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Edirne’de
XV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda inþa edilen

külliye.
˜ ™

Cami, mevlevîhâne, imaret, çeþme ve
mektepten oluþan külliye Murâdiye sem-
tinde Saray ovasýna hâkim bir tepede yer
almaktadýr. Günümüzde hazîresiyle birlik-
te cami saðlam durumdadýr ve ibadete
açýktýr. Diðer yapýlarý ise tamamen orta-
dan kalkmýþ olup haklarýnda kaynaklar-
dan bilgi edinilebilmektedir. Caminin ka-
pýsý üzerinde yer alan kitâbesi 839 (1435-
36) yýlýný vermekle birlikte bugün kayýp
olan II. Murad vakfiyesinin 830 (1427) ta-
rihli olduðu bilinmektedir külliyenin mi-
marý belli deðildir, ancak mimar Þehâbed-
din tarafýndan yapýlmýþ olduðu düþünül-
mektedir. Etrafý set duvarlarýyla çevrili olan
külliyenin kuzey-güney, kuzeybatý ve ku-
zeydoðuda demir þebekeli birer avlu kapý-
sý bulunmaktadýr. Avluya esas giriþ güney
yönündeki âbidevî kapýdan saðlanmakta-
dýr. Empire üslûbunda olan bu kapýda
Hattat Râkým imzalý Sultan Mahmud’un
tuðrasý görülmektedir.

Tabhâneli / zâviyeli planda olan cami,
düzgün kesme taþlarla inþa edilmiþ olup
güney-kuzey ekseninde arka arkaya iki
kubbe, yanlarda birer kubbe ile kuzeyde
beþ gözlü son cemaat yeri ve kuzeybatýda
tek þerefeli bir minareden meydana gel-
mektedir. Yapýnýn son cemaat yeri tuðla

örgülü, yuvarlak kemerli beþ gözlü açýklýk-
lara sahiptir. Bu açýklýklar ortada yüksek
bir kubbe, yanlarda ikiþer aynalý tonozla
örtülü olup kalýn pâyeler üzerine oturmak-
tadýr. Camiye giriþ basýk kemerli, mukar-
nas kavsaralý mermer bir taçkapýdan sað-
lanmaktadýr. Taçkapýnýn iki yanýnda düþey
dikdörtgen planlý, demir þebekeli pence-
re açýklýklarý ile bir mihrap niþi yer almak-
tadýr. Pencere açýklýklarý içeriden Bursa
kemerli hücrelere açýlmakta, bu hücrele-
rin üzerinde kuzeybatýdan çýkýlan bir mah-
fil bulunmaktadýr. Birkaç basamakla çýký-
lan, kubbe ile örtülü avlu fikrini devam et-
tiren, prizmatik üçgenler üzerine oturan
aydýnlýk fenerli birinci kubbeden sonra
Türk üçgenleri üzerine oturan kubbeli
esas ibadet mekânýna girilmektedir. Yan-
larda ise daha küçük ve alçak tutulmuþ
kubbeli tabhâne odalarý yer almaktadýr.
Her iki tabhâne odasýnda da bir ocak, dört
adet duvar niþi bulunmaktadýr. 2005 yý-
lýnda tamamlanan restorasyon çalýþma-
sýnda kuzeydoðuda tabhâne önündeki pâ-
yede bir çeþmenin varlýðý ortaya çýkarýl-
mýþtýr.

Cami, dýþtaki sadeliðine karþýlýk içeride
çok kaliteli çini ve zengin kalem iþi beze-
mesiyle dikkat çekmektedir. Mihrap bölü-
münün doðu ve batý duvarlarý alt pence-
relerin üst hizasýna kadar mihrap da da-
hil olmak üzere tamamen çini kaplýdýr. Sýr
altý tekniðinde beyaz zemin üzerine ma-
vi, birbirinden farklý bitkisel ve geometrik
desenli altýgen çiniler, aralarýný dolduran

fîrûze renkli üçgen çinilerle bir yýldýz mey-
dana getirmektedir. Çinili duvarlarýn üst
kenarýnda kabartma bezemeli palmet fri-
zi yer almaktadýr. Bu frizin altýnda kalem
iþi bezemenin devam etmesinden dolayý
sonradan eklenmiþ olduðu düþünülmek-
tedir. Ýznik mavi-beyaz seramiklerinin ka-
litesini gösteren bu çinilerle Edirne’de ori-
jinal bir üslûp ortaya çýkmaktadýr. Ancak
bu çinilerin 2001 yýlýnda birçoðu tahrip
edilerek çalýnmýþtýr. Günümüzde çini res-
torasyonu ile kýrýlan parçalar tamamlana-
rak yerlerine takýlmýþ, çalýnan çinilerin yer-
leri alçý sýva ile kaplanýp boþ býrakýlmýþtýr.
3,65 × 6,35 m. ölçülerindeki muhteþem
mihrapta mavi-beyaz ve renkli sýr tekniði
birlikte kullanýlmýþtýr. Kabartma geomet-
rik ve bitkisel motifli fîrûze, sarý, lâcivert,
açýk yeþil renkteki bu levha çiniler teknik
ve üslûp bakýmýndan Bursa’daki Yeþilca-
mi’den sonra gelen en güzel örnektir.
Mihrapta ayrýca kartuþ þeklinde II. Mu-
rad’ýn adý ile üç satýr sülüs ve iki satýr kûfî
hatla Âl-i Ýmrân sûresinden âyetlerin yer
aldýðý yazý kuþaklarý vardýr.

Yapýda farklý dönemlere ait kalem iþi be-
zeme bulunmaktadýr. Günümüze kýsmen
ulaþabilmiþ olan parçalardan anlaþýldýðý-
na göre duvarlarýn üst yarýsý ve örtü siste-
mi çok renkli kalem iþleriyle süslenmiþti.
Yapýdaki en eski tabaka kýrmýzý zemin üze-
rinde siyah tahrirli beyaz, sarý ve lâcivert
bezemelerden oluþmaktadýr. Bunlar giriþ
aydýnlýk fenerli kubbenin yarýya yakýn bö-
lümünde, iki orta kubbeyi birbirine baðla-
yan büyük kemerin iç yüzünde ve mihrap
tarafýndaki kubbeli mekânýn sol tarafýn-
daki duvarda mevcuttur. Ýlk tabakanýn üs-
tünde lâcivert üzerine beyaz yazýlardan
ibaret yazý þeridi duvarýn alt bölümündeki
çinilerin hemen yukarýsýnda yer alýr. Üçün-
cü bir tabaka tabhâne odalarýnda görül-
mektedir. 1165 (1752) yýlýndaki deprem-
den kaldýðý tahmin edilen bu tabaka yazý
frizi ve mimari bezeme parçalarýndan mey-
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dana gelmektedir. Dördüncü bir tabaka
ise mihrap duvarýnýn üst bölümünde bu-
lunmaktadýr. Hayalî bir mimarinin iþlen-
diði bu kalem iþlerinin XIX. yüzyýldan kal-
ma olduðu sanýlmaktadýr. Yapýnýn mean-
dýr motifini andýran geometrik süslemeli
pencere kapaklarý ile korkuluklarý, þebe-
keli ahþap minberi ve vâiz kürsüsü devri-
nin aðaç iþleri olarak dikkat çekmektedir.
Mihrabýn batýsýnda üstte çerçeve içinde
yer alan taþýn halk tarafýndan Kâbe taþý
olarak tanýmlanmasýndan dolayý yapý Edir-
ne’de Eskicami’den sonra ikinci önemli zi-
yaret yeri olmuþtur. Ayrýca son cemaat ye-
rinin kuzeydoðu köþesindeki pâyede alçak
kabartma, yýldýz bezemeli yuvarlak rozetle
taçkapýda, kavsarayý kuþatan sivri keme-
rin tepe noktasýnda Mevlevî sikkesi biçi-
minde, kýrmýzý renkli taþla yapýlmýþ bir kak-
ma mevcuttur. Bu süslemeler tasavvufa
iliþkin birtakým simgeleri ifade etmesi ba-
kýmýndan önemli sayýlýr.

Minaresi kesme taþtan, kare kaide üze-
rine çokgen gövdeli olup tek þerefeli ve
kurþun kaplý konik külâhlýdýr. Ýlk yapýldýðýn-
da yeþil çinilerle kaplý iken 1165’teki (1752)
depremde yýkýlmasý üzerine I. Mahmud
devrinde sade olarak inþa ettirilmiþtir. 1957
yýlýndaki depremde bir defa daha yýkýlan
minare tekrar yenilenmiþ ve þimdiki hale
getirilmiþtir. Avlusunda altý musluklu, kur-
þun kaplý, beþgen çatýyla örtülü, düzgün
kesme taþ bir þadýrvan yer almaktadýr. Beþ
ahþap sütunla çevrelenmiþ olan þadýrva-
nýn ahþap korkuluklarý vardýr.

Mevlevîhâne caminin kuzeyinde yer al-
maktaydý. Ahþaptan olduðu tahmin edilen
tekke binalarý semâhâne, harem dairesi,
derviþ hücreleri, dede odalarý, imaret, tür-
be ve kütüphaneden meydana gelmektey-

di. Mevlevîhânenin mimarisi hakkýnda ya-
zýlý kaynaklarla yapýya iliþkin fotoðraf ve
kroki niteliðindeki çizimlerden bilgi edinil-
mektedir. Oral Onur kitabýnda Kadir De-
de’nin tarifi üzerine, “Þadýrvana karþý ka-
pýdan selâmlýða girildiði zaman saðýnda
þeyhin misafir kabul odasý, solda kahve
odasý, onlarýn arkasýnda dedelerin oturma
ve soyunma odalarý, Þeyh Kâmil Efendi’-
nin mûsiki odasý, ortada bir salon, harem-
lik kapýsý ve haremlikte de misafir için ay-
rý, þeyh ailesi için ayrý birçok oda bulunu-
yordu. Hücre tabir edilen sekiz tane dede
odasý, sýra ile evler, salon, türbe ve sað ta-
rafýnda semâhânesi vardý. Tekkenin izbe
kýsmý depo idi. Ýmarethânesinde aþevi, ki-
ler, ocaklar, fodla fýrýný, hamur tutma ve
malzeme yerleri bulunuyordu” diye nakle-
derken (Edirne Mevlevihanesi, s. 10) Ek-
rem Hakký Ayverdi, “1929 yýlýnda gördü-
ðümüz mevlevîhâne kýsmý ahþap idi, set
duvarý da yeniden yapýlmýþtý. Daha evvel
mevlevîhânenin set duvarýyla beraber kâ-
gir olmasý, bu sefer ahþap olarak yapýlmýþ
olmasý pek muhtemeldir. Caminin mihrap
tarafýnda hazîreden sonra kalan sahada
da þeyh ikametgâhý olan binalar varmýþ.
Bizim gördüðümüzde bunlar yoktu” þek-
linde anlatmaktadýr (Osmanlý Mi‘mârîsi II,
s. 407). Rifat Osman tarafýndan çekilmiþ
1920 yýlýna ait fotoðrafta caminin mihrap
tarafýnda solda þeyh konaðý, saðda derviþ
hücreleri yer alýrken (Ünver, Edirne Mura-
diye Camii, s. 2) Ali Saim Ülgen’e ait ta-
rihsiz bir fotoðrafta tekkenin semâhâne
kýsmý görülebilmektedir (Arseven, II, 447).
Ayrýca tekkenin genel görünümü, planý,
semâhânesi, derviþ hücreleri, þeyh odala-
rý, imareti, türbesi ve mektebin mimari-
leri hakkýnda fikir veren kroki niteliðinde
çizimleri yayýmlanmýþtýr (Onur, Edirne
Mevlevihanesi, s. 1-4, 120-127). Mevlevî-
hânenin 1935’ten sonra yýkýldýðý bilinmek-
tedir.

Caminin kuzeydoðusunda yer alan ima-
rethânesi aþevi, kiler, fodla fýrýný, hamur
tutma bölümlerinden oluþmaktaydý. Ýma-
rette Mevlevî derviþlerinin, talebelerin, mi-
safirlerin ve camide hizmet edenlerin ye-
mek ihtiyacý karþýlanýrdý. Ayrýca cami mi-
naresinin gölgesinin düþtüðü yere kadar
olan evlere her gün fodla, perþembe gün-
leri pilâv ve zerde daðýtýldýðý bilinmektedir.
Caminin kuzeyinde þadýrvana yakýn yerde
kare planlý, tek katlý, beþik çatýlý olduðu bi-
linen türbe bulunmaktaydý. Türbede tek-
ke þeyhleri olan Neþâtî, Enîs Receb Dede
ve Ali Eþref Dede’nin sandukalarý vardý.
1925 yýlýnda Trakya umumi müfettiþi Kâ-
zým Dirik tarafýndan yýktýrýlan türbedeki

mezarlar cami hazîresine nakledilmiþtir.
Yapýnýn zengin bir kütüphanesi mevcut-
tu. Ancak kütüphanenin mimarisi hakkýn-
da bilgi bulunmamaktadýr. Kitaplardan ba-
zýlarýnýn Konya Mevlânâ Dergâhý’nda, ba-
zýlarýnýn ise Edirne Selimiye Camii Kütüp-
hanesi’nde olduðu bilinmektedir. 1920 yý-
lýna ait bir fotoðraftan mektebin güney-
deki büyük giriþ kapýsýnýn yanýnda olduðu
görülmektedir (Ayverdi, s. 415). Buna gö-
re kesme taþtan bodrum üzeri iki kat
olan mektep kirpi saçaklý ve kiremit kaplý
beþik çatýyla örtülü olup bir adet bacasý
vardýr. Cephede altlý üstlü üçer penceresi
vardýr. Bunlardan alttakiler sivri kemerli
alýnlýklý olup üstekilere göre biraz daha
büyüktür.

Caminin güneyinde ve güneybatýsýnda
içinde tekke þeyhlerinin, þairlerin ve din
âlimlerinin gömülü olduðu hazîresi yer al-
maktadýr. Giriþi doðudaki düzgün kesme
taþ örgülü, basýk kemerli bir kapýdan sað-
lanan hazîrede Mevlânâ Celâleddîn-i Rû-
mî’nin evlâdýndan mevlevîhânenin birinci
þeyhi Celâleddin Çelebi ile ikinci þeyhi Ce-
mâleddin Çelebi’nin yaný sýra tekke þeyh-
lerinden Mehmed Ârif Dede, Osman De-
de, þair Neþâtî, Seyyid Mahmud Dede,
þair Enîs Receb Dede, Mehmed Emin De-
de, Süleyman Dede, Ahmed Dede, Ali Eþ-
ref Dede, son þeyh Selâhaddin Dede ve
Þeyhülislâm Mûsâ Kâzým Efendi’nin me-
zarlarý bulunmaktadýr.

Edirne Murâdiye Camii’nin planý

Edirne Murâdiye Camii’nin minberi
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Caminin kuzeydoðusunda giriþ kapýsý-
nýn yanýnda bir çeþme mevcuttur. Kesme
taþtan kare planlý ve tek cepheli olan çeþ-
me piramidal taþ çatý ile örtülüdür. Bu-
gün sivri kemerli ayna taþý ve yalaðý kýrýla-
rak kapý takýlmýþ olan çeþme depo olarak
kullanýlmaktadýr. Diðer bir çeþme de külli-
yenin güneydeki giriþ kapýsýnýn önünde yer
almaktadýr. Sultan Süleyman Çeþmesi di-
ye bilinen çeþmenin kitâbesi söküldüðün-
den inþa tarihi belli deðildir. Kesme taþ-
tan iki cepheli, kemerli ve hazneli olan çeþ-
me de piramidal taþ çatý ile örtülüdür. Gü-
nümüzde çeþmenin suyu kesilmiþ, mus-
luklarý sökülmüþtür.
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Manisa’da
XVI. yüzyýlýn sonlarýnda

inþa edilen külliye.
˜ ™

Cami, medrese, imaret, çeþmeler ve
dükkânlardan meydana gelen külliye Ma-
nisa’nýn en önemli mimari eserleri ara-
sýnda yer alýr. Þehrin güneyinde Manisa

daðýnýn hemen altýnda, Sultâniye Camii’-
nin yakýnýnda bulunur. XIX. yüzyýlýn ba-
þýnda buraya bir kütüphane binasý da ek-
lenmiþtir. Kapýsýnýn üzerinde ve iki yanýn-
da yer alan kitâbelere göre yapýmý Muhar-
rem 991’de (Þubat 1583) III. Murad tara-
fýndan baþlatýlan caminin inþasý Zilhicce
994’te (Kasým-Aralýk 1586) tamamlan-
mýþ, diðer birimlerinin inþasý 1001 (1593)
yýlýna kadar sürmüþtür. 1099 (1688) dep-
reminde zarar gören külliye onarýldýktan
sonra 1780, 1782-1786 yýllarýnda da ciddi
bir tamir geçirmiþ, 1819’dan sonra ve
1952-1964 yýllarý arasýnda Vakýflar Genel
Müdürlüðü tarafýndan restore edilmiþtir.
Aslýnda külliyenin yerinde III. Murad’ýn
þehzadeliði sýrasýnda yaptýrdýðý, yanýnda
bir zâviye olan küçük bir cami bulunuyor-
du (1570-1572). Cemaati arttýðýndan ca-
mi yetersiz kalýnca padiþah 985 (1577)
tarihli bir fermanla, yapýnýn kapýsýnýn üze-
ri ile doðu ve batý duvarlarýnýn yýkýlmasý
suretiyle büyütülmesine izin vermiþtir.

Fakat bina temelinden tamamen yýkýlmýþ
ve bugünkü külliye 1583’te bizzat Mimar
Sinan tarafýndan planlanmýþtýr. Ýnþasý ile
görevlendirilen Mimar Mahmud Aða bir
süre sonra vefat edince görevi Mehmed
Aða üstlenmiþtir.

Cami. Enine dikdörtgen planlý yapýnýn
merkezî kýsmýnýn üzeri 10,80 m. çapýnda
bir kubbe ile, bunun iki yanýndaki (doðu
ve batý) bölümler ise yarým çapraz tonoz-
larla örtülüdür. Mihrap kýsmý güneydoðu
cephesinden ileri doðru taþkýnlýk yapan,
üzeri yine bir yarým çapraz tonozla örtülü
enlemesine bir mekândýr. Beþ bölümlü son
cemaat yerinin ortasý aynalý tonoz, yanlarý
ise kubbe ile örtülmüþtür. Altý sütunlu bu
revak etrafý duvarla çevrili þadýrvan avlu-
suna açýlýr.

Son cemaat yeri avlunun zemin seviye-
sinden yukarýda alçak bir teras teþkil eder.
Burada mukarnaslý baþlýklara sahip altý
mermer sütuna sivri kemerler oturmak-
tadýr. Son cemaat yeri duvarýnýn dýþ yüzün-
de iki adet mukarnaslý mihrap ve dört
adet pencere vardýr. Caminin cümle kapý-
sý kum saati motifli iki zarif sütunçe ara-
sýna alýnmýþ olup üzeri stalaktitlidir. Kapý-
nýn açýldýðý kare planlý orta mekân, kuzey
ve güney duvarlarýndaki pâyelere oturan
kemerler tarafýndan taþýnan ve kasna-
ðýnda on iki adet pencere bulunan pan-
dantifli bir kubbe ile örtülüdür. Sekizgen
kesitli küçük kubbeli dört aðýrlýk kulesi
daha çok dekoratif özelliðe sahiptir. Ana
eksende yer alan mihrap, üzeri stalaktitli,
iki yanýnda kum saati motifli somaki sü-
tunçelerin yer aldýðý çokgen biçimli bir niþ
halindedir. Mermer profilli silmelerin ku-
þattýðý mihrabýn palmetli bir tacý bulun-
maktadýr. Mermer minber zengin bir taþ
iþçiliðine sahiptir. Caminin dört sütun üze-
rine sivri kemerli küçük bir vaaz kürsüsü
vardýr. Harimin kuzey kýsmýnda dört sü-
tun ve kuzey duvarýnýn desteklediði kaþ
kemerli kadýnlar mahfili, güneydoðu köþe-
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