
$AH MELEK CAMii 

güneybatı duvarında iki panoda kalmış olan 
bu çiniler likivert zemin üzerine beyaz ve 
firfıze renktedir. Palmet ve rumllerin bir
birine bağlanarak oluşturduğu renkli sır 
tekniğindeki bordürlerle sınırianan firfıze 
sırlı altıgen çiniler düşey dikdörtgen pa
nolar şeklinde yan yana sıralanmıştır. AJ
tıgen çinilerin ortasında altın yaldızlı gül
bezekler bulunmaktaydı. Rutubetten ve 
bakımsızlıktan çoğu dökülmüş olan çini
lerin bir kısmı günümüzde Edirne Müzesi 
Türk ve islam Eserleri Bölümü'nde ve İs
tanbul'da Türk İnşaat ve Sanat Eserleri 
Müzesi'nde sergilenmektedir. Ayrıca mih
rap nişinde kavsaranın köşeliklerinde, yıl
dızlar meydana getiren alçı kabartma geo
metrik koropozisyonda yıldızların kolları ve 
etrafiarında alçıya gömülü firfıze çini par
çaları görülür. Çini panoların dışında ka
lan yüzeylerin kalem işi süslemelerle be
zenmiş olduğu bilinmekteyse de günü
müzde bunlardan bir iz yoktur. 

Yapının batı duvarının kuzey ucunda do
ğu taçkapısı ile aynı eksende bir ikinci gi
riş bulunmaktadır. Basık kemerli bu giriş 
aralığının eskiden var olduğu ileri sürülen 
medrese ya da ilk minareye geçişi sağla
dığı düşünülmektedir. Zamanımızda bu gi
rişin önünde demir doğrama bir sundur
ma bulunmaktadır. Doğu cephesinde üst 
pencerelerin ortasına yakın bir seviyede 
küçük taş konsollar dikkati çekmektedir. 

Şah Melek Camii'nin taçkapısı 
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Şah Melek Bey'in Şah Melek Camii haziresindeki kabri 

Bunların sonradan ilave edilen bir sundur
maya ait olduğu kabul edilmektedir. Ha
rimin güney ve batı cephelerinde üç sıra 
halinde beşer pencere, kuzey cephesinde 
diğer cephelerdeki orta sıra pencereleri hi
zasında iki pencere mevcuttur. Doğu cep
hesinde üç sıra halinde altı pencere var
dır. Harim gövdesinin üst kesiminde bü
tün cepheleri dolanan ve bir dizi silmeden 
oluşan bir saçak mevcuttur. Onikigen priz
ma şekilli kasnak gövdeye oranla basıktır. 
Gövdenin üst kesiminde doğu, batı ve gü
ney yüzlerinde yer alan sivri kemerli pen
cereler gövdeyi ikiye bölen saçak sebebiy
le kasnak üzerindeymiş gibi algılanmakta
dır. Caminin kuzeydoğu cephesinde kes
me taşla inşa edilmiş bir minare yer al
maktadır. Minareye giriş kürsünün doğu 
yüzü üstündeki basık kemerli bir açıklık
tan sağlanmaktadır. Harimin kuzeydoğu 
köşesiyle minare kürsüsü arasındaki bitiş
me çizgisi minarenin yapıya sonradan ek
lendiğini düşündürmektedir. Yapının ori
jinal minaresinin Balkan Savaşı sırasında 
yıktidığı tahmin edilmektedir. 

Yapının doğu cephesinin güney ucuna 
bitişik, 1965 yılında inşa edildiği bilinen ka
re planlı baldaken bir türbe bulunmakta
dır. Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından Sefer 
Şah adında bir kişiye ait olduğu belirtilen 
türbenin üstü, iki paye ve harim duvarı 
üzerine oturan pandantifli bir kubbeyle ör
tülü olup zeminde üç kademeli bir altlık 
üstüne oturtulmuş bir taş sanduka görül
mektedir. Caminin doğu ve güney cephele
rinde hazlre vardır. Yapının banisi Şah Me
lek Paşa'nın mezarı da buradadır. Bir Bi
zans lahdinin üzerine oturtulmuş taş san
dukadan oluşan mezarda mihrabı andıran 
baş taşı alt kesiminden çimentolu harç ile 
lahde tutturulmuştur. İlk üç satırı okuna
bilen kitabesinden Şah Melek Paşa'nın 845 
( 1441 -42) yılında vefat ettiği anlaşılmakta
dır. Ayak taşının büyük bir bölümü kırıktır. 
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ŞAH MUHAMMED BEDAHŞİ 

(bk. BEDAHŞI, Şah Muhammed). 

ŞAH MÜBAREK 

(bk. NECMEDDiN ŞAH MÜBAREK). 

ŞAH SULTAN KÜLLİYESİ 

Eyüp'te 
XVIII. yüzyılın sonunda 

inşa edilen külliye. 
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Eyüp ilçesinde Zal Mahmud Paşa Ca
mii'nin yanındadır. Türbe, sıbyan mektebi, 
sebil, çeşme ve hazireden meydana gelen 
külliye lll. Mustafa'nın kızı ve lll . Selim'in 
abiası olan Şah Sultan tarafından yaptırıl
mış ve 1215 (1800) yılında tamamlanmış
tır. Mimarı İbrahim Kamil Ağa'dır. Külliye
nin yerinde ewelce İskender Bey Mektebi 
bulunmaktaydı. Şah Sultan, kötü durum
daki mektebi ve bitişiğindeki Natiz Fey
zullah Efendizade Harnid Molla Efendi Ko
nağı'nı yıktırmış ve yerine külliyeyi inşa et
tirmiştir. 



Şah Sultan Türbesi ve Cesmesi 

Külliyenin cephesi doğu yönünde cad
de üzerinde yer alır. Solda her iki yanında 
birer küçük çeşmesi olan türbe, türbenin 
sağında avlu kapısı ve en sağda üzerinde 
sıbyan mektebi bulunan sebil yer alır. Av
lu cephesinin en solundaki kesme taş ör
gülü, bir kapı ile dikdörtgen formlu, !ok
ma demirli üç pencere açıklığına sahip be
zemesiz bölüm dışında bütün cephe mer
merdendir. Avlu kapısı yuvarlak kemerli
dir. Kemer iki yanda, yüzeysel duvar pa
yelerinin üstündeki kademeli profillerden 
meydana gelen başlıklara oturur. Kapının 
iki tarafından yüksek kaideler üzerindeki 
yalın başlıkları olan sütunçeler kapıya ha
reket kazandırır. Kapı üzerindeki altı sa
tır halinde on iki beyitlik kitabe Yesar!za
de Mustafa İzzet Efendi'nin hattıyla yazıl
mıştır. Daha yukarıda kapının üstünü dal
galı bir saçak örter. Kapı dekoratif bir kilit 
taşına sahip bir kemerle avluya açılır. Ke
merin üzerinde, "Cennet annelerin ayak
ları altındadır" hadisi yazılıdır. Cadde yö
nünde kapının her iki yanında madeni şe
bekeli, profil silmeli ve dalgalı hattı kemer
leri olan ikişer pencere bulunmaktadır. Ben
zerlerine sebilin sağında ve türbenin so
lundaki çeşmenin yanında rastlanır. Pen
cerelerin araları sathi duvar payeleri ve pro
filli yatay silmelerle hareketlendirilmiştir. 

Türbenin her iki yanındaki küçük çeşme
ler birbirinin aynıdır. Üst kısımlarında iki 
satırlık kitabeleri, ova! formlu küçük ya
lakları ve akant yapraklarıyla bezeli ayna 
taşları vardır. 

Türbeye kuzey tarafından girilir. Önde 
bağımsız dört sütunla türbenin ana göv
desine bağlı dört yarım sütun üzerine otu
ran yuvarlak kemerli üç açıklığa sahip re-

vak mevcuttur. Revakın yan yüzlerinden 
cadde tarafındaki , ortasında bir pencere 
bulunan mermer bir duvarla kapatılmıştır. 
Revakın orta kısmını pandantifli bir kub
be. iki yanını aynalı tonozlar örter. Revak 
sütunlarının araları kartuştarla bezeli kor
kuluk levhalarıyla kapatılmıştır. Dışta köşe

leri vurguianmış ve dört yüzü dışbükey ova! 
hatlarla yumuşatılmış. kare planla daire 
formunun kesişmesinden meydana gelen 
türbe içte 8 m. çapında yuvarlak planlı
dır. Üstü kurşun kaplı ve doğrudan duvar
lara oturan bir kubbeyle örtülüdür. Cephe
lerde altta on bir, üstte on iki pencere var
dır; pencereler basık kemerlidir. Alt pen
cereler içten kapaklı, dıştan madeni şe
bekeli. ova! olan üst pencereler ise içten 
renkli camlarla tezyinatlı, dıştan alçı pe
teklidir. Türbenin kapısı farklı iki renkte 
mermerle örülüdür ve yuvarlak kemerli gi
riş kapısının her iki yanındaki pencereler
den hemen sonra küçük boyutlu birer do
lap nişi bulunmaktadır. Türbede yan cep
heleri oluşturan karşılıklı üçer pencereden 
sonra büyük boyutlu iki dolap nişi daha 
vardır. Nişlerin tekabül ettiği köşeler göv
de boyunca yükselmekte ve profilli askı ke
merleriyle sonlanmaktadır. Askı kemerle
rinin üzerinde bu köşeler kulecikler şek
linde nihayete ermektedir. Türbede Şah 
Sultan'ın annesi Mihrişah Kadın. Şah Sul
tan ve eşi Nişancı Seyyid Mustafa Paşa 
yatmaktadır. Yapı bezerne açısından olduk
ça zengindir. Giriş kapısının kemerinin üs
tündeki panoya celi sülüs hatla Ankebüt 
süresinin 57. ayeti yazılmıştır. Yazının üze
rinde ortasında lll. Selim'in tuğrası bulu
nan, "S", "C" kıvrımlı silmelerle ve akant 
yaprağıyla zenginleştirilmiş bir taç kısmı 
yer alır. Kapının her iki yanında, dalgalı hat
lı ve profilli kemeriere sahip pencerelerin 
üzerinde celi sülüs hatla iki parça halinde 
Zümer süresinin 53. ayetinin bir bölümü, 
alt sıra pencerelerin üzerindeki geniş yazı 
kuşağında Zümer süresinin 73-75. ayet
leri yazılıdır. Kitabeler İsmail Zühdü Efen
di'nindir. Üst sıra pencerelerinin üst köşe
lerindeki madalyonlarda ism-i celiU, ism-i 
nebi, dört halife, Hasan, Hüseyin, Zübeyr. 
Sa'd, Said ve Talha isimleri yer alır. Türbe 
revakındaki kubbede ve aynalı tonozlarda, 
türbenin içinde kubbe yüzeyinde ve ana 
gövdede kalem işi bezerneler görülmekte
dir. Sezernede çiçek demeti, çelenk, şerit, 
şamdan, vazodan çıkan hurma ağaçları ve 
dallardan sarkan hurmalar motif olarak 
kullanılmıştır. 

Barak üslübunu yansıtan sebil ova! plan
lı olup caddeye açılan üç cephesi üç bölü
me ayrılmıştır. En altta yaklaşık 11 O santi-

SAH SULTAN KÜLLiYESi 

metreye kadar yükselen sathi duvar paye
cikleri ve profilli yatay silmelerle hareket
lendirilmiş kaidesi yer alır. Silme ve duvar 
payecikleriyle yatay dikdörtgenler meyda
na gelen kaide kısmı ortalarında beyzi ma
dalyonlara sahip, silmeleri akant yaprak
larıyla zenginleştirilmiş kartuşlarla bezen
miştir. Etek kısmının üstünde madeni şe
bekeli üç pencere vardır. Altışar adet su 
verme açıklığı bulunan şebekelerden or
tadaki ikisi yandakilerden farklıdır. XX. 
yüzyıl başlarına ait fotoğraflarda iki yan
daki şebeketerin ortadakiyle aynı olduğu 
görülmekte ve bunların yenilendiği anla
şılmaktadır. "S" ve "C" kıvrımlı, dalgalı hat
lı. asimetrik kemerli pencerelerin akant 
yaprağını hatırlatan dekoratif tepelikleri 
mevcuttur. Aralarında sathi duvar paye
cikleriyle sütunçeler bulunur. En üstte Sün
bülzade Vehbi Efendi'ye ait dört satırlık 
kitabe yer alır. Sebili yarım daire formlu 
bir saçak örter. Saçağın altındaki kalem işi 
bezerneler günümüze ulaşmamıştır. Sebi
lin kapısı avluya açılmaktadır. Sebilin üs
tünde yer alan sıbyan mektebi açık ve ka
palı olmak üzere iki kısımdan oluşmakta

dır. Kare planlı olan kapalı birimin batı cep
hesi hariç bütün cephelerinde dört adet 
basık kemerli pencere vardır. Kapı, batı 
cephesinde üst kata çıkışı sağlayan mer
divenin sahanlığına bağlanan koridora açıl
makta. koridorun güneyinde dışa açılan 
galeri bölümü bulunmaktadır. Mektebin 
alt katında türbedara ve görevlilere ait iki 
oda mevcuttur. Odaların önünde revak kıs
mı yer alır. Batısındaki merdivenin altında 
üç adet abdest alma kurnası, merdivenin 

Şah Sultan Sebili ve S ı byan Mektebi 
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ŞAH SULTAN KÜLLiYESi 

kuzeyinde üç tuvaJet ve bir lavabo vardır. 
Ahşap tavanlı mektep kurşun kaplı kırma 
bir çatıyla örtülüdür. Caddeye bakan cep
hesinde bir kuş evi görülür. Avludaki yer 
cümle kapısının tam karşısındadır. Mer
mer çeşmenin cephesinde "maşallah" ya
zısı, "h. 1215" tarihi ve lll. Selim'in tuğrası 
vardır. Çeşme aynası akant yapraklarıyla 
bezeli dir. 
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ŞAH VELİYYULLAH 
( 4iı1 :;, QL!ı ) 

Ebu Abciiiaziz Kutbüdd!n 
Şah Veliyyullah Ahmed b. Abdirrahlm 

b. Veemidelin ed-Dihlevi el-Hırükı 
(ö. ll 76/ 1762) 

Hindistanlı alim ve ıslahatçı. 
_1 

14 Şewal 1114 (3 Mart 1703) tarihinde 
Delhi şehrine bağlı Muzaffemagar'da doğ
du. Soyu baba tarafından Hz. ömer'e, an
ne tarafından İmam Musa el-Kazım'a ula
şır. VII. (XIII.) yüzyılın sonlarına doğru Hin
distan'a yerleşmiş bir aileye mensuptur. 
Hayatına dair kaynaklarda yer alan bilgi
ler daha çok Entô.sü '1- 'ô.rifin adlı eserin
deki otobiyografisine dayanmaktadır. De
desi Veclhüddin ile babası Abdürrahim, 
Delhi ulemasından olup her ikisi de e1-Fe
tô.va'1-Hindiyye'yi (el-Alemgiriyye) hazır
layan heyette yer almıştı. Şeyh Muham
med Pühlet'l'nin kızı olan annesi Fahrün
nisa da dini ilimiere vakıftı. Şah Veliyyul-
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lah küçük yaşta Kur'an'ı ezberledi. İlk öğ
renimini babasının yanında gördü. Hindis
tan'da kendisinden en çok istifade ettiği 
hacası Şeyh Muhammed Efdal es-SiyalkQ
t'l'dir. Henüz on dört yaşında iken seyrü 
sü!Okünü tamamlayarak bir Nakşibend'l 
şeyhi olan babasına intisap etti ve ölümün
den önce ondan hilafet aldı. Babasının ve
fatından ( I ı 3l/ı719) sonra onun kurduğu 
Rah'lmiyye Medresesi'nde ders akutmaya 
başladı. On iki yıl süren bu faaliyet netice
sinde çevresinde geniş bir talebe halka
sı oluştu. Şah Veliyyullah on dört yaşında 
iken dayısı Ubeydullah'ın kızıyla evlendi ve 
bu hanımından Muhammed adlı oğlu dün
yaya geldi. Hanımının vefatı üzerine Sey
yid Senaullah Pan'lpet'l'nin kızıyla nikah
landı. Hindistan'da başlattığı dini irşad fa
aliyetini kendisinden sonra sürdürecek olan 
oğulları Abdülaziz, Refiuddin, Abdülkadir 
ve Abdülgani ile Emetülaziz adlı kızı bu ha
nımından doğdu. 1143'te (ı 731 ) hac va
zifesi ni ifa etmek amacıyla gittiği Mek
ke ve Medine'de yaklaşık on dört ay kaldı. 
Bu sırada özeUikle hadisle ilgilendi, İslami 
ilimierin diğer dallarındaki bilgilerini art
tırdı, ayrıca talebe okuttu. Onun, hocaları 
arasında Medine'deki EbQ Tahir Muham
med b. İbrahim el-Kürdi'nin ilmi ve tasav
vufi hayatından önemli derecede etkilen
diğini belirtir. Hindistan'a dönünce Rahi
miyye Medresesi'nde yeniden ders okut
maya başladı, daha çok hadis ve tefsir ilim
lerine ağırlık verdi. Kısa zamanda sayıları 
artan öğrencilerine medrese binası kafi 
gelmeyince Sultan Muhammed Şah'ın des
teğiyle kendisine daha geniş bir bina tah
sis edildi. Sonraları Delhi Darülu!Qmu diye 
şöhret bulan medrese, Hindistan'daki üç 
değişikdinleğitim geleneğinin (Delhi , Lek
nev, Haydarabad) tefsir ve hadise ağırlık 
veren önemli birimini oluşturdu ve bir da
rülhadis vazifesi gördü (bk. DARÜLULÜM) . 

Şah Veliyyullah 29 Muharrem 1176 (20 
Ağustos 1762) tarihinde Delhi'de vefat et
ti ve Eski Delhi'deki Münhediyan Mezarlı
ğı'nda babasının yanına defnedildi. 

Eserleri. Arapça ve Farsça bilen, ve!Qd 
bir müellif olan Şah Veliyyullah'ın bu iki dil
de yazıldığı pek çok eseri bulunmaktadır. 
Kesin sayısı tesbit edilemeyen eserlerinin 
önemlileri şöylece sıralanabilir: Tefsir. 1. 
Fet]]. u 'r-ra]J.mô.n fi tercemeti'1-Kur' ô.n. 
Farsça bir Kur'an tercümesidir. Bazı kay
naklarda eserin, Nasırüddin Muhammed 
b. Abdullah b. Korkmas'a ait (ö . 882/1477) 
Fet]J.u'r-ra]J.mô.n fi tefsiri'1-Kur'ô.n adlı 
Arapça kitabın (Keşfü '<:-;çunun, ll , ı 232-
ı233) Farsça tercümesi olduğu kaydedil
mekteyse de (Hamldullah. s. ı3ı) yeni ça-

lışmalar eserin Dihlev'l'ye ait olduğunu or
taya koymuştur (Ahmad Khan, Y/ 1 ı ı982]. 

s. 37-44) . İlk baskısı müellifin hayatında 
gerçekleştirilen ( ıl56/ l743) eserin (diğer 
baskıları için bk. World Bibliography, s. 
356-362) yeni neşirleri de yapılmıştır (me
sel.§ Karaçi ı98 3 ). Fet]J.u'r-ra]J.mô.n'ın 

Mevlana Muhammed Hayreddin Hind'l Hay
darabadi tarafından et-Tefsirü '1-Cemô.li 
a1e't-tenzili'l-celô.1i adıyla yapılan Türk
çe tercümesi dört cilt halinde basılmıştır 
(Bulak 1294; tanıtımı için bk. Muhammed 
Ham!dullah. s. ı 3 ı ; World Bibliography, 
s. 464-465). Z. Mu]faddime der Fenn-i 
Terceme-i Kur'ô.n (Mukaddime fi kava
nini 't-terceme). Kur'an mütercimlerinin 
dikkat etmesi gereken hususlara dair bir 
risaledir. Hıfzurrahman Sevharevi eseri Ur
duca'ya çevirmiştir (Burhan, XY/4 ı 1945]. 
S. 232-248; /\V/5 ıı945]. S. 294-300) . 3. e/
Fevzii'J-kebfr* fi uşuli't-tefsir. Çeşitli bas
kıları ve tercümeleri bulunan Farsça muh
tasar bir eserdir (Delhi ı 296, değişik mü
tercimlerce yapılmış Arapça tercümeleri 
için bk. Feuzü'l-kebir, T. tre. Mehmed So
fuoğlu, s. ı ı8; Brockelmann, ll, 6ı4). Ese
rin Arapça tercümelerinden biri Süleyman 
el-Hüseyni en-Nedvi tarafından gerçekleş
tirilmiştir (Beyrut ı405/1984, ı407 / ı987) 
e1-Fevzü'1-kebir'i Mehmet Sofuoğlu aynı 
adla Türkçe'ye çevirmiştir (İstanbul 1980). 
4. Fet]J.u'1-i)abir bimô.1ô. büdde min ]J.ıi
?:lhi fi 'ilmi't-tefsir. e1-Fevzü'1-kebir'in 
tekmilesi kabul edilen risale özellikle Ab
dullah b. Abbas'ın gar'lbü'l-Kur'an'la ilgili 
açıklamalarını içerir (Leknev 1314). Ayrıca 
e1-Fevzü'I-kebir ile yapılmış değişik bas
kıları bulunmaktadır (Kahire 1295; Delhi 
ı 296). S. Te 'vilü'1-e]J.ô.diş fi rumuzi ]fı
şaşi'I-enbiyô.'. Kur'an-ı Kerim'deki pey
gamber kıssalarına dair tasawufi yorum
ları içeren bir eser olup Gulam Mustafa el
Kasım! tarafından neşredilmiştir ( Hayda
rabad 1966). Eseri J. M. S. Baljon, A Mysti
cal Interpretation of Prophetic Ta1es by 
an Indian Muslim: Shö.h Wali Allah's 
Ta'wil a1-Ahö.dith adıyla İngilizce'ye (Lei
den ı973), G. N. Jalbani Sind'l diline (Hay
darabad 1964) ve İngilizce 'ye (Ta'wil al
Ahadith, Lahore ı973) tercüme etmiştir. 

Hadis. 1. e1-Erba'in. Müellifin Medine'
de bulunduğu sırada hacası EbQ Tahir Mu
hammed el-Meden'l'den aldığı, Hz. Ali'ye 
ulaşan muttasıl senedli kırk hadisi içer
mektedir (nşr. Enver Muhammed!. Lek
nev 1 3 ı9) . 2. ed-Dürrü'ş-şemin fi mü
beşşirô.ti'n-nebiyyi'l-emin (Delhi ı890) . 

Kırk hadis alanındaki diğer bir çalışması
dır (Delhi ı890). Ayrıca İkbal Ahmed FarCı
ki tarafından yapılan Urduca tercümesiyle 


