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• 

ALAŞEHIR 
• • • o 

ŞEYH SINAN EFENDI KULLIYESI 

Anadolu' da asırlardan beri toplum yaranna sunu
lan ve genelde yakın mesafeli birkaç yapıdan meydana 
gelen, şehir ve kasabalarda bir süs yumağı halinde çevre
sine mimari güzellik veren külliyeler vardır. XV. yüz
yıldan günümüze ulaşabilen Alaşehir Şeyh Sinan Efen
di Külliyesi de bunlardan biridir. Zamanın tahribatı ile 
bu külliyeden artakalan cami, türbe ve hazire yazımızın 
konusunu teşkil etmektedir. Külliyenin tanıtırnma geç
meden önce Alaşehir adlı bu güzel yerleşim yerinin 
coğrafi konumuna kısaca değinmekte fayda vardır. · 

Alaşehir, Ege bölgesinde Manisa iline bağlı ve 
bu bölgeİlİn en büyük ve gelişmiş ilçelerinden biridir 
(1). Denizden 170 m. kadar içeride olup, deniz seviyesin
den yüksekliği yaklaşık 200 metredir. Kuzeyden Kula, 
güneydan Ödemiş, batıdan Salihli, doğudan ise Eşme İl
çelerine komşudur. 

. Alaşehir antik Philadelphia şehri üzerine kurul
muştıır (2). Burası Gediz ovasının (Hermos) bereketli 
topraklan üzerinde, Bozdağlar (Tmolos) ile Kuzu çayı 
ya da Alaşehir çayı (Kogamos) arasındaki arazide yer al
maktadır. Deprem kuşağı üzerinde bulunan Alaşehir ta
rih boyunca sık sık şiddetli depremiere uğramış, yıkılıp 
tahrip olmuştıır. Strabon, bu şartlara rağmen terkedilme
yen antik kentten bahsederken bu konudaki şaşkınlığını 
gizleyemez (3). Antik Philadelphia 1076'da Selçuklu
lar'ın eline geçtikten sonra yeşillikler içinde, üzeri al 
renkli kiremit kaplı , beyaz badanalı evlerinden ötürü 
"Ala-şehr ".adıyla anılmaya başlamıştır. 

Ch.Texier, Alaşehir'in adı ile ilgili olarak, Batılı 
araştırmacıların "Ala" yı "Allah" ile kanşbrarak " Al
lah'ın Şehri" diye yorumladıklannı, böylece Hıristiyan
lığın kurulmasında etkin bir role sahip olan antik şehrin 
anısırun bu adla yaşatıldığı önyargısıyla hareket ettikle
rini, fakat doğubilimcilerin, özellikle M.de Hammer'in 
bu yanılgıya düşmediklerini belirtir (4). Texier fikrinde 
haklıdıi- ve Alaşehir'i ziyaret eden gezginlerin de anla
tımıanna uygun olarak, "damlan kiremit kaplı, renga
renk evleri" ile bu adı almış olduğu fıkri (S) akla en ya
kın olanıdır. 

Anadolu'nun en verimli topraklarından biri üze
rinde kurulmuş olan Alaşehir, tarih boyunca pek çok uy
garlığa sahne · olmuştıır. Milattan önce 434 yılına kadar 
,. 

Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin AKSU- EnisKARAKAYA (M.A) 

Persler'in elinde bulunan şehir, İskender'in bu bölgeyi 
ele geçirmesiyle Yunan kültürünü tanımış (6), sonralan 
burası bir süre önemsiz bir yerleşim merkezi olmuştur. 
Milattan önce 190 yılında, I.Attalos zamanında Bergama . 
Krallığı 'na bağlanmış (7), Philadelphia adıyla anılan bu 
yerleşim yerinin büyüyüp gelişmesi, şehri yeniden kura
rak ona adını veren ll.Attalos Philadelphos (M.ö.l59-

·l38) devrinde başlamış, aynı yüzyıl içinde büyük bir site 
olmuştur. MS.l7 yılındaki büyük depremde (8) yerle bir 
olmuş, fakat İmparator Tiberius (M.s.l4-37) tarafından 
hemen imar ettirilmiş, bunun üzerine halk, şükran borcu 
olarak imparator adına tapınaklar yapmıştır. Bundan 
sonra daha da gelişen kent, Sezar'ın yeni kenti anlamına 
gelen Neocaesarea adıyla anılmaya başlamıştır (9). Hı

ristiyanlığın kabulünden sonra şehir yine Philadelphia 
adı ile anılmış ve Anadolu' daki yedi kiliseden biri olarak 
ayrıcalık kazanmıştır.Şehir Bizans dönemi içinde çeşitli 
isyan, istila ve salgın hastalıklar yüzünden zayıf düşmüş, 
Arap akınlarında tahrip olmuş, nihayet 1076' da Süley
man Şah b.Kutalmış'ın eline geçmiştir (10).1093 yılına 

kadar Türkler'in elinde kalan şehir Haçlı seferleri sıra
sında, karışıklığı fırsat bilen Bizanslılar tarafından geri 
alınmış ve lll9'da İoannes Komnenos şehri üs o~arakkul
lanmıştır (11).1204' te İstanbul 'un Latinler tarafından iş
gal edilmesinden sonra Laskaris Prensliği'nin toprağı ol
muştıır. Selçuklular ile BizansWar arasında 12ll yılında 
yapılan Alaşehir Savaşı sonunda Bizanslılar yenilmiş, 
ama Sultan LG ı yaseddin Keyhusrev şehit olmuştur {12) . 

Resim 1 : XX. yy. başlarına ait eski bir kartpostaıda AlaŞehir. 
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1261' de İstanbul'un Latinler'den geri alınmasın
dan sonra, Selçuklular'ın Moğol isıiliisı ile uğraşmalan
nı fırsat bilen Saruhanlılar bu bölgeyi ele geçirmişlerdir. 
Germiyanoğullan'ndan I.Yakub, l305-6'da Alaşehir'i 
kuşatmış, Bizans' ın Avrupa' dan yardıma çağırdığı Kata
lanlar ile yaptığı savaşı kaybetmiş, 1324' te şehre tekrar 
saldırmış ve bir süre haraca bağlamışsa da, şehir II.And
ronikos 'un ordusu tarafından geri alınmıştır (13). 

Alaşehir Beylikler döneminde l335'te Bizanslılar 
ile yapılan savaşta önce Saruhanlılar'ın elinde kalmıştır. 
l391'de, Yıldinm Bayezid devrinde Osmanlı topraklarına 
katılmış, Yıldırım Ankara Savaşı'nda (1402) Timur'a 
yenilince kısa bir süre SaruhanWar'ın eline geçmiş,l410 
yılında Çelebi Sultan Mehmed'in bu beyliği ortadan kal
dırmasıyla Osmanlılar'ın, XIV.yüzyıl sonlannda ise 22 
yıl Cüneyd Bey'in yönetirilinde kalmış, daha sonra bu 
bölge bazı isyan h<ı.reketlerine sahne olmuş (14), 1425 yı
lında I.Murad 'ın orduları·bu isyan ı bastırmıştır. 

Osmanlı yön~timindeki Alaşehir'de asırlarca sü
ren huzurlu yaşayışıan sonra ilk huzursuzluklar Türk ve 
Rumlar arasında başgöstermeye başlamış ve I.Dünya 
Savaşı 'nın ardından Ege bölgesinin çeşitli merkezleri 
Yunan işgaline uğramıştır. Alaşehir'in Yunanlılar tara
fından işgali 25 Haziran 1920 dir. İki yıl sonra Yunanlı
lar burayı terketmek zorunda kaldıklannda Alaşehir'i ya
kıp yıkrnışlardır. Alaşehir'in kurtuluşu 5 Eylül1922' dir. 

Alaşehjr'i Kendisine Mesken Tutan 
ve Burada Adına Bir Külliye İnşa Edilen 

ŞEYH SİNAN EFENDi 

Şeyh Sinan Efendi, Bursa'da kendi adıyla anılan 
semtte medfun, ünlü muıasavvıfEmtr Sultan'ın (ö.l429) 
halifesidir. Hayatı hakkındaki en önemli kaynak türbe
sindeki kitabedir. Buradaki kayıtta adının Sinan, babası
nın adının ise Mahmud Fakih ve Emtr Sultan'ın da hali
fesi olduğu açıkça_ anlaşılmaktadır. Yine bu kitabe met
ninde Şeyh Sinan Efendi'nin 887 Recebinin (16 Ağustos 
1482) başında vefat ettiği, türbesinin ise 890 Muharrem'i 
sonunda (l6 şubat 1485) yapıldığı belirtilmiştir. 

Şeyh Sinan Efendi XV. yüzyılda Anadolu'nun 
batısında yayılan Nurbahşiyye tarikatı şeyhlerindendir. 

Nurb~şiyye'nin Alaşehir ve çevresinde yayılmasını is
teyen Emtr Sultan tarafından kendisine halifelik verile
rek bu yöreye gönderilmiştir. Ömrünün sonuna kadar 
Alaşehir'deki tekkesinde irşad ile meşgul olan Şeyh Si
nan Efendi, vefatından sonra adına yapılan külliyesinin 
türbesine defnedilmiştir. Türbesi günümüze kadar Ala
şehirliler'in sevgisiyle ayakta kalabilmiş, Anadolu 'nun 
sayılı ziyaretgiihlarından biridir. 

Külliyenin Günümüze Kadar Gelebilen Yapıları: 

Cami-Türbe-Hazire 

CAMi: 
Şeyh Sinan Efendi Camii ilçenin güneybatı bölü

münde, bugün kendi adı ile anılmakla Qlan mahallede, 
Şeyhcamii caddesi ile Sansu caddelerinin kesiştiği köşe
de yer almaktadır (IS). 

Türbe ise caı:ıirıin avlusunun kuzeybatı köşesin
dedir (16). Aslında bu külliye cami, tekke, kütüphane,tür
be ve haziceden oluşmaktadır. Fakat günümüze sadece 
bu iki yapı eksiksiz ulaşabilmiş, tekke ve kütüphane ta
mcımen ortadan kalkmış, hazireye ait mezar taşlannın 
büyük_?ir kısmı yok olmuştur. 

Antik Philaldelphia' nın akropolünü teşkil eden ve 
bugün Toptepe adıyla anılan tepenin eteğinde inşa edil
miş olan bu caminin Bizans dönemine ait daha eski te
meller üzerine oturtulmuş olması mümkünse de, buna da
ir belirgin bir ipucu yoktur. Fakat Bizans dönemine ait 
dağınıkdevşirme yapı malzemeleri parçalan cami ve tür
benin çeşitli kısımlarında kullanılmıştır. Mesela, harim 
kısmındaki iki mermer sütun gövdesi, son cemaat ye
rine ait kalın pa yelerin tuğla ve kesme taş örgüsü arasın
da düzensiz olarak kullanılmış üzeri işlen:ı~li m ermer par
çaları, musaila taşını destekleyen sütun gövdesi parçaları 
ve türbenin güney duvarına gömülü vaziyetteki sarmaşık 
dalları ile süslenmiş mermer parça Bizans işidir. 

Caminin yapım tarihi belli değildir. Türbenin ki
tabesinden Şeyh Sinan Efendi'nin 887'de (1482) vefat 
ettiği anlaşılmaktadır. Cami belli ki bu tarihten daha ön
ce yapılmıştır (17). Evliya Çelebi Alaşehir' i 1671 yılında 
görmüş, cami ile türbe ve tekleeden bahsetmiştir. Cami
nin şehrin yüksekçe bir yerindeki bayır üzerinde kiırul
duğunu, altı adet kurşun örtülü kılgir kubbeli ve aydınlık 
bir yapı olduğundan söz etmektedir (18). 

!""'"7--·-=:-.-·::--.-;:#-co.:,:·;:·· :-~·~--r: .. -1 
~~, ,~ u r ,~ :: :/ -~ 
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Çizim 1 : Şeyh Sinan Efendi Camii planı. 
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Resim 2: Şeyh Sinan Efendi Cariıii'niri son cemaat yeri. 

Yapı 1236' da (1821) etraflı bir şekilde onarılmış
tır. Bu durum harimkapısı üzerinde yer alan, sülüs yazı
lı altı satırlık taş kitabeden (19) anlaşılmaktadır. !.Dün
ya Savaşı yıllarında bakımsız kalan, 26 ay ll gün süren 
Yunan işgalisırasında düşman askerleri tarafından depo 
olarak kullanılan bu yapı, 1922 yılının Eylül ayı başların

da Yunanlılar kasabayı terketmek zorunda kaldıklarında 
çıkartmış oldukları yangında zarar görmüştür. Cami 
1964 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafınd~n ona-

. nlmış , fakat bundan beş yıl sonraki büyük depremde, 
minaresi başta olmak üzere ciddi bir şekilde hasar gör
müştür. Bunun üzerine kasaba halkının topladığı para ile 
tamir ettirilmiştir. Son tamir oldukça acemice yapılmış, 
yakın bir tarihte son cemaat yerinin kalın payelerinin 
araları gayet çirkin bir şekilde madeni dağrama ile ka
patılmıştır. 

CAMİNİN MİMARİSİ 

Şeyh Sinan Efendi Camii'nin planı, Erken Os
manlı devrinin ulucamilerinde kullanılan çok kubbeli tip
tedir. B;arimin üzerini altı, son cemaat yerini ise üç tane 
k'llbbe örtmektedir. Cami bir bütün olarak 19.65 X 21.00 
m. boyutlarıyla kareye yakın bir plana sahipken, harim 
16.81 X ı 1.75 m. boyutlarıyla dikdörtgen planlıdır. 

Harimin kubbeleri, mekanın tam ortasında yer 
alan, kenger yapraklanyla süslenmiş başlıklara sahip iki 
kalın sütun ve duvar payelerine oturan yuvarlak kemer
ler ile bağlantılı pandantit1erle taşınmaktadır. Kubbele
rin çapı farklı olup, iki yan sahnı örtenler 5.15 m., orta 
sahnı örtenler ise 4.15 m. çapındadır. 

Mihrap oldukça sade, duvar payeleri içinde üç 
kademeli ve tam ortada yarım daire şekilli bir niş halin
dedir. Dört sıra mukarnaslı kavsarasıyla yalın bir görü
nüşü vardır. 

Masif duvarlar içine çift sıra pencere açılmıştır. 

Altlı üstlü ikişer tane olariık üç cepheye açılmış on iki 
pencereye iHiveten, son cemaat yeri duvarındaki iki pen
cere harimi ay~ınlatmaktadır. Son cemaat yeri bu iki 
pencere· arasında yer alan basık kemerli bir kapı ile hari
me bağlanır. Bu bölüm çok masif iki payenin taşıdığı 
kalın kemerler ve yan duvarlardaki daha sathl kemerler 
ile bağlantılı pandantiflere oturan üç kubbe ile örtülüdür. 
Ku b belerin çapı 4. ı 7 metredir. Minare kaidesi son cema
at yerinin doğu duvarına bi tişiktir. Tek şerefeli minaresi 
orijinal d~ğildir. Caminin avlusunda yer alan şadıvan da 
gördüğü onarımlada çok değişmiştir. Dört sütunun taşı
dığı kaş kemerler şadırvanın çatısına destek olm*ta, bu 
çatı sekizgen formlu depo kısmına örtü teşkil etmektedir. 
Avlunun güneydoğu köşesinde, son cemaat yeri duvarı . 
önüne yerleştirilmiş olan musalHi taşı, iki kırık sütun 
gövdesi üzerine yerleştirilmiş, üzeri son derece dekoratif 

·desenlerle süslü bir lahit parçası iken, son zamanlarda 
· sökülerek, yerine düz bir mermer plaka konulmuştur. · 

Kadınlar mahfeli harimin kuzey duvarına bitişik 
ve altlı üstlüdür. Doğu duvarına bitişik müezzin mahfeli 
de çok sad edir. Minberi gerçek kündekart tekniğinde ka
liteli bir ahşap işçiliği gösterir. Minberin korkuluk kısmı 
ajurlu olup, aynalıklarda çok kollu yıldız ve geometrik 
motiflerden meydana gelen yüzeysel bir dekorasyon ile 
minher kapısı ve köşkünde Batı tarzı süslemeler kaynaş
ıınlmı~ıır. 

.> 

- --

Resim 3 :Şeyh Sinan Efendi Camii'nin kuzey cephesi, musaı 

la ıa~ı ve ıniııarc~i. 
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Ahşap işçiliğinin bir başka örneği harim kapısının 
kanatlannda görülür. Kündekari tekniğinde dörtgen şek
linde kesilmiş parçalardan oluşan geometrik desenli ka
pı kanatlan vasat bir işçilik gösterir (20). 

Cami kesme taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Son 
cemaat yeri dışındaki cepheler oldukça sadedir. Kuzey 
cephesindeki kalın payeleri birleştiren kemerierin arala
nndaki üçgen satıhlar tuğlanın değişik şekillerde kulla
nılmasıyla dekoratif bir özellik kazanmıştır. Bu satıhlar
dan ikisinde üçer sıra yatay ve dikey tuğlalar la sepet ör
güsü, diğerinde ise yan yana küçük üçgenlerden meyda
na gelmiş altıgenlerden oluşan, bir öncekine oranla daha 
tezyin! bir kompozisyon görülür. Çatı hizasında çift sıra 
testere dişi bu cephenin süslemesini tamamlarken, bu sa
çak diğer cepheleri de dolarur. 

TÜR BE 

Caminin şadırvan avlusunun kuzeybatı köşesinde 
yer alan türbe Şeyh Sinan Efendi ile aile efeadına aittir. 
Türbenin inşa tarihini kİtabesinden öğrenmekteyiz. Bu 
kitabe hakkında bundan önce yapılan yayınlar dikkatle 
incelenmiş ve metin okunuşu değerlendirilmiştir. Ancak 
metnin yeniden okunmasına tarafımızdan ihtiyaç hasıl 

olmuştur. Önce kİtabenin Arapça metni ile yeni harflerle 
translcripsiyonu ve sonra da Türkçe tercümesi verilmiştir. 

~ ->.,F-v. <>~tf ~~~~?' ~.;J'.,.:,.-.ı ~.,-->\.,., 
Jı '-;'u. ..ı:-J'~· ..::..~ ~ ll 

"'-Gr -ıli~.; u\:..... (;:.:. ~ 1 ~ 1 ~ ~1 tr~ (..a !;. • u-- J- . u-·.> _, 
-..,_,s ,j \l.,JI,.~ 1_, .JI ~~-'~Cr 

j \:....,~t: ~~\:.:, v\.:.u, ~u-_, e:-~~)' 
lt!\;.[.:;,~ ~(ri'~\ 

S ahi bu hazihi 't-türbeti 'ş-şedfeti 'l-mubareketi 
Şeyh Sinan bin Mahmud Fakili haüfetu hazreti Emir es
Seyy!d tabe Allahu seralıuma ve ce ale'I-cennete masva
lıuma intakale Şeyh Sinan nevvere Allahu merkadehu 
min dari'l-fenai ila dari'l-bekru fi gurreti'r-recebi senete 
seb in ve sernanine ve semanimietin ve binauha tanhen 
fi ahiri'l-muharremi senete tis !ne ve sernam mietin. 

Bu mübarek türbe-i şer'ifenin sahibi, Hazret-i 
Emir Seyyid'in halifesi Mahmud Fakih'in oğlu Şeyh Si
nan'dır. Allah kabirierini mübarek kılsın meskerılerini 
~ennet etsin. Şeyh Sinan, Allah kabrini nurlandırsın. 
Sekiz yüz seksen yedi senesinin Receb'i başında dünya
dan ahirete göçtü ve türbesi sekiz yüz doksan senesi Mu
harremi'nin sonunda inşa edildi. 

Resim 4 : Şeyh Sinan Efendi Türbesi'nin kapıs.ı üzerindeki 
Arapça kitabe. 

; ·. Bu kitabe türbe kapısı üzerindeki kaş kemerli 
alınlık iÇindedir. Mermere kazınan yazı üç satırlı nesih 
bir hat olup, dal ve kıvnmlarla bezenmiştir. 

Alaşehir ile ilgili yayınlarda Şeyh Sinan Efendi 
Türbesi hakkında verilen bilgiler arasında tam bir tutarlı
lık görülmediği gibi, değişik okuma ve tarihlendirmeler 
yapılmıştır. İbrahim Gökçen, Sarulıan Zaviye ve Yatlr
ları adlı eserinde türbenin 870 (1465) tarihinde inşa edil
diğini kaydetmektedir (21). Recep Akıncı ise türbenin 
kİtabesini Latin harflerle yay~lamıştır (22). Kitabe met
ni eksik okunduğu için yanlış anlarnalara gramer hatalan 
da eklenince sıhhatli bir sonuç ortaya çı.kniamıştır. Veri
len bu metne göre Şeyh Sinan'ın ölüm tarihi 807 (1465) 
olduğu anlaşılmaktadır. 

M.Kemat Özergin'in "Türkiye Kitabeleri " adlı 

makalesinde (23) türbenin kİtabesinin Arapça metni bü

yük bir titizlikle aynen verilmiştir. Ancak kitabenin ikin

ci satırındaki " ,A~ = serahum "ve" ;~ = mesvahum 

" ile üçüncü satırdaki "le~~~ =ibnauha kelimeleri 
.. !;ı~ = serahuma". .. Uı..!t- = mesvahuma ve 

".k'Jt... =binauha şeklinde okunmalıdır. 

Ayverdi, Fatih devri mimad yapılarıru topladığı 

eserinde (24) Arapça olarak verilen türbe ki.tabesinin bi

rinci satınndaki " Fakih " kelimesini eksik okuduğu gibi, 

aynı satıra " Sultan " sözü ilave olunrrı,uştur. Aynca ilk 

satıra " es-Seyyid"Emir " ifadesi metinde Emir es-Seyy!d 

"şeklinde bulunmaktadır. İkinci satırdaki" ~ı;:.. = mes

vahum .. ile kelimesini de .. l.o'P- = mesva-

huma " okuması gerekmektedir. 

Bu ki Hibenin üzerinde, ilgili bakanlığın, ziyaretçi
ler için Türkçe ve ~ngilizce hazırlamış olduğu tanıuro 
yazısında bulunan tarihierne yanlışlannın düzeltilmesi 
her yönden faydalı olacaktır. 
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Türbenin Mimarisi : 

Yapı Selçuklu kümbetleri tarzında inşa edilmiştir. 
4 X 4 m. boyutlarında kare planlı bir gövde üzerinde, ge
çişi Türk üçgenleri ile sağlanmış yüksekL.sekizgen bir 
kasnağa sahip olan kubbe yerleştirilmiştir. Türbenin do
ğu cephesi eyvan şeklinde uzatılarak girişe bir taç kapı 
havası kazandırmıştır. Güney cephedeki pencere "hacet 
penceresi", diğer cephelerdekiler ise birer sağır niş ha
lindedir. Türbenin içi, ku b be kasnağındaki pencereler ve 
hacet penceresi ile aydınlanmaktadır. 

Daha önce sözünü ettiğimiz kapı kanatları 
XV.yüzyıl özelliği göstermekte olup, üst üste yerleştiril
miş beşer dikdörtgen panonun sağlam olanların içinde 
rum! ve palmetlerden oluşan kompozisyon görülür. 

TEKKE, MEDRESE, KÜTÜPHANE, 
AŞHANE, TABHANE ve HAZİRE 

Bir külliyenin başlıca unsurlarından sayılan bu 
başlık altındaki kısım için maalesef elimizde yazılacak 
fazla bir şey mevcut değildir. Fakat bugün hiçbir izi kal
mamış olan tekke, caminin güneydoğusunda ve ondan 
50 m. kadar uzakta, 1000 ciltten fazla kitabı olan _kütüp
hanesi ise avlunun kuzey kısmında yer alıyordu (25). Bu 
yapılar 1926 yılında yıktınlmıştır. Çok zengin mezar taş
larına sahip olduğu anlaşılan haziresinin hemen hemen 
tamamı diğer yapılar gibi yola gitmiştir. Bu hazireden sa
dece birkaç tane lahit ve mezar taşı kalmıştır. Bunların 
bir kısmı caminin hazire;sinde, bir kısmı ise çevre duva
rına yaslanmış vaziyette durmaktadır. Çok az bir kısmı 
ise modem mezarlığa taşınmıştır. Bunların içinde üzerin
de zengin tasvirler bulunan bir gnır> lahit ve mezar taşı 

Resim :i :Şeyh Simııı Erendi Türbcsi. 

Çizim 2 : Şeyh Sinan Efendi Türbesi'nin planı. 

sanatsal değere sahiptir. Önceleri camiye musaila taşı 
yapılmış olanı da dahil olmak üzere, bu grup içindeki 
mezar taşları bitkisel ve geometrik motifler ile bezenmiş
lerdir. Bunların bir kısmında özellikle cami (26), ev ler ve 
sur duvarlanndan oluşan bir peyzajı tamamlayan selvi 
ağaçları , bir kısmında ise Jale , gül, karanfil, asma dalla
rı, rumi ve palmetlerden oluşan kompozisyonlar görülür. 
XVIII.yüzyıl özelliği gösteren bu kompozisyonlar Batı 
Anadolu bölgesinde, örneğine bol miktarda rastladığı
mız zengin bir grubun bir parçasını meydana getirirler. 

Yüzeysel ve çok kısa olarak Şeyh Sinan Efendi 
Camii, türbesi ve haziredeki mezar taşlarını kendi tiple
rindeki benzerleriyle karşılaştıracak olursak; Şeyh Sinan 
Efendi Camii enlemesine gelişen hariminin üzeri çok 
kubbeli olarak düzenlenmiş ulucamiler tipine dahil olup, 
bu plan tipinin en erken örneklerinden biridir. Bu plan ti
pinin yine en erken örneklerinden biri olarak değerlendi

rilen Filibe' deki Hüdavendigar Camii' nde dört tane pay e 
harimi dokuz bölüme ayırmış, orta sahnı örten üç kubbe 
ardarda sıralanmıştır (27). Aynı plan I.Bayezid devrine 
ait 1398 tarihli Bergama Ulucamii'nde de görülür (28). 
Bursa'da I.Murad devrinin Şahadet (Kale-Saray) Ca
mii 'nde iki paye üzerine ar~arda iki kubbe ve yan salıın
larda çapraz tonoz örtü ile son cemaat yerinde dört ku b
be bulunmakta idi (29). Tüm bu yapılarda birtakım des
teklerle bölünen mekan parçalarının üzeri birden fazla 
kubbe ve tonozlarla örtülmüştür. Şeyh Sinan Camii'nde 
olduğu gibi mekanların böyle çok sayıda kubbe ile örtül
müş en mükemmel örneğini Bursa Ulucamii teşkil eder. 
Burada harimin üzerini örten yirmi kubbe on iki tane ka
lın paye ile taşınmaktadır (30). XV.yüzyılın başlarına ta
rihlenen Edirne'deki Eskicami'de ise dört paye dokuz 
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Resim 6: Şeyh Sinan Efendi Camii haz'iresindeki lahitlerden 
birinin-iizerindeki siislemeden detay. 

kubbeye destek teşkil etmektedir (3"ı). Şeyh Sinan Efen
di' nin halifesi olduğu Emir Sultan' ın adına inşa olunan 
Bursa' daki ilk çaminin de çok sayıda ku b besi olduğu bi
linmektedir (32)."Benzer plana sahip Balıkesir Zağanos 
Paşa Camii (33) ve Sofya Mahmud Paşa Camii'nde dört 
paye dokuz tane kubbeyi taşımaktadır (34). İstanbul-Ka
ragümrük'teki Atik Ali Paşa Camii, iki kalın payenin ta
şıdığı altı kubbeli bir camidir (35). Klasik döneme ait , 
bir Sinan yapısı olan Kasımpaşa'daki 1573 tarihli Piyale . · 
Paşa Camii'nde altı kubbe iki destekle taşınmaktadır 
(36). Bu plan tipinin Osmanlı mimarisinde uzun bir süre 
unutulmadığına dair örnekler vardır. Örneğin Söğüt'te , 
aslı Çelebi Sultan Mehmed devrine ait olan, fakat ll.Ab
dülhamid devrinde eskisinin yerine inşa edilen Çelebi 

Resim 7 : Şeyh Sinan Efendi Camii haziresindeki lahitlerden 
birinin üzerindeki siislcmcdcn detay. 

Sulıan Mehmed Camii, dokuz ku b be ile örtülmüş bir ya
pı olarak karşımıza çıkar (37). 

Şeyh Sinarr Efendi Türbesi ise Selçuklular'ın göv
desi çok kenarlı olan ve örnekleri Beylikler ile Osmanlı 
dönemlerinde de görülen, çok sayıda uygulamalarına 
rastladığımız tek kubbeli, kare planlı mezar yapılannın 
bir örneğini teşkil eder. Dış görünüşü ile, Erken Osman
lı devrine ait olması gereken İznik Kırgızlar Türbesi (38) . 
ve Gelibolu Ahmed B1can Türbesi 'ni (39) andırır. Yine 
aynı özellik ve e yvan şeklindeki taç k~pılan ile B ursa' da
ki -bazı türbelerle (40) benzerlik göstermektedir. 

Caminin haziresine ait olan mezar taşı ve lahiller
deki tasvirler Türk baroğu ve empire üsh1bundadır. Bun
ların benzerlerini özellikle Batı Anadolu' da İzmir, Mani
sa, Aydın, Birgi, '_fire, Bergama, Pınarbaşı, Menemen ve 
Akhisar'da görebiliriz (~1). 
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