
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

istanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546), 
s. 230-23 1, nr. 90; Ayvansarayf. Hadikatü 'l·ce
vami', 1, 158 ; a.e.: Camilerimiz Ansiklopedi
si (haz. İ hsan Erzi ). istanbul 1987, 1, 216 ; Tah
sin Öz. istanbul Cami/eri, Ankara 1962, 1, 61 ; 
W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie 
lstanbu ls, Tübingen 1977, s. 273 'teki plan (mes
cidin yeri hakkında ); Fatih Camileri ve Diğer 
Tarih i Eserleri (haz. Fatih Müftü l üğü ). istan
bul 1991, s. 100 ; R. Ekrem Koçu, "Firüzağa 
Mescidi", is t A, Xl, 5797 -5798. 

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-



maat yerinin sivri kemerlerinden orta
daki, "L" kesitli payeler üzerine yerleş
tirilmiş mukarnaslı konsaliara oturur ve 
diğerlerinden daha yüksek tutulmuştur. 

Orta kısım hariç payelerin arası yakla
şık 1 m. yüksekliğinde mermer şebeke
lerle kapatılmıştır. Yan duvarlarda, za
viyelerin cephelerinde olduğu gibi altlı 

üstlü ikişer pencere yer almaktadır. Ha
rimin ise üç yönde dışa açılan dörder dik
dörtgen penceresi vardır; bunlardan üst
tekiler basık kemerli. alınlıklı ve alçı şe
bekeli, alttakiler kemersiz ve demir şe
bekelidir. Harimin kubbesi diğerlerinden 
farklı olup çift kat sekizgen kasnaklıdır 

ve alt kasnağın doğu, güney ve batı yüz
lerinde alçı şebekeli birer yuvarlak pence
re bulunur. İçten bindirme tonoz örtülü 
olan giriş mekanının üzeri de kubbe ile 
kapatılmıştır. Dış cepheler çok özenli bir 
işçilik gösteren mavi damarlı mermer. 
kubbeler ise kurşun levhalarla kaplan
mıştır; iç mekanlar sıvalı olduğundan 

duvarların yapı malzemesi anlaşılama

maktadır. Harim ve zaviye kubbelerinin 
kasnakları ile son cemaat yeri tonozu
nun iki başındaki kalkan duvarlar hora
san sıvalı olup kiremit rengi görünüm
leriyle mavi- beyaz m ermer kaplamalar 
üzerinde dikkat çekmektedir. Yapının 

kuzeybatı köşesinde, kaidesi duvar küt
lesinde yer alan silindirik gövdeli ve tek 
şerefeli, şerefe altı dört sıra mukarnas 
dolgulu kesme taş minare bulunur. 

Binadaki süslemeler daha çok son ce
maat yeri, giriş, mihrap ve harimin örtü 
sisteminde görülür. Üç sıra mukarnas 
şeridiyle çevrilmiş olan kapı, üstte çift 
renkli taş işçiliği gösteren sivri kemerli 
bir alınlıkla taçlandırılmıştır. Kemer alın
lığının üst kısm ında, dilimli kör kemerli 
bir çerçeve içinde kitabe, çevresinde ise 
oldukça natüralist anlayışta gül, karan-

Firuz Bey Camii'nin ki tabesi 

Firuz Bey Cam ii 'nin taş süslemelerinden biri 

fil, yaprak motiflerinden oluşan bitkisel 
bezerneler yer alır; lentonun altında pal
met, rümf ve lotus motifleri dikkat çe
ker. Son cemaat yeri korkuluk şebeke
leri dört, sekiz, on ve on iki kollu yıldız 
geçmelerden oluşturulmuştur ve biri di
ğerine benzemez. Orta kemerin üstün
deki saçağı taşıyan konsollarla bunların 
aralarında alçı üzerinde kıvrık dal, rümf, 
palmet, lotus gibi üslüplaştırılmış ve ka
ranfil , gül. enginar yaprağı gibi natüra
list işlenmiş bitkisel motifler görülür. 
Beyaz ve renkli mermerden yapılmış beş 
cepheli ve kavsarası beş sıra mukarnaslı 
mihrap nişinin üst bölümü kıvrık dal, rü
mi, palmet ve lotuslardan oluşturulmuş 
girift bitkisel bezemelidir. Bu bölümün 
altındaki kelime-i tevhid yazılı şeridin 

hemen aşağısında zincire asılı üç kandil 
motifi dikkati çeker ve aynı motif. batı
daki yan mekanın kuzey duvarında yer 
alan üst pencerenin kemeri ortasında 
da görülür. Mihrabın çevresi iki sıra mu
karnaslıdır. Mukarnasların üzerinde iki
si yarım, ortadaki tam palmet biçimin
de bir tepelik vardır. Mihrabın iki yanı
na dikey olarak yazılmış sanatçı adların
dan binanın Hasan b. Abdullah el-Ben
na. süslemelerin ise Müsa b. Abdullah 
en-Nakkaş tarafından yapıldığı öğrenil

mektedir. XIX. yüzyıl yapısı mermer min
ber kıvrık dal, spiral ve zencirek motif
leriyle bezelidir. Harimle yan mekanla
rın örtü sistemi de özgün olmayan ka
lem işleriyle süslenmiş ve bunlarda ço
ğunlukla mavi, beyaz. kiremit kırmızısı, 
yeşil ve kahverengi boyalarla yapılan kıv
rık dal, rümf ve palmet motifleri tercih 
edilmiştir. Harimin kubbesindeki altın 

yaldız bezerneler de özgün değildir . 

Avlunun batısında yer alan medrese
nin cami ile aynı tarihte inşa edildiği an
laşılmaktadır. Yapı 1964-1965 ve 1976-
1977 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlü
ğü'nce onarılmış ve tamamen yıkık olan 
örtü sistemi ihya edilmiştir. Medrese, 
avlunun batı kanadına kuzey-güney yö-
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nünde sıralanmış yaklaşık kare planlı 

on altı hücreden oluşur; güneydeki ilk 
sekiz hücre düzgün bir biçimde yan ya
na dizilmiştir. Bunlardan sonra yapı ku
zeydoğuya yönelmekte ve bu bölümde 
dört hücre, köşede de çatıya çıkışı sağ
layan on bir basarnakli bir merdivenle 
sokağa açılan dikdörtgen bir kapı bu
lunmaktadır. Kapının kuzeyinde yapı do
ğuya yönelmekte ve bu bölümde de yi
ne dört hücre yer almaktadır. Bugün ço
ğunda kimsesiz ve fakir kişiler oturan, 
bazıları da depo olarak kullanılan hüc
relerin arka cepheleri evlere bitişmiş du
rumdadır. 

Medresenin duvarlarının alt kısımla
rında ve köşelerde kesme taş, üst kı

sımlarda ise moloz kullanılmıştır; kaba 
bir işçilik dikkati çeker. Aralarda bazı 

devşirme malzeme. pencere kemerleriy
le bacalarda tuğla görülür. Duvarlar ona
rımlarda içten bütünüyle sıvanmış olup 
yine onarımlar sırasında takılan kapı ve 
pencere kasaları ahşaptır. Bütün mekan
ların üzeri farklı özellikler yansıtan to
noz ve kubbelerle örtülüdür. Güneydeki 
2-6. hücreler. altıncısı tromp geçişli ol
mak üzere üçgen kuşaklarla geçilen kub
belidir. 1 ve 9-11. hücreler sivri tonoz, 
7 ve 8. bindirme tonoz. 12. haç tonoz, 
diğerleri de çapraz tonazla örtülmüştür. 
Kubbe ve tonaziarın üzeri ise çift eğimli 
bir sac çatı ile örtülüdür. Mekanların 

hepsinde avluya açılan birer dikdörtgen 
kapı, 1 ve 1 O. hücrelerin dışındakilerde 
birer ocak nişi ve 1. dışında ötekilerin 
tamamında dikdörtgen duvar nişleriyle 
yine dikdörtgen mazgal tipi pencereler 
bulunur; 5 ve 7. hücrelerin pencereleri 
yuvarlak kemerlidir. Yapının kuzey ve 
güney cepheleri sağırdır; batı cephesi 
ise evler tarafından kapatılmıştır. Çatı
da, kübik gövdeli ve piramidal külahlı 

on dört baca bulunur. Medresenin as-

Firuz Bey 

Camii' nden 

bir taş 

süsleme örneği 
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!ında yalnızca bu mekanlardan oluşma
dığı akla gelmekteyse de plan tipi ve 
hücre sayısı hakkında herhangi bir ipu
cu bulunmamaktadır. 
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ı 
FİRÜZ ed-DEYLEMİ 

ı 

( ~..Uij.JA) 

Ebü' d-Dahhil.k Fln1z 
(Feyruz) ed-Deyleml 

(ö. 53/673) 

Peygamberlik iddiasında bulunan 

L 
Esved ei-Ansi'yi öldüren sahabi. 

__j 

Aslen iranlı olup Kisra Enüşirvan 'ın 
Habeşliler ' i Yemen'den çıkarması için 
gönderdiği ordu ile Yemen'e gitti ve ora
da yerleşti. Bazı kaynaklarda Necaşf'nin 
kız kardeşinin oğlu olduğu da kaydedi
lir. Ayrıca Ebü Abdullah, Ebü Abdurrah
man künyeleriyle, Himyer'e yerleştiği için 
de Himyeri nisbesiyle anılır. 
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10 (631) yılında Yemen'den Medine'
ye gelen heyetin içinde yer aldı ve on
larla birlikte müslüman oldu. San'a Va
lisi Bazan'ın, hem kendisinin hem de Eb
na ' nın müslüman olduğunu bildirmek 
üzere Vebr b. Yuhannis ile Ffrüz'u Hz. 
Peygamber' e gönderdiği rivayet edil
mektedir. İslamiyet'i kabul etmeden ön
ce iki kız kardeşle evli olan Ffrüz Hz. Pey
gamber'in emri üzerine eşlerinden biri
ni boşadı (Ebü Davüd, "Tal~", 25 ; Tirmi
zi, "Nikal_ı", 34) . 

Resül-i Ekrem'in Ebna arasından Ff
rüz'u vali seçtiği, Esved el-Ansf'nin ken
disine itaat etmesi şartıyla onu yerin
de bıraktığı, Hz. Ebü Bekir zamanında 
da bu görevine devam ettiği bilinmek
tedir. 

Ffrüz, Yemen 'de peygamberlik iddia 
eden Esved el-Ansf'ye karşı gönderilen 
İslam ordusuna katıldı. Bir grup arka
daşıyla birlikte Esved'i öldürdü. Ffrüz ed
Deylemi'nin onu tek başına öldürdüğü
ne ve bu durumu öğrenen Hz. Peygam
ber'in kendisini övgüyle andığına dair 
rivayetler de vardır. Caetani'nin, Esved'i 
öldürdüğü sırada Ffrüz'un henüz İsla
miyet'i kabul etmediği ve Mecüsi oldu
ğu iddiası tarihi gerçekiere aykırıdır. Es
ved el-Ansf'nin öldürülmesinde rolü bu
lunan Kays b. Mekşüh , Ffrüz'un Hz. Ebü 
Bekir tarafından San'a'ya vali tayin edil
mesi üzerine isyan etmişse de Ffrüz çe
şitli kabilelerle iş birliği yaparak Kays' ı 

mağlüp etmiştir. 

Ffrüz ed-Deylemfnin dört hadis rivayet 
ettiği bilinmektedir. Kendisinden oğul
ları Dahhak, Abdullah, Said ve başkaları 
rivayette bulunmuştur. Rivayetleri Ebü 
Davüd, Tirmizi, Nesai, İbn Mace ve Da
rimf'nin sünenleriyle Ahmed b. Hanbel'in 
el-Müsned'inde yer almaktadır. Bu ri
vayetlerin birinde, içkinin yasaklanması 
üzerine Hz. Peygamber' e bağcılık yaptık
larından söz ederek bundan sonra üzüm
leri nasıl kullanacaklarını sorduğunu, Re
sül-i Ekrem'in de ona üzümleri kuru
tup hoşaf ve sirke olarak değerlendir
meyi tavsiye ettiğini bildirmiştir (Darimi, 
"Eşribe", 13; N esai, "Eşribe", 56). 

Muaviye döneminde de San'a valiliği 

yaptığı kaydedilen Ffrüz Mısır'a yerleşti; 
53 (673) yılında Kudüs'te veya Yemen'de 
vefat etti. Hz. Osman döneminde (644-
656) öldüğü de rivayet edilmektedir. Mu
haddis ve tarihçi Sirüye b. Şehredar ed
Deylemi onun soyundandır. 
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FİRÜZ ŞAH HAlACİ 
( ~ .l:._J.JA) 

(ö. 695 / 1296) 

Halaeller hanedanının 
kurucusu ve ilk hükümdan 

(1290- 1296). 
__j 

Delhi'deki Türk-Memlük Sultanlığı'na 
(Muizziler) son vererek yerine yine Türk 
asıllı Halaciler sülalesini kuran Celaled
din Ffrüz Şah'ın doğum tarihi kesin ola
rak bilinmemektedir. Babasının "Yuğ

ruş" (vezir) lakabını taşıması nüfuzlu bir 
aileden geldiğini gösterir. Balaban Han 
devrinde (1266- ı 287) sercandarlık (hü
kümdarı korumakla görevli muhafıziarın 

emiri) gibi mühim görevlerde bulunmuş 
ve Samane kendisine ikta edilmişti. Ba
laban'ın ölümünden sonra aile fertleri 
arasındaki mücadelelere karışmış, onun 
ailesinden Nizameddin'in bertaraf edil
mesinden sonra da Halaç emirlerinin 
desteğiyle Samane'den merkeze geti
rilerek arız-ı memalik tayin edilmiştir. 

Balaban ailesinden Muizzüddin Keyku
bad'ın felçolmasını fırsat bilen iki Türk 
emfri, Keykubad'ın küçük oğlu Keyü
mers'i Şemseddin lakabıyla sultan ilan 
ederek kendilerine büyük imkanlar sağ
lamışlardı. Celaleddin Ffrüz Şah· ın Ba
harpür' da bulunduğu sırada oğulları , 

bu gelişmelerden memnun olmayan ba
zı emirlerle iş birliği yaparak Muizzüd
din Keykubad ile oğlunu ortadan kal
dırdılar ve yetmiş yaşlarındaki el-Meli-


