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dır. 1948'de onarılan türbesi belediye ta
rafından depo olarak kullanılmaktadır. 

Vakıf mütevelliliği kendisinden sonra bü
yük oğlu Mehmed, ondan da torunları 
Bali ve Hamzazadeler'e intikal etmiştir. 

Lala Şahin Paşa, bu eserleri için Kirmasti 
kasabasındaki yirmi sekiz dükkanla Orhan 
Gazi zamanında mülk edindiği köy ve me
raların tamamı olan sekiz köyü vakfet
miştir. Günümüzde Edirne'nin Lalapaşa 
ilçesine adını veren Şahin Paşa'nın soyun
dan gelen Baı\' ve Züfer beyleri n camile
riyle Hamza Bey'in türbesi de Kirmasti'
d edir. 

Lala Şahin Paşa Vakfıyesi'nin ilk sayfası (VGMA, defter 
nr. 732, s. 74) 
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Orhan Gazi döneminde 
Mustafakemalpaşa'da inşa edilen 

külliye. 
_j 

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 
(eski Kirmasti) Kirmasti çayının yakının
da bir parkın içinde yer alan külliye cami, 
medrese ve türbeden meydana gelmek
t edir. Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa'

nın Reblülewel 749 (Haziran 1348) tarihli 
vakfİyesinde belirtildiği üzere caminin 
karşısında bir de zaviye bulunuyordu. Lala 
Şahin Paşa'nın Kirmasti'de imaret dışında 
külliyeye gelir sağlayan hamam ve dük
kanlarla çayın üzerine ahşap bir köprü 
inşa ettirdiği çeşitli belgelerden öğrenil
mektedir. Lala Şahin Paşa bu eserleri, 
740 (1339-40) yılı civarında İznikyakının
da Bizanslılar ile yapılan Yalakabad (Ya
lova) Muharebesi'nde ele geçirilen gani

metlerle inşa ettirmiştir. Bugün külliye
den sadece türbesağlam durumdadır. 
Cami tamamen yok olmuş , şerefesiyle 

birlikte yıkılan minarenin alt kısnnı ile 
medrese duvarlarının bazı parçaları da 
günümüze ulaşmıştır. 

Minarenin kare planlı kaidesi kesme 
taşla tuğladan, pabuç ve gövdesi sadece 
tuğladan yapılmıştır. Minarede pabuç kıs
mının pahlanarak silindirik gövdeye bağ
landığı görülür. Gövdenin alt ve üst ke
narlarını ince birer bilezik sınırlar. Şerefe 
altının tuğladan stalaktitli olduğu bazı es
ki fotoğraflarından anlaşılmaktadır. Kai
denin doğuya bakan cephesinde bulunan 
mermer üzerine ta'lik hattıyla yazılmış 
dört satırlık manzum kitabe, 1238 yılı Re
ceb ayı başında (Mart 1823) minarenin ye
nilendiğini göstermektedir. Ayverdi'ye 
göre bu tamirat minarenin kaide kısmı
nın üstündeki bölümle ilgilidir (Osmanlı 
Mi'mfi.rfsil, s. 190). 

Caminin kuzeydoğusunda yer aldığı an
laşılan medresenin sadece kuzeydoğu ve 
kuzeybatıya bakan duvarlarının bir kısmı 
sağlam durumda iken Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında üzerine bir okul yapılmıştır. iri 
bloklar halindeki kesme taş ve tuğladan 
işçilikleri olan bu duvarlarda kuzeydoğu
dakinde dairevi şekilli iki sıra pencere yer 
almaktadır. 

Türbede kitabe bulunmamaktadır. Fa
kat vakfiyesinden anlaşıldığı üzere 749'
dan (1348) önce inşa edilmiştir. 21 Mu
harrem 1202 (2 Kasım 1787) tarihinde 
onarılarak yapıya yeni pencereler açılmış
tir. Restorasyon u 1948'de Maarif Vekaleti 
tarafından gerçekleştirilen t ürbe belediye 
tarafından depo olarak kullanılmaktadır. 
Kare planlı gövdesinin üzerine sivri külahlı 
bir kubbeyle örtülü olan türbe, büyük bir 
ihtimalle Bizans dönemine ait eski bir ya
pının duvarları ve bazı mimari parçala
rından faydalanılarak inşa edilmiştir. Ya-
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pının en hareketli cephesi durumundaki 
güneydoğu cephesi Bizans karakteri ta
şımaktadır. Bu cephede dört adet kade
meli yuvarlak kemer görülmektedir, bun
lardan batı uçtaki kemerin içinde geniş 
bir pencere yer alır. Pencerenin mermer
den yapılmış konsantrik kemeri lotus yap
raklarıyla zengin bir süsleme ihtiva eder. 
İki kemer arasındaki dairevi tuğla rozet, 
h asır örgüsü şeklindeki geometrik geç
ıneli bordür, bunun üstündeki kemercik 
frizi ve çatı eteğindeki çift sıra kirp,i sa
çak hareketli bir cephe meydana getir
mektedir. Giriş cephesi, ana eksen üze
rindeki kapı ve bunun iki yanında açılmış 
olan yuvarlak tuğla kemerli iki pencere
ye sahiptir. Kapı lentosu ve alınlığı Bizans 
işidir. Diğer cepheler oldukça sadedir. Gü
neybatı cephesinde bir, kuzeybatı cephe
sinde iki küçük pencere görülür. Yine Bi
zans malzemesi olan konsollarla taşınan , 

kalın kaval silmelerin sınırladığı sekiz di
limli yüksek kubbesi Selçuklu üsiQbun
dadır. Ayverdi tarafından tesbit edilen 
(a.g.e., s. 194, 197, rs. 276~277), üzerlerin
de nesih hattıyla yazılmış dua ve sürele
rin yer aldığı söveler bugün yerinde bu
lunmamaktadır. 

Hiçbir izi kalmamış o!an zaviyenin ca
minin tam karşısında olduğu vakfiyesin
de belirtilmiştir. Ayverdi bu bilgiye daya-

. narak zaviyenin yeri için caminin doğu
sundaki eğimli araziyi teklif eder (a.g.e., 
s. 190, rs. 266) . Buyapı1278'den (1861-
62) sonraki bir tarihte ortadan kalkmış
tır. Yeri bilinmeyen hamamın dükkanlarla 
birlikte 967 (1560) yılında tamire muhtaç 
olduğuna dair bir belge mevcuttur. Kir
masti çayının üzerinde büyük bir ihti
malle bugünkü modern köprünün bu
lunduğu mevki de yapılmış olan kırk göz
lü ahşap köprünün lll. Ahmed devrinde 
( 1703-1730) yenilendiği bilinmektedir. 
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Şekil ve renk özellikleriyle 
edebiyatta ve süsleme sanatlarında 

kullanılan çiçek. 
_j 

Farsça bir kelime olan !ale (Lat. tu li pa) 
çok yıllık, soğanlı ve otsu bir bitkinin adı
dır. Çiçekleri bir sap üzerinde bir tane olup 
çiçek örtüsü altı parçalı, serbest, kırmızı , 

sarı veya beyaz renkli olabilir. Her parça
nın dip kısmında genellikle esmer renkli 
bir leke görülür. Gerçek vatanının Orta 
Asya olduğu sanılan !ale esas itibariyle ya
bani bir bitkidir. Türkiye'de on beş kadar 
türü bulunmaktadır. Çok çiçekliler de da
hil yaklaşık 5000 çeşidi bahçelerde süs 
bitkisi olarak yetiştirilmektedir. 

Romalılar ve Bizanslılar döneminde ta
nınmayan !ale Anadolu'da XII. yüzyıldan 
itibaren süs bitkisi olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Lalenin Türkiye'den Avru
pa'ya ne zaman götürüldüğü kesin ola
rak bilinmemektedir. Avusturya-Maca
ristan imparatorunun Kanuni Sultan Sü
leyman nezdindeki elçisi Ootgeer Giselün 
van Busbeke'nin İstanbul'dan Avrupa'ya 
götürdüğü bitkiler arasında !ale soğanla
rının da bulunduğu sanılmaktadır. 1 559 
Nisanında Augsburg'da (Almanya) Hewart'ın 
bahçesinde çiçek açan !ale türü İsviçreli 
tabiat bilgini Konrad Gesner tarafından 
"tulipa turcarum" (Türk lalesi) olarak ad
landırılmıştır. Lale tutkusu, bütün dünya
da zaman zaman "!ale deliliği" (tulipoma-

LALE 

nia) diye anılan aşırı boyutlara ulaşmıştır. 

Bu tutkunun, !alen in XVI. yüzyıl istan
bul'unda kültür yoluyla çok sayıda çeşidi
nin elde edilmesiyle arttığı ve XVIII. yüz
yılda, özellikle sonradan Lale Devri ( ı 718-

1730) denilen dönemde doruğa ulaştığı 
bilinmektedir. Bugün Avrupa ülkelerinde 
!ale bitkisi için kullanılan "tulip" kelimesi, 
Türkler'in bu bitkiye "tulipan" adını ver
diklerini kaydeden Busbeke'nin hatıratma 
dayanmaktadır. S. W. Murray, bu ismin 
Türkler'in başlarına sardıkları tülbentle 
ilgili olduğunu kaydetmektedir. Kelime
nin " sarık biçimindeki çiçek" anlamında 
tülbentten gelmiş olması ihtimali kuv
vetlidir. 

istanbul'da ıslah edilmiş ilk !ale çeşidini 
elde eden kişinin Şeyhülislam EbüssuQd 
Efendi olduğunu Tabib Mehmed Aşki ki
tabında kaydetmektedir. XVIII. yüzyıl baş
larına kadar yetişen şükQfecilerle bunla
rın yetiştirdiği !ale ve zerrin çeşitlerinin 
isimlerini veren Netô.yicü'l-eshô.r adlı 
kitabın müellifi Cerrahpaşa Camii imamı 
Mehmed b. Ahmed Ubeyd'f Efendi de en 
eski !ale yetiştiricisi olarak E büssuud 
Efendi'yi göstermekte ve elde ettiği ilk 
!ale çeşidine "nur-ı adn" (cennet n uru) ismi 
verildiğini yazmaktadır. XVI-XVII. yüzyıl
larda İstanbul'da yetiştirilen !ale çeşitle
rinin isimleri, özellikleri ve yetiştiricileri 
hakkında bilgi veren el yazması risalele
re göre bunların sayısı2000 civarındadır. 

XVIII. yüzyıldan başlayarak adeta bir ya
rış haline gelen Iate yetiştiriciliği yoluyla 
şekil ve renk bakımından farklı ve her bi
rine ayrı ad verilmiş yüzlerce !ale türünün 
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