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lediye yetkilileri tarafından uygulanan
imar planı çerçevesinde 19SS'te cami avlusundaki türbeyle birlikte yıktınlarak ta. mamen ortadan kaldırılmıştır (Kumbaradzi-Bogoevic, s. ı 15).
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Mevcut bilgi ve belgelere göre cami
kareye yakın dikdörtgen planlı bir harim,
bunun kuzeyinde ahşap direklerle taşınan
son cemaat yeri ve batı cephesine bitişik
minareden oluşmaktaydı . Caminin kabaca yontutmuş taş ve tuğlayla inşa edildiği belirlenmektedir. Cephelerin alt seviyesinde ikişer pencere mevcut olup güney duvarı ortasında yarım daire şeklin
de mihrap nişinin bulunduğu anlaşılmak
tadır. Harimin boyutları dikkate alınırsa
üzerinin kubbe ile örtülü olması kuwetle
muhtemeldir. Ahşap son cemaat yeri oldukça geniş tutulmuştur. Doğu- batı yönüne doğru iki sıra halinde atılmış on iki
ve doğu ile batı tarafında kuzey-güney
yönünde sıralanmış üçerden altı ahşap
direğe binen sundurma şeklindeki bir
çatıyla örtülüdür. Kare kesitti direkterin
birbirine konsoltarla bağlanmış olduğu
anlaşılmaktadır. Harimin kuzeybatı köşe
sine dıştan bitişik minare çokgen kaidell
olup yukarıya doğru gittikçe daralan prizmatik bir pabuca sahiptir. Çokgen olan
gövdenin başlangıcında ve bitiminde kaval silme yer almaktadır. Korkuluğu ajur
tekniğinde yapılmış geometrik kompozisyonla bezeli şerefenin alt tarafı üç sıra
mukarnasla dolgulan mıştır. Gövdeye göre daha dar olan peteğin üst kısmında küçük delikler mevcuttur. Minareye kaidenin kuzeye bakan cephesi üzerindeki bir
kapı vasıtasıyla geçilmektedir.
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Dört parmak boyundaki
eski bir uzunluk ölçüsü
(bk. PARMAK).
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KAÇANİKLİ
MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
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Makedonya'nın başşehri Üsküp'te

L

XVII.

yüzyılın başianna

ait külliye.

_j

Üsküp'ün kuzeydoğu kesimindeki Katib
mahallesinde yaptırılan külliyeyi
oluşturan cami, türbe, mektep, kütüphane ve zaviyeden hiçbiri günümüze ulaş
mamıştır. Külliye. büyük bir ihtimalle Yemen fatihi Koca Sinan Paşa'nın oğlu olduğu düşünülen Kaçanikti Mehmed Paşa
tarafından yaptırılmıştır. Külliyeye ait
vakfiyede "emlrü'l-ümera" olarak zikredilmesinden onun sancak beyi de olduğu
anlaşılmaktadır. Rumeli beylerbeyiliği dı
şında birçok yerde valilik yaptığı ve baş
ka görevlerde bulunduğu kaydedilmektedir. Mehmed Paşa 1041 (1631) yılında vefat etmiştir.
Şahin

Kaçanikti Mehmed Paşa, Üsküp'te bina
bu külliye için bir vakıf kurarak
birçok şehir, kasaba ve köyde arazi, d ükkan, değirmen gibi mülkler vakfetmiştir.
Şaban 1017'de (Kasım 1608) düzenlenen
vakfiye Makedonya Milli Tarih Enstitüsü
tarafından, Hasan Kaleşi ve Mehmed
Mehmedovski'nin hazırladığı Tri Vakufnami na Kacanikli Mehmed-Pasa adlı çalışma içinde neşredilmiştir (Skopje
1958; ayrıca bk. Ayverdi, s. 258-259) . Külliyenin merkezi konumundaki cami ile
türbenin kroki mahiyetindeki planları,
çizimieri ve fotoğrafları Üsküp Şehir Müzesi'nde korunmaktadır.
ettirdiği

Cami. 101 O (1601) yılından sonra ortadan kalkmış bulunan Katib Şahin Camii'nin yerinde inşa edilmiştir. Vakfiyeden anlaşıldığına göre eski caminin imaını ve iki
müezzininden biri bu camide görev almıştır (Kalesi -Mehmedovski, s. 25, 33, 34;
Kumbarac!Zi-Bogoevic, s. 109, 115). Vakfİ
yede caminin inşa kitabesine de yer verilmiştir. Bugün Üsküp'teki Kurşunlu Han'da muhafaza edilen kitabe iki satır halinde yazılmıştır: "Sahibü'l-cum'a Mehmed
Ağa kim 1 Hayr edip bu camii kıldı bina 1
Göricek hatif dedi tarihini 1 Mecma-ı makam-ı ra'na dil-küşa (sene ıoıo)". Caminin mimarı hakkında kaynaklarda bilgi
yoktur. Komünist yönetim sırasında be-
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Türbe. Caminin avlusunda bulunduğu
türbe camiyle birlikte yıktırılmış
olup planı ve oldukça kötü baskılı bir fotoğrafı mevcuttur. Türbede yatan Kaçanikti Mehmed Paşa, külliye için kurduğu
vakfın şartları arasında türbenin cami avlusunda hatip ömer Çelebi'nin kabri yanında inşa edilmesi, vefatında türbede
defnedilmesi ve vakıf kuranların da bu
türbeye gömülmesi şeklinde kayıtlar bulunmaktadır. Bu tür bilgilerden hareketle
yapının baninin ölümünden hemen sonra inşa edildiği söylenebilir (Kalesi-Mehmedovski, s. 39, 40; Kumbaradzi- Bogoevic, s. ı 16).

zeyindeki sakıf üç sütuna oturan sivri kemerlerle yaniara açılmaktadır. üzeri aynalı tonazla örtülü bu bölümün güneyindeki kare planlı türbeye cephenin ortasındaki bir kapıyla geçilmektedir. Oldukça
yüksek, sağır ve sekizgen kasnağa oturan bir kubbeyle örtülü türbenin iç mimarisi hakkında bilgi yoktur. Ancak kubbeye pandantiflerle geçildiği elde mevcut plandan tesbit edilmektedir.
Külliyenin vakfiyesinde kayıtlı olan zaviyenin yeri belirlenememiştir. Makedonyalı araştırmacı L. Kumbaradzi-Bogoevic
zaviyenin caminin hemen yanında olduğunu söylemektedir (Osman/iski Spomenici, s. 133). Vakfiyede on altı hücreli olduğu belirtilen zaviyede görevlilere verilecek yevmiye ve diğer malzemeler de
kaydedilmiş. şeyhe, sOfilere, aşçıya, ekmekçiye, kilerciye, suyolcuya ve temizlikçiye ödenecek ücretle gıda maddelerinin miktarı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bu yapının da 19SS'te yıktınldığı anlaşıl
maktadır (a.g.e., s. 133) . Yine yeri tam
olarak belirlenemernekte birlikte külliyede bir mektebin mevcut olduğu vakfiyeden öğrenilmektedir. Vakfiyede mektepteki görevli"personele verilmesi gereken
ücretle iaşenin miktarı da belirtilmiş
tir. Külliyenin vakfiyesinde ayrıca kütüphanede görevli hafız-ı kütübe ödenecek
ücretle satın alınması şartı getirilen dini, ilmi ve fenni kitaplar hakkında bilgilerin yer aldığı görülmektedir.
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Türbe kare planlı ve kübik gövdeli olup
kuzeyindeki kapısı önünde enine dikdörtgen planlı bir sakıf bulunmaktadır. Düzgün kesme taşla inşa edilen türbenin doğu, güney ve batı cephelerinde sivri kemerli birer pencere yer almaktadır. Ku-
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