
eski birkaç halı parçası bulunduğu gö
rülmüştür. Ancak Balkanlar"daki değ işik 

bir sanat eseri görünümünde olan bu 
Türk hatırası hüzün verici blr halde idi. 
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FATİH CAMii 

Mora'nın merkezi Mezistre'de (Mistra) 
XV. yüzyıla ait cami. 

1249 yılından itibaren gittikçe gelişen 
ve önem kazanmaya başlayan bu Latin 
şehri 1259'da Bizanslılar'a geçtikten son
ra gelişmesini sürdürmüş, Osmanlı ha
kimiyetinin bölgede yayılması sırasında 
şehir Fatih Sultan Mehmed tarafından 
fethedilmiştir ( 1460) Osmanlı devrinde 
Güney Yunanistan'da Mora eyaJetinin 
başşehri olan Mezistre bölgede önemli 
bir şehir olma hüviyetini kazanmıştır. 

XVII. yüzyılda burayı ziyaret eden Ev
liya Çelebi, iç kaledeki Fatih Camii'nden 
başka aşağı kalede bir de Fethiye Ca
mii'nden bahseder. Şehirde o sırada müs
lümanlara ait dördü mescid olmak üze
re yedi ibadethane bulunuyordu. Bunlar 
arasında Fatih Sultan Mehmed vakfı olan 
Fethiye, Çarşı ve Zal camileri en önemli 
ibadethanelerdir. 

G. Millet'in 191 O'da yayımlanan Mist
ra ·nın Bizans devrine dair eserindeki 
planda şehirde iki caminin varlığına işa
ret edilmiş olmakla beraber bunların 

Köstendi l 
Fatih camii' nin 

pla n ı 

(Ayverdi, 

Avrupa 'da 

Osmanlı 

Mimarr 

Eserleri IV, 

s. 166, "· 861 ile 
tas ve tuğ l a 

örgülerinin 
deseni 

(H. Minetti , 

"· 14, 15) 
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FATİH CAMii 

Kosova'nın merkezi Priştine'de 
XV. yüzyıla ait cami. 

Kapısı üstündeki dört satırlık kitabesin
den öğrenildiğine göre 865 ( 1460-61 ) yılın
da yaptırılmıştır. Ancak kitabe ta'lik hatla 
ve boya ile yazılmış olduğundan orijinalli
ğinden şüphe edilmektedir. Ekrem Hakkı 
Ayverdi'nin "Rumeli'nin pek güzel camile
rinden biri" olarak tavsif ettiği Fatih Ca
mii Osmanlı dönemi Türk klasik mimari-
sinin heybetli ve güzel eserlerindendir. 
Dört sütunlu ve üç bölümü kubbelerle ör-
tülü olan son cemaat yerindeki yayvan 
kemerli bir kapı içeriye geçit verir. Kes
me taştan yapılan cami muntazam bir 
kare şeklinde olup dıştan her bir kenan 
17.66-17.88 m. ölçüsündedir. Bu yekpa-

FATiH CAMii 

re ve sade mekanın üstünü pencereli, 
yüksekçe kasnaklı 14 m. çapında bir kub
be örter. Kareden kubbe yuvarlağına ge
çiş köşelerde pandantiflerle sağlanmıştır. 
Her cephede altta ikişer, üstte üçer. da
ha yukarıda ise ikişer pencere açılmıştır. 

Sade bir çerçeve içinde olan mihrap 
nişi mukarnaslıdır. Köşelerde kum saati 
başlıklı sütunçeler vardır. Kapının sa
ğında duvar kalınlığı içine yerleştirilmiş 
merdiven, ahşap direkiere oturan orta 
kısmı yüksekçe ahşap bir mahfile çıkışı 
sağlar. Ekrem Hakkı Ayverdi bu mahfi
lin orijinal olduğunu kabul etmiştir. Fa
kat orta kemerin profilleriyle dayandığı 
direkierin başlıkları barak üslüba işaret 
ettiğinden bu mahfilin daha öncekinin 
yerini tutrnak üzere XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısında yapılmış olması ihtimali var
dır. Minber ise klasik üslübun özellikle
rine sahip güzel bir eserdir. Kalem işi 

nakışların geç bir döneme ait olmasına 
karşılık Ayverdi kubbe göbeğindeki tez
yinatın orijinal olduğu görüşündedir. 

Taçkapının ahşap kanatları kündeka
rf tekniğinde yapılmış olmakla beraber 

hangileri olduğu teşhis edilememekte- Pristine Fatih camii ve caminin son cemaat verinde kubbe Icindeki kalem isi süslemeler 

dir. Camilerden biri, Mora despatlarının 

sarayı olan büyük yapının avlusunun bir 
köşesinde inşa edilmiş tuğla minareli 
küçük bir binadır. Duvarları çok yıkık 
olmakla beraber aslında ahşap çatılı bir 
cami olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı
lar zamanında despotların sarayının av
lusu çarşı olarak kullanıldığına göre bu 
cami acaba Fatih, Fethiye ve Çarşı cami
lerinden hangisidir? G. Millet'in planında 
ayrıca Brontokhion Manastırı yakınında 
bir cami daha gösterilmiştir. Herhalde 
aslında kubbeli olan bu ikinci cami kare 
planlı bir mekandan ibarettir. Bu yapıla
rın günümüzde Balkanlar'daki birçok 
benzerleri gibi hiçbir izi kalmamıştır. 
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