
karnaslarla süslü şerefe çıkması üstün
de XVII. yüzyı lda yenilendiği bilinen kısa 
bir petek görülür. 

Hadikatü'l- cevami'de bildirildiğine 

göre kurucusu Ffruz Ağa'nın türbesi ca
minin haziresinde idi. İhsan Erzi tara
fından bir yazma nüshada tesbit edildi
ğine göre yanında Babüssaade ağala

rından İsmail Ağa'nın türbesi bulunuyor
du. Bugün her iki türbeden de hiçbir iz 
kalmamıştır. 27 Rebfülahir 1282 ·de ( 19 
Eylül 1865) Hocapaşa yangınından sonra 
kurulan Islahat-ı Tarik Komisyonu Di
vanyolu caddesini gen i şletirken caminin 
duvarı geri alınmış, bu arada harap tür
be de yok edilmiştir. Caminin çevresi dü
zenlenirken 1938'de ortadan kaldırılan 
hazfredeki mezarlarda kitabesi olmayan 
bir mermer sanduka caminin doğu ta
rafında toprağın bir set teşkil ettiği ye
re monte edilmiştir. Bunun caminin ba
nisi Ffruz Ağa'ya ait olduğu sanılmakta
dır. Yine bu düzenleme sırasında bura
daki tonozlu bir çeşme haznesi de res
tore edilerek korunmuştur. 

Ffruz Ağa vakıflarından olan ve Hadf
katü'l-cevami'de bildirildiğine göre Şeyh 
Hamdullah'ın ilk meşk hocalığını yaptığı 
sıbyan mektebinden bir iz kalmadığı gi
bi yeri de belli değildir . Ewelce avlu du
varına bitişik olan sebil de günümüze 
kadar gelmemiştir. 

Müştemilatından mahrum bugünkü 
haliyle bile Ffruz Ağa Camii tek kubbeli 
camiler tipi içinde Osmanlı dönemi Türk 
yapı sanatının en tanınmış ve en güzel 
eserlerinden biridir. 
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FİRUZ AGA MESCİDİ 

İstanbul Beyoğlu 'nda 
bulunduğu semte adını veren 

bir mescid. 
_j 

Ffruz Ağa Mescidi (Camii) Beyoğlu ilçe
sinde, Sıraselviler caddesiyle Defterdar 
Yokuşu'nun birleştiği yerde aynı adla anı
lan küçük meydanın bir köşesindedir. Ya
pım tarihi ve banisi hakkında bilgi yok
tur. Sultanahmet'te ve Bozdoğan Kemeri 
yanındaki aynı adı taşıyan cami ve mes
cidle bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayvan
sarayi Hadikatü'l - cevami'de bu mes
cid hakkında, "Banisi saray ağası Ffruz 
Ağa'dır. merkadi bilinmiyor, minberini 
hayır sahiplerinden Emine Hatun koy
muştur" demektedir. Ancak elde ettiği 
Hadfkatü'l- cevami'in eski bir yazma 
nüshasını özetteyerek Almanca'ya çevi
ren J . von Hammer (eser daha sonra J J 
Hellert tarafından Fransızca ' ya çevrilmiş

tir) burada basılı nüshada olmayan şu 
bilgiyi nakleder: "Kurucusu Sipahioğlu 

Mehmed Ağa ' nın oğlu 1040'ta (1630-31) 
ölmüştür". 

17 Cemaziyelahir 1238'de (1 Mart 1823) 
çıkan büyük Cihangir yangınında Ffruz 
Ağa Mescidi ve çevresi de harap olmuş. 
ancak bu felaketten az sonra kitabesi
ne göre 1239'da (1823-24) ll. Mahmud 
tarafından bütünüyle yeni bir biçimde 
inşa ettirilmiştir. 

Bugünkü bina "Tanzimat üslübu" de
nilen mimari karakterdedir. Dikkate de
ğer bir özelliğe sahip bulunmayan mes
cid, altında dükkanlar yer alan ve iki ta
rafından merdivenlerle çıkılan fevkanf 
bir yapıdır. İki yolun birleştiği yerde ve 

Firuz Ma M esci di - Beyoğ l u 1 istanbul 

FiRUZ AGA MESCiDi 

Firuz Ma Mescidi'nin içinden bir görünüs 

meydana bakan köşe pahlı olarak yapıl
mış, buradan. üstünde kitabe olan ka
pıdan bir iç merdivenle son cemaat ye
rine bağlantı sağlanmıştır. İkinci merdi
ven ise dışta , minarenin bulunduğu ta
rafta yan cepheye bitişiktir. 

Dikdörtgen planlı olan harim iki yan
larda üçer tane olmak üzere ahşap pa
yelerle üç sahna ayrılmıştır. Mihrap ise 
yarım yuvarlak bir çıkıntı halindedir. Yu
varlak kemerli uzun pencerelerle aydın
lanan mescidin üstü kiremit örtülüdür. 
Ffruz Ağa Mescidi'nin bugünkü görünü
mü onun önceki halinden iz taşımadığı 
gibi bir sanat değerine de işaret etmez. 
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[il SEMA Yİ EYİCE 

FİRUZ AGA MESCİDİ 

İstanbul Fatih'te 
XVI. yüzyıl başlarında yaptırılmış, 

bugün mevcut olmayan bir mescid. 
L _j 

Eski Kırkçeşme semtinde Bozdoğan 
Kemeri'nin Haşim İşcan Geçidi tarafın 
da. buradaki parkın yerinde Fatih Sul
tan Mehmed Anıtı'nın hizasında bulu
nuyordu. Sanisi ve yapıldığı tarih hak
kında bilgi yoktur. Ayvansarayf. Hadi
katü'l- cevami'de sadece banisinin kab
rinin mescidin altında olduğunu bildir
miştir. Bu mescidi yaptıranın Sultanah
met'teki Ffruz Ağa Camii'nin kurucusu 
ile aynı kişi olduğu yolundaki iddia asıl
sız olmalıdır. Çünkü Ayvansarayi, her iki 
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FiRUZ AGA MESCi Di 

hayratın kurucularının kabirierini ayrı 

ayrı cami ve mescidlerin yanında gös
termiştir. Tahsin Öz, gerek mescidin ba
nisi gerekse yıktınlması tarihi hususun
da hatalı bilgiler vermektedir (is tanbu l 

Camileri, 1, 61, not 1 16) 

İs tanbul Vakıflan Tahrir Defteri 'nde 
bu mescid hakkındaki bir kayıttan, vak
tiyesinin 907 yılı Safer ayında (Ağustos

Eylül 150 ı ) Mevlana Mehmed b. Musta
fa imzasıyla düzenlendiği anlaşılmakta

dır. Ayrıca mescide su kemeri ( Bozdoğan 

Kemeri) yakınında ve Galata'da mülkler 
vakfedilmiştir. Aynı defterdeki diğer ka
yıtlara göre 943 Zilkadesine (Nisan 1537) 
kadar daha başka hayır sahipleri de va
kıflar yapmışlardır. Buna göre Firuz Ağa 
Mescidi ll. Bayezid dönemi yapılarından 
olmalıdır. 

istanbul'un büyük yangınlarından ba
zıları bu bölgeden geçtiğine göre Firuz 
Ağa M escidi ·nin de ilk şeklini koruya
madığı muhakkaktır. 1944-1945 yılla
rında Atatürk bulvarının etrafı istimlak 
edilerek açıldığında . cadde üzerine isa
bet etmemesine rağmen Firuz Ağa Mes
cidi de yıktınlarak yok edilmiştir. Buna 
gerek olmadığı eski şehir planlarından 
anlaşılır: nitekim mescid, günümüzde 
ayakta olan Gazanfer Ağa Medresesi ile 
aynı hizada bulunuyordu. 

Minareli, dikdörtgen planlı , üstü kire
mitH ahşap çatı ile örtülü, iddiasız kü
çük bir yapı olan Firuz Ağa Mescidi du
varla çevrili bir avlunun içindeydi. 
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i SEMA Vi EvicE 

1 FİRUZ BEY CAMii ve MEDRESESi 
1 

L 

Milas'ta 
Menteşeoğulları dönemine ait 

cami ve medrese. 
__j 

Milas ' ın Surgaz mahallesinde, Hisar
başı ve Yeldeğirmeni mevkilerini birleş
tiren yol üzerinde yer alan yapıların , ca
minin girişindeki dört satırlık sülüs hat
lı ve 26 Safer 797 (21 Ara lık 1394) tarih
li Arapça kitabeden Osmanlılar'ın Men-
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teşe valisi Firuz Bey tarafından inşa et
tirilmiş olduğu öğrenilmektedir. Halk 
arasında Kurşunlu Cami adıyla da tanı
nan cami, mavi damarlı mermer kapla
malarından dolayı Evliya Çelebi 'nin Se
yahatname'sinde Gökcami şeklinde zik
redilmiştir. inşaat tarihi Osmanlılar ' ın 
Milas'taki ilk hakimiyet dönemine ( 1390-
1402) rastladığı için bazı araştırmacılar 
yapıları erken Osmanlı eseri olarak de
ğerlendirmekte iseler de plan tipi dışın
da mimarileri Beylikler döneminin de
vamı niteliğindedir . 

Cami, Anadolu 'da özellikle Osmanlı 

döneminde XIV. yüzyılın ikinci çeyreğin
den itibaren yaygın biçimde ortaya çı

kan ve "zaviyeli camiler" denilen yapı
ların önemli bir örneği olup cephe dü
zenlemesi, teknik özellikleri, süslemele
ri ve kullanılan malzeme yönünden yö
redeki Menteşe Beyliği camileriyle bü
yük benzerlikler gösterir. Bundan dola
yı Balat'taki 1402 tarihli İlyas Bey Ca
·mii 'nde çalışan ustalarla aynı atölyeye 
mensup ustalar tarafından yapılmış ola
bileceği düşünülmektedir (Goodwin. s. 
31). Yapı bu tipin örnekleri arasında ge
lişmiş mekan anlayışı , örtü sisteminde
ki çeşitleme. cephe düzenlemesi, mal
zeme-teknik özellikleri ve süslemesi açı
sından Ortaçağ Türk mimarisi içinde ol
dukça önemli bir yere sahiptir. Birçok 
defa ananldığı anlaşılan yapının üst kı
sımla rı ile kuzeyindeki şadırvan XIX. yüz
yıl eseridir ; minberin ve kapı kanatları
nın da 1875 yılında istanbul 'a götürül
düğü ve yerlerine yenilerinin yapıldığı 

bilinmektedir. 1824-1826 yıllarında Mi
las'ı ziyaret eden Avusturyalı seyyah A. 
von Prokesch, cami çevresinde içinde 
zambaklar yetişen bir mezarlığın bulun
duğundan söz etmektedir. Ancak bu ha
zlreden günümüze bazı eski fotoğraf-

Firuz Bey Cami i - Milas 1 Muğ l a 

Firuz Bey Camii 'nin pl an ı 

larla (bk. Ayverdi, rs. 895) Firuz Bey'in eşi 

ne ait olduğu söylenen bir mezar taşın

dan başka bir iz kalmamıştır. Yapı son 
olarak 197 4-1977 yılları arasında Vakıf
lar Genel Müdürlüğü ' nce büyük ölçüde 
onarılmış, kurşun örtüleri, kubbe kas
nağı sıvaları , içteki kalem işleri yenile
nirken çevresinde de düzenleme yapıl
mıştır. 

Cami üç bölümlü son cemaat yeri , gi
riş mekanı ve bunun iki tarafında yer 
alan birer yan mekanla (hücre. zaviye) ha
rimden oluşur. Kare planlı orta bölümü 
üçgen kuşakla geçilen sekiz dilimli kub
be ile, dikdörtgen planlı yan bölümleri 
beşik tonozlarla örtülü olan ve avlunun 
zemin katundan iki basamak aşağıda 
bulunan son cemaat yeri. içteki bölün
meyi yansıtmayacak biçimde beş sivri 
kemerle avluya açılır. Yapının kuzey cep
hesi ekseninde dikdörtgen kapı ile ge
çilen giriş mekanı yaklaşık kare planlı
dır ve üzeri bindirme tonazla örtülüdür. 
Buradan. ikişer basamakla çıkılan do
ğu- batı ekseninde açılmış birer basık 
kemerli kapı ile yanlardaki hücrelere ge
çilir. Kare planlı olan ve altlı üstlü ikişer 
pencere ile kuzeyden son cemaat yeri
ne, yanlardan ve güneyden dışarıya ba
kan yan hücrelerden doğudaki tromplar
la. batıdaki ise üçgenlerle geçilen birer 
kubbe ile örtülüdür. Diğer hacimlerden 
daha büyük boyutlu olan kare planlı ve 
tromp geçişli kubbeyle örtülü harime 
üç başarnakla çıkılır. Giriş bölümü ile bu 
mekanın arasındaki bağlantı büyük siv
ri kemerle sağlanmıştır. 

Yapı dıştan simetrik bir cephe düzen
lemesi yansıtır. İki tarafı kapalı son ce-


