
EDÎRNE §AH MELEK CAMITNiN TANITEVO VE MÎMARi 
ÔZELLiKLERÎ HAKKINDA DÙÇÛNCELER 

Bozkurt ERSOY* 

Ilk devir Osmanh cami mimarisinde gerek plan ve gerekse 
su si erne açismdan ônemli yapilar arasmda dûsûnûlmesi gereken §ah 
Melek Camii, yayinlara geçmis olmasma karsm, yeteri kadar ùstûnde 
durulmamasi nedeniyle gereken ilgiyi gôrmemistir. Hatta fiziki 
mûdahalelerle de bûyûk bôlûmû orijlnal du rumunu yitirmistir. 
Yapinm 1963, 1965 ve 1966 yillannda Vakiflar Genel Mûdûrlûgû 
tarafindan yapilan restorasyonunda da yeteri kadar titiz ve dikkatli 
davranilmadigi anlasilmaktadir. Can Melek Camii'ni konu alan 
yaymlar için de avni sey sôz konusudur. Kimi yaymda bilgi, kimi 
yaymda ise plan yanhshk la r i gôze ça rpmaktad i r . Bun la ra 
incelememizde yen geldikçe deginileeektir. 

Yapi, Edirne-Kapikule yolunda Londra Asfalti olarak 
adlandinlan caddenin solunda, Gazi Mihal Kôprûsû'nûn basinda yer 
ahr . 

iç mekan degisikligi gôsteren tek kubbeli kûbik mescitler 
grubuna giren §ah Melek Camii bir kubbe ile iki aynali tonozun 
ôrttûgû dikdôrtgen planli bir yapidir ve kuzeydogusunda rninaresi 
bulunmaktadir. (§ek. 1) 

Yapi malzemesi olarak dûzgùn kesme t a s ve tugla 
kullanilmistir. Harimin , yakla§ik 2 /3 'ûnû ôrten kubbe sekizgen 
kasnak uzerine oturur. Harim cepheleri, kasnak ve geçislerin dis 
cepheleri silmeli tas saçakla smirlandinlmistir. 

Harimin guney ve bati eephelerinde altta iki, ustte iki ve 
kasnakta bir olmak uzere toplam beser; kuzey cephede ise ûstte iki 
pencere açikhgi yer ahr . Bu pencerelerden cephelerin alt 
bôlûmlerindekiler tas sôveli, dûz atkili, dikdôrtgen açikliklardir. 
Her açikligm ùst kesimine sivri hafifletme kemeri insa edilmistir. Bu 
kemerlerden gùney cephedekiler tugla ile, bati cephedekiler ise bir 
tas iki tugla seklinde almasiktir. Ancak restorasyon sonucu bati 
cephenin tamamen elden geçirilerek yenilendigi, gûney cephenin ise 
gûnùmùze kadar tamamina yakin bôlûmùnùn orijinal olarak 

* Yard .Doç.Dr. A.O. Dil ve Tarih Cografya Fakûltesi, Sanat Tarihi Anabilim Dali 
ôgretim Oyesi. 
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Çekil 1. Edirne §ah Melek Camii. 

geleblldigini dûsûnûrsek, açikhklarm ûstlerindeki hafifletme 
kemerlerini orijinalde tugla ile insa edildigini sôyleyebllirlz. Kemer 
aynalarinm tamami ise yenilenrnis olup yatay tugla siralan ile 
doldurulmustur. Ûst pencereler ile kasnaktaki pencereler sebekeli olup 
(1) tugla ile insa edilmis sivri kemerlerle son bulur. Bati cephenin 
kuzey ucunda tastan yuvarlak kemerli derince bir nis içinde, yine 
tastan basik kemerli kapi açikligi yer ahr. 

DYapmin eski fotografmda ûst pencelerin sebekesiz olduklan gôrûlmektedir. 
Bkz.S.Onver, "Edirne'de $ah Melek Pasa Camii Nakislan Hakkinda," Vakiflar 
Dergisi, III, Ankara 1956, 30. sayfadan sonra gelen fotograf. 
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Yukanda da sôzûnû ettigimiz gibi gûney, bati ve kuzey 
cephelerden sadece guney cephe tamamma yakin bir bôlûmûyle 
gûnûmûze kadar orijinal olarak gelebilmis, bati ve kuzey cephe 
restorasyon sonucu yenilenmistir. Bu nedenle, tugla ve dùzgûn kesme 
tasin insa sirasmda ôrgûde kullanihs sekli ancak guney cepheden 
anlasilabilmektedir. Cephede yatay ve dikey olmak ûzere iki çesit 
almasiklik sôz konusudur. Yatay almasiklik bir dùzgûn kesme tas/ iki 
dik tugla; dikey almasiklik ise bir sira tas ve tugla /ùç sira tugla hatil 
seklinde olus turulmustur . Ancak tugla hatil s iralarimn sayisi 
pencerelerin kemer ûzengi noktalan ile alt seviyeleri hizasmda bese 
çikmaktadir. Gerek kasnak cepheleri ve gerekse bati ve kuzey 
cepheler inde res torasyon sonucu yatay a lmasikl ik s i s temi 
degismemis, buna karsm dikey almasiklikta tugla hatil siralan iki 
olarak yenilenmistir. Sadece bati cephe alt pencere açikliklannin 
kemer ûzengi noktalan seviyesinde tugla hatil sirasi ûçe çikanlmistir. 

Yapinm taçkapismm da bulundugu dogu cephesi (Fot. 1) 
tamamen dùzgûn kesme tas kaplamahdir ve restorasyon sirasmda 
tamamma yakini yenilenmistir. Harim cephesinde altta ûç, ûstte iki 
ve kasnakta bir olmak ûzere alti pencere açikligi bulunmaktadir. Bu 
açikliklardan ûsttekiler sebekeli olup, kasnak cephesindeki tugladan, 
harim cephesindekiler tastan sivri kemerle son bulur. Cephenin alt 
bôlûmûndekiler tas sôveli, dûz atkili, dikdôrtgen açikliklar olmakla 
birlikte ûs t kesimlerinde yer alan hafifletme kemerler inden 
taçkapmin yaninda bulunam gémi teknesi, diger ikisi sivri kemer 
seklindedir ve hepsinin kemer aynalan yatay tugla s iralan ile 
do lduru lmus tu r . Yine t açkapmin yanindaki pencere açikhgi 
hafifletme kemeriyle birlikte profilli bir çerçeve içine almmistir. 

Aym cephede, ûst pencerelerin ortasma yakm bir seviyede 
kûçûk tas konsollar gôze çarpmaktadir. Bu da gûnûmûze kadar 
gelemeyen ancak sonraki bir ilave olmasi gereken bir sundurmanm 
varligini gostermektedir. Kaldi ki, bu sundurmayi dis tarafta alttan 
destekleyen ahsap direklerin oturdugu zivana deliklerinin izleri de 
seki seklindeki tas zemin ûstûnde seçilebilmektedir(2). 

2) Ayni durum Çah Melek Camii'nin çok yakininda yer alan Gazi Mihal 
Camisi'nin 1920 yilinda çekilen bir fotografinda gûrûlmektedir (Bkz. 
E.H.Ayverdi, Osmanli Mimarisinde Çelebi ve II.Sultan Murad Devri 
755-886 (1403-1451), II. cilt, Istanbul 1972, 389. sayfa 675. resim) . Ancak 
sundurma orijinal olmayip sonraki bir dônem ilavesidir ve Çah Melek 
Camii'ndeki konsollann benzerleri burada da yer almaktadir (bkz. ay. yer., 
674. resim). 
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Bugûn dogu cephenin gûney ucunda 1965 yihnda yapiya 
bitisik olarak insa edilmis baldaken bir tûrbe yer almaktadir (3). 
Tûrbenin gùney ve kuzey kemerlerl, batida harlm cephesine; doguda ise 
tastan kare ayaklara oturmaktadir. Ûstû ise pandantifle geçilen 
kubbe lie ôrtûlûdûr. Tûrbe içinde bir tas sanduka bulunmakla beraber 
kitabesizdir (4). 

Caminin kuzeydogu kôsesinde yer alan minaresi yine orijinal 
olmayip, sonradan insa edilmistir (5). Eski rninaresinin Balkan 
Harbi'nde 1910 yilmda mermi isabetiyle yikildigi sôylenmektedir (6). 
Ancak S.Unver'in verdigi, eserin kuzeydogu kôsesini gôsteren fotograf 
(7) dikkatli incelendigi takdirde, duvar dokusunu olusturan tugla 
hatil siralannm, minarenin bulundugu sôylenen yerde bozulmadan 
devam ettigi gôrûlmektedir. Bu durumda minarenin yeri, ya da olup 
olmadigi konusunda kesin konusmamak gerektigi dûsûncesindeyiz. 
Kaldi kl, eserin kitabesinde "mescid" kelimesinin geçmesi, insasmda 
bir minare olmayabilecegini de akla getirmektedir. Eger bôyle ise 
yikildigi sôylenen minarenin daha sonraki bir dônemde Have edildigi 
ve bugûnkû minarenin onun yerinde insa edildigi dûsûnûlebilir. Yine 
aym fotografta taçkapi, yapi kùt lesinden disa dogru tasrms 
durumdadir. Oysa yapilan restorasyonda taçkapimn kuzey yanmda 
kalan harim duvannin bir bôlûmû, taçkapi genisliginde harimin 
kuzeydogu kôsesine kadar dùzgûn kesme tasla kapatilmistir (Bkz. 
Sek. 1). Bunun sonucu olarak minare kaidesinin dogu yûzû harimin 
dogu cephesiyle ayni dûzlemde yer almasi gerekirken, yeni minare 
taçkapi cephesiyle aym dùzlem ûstûnde insa edilmistir. Halbuki, 
burada bir minare oldugu kabul edilse bile yeni minare bugûnkû 
durumundan yaklasik 1 metre daha geriden insa edilmeliydi. 

3) Bu tûrbe E.H.Ayverdi'nin verdigi planda hiç gôsterilmemis (Bkz. E.H.Ayverdi 
a.g.e., 418.s.); A. Kuran cam! ile ayni tarihte insa edilmis gibi çizmistir (Bkz. 
A.Kuran, The Mosque in Early Ottoman Architecture, Chicago and 
London, 1968, p.66). O. Aslanapa'nin verdigi plan ise tûmûyle yanhstir (Bkz. 
O.Aslanapa, Osmanli Devri Mimarisi. Istanbul 1986, 61.s.). 

4) A.Kuran (a .g .e . , p.66) tûrbe içinde Çah Melek Pasa'nin yattigini 
sôylemektedir. Oysa Çah Melek Pasa'nin kabri caminin haziresi içindedir 
(Fot. 2). 1441 tarihli kabir kitabesi için bkz. E.H.Ayverdi, a.g.e., 420.S. 

5) Gerek AKuran (a.g.e., p.66) gerekse E.H.Ayverdi (a.g.e., 418.S.) ve O-Aslanapa 
(a.g.e., 61.s.) verdikleri planlarda minareyi orijinal olarak çizmislerdir. 

6) Bkz. O.N.Peremeci, Edirne Tarihi, Istanbul 1940, 64.s. ve O.Aslanapa, 
Edime'de Osmanli Devri Abideleri, Istanbul 1949, 103.S. 

7) Bkz. S.tJnver, a.g.m., 30. sayfadan sonra gelen fotograf. 
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Harimin kuzeydogu kôsesinde yer alan taçkapi, ana kûtleden 
yaklasik 1 metre kadar disa çikinti yapan dlkdôrtgen prizma seklinde 
tasarlanmis ve profilli bir çerçeve içine ahnmistir (Fot. 3). Ana nisin 
tasa oyularak elde edilen palmet sirasi (8) ile sûslû (9) yuvarlak 
kusatma kemeri (§ek.2) altmda ûç dilimli bir sus kemeri daha 
gôrûlmektedir. Kusatma kemeri ile yanlarda yer alan profilli çerçeve 
arasmda kalan yûzey, sûsleme seridi olarak degerlendirilmistir. 
Burada tas, kûfi olarak "Allah gani" (10) yazisinin tekrarlanmasi 
seklinde oyulmus ($ek.3) ve elde edilen bosluklara firuze renkli sirli 
tuglalar yerlestirilmistir (Fot.4) (11). Bu sûslemeden gûnûmûze ancak 
sol taraf gelebilmis, diger taraflar yenilendigi için kaybolmustur. 

Ana nisin yan duvarlannda birer mihrabiye bulunmaktadir. 
(Fot.5). Kas kemerli, iki sira mukarnas kavsarah mihrabiye nisleri 
yanm altigen planhdir (§ek.4). Mermerden basik kemerli ve sôveli 
harime giris kapisi ana nisin içinde yer ahr. Basik kemerin ûstûnde 

8) Burada palmetler arasmda kalan bosluklar da birer ters palmet seklindedir. 
Ayni tarz sûsleme seridinin benzerlerini 1398-99 tarihli Bergama Ulu 
Camii giris kapisi atki tasinda, tasa oyulmus olarak (Bkz.B.Ersoy, "Bergama 
Ulu Camii", Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, IV, Izmir, 1988, 61.s.2.sek.); 
XVI. yuzyila tarihlenen lznik Ismail Bey Hamami'nda siva ùzerine malakâri 
teknigi ile i§lenmis sekilde (bkz. G.Goodwin, A History of Ottoman 
Architecture, London 1971, p.85); 1404 tarihli Balat Ilyas Bey Camii dogu 
cephesinde (bkz. A.Durukan, Balat ilyas Bey Camii , Ankara 1988, 41.s. 
19.fot.) ve 1443-47 tarihli Edirne Ûç Serefeli Camii avlu bati kapisimn dis 
kemerinde (bkz. Y.Demiriz, Osmanli Mimarisi'nde Sûsleme, I, Erken 
Devir (1300-1453), Istanbul 1979, 520.S. 528. resim) iki renk tasla 
islenmis olarak; 1436 tarihli Edirne Muradiye Camii'nde ise duvar çinileri 
ûstûndeki frizde (Bu frizin sonraki bir dôneme ait oldugu sôylenmektedir. 
Bkz.Y.Demiriz, ay.es., 499.S.) kabartma çini olarak (Bkz. Y.Demiriz, ay.es., 
503.s. 507. resim; çizim için E.S.Ettinghausen, "Of Lotus and Palmettes", First 
International Congress on Turkish Tiles and Ceramics, 6-11.7.1986, 
Istanbul 1989, p.93 Fig. I) gôrmekteyiz. 

9) Y.Demiriz (a.g.e., 507.s.) bu sûsleme seridinin "ashnda herhalde renkli tas 
kakmali" oldugunu sôylemektedir. 

10) S.Onver (a.g.m., 27.s.) "Allahu Ganiyyun" §eklinde vermistir. 

11) Tas içine çini parçalannin yerlestirildigi ôrneklerden birkaçini §ôyle 
siralayabiliriz: Konya Sahip Ata Camii, Arapkir Tekke olmasi muhtemel 
yapi (ç.Yetkln, Anadolu'da Tiirk Çini Sanatinm Gelismesi, Istanbul 
1986, 153.s.), Balat Ilyas Bey Camii (ay.es., 130. s; A.Durukan, a.g.e., 26.s.), 
Bursa Yesil Cami, Koza Hani, Istanbul Mahmud Pasa Tûrbesi (Ç.Yetkin, 
a . g . e . , 205.s.) .Aynca bu konuda bilgi için bkz. M.Meinecke, 
Fayancedekorationen Seldschukischer Sakralbauten in Kleinasien, 
Teil I, Tubingen 1976, s. 113-114. 
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Çekil 2. §ah Melek Camii, taçkapi niçi kuçatma kemeri palmet 
sûslemesi 

fei 
D „ 

Ë 
D 

Çekil 3. §ah Melek Camii, taçkapi sùslerne çeridi. 
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bulunan 832/1429(12) tarihli ùç satirhk Arapça kltabesine (13) gore, 
mescidi Sadi oglu §ah Melek insa ettirmistir (14) (Fot.6). 

Dikdôrtgen planh harim kubbeli bir kare alan ile bu alanm 
kuzeylnde dogu-bati dogrultusunda uzanan ardarda ikl aynali tonozun 
ôrttûgù dikdôrtgen planh alandan olusur. 

0 10 20 30 70cm. 

§ekil 4. §ah Melek Camii, taçkapi profili. 

12) A.Kuran (a.g.e., p.66) 1428 olarak vermisse de kitabede geçen H.832 yilinin 
Kamazan ayi 1429yihna lekabiil etmektedir. 

13) Kitabe metni için bkz. E.H.Ayverdi, a.g.e.. 419. s; O.Onur, Edirne Turk 
Tarihi Vesikalanndan Kitabeler, Istanbul 1972, 93.s; T.Gôkbilgin, "Edirne 
Sehrinin Kuruculan", Edirne, Edirne'nin 600 . Fetih Yildônùmù 
Armagan Kitebi, Ankara 1965, 167.S.; S.Onver, a.g.m. 27.s. 

14) Çah Melik ya da Çah Melek Pasa I.Mehmed ve II. Murad dônemlerinde 
ônemli vazifeler gôren bir kisiydi. Daha genis bilgi için bkz. T.Gôkbilgin, 
a.g.m., 167.S.; O.Onur, a.g.e., 92-93.ss.; S.Onver, a.g.m., 27.29.S.; E.H.Ayverdi, 
a.g.e., 417.S. 
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Taçkapidan iki aynah tonozun ôrttûgû bôlùme girilir (15), 
Tonozlar, ortada, bir ucu kuzey duvanna, diger ucu ise kare planli bir 
ayaga o tu ran ve kuzey-gûney yônûnde uzanan bir kemerle 
desteklenmi§tir. Kuzey duvannda, ûstte, yuvarlak kemerli iki pencere 
açikhgi ile altta, duvann bâti ucuna yakin dikdôrtgen planli bir ni§ 
bulunmaktadir (16). 

Dogu-bati yônûnde uzanan dikdôrtgen alanin bati duvannda, 
taçkapinm bulundugu ana giriçin tam simetriginde ikinci bir giri§ 
kapisi daha yer almaktadir. E. H. Ayverdi bu kapirun, belki de batida 
ônceden yer alan ve gûnûmùze kadar gelemeyen §ah Melek 
Medresesi 'nde okuyan talebelerin kul lanmasi amaciyla acilmi§ 
olabilecegini dûçùnmektedir (17). Ancak bu kapi acikhgmin orijinal 
olup olmadigi, ya da orijinalse içlevi konusunda kesin bir yargiya 
varmak olanaksizdir (18). Aynah tonozlarla ôrtûlû alan, kubbeli kare 
alandan dogu-bati yônûnde uzanan iki yûksek yuvarlak kemerle(Fot.7) 
ve yaklaçik 25cm. yùkseklikteki bir seki ile ayrilmiçtir. Kemerler 
ortada seki ûstûnde yer alan kare planli bir ta§ ayaga (19), doguda ve 

15) O.Aslanapa'nin verdigi planda bu bôlûmùn ôrtûleri tamamen yanhstir. Bkz. 
O.Aslanapa, Osmanh Devri Mimarisi, 61.S. 

16) OAslanapamn verdigi planda (bkz. ay.yer.) bu nis gôsterilmemistir. 
17) Bkz. E.H.Ayverdi, a.g.e., 418.s. Çah Melek Pasa'mn konumuz olan yapidan 

baska bir medrese (Vakflye için bkz. T. Gûkbilgin, XV-XVI. Asirlarda 
Edirne ve Paca Livasi, Vakjflar-Miilkler Mukataalar. Istanbul 1952, 
Vakiflar kismi, 247-249 s.s.;O.Onur, a.g.e.. 94-96. ss.; M.Bilge, Ilk Osmanh 
Medrese ler i . Istanbul 1984, 149-152 ve 274-294. ss.) ile Horozlu 
Yokusu'nda Can Melek Odalari Mahallesi'nde ayni isimdeki çikmaz sokakta 
yer alan ahsap çatili bir mescid (Bkz. Badi Efendi'den naklen E.H.Ayverdi, 
a.g.e., 420.s.; Bu mescid 1940'da mùlkiyeti satilmak ûzere muzayedeye 
konmustur. Bkz. R.M.Meriç, "Edirne'nin Tarihi ve Mimari Eserleri Hakkinda", 
Turk Sanati Tarihi Arastirma ve Incelemeleri, I, Istanbul 1963, 473.s.) 
insa ettirdigi bilinmektedir. Medrese Mihal Bey kôprùsû bas inda 
bulunuyordu (Bkz. T.Gôkbilgin, XV-XVI. Asirlarda Edirne...,263.s.) ve XVII. 
yûzyil baslannda da bu bôlge "Medrese-i Çah Melek Mahallesi" olarak 
geçiyordu (Bkz. Ô.Ergenç, "XVIII. Yûzyilin Baslannda Edirne'nin Demograflk 
Durumu Hakkinda Bazi Bilgiler", IX. Turk Tarih Kongresi (Ankara, 21-25 
Eylul 1981) Kongreye Sunulan BUdirUer, III. cilt, Ankara 1989, 1420. 
sayfadan sonra yer alan tablo. 

18) Kapinin bulundugu yerin, yapinin kuzeybati kô§esi oldugu dû§ûnûldûgûnde 
buranin bir minare giri§i olabilecegi de - fazla zorlama olsa da- dikkate 

alinmahdir. 
19) O.Aslanapa verdigi planda bu kemerleri ortada iki adet sutuna oturtmustur. 

Bkz.O.Aslanapa, Osmanli Devri Mimarisi , 61.s. 
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batida ise duvarlara oturmaktadir. Kare alan kôselerde ûçgenlerle 
geçilen bir kubbe ile ôrtûlûr (Fot.8) (20). 

Bu alan ûçgenler a rasmda dort, cephe duvar lannin ûs t 
bôlûmûnde alti ve alt seviyede yer alan yedi açikhk olmak ûzere 
toplam onyedi pencere ile aydmlanmaktadrr. Bu pencerelerden alt 
seviyedekiler dûz atkili dikdôrtgen (21), ùst kesimdekiler ise yuvarlak 
kemerli açikliklar seklindedir. Bati duvannda alt seviyedeki iki 
pencere açikhgi arasmda dikdôrtgen planh bir nis bulunmaktadir (22). 

Alçi mihrabm dikdôrtgen planh (23) nisi sekiz sira mukamas 
kavsaral idir (Fot.9). Nis yûzeyi alçidan geometrik motiflerle 
doldurulmustur (§ek.5). Bu geometrik motif ortada sivri kollu yildiz 
gôrûnùmù verecek sekilde altigenin kenarlanna yerlestirilen kirik 
hatli alti adet altigenden elde edilmistir (24). Nisin kavsara altmda 
kalan cephesinde kùp bashkh, kare planh birer sûtunce yer alir. 
Kavsarayi cepheden smirlandiran alçi silme ise mukarnas siralanm 
takip ederek basamaklar halinde kavsara tepe noktasma dogru 
kademelendir i lmis t i r . Kavsara kôsel ikler inde ise yine alçi 
kaytanlarla kollan iki paralel hat tan olusan, oniki ve sekiz kollu 
yildizlaryer almaktadir (25), (Çek.6). Bu yildizlarm kollan içinde 

20) E.H.Ayverdi'nin verdigi planda (a.g.e., 418.S.) ûçgenlerin çizimi dogru 
degildir. A.Kuran (a.g.e., p. 66) tromp olarak çizmis, O.Aslanapa ise dogu ve 
bati yanlara birer kemer çizerek ortaya pandantiflerle geçilen kubbe 
yerlestirmistir. Bkz. O.Aslanapa, Osmanli Devri Mimarisi, 61. s. 

21) Alt seviyedeki pencerelerin ûstlerinde orijinalde kemerler bulundugu eski 
fotograflannda gôrùlen izlerden anlasilmaktadir.(fot. için bkz. O.Aslanapa, 
Edime'de Osmanli ...,102.s. 126. Çek.) 

22) E.H.Ayverdi (a.g.e., 418 . s.) bu nisin yerine bir pencere açikhgi çizmistir. 
Oysa burada bôyle bir açikhk yoktur. Bail duvann dis cepheden fotografi 
için bkz. A.Kuran, a.g.e., p.67. 

23) A.Kuran (a.g.e. p.66) mihrap nisini yarim daire, O.Aslanapa (Osmanli Devri 
Mimarisi, 61.s.) yanm sekizgen planh gôstermistir. 

24) Anadolu'da Osmanh ôncesi taçkapilarda gôrûlen yildizlar çokgenler içine 
ahnmis sekilde olup (Bkz.R.H.Ûnal, Osmanh Ôncesi Anadolu-Tûrk 
Mimarisinde Taçkapilar, Izmir 1982, 90.s.) dùzgùn altigen, sivri kollu 
yildizin olusumunda tamarnlayici bir roi oynamaz. 

25) Oniki ve sekiz kollu yildizlann tek bir kompozisyon içinde yer almasina 
ôrnek olarak Bursa, Yildirim Camii tabhane odalanndaki alçi dolap 
sùslemesi verilebilir (Fot. icin bkz.Y.Demiriz, a.g.e., 432.s. 410. resim). 
Kollan iki paralel hattan olusan yildizlann yer aldigi Osmanh ôncesi 
ôrnekler ve çizimleri için bkz. R.H.Ûnal Osmanh Ôncesi..., 80-90.ss.. Lev. 
LXI-LXIV, 133-141. ss. 
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i , i 

§ekil 5. § a h Melek Camii, m ih rap nisi geometrik sûs lemesi . 

k a l a n yûzeyier p a l m e t - r u m i kompozlsyonlu b i re r alçi motlfle (26), 
gôbekler ylne alçidan birer çarkifelek motlfiyle do ldu ru lmus , 
yildizlar a r a s inda ka l an bôlûmlere ise çiniler yerlestiri lmistir (27). 

26) Bitkisel motifler orijinalliklerini yitirdiklerinden bir yanhsliga neden 
olmamasi açisindan, çizimde yalniz geometrik motifl vermekle yetindik. 

27) O. Aslanapa (Edirne'de Osmanli..., 103 s. ve Osmanlilar Doneminde 
Kùtahya Çinileri, Istanbul 1949 , 14.s.) mihrabi kaplayan çiniler ûzerine 
sonradan geometrik motiflerden olusan bir alçi (ustuka) dekoru sivandigim; 
Osmanli Devri Mimarisi, 62. sayfada ise alçi kabartma mihrabin 
geometrik yildizlan etrafina flruze sivri uçlu kakma çinilerin siralandigini 
sôylemektedir. Can Melek Camii mihrabmda oldugu gibi alçi ve çininin 
birlikte kullamldigi ôrneklerden bazilan sunlardir: Ermenek Toi Medrese 
Tûrbesi'ndeki sanduka (bkz. §.Yetkin, a.g.e., 198. s.); Bursa Yildmm Camii 
tabhanelerindeki duvarlar (Y.Demiriz, a.g.e., 413.s.); Edirne Yildinm Camii 
tabhane odalari oeak bordùr ve alinhgi (Fot. için bkz.ay.es. 555.S. resim 529 
b; K.Erdmann, "Neue Arbeiten zur Turkischen Keramik" , Ars Orientalis, Vol. 
V,1963,p. l94,Taf . l Abb.2) Bu ôrneklerden Bursa Yildinm Camii 
tabhanelerindekiler (oniki ve sekiz kollu yudizlann birarada kullamlmasi 
açisindan) Çahmelek Camii'ndekilerle benzerlik gôstermektedir (Fot. 
içinbkz. Y.Demiriz, a.g.e. 432.S. 410. resim). 
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Çekil 6. §ah Melek Camll, mihrap kavsara kôseligi geometrik 
siislemesi 

Mihrap nisi ve kavsara kôseliklerini distan bitkisel motifli bir 
bordûr sinirlandinr. Bu bordûrûn ûstûnde yer alan ahnlik içinde 
bir yazi kar tusu gôrûlmektedir. Kartusun dismda kalan ahnlik 
yûzeyi b u g û n t amamen boyahdir . Oysa, m i h r a b m eski 
fotograflannda (28) ahnlik yûzeyinin tamami kalem ici yazilarla 
sûslûdùr. Mihrap distan ûç bordûrie çerçevelenmistir. Bunlardan 
birincisi geometrik kompozisyondan olusan bordûrdûr (§ek.7.).Bu 
geometrik kompozisyon bordûrûn iki kenanna siralanan yanm 
sekizgenlerin merkezde dort kollu yildizlar olusturmasiyla elde 
edilmistir (29). îkinci bordûr saç ôrgûsû seklinde, ûçûncûsû ise sûlûs 

28) Bkz. Yildiz Demiriz, a.g.e., 512.S.523. resim. 
29) Konya Sirçali Medrese Taçkapisinda (Bkz. R.H.Onal. a.g.e., Levha LXVII 

sek.153). Iznik Mûzesi'ndeki stuko parçalan ûstûnde (Bkz.Y.Demiriz, a.g.e., 
583.S.625. resim) ve Edirne Yildinm Camii tabhane odalan ocak nislerinin 
alçi bordûrûnde (Bkz. K.Erdmann, a.g.m., Taf 1 Abb.2) gôrûlenler benzer 
ôrneklerden birkaçidir. Bunlardan Edirne Yildinm Camii'nde bulunan 
bordûrde yildiz kollari arasmda çini parçalar yer almaktadir. 
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§ekil 7. §ah Melek Camii, mihrap bordûrû geometrik sûslemesi 

yazidir. Ancak geçirdigi onanmlar ve boyama nedeniyle bu yazi kusagi 
kaybolmak ûzeredir. 

Harim duvar lan, alt pencerelerin atki seviyesine kadar 
orijinalde çini kaph iken (30) gûnûmûze sadece çok az bir bôlùmû 
gelebilmistir (Fot. 10), (31). Lacivert zemine beyaz ve firuze renkte 
palmet ve rumilerin birbirlerlne baglanarak olusturduklan renkli sir 

30) Eski durumunu gôsteren fotograf için bkz. O.Aslanapa, Edirne'de 
Osmanli..., 102.S., 125-126. sekiller. 

31) S.Onver (a.g.m., 27.s.) Topkapi Sarayi Mûzesi Mûdûrù'nûn odasinda bu 
caminin çinilerinden bir parça gôrdùgùnû sôylemektedir. 
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teknigindeki (cuerda-seca) bordûrlerle (Sek. 8), (32) simrlanan firuze 
sirh altigen çiniler, dûsey dikdôrtgen panolar halinde yan yana 
s i ra lanmis lard i r . Altigen çinilerin o r t a l a n n d a alt in yaldizla 
olusturulmus (33) bitkisel motif dolgulu bir madalyon yer almaktaydi 
(34). Bugûn, altin yaldizh sûslemeler sllinmistir. 

Harim duvarlarinm ûstte kalan bôlûmleri ise sivah ve 

badanahdir (35). 

XIII. yûzyil sonlar inda Anadolu Selçuklu Devleti 'nln 
parçalanmasi sonucu kurulan Beyliklerde kimi yapilann Selçuklu 
gelenegini s û r d û r d û g û n ù , kimi yap i lann ise Klasik Osmanh 
Mimarisinin ana semasim olusturacak yeni denemeleri yansittigini 
gôrmekteyiz. 

Anadolu Selçuklulan'nda az sayida ômeklerine rastladigirmz 

tek kubbeli kûbik mescitler XIV. yûzyilda Beylikler Devri'nde bû tûn 

Anadolu'ya yayilmis ve en bol ôrnekli cami tipi haline gelmistir. Bu 

32) Anadolu'da bu teknikte yapilmis olan çiniler XV. ve XVI. yûzyillara 
tarihlenen eserlerde karsimiza çikar (G.ôney, Turk Çini Sanati, Istanbul 
1976, 64.s.). Osmanhlarda bu tip çiniler bulunan yapilann en Onemlisi 
1421 tarihli Bursa Yesil Cami ve Tûrbesi'dir (Bkz.S.Yetkin, a.g.e., 142.s.) . Sah 
Melek Camisi'nde yer alan palmet-rumi kompozisyonlu bordûr çinilerine 
çok benzeyen Orneklerden biri Bursa Cem Sultan Tûrbesi içinde (Fot. için 
bkz. K.Erdmann, a.g.m., Taf. 3 Abb 11) digeri ise Bursa Muradiye Camii (Fot. 
için bkz.Y.Demiriz, a .g.e. , 276.s. 164.resim ve 277.s. 167. resim) ile 
Medresesinde(Fot. için bkz.ay.es., 286.s. 184. resim) yer almaktadir. Bir 
baska ôrnegin ise Germiyanogullari Dôneminden Kûtahya'da II.Yakub Bey 
Tûrbesi nin altigen zemin çinileri arasmda bir bordûr halinde bulunmasi 
(Fot. için bkz. F.Sahin, "Kûtahya'da Çinili Eserler ", Atatûrk'ûn Dogumunun 
lOO.Yihna Armagan, KÙTAHYA, Istanbul, 1981-82, 146.S.5. resim) ilgi 
çekicidir. Benzer bir bordûr parçasi da 1975 yihnda Iznik Mùzesi'nde iken 
(Fot.için bkz. ay. yer., 6 resim) sonradan Çinili Kôsk'e nakledilmistir (Fot. 
için bkz. Anadolu Medeniyetleri, III, Selçuklu / Osmanh, (Sergi Katalogu), 
122.S.E.28) 

33) Altin yaldizh çinilerin yapim teknigi için bkz. S.Yetkin, a.g.e., 207.S. Bu tip 
çiniler Divrigi Darûssifasi Tûrbesi ve Konya Karatay Medresesi gibi 
Selçuklular Dônemi eserlerinde de gôrùlmektedir. Osmanh eserleri arasmda 
ise Bursa Yesil Cami ve Bursa Cem Sultan Tûrbesi, Istanbul Çinili Kôsk 
altigen, yaldizh çiniler bulunan ôrneklerdendir. Altin yaldizh çinilerle ilgili 
genis bilgi için bkz. G.ôney, a.g.e., 63.s. ve M.Meinecke, a.g.e., pp. 109-111. 

34) Motif için bkz. S.Onver, a.g.m., 30-31. sayfalar arasmda kalan çizim; Fotograf 
için bkz. Y.Demiriz, a.g.e., 51 l.s. 520,521.resim. 

35) S.Onver (a.g.m.,28.s.) cami içindeki çini sûslemeler ve mihrap ûstûndeki 
kalem isi yazilar ile Edirne'deki diger eserleri karsilasbrarak bu yûzeylerin 
de orijinalde kalem isi sûslemelere sahip olmasi gerektigini sOylemektedir. 
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Çekil 8. §ah Melek Camii, renkll sir (cuerda seca) teknigindekl 
bordûr çlnlsi sûslemesi 

devirde insa ediîen tek kubbeli kûbik mescltler ise Selçuklu 
devrlndekilere nazaran fazla bir gellsme gôstermemekle beraber, son 
cemaat mahallinin bu tip yapilarda yayginlasmasi açismdan ônemli 
bir adim olarak nitelenebilir. Bunun yaninda toplu mekan anlayisina 
dogru gelisim gôsteren çabalar da gôrûlmektedir. Bu çabalann bir 
bôlûmûne de Osmanh Beyligi ôrneklerinde rastlanmaktadir. 

Incelemeye çahstigimiz §ah Melek Camii, tek kubbeli kûbik 
mescitler içinde iç mekanm olusumu açismdan degisiklik gôsteren 
sayih ôrneklerden biridir. Bu yoldaki ilk denemeler Bilecik Orhan 
Gazi (XlV.yy. ilk yansi) ve Inônû Hoca Yadigar (XIV. yy) camilerinde 
kendini belli etmeye baslamistir. Bu eserlerde kubbeli mekanm, 
harim duvarlannm içine dort yônde yerlestirilen eyvan 
gôrûnûmûndeki birer kalin kemerle genisletilmesi §eklindedir. tç 
mekanm geniçletilmesi yolunda diger bir deneme, tznik Yesil Cami 
(1378-1392), konumuz olan §ah Melek Camii (1429) ve Edirne Dar-ûl 
Hadis' de (1434) gôrûldûgû gibi mihrap tarafmdan yer alan kubbeli 
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inekarun kuzey yanma giris mekani seklinde bir kismin ilavesidir. 

§ah Melek Camii'nde giris mekani kubbeli bôlûme ortada 
kare ayagm deslekledigi iki yûksek kemerle açilirken, diger iki yapida 
iki sùtuna oturan ûç kemer yer almaktadir. Bunun sonucu olarak da 
giris mekani Çah Melek Camii'nde iki, digerlerinde ise ûç bôlûmlûdûr. 
Konumuz olan yapidaki farkh bir unsu r da t açkapmm giris 
mekanimn dogusunda yer almasidir. 

Gôrûldûgû gibi, Osmanli Mimarisinde iç mekan olusumu 
açismdan degisiklik gôsteren eserlerden biri olan §ah Melek Camii, 
ayni plan tipi ôzelligini yansi tan eserler içinde dahi bazi 
farklihklarla ôzel bir yere sahiptir. 

Yapi, mimari tasanmi yaninda tas, alçi ve çini sûslemenin 
çesitliligi ile de bu tû r sûslemelerin birarada gôrûldûgû sayih 
eserlerden biri olarak dikkati çekmektedir. 

1362 yilmda Osmanh smirlari içine giren ve 1453 yilma 
kadar imparalorlugun baçkentligini yapan Edirne'de, gûnûmûze kadar 
gelen bûyûk programh yapilarm yaninda fazla ilgi gôrmemis ve 
b u n u n sonucu olarak da bûyûk ôîçûde orijinalligini yitirmis 
durumdaki §ah Melek Camii, mùtevazi boyutlarda olmasma karsm 
gerek plan semasi ve gerekse sûslemeleri açismdan hem dôneminin, 
hem de dôneminden ônceki eserlerin ôzelliklerini bûnyesinde 
toplamasi açisindan ônemli bir yapidir. 
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