz. resim no: 75). Güney batıdaki ikinci kapı ise 

hem koridora hem de külliyeye ait bazı birimlere geçiş olanağı sağlar (bkz. resim 

no: 76). Avlunun kuzey doğusunda bulunan ve iki kanattan oluşan ahşap kapının 

yüksekliği 2,60 m., genişliği ise 1,25 m.'dir. Bu kapı, önce küçük daha sonra ise 

büyük iki açık alana açılır. Her iki alanda görülen örtünün izlerine dikkatle 

bakıldığında buranın daha önce ahşap düz tavan ile örtülü olduğu anlaşılır (bkz. re

sim no: 77). 

Yukanda bahsedilen kapının üzerindeki demir şebekeli pencere, kapının ar

kasında ikinci kattaki bölümlere açılmıştır (bkz. resim no: 78). İncelemeler ve 

karşılaştınnalardan anlaşılacağı gibi, bu kapı kuzeydoğu yönünde ikinci ve üçüncü 

kata geçiş sağlıyordu. Yukanda sözettiğimiz iki açık alan ve tuvaletlere giden geçit 

arasında yeni bir duvar inşa edilmiştir. Avlunun kuzey doğusundaki ahşaptan ikinci 

kapı iki kanattan ibaret olup genişliği 1 m., yüksekliği ise 2,55 m.'dir (bkz. resim 

no: 79). Bugün, bu kapıdan düzensiz ve kapalı küçük bir odaya girilmektedir. 

Diğer Memlüklü yapılanyla karşılaştırdığımızda, bu düzensiz oda abdest yerine 

giden koridora açılmaktaydı. Nitekim, bu koridorun kapanması için kullanılan 

taşlar, yapının asıl taşlarından farklıdır. Burası da yeniahşap çatıyla örtülüdür. Diğer 

kapılar gibi, bu kapının da üzerinde dikdörtgen demir şebekeli pencere yer alır. Bu 

pencere diğer pencereler gibi, mukarnaslı bir niş içine konulmuştur (bkz. resim no: 

78). Bu pencerenin ikinci kattaki odaya açıldığına işaret etmemiz gerekmektedir. 

Avluya açılan bütün kapılar ve bazı duvarlar 1911 yılında restore edilmiş

tir(70). 

8. Yapının İkinci Katı: İkinci kat, iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi me

dresenin avlusunun sağ tarafında bulunmaktadır. Bu bölüm, sıbyan mektebi ve ona 

bağlı özel birimlerden ibaretir(71). Bunlarla beraber aynı kısımda yeni tavanla 

örtülen, düzensiz bir alan görülür (bkz. çizim no: 2). 

İkinci bölüm ise, medresenin sol tarafındadır. Bu bölümde, ancak iki oda ay

akta durmaktadır. Diğer odalar ve birimler yıkılmıştır. Birinci oda, kuzeydoğu ey

vanındaki kitaplık üzerinde yer almaktadır. Bu oda, yamuk şeklindedir. Kuzeydoğu 
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duvarı, 132 cm, kuzeybatı 55 cm, güneybatı 175 cm, güneydoğu duvarı ise 100 

cm. boyutlarındadır. Duvarların yüksekliği yaklaşık 3,20 m.'dir. Bu küçük odanın, 

güneydoğu tarafında 46 cm. genişlikte ve 190 cm. yükseklikte bir kapısı vardır. Bu 

kapıdan, açık bir alana gidilir. Zannediyoruz ki, bu alana ve buradaki yıkılan diğer 

birimlere, medrese avlusunun kuzeydoğu etrafında bulunan kapı vasıtasıyla gidil

mekteydi. 

Buradaki kalıntılardan, önceleri alanın üzerinin düz bir tavanla örtülmüş 

olduğu ve üçüncü katta da bir odanın bulunduğu anlaşılıyor. İkinci oda, medresenin 

avlusunun kuzeydoğu tarafında, sol kapının üzerinde ikinci katta yer alır. Bu oda, 

onarım dolayısıyla, düzensiz bir oda haline getirilmiştir. Odanın boyutları şöyledir: 

kuzeydoğu duvarı 3,45 m., kuzeybatı 0,70 m., güney batı 2,50 m., günye doğu 

2,5 m. ve duvarı ise 0,25 m. 'dir. Odanın tavanının, bir kısmı orijinal kalmış, diğer 

kısmı yenilenmiş, tabanı ise taşlarla kaplanmıştır. Güneybatı duvarında l,45x0,75 

m. boyutlarında ve medresenin avlusuna bakan parmaklıklı bir pencere vardır. 

Bunun karşısında, abdest yerine giden yolun duvarında üstüste ve 77x56 cm. 

boyutlarında iki pencere bulunmaktadır. İnceleme ve araştırmaların neticesinden, bu 

odanın, eskiden daha büyük olduğu anlaşılmaktadır. Zira odanın kuzeydoğu du

varında bulunan çıkmayı taşıyan konsolların kalıntıları hala durmaktadır. Bu çıkma, 

bilinmeyen bir zamanda duvarla kapatılmış ve bu nedenle oda küçülmüştür. Aynca, 

odaya geçit veren kapılar da kapatılmıştır. Bundan dolayı bu odanın medresenin 

diğer birimleriyle bağlantısı kesilmiştir. 

İkinci bölümde odaların kalıntılarına dikkatle bakılacak olursa, ikinci katın, sol 

tarafında bir çok birimlerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Çıkmayı taşıyan konsolların 

kalıntılarından ve incelemelerden anlaşılacağı gibi, yapı üçüncü bir cepheye sahip idi 

(bkz. resim no: 79). Zira bu cephenin eski devirlerde baktığı sokak, 1916 yılında 

Vakıflar Bakanlığı tarafından kapatılmıştır ve burası abdest yerine geçit sağlayan 

koridor olarak kullanılmaya başlanmıştır(72). Aynca, külliyenin arka tarafı 
yıkılmış, yerine yeni binalar yaptırılmışnr(73). 

Yapının damı: Girişteki ana koridordan basamaklı merdiven ile ikinci ve 

üçüncü katlara, oradan da yapının damına çıkılır. Damdan sonra külliyenin minaresi 

yükselmektedir (bkz. resim no: 26). Aynca, kasnağın üzerine oturtulmuş olan 

kubbe görülür. Yapının damında, kubbenin yanında dikkati çeken gizli bir kapı yer 
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almaktadır. Bu kapıdan aşağı inen altı basamaklı merdiven ile çok gizli bir odaya 

girilir. Külliyenin bu yerinde gizli bir odanın bulunması çok şaşırtıcıdır<74). Bu oda 

düzensiz bir plana sahiptir. Güneybatı duvarı 1;80 m., güneydoğu 2 m., kuzeybatı 

2,40 m., kuzeydoğu duvarı ise 1 m. boyutludur. Burada, yapının ustasının duvar

ların kalınlığını iyice değerlendirdiğini görmekteyiz. Gizli odanın aydınlanması ve 

havalandırılması için, güneydoğu cepheyi süsleyen mukarnaslar arasında iki küçük 

açıklık yer almaktadır (bkz. resim no: 11,81). 
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B. Külliyenin Süslenmesi 

Külliye süslemelerinin çeşitliliği açısından oldukça zengindir. 

a. Geometrik Süsleme: Emir Tağriberdi külliyesinde geometrik motifli pek 
çok kompozisyonlar karşımıza çıkmaktadır. Bu kompozisyonlarda ana cephede 
görülen zigzag motifler dikkatimizi çekmektedir. Ana cephedeki pencerelerin 
arasında zigzag motiflerden oluşan tablo halinde kompozisyon ilgi çekicidir (bkz. 
şekil no: 1, resim no: 4 ). 

Aynı cephenin uçlarında yer alan taş sütunların gövdesinde de zigzag motifler 

yoğunlaşır (bkz. resim no: 82,83). Kubbeye gelince, dıştan pek fazla uzatılmış 

yıldızlarla karşılaşır (bkz. şekil no: 2). Ayrıca, kasnakta süs olarak kullanılan kırık 

kemerli niş ve açıklık vardır. Minarenin ikinci gövdesi, yoğun geometrik motiflere 

sahiptir. Taş üzerine işlenen değişik geometrik motiflerin kesişmesinden meydana 

gelen sekiz kollu yıldızlar ilgi çekicidir (bkz. şekil no: 3). 

Minber de geometrik motiflerden meydana gelen yıldızlarla bezenmiştir. Hem 
ön kapıda, hem de minber kanatlarında bu tür yıldızlarla karşılaşılır (bkz. resim no: 
54). 

b. Bitkisel Süsleme: Külliyenin süslemesinde görülen bitki motifleri, 

bütün kompozisyonlarda vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Taç kapıda, beyaz ve 

siyah mermer üzerine işlenen bitki motifleri dikkatimizi çekmektedir. Taçkapının 

alınlığında altta beş üstte dört olmak üzere stilize edilmiş dokuz palmet görülür. Alt

taki palmetler beyaz mermerden olup içine yeşil mermerden küçük kare parçalar 

kakılmıştır. Üsttekiler ise siyah meımerden olup beyaz mermerden küçük parçalar 

içine alınmıştır (bkz. şekil no: 4). Bu alınlığın üzerinde başka bir alınlık daha vardır. 

Burada siyah ve beyaz mermerden palmetler göze çarpmaktadır (bkz. şekil no: 5). 

Bu alınlığın kenarlarında dikkati çeken bitkisel motifli kompozisyonda karşı karşıya 

iki palmet gözükmektedir. 

Bu kompozisyon, beyaz ve siyah mermer üzerine işlenmiştir (bkz. şekil no: 6, 

resim no: 84). Taçkapının üst kısmında, pencerenin üzerindeki mukarnasların 

yanında bitkisel motifli kompozisyon görünmektedir (bkz. resim no: 18). Bu kom

pozisyon üç veya beş dilimli yapraklar ve bunların arasında kıvrık dallarla bezen

miştir. Bu kompozisyon, beyaz mermer üzerine işlenmiş olup kare şeklinde siyah 

mermerden bir çerçeve ile sınırlanmışnr. 
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Ana cephelerdeki pencerelerin alınlığı da bitki motifleriyle süslenmiştir. Bunla

ra, Salibe Caddesine batan türbenin ilci penceresinin alınlıkları örnek olarak 

gösterebiliriz. Her birinin de stilize edilmiş dokuz palmez görülmektedir (bkz. resim 

no: 85). Buradaki palmetler, taş üzerine işlenmiş olup sarı ve kınıuzı macunla dol

durulmuştur (bkz. şekil no: 7). Ne yazık ki bu macunların çoğu düşmüştür. Macun 

kullanılması Çerkez Memlükler döneminde çok yaygınlaşmışnr. Özellilcle taş ve 

mermer üzerindeki bitki motifleri ve kitabeler işlendilcten sonra değişilc renkli ma

cunlarla dolduruluyordu. 

Aynı süs üslubu yan cephedeki alınlıklarda da kullanılmaktadır (bkz. şekil 

no:8, 9). Ana cephenin köşelerinde bulunan sütun başlıkları da taş üzerine bitki mo

tifleriyle işlenmiştir. Minare şerefelerinin korkulukları da bitkisel motiflerle bezen

miştir. Taş üzerindeki bu süs, üçerli ve beşerli yapraklı kompozisyonlardan 

oluşmaktadır (bkz. şekil no: 10, 11). 

Medreselerdeki eyvanlarda bulunan tavanlarda, yoğun şekilde bitkisel motif

lerle bezenmiştir. Bu tavanlar, yapraklarla ve rozetlerle bezenmiş olup mavi, beyaz 

ve alnn yaldızlı renklerle süslenmiştir (bkz. resim no: 86, şekil no: 12). Tavanların 

alnnda bulunan kitabeli kuşaklar da, kıvrık dallarla işlenmiştir. 

Kubbenin içine gelince kalem işi tekniğinde yapılmış bitkisel motiflerden 

oluşmaktadır. Ancak kubbenin içinde bulunan süslemelerin çoğu dökülmüştür. 

c. Kitabeler: Memlüklü külliyelerinde olduğu gibi, Emir Tağriberdi 

külliyesinde de kitabeler çeşitli yerlerde karşımıza çıkmaktadır. Memlüklü 

döneminde, genellilcle sülfis hattıyla kitabeler yazılmıştır. Sülfis hattının özelliği 

büyük harfler kullanılmasıdır. Özellikle elif ( r ) ve lam ( J ) harfleri dile olarak ve 

yukarıya doğru yazılmış olup diğer harfler yatay olarak ve aşağı doğru yazılmış

ıırC75). Emir Tağriberdi külliyesinin taçkapısının her iki tarafında şerit halinde bu

lunmaktadır. Bu kitabeler, Kur'an'dan bazı ayetleri ve Emir Tağriberdi'nin adını, 

lakaplarını, görevini ve yapının inşa tarihini içermektedirC7 6). 

Bu şerit halinde kitabeler taçkapının alnnda, eyvanların tavan alnnda ahşap 

üzerine yazılmış halde bulunmaktadır. Avlunun duvarlarında taş üzerine yazılmış 

kuşak halinde bir kitabe şeridine daha rastlanmaktadır(77). Bu kitabeler süs olarak 

kullanılmalarının yanısıra yapının tarihini de yansıtmaktadır. 
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Külliyenin ana cephelerinde bulunan mazgallar, üç dilimli yaprak şeklindedir 

(bk. şekil no: 13). Emir Tağriberdi külliyesindeki mukamaslar, süs öğeleri olarak 

kullanılmaktadır. Bunlar, güney batı cephesinin üst kısmında bulunmaktadır (bkz. 

şekil no: 14). Güneydoğu cephesinde bulunan nişler, mukamaslarla bitmektedir. 

Minarenin şerefelerinde de bu unsuru görmekteyiz. 

Mimar, süs motifi olarak taşlann orijinal renklerini almaşık bir düzen içerisinde 

kullanmıştır. Memlüklü yapılarının dış cepheleri genellikle kahverengi, sarı veya 

beyaz taşlardan oluşmaktaydı. Emir Tağriberdi külliyesi taçkapının yüzeyinde de 

kullanılmış olan siyah ve beyaz mermerler almaşık düzen şeklindedir. Almaşık 

düzen sistemi, Memlüklü döneminde çok yaygınlaşmıştır. Çünkü iki değişik renkli 

taşlar, dış cephelerin estetiğini zenginleştirmektedir<78). 
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ın. KARŞILAŞTIRMA ve DECERLENDİRME 

A. Çerkez Memlükleri Dönemindeki Külliyeler 

Emir Tağriberdi külliyesinin, mimari planlama bakımından Çerkez Memlükleri 

döneminin ortalarındaki tarza uyduğu, bu çalışma sırasında anlaşılmıştır. Bu tarz, 

aym yapı içerisinde değişik fonksiyonları olan birimleri bir araya getirmiş ve bu 

yüzden de gelişmiş mimari tarz olarak tanınmıştır. Bu bölümde, bu mimari tarzı ve 

birimlerin fonksiyonlarının, bu külliye ile aynı dönemde yapılmış eserlerle 

karşılaştırması yapılacaktır. 

Bu tarzda yapılmış külliyelerde, aym bina içerisinde çeşitli birimler, değişik 

hizmetleri yerine getirec~k şekilde düzenlenmiştir. Külliyeler içerisinde cami, med

rese, türbe, sebil, sıbyan mektebi, derviş odaları gibi değişik birimler yer almak

tadır. Bu tür külliyelerin, Çerkez Memlükleri döneminde mimari bakımdan 

gelişimini şöyle açıklayabiliriz: 1llc defa Sultan Bar\di.\c zamanında ortaya çıkmış, 

Sultan Barsbay zamanında uygulanmaya başlanmış, Sultan Kayıtbay döneminde de 

gelişip yaygınlaşmış ve Sultan Gavridönemine kadar devam etmiştir (79). Bahri 

Memlük döneminde büyük hacimli ve dar fonksiyonlu bir plan üzerine yapılan 

külliyeler, Çerkez Memlük döneminde ufak hacimli çok fonksiyonlu değişik birim

leri bir arada toplayan bir plan üzerinde otumıuştur<SO). 

Külliyelerin değişik birimlerinden oluşması neticesi mimarlar, büyük mekan 

ve geniş hacimlerden vaz geçerek küçük hacimli ve dar mekamlı çeşitli birimleri 

yerleştinneyi ve bunlar arasında simetriyi, uyum ve estetiği düşünmüşlerdir. Bu bi

rimleri simetriyi bozmadan, merkezi bir birim etrafında yerleştirmeye çalışmışlardır. 

Genellikle, bu merkez birimi, ya cami, ya da Emir Tağriberdi külliyesinde 

olduğu gibi, eyvanlı bir medrese oluyordu. Bu yüzden Memlükler döneminde 

yapılan külliyelere sadece cami ya da medrese denilmesi yeterli gözükmekteydi. Ve

sikalarında ve külliye kitabelerinde medrese veya cami adının külliye yerine kul

lanıldığını görmemiz mümkündür. Aym şekilde büyük ve çok yönlü görev yapan 

külliyelerin, Çerkez Memlükleri döneminde, bunları yaptıran kişilerin isimlerine 
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ilave edilen cami veya medrese şeklinde tanımlanması da bu sebepten kaynaklanmış 

olsa gerektir. Çerkez Memlükleri döneminde yapılan ve yukarıda söz edilen 

külliyelere uygun yapıların çoğu, Sultan Bertciitc zamanından başlayarak son 

Memlük hükümdarı olan sultan Gavri'ye kadar devam etmiştir. 

Bu tasarıma uygun olarak yapılan külliyelerin en önemli örnekleri şunlardır: 

1- Sultan Barsbay Külliyesi 829/1425 (bkz. resim no: 87). 

Bu yapının ortasında yer alan dört eyvan ve açık avludan oluşan bir medrese

dir. Medreseye ek olarak aşağıdaki birimler ilave edildi. 

a- Sebil: Genellikle taçkapının sol tarafında yer alır ve dikdörtgen bir plana sa

hiptir. 

b- Sıbyan Mektebi: Sebilin üzerinde yapılmış ve aym plana sahiptir. 

c- Türbe: Ana cephenin sağ köşesinde yer alan türbeye, medrese avlusundan 

bir koridorla gidilir. 

d- Taçkapı: Memlüklü külliyelerinde olduğu gibi, mukarnaslı bir kavsaraya sa

hip olan taçkapı, ana cephenin sol tarafında bulunur. 

e- Minare: Taçkapının sol tarafında çatıdan sonra yükselmekte olan minare, 

Sultan Farac b. Bartciitc tekkesinin minaresi ve Emir Tağriberdi'nin minaresine ben

zemektedir (bkz. resim no: 88). 

f- Öğrenci Odaları: Odaların çoğu avlunun sağ tarafının arkasında yer alır. 

Diğerleri ise kuzey evyvamn etrafındadır. Bunlarla beraber kütüphane, abdest yeri, 

hizmetçilerin odası ve su kuyusu da vardır (bkz. çizim no: 4) 

2- Emir Zeyin ed-din Yahya Külliyesi 848/1444 

Bu külliye, el-ezhar caddesinde yer almaktadır. Yapının vakfiyesinden ve 

külliyede bulunun kitabelerden anlaşıldığı üzere bu bina cami idi. Bu yapının dört 

eyvam ve fenerli ağaç kirişli bir çatıyla örtülmüş avlusu olan bir medresesi vardır. 

Bununla beraber derviş odaları, türbe, minare ve iki taçkapı gibi bölümler de vardır 

(bkz. resim no: 89). 

Bu külliye, Emir Tağriberdi külliyesine hacim ve mimari plan bakımından ol

dukça benzemektedir. Külliyenin birimleri şöyle: 



33 

a- Medrese, yapının ortasındadır ve şu bölümlerden oluşmaktadır. Avlu, 

7 ,5x7 ,5 m. boyutlarında kare şeklindedir. Bu avlu. aynısı eskiden Emir Tağriberdi 

külliyesinde olup da şimdi düşmüş olan fenerli ağaç kirişlerle örtülmüştür. Kıble 

eyvanı, dikdörtgen şeklindedir ve boyutları 7 ,8x5,35 m.'dir. Eyvan, sivri ve ke

merle avluya açılmaktadır. Bu eyvanın aynı zamanda bir mihrabı, bir ağaç minberi 

ve yine ahşap kirişli bir çatısı vardır. 

Kuzey eyvanı, 6,6x4,25 m. boyutlanndaki bir dikdörtgen şeklindedir ve tahta 

kirişli bir çatısı vardır. 

Yan eyvanlar, karşılıklı ve simetrik olup 2,10x2,9 m. boyutlarındadır. Bu ey

vanlar üzerinde renkli motifler ve kitabeler olan ahşap birer tavan vardır. 

b- Türbe, dikdörtgen şeklindedir ve kubbesiz olup düz ahşap tavanlıdır. 

c- Minare, ana cephenin kuzey doğu köşesinde yer almaktad.J.r(81) (bkz. resim 

no: 89). 

3- Sultan İnal Külliyesi 860/1456 

Bu yapı. yine külliyenin ortasında bulunan bir medrese, bir tekke, bir türbe, 

derviş odaları ve bir de minareden oluşmaktadır. B ukülliyenin uzunlamasına olan 

doğu cephesinde ana girişin yanında külliyeden ayrı olarak bir minare bulunmak

tadır. Buraya külliye büyükçe bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü Memlükler 

mezarlığında yapılmıştır ve o dönemde bilinen tüm ekleri içermektedir<82). 

4- Sultan Kayıtbay Külliyesi 879/147 4 

Bu külliye, medrese. türbe, derviş odaları, minare, taçkapı ve hayvanları sula

mak için bir havuz.dan oluşmaktadır (bkz. çizim no: 5). Medrese, geleneksel şekilde 

yapının ortasında yer almaktadır. Medrese, 8,50x8,50 m. boyutlarında kare 

şeklinde, fenerli düz bir ahşap çatıyla örtülmüş avludan ibarettir. Avluda ikisi büyük 

ikisi küçük dört eyvan bulunmaktadır. 

Kıble eyvanı en büyük eyvan olup 8xll,60 m. boyutlarında bir dikdörtgen 

şeklindedir. Kuzey eyvanı ise 5.40x7,50 m. boyutlarındaki bir dikdörtgen 

şeklindedir. Yan eyvanların her biri 3,10x3,60 m. boyutlarındadır. Avluya karşılıklı 

olarak açılan dört kapıdan yapının diğer birimlerine ulaşılır (bkz. çizim no: 5) (bkz. 

resim no: 90,91). 
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Özet olarak; Çerkez döneminin ikinci yansında yapılan külliyelerde birim 

sayısı artırılmış ama buna karşın hacimleri küçültülerek süslemeye oldukça önem 

verilmiştir. 
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B. Medreseler 

Medrese, tüm Çerkezli külliyelerinde ortak ana unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır. Medreselerin ortaya çıkışına gelince; bu bilindiği üzere X. yüzyıl or

tasındadır. Bu ilk defa İslam aleminin doğusunda ortaya çıkmış ve oradan İslam 

aleminin batıSına doğru yaygınlaşmıştır. Selçuklular, devlet görevlilerinin 

yetiştirilmesi amacıyla ybu müesseselere çok önem vermişlerdi(83). 

Mısır'da medrese ilk defa Eyyubiler döneminde Salah eddin tarafından 

yapılmıştır. Bu medrese en-Nasiriyye medresesi olarak tanınmıştır. Ondan sonra el

.lcamhiyye medresesi ve daha sonra es-Suyufiyye medresesi yaptırılmıştır. Salah ed

din'den sonra gelen hükümdarlar, medreseler yapmayı sürdürmüşlerdir(84). 

Bazı ilim adamlarının söylediklerine göre, Salah eddin'in Mısır'da yapmış 

olduğu medreseler, Nur eddin 7.engi'nin Suriye'deki medreselerinden esinlenerek 

yapılmışnr(85). Aslında Salah eddin'in yaptırmış olduğu medreseler hakkında fazla 

açıklama bulıınmamaktadır. Çünkü bunlardan hiçbiri kalmamıştır. Sadece Eyyubil

er'in son dönemlerinden önemli bir örnek bize ulaşabilmiştir. Bu da Sultan .Salih 

Necm eddin'in yapmış olduğu Salihiyye medresesidir (641-1244). O zamanlarda 

medrese, açık bir avlu ve bu avluya güneydoğu, kuzeybatı yönlerinden açılan iki 

eyvandan oluşmaktaydı. 

Avlunun diğer taraflarında ise öğrenci odaları bulunmaktaydı. Biz bunu Sali

hiyye medresesinde görmekteyiz(86). Bundan sonra Bahri Memlüklüler 

döneminde medreselerin gelişmesi devam etmiştir. Sultan Baybars tarafından 

yaptırılan ez-2'.a.hiriyye medresesi (662/1264) Memlüklüler döneminde ilk örnek ka

bul edilir. Bu medrese, açık bir avlu, dört eyvan, öğrenci odaları ve bir de sebilden 

oluşmaktaydı. Ne yazık ki, bu medrese XIX. yüzyılın sonlarında yıkılmıştırC87). 

ez-Zahiriyye medresesi çok önem taşıyordu. Çünkü Mısır'da, avlu etrafında 

çapraz şekilde dört eyvanlı medreselerin ilk ömeğidir(88). İkinci örnek, hfila ayakta 

duran Sultan ~alavun medresesidir (683/1285). 

Bahri Memlüklü döneminde, sultan ve emirler tarafından çok medreseler 

yaptırılmıştır. O dönemde genellikle medrese, açık bir avlu ve bunun etrafında 

çapraz şeklinde dört eyvandan oluşmaktadır. Bu dönemden kalan bazı önemli 

örnekler şöyledir: 
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- Sultan el-Nasır Muhammed Medresesi (703/1304) 

- Emir al-Melek el-Cükandar Medresesi (757 /1356) 

- Sultan Hasan Medresesi (764/1362) 

- Emir Olgey el-Yusufi Medresesi (77 4/1362)(89). 

Medreselerin gelişimi, Sultan Hasan medresesinde zirveye ulaşmıştır. Medre

selerin yapılması ve gelişmesi Çerkez Memlüklüler döneminde devam etmiştir. Bu 

dönemin ikinci yarısında medreseleri, külliyelerin temel birimi olarak görmekteyiz. 

Bu dönemde medreselerin birimleri küçüldü ve medreseler şu birimlerden oluşmaya 

başladı. 

a- Çatısı ahşap aydınlık bir avlu 

b- Güneydoğu yönünde kıble eyvanı 

c- Kuzeybatı yönünde kuzey eyvanı 

d- Kuzeydoğu ve güneybatı yönünde (sidille adı verilen) tarşılıklı olarak iki 

küçük eyvan. 

Bunlarla beraber medreselere, öğretmen ve öğrenci odaları, hizmetçi odaları, 

mutfak ve su kuyusu eklenmiştir. Bu tür medreseler Çerkez Memlüklü mimarisinde 

sıkça kullanılmış olup tüm külliyelerde uygulanmışıtr. Nitekim, bu medreseler, 

diğer yapıları da etkilemiştir<90). Bunlardan bazı önemli örnekler şöyledir: 

-EmirCanibek Camii (830/1426) (bkz. çizim no: 3) 

- Emir Cevher el-Kanıkbai Medresesi (844/1440) 

- Emir Karakoca el-Husni Medresesi (845/1442) 

- Emir Zeyin eddin Yahya Külliyesi (848/1444) 

Sultan İnal Külliyesi (860/1450) 

- Sultan Kayıtbay Külliyesi (879/1474) 

- Emir Kıcmas el-İshaki Külliyesi (886/1581). 

a. Avlular: 

Avlu, Memlüklü medrese ve külliyelerinin önemli birimlerinden biridir. 

Çerkezli avlusunun köşelerinde genellikle dört kapı bulunmaktadır. Bu kapılardan, 

yapının iç birimlerine gidilmektedir. Avlunun etrafında eyvanlar yerleştirilmiştir. 
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Çerkez dönemin ikinci yansında avlu çok değiştirilmiş ve buna da "Dorkae" 

denilmiştir. O devirde, avlular çok küçülerek fenerli çatılarla örtülmüştür. Avlunun 

küçülmesi ve örtülmesi dolayısıyla şadırvan, yapının dışında yapılmaya başlandı. 

Aynı zamanda avlunun tabanı ve tavanının süslemesine çok önem verilmiştir. Avlu

nun çatısı, genellikle ağaçlardan yapılıyordu. Birincisi, fenerli ahşap düz çatıdır. Bu 

tür çatılan, Emir Z'.eyin eddin Yahya Medresesi (1444), Sultan Kayıtbay Medresesi 

(147 5), Emir Kıcmas medresesinde gömıekteyiz(91). 

İkinci tür çatı ise ahşap düz bir çatıdır. O dönemde avlunun örtülmesi için bir 

çeşit daha vardır: Kumaştan yapılmış olup kalın hareketli bir perdeyle avlu 

örtülüyordu(92). 

b. Eyvanlar: 

Eyvan, Mısır'da aşağıyukan bütün Türk ve Çerkez Memlükleri medreselerinde 

kullanılmıştır. Eyvanın, medreseler için çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun

la beraber, eyvan öğretmek ve öğrenmek için revaktan daha münasiptir. Çünkü ey

van, sadece tek yönünden açıktır. Bu yüzden Mısır'da en eski eyvanlar, Eyy

ubt medreselerinde kullanılmışnr. 

Bahri döneminde, eyvanlar genellikle büyüktü ve aşağıyukarı eşit olarak 

yapılıyordu. Çünkü o dönemde eyvanlar, dört mezhebe ayrılmıştır ve her mezhebe 

özel eyvan tahsis edilmiştir. O dönemde, Emir Sırğaçmış medresesi ve Sultan Ha

san medresesinin eyvanlannı örnek olarak göımekteyiz. Çerkez dönemine gelince; 

ilk yarısında yapılmış olan eyvanların hacimlerinin büyüklüğü dikkatimizi çeker. 

İkinci yansında ise sadece kıble eyvanı daha büyük yapılıp diğer eyvanları küçüldü. 

Yan eyvanlar da çok küçüldü. Hautecor ve Wiet'in söylediklerine göre o 

dönemde Mısır'da sadece iki mezhep yaygınlaşmıştı ve medrese tarzına göre camil

er, mescidler, tekkeler yapılmıştır. Bu yüzden, yan eyvnalar çok küçülmüştür. 

Çünkü bunlar, Çerkez döneminde pek fazla kullanılmamıştır(93). 

Eyvanların küçülmesi nedeniyle taşlı tonozların kullanılması sona ermiş ve ye

rine ahşap düz tavanlar kullanılmaya başlanmıştır. 

C. Cepheler: 

Memlükler, yapı cephelerine çok önem vermişlerdir. Cepheler, genelikle bir

den fazla nişe bölünmüştür. Nişlerin alt ve üst kısmına pencereler konulmuş ve 
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nişler, süslü mukamaslarla bitirilmiştir. Cepheler, genellikle mazgallarla bitmekte

dir<94). 

Mimar, taçkapıyı yapının ana cephelerinin ortasında tercih etmemiştir. Ancak 

taçkapıyı ana cephenin sol ya da sağ köşesinde kullanmışnr. Çünkü ana cepheyi en 

iyi şekilde göstermeye çalışıyorlardı. Bu nedenle, minare ve kubbe, taçkapının sol 

ve sağ tarafına konulmuşnırC95). 

Mısır'da, cephelere Fatımiler döneminde önem verilmeye başlanmışnr. Bu 

dönemde ilk defa el-Akmar carniinin (1125) cephelerinde taşlar kullanılnuşnrC96) 

Fatımi döneminden sonra da cephelerin taşlarla yapılması sürmüştür. Gerçekten 

taşların kullanılmasının bir özelliği vardır. Bu da taşların üzerine çeşitli motif ve 

süslemelerin işlenmesinin kolay olması idi(97). 

Bahri döneminde, cephelere önem verilmesi devam etmiştir. O dönemde Sul

tan Kalavun medresesi (1286), Sultan el-Nasir Muhammed medresesi (1295) ve 

Sultan Hasan medresesinin (1362) cepheleri örnek olarak gösterilebilir. Çerkez 

döneminde ise cephelerin önemi daha da arttınlmışnr. Ancak cephelerin hacimleri 

küçülmüştür ve bunlardaki süsleme zenginleştirilmiştir. Çerkez döneminde yapılan 

cepheler, genellikle kahverengi ve san taşlarla yapılmışnrC98). 

D. Minare: 

Çerkez dönemi mimarisinin önemli birimlerinden biridir. O dönemde, minare

nin iki tarzı vardır. Birincisi, Emir Tağriberdi'nin minaresinde olduğu gibi, kare 

tarzıdır. Bu tarza göre, Sultan Farac bin Barltô.\c'un tekkesinin (1410) iki minaresi 

yapılmışnr. Her biri, yapının çatısından yükselerek, her tarafa dikdörtgen şeklinde 

dört tane küçük pencere açılmış olup, taş korkuluklardan oluşan dörtgen bir şerefe 

ile biten bir kare gövdeden oluşmaktadır. Bundan sonra silindirik ikinci gövde 

başlamaktadır. Bu gövde, taş üzerine kabartılmış tekrarlı uzatılmış yıldızlarla 

süslenmiştir. Bu gövde, üç sıra mukamas üzerine oturmuş olup, yuvarlak bir şerefe 

ile bitmektedir. Minarenin son bölümü ise, sekiz tane küçük mermer direk 

üzerindeki yuvarlak şerefeden oluşmaktadır. Bu şerefe üzerinde "kulle" dile ad

landırılan ve kubbecik şeklinde bir külah bulunmaktadır (bkz. resim no: 88). 

Sultan Barsbay'ın Kahire'de yapnrdığı külliyesinde (1427) kare bir minare 

görünmektedir. Bu minarenin birinci bölümü dörtgen şeklinde bir gövde ve dörtgen 
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bir şerefe ile bitmektedir. Bundan sonraki ikinci bölüm silindirik şeklindedir ve yu

varlak bir şerefe ile bitmektedir. Son bölüm ise, sekiz tane küçük mermer direk 

üzerinde kubbecik şeklinde bir külahtan oluşmaktadır (bkz. resim no: 87). 

Kahire'de Sultan Barsbay tarafından yapılan camide de (1437) bu tarz bir mi

nare bulunmaktadır. Bundan sonra, Emir Tağriberdi'nin minaresi, aynı tarza göre 

yapılınışnr. Bu minare, yukarıda bahsettiğimiz Sultan Barsbay külliyesinin minare

sine büyük ölçüde benzemektedir. 

Creswell'in söylediğine göre, kare minarelerin ilk yapıldığı yer Suriye idi. 

Bundan sonra, bu tip minareler, Mısır'da kullanılmaya başlamıştırC99). 

Çerkez dönemindeki ikinci minare tarzı ise; sekizgen şeklindedir. Bu tarza 

göre, diğer minareler de yapılmışnr. Minarenin yerine gelince, genellikle taçkapının 

ya sol tarafında ya da sağ tarafında yapılıyordu. Öte yandan, Çerkez minarelerinin 

kaideleri ortadan kaldırılmış ve yapının çatılarından itibaren yükselmektedir (bkz. 

resim no: 89,91,92). 

Minarelerin malzemelerine bakıldığında, O dönemde sadece taş kullanılmıştır. 

Minareler süslemeleri bakımından çok zengindir ve günümüze kadar, özellikle 

Memlüklü dönemine ait minareler Kahire'yi süslemektedir. 

E. Türbe: 

Memliiklü mimarisine baktığımızda gerek Bahri, gerekse Çerkez döneminde 

türbe, tüm yapılar da bulunan önemil bir unsurdur. Bu yapıların üst örtüsü kubbe

dir. 

Emir Tağriberdi külliyesinde, diğer Memlüklü külliyelerinde olduğu gibi, iki 
ayrı caddeye açılan cephesi ile türbe bulunmaktadır. Ayrıca bu dönemde müstakil 

olarak çok sayıda türbe vardır. Bunun en iyi örneklerine Memliiklü mezarlığında 

rastlanmaktadır. 

Mısır'da dini yapılara türbenin yerleşmesi, Eyyubi döneminde başlamışnr. Ka

hire'de 1250 yılında yaptırılmış olan Sultan Salih Necm ed-din'in medresesi ve 

türbesini görmekteyiz. Aslında, dini yapılara türbe yapılması ve eklenmesi Su

riye'den gelen etkilerden biridir. Orada, 1173 yılında yaptırılmış olan Sultan Nur 

eddin Zengi medresesine ilk defa bir türbe ilave edilmiştir. Bundan sonra, bu etki 

Eyyubi döneminde Mısır'a geçmiştirClOO). 
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Türbe yerlerine bakıldığında, genellikle yapının cephelerinin köşelerine ve 

görülen yerlerine konulmuştur (bkz. resim no: 35,90). 

Geçiş bölgesine gelince; Emir Tağıiberdi Türbesinin üst köşelerinde dört pan

dantif görünmektedir. Her pantandif, altta üç, üstte de üç küçük mihrap şeklinde 

oluşmaktadır. Pandantifler arasında, ikisi aşağıda, biri yukarıda olmak üzere üç 

pencere bulunmaktadır. Emir Tağıiberdi türbesinin geçiş bölgesi, Memlüklü me

zarlığında bulunan Prenses ijund Om Anuk Türbesinin geçiş bölgesi (1345), 

Prenses Tolbiye Türbesinin geçiş bölgesi (1363) ve emir Kozul türbesinin (1403) 

geçiş bölgesine çok benzemektedir. 

Aslında bu tip pandantif sisteminin kullanılması Fatımiler zamanında 

başlamıştır. Buna, Halife el-Hfilcim bi-emrüllah Camii (1012) kıble revakındaki 

kubbeler örnek olarak verilebilirClOl). Eyyubi döneminde de bu tür pandantifler 

kullanılmıştır. 1250 yılında yaptırılmış olan Sultan Necm ed-din'in türbesi ve onun 

eşi Şacaret ed-dür'ün türbesi (1249) buna örnek olarak gösterilebilirC102). 

Çerkez Memlükleri döneminde mukamaslı pantantifler çok gelişmiştir ve 13 

sıraya kadar yükselmiştir. Bunu Sultan Kayıtbay türbesinde de görmemiz 

mümkündür. Çerkez kubbeleri, estetik ve süslemeler bakımından oldukça zengin

dir. Emir Tağriberdi kubbesi örnek olarak alınacak olursa, onun süslemesi 

gerçekten nadirdir. Çerkez döneminde bu süslemeyi sadece Emir Tağriberdi ve 

ijatice ümül-eşrefin kubbesinde (1440) görmekteyiz. Bu geometrik süsleme, tekrar 

şeklinde uzatılmış yıldızlar gibidir. Bu tür süsleme, Bahri döneminde de kul

lanılmıştır. Fakat sadece minarenin gövdeleri bezenmiştir. Bunun ilk ve en iyi 

örneklerinden birisi Emir Esenboğa medresesinin minaresidir (1370)(103). 

Çerkez döneminde ise, Sultan Farac tekkesinin minaresi (1411) sultan Barsbay 

külliyesinin minaresi (1425) ve Emir KarakQCa medresesinin minaresi (1442) örnek 

olarak gösterilebilir. Sultan Barsbay devrinde kubbe süslemesi büyük ölçüde 

gelişmiştir. O devirde, 1441 yılında yapılmış olan emir Cavhar el-~anitcbai'in 

kubbesinde, Mısır'da ilk defa bitki motifleri lml1anı1mıştır. 

Sultan Barsbay devrinde de kubbe süslemesinde geometrik motifler kul

lanılmaya başlanmıştır. Bunu, Memlüklü mezarlığındaki Sultan Barsbay tekkesinin 

kubbesinde görmemiz mümkündür. Bundan sonra bitkisel ve geometrik motifler, 

kubbeler üzerinde yaygınlaşmıştır. Bunlara, Emir Abdullah el-Münfıfi kubbesi 
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(1474), Sultan Kayıtbay kubbesi (1474), Emir Tomanbay kubbesi (1500), Emir 

Tanibay el-Rammah kubbesi (1502) ve Emir Hayırbek kubbesi (1502), örnek ola

rak verilebilir004) (bkz. resim no: 90). 

Çerkez kubbelerinin yüksekliği, bitki ve geometrik motiflerinin zenginliği dik

katimizi çekmekteciir<l05). Gerçekten, Çerkez döneminde kubbelerin yapımında 

taşların kullanılması, zengin süslerin yapılmasını kolaylaştırmıştır. Genellikle 

Çerkez kubbe ve minareleri, ortaça Kahiresi'nin simgesi sayılabifü(l06). 

F. Taçkapı 

Çerkez döneminde, taçkapının gelişimi zirveye çıkmıştır. Yukarıda 

sözettiğimiz gibi taçkapı, ana cephenin köşelerine konulmuştur. Bunu Emir 

Tağriberdi ve diğer Çerkez külliyelerinde görmemiz mümkündür. Memlüklü 

döneminde, taçkapının ana nişi genel olarak mukarnaslı bir kavsara ile örtülmüştür. 

Bu tip taçkapılar Memlüklü döneminde "Mede'ini kapısı" diye adlandınlnuştır. 

Taçkapının süslemesine bakılacak olursa, oldukça zengindir. Taçkapının cep

hesi siyah ve beyaz mermerlerle kaplanmıştır. Aynca tapkapılar, bitki motifleri ve 

kitabeli şeritlerle bezenmiştir. Taçkapının yanına her zaman olduğu gibi birer masta

ba konulmuştur<l07). Bu mastabalar, Memlüklü vakfiyelerinden anlaşıldığı üzere 

kapıcıların oturmasıiçin yapılmıştır. Kahire'de 1293 yılında yaptırılmış olan emir 

Alin Ak el-Hüsami'nin sarayında taçkapıda mastaba ilk defa kullanılmıştır008). 

Mastaba unsuru, Suriye'den gelen etkilerden biridir(109). 

Memlüklü döneminde iki çeşit giriş kullanılmıştır. Birincisi, kırık girişdir. Bu 

giriş, taçkapıdan hemen sonra örtülü küçük bir geçit ve geçirin sol ya da sağ ta

rafında bir koridordan oluşmaktadır. Bu tip giriş bütün Memlüklü medrese ve kül

liyelerinde kullanılmıştır. Bu kırık giriş, medrese ve tekkelerde kalanların dışarıyla 

bağlantısını kesiyor ve içeride daha rahat bir ders işleme imkanı sağlıyordu. Bu 

yüzden bu tip giriş, medrese ve tekkeler için uygun görülmüştür( 11 O). Aslında bu 

tip girişler, askeri mimariden (özellikle kale girişlerinden) Mısır'daki diğer islam mi

marisine geçmiştir<l 11). 

Memlüklü döneminde kullanılan ikinci giriş ise doğrudan giriştir. Bu tip giriş, 

yapının içine koridorsuz olarak açılmaktadır. Sadece büyük camilerde kullanılmıştır. 

Bunlara, Sultan Baybars Camii (1269),Emir Olmas Camii (1329), Sultan en-Nasır 
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Muhammed Camii (1335) ve Emir Altınboğa Camii (1340) ana girişleri örnek ola

rak gösterilebilir. 

Aslında Mısır'da Fatımi döneminde portallere önem verilmeye başlamıştır. Bu 

dönemde portaller taştan yapılmaya başlanmış ve bitkisel kabartmalar kullanılmıştır. 

Fatımi döneminde de ana portal üzerine minareler ilk defa yerleştirilmiştir. Mısır'da, 

bunların ilk örnekleri olarak el-Ciyüşi Camii (1104) ve el-A\cmar Camii (1125) ka

bul edil.ir(l 12). Eyyubi döneminde de portale önem verilmeye devam edilmiştir. 

1250 yılında yapılmış olan es-Salihiyye medresesinin portali bunun en güzel 

örneğidir. 

Memlüklü döneminde portal ve taçkapıların gelişmesi devam etmiştir. Bahri 

döneminde, Sultan Hasan medresesinin taçkapısı (1362) ve Sultan Şaban'ın annesi

nin medresesinin taçkapısı (1369) örnek olarak verilebilir. Çerkez döneminde ise 

Sultan Bar.lcii.lc külliyesinin (1386), Sultan Barsbay külliyesinin (1425), Emir 

Tağriberdi külliyesinin (1444) ve Sultan Kayıtbay külliyesinin (1475) taçkapıları 

örnek olarak gösterilebilir (bkz. resim no: 13). 

G. Sebil 

Sultan ve emirlerin yapmış oldukları yapılarda önemli hayır birimlerinden biri 

de sebildir. Çerkez döneminin ikinci yansında yaptırılmış olan külliyelerin 

aşağıyukan hepsine sebil birimi ilave edilmiştir. Sebiller genel olarak, yapı cephe

lerinin köşelerinde yer almaktadır. 

Yukarıda söz edilen sebilin üstünde genellikle sıbyan mektebi bulunur. Bunla

ra, Sultan Barsbay külliyesi (1425), Emir Zeyneddin Yahya külliyesi (1444) (bkz. 

resim no: 89), Emir Karakoca el-Hüsni medresesi (1445), Sultan İnal külliyesi 

(1456), Sultan Kayıtbay külliyesi (1475), Emir Kambay külliyesi (1503) ve Sultan 

el-Öuri külliyesinin (1505) sebilleri örnek olarak gösterilebilir. Kahire'de 1285 

yılında yaptırılmış olan Sultan Kalavun medresesine 1326 yılında Sultan en-Nasir 

Muhammed tarafından bir sebil eklenmiştir. Bu sebil, Mısır'da yapılan ilk sebil ka

bul edi1irC113). 

Sebil, yapının planlaması ile genellikle bir bağlantı halindedir. Aynı zamanda 

sebilin hacmi ve planı yapının ana cephelerinin uzunluğunu etkilemektedir( 114). 

Mısır'da dört tip sebil vardır. Bunlar: 
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1- Parmaklı (şebekeli) sebil: Sultan Kalavun medresesinin sebili (1326), bu 

tipten kalan tek örnektir. 

2- Tek Parmaklı Pencereli sebil: Buna Emir Cemfil edelin Ü starlar medresesinin 

(1401) ve EmirTağriberdi külliyesinin sebilleri örnek olarak gösterilebilir. 

3- İki Parmaklıklı Pencereli sebil: Bu tip sebiller genel olarak ana cephenin 

köşelerinde yer almaktadır. Buna Sultan Farac bin Barkuk tekkesinin (1411) iki 

sebili örnek olarak verilebilir. 

4- Üç Parmaklıklı Pencereli sebil: Bu tip üç cepheye sahiptir ve her cephede 

büyük parmaklıklı bir pencere vardır. Buna da Emir Feyriiz medresesinin (1426), 

Emir Hayırbek külliyesinin (1502) (bkz. çizim no: 6) ve Sultan el-Öuri külliyesinin 

sebillerini örnek olarak verebiliriz(l 15). 

Sebil, genellikle iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi yer altında bulunan su 

deposu, ikincisi ise sebilin odası ve dikdörtgen şeklindeki bir odadır. Bu oda içine 

su küpleri konulmuştur. Aynca Memlüklü döneminde müstakil olarak inşa edilen 

başka tip sebillere rastlanmaktadır. Bunlara, kale bölgesinde bulunan emir Şeyhi en

N asiri sebili (1354) ve Halife bölgesindeki Sultan Kayıtbay'ın sebili örnek olarak 

gösterilebilir. Gerçekten sebiller, Memlüklüler döneminde büyük ilgi görmüştür. O 

dönemde genellikle sebilin üstüne sıbyan mektebi yapılmıştı. Memlüklü vakfiyele

rindeki bilgilere göre sıbyan mektebi, yetim çocukların yetiştirilmesi için kul

lanılmaktaydı(ll 6). Kısaca sebil ve sıbyan mektebi Memlüklü toplumuna büyük 

sosyal hizmet sunmaktaydılar(l 17). 

H. Süslemeler 

Çerkez Memlükleri devrinde, mimaride zengin süslemeler ve dekoratif 

görüşlere daha fazla yer verilmiştir. Özellikle dış cepheler, minare, kubbe, 

taçkapılar çok ilgi görmüştür. Bezeme, aşağıda, süslemede kullanılmış malzemeye 

göre ele alınacaktır. 

a. Taş İşçiliği: 

Taş üzerine geometrik ve bitkisel motifler işlenmiştir. Bunların yanında yazılı 

frizler yer alır. Taş işçiliğinin zenginleştirdiği kubbe, minare ve cepheler örnek ola

rak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten Çerkez Memlükleri döneminde taş işçiliği 

zirveye çıkmıştır. 
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b. Mermer İşçiliği: 

Memlüklü yapılarında mermerden bir çok mimari eleman yapılmıştır. Bunlar

dan sütun, başlık ve süslü mukarnaslar gibi mermer elemanlarla medrese ve 

külliyelerde sık sık karşılaşılır. Ayrıca oymalı mermer, külliyelerin taç kapılarının 

çerçevesini süsler. Yapıların içindebulunan eyvan, türbe, avlu duvarları ve mihrabın 

nişleri her zaman değişik renkli mermerlerle kaplanmaktadır. 

c. Ahşap: 

Medrese eyvanının tavanları ahşap kirişlerden yapılmıştır. Bu tavanlar, kıvrık 

dallar ve çeşitli renklerle süslenmiştir. Ayrıca minber ve Kur'an kürsüleri genellikle 

ahşaptan yapılmıştır ve geometrik motiflerin kesişmesinden meydana gelen köşeli 

yıldızlarla bezenmiştir. Buna Emir Tağriberdi'nin külliyesindeki eyvanların tavan

larını ve minberi örnek olarak verebiliriz. Süsleme unsurlarına gelince, çeşitli moti

fler göze çarpmaktadır. 

1- Geometrik motifler: Kompozisyonlar, genellikle yıldızlar, kare, 

dikdörtgen motiflerden oluşmaktadır. Memlüklü döneminde yıldızlı geometrik de

sen çok yaygın olarak kubbe, minare, minber ve ana kapılar üzerine uygulanmıştır. 

Geometrik motifler, Sultan Barsbay döneminde büyük bir gelişme göstermiştir. 

Buna Memlük mezarlığında bulunan Sultan Barsbay tekkesinin kubbesi (1432) 

gösterilebilir. Mısır'da ilk defa bu kubbenin üzerinde yıldızlı geometrik desen kul
lanılmıştır< 118). 

2- Bitkisel Motifler: Memlüklü kompozisyonlarında bitki motiflerinden en 

çok rastlanan palmet, kıvrık dallar, üç veya beş dilimli yaprak motifleridir. Bitki 

motifleri taş başta olmak üzere mermer, alçı, ahşap üzerine uygulanmıştır. Emir 

Tağriberdi külliyesinin cephelerinde bulunan dikdörtgen pencere alınlıklarında sti

lize edilmiş palmetler dikkatimizi çekmektedir. Ayrıca taçkapının çerçevesinde 

mermer üzerine işlenmiş kıvrık dallar örnek olarak gösterilebilir. Bitkisel motifler, 

Çerkez döneminde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. 

Memlüklü kubbelerine bakılacak olursa en mükemmel bitki motifleri göze 

çarpar. Bunlardan emir Canim el-Bahleven medresesinin minare ve kubbesi (1510) 

en güzel örneklerinden biridir. Aslında Fatımi döneminde bitki motiflerine özellikle 

kıvnk dallara önem verilmeye başlanmıştır. El-Azhar ve El-Hakim camilerinin bitki

sel süslemeleri verilebilecek en güzel iki ömektir(l 19). 
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3- Yazı: Taş, mermer ve ahşap üzerine kabartma veya oyma şeklinde kitabe

ler, Kur'an'dan ayetler veya emir adı ve lakabları şeklinde olur. Memlük döneminde 

sülus hattıyla kitabeler yazılmıştır. Bu kitabeler hem süs olarak kullanılmıştır hem 

de abidenin yapım tarihini yansıtmaktadır020). 

Çerkez döneminde, kitabeler genel olarak taçkapı çerçevesinde, cephe, avlu ve 

eyvanlarda şerit şeklinde bulunmaktadır. Gerçekten bu kitabeler, önemli kaynaklar

dan biridir. Çünkü kitabeler, yapının sahibinin adını, görevini, lakablarını ve 

yapının bitiş tarihini bildirmektedir(l21). Genellikle kitabeler, kıvrık dallar üzerine 

yazılmıştır. 

4- Diğer Motifler şöyle sıralanabilir: 

a. Mukarnaslar: Bu unsur aşağıyukarı bütün Memlüklü yapılarında kul

lanılmıştır. Dış cephelerde bulunan nişler genellikle süslü mukarnaslarla bitmekte

dir. Bunlardan Emir Tağriberdi külliyesinde bir çok çeşit mukarnas görmekteyiz. 

Çerkez döneminde mukarnasların yaygın olarak iki kullanım alanı vardı. Mimari ve 

süsleme, mimari amacı: Bu amaç etrafında, minare şerefelerini taşımak için ve 

dörtgen şeklindeki türbelerin tepesine kubbe oturtmaya müsait hale getirmek için 

(pantantif olarak) kullanılıyordu. Süsleme: Öyleki bu mukarnaslar İslam mimari

sinde önemli bir süsleme aracı idi(l22). Özellikle yapının dış cephelerinde sık sık 

kullanılmaktadır. Mısır'da, mukarnaslar süsleme amacı ile ilk defa Kahire'de el

Cuyuşi camiinin minaresinde kullanılmıştır (1085). Bundan sonra el-Atcmar camii

nin cephesinde (1125) uygulanmıştırC123). Daha sonra ise Eyyubi ve Memlüklü 

döneminde bu uygulamaya devam edilmiştir. Çerkez döneminde ise çok büyük bir 

gelişme göstermiştir. Gerçekten mukarnaslar sadece İslam mimarisine özgü unsur

lardan biridir. İster doğu ister batıda olsun birçok İslami eserde görülmektedir. 

Buna örnek olarak Selçuklu ve Memlüklü mimarisini verbiliriz(l24). 

b. Mazgallar: Türk Memlükleri ve Çerkez Memlükleri dönemlerinde olduğu 

gibi Emir Tağriberdi külliyesinde de cepheler bir sıra mazgal ile bitirilmiştir. Maz

gallar tuğla veya taştan yapılmış birer süsleme birimidir. Ve bu mazgallar yapının 

üstten sınırlandırılması için damın kenarlarına yerleştirilmiştir<125). Mısır'da maz

galların kullanımına ait en eski örnek tuğladan yapılmış olan Ahmed bin Tolun camii 

gösterilebilir (879). Fatımi döneminde de mazgallar birbiri ardınca camilerde kul

lanılmıştır. Bu döneme ait en eski örnek ise el-Hfilcim camiinin mazgalları verilebilir 
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(1266). Bu mazgallar küçük bir merdive biçiminde idi. Bu merdiven şekli Türk 

Memlükleri döneminde de devam etmiştir. Bunlara örnek olarak Sultan Zahir Bey-: 

bars Camiinin (1266), Emir Singer medresesinin (1303) ve Emir Sırğatmış medre

sesinin (1356) mazgallarını gösterebiliriz. 

Y ukanda bahsettiğimiz şeklin yanısıra 3 dilimli yaprak şeklindeki ı;nazgallar da 

yaygınlaşmıştır. Bunun ilk örneklerini Sultan Hasan medresesinde (1360) 

görmekteyiz. Bunun ardından da Çerkez Memlükleri dönemindeki Sultan Ber.\C.fi.lc 

külliyesi (1386), Emir Tağriberdi külliyesi (1440) ve Emir Kıcmas külliyesi (1481) 

örnek olarak verilebilir. Bununla beraber beş dilimli yaprak şeklinde mazgallar 

yapılmıştır. Bunun en güzel örneği Sultan El-Ôuıi külliyesidir (1504)026). 

Süsleme amacıyla, mimar değişik renkli taşlan almaşık düzen içerisinde kul

lanıyordu. Çerkez döneminde en çok kullanılan taşlar kahverengi ve beyaz renkli 

olanlarıdır. Bu değişik renkli taş sistemi Memlüklü vakfiyelerinde "Müşhhar taşı" 

diye adlandırılmıştır. Almaşık düzen sistemi Çerkez Memlükleri döneminde 

yapıların dış cephelerinde sık sık kullanılmıştır. buna örnek olarak Emir Sırğatmaş 

medresesinin cephesi (1356), Emir Olcay medresesinin (1373) Sultan Berklik 

külliyesinin (1386), Sultan Barsbay külliyesi (1425) ve Emir Kambay medresesinin 

(1502) cephelerini gösterebiliriz(l27). Bunlarla beraber Emir Tağriberdi 

külliyesinin dış cephesinde, eyvanlann kemerlerinde ve mihraplarda kullanılmıştır 

(bkz. resim no: 11,37,38,48). 

Bu süslemenin üslubu (almaşık düzen) Türk Memlükleri döneminde Su

riye'den gelen etkilerden biridir(128). Buna ilk örnek, Kahire'de 1285 yılında 
yaptırılmış olan Sultan Kalavun külliyesiciirC129). 
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iV. Sonuç 

Emir Tağribercli külliyesi üzerine yaptığımız araşnrmalar neticesinde bu yapıda 

Çerkez Memlükleri döneminin ikinci yarısında bulunan külliyelerin planının uygu

lanmış olduğunu görmekteyiz. Bu planda, medrese birimi, en önemli birimlerden 

biri haline gelmiştir. 

Yukarıda söz edilen bu sistem "gelişmiş tarz" diye adlandınlmıştır. Bu ad

landırmanın sebebi bu dönem ile eski Türk Memlükler dönemi arasındaki büyük 

farktır. Çerkez Memlükleri döneminde medrese tarzı aşağıyukarı tüm elini yapılarda 

kullanılmıştır. İster cami, ister medrese ve isterse tekke olsun hepsi bu tarza göre 

inşa edilmiştir. Yukarıda gördüğümüz gibi bu tarz örtülü ve ortasında aydınlık yer 

alan küçük bir avlu, etrafında iki tane büyük kıble ve karşısındaki kuzey eyvanı, iki 

tane küçük yan eyvanlardan oluşur. 

Çerkez döneminde ortaya çıkan mimari birimlerinin gelişmesi nedeniyle yeni 

mimari terimler ortaya çıkmıştır. Örneğin küçük yan eyvanlara "sidille" adı ve

rilmeştir. Bununla beraber avlu "Durka'e" diye adlandırılmıştır. Genellikle Çerkez 

avlusu, Türk avlusundan daha küçük ve örtülü olması ile tanınır. Emir Tağriberdi 

külliyesinin tarzı (gelişmiş tarz) XV. yüzyılın ikinci yarısından sonra yaptırılmış 

olan külliyelerle uygulanmıştır. Bu yüzden mimari planlaması veya tarzı, artık 

yapının görevini belirtemez olmuştur. Çünkü tek bir tarza göre, cami, tekke, me

drese ve diğer elini yapılarda kullanılmıştır. bu tarzı yukarıda bahsettiğimiz medrese, 

cami, türbe, tekke, sebil ve sıbyan mektebi, minare ve orada kalanlar için 

kütüphane, mutfak ve tuvaletlerden ibarettir. Bu nedenle herhangi bir yapının 

görevini öğrenmek istediğimiz zaman, yapının vakfiyesindeki bilgileri ve yapıda bu

lunan kitabeleri dikkatle araşnrmamız gerekir. Çünkü o dönemde yapının vazifeleri 

sahibinin isteğine göre vakfiyesinde ve diğer kitabelerde belirtilmekteydi. Bununla 

beraber o dönemde bu eserler hakkında yazılmış kaynaklardan da yararlanılabilir. 

Emir Tağriberdi külliyesi ve diğer külliyeler arasında yapılan mukayeseli 

araştırmalar neticesinde Çerkez döneminde sultan ve emirlerin istekleri öncelikle na-
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maz kılmak için dini yapılar yaptırmaktı. Sonra bu yapılara kendileri için yapılan 

türbeler eklenmiştir. Bu mimari tarzı yaygın olduğu için bütün yapılarda uygulanmış 

ve Çerkez döneminin sonuna kadar devam etmiştir< 130). 

Ayrıca Çerkez döneminde tüm mimar birimler çok gelişim görmüştür. Genel

likle mimari birimlerin hacimleri küçülmüştür. Çünkü Kahire ve çevresi medrese, 

tekke, türbe, külliyelerle çepeçevre sarılmıştır ve büyük yapılar yapmak artık çok 

zor olmuştur. Bir neden daha vardı, o da sultan ve emirlerinin birden fazla görev 

yapan külliyeler yaptırmak istemeleridir. Bu yüzden onların yapıları genel olarak 

medrese, türbe, sebil, sıbyan mektebi, minare, öğrenci ve öğretmen odaları, 

kütüphane, mutfak, su kuyusu ve birkaç tane depodan oluşmaktaydı. Bu birimler, 

Çerkez yapılarının hacimlerinin küçük olmasına rağmen bulunmaktadır. 

Çerkez döneminde dış yüzey süslemelerine gösterilen özen artmış, kubbe, mi

nare ve dış cepheler hanilerin süsleme yarışına girdikleri birer alan haline gelmiştir. 

Bu dönemde bitkisel veya geometrik şekillerle süslenmiş hiç bir birim yoktur. Aynı 

7.amanda Çerkez kubbelerinin yüksekliği artmış ve çapı küçülmüştür. Aynı şekilde 

avluların hacmi küçülmüş ve ahşap bir tavanla ile örtülmüştür. Bunun neticesinde 

bu avluların tavanlarının süslemelerine gösterilen özen artmıştır. Dış cephelerdeki ve 

eyvanların tavanlarındaki kitabe şeritlerine ek olarak bitki motiflerinin kullanılması 

da yaygındı. Yine eyvanlar düz ve ahşap tavanlarla örtülü hale gelmiştir. Türk 

Memlükleri döneminde kullanılan bu taş tonozlar artık kullanılmaz olmuştur. 

Orta avlunun üzerinin kapalı olduğu bilinen ilk medrese, Basra'da Zengiler 

döneminin Gümüştekin medresesidir. Avlusunun üstü kubbe ile kapalı medreseler 

gelişmelerini 12 ve 13 yüzyıl boyunca Anadolu'da küçülmüş orta avluların üzerinin 

fenerli ahşap tavanlarla örtülmesi bu gelişme açısından dikkati çekicidir(131). 

Son olarak Emir Tağriberdi'nin Külliyesi plan, üslup ve süslemeler açısından 

Çerkez Memlüklü mimarisinin karakteristik özelliğini yansıtan iyi bir örnek olarak 

gösterilebilir. 
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Dipnotlar 

(130) Hasan Abdül-vahhab: Tarih el-Mesecid el-eseriyye, C. 1, s. 265. 
(131) Ara Altun: Ortaçd Türk Mimarisinin Ana Hatları İçin Bir Özet, s. 28. 
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VIEKLER 

A. Emir Tağriberdi'nin Vakfiyesi 

Memlüklerle ilgili vakıf vasikaları orta çağlardaki Mısır tarihinin tesbit edilmesi 

için kullanılan ilk kaynaklardan biridir. Özellikle ekonomik ve sosyal bakımdan, 

Memlüklü sultan ve emirlerinin hayatlarım ve lakaplarını bilmek bakımından vakıf 

vesikaları oldukça önemlidir. 

Bu belgeler bize Memlükler döneminde yapılan külliyelerin ve yapıların fonk

siyonlarını, buradaki görevlilerin yapması gereken hizmetleri ve onların aldıkları 

maaşları gösterir. Hele İslam sanatı tarihi konusunda adı geçen belgeler ayn bir 

önem arz eder. İslam mimarisi ve İslam sanat terimleri konusunda daha da 

önemlidir. Eski eserlerin rulöve, restitüsyon ve restorasyonunda, bunların aslına 

uygun bir şekilde ihyasında bu vesikalara dayanır(l). 

Mısır'ın Memlüklüler döneminde camiler, külliyeler, medreseler, türbeler, tek

keler ve benzeri dini yapıların inşasında büyük bir gelişmeye şahid olunduğu bilin

mektedir. Bu yüzden vakıf yapma işi oldukça yaygındır. Vakıf gelirleri bu dini ve 

ilmi müesseselerin tek kaynağı idi. Bu müesseselerin vakfiyelerinde yazılı olan 

görevleri yerine getirmek hususundaki devamlılığı vakfiyedeki gelirlere bağlıydı, bu 

yüzden Memlük sultan ve emirleri vakıflarda devamlılığı sağ]amak üzere tarım arazi

lerinin vakfedilmesini teşvik ettilerC2). 

Vakıfların asıl gayesi hayır olarak kabul edilen sahalarda topluma hizmet et

mektir. Çünkü mal ve mülk sahibi olan kimseler servetlerini toplumun belirli kesi

mine yönelik külliyeler, camiler, medreseler, hastane ve tekkeler gibi toplumsal 

müesseseler için vakfediliyorlardı(3). Vakıfların hangi sahalarda hizmet vereceğini 
gösteren vakfiyeler vakfın gelir kaynaklarını, bunların nasıl kullanılacağını 

gösterdiği kadar hizmetleri, görevleri ve bunların nasıl yürütüleceğini de 

gösteriyordu(4). 
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Emir Tağriberdi külliyesinin vakfiyesinde aynen diğer vakfiyelerdeki gibi 

yapıların hizmet yönlerini gelir kaynaklarını, görevleri ve bunların vazifelerini 

göstermiştir. Emir Tağriberdi vakfiyesinde külliyede istihdam, ön görülen 

görevlileri ve bunlardan beklenen görevleri şöyle sıralayabiliriz: 

1- imam: Vakıf Tağriberdi vakfiyesinde bu göreve getirilecek kişinin filim, din

dar, hayır sahibi ve haıiefi mezhebine mensup biri olmasını, külliyede bulunan ce

maata beş vakit namaz ile Ramazan aylarında teravih namazını kıldırmasını bu görev 

karşılığı olarak aylık 500 dirhem maaş almasını şart kılmıştır(5). 

2- Hatip: Aynı şekilde vakfiyede Cuma günleri, bayramlar ve ihtiyaç duyulan 

zamanlarda hutbe okuyacak, dindar, hayır sever ve namaz kıldırabilecek derecede . 

bilgili bir kişinin hatip olarak görevlendirilmesi ve kendisine aylık 500 dirhem maaş 

verilmesi şart kılınmıştır< 6). 

3- Tekke Şeyhi: Hayır sever, dindar ve tasavvufi tarikatların irşad usulünü bi

len bir şeyhin tekkede görevlendirilmesini ve kendisine aylık 500 dirhem maaş ve

rilmesini emretmiştir<?). 

4- Dervişler: Vakfiye tekkede muhtaç durumda bulunan 15 dervişin 

barındırılmasını ve kendilerine her ay 200'er dirhem verilmesini, bunların her gün 

ikindi namazından sonra şeyhlerinin başkanlığında toplanarak Kur'an-ı Kerim'i hat

metmelerini ve hatmi üç İhlas ve bir Fatiha okuyarak bitirmelerini şart kılınıştırC8). 

5- Kari-i Kur'an: Güzel sesli, dindar ve hayır sever bir kişinin dervişlerin hat

minden sonra Kur'an-ı Kerim'i ve Rasulüllahı öven kaside ve na'tlar okuması bu

nun karşılığı olarak kendisine 250 dirhem maaş verilmesi vakfiyede gösterilmiş

tir<9). Aynı şekilde vakfiyede külliyede hafız olan 15 karinin bulunması bunlardan 

üçünün sabah, üçünün öğle, üçünün ikindi, üçünün akşam, üçünün de yatsı na

mazından sonra aşn şerif okumaların kendilerine aylık 1050 dirhemin eşit olarak 

paylaştırılması istenmiştirClO). 

6. Cuma namazı karisi: Yalnızca Cuma günleri Cuma namazından önce görev 

yapacak güzel sesli bir karinin (hafız) bulunması ve kendisine aylık 150 dirhem 

ödenmesi vakfiyede gösterilmiştir(l 1). 

7. Kütüphaneci: Külliye kütüphanesine vakfedilen kitapları korumak, bakımını 

yapmak, okumak isteyenlere cami içinde okunması ve cami dışına kitapların 
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çıkarılmaması şartıyla vermekle görevli bir kütüphanecinin görevlendirilmesi ve 

kendisine aylık 150 dirhem maaş verilmesi vakfiyede belirtilmiştir(l2). 

8- Muvakkit: Namazların vakitlerini bilen ve takip eden ezan vaktinin yak

laştığını müezzinlere bildiren, sabah ezanından önce zikir ve tesbih için müezzinleri 

ikaz eden, emin ve güvenilir bir kişinin muvakkit olarak görevlendirilmesi ve kendi

sine aylık 300 dirhem ödenmesi istenmiştir<13). 

9. Müezzinler: Emin, güvenilir ve güzel sesli dokuz müezzinin camide 

görevlendirilmesi vakit ezanlarını, gecenin üçte birinden sonra (teheccüt) icra eden 

zikir ve tesbihleri Cuma ve bayram günleri okunan ezan ve tekbirleri aralarında 

üçerli gruplar oluşturarak yerine getinneleri istenmiş ve kendilerine aylık 1800 dir

hem eşit olarak paylaştırılması şart kılınmıştırC14). 

10- Muhaddis: Külliyede hayır sever, dindar, filim ve hadis okutmasını bilen 

bir kişinin her yılın Receb, Şaban ve Ramazan (üç ay) aylarında camide Buhari 

Şerif okutması istenmiş ve kendisine yıllık 1800 dirhem maaş ödenmesi uygun 
görülmüştür( 15). 

11- Mu'allim: Külliyede mevcut dervişlerden birisinin seçilerek sıbyan mekte

bindeki yetim çocukların eğitim ve öğretimiyle görevlendirilmesi onun mektepte sa

bahtan ikindi vaktine kadar çocuklarla beraber oturarak Kur'an Kerim, Sahihi Bu

hari okumayı ve Arapça yazmayı öğretmesi istenmiştir<16). 

12- Çocuklar: Müslümanların buluğa ermemiş yetim çocuklarından on tanesi

nin sebil üzerindeki mektepte toplanması ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri 

istenmiş aylık 600 dirhemin aralarında eşit olarak paylaştırılması şart kılınmış
tırC17). 

13. Vakıf nazırı: Vakfiyede Emir Tağriberdi'nin hayatta olduğu sürece vakfı 

bizzat kendisinin yöneteceği ölümünden sonra ise bir vakıf nazırının vakfı gerektiği 

şekilde yöneteceği açıklanmış ve vakıf nazırına aylık 600 dirhem maaş verilmesi is

tenmiştir< 18). Vakıf nazırı medrese, cami, tekke gibi birimlerden oluşan külliyenin 

idaresini düzenleyen yürüten ve kontrol eden, gelir ve giderlerini takip eden her 

türlü mali ve idari sorumluluğu üstlenen vakfın koyduğu şartlara göre vakfın de

vamlılığını sağlayan kişi demektir09). 

14- Murakıp (kontrol eden kişi): Güzel yazısı olan muhasebede uzman bir 
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kişinin vakfın hizmetlerindeki verimliliği kontrol etmek üzere görevlendirilmesi ve 

kendisine aylık 600 dirhem ödenmesi istenmiştir<20). 

15- Şahid: Vakfiyede, emin, güvenilir, adalet sahibi şer:i hükümlere vakıf mu

hasebe kayıtlarını tutmayı bilen bir kişinin vakıf adına gözlemci olarak tayin edilme

si ve kendisine aylık200 dirhem ödenmesi istenmiştir(21). 

16- Tahsildar: Emir ve güvenilir özelliklere sahip bir kişinin vakfa bağışlanmış 

arazilerin, ev ve dükkanların gelirlerini toplamak üzere görevlendirilmesi ve kendi

sine aylık 200 dihem verilmesi şart kılınmışur(22). 

17- Tamirci: Güvenilir, emin ve afif bir kişinin vakfın binalarının inşaat, bakım 

ve onanmını yapmak üzere görevlendirilmesi istenmiş ve bu kişinin külliyenin her 

bir ünitesinin binalarını koruması ve onanmını yapabilmesi şart kılınmışnr(23). Ta

mirciden aynı zamanda külliyede çalışan işçilerin gözetlenmesi, kapıcı ve temizlikçi 

gibi külliyede görevli kimselere yardımcı olması istenmiştir(24). Vakfiye, külliyede 

bulunması gereken idari görevlileri saydıktan sonra külliyede hizmet edecek 

müstahdemleri şöylece sıralamıştır: 

18- Şeyhin özel hizmetçisi: Tasavwfve tarikat terbiyesini bilen şeyhe hizmet 

edebilecek bir kişinin şeyhin özel hizmetçisi olarak görevlendirilmesi ve kendisine 

aylık 250 dinar verilmesi istennrlştir<25). 

19- Sicade görevlisi: Hayır sever, dindar, güvenilir ve emin bir kişinin sicade 

hizmetçiliği görevi ile görevlendirilmesi ve bu kişinin Kur'an-ı Kerim okurken sec

cadeleri yayması, derslerde bulunmayanların yoklama ile tesbiti ve muhafazası, so

nunda toplaması görevlerini yerine getirmesi ve bunun karşılığı olarak kendisine 

aylık 2000 dirhem verilmesi istenmiştir<26). 

20 Kapıcı: Namaz vakitlerinde caminin kapısını açmak namaz sonunda kapat

makla görevli emin ve güvenilir bir kişinin kapıcı olarak görevlendirilmesi ve kendi

sine aylık 400 dirhem verilmesi istenmiştir<27). Kapıcının görevi külliyenin ana 

giriş kapısı önünde devamlı durması, külliyenin içindeki eşyayı ve binayı koruması 

kötü niyetli kişilerin külliyeye girmesine mani olması bir zaruret durumunda yerine 

bir başkasını bırakmadan görevini terketmemesi gereklidir<28). 

21- Faraşlar (kayyimler): Camide güçlü kuvvetli iki kişinin caminin ve 

halılarının temizliğini yapmak, tuvalet ve abdest alma mahallerine su getirmek ve 
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bunları temiz tutmak üzere görevlendirilmesi ve her birine 200 dirhem olmak üzere 

aylık 400 dirhem verilmesi istenmiştir<29). 

22- Vakkad (Aydınlatma görevlisi): Külliyede bulunan kandilleri yakarak ge

rekli yerlere asmak, ihtiyaç kalmadığı zaman bunları söndürmek, bakım ve 

onarımını yaparak her zaman kullanıma hazır vaziyette bulundurmak üzere bir 

aydınlatma görevlisinin bulundurulması ve aylık 300 dirhem verilmesi şart 
kılınmıştır(30). 

23- Müzeınmelatçı (soğutma görevlisi): Külliyede bulunan sebil suyunu her 

gün öğleyle ikindi arası her yıl Ramazan gecelerinde akşamdan teravih namazı sonu

na kadar soğutmak: su küplerini ve maşrapalarını yıkamak, temizlemek sebili za

manında açmak ve kapatmak üzere bir soğutma görevlisi bulundurulması ve kendi

sine aylık 300 dirhem verilmesi istenıniştirC31). Bu kişinin diğer bir görevi de sebile 

getirilen suyu soğutmak, dervişler ve öğrenciler arasında dolaşarak onların su ih

tiyacını gidermek idi. Bunun her türlü sakatlık ve hastalıktan salim, hayır sever ve 

dindar olması gerekliydi(32). 

24- Dolap beygircisi: Vakfiyede hayırsever ve dindar bir kişinin kuyudan do

lap beygiri ile su çıkarmak üzere görevlendirilmesi çıkan suyu depolara doldurması 

ve tuvaletlere götürmesi istenmiş ve kendisine aylık 500 dirhem verilmesi şart 

kılınmıştırC33). Bunlara ilave olarak vakfiyede külliyenin idamesi için gerekli malze

melerin alınması ve onarımların yapılması, sebile gerektiği zaman su satın alınması 

ile ilgili harcamalar aylık 500 dirhem ile sınırlanclırılmıştırC34). 

Kandillerin aydınlatılması için gerekli yağ ücreti ile Ramazan aylarında 

dağıtılmak üzere aylık 600 dirhem tahsis edilmiş, gerektiği zaman vakıf n§.zırıııın bu 

miktarı artırabileceği belirtilrniştir(35). 

Her ay kuyudan su çıkarmak için çalıştırılan hayvan için gerekli yulaf, bakla ve 

saman için 300 dirhem harcanması istenıniştir<36). 
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Emir Tağriberdi Vakfiyesinin Transkripsiyonu 

1- Bi'l-kalyubiyye ve misahetüha ~şrfine feddanen bi'l-kasaba el-hakimiyye ve 

leha hudild erbaca, el-haddü'l-kibli. 

2- ila güs Aytomuş ve'l-haddi'l-bahri minhu ila !}üs inal ve'l-haddi'ş

şarki minhu ila hilz yucref bi'l-merci'l-kebir. 

3- ve'l-haddü'l-garmi minhu ili hüs Yahya ve min ?:alik cemicü'l hisse el

leti mebleğaha er-rubc sene lehüm min erbacatin ve ~şriln sehmen. 

4- şayican µIik fi araZı. minyetü'l-fırcavn mine'l-bilcac el-cAzi el-müştemil cala 

a.raıı muctemed ve mucattal ve sehl. 

5- ve va'r ve ekasi ve edani ve meş3.rif ve fesatci ve meyya ...... (37) maşarehehil 

ve demmenehfı biresm seken. 

6- Fellahiha ve yuhiç el-.tcarye el-meprur ehudôd erbaca mine'l-.tcibli ertu'l

mecdel ve mine'ş-şimfil arZ yeğliiz ve mine'ş-şar,tc. 

7- AI'Z ed-dir ve mine'l-ğarb nahr Liça yehidde Zalik küllehfi ve hudfidehfi ma 

yucref ıa.lik ve yünseb ileyhi va.tefen şahihan şerciyyen. 

8- ve habsen şarihan merciyyen la yubac asle ı.3.lik ve la yfiheb ve la yurhen ve la 

yümellek ve la yüverre_ş ve la yeçena.tcel ve la yun.tcez ve la yühallu cu,tcden. 

9- Min cu.\d1dihi \c,filmen 'aa uşfılihi mahfuı 'ala şuril~ihi müsebelen 'ala sübülihi 

elleti lü.ıker fihi ila en yeri_şe Allahü sübhanehil ve tecaıa el-arı ve men caıeyha 

10- Ve büve mine'l-vari.ııin inşa' el-ma.tcarr el-eşraf es-seyfi Tağri Berdi el-va.tcıf 

el-muşar ileyhi f'ıhi te.tcabbal Allah ıecaıa minhü. 

11- Birrehil ve şada.tcatühü ve .tcafehô haza 'alama ye'ti .ıilcrehil mübeyyenen ve 

şarhahô tafşilen mucamemen feemma'l-medrese. 

12- ve evanineha el-arbaca ve'ş-şahn fe-inne'l-vatcıf el-muşar ileyh va.tcafe ıfilike 
lillfiltl Tecala camican. 

13- Tü.tcam f'ıhi el-cumca ve'l-cemacat ve yucıekif fihi caıa't-tacat ve'l-cibadat ve 

eıine li'l-müslim fı'd-dü!ıül. 
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14- ileyhi ve'_ş-_şalatü fihi fe'dbülfi ve _şallfi ve _şarihfi el-müslim fi ı:alik keha.tck 

racülün vahid ve amma el-minber elleı:i. 

15- Bi'l-ivan el-,tcibli el-müebbed fe-inne el-vakıf el-müşar ileyhi va.tcafehfi li 

!Jutbet el-camic el-meı:kfir ve emma el-!Jilve el-mücavire. 

16- Lil-minber el-meı:kfir yümnetehfi fe inneha muidde li i,tcameti el-!Jatib biha 

yevme el-Cumı:a ve'l-cideyn caıa'l-t:ade fi mi_şl. 

17- Zalik ve emma ed-dikke elleti bi'l-ivan el-bahri fe inne el-v3.lcıf el-mfişar ileyhi 

ceefileha lil-müeıı:inin ve fıcl ma ceret 

18- El-eade bifıclihü fi mi_şli Zfilik ve emma el-ğurfe elleti hiye culv ,tcantarit el

ivani'l-bahri fe inne el-v§tcıf el-muşar ileyh. 

19- Cacaleha mucidde lireis el-müeııinin lificl ma ceret eI-cade bifıclihi fi mi_şl Zfilik 

min ,tciraet cuşr ve duea ve ğayri ıfilik. 

20- ve emma el-gilve elleti bi'l-ivan el-.tdbli caıa yüsret el-muşalli fe inne al-v3.lcıf 
el-muşar ileyhi cec:aleha muidde li!Jazn. 

21- el-kütüb ı:ale1-'ade fi mi_şl ıfilik ve emma el-,tcubbe el-meı:kllre ve'l-medfenan 

ellezan biha fe inne al-v§tcıf. 

22- el-muşar ileyhi Cadde ıfilike li-defn el-v3.lcıf el-muşar ileyhi bacde cömrin çevili 

ve ı:ürriyetihi min evlad eı:-ıükfir ve gaşşaten. 

23- Dün evlad el-buçfin ve emma el-mi'zine fe inn eal-va,tcıf el-muşar ileyhi 
cecaleha li'l-azan ve't-tesbih ve fıcl. 

24- Ma ceret el-eooet bi fıclihi fi mi_şli ıfilik ve emma el-müzemmele fe inne el-va,tcıf 
el-muşar ileyh et:addeha li vağc el-ezyar. 

25- El-muidde li isti.tcrar el-ma fıha ve tesbilehfi ve emma es-sebil fe inne el-v3.lcıf 
el-müşar ileyhi fihi şaraça en tfizac. 

26- el-Ezyar fihi el-muidde li sa.tci'l-ma ve tesbilehu İıhi ve culus el-muzemmelati 
fihi inde fıcili ıfilik ve emma. 

27- el-Fis.tciyye elleti bi'l-miy;a' fe inne el-v3.lcif el-muşar ileyhi iıhi va.tcafe li isti 

.tcrar el-ma fıha ve isticmfilihi. 

28- Fi'l-vvı:u' ve ğayrihi caıa cadet es-sade el-hanefıyye fi mi_şli ıfilik ve emma el

helavi elleti bi'l-meyıa' el-meıkfire. 
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29- Fe-inne el-v3..lcıf el-muşar ileyhi vetcafeha li tcaıa el-hacat ve izalet eHrnzfirat 

ve fi'l ma ceret bihi el-cade. 

30- ve emma el-bi'r ve es-satciye el-mürekkebe caıa füvvehetiha fe innehfi vatcafa 

ı;filike li natcl el-rna' min el-bi'r. 

31- El-meıkfire ila el-haşil el-muCidd li natcl el-ma' minhu ...... (38) hala el-

meyıa' el-meıkfire ve emm§.. 

32- Batcıyyete'l-mevt<,fif el-mevşôf el-rnahdfid f'ıhi min el-mu.Ş.Şa.lcafat ve en-nevahı 

el-k§.mil minha ve'l-muşac. 

33- fe inne el-v3..lcıf el-muşar ileyh tatcabbel Allah Tecfila minhu birrehfi ve şada 

tcatehfi ve ecıa fi ed-dftreyn derecetehfi v3..lcafe. 

34- Zfilik caıa. meşalih el-CamiG el-meıkfir yuşraf ricahfi fi ma yüıker fih fe yuşraf 

minhu li racül min çalabet el-Cilm eş-şerif cfilim. 

35- Bi furfiz el-vv?u' ve eş-şalat ve şurfiçuhuma ve sünnetehuma meşhfid bi'l

hayr ve ed-din hanefi el-meı;heb yutcarriuhii en-n§+ır imam.en. 

36- Yev'mmu el-müslimin bi'l-Camic el-meı;kfir es-salat el-!Jams ve şalat et
tevfuih fi şehr Ramazan min külli sene caıe el-c§.de fih. 

37- Mi.Şl Zfilik fi kulli şahr min şuhfir el-ehille !Jams mie' dirhem nişfeha miet di
rhem ve gamsfin fulftsen cudeden mucameleten bi'l-jahire. 

38- ...... (39) ev ma ye.\Cfim me.tcam Zfilik ınin en-nu.tciid ve yuşraf li raculin mut-
taşıf bi eş-şıfat el-:-meıkfire ...... ( 40) el-'erbaca. 

39- yutcarriuhfi en-niıır !Jaçiben bi'l-caınic el-meıkfir ye.tcfim bi vaıüet el-!Jitabe 
fi el-Cuma' ve eI-ecyad ve ~nde el-ihtiyac ila ıfilik fi. 

40- kulli şehr ınin şuhfir el-ehille min el-fulfis el-meıkfire [,\ıams mie dirhem min 
ed-derahim el-meık:fire](41) ev ma ye.\Cfun me_\cfun ıfilik min en-nu_\cfid 

41- yuşraf li racül min ehl el-hayrve ed-din carif li-ça.rl.\C eş-şufiyye min Çatabet el
Cilm eş-şerif yu_\carrıruhfi. 

42- en-Napr şey.tı eş-sfifiyye bi el-Camic el-meıkôr fi kulli şehr min şuhfir el
ehille ma mebleğahfi min el-fulfis el-meıkfire ,\ıams maye dirhem. 

43- Mietey dirhem ve .tıamsO.n ev ma ye.tciimu me.tcame ı:filik min en-nu.tcO.d ve 

yuşraf li ,\ıamseti caşreti neferen. 
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44- ?:ahir hfilehüm lil-ihtiyac fi kulli şehrimin şuhür el-ehille ma meblağahfi min 

el-fulfis el-meıkfire şel~etaıaf dirhem bi et-tesviye beynehüm. 

45- Li kulli nefer minhum mietey dirhem evma ye.telim me.tcam ıfilik min en-nu.tcfid 

ve yu.tcarriruhum en-naıır 'ate el-va.tef el-meıkfir caıa el yectemicfi. 

46- Maca eş-şeyh el-meıkfir fi kulli yevm ca.tcıb şalat el-casr ye.ter' caJeyhim ecza' 

şerife min er-rabca ya.\Cr'une min el-Kur'an el-aı}m ma. 

47- ye.tıtumfine .tciraetehum bi \arieti sfir eel-i\ılas şelasen ve fatihe el-kitab el-caziz 

'İnde gatm eş-şeyh el-mezkôr .{tiraeten fi el-muş haf. 

48- eş-şerif el-me.tcfif li.ı§.like ve yuşraf 1i racülin min ehl el-hayr ve eddin hesen 

eş-şavt ya.tcra' ca.tcıb gatm tcıra.'et eş-şeyh ve eş-şufiyye. 

49- Min el-.tcur'an el-cA.ıim rafi'an şavtehfi bi ı;filik ve yemdah seyyidena resul Al

lah sallallahfi aleyhi ve sellem tcaimen caıa j.adameyhi halet. 

50- el-Medh ve yeclis ca.ıc.eb ıililc ve yedcfi cala ..... (42) ve yehdi _şevab ıfilik li'l

vatcıf el-muş8r ileyhi f'ıhi veli ıürrlyetihi ve li cemic-il-müslimin. 

51- ve yuşraf 1i racül min ehi el-tıayr ve ed-din carifin biçarl.tc eş-şufiyye yu.tcarri

ruhfi en-n§.ıır \ıadimen ti-şeyh el-meıkfir yeteveııa. 

52- fi'li ma ceretcadet ittibacahu fi mi_şl ıfilik fi kulli şehr min şuhfir el-ehille ma 

mebleğahfi min el-fulfis el-nıeıkfire mietey dirhem ve .tıamsfin. 

53- Nısfeha miet dirhem ve gams ve Cişrfin ev ma yetcfim me.tcam ı;filik min en

nukfid ve yuşraf 1i racül min ebl eHıayr ve ed-din _şi.tcatün emin. 

54- fi kulli şehr min şuhfir el-ehille ma mebleğu hfi min el-fulfts el-meıkfire mie

tey dirhem nişfehfi miet dirhem ev ma yetcfim me.tciiıne ?:filik min en-nu.tcfid 

55- 0Ala en-yetevella hidmet es-seccade ve kitabet el-ğibe ve tafritcet er-rabca 0ala 

eş-şufıyye ve min el-huZôr ve cem0 eczfilha ci_nde. 

56- El-ferağ ve yuşraf li .tıamset caşere neferen min hamelet kitabillah el-0aziz 

hafiıine lehfi 0an ı;ahr .tcalb fi kulli şehr min şuhfir el-ehille. 

57- ma mebleğuhfi min el-fulfis el-meıkfire elf dirhem ve .tıamsfin nişfeha hams 

miyet dirhem ve .tıams ve ~şriin ev ma ye.tcfim metciiın ı;filik min en-nu.!cfid bi 

et-tesviye beynehum. 
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58- cAla en yapa' şel~e minhum catcıb şalat eş-şubh fi kulli yevm bi el-Camic el

meıkfir hizbeyin min tecziet sittine hizben min eHcur' an. 

59- Al-azim can ı;ahr eHcalb muctemicıtn rafı'ine eşvatehum bi ı;alik ve yedcfi eh

senuhum şavten ve yehdi şevab ıfilik lil-vatcıf el-muşar. 

60- İleyhi veli .ıürriyetihi ve li cemic el-müslimin ve ye.tcra' şel~eten catceb şalat 

eı-ıuhr ti kulli yevm bi'l-Camic el-me,?:kur ve ye.tcra' şel~e minhum. 

61- cA.tcıb şalitel-'asr fi kulli yevm bi'l-camic el-me,?:kur keıalik ve yekra' şel~e 

minhuın catcıb şalat el-mağrib fi kulli yevm bi'l-camic el-meıkQr. 

62- ke.ıfilik ve yetcra' şelase minhum fi kulli leyle 'atcıb şalat el-'ışa' bi'l-cami el

meıkfir ku.filik ve yuşraf li-racül min haınelet kitab. 

63- Allah el-cAziz basen eş-şevt fi kulli şahr min şuhur el-ehille ma meblağahu 

min el-fuliis el-me,?:kfue miet dirhem ve gaınsun nişfeha gams ve sebcun ev 

ma. 
64- yetciim metcam ı;filik min en-nutdid yutcaıriruhu en-nam caıa en yekra' fi kulli 

yevnı cuınca min kulli usbfic tcable şalat el-cumca fi muşhaf. 

65- şerif li1-camic el-me,?:kfir nışf hizb vahid min tecziet sittine hizben min el

kur'an el-cAPm rafıcan şavtehii bi-ıfilik ve yagtim. 

66- Ziraetehu bi tcuiet siiret el-iglas şel~ merrat ve el-mu 'avviı;eteyn ve fatihe el

kitab el4'caziz ve yed'u cakıb tcuiatihi. 

67- li'l-vatcıf el-muşar ileyhi veli z;ürriyyetihi veli cemic el-müsllınin ve yuşraf li

racül min talabet el-'ilm eş-şerif şitcatün emin cadl. 

68- Fi kulli şahr min şuhiir el-ehille ma mebleğuhfi min el-fulfis el-me,?:kfue miet 

dirhem ve J!aınsfin nişfeha gams ve sebcfin ev ma. 

69- yete um metcilm ı§.llk min en-nujud yutcarriruhfi en-n3.ıır !Jazinen li'l-kutub el

mevtcfife el-mahffiı;e bi gazane el-kutub. 

70- Bi1-Camic el-me,?:kiir caıa en yetevella hıfı el-kutub el-meıkfire ve Za.bteha ve 

ta'ahhiidii bi'en-n'afz ve teslimeha li men yetcşud natcleha. 

71- ve el-muçalaca fiha bi'l-camic el-me,?:kiir bi şarç en la yugricel-kutub min el

cami' el-meıkfir la huve ve la ğayrihi ve yuşraf. 
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72- li racülin şikatin emin 'arif bi 'ilmi el-mtlcat ve du!Jill ev.\Cat eş-şelevat fi kulli 

şahr min şuhur el-ehille ma mebleğahfi min. 

73- El-fulfis el-me.ıkfire şelfiş miet dirhem nişfeha miet dirhem ve gamsfin ev ma 

yetcfim me.\Cam ı;filik min en-nukfid yujaniruhfi en-naı;ir milcatiyyen. 

74- Bi'l-cami el-me.ıkfir cala en-yu'lim el-mue'ıı;inin bidu!Jul ev.\Cat eş-şalavat ve 

yütcııuhum bi et-tesbih ve ya\cra' el-.\Caşıde ve el-'uşr. 

75- tcable eıan eş-şubh fi kulli yevm ve tcable şalat el-cumca ve yura\ctci el-gatib 

~de çulfi'ihi el-minber 'ale el-'ade fi ~li ıfilik ve yuşraf. 

76. li tis'a nefer min el-müeı;ı;inin ümena ~ikat hüsen el-eşvat bittesviyye beyne

hum fi kulli şehr min şuhfir el-ehille ma mebleğehfi min. 

77- El-fulfis el-me.ıkfire elf dirhem ve şeman mi'et dirhem nişfeha tis' mi'et di

rhem ev ma yetcfim metcam ıfilik min en-nujfid 'ala en yetedavelfi ve ~et 

78- El-eıan bi1-Cami' el-me.ıkfir ve et-tebliğ ıtalf el-imam ve et-tesbih fi eş-şülüs 

el-ahir min el-leyi ve et-ti.ıkar yevın el-cuma'. 

79- ve et-tekbir fi el-'ideyn şelfiş nüveb kullu nüvbe şel3.şeten minhum !)ela yevın 

el-cum'a min kulli usbu' fe yectemi' fihi nevbet3.ni li şalat el-cum'a 

80- ve yuşraf li racülin min ehi el-ilmi eş-şerif ve el-hayr ve ed-din lehfi ilmam bi 

.\Cira'et el-hadiş en-nebevi fi. 

81- Kulli senemin es-sininel-carabiyye ma meblağahfi min el-fülus el-me.ıkfire elf 

dirhem vehıda ve şeman mi'et dirhem nişfeha tis' miet dirhem. 

82- Ev ma ye.\Cfimu metcamu ıfilik min en-nujud yll.\Carriruhfi en-nazır 'ala en ye 

tcra• fi şahr receb ve şac:ban ve ramaZfuı min kulli sene. 

83- Bi'l cami' el-me.ıkfir şahih el-Buhan ve yuşraf lehfi ıfilik ~de ıtatmihi ve 

yuşraf li-caşeret eytam min el-müslimin el-.\Caşirin 'an derecet 

84- El bulfiğ yll.\Carriruhum en-nazır 'ala el-va\cf el-me.ıkur li-mekteb es-sebil el

ıne.ıkfir e'la ellezi 'addehfi el-vR.\Cıf. 

85- El-muşar ileyhi fihi lehüm yectemi'fine fihi li .tciraet el-.\Cur'an el-Aıim fi kulli 

şahr min şuhur el-ehille ma mebleğuhfi min el-fulfis el-me.ıkfire. 

86- Sittu miet dirhem nişfeha şülüş miet dirhem fülusen ev ma ye.\Cfim metcam 
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ıalik min en-nu\cfid bittesviyye beynehum li kullin minhum sittfin dirhem ve 

yuşraf. 

87- li raculin yucayyinhu en-naıir min eş-şufıyye el-meıkfirin müeddib lil-eytam 

el-meı;kfirin cala en yeclis mecahüm bi'l-mekteb el-meı;kur yucallimuhum ma 

yutimmehfi min el-tcur'an el-Aıim ve el-Bu!Jan. 

88- ve el-!Jatt el-t:a.rabi fi kulli yevm min bikret en-nehar ila aıan eı-c:asr !Jela 

eyyam el-betfile ve evtcatiha c:aıe el-c:ade fi mişli ı;alik. 

89- ve yuşraf li racülin şikatün emin fi kulli şahr min şuhur el-ehille ma mebleğhfi 

min el-fulfis el-meıkfire arbac:a miet dirhem ev ma yetciim metcam 

90- Zfilik min en-natcfid yu\carnuhii en-naıır bevvaben li'l-camic: el-meı;kfir yete

vella feth ebvabi'l-cami il-mekıllr c:ffide'l-ihtiyac. 

91- İleyha ve ğaıtcıha ~nde'l-istiğna c:n ı;ilik ve fic:Ji mi ceret el-ı:ade bihiclihl fi 

mişli ıfilike ve yuşraf li racüleyni lehuma tcuvvetun. 

92- ve neşaç fi kulli şahrin min şuhuri'l-ehille ma mebleğuhii min el-fulfis el

meıkiire erbac:a miet dirhem li-kullin minhuma miete dirhemin ev ma yetciim. 

93- metcam ıfilik min en-nu\ciid yutcarriruhuma en-napnn ferraşin bi'l-camic: el

meıkfir yetevelliyani kensı1-camic el-meıkfir ve tenp{'ehii. 

94- ve neft ferşehii ve ferşiha tenıifi'l-meyZa.' ve .tıalaviha c:ala adeti ve taşrif el

ma' ila'l-fistciyye ve1-.tıfilavı elleti. 

95- Bi'l-miyda' ve yuşraf liraculin yutcarriuhii en-napr vejjaden bi'l-cami' el
meı;kiir fi kulli şahrin min şuhuri el-ehille ma mebleğuhii mine'l-fu[liis](43) 
el-meı;[kiire](44). 

96- şeldşe miet dirhemin nışfuha miet dirhem ve .tıamsiin ev ma yejiimu metcame 

ıfilik min en-nu\cfid 'ala en yetevella mesh-i tcanadil el-camic: el-meıkfir. 

97- ve ta'miraha ve ıac:litceha ve telmieha bi'l-ve_\{ud ve taffiha ~nde feraği'l-haceti 
minha ve fi'li ma ceret el-c:ade bi fi'lihi. 

98- Fi mişli ı;alike c:aıe'l-vechi eş-şerli ve yuşraf liraculin şikatin eminin yu\carri

ruhu en-na~ müzemmelatiyyen yetevella teshil elma' bi'l-sebili. 

99- El-meı;kiir kulle yevm ma beyne'z-zuhri ve1-ı:asn ve fi kulli leylerin min leyali 

· şahri Ramazan min kulli senetin min bacctilğurub. 
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100- na ba'di şalati't-teıivih ve ğasli1-ezyar ve'l-kizan ve tenıtfeha ve ta.tızineha ve 

fethi's-sebil ve ğaltcihi. 

101- · fi kulli şahrin min şuhur el-ehille ma mebleğehu mine'l-fulfis el-me.ıkilre 

şelaşu miet dirhem nişfeha mietu dirhem ve gamsun ev ma ye,tcum. 

102- Me.tcame ı31.ik:e min en-nu,tcud ve yuşraf i _şemen ma' c:a_ıbin teshil fi's-sebil el

meıkiir fi kulli şahrin min şuhuri. 

103- El-ehille ma mebleğuhu min el-fuliis el-me_ıkure gamsu miet dirhem nişfeha 

mi'ete dirhem ve .tıamsun ev mi ye.tcum me.tcame ıalike min. 

104- En-nu\did ve yuşraf fi şemen zeyt tayib mustahrac min ez-zeytun fi kulli şahr 

min şuhur el-ehille ma mebleğuhu min el-fuliis. 

105- El-meıkiire sittu mi'et dirhem nişfeha _şulii_ş miet dirhem ev ma ye.tciim me 

.tcame ı:filike nıin en-nu,tciid yustasbah bihi fi1-camic: el-meıkfu ve yiiıad. 

106- fi _şemen zeyti şahr rama7.3.n min kulli senetin baliğen ma beleğa c:aıa ma 

yera.hu en-naıir ve yu'eddi ileyhi ictihaduhu aıa. 

107- El-vechu eş-şern ve yuşraf fi şemen 'ulufet şevr es-sa.tciye el-me.ıkiire min 
ful ve tibn fi kulli şahrin min şuhiir. 

108- El-ehille ma mebleğuhii min el-fuliis el-me.ıkfire şiiluşu miet dirhem nişfeha 
miet dirhem ve gamsiin ev mi ye,tciim me,tcam ı;alik:e min. 

109. En-nutciid ve yuşraf limen yetevella ve?ifet en-na,ıar c:aıa el-vatcıf el-me.ıkfu 
bac:de vefati'l-vfilaf el-muşar ileyhi f'ıhi. 

110- fi kulli ş~ min şuhur el-ehille mi mebleğuhii min el-fuliis el-me.ıkiire sittu 
miet dirhem nişfeha şuluşu miet dirhem ev ma ye,tciim. 

111- Me.tcame ı31.ik:e min en-nu,tcud ve yuşraf li'l-mübaşir c:aıe el-va.lef el-meıkllr mi
men lehu .tıibretün bic:ameli1-hisab ve kitabetihi. 

112- Ve nu~mihi fi kulli şahrin min şuhur el-ehille ma mebleğuhii min el-fülus el
meıkftre sittu miet dirhem nişfeha şrilfi_şô miet dirhem ev ma ye.tciim. 

113- Me.tcamehi min en-nutcud ve yuşraf lirculin şi,tcatin eminin 'addin c:arif bi 
'ameli şinac:ati.1-hisab yu.tcarrinıhii en-nazır. 

114- şahiden fi'l-vatcf el-meıkfir fi kulli şahri min şuhur el-ehille ma mebleğuhu 

min el-fülus el-meıkôre mietey dirhem. 



115- Nişfeha miet dirhem ev ma yetciim me.tcame ıalik min en-mı\did ve yuşraf lira

culen _şi\catin emin fi kulli şahrin min şuhur el-ehille. 

116- Min el-fülus mietey dirhem nişfeha miet dirhem ev ma ye.tcum me.tcame ı;alike 

min en-nu.tcud yu.tcarriruhu en-naıır cabiyen muctemeden yetevella. 

1 17- ......... ( 45) ve .tcabz ücret baltiyyeti '1-mev.tcuf bi-macfifetihi ve şaden yetevella 

el-cimaret bi'l-va\cf. 



Dipnotlar 

(37) Asıl metinde bulunan kelimeler düşmüş. 
(38) Asıl metinde bulunan kelimeler düşmüş. 

(39) Asıl metinde bulunan kelimeler düşmüş. 

(40) Asıl metinde bulunan kelimeler düşmüş. 
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(41) Parantez içindeki kelimeler tarafımızdan ilave edildi. 
(42) Bu kelime metinden kaybolmuş. 
(43) Parantez içindeki tarafımızdan ilave edildi. 

(44) Parantez içindeki tarafımızdan ilave edildi. 

(45) Asıl metinde bulunan kelimeler düşmüş. 
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Vakfiye Kenarındaki Notlar 

Birinci not 

1- El-hamdu lil-lahi rabbi'l-filemin, eşhebe caıa nefsihrl-kerimeti mevlana el-ma 

tcarr el-eşref el, cfili ve el-mevlevi el-emir el-kebir es-seyfi. 

2- Tağri Berdi el-Bu,\clümuşi Emir Davadar el-Meleki e~-~ahıri ecazze'l:-lahu 

enşarehfi şuhfiden işba.den şaı:ciyyen ennehfi. 

3- la dfilica lehfi ve la yuçcan fi biza1-mektub ve ıa fimen şehide f'ıh ve la fima 

şehideha fihi ve la fi şeyin min zfilike hasbun allahu ve ni'me1-vetcil. 

4- şehide bi ı;alike: Abdullah Ahmed ed-Dümeyıi 

şehide bi zfilike Abdullah. 

İkinci not 

1- Bismillahirrahınanirrahim. 

2- Ba'de en iştereça mevlana. 

3- el-Ma,\carri1-eşraf el-cali el-mevlevi. 

4- el-seyfi Tağri Berdi İbn 

5- Abdullah Emir davadar. 

6- el-Meliki eı;-zahiri. 

7- el-miişar ileyhi fi mektubi'l-v~. 

8- el-muşaççer ,\carinehfi ecazze Allahfi. 

9- Tecfila enşarehfi fi va,\cfıhi. 

10- el-muşaççar .lcarinehfi şuruçen. 
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11- Harese caleyha fi kitabi'l-vatcfı. 

12- el-me~ minha ennehii şaraça linefsihi. 

13- el-kerime haraseaha Allahii Tecaıa en. 

14- Yezide fı'l-vatcf el-meıkiir. 

15- Yezide ma yera ziyadetehii. 

16- ve yentcuş ma yeri en yentcuşehfi ve yuğayyir ma. 

17- yera ....... ve yahric men. 

18- yeşfr' min ehli el-vakf el-meıkur. 

19- ve yud!Jil fıhi men erade bişart. 

20- linefsihi mine'ş-şurfit el-mu!Jalife. 

21- li .ıalik ma yera iştiratehfi bi fıcli ı;alik. 

22- kullema beda lehfi ve asli'l-mevtcfifve cfila mfilkihi. 

23- ve leyse liğayrihi bacd fı1i şey'in min ı:alik. 

24- ve lillahi ı;alike ve hukmuhfi ve yfifsid fi. 

25- eş-şeri eş-şerif min ma şaraca lillahi fıh. 

26- li-yeşhed mevlana el-makar el-eşref. 

27- es-seyfi Tağriberdi el-vakıf. 

28- el-muşar ileyhi tatcabbel allahii tecaıa. 

29- birrehfi ve şadatcatehfi cfila nefsihi el-kerime. 

30- şuhiidehfi işhaden şariyyen en. 

31- Şarata en yaşrif min ric 

32- vatcfihi el-meı:kfir tcarinehii lil-m3.dih. 

33- el-münevveh bi-ı;ikrihi 3.tcib. 

34- Zikr eş-şufıyye el-mfişar ileyhim. 

35- bi mektfibi'l-vatcf el-musaççar. 

36- feddaneyn fi kulli şahrin min şuhiir. 
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37- el-ehille ma meblağuhu mine'l-fullls. 

38- el-cudfid mucamale yevmiyye bi'l-,tcahire. 

39- el-mahrfise ~el~ mie dirhem nişfeha miet dirhem. 

40- ve namsfin ev ma yetcfim mekam. 

41- Zalik min en-nutcfid caıa ene'l-ın3.dih. 

42- el-Mu,tcarrer lehfi .ıalik yefcaI ma. 
43- şaraça lehfi ficlehfi fi kitab. 

44- el-va.tef el-mu~aççar ,tcarinehıl ve en. 

45- yuşraf liracülin min ehli'l-bayr. 

46- ve'd-din yeldin savva,tcan. 

47- his-sakiye el-mevşufa. 

48- fi kitab el-va.tef el-musaççar ,tcarinehu. 

49- fi kulli şahr min şuhfir el-ehille. 

50- ma mebleğuhu min el-fulfis el-evşufa. 

51- fihi naınsu mi'et dirhem nişfuha miyete dirhem. 

52- ve naınsfin ev ma yetcum metcam.ıalik min. 

53- en-Nu,tcud caıa en erracülu'l-me.ıkftr. 

54- yetavle idaret es-Sakkye liyantcül min. 

55- el-bir ila el-haşil ve tefriğahu. 

56- mine41-haşil ila el-fas,tciyye ve'l-halevi. 

57- el-leti bil-meydae el-me.ıkure ve fiil. 

58- ma caret eı-cade bi-fi'l emsaluhu. 

59- fi .ıalik fila el-vach eş-şari ve inde. 

60- et-taazzfir fi .ıalik yecri aleyhi hükiim. 

61- el-vakfü'l-me.ıkfir fihi şümfil .ıalik. 

62- yünzar men canelehfi en-nazar fi. 



77 

63- kitap ve vakf el-musaççar j.arinehu. 

64- ve yaşhadu caıa nef sihi el-kerimeh haraseha allahu. 

65- Tefila bi-.ıalikve bil-tevekül fi. 

66- biniid ı:alik ve telab el-hikme. 

67- ve sucru el-işhad ve eb-bed. 

68- ...... el-~ani caşar min. 

69- eş-Şahrül-haram cam 'arba ve arbac. 

70- meye ve şalla allahu c:eala seyidüne Muhemmed aleyhi. 

71- ve şahbu ve sellam hasbüne allah ve nicma el-vaj.il. 

72- şehade caıeyhi bi-ıalik Muhemıned bin Ali el-Marhumi. 

73- şehade caıeyhi bi-ıalik Muhemıned Muhemmed el-bisi. 

74- şahade 'andi bi-ıalik a'zahiime allahu Te'ala. 

Vakfiyenin Arka Yüzü 

1- Bismillahirrahmanirrahim al-hamdulillah el-vacib vuciide. 

2- haıa ma yaşhed bihi cala nefsihi el-kerime haraceha allah Te'ala ve şanahe 

seyyidine ve mevlana el-cabd el-faj.ir ila allahu Tecrua. 

3- _\{adi el-.\Cudat Bedred-din galişat emirül-mü'minin aba el-ihlaş Muhammed bin 

seyyidine ve mevlana al-'abd el-faj.ir ila Allahu Tefila _\{adi. 

4- al-judat Nasır eddin !Jalişat emirül-mü'minin ebi'l-Abbas Ahmed bin seyy

dine ve mevlana al-'abd el-faj.ir ila Allahu Teala jadi el-.\Cfidat 

5- Cemal eddin !Jalişat emirü'l-müminin ebi abdullah Muhemmed erremzi el

bilbisi el-meleki en-Nazir fi'l-ahkam eş-şeriye. 

6- bid-diyar el-misriyye vel-memelik eş-şerife el-islamiyye laçfe Allahu Teala 

fi eddünya ve'l-ahira Muhammed ve filihi men. 

7- hadare meclis hükmühii ve .\Cadaihi ve huve nafiz el-_\cada vel-hüküm ma

dihüme ve ı;alik fi el-yevmü el-mübarek. 
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8- es-saclis vel-'işrin miri şahr ramazan el-müazam. 

9- min erba'a ... ve §emanümiye enhü §ebete 'anhu ve şahe ileyhi laçafe Allah 

Tefila bihi bişahadet men 'alem resm şahadatihi. 

10- 'amal ettenfız el-musaççar 'alehü 'alemet el-ade vel-\cubul 'ala er-resm el

ma'hud fi mi§lehu işhadü'l-hakimi. 

11- el-muşar ileyhl fı'l-işgal el-mezkur seyyiclina ve mevlana al-'abd el-fa.\dr ila 

Allah Tefila .tcadi'Hrndat Bedr edelin halişat emir. 

12- el-müminin ebi el-mahasin Muhemmed bin seyyidine al-'abdül-fa.tcir ila Allah 

uTefila Nasır eddin şerfül-ülma evhad el-fudale müfti el-müslimin ebi Abdul

lah. 

13- Muhemmed bin seyyidine ve mevlana al-cabd el-fa.tcir ila Allahu Teala 

şerefeddin şeyhül-islrun ebi el-makerim Abdul-mümin el-Bağdadi el-hanbeli. 

14- en-Nazir fil-ahkam eş-şeriye bidar el-misriyye vel-memelik eş-şerife el

islamiyye latafe Allahu Tefila bihi 'ala nefsihi el-kerime harasehe Allah. 

15- Tefila bi cami' ma rtüsibe ileyh fi isgale el-mezkur 'ala ma naşe ve şuriha fıhi 

ve huve mu'arb bi-yevm el-bamis er-rabi'. 

16- ve'l-'işrin min şahr tarihu §ilbiiten şahihen şari'yen tamen mü'taber merdiyen. 

17- ve neffez seyyidina ve mevlana al-'abd el-fa.tcir ila Allah Teala .tcaclil-.tcudat 

Bedreddin galişat emirü1-müminin el-hakimi el-maliki. · 

18- el-muşar ileyhi fihi laçafe Allah Tefila bihi tenffiz seyyidine ve mevlana al-'abd 

el-fa\Cir ila Allah Tefila .tcadil-judat 

19- Bedreddin galişat emirü'l-mü'minin el-hakimi el-hanbeli el-muşar ileyhi fıhi 

latafe AllahTefila bibi el-mensup ileyhi fi. 

20- isgale el-mezkur tenfızen şahihen şa'riyen tamen mütemeden mürdiyen 

mesülen fi ı;alik müstevfıyen şaraiçuhu. 

21- eş-Şariye ve eşhadu 'ala nefsihi el-kerime harasehe Allau Teala ıalik fi et

tarih el-mu.tcadam ıik:ru 'aleh el-mektub. 

22- bihattau el-kerim 'ale şerefti Allahu Teala ve şella Allahu 'ala seyyidina Mu

hammed ve elihi ve şahbu ve sellem teslimen kebiren daime ve abade. 
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23- hisbena Allah ve nima el-vakil eşhed seyydine ve mevlana al-'abd el-fa.\dr. 

24- ila Allah teala jadi el-tcudat Berdeddin !Jalişat emirül-mü'minin el-hakimi el

meleki el-muşar ileyhi 'alehu. 

25- latafe Allahu teala bihi 'ala nefsihi el-kerime harasehe Allah Teala bime nüsibe 

ileyhi fi isgele el-musaççar bi-'alihi. 

26- feşahide aleyhi bihi fi tarihu ve ketabehu Muhemmed bin Ali el-merhumi, 

Muhammed bin Abdullah. 

27- ve bi-µlik eşhade bihi latafe Allah bibi fi eddünya ve el-ahira feşahade aleyhi 

bihi ve ketabe Muhammed bin Muhammed, Muhammed bin Abdullah. 

28- ve bi-ıalik eşhade bibi laçafe Allahu Tefila bihi ve ahsan ileyhi feşahade 'aleyh 

bibi fi tarihu ve fi hinü ... Abdullah. 

29- ve bi-ıfilik eşhade bihi laçafe Allahu Tefila bihi ve ahsan ileyh feşahde 'aleyhi 

ve bihi ve ketabe Ali Ahmed el-Bilbisi. 
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B. Çizimler 

1. Kahire/ Emir Tağriberdi külliyesi I planı. 

2. Kahire / Emir Tağriberdi külliyesi Il planı. 

3 . Kahire /Emir Cani bek camii planı. 

4. Kahire / Sultan Barsbay külliyesi planı. 

5. Kahire / Sultan Kayıtbay külliyesi planı. 

6. Kahire/ Emir Hayır bek külliyesi planı. 

C. Şekiller 

1. Ana cephede zigzag motifi. 

2. Kubbenin geometrik deseni. 

3. Minarenin ikinci silindirik gövdesinin geometrik yıldızlı deseni. 

4. Ana kapının alınlığında Palmetli bordür. 

5. Ana kapının ikinci alınlığında Palmet deseni. 

6. Taçkapı kenarında palmetli bir kompozisyon. 

7. Ana cephede pencere alınlığında stilize edilmiş palmetli desen. 

8. Yan cephedeki pencere alınlığında palmetli bordür. 

9. Yan cephedeki pencere alınlığında palmet deseni. 

1 O. Minarenin şerefesinin korkuluklarda bitkisel deseni. 

11. Minarenin şerefesinin korkuluklarda bir kompozisyon. 

12. Eşyan çatılarında yapraklı rozetler. 

13. Yapının mazgalları. 

14. Ana cephedeki mukarnaslar 
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D. Resimler 

1 . Emir Tağriberdi külliyesi, minare ve kubbe. 

2. Ana cephedeki alt pencereler. 

3 . Ana cephedeki bir pencerenin alınlığı. 

4. Dış cephede zigag süslemesi. 

5. Ana cephedeki üst pencereler. 

6. Ana cephedeki mukamaslar 

7. Külliyenin mazgalları. 

8. Güneydoğu (kıble) cephesi 

9. Yan cephedeki pencere alınlığı 

1 O. Yan cephedeki şebekeli bir pencere 

11. Yan cephedeki nişin mukamasları 

12. Külliyenin eski bir resmi (Hey'etül-asar al-Masriye Arşivi'nden). 

13. Külliyenin eski bir resmi (Hey'etül-asar al-Masriye Arşivi'nden). 

14. Ana portal. 

15. Portalin sağındaki inşa kitabesi. 

16. Portalin solundaki inşa kitabesi. 

17. Taçkapının mermer alınlığı. 

18. Taçkapmın bitkisel bezemesi ve kitabe şeridi. 

19. Taçkapının mukamaslı kavsarası. 

20. Türbenin kapısı. 

21. Taçkapının geçidinin tavanı. 

22. Sebilin iç kapısı. 

23. Sebilin iç penceresi. 

24. İkinci kata ve çanya çıkışı sağlayan kapı. 
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25. Türbenin önündeki aydınlığa geçişi sağlayan kapı. 

26. Minare ve kubbenin görünüşü. 

2 7. Minarenin birinci gövdesindeki bir pencere. 

28. Minarenin birinci şerefesi ve mukarnaslar. 

2 9. Minarenin silindirik gövdesi 

30. Minarenin ikinci şerefesi. 

31. Minare son bölümü. 

32. Yapının minaresi (genel). 

33. Minarenin onarım öncesi durumu (eski resim, Hey'etül-asar al-Masriye 
Arşivinden). 

34. Minarenin onarım sırasındaki durumu (Hey'etül-asar al-Masriye Arşivinden). 

35. Külliyenin genel görünüşü. 

36. Emir Tağıiberdi türbesinin kubbesi. 

3 7. Hatice ümmül-eşref türbesinin kubbesi. 

3 8. Emir Tağriberdi türbesinin kıble duvarı. 

39. Türbenin mihrabı. 

40. Türbenin önündeki aydınlığa bakan pencere (içten). 

41. Türbenin üst pencereleri. 

42. Türbenin üst kısmındaki sağır alçı pencere. 

43. Kubbeye geçişi sağlayan mukamaslar. 

44. Kubbe kasnağı (içten). 

45. Kubbe kasnağı (dıştan). 

46. Kubbenin içten görünüşü. 

4 7. Sebil ve üzerindeki sıbyan mektebi. 

48. Sıbyan mektebinin dış görünüşü. 

49. Kıble eyvanı. 

50. Eyvan kemerinin ayağındaki mukarnas. 

51. Kıble eyvanının mihrabı. 

52. Kıble eyvanından yan koridora geçişi sağlayan açıklık. 
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53. Kıble eyvanındaki ahşap minber. 

54. Minberin yan tarafı. 

55. Minberin onarımdan önceki durumu (Hey'etül-asar al-Masriye Arşivinden). 

56. Minberin yan tarafı (onarım öncesi) (Hey'etül-asar al-Masriye Arşivinden). 

57. Kıble eyvanının ahşap tavanı. 

58. Kıble eyvanının tavanından bir detay. 

59. Kıble eyvanının tavanın altında bulunan kitabe şeridi. 

60. Kıble eyvanının tavanındaki kitabe şeridi. 

61. Kıble eyvanının köşelerinde yer alan ahşap mukarnaslı birimlerden biri. 

62. Kuzeybatı eyvanı. 

63. Kuzeybatı eyvanının ahşap tavanı. 

64. Güneybatı yan eyvanı. 

65. Yan eyvanın ahşap tavanı. 

66. Yan eyvamın tavanının altındaki kitabe şeridi. 

67. Yan eyvammndaki kitabe şeridi. 

68. Kuzeydoğu yan eyvanı. 

69. Eyvanın tavam. 

70. Avludaki kuşak halindeki kitabe şeritten bir parça. 

70. Avludaki kitabe şeridi. 
71. il il !/ 

72. }/ il // 

73. ,, il il 

74. il IJ // 

7 5. Altta avluya açılan bir kapı üstte ikinci kattaki odanın bir penceresi. 

76. Yan birimlere geçişi sağlayan kapı, üstte ikinci kattaki odanın bir penceresi. 

77. Kuzeydoğu yönünde ikinci ve üçüncü katlardaki öğrenci hücrelerinin 
kalıntıları. 

7 8. İkinci kattaki odanın bir penceresi. 

79. Eskiden arkadaki birimlere geçişi sağlayan ahşap kapı. 



80. el-Elti caddesine bakan güneydoğu yan cephesi. 

81. Külliyenin üst kısmında (damında) bulunan gizli odanın açıklıkları. 

82. Ana cephede cephede köşe sütuncelerinden biri. 

83. il il il il il il ıı 

84. Taçkapının üzerindeki palmetli bir kompozisyon. 

85. Ana cephede bir pencere alınlığı. 

86. Geriş geçidinin tavanından bir detay. 

87. Kahire/ Sultan Barsbay Külliyesi. 

88. Kahire/ Sultan Farac Tekkesinin iki minaresi. 

89. Kahire/ Emir 2'.eyn eddin Yahya Külliyesinin ana cephesi. 

90. Kahire/ Sultan Kayıtbay Külliyesinin arka cephesi. 

91. Sultan Kayıtbay Külliyesinin minaresi. 

92. Kahire/ Sultan Bartcfi.lc Külliyesi, dıştan görünüş. 
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