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Eyup'te, Defterdar Caddesi ile Zâl Pasa Caddesi arasinda bulunan Zâl Mahmud Pa
sa Kulliyesi cami, çifte medrese, turbe ve çesmeden olusur. Bir yamaçta kuruldugundan 
iki kademede duzenlenen binalardan cami ile caminin onundeki U bicimindeki medrese ust 
seviyede (Çizim 1)1, L bicimindeki ikinci medrese ve turbe alt seviyede bulunur (Çizim 2). 
Tek kollu bir merdivenle baglanan ust ve alt avlulardan ust seviyedeki sadirvan avlu-
sunun kapisi Zâl Pasa Caddesine, alt avlunun kapisi Defterdar Caddesine açilir. Çes-
me, alt avlu kapisinin sagina konulmustur. Dogu ve bati sinirlan iki caddeyle tayin edi-
len kiilliyenin kuzey tarafinda medreseler vardir. Cami ile turbenin arkasma rastlayan gii-
ney tarafi ise sonradan buraya insa edilen diger bir bina toplulugu ile simrlanmistir. 
Mekteb, turbe ve sebilden olusan ikinci kulliye III. Selim'in kiz kardesi Sah Sultan (ol. 
1802 / 1217 H.) tarafindan 1800 (1215 H.) tarihinde yaptmlmistir. 

Cami 

Zâl Mahmud Pasa Camii buyuk kubbesinin uc tarafi mahfiller ile çevrili, dikdortgen 
biciminde bir kitleye sahip, son cemaat yeri bes gozld, tek minareli, fevkanî bir yapi-
dir. 12.40 m. çapindaki ve merkezde dôsemeden 21.80 m. yukselen buyuk kubbe (Çi
zim 3) kible tarafinda beden duvanna, kuzeyde iki filayagma binen buyiik kemerlere 
oturtulmus, kubbeye geçis pandantiflerle yapilmis (Resim 1) ve her kosede ikiser ol-
mak uzere sekiz kemerii payanda ile desteklenmistir (Resim 2). Orta hacmin dogu, bati 
ve kuzeyini dolanan mahfiller (Resim 3) uç tarafta da bes kemerii yapilmis ve dôrder 
kolona bindirilmistir. On iki adet kolonun hepsi baklava baslikli olup filayaklarmin yan-
larmda bulunan dôrdunun gôvdesi tas, diger altisinm gôvdesi ise beyaz mermerdir. 

U bicimindeki mahfillere kible kapisinin saginda ve solunda bulunan merdivenlerle 
çikilir. Mahfillerin buyuk kemerlerin altina rastlayan bolumleri yuksek (9.30 m.) tutul-
mus ve bu bôlumlerin ustleri besik tonozla ôrtulmustur (Çizim 4). Ayaklann arkasin-
da kalan koselerin yuksekligi daha azdir ve bu kare plânli hacimlerin ustleri kubbeli 
yapilmistir. Kôseler cepheden daha alçak kaldigindan alt seviyede diktortgen biçimde 
olan bina ust seviyede kubbenin etrafini saran ïiç kollu bir kitle haline gelir. 

Zâl Mahmud Pasa Camiinin revaki bes gôzludur. Hepsinin basliklan stalaktitli olan 
revak kolonlanndan uçtakiler tas, ortadaki dort tanesi beyaz mermerdir. Revak gôzlerin-
den dordu kubbelidir. Kible kapisi onundeki orta gôz farkli yapilmis ve aynali çapraz 
tonozla ortulmustiir. Minaresi onaltmci yiizyila ait olmayip 1894 depreminde yikilan ori
ginal minarenin yerine bu tarihten sonra yapilmistir. 
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Caminin uzunlamas/ηα ekseni uzerinde ve medrese avlusunun ortasinda bulunan 
sadirvamn kubbesi uzerine sekiz dilimli ve saçakh bir kulâh oturtulmustur. Sekiz adet se-
kizgen govdeli mermer kolonun tasidigj ust ortunun kapiamasi kursun taklid saptir. Havuz 
on iki koseli olup mermerden yapilmistir. 

Zâl Mahmud Paca Camiinin beden duvarlan tugla hatilli yontma kufeki tasindan 
orulmus, revakm kemerleri uç Slra tugla ve tastan yapilmistir. Ust ortu kursun'kapli-

Zâl Mahmud Pasa Camiinin kible kapisi koseleri gomme kolonlu, tepesi staklaktitli 
bir ms icersinde bulunur. Kap.nin bir asm kirmiz. ve beyaz mermer parçalardan zivanali 
yapilan basik kemeri uzerindeki kitabe yeri bostur. Kitabe yuvasiyla stalaktitli kusak ara-
s,na uç rozet konulmus ve bunlardan ortadakinin içine muhr-ϋ Suleyman islenmistir. 

Caminin on cephesinde, revak içerisinde alth ustlù dorder pencere revak çatisi us-
tunde de alti pencere varcHr. Yan cephelerde ise dort s;ra pencere goruiur (Resim 4) 
Alt sirada : doguda alti, batida bes (altmcismin yerinde kapi bulunur), mahfil seviyesinde· 
her iki kanatta da altisar; daha ustte iki sira dokuzar pencere mevcuttur. Arka cephede 
pencereler daha seyrek duzenlenmistir. Alt seviyede, mihrabin saginda ve solunda uçerden 
alti, onun ustunde yedi, daha ustte alti, ve en tepede uç yuvarlak pencere vardir Yuvar
lak kemerli yumi pencere de buyuk kubbe kasnagina acjlmistir. 

Alt siradaki pencereler mermer soveli olup bunlann sagir kas kemerleri açik yapil-
mis ve iclenne yuvarlak kayitli alçi sebekeler gecirilmistir. Mahfil seviyesindeki ikinci 
sira pencereler alttakilerine nazaran daha dar fakat digsr hususlarda onlarm esidir. Daha 
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Resim 4 

altigen kayitli yapilmistir. Kible duvarinda, buyuk kemerlerin iç taraflarina rastlayan ikinci 
siradaki iki pencerenin bordurleri renkji camla susienmistir. 

Caminin mihrabi beyaz mermerdendir. Saginda ve solunda gomme kolonlar bulunan 
bes koseli mihrab nisinin tepesi stalaktitli yapilmis, bordurd iki sira çiniyle bezenmistir. 
Gayet ince bir isçilikle sebekeli yapilmis minber de beyaz mermer olup çok guzel bir 
eserdir. 

Zâl Mahmud Pasa Camiinin ici malakâri kalem isleriyle susludur. Buyuk kubbe kir-
mizi ve siyah; pandantiflerde mavi bordurlu ve yine kirmizi ve siyah renkli nakislar gon'j-
iiir. Mahfillerin tavaninda mavi, kirmizi ve siyah, mahfillerin altindaki duz tavanh hacim-
lerde ise kirmizi uzerine beyazla islenmis geometrik desenler vardir. Pandantiflerin için-
deki yuvarlak levhalann yazilan siyah zemin uzerine beyaz hatla yazilmistir. 

Ust Medrese : 

Caminin son cemaat yeri karsisinda uç kollu bir kitle halinde insa edilen ust medre
se kubbeii bir dershane, yine kubbeli sekiz hucre ile ustleri ayna tonozla ôrtulmus degi-
sik olçu ve biçimde bes hucreden olusur. Medresenin dogu ve kuzey kanatlarmin onu re-
vakhdir. Bati kanadi onundeki bes gozlu revak bugun mevcut degildir. 

Zâl Mahmud Pasa Kulliyesinin ust medresesinde simetrik bir kitle duzeni gorulinez 
(Resim 5). Ornegin, dershane caminin kible kapisi ekseni uzerinde olmayip eksenden do-
guya kaydinlmis ve medresenin ana kitlesinden disari tasan odanin dogu cephesine pen-
cere açildigi halde bati duvari sagir birakilmistir (Bk.: Çizim 1). Dershane kare planli ve 
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ustLi kubbeli bir hacimdir. Çapi 6.70 m. olan kubbe pandatifler uzerine bindirilmis ve dista 
gayet alçak bir kasnaga oturtulmustur. Dershane duvarlanna ikisi kuzeyde ikisi doguda 
biri guneyde olmak ïizere bes pencere acilmistir. 

Dershanenin dogusunda ayna tonozlu, dikdôrtgen biciminde ve tek pencereli bir oda 
yer alir. Bu odanin guneyinde ise hepsi kubbeli (caplari 2.90 m) bes hucre bulunur. Huc-
reler tek pencerelidir ve bunlar alt medresenin çatisina bakan dis cepheye konulmustur. 
Revaka açilan kapilann yamnda ocak ve kuzey duvarlanna ikiser dolap nisi vardir. Kub
beli uç hucre de dershanenin batisina yerlestirilmistir. Bu hucrelerin pencereleri revak ta-
rafinda, ocaklan dogudadir. Kuzey kanadindaki son hiicre ise kubbeli hucrelerden daha 
enli yapildigmdan ayna tonozia ôrtulmiis, burada kapi yanindaki pencereye ilaveten bir 
pencere de sokak tarafina acilmistir. 

Batidaki kanat, medrese ôniinde kivnlan caddeye uydurulmus oldugundan guneye dog-
ru genisleyen uç hucreden olusur. Uc hiicre de ayna tonozia ortulmùs, içlerine ocak ko
nulmustur. Hepsinde iç avluya açilan birer pencere bulunur. Uçtaki hucrenin cami revn-
kina bakan guney duvarma ikinci bir pencere daha acilmistir. 

Resim 5 

Medresenin L biçimindeki revaki ayna tonozlu iki goz disinda kubbelerle ortCiludùr. 
Tugladan orulmus kas kemerler kubbeli gôzlerde es açiklikta, ayna tonozlann bulun-
dugu kôselerde daha dar insa edilmistir. Tastan yapilan revak kolonlannm govdeleii 
sekizgen kesitli, bashklan baklavalidir. 

Medresenin beden duvarlan moloz tastan orulmus ve ilstu kiremit rengi sivayla si-
vanmistir. Çati ôrtusu kursundur. Bacalar dortkose olup tas kulahlari tepeleri kesilmis 
piramit bicimindedir. Medresede sadece dershane kapisi basik kemerii, diger kapilan 
duz atkilidir. Pencerelerin hepsi tas sôveli yapilmistir. 



72 APTULLAH KURAN 

Zâl Mahmud Pasa Kulliyesinin ust medresesinde revak kubbelerinin ici kalem ici 
nakisia suslenmistir. Dershane pencerelerinin içlikleri de renkli camla bezelidir. Huc-
relerin içinde sus elemanina rastlanmaz. 

Resim 6 
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Resim 7 



ZÂL MAHMUD PA5A KULUYESi 73 

Alt Medrese 

Cami ile ust medresenin yerlestirildigi sadirvan avlusundan takriben 4 m. asagida 
bulunan ait avluya cami revakiyla medrese revaki arasina konulmus olan tas merdi-
venle inilir (Çizim 5). Ust avluya nazaran daha hareketlidir (Resim 6). Esas itibariyle 
L biçiminde iki koliu olan ait medresenin kuzey kanadinda kubbeli alti hucre ve bunlann 
batismda yine kubbeli dort hiicreden olusan bir bôliim bulunur (Resim 7). Revakin gerisin-
deki alti hucrede de disa açilan bir pencere ile ic tarafta kapinin yanina dusen bir 
ocak vardir. Diger dort hucre revakin ucunda kuzeye donen bir sofanin kuzey ve ba
tismda toplanmis ve bunlardan, ust medresenin dogu kanadi ucundaki hucrelerin al-
tma rastlayan batidaki iki hucrenin pencereleri sofaya açilmistir. Ayni siradaki uçuncu 
hucrenin penceresi ve dis kapisi yoktur; bu hucreye sofanin gerisinde bulunan hucre 
içerisinden geçilerek girilir. 

v.: vfiw^u >..i'f. :.. .^im^.u. n.w^.-: • . /::'':ϊΓί'-' •/i'-'.^.0^M 
•>^: ï . | : . ." :^: ' :V :j|:--:^;:y;^:^:;lô: 
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Cizim 5 

Revakin diger ucunda dar bir geçit yer alir. Besik tonozlu geçitin sonunda bulunan 
ve aslinda dis avludaki helâlara açildigini sandig:miz bir kapi vardir ki bu kapi çizim-
lerde gôsterilmemistir (Bk: Çizim 2). Geçitin saginda ustu ayna tonozla ôrtiilu bir oda, 
onun a!t;nda kubbeli bir hucre, daha altta mihrabh bir dershano, dershanenin guneyinde 
ise kubbeli iki hucre bulunur. Bu bes degisik oiçu ve biçimdeki hacim medrese kitlesiyle 
65 derecelik bir aci yapan Defterdar Caddesi guzergâhina uyularak dort kademede geri çe-
kilmis, dolayisiyle çesme haznesine bitisik son hucrenin ônundeki revak bolumu diger 
gozlerden daha az derin yapilmak zorunda kalmmistir. 

Alt medresenin dogu kanadini teskil eden hacimlerden ayna tonozlu odanm guney 
cephesinde uç pencere, doguda, dis avluya açilan bir ikinci kapi vardir. Kubbeli huc
relerin hepsi tek pencerelidir ve pencereler disanya açihr. Ocaklar ise revak tarafin-
dadir. Mihrabh dershanede ust dershaneden farkli olarak iki sira pencere gôriilur. Cad-
deye bakan cephesinde altta iki ustte uc, gùneyde alth ustlu iki, revak tarafinda bir ait 
pencere vardir. Ust dershane gibi bu oda da kubbelidir ve 5.90 m. çapindaki kubbesi 
pandantiflere biner. Yalniz, birincisinden farkli olarak burada sekizgen kubbe kasnagi yiik-
sek tutulmustur. 
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Revakin bati ucunda bulunan ayna tonozlu sofa ile dershanenin ust tarafindaki be· 
sik tonozlu geçit dismda kalan revak gozieri kubbeli yapilmistir. Kubbeli gôzlerden en 
guneydeki iki goz digerlerinden dar olup bunlarin kemer açikliklan da otekilerden ku-
çuktur. Alt medrese revakimn kemerleri usttekiler gibi tas ve iugladan insa edilmislerse 
de biçimleri degisiktir. Bunlar yuvarlak kemerlerdir. Fakat kolonlar usttekiler gibi baklava 
bashkh, sekizgen govdelidir. Yalniz ust kanadin uçlanndaki iki tanesinin govdesi ote
kilerden daha kalm yapilmis ve tepelerine koseleri pahh ve stalaktitli bashklar konul-
mustur. 

Alt avluda L biçiminde duzenlenmis medrese kitlesindeki hucrelerden baska bes huc
re daha bulunur. Bunlar caminin dogu duvari aitina yerlestiriimis besik tonozlu odalar-
air. Dôrdunun avluya açilan kapilari yantnda birer pencere, besincisinin iki penceresi 
vardir. Hie birinde ocak bulunmayan bu hucrelerin fonksiyonu hakkmda bilgi sahibi 
degiliz. 

Ust medresede oldugu gibi beden duvarlan moloz tas, çati ortusu kursun, revak 
kemerleri tugla, hucre kapilari duz atkili (Resim 8), dershane kapisi basik kemerli, alt 

Resim 8 

siradaki butun pencereleri tas soveli fakat dershanenin alt pencereleri mermer sôve-
li, sivri kemerli ust pencereleri ise alçi sebekeii yapilmistir. Alçi pencerelerde dishklar 
yuvarlak kayitli, içlikler renkli camlidir. Aynca dershanenin pandatiflerinde mavi zemin 
uzerinde kirmizi gobekler bulunan kalem isi nakislar gorulur. Mihrab da alçi suslerie 
bezenmistir. 
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Turbe 

içinde Zâl Mahmud Pasa ile zevcesi Sah Sultan'm sandukalan bulunan turbe seKiz 
koseli, içiçe çift kubbeli ve ÔnCi revakli bir yapidir. Sekizgen gôvdenin bir kenari 5.00 
m., saçak seviyesine kadar yuksekligi 8.10 m., dis kubbe çap: 9.30 m., iç kubbe çapi 
6.60 m. dir. Turbenin iç mekâni dis kille biçimine uymaz (Bk: Çizim 2). Dort kôsede iiç-
genler meydana getiren ayaklarla haçvari bir iç mekân duzeni kurulmus ve iç kubbe pan-
dantiflerle kôselerdeki ayaklara bindirilmistir. iç kubbenin dort yaninda orta mekâni 
açan kollar ince uzun ayna tonozlarla ôrtulmustiir. Sekizgen kitlenin tumunu ôrten dis 
kubbe ise beden duvarlarma dogrudan dogruya oturur. 

Zâl Mahmud Pasa Turbesi tamamile kesme kufeki tasindun insa edilmistir. Kubbesi 
ve revak ôrtusu kursun kaphdir (Resim 9). Revaki beyaz mermerden dort narin kolon 
tasir. Kolonlann govdeleri yuvarlak, basliklari bakiavali, kemerleri sivri uçludur. Basik 
kemerli kapisi bir asm pembe ve beyaz mermerden zivanali olarak yapilmistir. Kitabe 
yeri bostur. 

Sekiz satihli turbenin beden duvarlan borddrlerie çerçevelenmistir (Bk: Çizim 4j. 
Dikey pianda ikiye bôlunmus yuzierin haçvari iç mekânin koilarina rastlayan dordunde 
altli iistlu ikiser pencere (kapmin bulundugu kuzey yuzunde sadece iki ust pencere 
vardir), diger dort yuzde ise birer ust pencere bulunur. Tek ust pencereler içerde kub-
beyi tasiyan ayaklann arkasinda kaldigindan bunlann içlikleri, dis pencerelere 45 de-
rece dônuk ve tonozlu kollann uçlanna bakan çift pencereler seklinde yapilmistir. Alt 
pencereler mermer soveli ve sagir kemerli, kas kemerli ust pencereler yuvarlak kayitli 
alçi sebekelidir. 

Zâl Mahmud Pasa Turbesinin kubbesi ve pandatifleri kaiem isi suslerle bezenmis-
tir. 

Tarihî belgrierle Zâl Mahmud Pasa Kulliyesinin yangin ya da depremden zarar 
gôra'ugune dair kayit bulunmamaktadir. Onaltinci yuzyil karakterini gayet guzel bir se-
kilde koruyan esere kuçuk onanmlar disinda fazlaca dokunulmadigi bellidir. Yalniz, Ca-
minin minaresi 1894 depreminden sonra yenilenmis2 ve, cami son olarak Vakiflar Ge-
nel Mudurlugunce 1961-1965 yillan arasmda onanlmistir. Son onanmda medreseler ile 
turbe de ele alinmis oldugundan bu binalar da iyi durumda bulunuyor. Medreseler bugun 
Eyup Yiiksek Tahsil Talebe Yurdu olarak kullanilmaktadir. 

Tarihlendirme 

Tezkiret ul - Ebniye'de cami (1-25) ile turbenin (5-12) adi geçer; fakat medreseler 
kayitli degildir. Tuhfet ul - Mi'marin'in birinci bôlùmunde 58. sirada ise sôyle yazihdir: 
«Camii Serifi Zâl Pasa der Eyubbi Ensarî - Medrese 2-Turbesi andadir. Sultanile» 3. Oie 
yandan, yine ayni Tuhfet iil-Mi'marin'in Medreseler Bôlùmunde birinci bôlumde adi ge-
çen diger medreseler tekrar yazildigï halde Zâl Mahmud Pasa Kulliyesine ait olan med-
reselerin listeye ahnmadigini gôruyoruz. Bu durumda, Zâl Mahmud Pasa medreseleri-
nin Sinan yapisi olup olmadigi hususunda bazi tereddiitler ortaya çikmaktadir. 

Problemi bir baska açidan, kulliyenin yapihs tarihi bakimindan ele alalim. Kulliye-
de bulunan tek kitabe Defterdar Caddesi uzerindeki avlu kapismm sagindaki çesmenin 
(Resim 10) kemeri içine konulmus olan kitabedir. Nesriyata hatali olarak 958 H. tari-
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Resim 10 

hiyle geçen bu kitabe ' bazi sanat tarihcilerini yaniitmis ve kùlliyenin 1551 yilmda bi-
tirildigi gorusunun ortaya çikmasina sebep olmustun·. Bir diger gôrus caminin 1560-1566 
yillan arasmda insa edildigi yolundadir ". Bu ipotezler gerek tarih veruerine gerekse el-
deki belgeye uygun diismuyor. Bir kere, Zâl Mahmud Posa Kununi zamanmda Anadoiu 
Beylerbeyi idi ve dolayjsiyle, 1566 yihnda once istanbulda buyuk bir cami yaptirabilme-
sine herhalde imkâni yoktu. il. Selim zamamnda besinci vezirlige getirilmis ve 1572 yi-
linda II. Selim'in kizi Sah Sultan île evlendirilerek damât oimustu. Bu sebeple, zevcesi 
iie birlikte yaptirdigi caminin insasina 1572 yilindan sonra baslamlmis oldugunu kabul 
etmek hatali olmayacaktir ". Zôl Mahmud Posa ve Sah Sultan 1580 yilinda olmusler-
dir. Caminin kapisinda kitabe bulunmamasi eserin 1580 yilinda henuz bitirilmemis oldu-
gu ihtimalini ortaya çikarir. Kammizca, cami 1580 yillari basinda tamamlanmis ve bu 
arada Zâl Mahmud Posa ve zevcesinin yattiklan turbe de Sinan tarafindan insa edil-
mistir. 

Medreselerin Sinan tarafindan planianmadigmi soylemek guctur. Bunlann kitle du-
zeni her haliyle Sinan'm imzcsini tasir. Tuhfet ui-Mi'marin'de de «Medrese 2» denme-
sinin sebebi bu olsa gerektir. Ancak, medreselerin Sinan'm son yillarinda insa edilmis 
oldugunu ve insaatin Sinan'm kalfalanndan biri tarafindan yurutuldugunu ileri surece-
giz. Kulliyelerde cesme en son insa ediiirdi. Zâl Mahmud Pasa Kulliyesinde de çesme-
nin medreselerin tamamlamasindan sonra avlu duvarlanyla birlikte insa edildigini dusij-
nursek kùlliyenin 1580-1590 yillan arasmda bitirildigini kabul etmek gerekecektir; çunku 
çesme uzerindeki kitabe (Resim 11) san.idigi gibi ^ 0 Λ (1551) tarihii degil q ^ (1589/1590) 

tarihlidir. Ortadaki dokuzun bacagi hafifçe kinldigindan (Resim 12) dokuz bes sekiinde 
okunmus ve kitabenin tarih lerkibinin Ebced hesabi da yine hatali çikartilmistir. Cesme 
kitabesinin metni asagida verilmistir: •-
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Sahib ul-hayrat Sah Sultan 
Mea hazret-i Zâl Mahmud Pasa 

Fî sebilillah bunu etdi sebil 
Selsebil ide Hiidaya icra 

Teçnediller didiler tarihini 
Çesme-i ma-i hayat-ι canfeza 

Sene 998 
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NOTLAR 

1. Bu makaledeki çizimler merhum Y. Mimar AM Saim Ulgen'e ait olup fotograf lar Mustafa Nik-
sarh taraf indan çekilmistir. 

2. Semavi Eyice, Istanbul, Istanbul, 1955, s. 99, no. 151 ; «Istanbul M in j re le r i» , Turk San'ati Ta-
rihi Araçt i rma ve Incelemeleri I, Istanbul, 1963, s. 74 

Rifki Melûl Meriç, Mimar Sinan/Hayat i , Eserï, Ankara , 1965, :. 26 
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THE BUILDING COMPLEX OF ZAL MAHMUD PA§A 

ABSTRACT 

The Building Complex of Zal Mahmud Pa§a, one of the major works of the archi
tect Sinan, is located in the Eyiip section of Istanbul. It is composed of a mosque, two 
medreses, a ttirbe (tomb), and a fountain. Situated on a slope overlooking the Golden 
Horn, the buildings are placed on two levels. The mosque and one of the medreses 
comprise the upper platform (Fig. 1), while the lower plaza is defined by the second 
medrese and the ttirbe (Fig. 2) The fountain is located to the right of the lower gate. 

The date of construction of this group of buildings is not clear. Some historians 
have proposed 1551; others suggest a date between 1560 and 1566. Both dates seem 
to be too early for Zal Mahmud Pa§a who was only the Beylerbeyi (Governer-General) 
of Anatolia at the death of Suleyman the Magnificent and not in a position to erect a 
large building complex in Istanbul. He was appointed fifth vezier during the reign of 
Selim II and married the Sultan's daughter in 1572. Both Zal Mahmud Pa§a and his 
wife died in 1580. It would be more realistic to assume that the construction of the 
mosque was planned and ground broken between 1572 and 1580. The ttirbe must have 
been built in 1580. The medreses, which are not mentioned in the chapters devoted to 
medreses in the books of Sinan's works, must have been planned by Sinan but execu
ted by his fellow architects after his death. 

The inscription on the fountain (the only one to be found in the complex) supports 
this hypothesis; for it is dated 1589/1590 (998 A.H.) and not 1551 (958 A.H.). Careful 

study of the date on the inscription shows that downstroke of the second ĉ  is chipped 

(Photo 12). The missing part of the numeral led to the misreading of » « . a s » ffl . 

and caused an error in dating by forty years which could have been corrected by check
ing the chronogram. 


