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1 Ccaat ent ıncple, 1925. p. 231-232.
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Ernest Ma.mhoury'nfn Cor",tant inople Tour iBt's Guide' adlı eserinde İstanbul'daki Bizans kiliseleri hakkında bilgi veri lirken , Patri k Kyriakos 'un 593·605 tarihleri arasında inşa ettirdiği St. Mary
Diaconls sa kilisesinin Kalenderhane camii olduğu, yapının 1924'deki
durumunun, en er ken IX. yüzyıla kadar Inebilece ği belirtilir . Fatilı
S altım Mehmed'e ait vaktiyelerden ise-, onun !Stanbul'daki vakıf
ları arasında bir Bizans k illseslnin ulema. zenginler. fakir ler ve dervi slerden geli p gid enlere (li'l-.sddiriıı ''a'l-1xirid!n min ehli'l-ıdemd
va'l-ag.';yd <:a'l-f uqarci ''a'/-me.'cikin) .imdret> veya <Zıi"'ye. olarak
tahsis edildi ğ i, buras ın ın sonra dan Ka1etıderluine adı ile meş hur olduğu anl aşılmaktadır" , Vakfiyelerden tarihsiz ve Arapça cianlar ın
dan birisinde bu klUsenin adı .li kaıuıl.ws . şeklinde kayıtlıdır', Tahsin Öz tarafından Alca ıw/osos tarzında okunmuştu r'. Lak in orijinal
nüsha ol ma yıp bir suret olan bu vakfiyede, metnin kopyesi sırasın
da müs tcnsihin kilisenin ismini yanlış okuyup kaydettl ğ i , d oğrusu 
nun A kataleptos olduğu araştırıcılar tarafından meydana ç ı kartıl
mıştır'. XVIII. ytizyılda yaşayarı ve devrinin İstanbul camiieri ve
onlara bağlı diğer müesseseler hakkınd a bilgi veren Ayvarısarayi

(;l

" T3 hl l:ı öe, aynı eser. s. 5 ,
" Tahs.ln ö e. ayn ı eser, s. v ın.
6 Se mavl E y lce. /&'t4nlnU1 ~t it
t:.t.rC8. ts ta.nbul. 195.5.s• .501.
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Hafız Hüseyin ' Kalenderhane camiinden bahs ederken . c<imi-i
bür k iliseden münkaliMir Ebii'l-feı k Sultan J[ekmed Han',n i kydsı 
d.r. şek l in de bilgi vermektedir'. Yukarıd aki k ayıtlar araşt ır ıcıların
zihi nlerin i II. Mehm ed'in neden KalenderIIere' bir bina tahsis etm ek
lüzumunu duyduğu ve imareı ile zaviye veya ' c<iminin, hat t a :ı.:V.
yüzyıl sonl arınd an itibaren arşiv kayıtl arında ras tlanan KalemlerM nc medresesi nin aynı bin ayı paylaşıp pay laşmadıkları konusunda
ziyades iyle meşgul etmiştl r.

r.

Kalenderi lere bina taksi.si mesele"i.

Fatih Sultan Mehmed'in, bUyUk gazadı r' diye kendilerine haber
Uzerine, bir çok şeyh , d erviş ve abdalın, genç, ihti yar gelip
1453 baharında İstanbul 'un muhasarasına katıldıklarını bazı Osmanlı t arihleri belirtirler" . ' Istanbul'un fethinden sonra da hilkilmdar kend ilerine geçmiş hizmetlerinden dolayı bir Bizans kil isesini
kulla nmaları için vermiştir. Sultan II. Mehmed 'In İstanbul'un iskanı
ve kalabalıktaş ması için ald ı ğı bir dizi önlem olduğu bilinmektedir".
Dervişler de, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve geni şleme dö·
nemind e bir iskan ve yerleşme ıınsuru olarak bUyUk faaliyet göste rmi şlerdir". Fatih'in bu davranış ı Kalender! der vi şlerin in sayıla
rının çokl uğuna hamI edild iği gibi" , imparatorluk içeri sinde ötedenberi bir anarşi unsuru oian Kalenderilerin bir binaya yerleşt irilmesi
suretiyle. onları gözönUnde bulundurmak ve disiplin altına sokmak
i.steyişinin de rol oynadığı yap ılan yorumlar arasında dır". Muhtesalması

1 Bu zal hAk kı.::ıd.ı bek.Güaay Kut· Tu rgu l Ku t. cA.~-va.ns.a. ray ı Ha nı. HOse Ytu b,' !sma D ve es er ıerrs , T a rih De r9 i$i. sayı 33. s. 401-4.39.
8 Ayvaıı..aa rayt Hatız H üseyin, Had ika h:l'l-ceı.ıd mi'. :ts ta:ıbu l. 128 1, 1. 166.
9 Bu nun lç1:ı bak. Tah5fJJ Y eeac ı, c Kala::ı. da r1yya> . EP.
10 Orue Be~ . Tet:ıci l'"l h · i AL· ' O.sman, yay ın, F rnDZ Ba blng er, Ha nnovcr,
19:25, s . lll : Mchmcd ?\eırt. Kftdh-i Ciha-n-nümd, Neşrl Ta rUı ', yayı::. Fa ik
P~ !j!: U n at, ılehm e t J..t:&) ' Köy:r.:cn , ...U ka.ra,. 19:57, II. 69 1.
11 Halil 1:ıalc:k. The Ou O'ma n E mpirt:. The cıa.ukaı Age. 1303-1600,
London, 1973, s . ıU -U 2 .
12 Ö mer- Lu t! i _Barkan. ,,-08lna c.1ı lınpara tor:u gu n da b!r l.ski ::ıı ve kolo:: !zasyon me todu o~t:ık vak ıt1.ar- ve tenı Uk :e r, I. İ.5 tııA devlrlertnfn ko:o:ıi%a.Ui r
tOrk de n' işle r i ve zA.\'lyel e!"", Vak ı flıır D erg i~ I, n , 279-3$6 .
13 Osman Er;:1.n, Tilrk -teh!rlerltıde imar et 8ra-ıe m ~, !sta,nbul. 193.ft• s . 26·21 .
li. .Ahme: Yaşa r Oeak.,# cQt1e l qı: es remarcues s ur 14! role des der v tchcs ka 1 e.n~ r: r:S
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poputaı res et LL!B a.= t~vi M5 :cıa rch!que s gu."C XVe et

melen her Iki görüş de isabetlidir , biribirini tamamlamaktadır. Istanbul'da XV. yUzyı l ın s onla rında Kalenderilere ait Uç yap ım a bulunduğu, buralarda görevli şeyhler arşiv kayıtlarından öğrenilebiı·
mektedir>. 1578·1581 tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Alman
elçili';! viizi Salomon Schweigger" de bu şehirde Kalenderil erin hayli kalabalık olduklarına şehadet eder , İstanbul'daki tari kat mensuplarandan bahs ederken .Ca1~ndier und To rlachi» lerin adetle r i, yaşa
yı ş !ar ı hakk ınd a uzun uzun bilgi verir. Bunlar Kalender llerdlr,
II . Imarct, cami ve medrese a.y'" yapı mıd'r '
Bu konuda araştırı cıl ar farklı kanaattedirler, E krcm Hakkı
A)"Verdi " binanın yani kilisonin Fat ih Sul tan Mehm ed tarafından
fakiriere ve misk inIere (dervi ş ) \-akfedil diği için Ka lenderhane adını
a ldığını, sonrad an bu yapıya bir medrese ve bir mektep eklendiğini
yazar. Onun verdiğ i bu son mal üm atı n , bu e:iminin bir medresesi ile
bUyük kapısında Arpa Emini Mus tafa Efendi tarafın'd an yaptırılan
bir mektebi olduğunu kaydeden ' Ayvansarayi Hafız Hüseyin 'e" dayandığı aşi kard ır.

E krem Haki" Ayverdi çok daha s onraları yayınlanan bir ba ş
ka eserinde bu ya p ı için . gÖ'rÜl{;,york i, 1XLkfiyeye qôre, burası cuma
g ünleri ay ;.. ıcra olunan bir mevlevilıa ne ve gelen g iden için !>ir
zavlyc ~'6 yeıimi," için bir taamJı.dnedir ... H a/bııki 20 sen e sonra
yazı/a .. mlıJıa.sebe defterinde ad,na medresc-i Kalemderluine ismi \!C rilmeT.."tcdlr. Demek , artık rnet;leviJv.ıııc ve tabMne ...fahtıdan tecrid
edilerek "adece m edrese olmuş!"'" der". Böylelikle Ayverdi, Akataleptas kilisesinin önce ima ret ve za-v fye.. sonra medrese, nihayet
XVl e J1!ec!e.s. da ns ı 'E m pI r~ O t torr..ar.: ~. O"monh. A~ lIP"t'PUllcı ", Tl'~ · J ouTtud
Sl udJe.!~

III, 69·80_
cA yasotya cami'! ve EyOb tUrbtsin1n 14-89-14:91 )"11l&ruı&
! jt m uhasebe blil:çolarll'. l k t i sttl Fakiilt e~j M"ecmua.&ı, :x:xın. 3,::>1. 35~ . 361,
368a369. ( Jcsaltma : Ömer Lıı tfl Barkan, c..Ayaso!y~ ) .
of OUoma"
ı5

öreee

Lütfı'

16 E t~t 1ıe'L&e 1eetJŞ,fb e$c h re i ıu.ng 4 u.u: Teu fııchıa nd r..ach Ccnu ıcın Urı optr
tuıd' Jcrti3,zZem, GI:-!i ; Rudo!! ;'eck . C raz, 196-1, e. ıS 3 -19 i : «Vo n ~e:ı Or dens leutcc %U CQııs tan~opeb .
17 F4 ~ lh devr t mimd ri.$i~ Istanbul, 19;j3. 3. 17.
ıs , licrd i ka h7:1--«ıx1 m i' L 1&6.
19 E~renı Ha kkı Ay ve rdt, OsmanJı mfmd mmd.e F dl ih ~ t..'Ti 85S-SSG ( 1; 51- '
1~ 8 1 ;, 1s~.e.nbu:"

19i 3, s. i 28.

ıU LEXOERHAXE C."'ı lI

cami olarak ku llanı ldığına inannıaktadır, Kend isi de !lk bayran na mazın ı bu camide kıldığı nı hatırlamaktadı r ki, yüzyıl ımmn başları 
na rastla ma k ta d ı r ,
Sema vi E yi ce İstanbu l 'un kuşa tı lm asına katıl an derviş lere Ak ataleptas manastıe ının verlldlğini, onun kilisesinin de mescid hMine
getirildiğini, sonra da camiye tahvil edildiğini tahmin etmektedi.....
Kalen derhane medresesi'nden bahs eden Calıld Balta c ı ise, Mam·
boury ve Ayverdi 'ye dayanır, f akat kendisi arşiv k ayı tla rınd a med r esen ln F ati h taraf'ından ya pt ı rı l dı ğı n ı beli rten, muahhar tarihl!
ruüsluda", medresenin Bayezid II zamanında kullanıldığına dair
b aşka kayıtlara rastladığından, Bizans kilisesinin Fatih zamanın
da önce Ima ret olarak vakf edildiğini, sonra tashlh yapü a ı...
..k med reseye dön Uş türiildUğün U ilerl sUra. " .
Mubabat Kütukoğlu ise bir makal esinde" Kalenderhdne medresesi'nden bahs ederken, J . P erviti t ch' in İstanbul planında" medrese ile caminin ayrı ayrı g'Östedldiğin/ , Kaiende.hıine cinıü sokağı,
Kalen de.hi ne medresesi sokağı ad ların ı taş ıyon iki ayrı sokağın bulu ndu ğunu dikkate alarak, cinıl lle medresenin a yrı binalarda bulun dukla ruıı kesin olarak tesbit ede r. Bir başka ma kalesinde ise yayın
ladığı bi. belgede bu medresenı n 1914'dek i durumunu açıklıkla ortaya koyar". Gerçekten de, XV. yüzyılın sonların a doğru KalenderhAne camii ve med resesi ayrı ayrı belgelerde zikr edilmektedirJer.
Istanbul'daki bir kısım vakıfların göre vllleri ne ve masrarlarına a it
S1!-ma vl Eytce...-ıstanbub ı I,lam An.siklo pe.d1"i.. V12..
Buııutı lÇ!.n bak. ';cj:ı.t GöyUnç, cXVI. y Ü%y l l d.ı. Nlls ve önemb, Tarih
lJeFgÜll, X VU . 17-3....
22 Cıı h l ~ B31la el, ~Y.V·XVI. <uı rla rd4 c.smcHl ; m ed,,"ot~ rl. tsta::ıbu:, 1976.
11. 267-2;0 .
23 . 1869'& !a.al lıta.n b1Jl medr e~:@ rb. Te MA E -uti:tiJ li ~rg ili. 5 a)"1 1~ S.
S. 342--344. Burada. c4 mi r e medrUenln ty..ı.lu=ıctı:.«l an yert gös:e re.ı:ı. bir de kroi d
20
21

vardır.

t4ra/utd4n Aanrl4tıl"lı.ı /staPl.~
(bak. M. KUtOkol lu, d1f't1 r.ser,
$ . ı-l3 ). XIX . yÜ zyılda ts,u:ıbt: l'a alt harIta. ve plan larm bı r Iıstes! 1ıt;1:ı t ak .
v teecene Haa.rdt von Hetenthurn. Die Kart ogroph lo der Balka,,~llaıbifı.sf':!,
W1en. 1903, 's. 521· 522.
2S Muba.hat KUtllkO:iu. c D a, rü 1· hlıJ, (e U'ı ·'a Hyye m edresest ve kunılu.:rJ
1:-~tex ~de Istanbul me drese teete, 18J4m '1"rtkikı. rl Eıt~t Ua.siıi Derg v-i, YU/hı.
i . 1.212. bnha.u& s. 10·71.
%-(

Tw.rkftJ~

"'gort'cellar daire -'

meru;:~ 1

"uı sfgorl4 hdrtt<ı14.... 1stan bul 19Sj -19tO.

par..a fS

iemal defterlerinde" ecemadt-i bademe-i cami-i şeN/·i Qak,ı<lcr/ı4.
"e., ccem:uit-i medrese·i Qalenderh<lnc. başlıkları alt ında he. iki
mü esses enin bir çok husustart dcr lenir, Bu bakımd aıı her iki yapıyı
ayrı a yrı incelemek gereklidir.
a. C a m i. Bizans kilises i !stanbul'un fetlılııdeıı sonra bi. kısım
dervi şlere tahsis edilirken, civarındaki birçok"," de bu yapıya gelir
olarak vakf edilmişti. Bu tarihte yapı immt olaı-ak kullanılmak,
taydı, görevJi!erüıin de unvantarı, nitelikleri veya vazifeleri ve gün.
delikleri

Şöyle olacaktı:

Ş e y h. Glinde 10 akçe.
alim, die. inan mış, d ünyadan el-ete k çekmiş, başkalarını avdın latabilecek vas ıf'ta bir kimse.
.

N azı r, Glinde 5 akçe.
Imdrettekllertn ve mısafirlerin yiyeceklcrtne neza.et etmek . gelenin
gide nin hatırını hoş etmek Için.
1 Hifız. Gilnde 1 akçe.
Cuma gürıleri namazdan sonra sema meclisinde rnesnevi okuyacak,
katılan f ak trlerin görü ş melerinden son ra da Kur'an dan cüzler oku-

ya cak ,

2 Güzel s esli ad am . GUnde birer a kçe.
Sc.'lLi meclisinde katılanları aşka getirmek için şiir " e benzerl şeY'
ler okumak üzere.
4 Mutrlb. Giinde Ikişez ak çe.
Se:nazenlerle birlikte sema yapacaklar,

Imarette her gün elvardakl fakirlerin yiyeceği için 40 akçe, ge.
lenin gidenin yiyecekleri için de 15 akçe, sıri İstanbul'da oturan yet imlere günde 100 akçeden ayda 3.000 akçe, kı z ve erkek yeti mlere
ayd a 15 akçe dağıtılması da vakfın şartları arasında Idi" . Böyl eee
~ Om er LOtf1 Sa rkan, cA~·uo !ya •• s. 3 ~ ı .3e9 .
:IT F a ti h M ehmet IJ ı;a kriJIe l8t"l, s . 323 v .d,
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bir

lik, Yafa'da bir bahçe, k üçük bir han, bi r k ahvehan e ve bir hamam
camiye vakf o lunmuştur" .

Muhtemelen kısa bir süre sonra, bu yapının yakınma bir medrese yap ılarak vakfiyede belirtilen şartların yerine getirilmesi craya intikal etmiş, kilise de elimi>'e dönüşmüştür. N itek im KalenderMne medresesi ismine 1489 tarihli bir vakıf muhas ebe defterinde
te sadüf edilmektedir" , elimiye ait görebildiğimiz en eski kayıtlar
ise , şimdilik 16. yüzyılın ilk senelerine aitti r", Bu eliminin muhtelif
görevlilerinden va kfiyelerde ba hs edilmesi" , caminin XVI. yüzyı lda
ıstanbul'da hayli meşhur olduğunu göstermektedir. Aynı zam anda
semtln de Ka lenderhan e mahallesi a dını al masın a her iki yap ı sebep o lmuş lard ır-" .

Ciimiye ait iki nci tamir kitabesinden H. 1271 (1854-1855) tari hinde, yanmış, harap Ve bir süredir terk edilmiş durumda bulunduğundan hayır sahiplerinden Hac. Kadri isminde bi r zat tarafın
dan tamir e ttirildiği anlaşılmaktadır. Muhtemelen cami, 27 Temmuz 1837 (23 Rab iülalıir 12(3 ) Çarşamba günü. k arş ı sında k i bir
evde çıkan ve sonradan büyüyerek onbeş ev ve bir ca miyi k ül eden
yangına kurban gitmiştir".

Kalenderhane, Cum a günleri mevlevl ayi nleri
imaret, h em bir dıiye hUviye tindeydi.

Ciimi , Ayasofya evkafına bağlı olduğundan, görevlileri ücretler ini oradan al maktadı rtar. 1583 t arihindeki görevliler i 1 imam, 1
ser-mahfel, 3 hafız, 1 rnuarref, 2 mUezzin, 1 k andilci (sedef) ve 2
kayyumdur". On sene sonra da görevlilerin adedi değişmemekte,
yalnı z baz, görev Isiml erinde farklılık göreimektedir" : 1 ımam Ye
batib, 5 hüız, 2 müezzin, 2 kayyürn, 1 kan dUci.
XVIII. yüzyılın ortalarına doğru ca minin harap bulunduğu ye
Da rü's-saü de Ağası Beşir Ağa" tarafından tamir ettirildi~ bu tamlre ait kitabeden öğrenilmektedir. Bu arada eiinıinin vakıfları da
ço ğ altr lmış", Beşir Ağa tarafından Bursa'nın bir köyünde bir çiftlik, ba ğ ve bahçe, yine Bu rsa'da bir kısım dükkan, F ilibe ve Pazarcık 'ta basmacılar ka rMn.si, yine Filibc'de bir boyahanc, Yun anistan'da Çatalca'da ve A las onya' da, Ağ ri boz'da Livad ye'de birer çift.
Omer r~'Cı : tl Bariuln. cA ya so fya ., s. 351.
Omer LütfI B arita::ı-E dr c m Hakkı Ayverd!. 18ta l1 lJu ı t:akt/la rı Tahrir
DIJIte r;, 9S3 ( 151,6) tartlılı. tsta:ıtı~lı 1970. s . 280.
SO Omer Ltı ttI S3.r ka.:ı - E. H . A)·v erd t, ayn ı eser, LS. 156. 280 . 43r.
31 AyD t )'3.%
u la r. avıu uar. gösterlle::. ye rler.
:2 ~ bakaDlı " Arı;:IvJ , M..~•Ityeden m üde vve r de !;;erler . (kıs al tma : BA.
ılAD ) . no. 5103 , $. 181·1 62, 174.
33 RA , Y AD , no. :1020:5 . s. "-. S ı -32 .
34 :).{ehrr:.e d. S areyy;!, Sici!l-i Osm4nl, tstaeeu ı, 1306 -1315, IL 20 : .Ş'em #oo n l.
r.!!d~ Fltı !l,kh ! ı S aleymaıı Ef~N di Td rih i. JI ii "'l' t- t ~t-.a riiı , yayın. :M . ~.fü n ' r Aktep."!, !StaDbul, 1976 , i . ıSt.
De rg ~8 ı, XVII. 17·34.
3:5 Ay van s a ra y ı tra fı z. Hüseyin. ayn ı ese r, I, 166 .
28
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Ka lenderhane elimiinin minaresi 1928 veya 1929'da yıldırım dü senetere kadar ibadete açık k almıştır.

şerek yıkı l mış ", yakın

m i r k i ta b c 1 c r i. Canıin in iki tamirine ait büyUk kiha len eliminin iç avlu sunda durmaktadır. Za manla yazıları
da silinmiş ol duğundan okunam ayacak durumdadır. Bununla beraber, kitAbel.rin eskiden çekilm iş fotoğraflarından her ikisini de okuma k mümkün o lmuştur ".
T

II

tabcı.r

1. Kitabe. SUlUs-ce!i yazı ile yazılmış olup hattatı tamiri de
Dam's-salide Ağası Beş ir Ağa 'dı r. Kendis inin usta bir hattat olduğu, Is tanbul ve Bursa 'da bazı yap ı ların kitabelerini yazdığı
bilinmektedir" .
yaptıran

Be ledlye K Uttiph~ ıı~ l l. =ı,l. Cıe:vdtt yaamelaeı, Dr. K 311, 8. 5 1..52. Bu C!~~ .
MJ ttrı:' diye: uk defa M:.ızııtfe r E r~,)tan ( << Os ma. D.1ı m ~m 8.r:sı taribLD.:n otantik yazma k.a}"'Da~larl) , Va kıflar IH,...
g~f, Vı, s . 111) i:ı<ı 1u etmekte ıse de , 1s ~slz dir. S. 1-313 a rasındı K a!c: :ı .j c:rha ne 'Gc:
J(~re\' i ller fn Iatm ve a ld ık lan lleretler 'kay ı tlıdır. O-eflcrdekl k a.y ı Ua n:ı. b!:' k uım ı
:.al0·18}7 seneler ta e a,!,ttir.
36

terden ... S a!cnderhd ı ı c eam-H lemdJ·f eckc.f

Z7 Hasane D:r.ı.t. 18 3 1- 19 .00 yılla " a r a .s"ul« bı ranfıılı yangınıa n, Is tan bul
1977', E deb1yat FakU1 t~ t T a r ih B 6H1mü rn eı un ty.ı t ı eeı, daktüclu me tin , Tarl.\ı
S em iI:.er i K UtO ı:;hAri.es i . no . 27'53, s . 38.
2S E k r em Hakkı A yv~ rd! ba hususta :kl ayrı U'a.ded~ bul u nmaktad ı r : Ftlt Jh detı rl ml'mdri.,- '. s . 17; Os m.anh m' md rtı i1ı4e" Fd tfh. de vrI, s. 423.
39 KltAtıeler!n t'otogra:""..annı temt a eden Dr. Heath \V. Lcwr y'ye, meeıete
r:n
D r.

c k u n m aa ın da
O r!"~n ŞA1k

yardım l a rın daa ve k:y metU :rlk trler~d.eı:ı
f3Sda1ac.d.ıtıın
cakya.y'a . P rof . Dr. AH Al pa, nla:ı'a ve Dr. t sma!1 ErÜIls a1'a

nıU ~e.ıae k k.! r1m.
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Kitabc mctni Uç s ütun " e dört
:'Ieti n şöyl edi r:
i. a) /fa.."ret-i
b)
c)

n.

a)
b)

m.

a)

sıra

edilmiş ti r.

üzere tertip

II

Sul!aıı .lfc~müd-i m<ıMrim-pım:cre

ldeli

teşrıj-i

Iu!/i

{'<lk dil

il;yıı

eyle<ü
Işte e:::-cümle baraba meylini bu cami'iıı
c l Güş idüb eı:ı:elkIden pilki. " in.:ra eyledi

V. aL
bL

Oldı el~ ~ öyle abadan k i ceyr4m değ i!
b L Anda bir secde ~"t!a.. der 'bayr-ı ı;cll.l eyledi'
c l Cel'h<JTin şar] eyleyüb Ni'met dııJgfiyi dahı

1160

Kitabenin . Tdrih- m ısraırıda, önce ki ik i mısrad ak i atıflara uygun olarak . ma ' bed_ kellmesi çıkartılacak ( il;Uis) , birine! mısradaki
. "Iyye/ ·i bal> ek lenerek (imlıl) b inanın ta mir tarihi olan 1160 bulwıacaktır. Şi iri Ni'met 'in hayat ı ha kkında fazla bilgimiz bul un mam aktad ır" .
2. Kitabe. Ta 'llk yazı ile yaz ıl mış bu kltsbede metin altı
beytten ibaret tir. her bir beyt bir sıra y a yazı lmıştı r . Kitabe ca min in
12n (1854·1855l 'deki Hacı Kadri Efendi tam irine ait tir. ~etin şö y
ledir :

/f amdi'lIah .tlye-i

şehi"ştlh·i cÜl<lnda >ıaşlb

eyledi

~atret ·i meı:/a

b l ijartllHlbad

olmuşidi el-mı işllbe/

eyleyiib an'

VI. a L
i)1

1582 ta rihinde Kale nder hane medres esi . selatin medreselerine
158T de bir m üderrisi, bir muldi, on talebesi. bir

eş tutulmaktad ır";

.(2

-il

Ap..h

Sırr ı

Levend, Tü r k

var

imiş

bu

di~

Edeb iya t ı Tn ",'ı.'.

RA , I<Junl1 ~pe.e l ~eCter1erJ . no . 219 . •. 290 .
Omer Lt::.rr llirkan, c.A)'UO !)"a .., s . 3:51· 352.
Ome r Lü~l Bar -ka tı, . F atlh c ami ve trIlt. rt ti te5:J: nJ e r-~::.ic. HS9 ·H90 y ı! 

t:

muhasebe

b l!a:ıÇOlaru .

lk fi&at F a k wUea( J!ecmtııtUI, xxxnı sayı 1-2.

tS

Hakk ı Ayve rd ! ( O"M4 nlr ın tı mdmitlde F 4tiJI d.tt.
Ti. s . ,(25)
70-S0 metre mesafe ot6u::w:.':J söyler .
Omer Lo::r: B ark a::,-E.H . A)"\·c rdl. ay'n tur, 5. 156 .
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BA. Kim !!

~rasmc:a

A.: ka ra 19j5. L 329 .

eser, s . 268.

Cah!d

(4

"' 6

s.

Bal tacı, ayn ı

-l3

~uına. a!~

kişver le/~ Oıunmazda n mıl.!:addem

ca-yi

T ay:;lb G~kb n r! :ı . « :\: tl ~yy ed·u C:e. A b durr ah m an (J.\t!mi Çe l@bl Is!drA
186-790 .

.1.ı.s;k!oped:.sı. vın,

~aq

ma'bed-i zIbii

bl hemtil
Ijayra s:ı'y it diğiçü" eyle.siZn budil iibiretii! ma'mur
Blln iyanır. m"rMı a ncak dtUi· ; lı ~yr ile gad olsuıı içün
daim<!
LUilla ,mdM eyleyüb meı:la didi geı:her t<lribin Isadriyıı
Gdüb bu biiıı1si eyledi gaye bu c4m i-i Isalcnderi i~y4

:it e d r c s c. II. Bayezid devri başlarında zamanının ünlü aıim
ve devlet adamlanndan ~Ueyyed.zade Abdurrahman Efendi'nin"
bu medresede mUderris bul wıduğu ", XVI. yü zyıla a it bir arşiv belgesinde de Fatih Sult an Mehmed 'in yapt ırdığın ın kaydedildi ği bilinmektedir " . Ayas ofya vakfına bağlı olduğu Için, bu caminin muhasebe defterleri nden 1489-1490 tarihlerinde Kalenderhane me dreses inin müderrisine ayda 1000 akçe ödendiği, g1Jnde 2 a kçe tahsisat ı
olan 10 ta lebesi. bir imamı ve bir k ap ı c ıs ı olduğu öğrenilebiJmekte·
dir " . Yine ayn ı tarihlerde medrese 560 ak çe sarf . ile tamir ettirilmlştlr" , Bir birine yakın olan cami "e med rese", bu lundukları mahalieye Kalenderhan e mahallesi den iimes ine sebe p olmuşla rdı r " .
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Bu

. ebm'llah

1271

II. a) ŞaLıt-i bımı.sed... ma~ırllm qalmış mürür-i "lI!!iim bu
b)

t·ll!~

I V. aL E~b-; lıayra/dan Hacı Kadri eyledi Ba'y ile himmet
bL H er ~,.la miiyesser eyleme. mevlıl şimdi oldu.!: ~-i

~i~ Beşır Aga gibi bir beııde i'ıa ey ledi
Y a'''; k im DIlTÜ'S-.s<Uldet me.med-i ı:4liıS11l1

IV. a L Böyle n;yyet-i baLile t<!rllı i" imIll eyledi
b) Na..,.·i beytii'l-~7Cr.ı Beşir At" ibl"" ile
cl Bu m=Ilıl ",-<ı'bedi t ecdld ii i~yıı eyledi

i. a)

lll. a l MueM ::r eylemiş mii'm :n" >ıaşlb bu "."",cid· ; ii'1d di
bL ljaberde gelmiş idi bc yril.' l-miil men enl clsahu

Ek re ö.\

Kep~t

' e tlerIer l.

ı:ı. ~ .

239.

i .

290 .

t~i

X EJAT COn:Xç
kapıcısı ve bir sakası "ardır, Bunlardan müderrise günde 50, t alebelere 6, muide 5, kapıaya 2, sakaya 1 ak çe ödenmektedir". Bundan
da müderrisin gündeliğinin, 1489-90 tari hindek ine nazaran % 50,
talebelerinkinin % 300 oranında arttığı anlaşılm aktadı r.

18ô4'te eBozdoğan ke....e ri ~urbünde Kalenderhône ma!ıa1le8in·
de . bulun an bir D"ril'ı.r.di8in barib olduğu için tamirlne teşebbüs
edi lmek te ise de" , bu medresenin bizimkisi Ue Ilgisi olmadığı , muht emelen Osman Ergin'in bahs ettiği Kal end erhane cinıii yakının
daki iki medresed en bir i oiduğu anlaşılmaktadır". " Itekim, Kalen der hane medresesi'nin 1275 (1859·1860) tarihlerinde çok harap olduğu, tamir edi lmek istendiği, f ak a t o zaman buna muvaffak olu.na·
madı ğı, an ca k 1865 yazı nda Ha cı Artin Kalfa tarafından, masrafı
II . Bayezid cvkafından öden mek üzere, 20.750 kuruşa t amir et ti ri fdi ği gör'J lmektedir".
Kal enderhan e :n edrescsi 1914't e, mahalle aras ında sıkışı p kalarka pencereleri olmayan, ışı k tan mahrum, ikisi büyücek ve
ikişe r kişilik , di ğerleri tek yataklı on beş odası, bır gusulhines i, bir
çamaşırhancsi, a bdesthanelerl, bir kuyusu olan bir bina olarak tarif edilmekted ir. İnşa tarzı da fenni olmadığından içer is l hava almamaktadır, bu nedenle rutübetlldir, talebe Iskanına elverişslzdir.
Bu sebeple de ihyasına lilzum olmadığına karar verilmiştir. Buna
rağmen 1915'de medresenin oturulabilir üç odası yangın felaket·
zedeleri tarafın dan işgal edilmiştir" .
mış,

Ka lenderha ne medr eses i,
blrllk te, yerine konservatuar

y ak ınındak i
yapılmak

D-.lril'l·hadis medresesi ile
Uzere" , muhtemelen 1930'da

yıktı rılım şn re.

KA YSERİ'DE SELÇUKLU VE BE YLn {LER Dö ll.'EıI tNE AİT
BAZr KITABE VE MEZARTAŞLARI

Afehmet çayırdağ

Kayseri'de Ana dolu Selçuklu ve Beylikler dönemi ne a it k itabaler
"e genel Kayseri tarihi hakkında ilk çalışmayı, 1910 ).. lında vefa t
eden, kaymakamlı k. lise öğretmenliği ve vila yet baş kati pliği vazlfelerinde bulunmuş Ah met Nazif Efendi yapmıştır. eMir a I... Kaysori:yc. is mi ile iki cilt ve üç kısımlık bir kitap hazırlayan Nazi f Efen .
dinin bu eseri hale n sül ilesinden bazı şahısların eli nde bulunma kta.
dır'. Bundan sonra 1907 (1323) yılında Kayseriye gelere k araştır.
malarda bulunan meşhur tarihçi ve mü zeci Halil E dhem, Ahmet Nazif Efendi' nin de yardımı Ue 1918 (1334 ) yılında maruf eseri eKay .
seriye Şehri'Di' yazarak Kayseri'de bulun an birçok ab ide ve bunların
kitabelerini ilk defa neşrctmlştir. Ayuı mUverr ih ve Arifi Paşa. Tarih·i Osma n; E ncümen i 'ııecmua1<ırında, Kayseri'd e bulunan diğer
bir kısını kitabeleri de yayırı lamışlardır-. Daha so nra Albe rt Gab ricl cAl onumenIs Tltrcs D'A na/alie. serisinin ikinci kitabı olan
Kayseri·Niğde. bölümünde, Kayseri İç Ka les inde bulunan Karaman.
ı
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S ic Uleri Arf iv!. Al7. s . 4.

SA. l rac!e-Oa.h1llye. no. 35334.
Os:na.."'I. E rgin , Tj,irk ,ehiT:eriKde imarel al.ttem4 S. 27.
BA. trade-Dahillye. ec. 373-16.
Mu b:th:ı t KO:t'Dico{:h:, 4:Da.rü·l-hfiAC
etJ1··alJyye . .. • . s . 7L
Os man Ergl :ı. CYKI eser, s . 27.
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19i2, e. 132·l3t .
H am ı:= r hem . lCc J/_eriYfJ Şehri .Vrb a rı l-# 14ıdnUy" ee K it a be Ze ri. Sskııkf
Ta ~:h ~ew. bir Kıl 'a . !s t. 1334. Bu esert Or, I{ e:nal G.5C::e ~~ !efUrip y~ i harf.
ıeee ~ vir:n.i.§ ve Ile velerle 19S2 y-J:ı:ıda C' KaY8~" .şeh ri ~ Ismıyle, KWttı: va
Turtz:n Bak:ın l ı~ı taratın~lU:I b3stırı!nt ı.ıtı r.
3 HaUl E cihe:n. c l{&r.unan~lI a n hakkm4a. veaa tk -I m&hkQke ». Tarih. l
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2

