
nas başlıklı altı sütunun taşıdığı sivri ke
merli açıklıklara sahip son cemaat yerin
de birimlerin üzeri kasnaksız kubbelerle 
örtülmüş . geçişleri pandantiflerle sağlan
mış olan kubbelerin içier i kalem işleriyle 
süslenmiştir. Mihrap ekseni üzerinde yer 
alan taçkapı 1870 yılında onarım görmüş
tür. iç içe silmelerden oluşan barak çerçe
veli kapı mukarnaslı yaşmaklı olup altta 
basık kemerli açıklığa sahiptir. İ ki yanda 
altlı üstlü ikişer pencere arasında birer 
mihrap nişi bulunmaktadır. Alt sıra pen
cere üstlerinde sır altı tekniğinde kitabe
li çini alınlıklar dikkat çekicidir. Sağdaki 
mihrap nişi üzerinde üç parça halinde 
m ermer levhaya yazılmış on dört satırlık 
bir kitabe vardır. Sultan IV. Mehmed ta
rafından yazdırılan bu emirname 1 080 
( 1669-70) tarihli olup çevrede çiftçilikle 
geçinen halkın vergilerinin kaldı rıldığını 

bildirmektedir. 

Z 1,20 x Z 1. 1 O m. ölçüsünde kare planlı 
harim ortada bir ku b be, dört yönde birer 
yarım çapraz tonoz ve dört köşede birer 
küçük ku b be ile örtülmüştür. Sekizgen 
kesitli dört paye sivri kemerlerle birbirine 
ve yandaki duvarlara bağlanmıştır. Orta
da yer alan büyük ku b be 10,56 m. çapında 
olup dıştan sekizgen bir kasnağa sahip
tir. 4,50 m. çapındaki köşe kubbeler kas
naksızdır. Ku b be ve tonoz içieri lotus. 
pal m et. kıvrık dal. rümlve şakayık motif
lerinden oluşan kalem işleriyle süslenmiş
t ir. Çift sıra pencerelerle aydınlanan me
kanda alt sıra pencere üstlerinde sır altı 
tekniğinde çini alınlıklar bulunmaktadır. 
Son cemaat yerindeki taçkapı dışında iki 
yanda yer alan birer kapı ile de harime 
bağlantı sağlanmıştır. 

Dikdörtgen bir çerçeve ile sınırianan 
mihrap mukarnaslı yaşmaklı olup üzerin
de 970 ( 1562-63) tarihli inşa kitabesi var
dır. Beş kenarlı mihrap n işinin üstünde de 
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iki satırlık bir başka kitabe mevcuttur. Ye
nilenmiş ahşap minberi n bir özelliği yok
tur. Mihrabın sağında yer alan payeye bi
tişik müezzin mahfili sekizgen planlıdır. 
İkiz sütuntarla taşınan mahfi! XIX. yüzyıl 
eseridir. Harimin kuzeyinde duvara para
lel olarak yerleştirilen ahşap mahfi! olduk
ça basit ve sadedir. Güneydoğu köşesin
deki kubbenin altında üçüncü bir mahfi! 
bulunmaktadır. Önü sakıflı olduğu anla
şılan bir kapı ile bağlantılı olan ve paşa 
(bey) mahfili olarak adlandırılan bu mah
fi! hünkar mahfili geleneğ inde ele .alın 

mıştır. Harimde ikisi kuzeyde kapının iki 
yanında. ikisi kıble duvarında olmak üze
re dört adet kürsü vardır. Pencerelerden 
duvar içine yerleştirilen merdivenlerle 
ulaşı lan bu kürsüler birer ahşap balkon 
gibi düzenlenm işti r. Sade görünümlü ah
şap vaaz kürsüsü yenidir. Camiye vakfe
dilmiş olan şamdanlar girift bitkisel süs
lemeleriyle dikkat çeker. Harimin kuzey
batı köşesinde yer alan silindirik gövdeli 
minare iki renkli taş malzeme ile inşa 
edilmiştir. Son cemaat yerinde yarım da
ire şeklinde çıkıntı yapan m inareye batı 
yönünde bulunan yan kapı içerisinden 
merdivenle ulaşılmaktadır. 

Caminin kuzeyinde yer alan şadırvan. 
XIX. yüzyıla ait bazı parçaların yeniden 
kullanılmasıyla 1971'de yaptırılmıştır. Es
ki şadırvan hakkında bilgi bulunmamakla 
birlikte XIX. yüzyıla ait eski bir yapıdan 
getirilen altı çift ahşap destek yüksek ka
bartmalı bitkisel ve fıgürlü süslemeleriyle 
dikkat çekmektedir. 

Vaktiyle caminin batısında yer alan 
mektep kare planlı ve üzeri kubbeyle ör
tülü kesme taştan bir yapıydı ve eski fo
toğraflardan tesbit edilebildiği kadarıyla 
Selçuklu geleneğinde inşa edilmişti. Bu
gün kaybolmuş olan kimbesine göre Kabe 
M escidi adıyla tanınan bu yapı 969 ( 1562) 
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yılında mektebe dönüştürülmüştü. 1983'
t e belediye tarafından yıktınlarak yeri 
park haline getirilmiştir. 

Camiden biraz uzakta Tebriz Kapısı dı

şında yer alan hamam çevresinin bozul
masından dolayı Çöplük Hamarnı ad ıyla 

da tanınmaktadır. Tek hamam olarak dü
zenlenen yapı dikdörtgen bir alana otur
maktadır. İki renkli taşla örülen sivri ke
mer altında dikdörtgen açıklıklı bir kapı

dan üzeri t onozlu ön mekana geçilir. Ar
kada yer alan 14.50 x 14.50 m. ölçüsünde 
kare planlı soğukluk tromplu geçişlere sa
hip aydınlık fenerli bir kubbeyle örtülü
dür. I lıklık ise ortada kubbe, yanlarda to
noz örtüye sahiptir. Ortası ku b be ile örtü
lü olan sıcaklığın üç yönünde tonoz örtü
lü birer eyvan vardır. İ kisi köşelerde, bir i 
yanda üç halvet hücresi kubbeler le örtül
müştür. Arkada sı.i deposu ile külhan bu
lunmaktadır. Yapı çeşitli dönemlerde ona
rım görmüş. son olarak 1985'te mermer 
kaplamaları yenilenmiştir. 1836-1839 yı l 

ları arasında Vali Osman Nuri Paşa tara
fından caminin yanında bir muvakkitha
ne yaptırılmıştır. Günümüze ulaşmayan 
bu yapıdan hiçbir iz kalmamış olup yeri 
tam olarak t esbit edilememektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbrahim Hakkı Konya~. Abideleri ve Kitabe
leri ile Erzurum Tarihi, istanbul 1960, s. 230-
247; Fügen Kınaçav, Erzurum Osmanlı Devri 
Camileri (lisans tezi, 1971 ), İÜ Ed . Fak. Sanat 
Tarihi, s . 8-12; Hamza Gündoğdu, Erzurum La
la Paşa Külliyesi, Ankara 1992; a.mlf .. "Erzu
rum'da Osmanlı Dönemi Eserleri", Kaynaklar, 
sy. 5, Ankara 1987, s . 41-49; a .mlf., "Erzu
rum'da Türk-İslam Yapılan", MK, sy. 82 ( 1991 ), 
s. 23-29; Şerare Yetkin, "Sinan'ın Mimarisinde 
Çini Süsleme", Mimarbaşı Koca Sinan: Yaşa
dığı Çağ ve Eserleri(nşr. Sadi Bayram), İstanbul 
1988, 1, 479-498; M. Orhan Bayrak, Türkiye Ta
rihi YerlerKılavuzu,İstanbul1994, s. 219; Nus
ret Çam, "Mimar Sinan ' ın Eserlerinde Mahal
li Unsurlar" , Türkler(nşr. Hasan Celal Güzel 
v. dğr.). Ankara 2002, XII, 111-120; a.mlf., "Er
zurum Kabe Mescidi", VD, XIX ( 1985). s . 119-
125; a.mlf .. "Erzurum Lala Paşa camii Şamdan
ları", Lale, sy. 6, İstanbul1988, s. 114-121. 

li] AHMET VEFA ÇüBANOi'iLu 

1 
LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESf 

L 

Konya'nın Ilgın ilçesinde 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen külliye. 
_j 

Şehir merkezinde çarşı içinde Lala 
Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kül
liye cami, sıbyan mektebi, imaret, fırın, 
t abhane odaları. han. arasta ve sebilden 
oluşmaktadır. Cami kapısı üzerindeki ki-
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tabeye göre 984 (1576) yılında inşa edi
len külliyenin bütün yapıları mevcut olup 
her biri vakfiyede tek tek belirtilmiştir. 

Kesme taş malzeme ile inşa edilen tek 
kubbeli cami, önünde üç birimli bir son 
cemaat yerine sahiptir. Harim yaklaşık 
16 x 17,30 m . ölçüsünde kareye yakın 
planlı olup üzeri pandantiflerle geçişi sağ
lanan kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. 
Kurşun kaplı kubbe, köşelere ikişer tane 
gelecek şekilde yerleştirilen payanda ke
mer leriyle desteklenmiştir. Cepheler, 
ikinci sıra pencereler üstünde yer alan ya
tay silmelerle ikiye bölünmüştÜr. İç me
kan, kıble yönü · hariç diğer üç yönde de
rin sivri kemerlerle yaniara doğru geniş
letilmiştir. Kuzeyde taçkapıyı düzenleyen 
iki, doğu ve batı yönlerinde ortaya denk 
gelen birer ayakla ikişer sivri kemerli bi
rim oluşturulmuştur. 1 ,35 m. derinliğe 
sahip bu kemerli birimlerin üstüne me
kanı üç yönde çevreleyen mahfiller yer
leştirilmiştir. Kuzeydeki mahfi! kapı üs
tünde taş konsolların desteğiyle biraz öne 
çıkarılmıştır. Mekan kuzeyde ve diğer iki 
yönde dört sıra pencere ile aydınlatılmış
tır. Doğu ve batı yönünde ilk iki sıra pen
cereler sivri kemerli alınlıklı ve dikdört
gen açıklıklıdır. Aynı özellikte pencereler 
güney ve kuzey yönlerinde yalnızca alt 
sırada uygulanmıştır. Üst sırada yer alan 
diğer pencereler ise sivri kemerli açıklık
lara sahiptir. Kubbenin göbeğinde. mih
rabın, kapının ve pencerelerin üzerinde 
barak kalem işleri bulunmaktadır. 

İki yanda yivli birer sütun çe ile sınırla
nan mihrap mukarnaslı olup beş kenarlı 
bir nişe sahiptir. N işin köşeleri zikzaklı 
süslemeli, zarif sütunçelidir. Mukarnasın 
altında her yüzeyde birer rozet işlenmiş
tir. Daha aşağıda taş üzerine kalem işi 
olarak yapılan zarif bitkisel süsleme ya
tay bir biçimde n işi dolanır. Dışta silme-
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lerle çevrelenen mihrabın bordürlerinde 
de yer yer kalem işinden izler vardır. Mih
rabın taç kısmı üçgen olarak düzenlenmiş, 
kıvrık dallı ve rOmili bir kompozisyonla 
süslenmiştir. 

Ahşap minber, korkulukları ve yan ay
nalarının ajurlu geometrik kompozisyon! u 
oluşu ile dikkat çeker. Bursa kemerli ola
rak düzenlenen köşk kısmı yüksek kas
naklı ve külahlıdır. Ahşap vaaz kürsüsü 
armudi formda olup ajurlu korkuluğa sa
hiptir. Kuzeybatı köşesinde yer alan mü
ezzin mahfili de ahşaptır. Bursa kemerli 
açıklıklı ahşap direkler üzerine oturan 
· mahfile kuzey yönünde yer alan merdi
venle çıkılır. Ahşap konsollar la hafif dışa 
taşan mahfilin tavanı kasetlidir. Eskiden 
kalem işi süslemeli olduğu konsollarda 
kısmen farkedilen izlerdEm anlaşılmak
tadır. 

. Son cemaat yeri köşelerde ikisi bakla
vali, ortada ikisi mukarnas başlıklı dört 
sütuna oturan sivri kemerli açıklıklara sa
hiptir. Yalnızca mihrap eksenindeki ke
mer iki renkli taş örgülüdür. Birimlerin 
üzeri pandantiflerle geçişleri sağlanan 
kubbelerle örtülmüştür. İki yandaki kub
beler sekizgen kasnaklıdır. Sade silmeler
le dikdörtgen çerçeve içine alınan taç kapı 
kilit taşı rozet süslemeli, sivri kemerli bir 
düzenlemeye sahiptir. Alttaki kapı açıklığı 
basık kemerlidir. Kemer örgüsünde geç
m eli olarak renkli iki taş kullanılmıştır. 

Üstte iki satırlık inşa kitabesi, alınlıkta si
yah zemin üzerine rOmili ve bitkisel süs
lemeli bir kompozisyon vardır. Kapının iki 
yanı mukarnaslı birer nişle hareketlendi
rilmiştir. Yanlarda sivri kemerli, alınlıklı 
ve dikdörtgen açıklıklı birer pencere ile 
basık kemerli açıklıklı birer kapı bulun
maktadır. Köşelere yakın yerleştirilen bu 
kapılardan sağdaki minareye, soldaki 
mahfi! e geçişi sağlar. Köşede yer alan 

minare beden duvarları üstüne oturmak
tadır. Pabuç kısmı üzerinde yükselen 
onaltıgen gövdenin ortasında süslemeli 
bir kuşak bulunmaktadır. Mukarnaslı şe

refenin korkulukları geometrik kompo
zisyonludur. Petek kısmında da çokgen 
olarak devam eden minare kurşun kaplı 
bir külaha sahiptir. 

Cami avlusunda bugün yenilenmiş bir 
şadırvan vardır. Eskiden sekizgen planlı 
ve üzeri kurşun kaplı külahla örtülü bir 
şadırvanın varlığı bilinmektedir. Günümü
ze ulaşmayan bu şadırvanın onikigen su 
haznesi çok harap olmuştur. Haznenin bir 
yüzünde ortada tek daldan çıkan çiçeğin 
rozetlerle süslenmiş olduğu, iki yanında 
da birer ibrik motifinin işlendiği görül
mektedir. 

Vakfiyede içinde kütüphanesi bulunan 
bir sıbyan mektebinden bahsedilmekte
dir. Caminin batı yönünde yer alan 7 x 13 
m. ölçüsünde dikdörtgen planlı rnekte
bin avluya açılan bir kapısı ile yine aynı 
cephede avlu dışına açılan bir pencere
si vardır. Güneyinde bir tepe penceresi 
olan yapının üzeri aynalı tonazla örtül
müştür. 

Avlunun batısında kuzey-güney doğ
rultusunda yerleştirilmiş olan imaret yan
yana üç kubbeli birimden oluşur. Bunlar
dan kuzeydeki 8 x 8 m . ölçüsünde kare 
planlı ve tek kubbeli birimin vakfiyede be
lirtilen mutfak olabileceği düşünülmekte

dir. Güneyde yer alan diğer mekan 8 x 17 
m. ölçüsünde ve dikdörtgen planlı olup 
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aydınlık fenerli iki kubbe ile örtülmüştü . 

Her birimin avluya açılan birer kapısı ve 
penceresi vardır. Avlunun kuzeybatı kö
şesinde kemerli açıklıklı ve tonoz örtülü 
iki mekan arastaya bitişik olarak yerleş
tirilmiştir. Bunların vakfiyede odunluk 
olarak belirtilen yerler olduğu tahmin 
edilmektedir. Kuzeydoğu köşesinde yer 
alan ve kuzeyden arastaya, doğudan ha
na bitişik olan S x 1 S m. ölçüsünde dik
dörtgen planlı bir yapı vardır. Avluya bir 
kapı ve pencere ile açılan mekanın üzeri 
aynalı tonazla örtülüdür. İçinde iki adet 
baca ve tonozunda da havalandırma de
likleri olan bu mekanın vakfiyede adı ge
çen fırın olduğu kabul edilmektedir. Av
lunun batısında hana bitişik olarak yer
leştirilen kare planlı ve kubbeli odalar yer 
alır. içlerinde birer ocak bulunan bu me
kanlar vakfiyede belirtilen tabhane oda
ları olmalıdır. Kuzeyde mevcut iki oda ara
sında aynalı tonazi u bir ön mekan vardır. 
Odaların kapıları bu ara mekana, pence
releri ise avluya açılmaktadır. Güneydeki 
üç odanın kapı ve pencereleri batı yönün
dedir. Avlunun doğusunda han kapısının 

· ycınlarında biri aynalı tonozlu, diğeri kub
beli iki mekan daha görülür. Her iki me
kan da han kapısının sahanlığına açılmak
tadır. Vakfiyede belirtilen samanlığın to
nozlu mekan, deponun da kubbeli mekan 
olabileceği belirtilmektedir. 

Avlunun doğu yönünde yer alan han 
külliyenin büyük yapılarından biridir. Yak
laşık36 x SO m. ölçüsünde olan yapının 
inşa kitabesi yoktur. Yalnızca orta mekan
da yer alan bir ocağın taş konsolu üzeri
ne kabartma olarak 992 (1584) tarihi iş
lenmiştir. Hanın muhtemelen bu tarihte 
tamamlandığı kabul edilmektedir. Kuzey
den arasta ile bitişen yapının üzeri doğu
batı yönünde beş adet beşik tonazla ör
tülmüştür. Ortada bir koridorla üçe bö
lünen yapı batıda cami avlusuna. doğu
da dışa açılan iki kapıya sahiptir. Avlu yö
nündeki kapının önünde yer alan sahan
lık çapraz tonozludur. Hanın kuzeyde yer 
alan mekanı daha büyük olup dört ayakla 
iki nefli, güneydeki ise üç ayakla iki nefli 
olarak düzenlenmiştir. içte her üç mekan
da da ocak nişleri mevcuttur. Ortadaki 
koridordan bir merdivenle çıkılan üst kat
ta tonoz örtülü ve ocaklı üç oda vardır. 

Külliyenin kuzeyinde boydan boya uza
nan 11 x 87 m. ölçüsündeki arasta karşı
lıklı sıralanmış dükkaniardan oluşmakta
dır. 70 metrelik kısmı kapalı. diğer kısmı 
üzeri açık olarak düzenlenen arasta so
kağında kapalı bölüm ün iki ucunda ve iki 

yanında birer kapı vardır. Tonoz örtülü ve 
ocaklı toplam yirmi beş dükkanın bulun
duğu kapalı bölümün bedesten gibi kul
lanılmış olduğu düşünülebilir. Güneyde 
cami avlusuna açılan kapının sağındaki 
dükkanın diğerlerine göre kalın tutulan 
duvarında bir sebil vardır. Vakfiyede be
lirtilen sebil bu olmalıdır. Üzeri açık bölüm 
ise tonoz örtülü yirmi dükkanlı olarak dü
zenlenmiştir. 
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lAlA şAHiN PAŞA 
(ö. 788/1386 [?]) 

İlk Osmanlı beylerbeyi. 
_j 

Bazı kaynaklarda Şahin Lala diye anılır. 
Vakfıyesinde babasının adının Abdülmuin 
olarak geçmesi onun sonradan müslüman 
olup devlet hizmetine girdiğine işaret 
eder. Belgradi Haki Efendi'nin Hadai
ku'r-reyhan adlı Şel}a'il} tercümesinde 
Orhan Gazi'nin azatlı kölelerinden olduğu 
belirtilir (vr. 4b vd.). Kirmasti'de (bugün
kü Mustafakemal paşa) cami ve külliyesi
nin bulunması ise bu kasabadan olduğu 
kanaatini vermektedir. 

Şahin Paşa'nın hayatı hakkında fazla 
bilgi yoktur. Osmanlı kaynaklarında Ru
meli'deki faaliyetleriyle ilgili olarak veri
len bilgilerde yer yer karışıklık vardır. Bili
nen ilk görevi Orhan Bey'in oğlu Murad'ın 
(1.) lalası olmasıdır. Bu sebeple kaynak
larda Lala unvanıyla anılmıştır. Şehzade 

Murad'ın yanında İzmit ve Bursa'da bu
lunduğu anlaşılan Lala Şahin, büyük şeh
zade Süleyman'ın ani ölümü üzerine (758/ 
1357) Rumeli yakasındaki fetihleri sür
dürmek amacıyla Orhan Bey tarafından 
küçük yaştaki Şehzade Murad ile birlik
te Gelibolu'ya gönderildi (760/1359) . Mu
rad'ın yanında Çorlu, Lüleburgaz ve civar 
kaleterin fethinde önemli rol oynadı. Ar
dından 762 (1361) yılında Edirne'nin fet
hini sağladı. Orhan Gazi'nin 1362'de öl
mesi ve Şehzade Murad'ın Bursa'ya gel
mesi üzerine Rumeli'deki kuwetlerin ida-
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resi beylerbeyi sıfatıyla ona verildi. Hacı 
İlbey ve Evrenos Bey'le birlikte Rumeli'
de fetihleri hızlandırdı. Yeni ve Eski Zağ
ra ile Filibe'yi aldı, Sofya'ya doğru ilerledi. 
Bu arada Rumeli fütuhatına karşı teşkil 
edilen bir Haçlı ordusunu Meriç kıyısında 
Hacı İl bey ile birlikte ani bir baskın sonu
cu bozguna uğrattığına dair Osmanlı kay
naklarında yer alan bilgiler şüphelidir. 
772 (1370-71) yılında ihtiman ve Sama
kov'u alan Lala Şahin Paşa'nın bu faali
yetleri Köstendil'de bulunan Bulgar kralı
nın Osmanlılar'a yakınlaşmasına yol açtı. 
1371'de Sırp müşterek kuwetlerinin Çir
men'de bozguna uğratılmasında önemli 
rol oynadı. Bunun ardından Veziriazam 
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın 
maiyetinde Makedonya fütuhatına katıl
dı; Kabaağaç. Kavala. Drama, Zihne ve 
Serez'in alınmasını sağladı (Edirneli Oruç 
Beğ, s. 46) ve muhtemelen N iş fethinden 
hemen sonra 788 (1386) baharındaki Ka
raman seferinden önce vefat etti. Kir
masti'deki türbesinde medfundur. Neşri 
onun Bosna seferi sonrasında ( Cihannü

ma, ı. 239, 24I). Hadidi avianırken ( Teva
rih-i AL-i Osman, s. I o ı). Solakzade Saf
ya'nın zaptı arefesinde (Tarih, I, 52) öldü
ğünü kaydeder; Hoca Sadeddin ise 1389 
Kosova Savaşı'na katıldığını belirtir (Ta
cü't-tevarih, I. I21). Lala Şahin, bazı Os
manlı kaynaklarında ve araştırmalarda 
Bosna ve Arnavutluk yöresinde 1380'ler
de faaliyette bulunan Kefalya 1 Kavala Şa
hin ile karıştırılmıştır. 

Filibe fethinden sonra bölgenin çeltik 
ziraatma açılmasını sağlayan ve aldığı 
esirlere, ordunun geçmesi için düzenli 
yollar ve Meriç nehri üzerine kagir bir 
köprü yaptıran Lala Şahin Paşa'nın Bur
sa'da ham (Bezir Han). mektep ve med
resesiyle bir mahallesi vardır. Rivayete 
göre Şahin Paşa. Hisar içinde Balıkpazarı 
kapısı civarında bulunan bu medreseyi 
İznik'in fethi sırasında mahsur kalanlara 
yardıma gelen Bizans kuwetlerini yene
rek elde ettiği ganimetle 7 40'1ı ( 1339) yıl
larda inşa ettirmiştir. Medresesi için 749'
da (1348) düzenlediği vakfiyesi mevcut
tur. Medrese 1S1S, 1778, 1818, 1844 ve 
1968 yıllarında onarım görmüş olup halen 
çocuk kütüphanesi olarak kullanılmakta
dır. Mustafakemalpaşa'da Kirmasti çayı
nın yarıında mescid, medrese. tekke. ha
mam, imaret ve türbeden oluşan külli
yesi türbe dışında harap haldedir. Tekke
sinin 1860'1ı yıllarda faal olduğu bilinmek
tedir (bk. LALA ŞAHİN PAŞA KÜLLİYESİ). 
Mescid ve tekkesinin kuzeyinde bulunan 
medresenin yerinde ilkokul bulunmakta-
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