ÞEYH SAFÂ CAMÝÝ

m. yüksekliðe kadar çýkan sýr altý tekniðinde yapýlmýþ çiniler bulunmaktadýr. Verev
çizgilerin kesiþmesiyle oluþan sekizgenler,
aralarda küçük üçgenler, sekizgenlerin arasýnda stilize bitkisel desenler yer alýr. Döþemeye yakýn seviyede iç içe geçmiþ dairelerden zengin bir kompozisyon oluþturulmuþtur. Lâcivert, siyah ve fîrûzenin egemen olduðu çinilerin yerli bir atölyede imal
edildiði düþünülür (Sözen, Diyarbakýr’da
Türk Mimarisi, s. 50). Klasik Ýznik çinilerine göre desenleri farklý olup altýgen biçimleriyle de Osmanlý süsleme sanatýnda
deðiþik bir örnek kabul edilir (Öney, s. 7879).
Yapýnýn dýþ görünümüne âhenk katan
küfeki ve bazalt taþýndan almaþýk duvar
iþçiliði Diyarbakýr camilerinde görülen bir
özelliktir. Çift renkli taþlarla oluþturulan
bu hareketliliðin yanýnda yapýnýn deðiþik
yerlerinde taþ kabartma dekorasyona rastlanmaktadýr. Meselâ son cemaat yerinin
avluya bakan yüzünde, kemer ara boþluklarýnda daireye yakýn çokgen ve damla þekilli madalyonlar vardýr. Ayný mekânýn yan
duvarlarýnýn dýþ yüzündeki madalyonlar ise
baklava biçimlidir. Son cemaat yeri pencerelerinin dýþarýdaki alýnlýklarýnda, sekizgenlerin kesiþmesiyle oluþan dörtlü düðümlerin ortasýnda çiçek dekorlu kompozisyon yer alýr. Son cemaat yerindeki kubbelerin içi ve pandantifler kalem iþi süslemelidir.
Minare kaidesinde satrançlý kûfî yazýlý
bir pano bulunmakta, küp kýsmýnýn üst seviyesinde bir sýra halinde çini levhalardan
oluþan kuþak dolanmaktadýr. Pabuç kýsmýnda kübik kaideden sekizgen gövde baþlangýcýna geçiþi saðlayan üçgenler yer almakta, sekizgen kýsýmda ve gövdedeki panolarda lotus, palmet, rûmî ve hatâyî desenli bezemeler, zencerek çerçeveler görülmektedir. Bunun yaný sýra nesih hattýy-
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la bazý âyetlerin bulunduðu kabartma yazý þeritleri mevcuttur. Yapýnýn özellikle örtü sistemi ve kalem iþleri 1955 yýlýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan yenilenmiþtir.
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Manisa’nýn Alaþehir ilçesinde
XV. yüzyýla ait külliye.

™

Alaþehir’de ilçenin güney kýsmýnda yer
alan külliye cami, tekke, kütüphane, türbe ve hazîre ile küçük bir yapýlar topluluðu meydana getiriyordu. Günümüzde bu
yapýlardan sadece cami, türbe ve hazîrenin küçük bir parçasý kalmýþtýr. Türbenin
kitâbesinden caminin, Bursa’dan gelerek
Alaþehir’e yerleþen Emîr Sultan’ýn halifelerinden Þeyh Sinan Efendi (ö. 887/1482)
tarafýndan yaptýrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Harim kapýsý üzerinde bulunan sülüs kitâbe
ise 1236 (1821) yýlýndaki onarýma aittir. Millî Mücadele yýllarýnda depo þeklinde kullanýlan cami 1964’te esaslý bir onarým görmüþ, 1969 depreminde harap olduktan
sonra halk tarafýndan tamir ettirilerek ibadete açýlmýþtýr.

Dikdörtgen planlý (23 × 20 m.) cami altý adet kubbe ile örtülü harim kýsmý ile üç
bölümlü, üstü üç kubbe ile örtülü bir son
cemaat yerinden meydana gelmektedir ve
dokuz kubbesiyle çok kubbeli ulucamiler
karakterindedir. Harimin altý kubbesi, duvar pâyeleri ve ortada yer alan iki adet devþirme sütuna baðlanan kemerlerle taþýnmaktadýr. Kubbeler pandantiflidir ve dýþtan sekizgen kasnaklara sahiptir. Harim
kapýsýnýn iki yanýnda mahfili bulunan cami altta ve üstte kuzey tarafý hariç bütün
cephelerinde yer alan ikiþer pencere ile aydýnlanýr. Gösteriþsiz bir kapý ile geçilen son
cemaat yerinin iki yaný kapalý olup kalýn
pâyeleri baðlayan üç kemerle kuzeyde dýþa açýlýr. Minare son cemaat yerine kuzeydoðudan bitiþiktir ve orijinal þekline uygun biçimde yenilenmiþtir. Kare planlý bir
kaideden geliþen bodur gövdeli minare tek
þerefelidir. Caminin duvarlarý kesme taþ ve
tuðladan örülmüþ, son cemaat yerinde
devþirme mermer parçalarý kullanýlmýþtýr.
Kuzey cephesinde geometrik desenli tuðla tezyinat ve çatý hizasýnda iki sýra kirpi saçak görülür. Binanýn içi oldukça sadedir.
Harim kapýsý gerçek kündekârî olup yarým daire kesitli mihrabý çok sade dört sýra
mukarnaslý kavsaraya sahiptir. Üzeri boyanmýþ olan ahþap minber kaliteli bir iþçiliðe sahiptir. Minberin aynalýklarýnda geometrik þekiller ve yýldýzlardan meydana gelen motifler vardýr. Avlunun kuzeydoðu kýsmýnda yer alan, dört sütun üzerine Bursa kemerlerine oturmuþ dört yüzlü kýrma
bir çatýsý, sekizgen biçimli deposu bulunan
þadýrvan son halini 1969 yýlýndaki tamirde
almýþtýr.
Cami avlusunun kuzeybatý köþesindeki
türbede Þeyh Sinan Efendi’ye ve beþ yakýnýna ait sandukalar bulunmaktadýr. Kapýsý üzerinde görülen kaþ kemerli alýnlýk
içinde üç satýrlýk çok girift sülüs Arapça kitâbe yer alýr. Kitâbede yapýnýn bitiþ tarihi
“âhiri’l-Muharrem” 890 (16 Þubat 1485) diye verilmektedir. Esasen Þeyh Sinan 887’de (1482) vefat etmiþtir. Buna raðmen Ýbrahim Gökçen yapýyý 870 (1465) yýlýna tarihlendirmektedir (Sicillere Göre, s. 28).
Türbe 4 × 4 m. boyutlarýnda ve kare gövdelidir. Kubbesi çok basýk, kasnaðý sekizgen formludur. Geçiþler Türk üçgenleriyle
saðlanmýþtýr. Türbenin giriþ kýsmý güney
cephesinden taþkýn yapýlarak belirginleþ-
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tirilmiþtir. Derin bir eyvan izlenimi veren
bu giriþin iç kýsmýnda iki yuvarlak niþ, batý
kenarýnda sivri kemerli bir pencere mevcuttur. Taþ ve tuðladan inþa edilen türbede devþirme malzemelerin kullanýldýðý görülür. Orijinal olan ahþap kapý kanatlarý kakma tekniðinde yýldýz, palmet ve rûmîlerden meydana gelen süslemeye sahiptir.
Bu ufak külliyenin yok olmuþ yapýlarýndan olan tekke caminin 50 m. kadar güneydoðusunda bulunuyordu. Ýçinde çok
miktarda yazma eserin muhafaza edildiði kütüphanesi kalýn duvarlar üzerine oturan tek kubbeli bir yapýydý. Erzurum Kadýsý Mehmed Zihni Efendi kitaplarýný buraya vakfetmiþti. Yapý, içindeki kitaplarla
birlikte 4 Eylül 1922 tarihindeki bir yangýnda yanmýþtýr. Tekke ve kütüphane binalarý 1926’da yolun geniþletilmesi için yýktýrýlmýþtýr. Caminin doðusundaki hazîreden
sadece 5 m²’lik bir kýsým kalmýþtýr. Bu hazîredeki mezar taþlarýnýn bir kýsmý yerindedir, bir kýsmý da avlu duvarýna yaslanmýþ
haldedir. Bir mezar taþý ise musallâ olarak kullanýlmýþtýr. Mezar taþlarýnda XVIII.
yüzyýl motiflerinden oluþan ve kaliteli bir
taþ iþçiliði gösteren kompozisyonlar görülmektedir. Bunlarýn bir kýsmýnda cami, evler, aðaçlar, vazo içinden çýkan karanfil ve
zambak gibi çiçekler tasvir edilmiþtir.
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Rus iþgaline karþý direniþiyle tanýnan
Daðýstanlý lider ve mücahid.
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Daðýstan’ýn Gimri köyünde dünyaya
geldi. Babasý Avarlar’dan Muhammed,
annesi Avar beylerinden Pîr Budak’ýn kýzý Bahu Mesedu’dur. Doðduðunda kendisine dedesi Ali’nin adý verildi. Ancak sürekli hasta olduðundan ad deðiþtirmenin
iyi geleceðine dair geleneksel inancýn etkisiyle ailesi adýný Þâmil (Þâmûîl, Þemûîl) olarak deðiþtirdi. Kýsa bir süre sonra saðlýðýna kavuþan Þâmil ilk eðitimini dayýsýndan
aldý. Ardýndan arkadaþý Molla Muhammed
ile birlikte Harakinili Said ve ileride kayýnpederi olacak olan Nakþibendî þeyhi Cemâleddin Gazi-Kumuký’den dinî ilimleri
tahsil etti ve yirmi yaþlarýnda ileri bir seviyeye ulaþtý. Kuzey Kafkasya müslümanlarýnýn XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda Ruslar’a

karþý baþlattýklarý, Ruslar’ýn müridizm, kendilerinin gazavât adýný verdikleri direniþ hareketi, bu hareketin lideri Ýmam Mansûr’un
ölümünden sonra uzun yýllar liderden mahrum kalmýþtý. Nakþibendî-Hâlidî þeyhi Ýsmâil Þirvânî’ye intisap ederek hilâfet aldýktan sonra 1823’te Daðýstan’a dönen
Þeyh Þâmil’in arkadaþý Molla Muhammed
1829’da gazavât hareketinin liderliðine seçildi ve Kafkasya halklarýný Ruslar’a karþý
cihada davet eden bir bildiri yayýmlayarak hareketi yeniden baþlattý. Þeyh Þâmil
imam ve gazi unvanýyla anýlan Molla Muhammed’in en önemli yardýmcýsý oldu.
Molla Muhammed ve Þâmil 1830’da Hunzak Kalesi’ni almaya teþebbüs ettilerse de
baþarý saðlayamadýlar. Ayný yýl Hazar denizi sahilindeki Tarku’ya saldýrdýlar, ancak
Rus kuvvetlerinin yetiþmesi üzerine geri
çekilmek zorunda kaldýlar. Ertesi yýl Tarku’yu ele geçirip Derbend ve Kýzýlyar’ý kuþattýlar. 1832’de Viladi Kafkas þehri önlerindeyken Ruslar’ýn Çeçen ve Avar topraklarýnda ilerleyip Gimri’ye kadar gelmeleri
üzerine Daðýstan’a döndüler. Yapýlan savaþta Molla Muhammed þehid düþerken
Þâmil aðýr yaralý olarak kurtuldu (20 Kasým 1832). Ruslar bu olaydan sonra Daðýstan’da direniþ hareketinin sona erdiðini
düþünürken Molla Muhammed’in yerine
imam seçilen Hamza Bey (Hamzat Bek)
mücadeleyi sürdürdü. Hamza Bey’in bir
suikast sonucunda öldürülmesinin (19 Eylül 1834) ardýndan Þâmil, Avar ulemâsý ve
ileri gelenleri tarafýndan imam seçildi. Þâmil, Hunzak’a yürüyerek Avaristan’ýn tamamýný kontrolü altýna aldý. Kýsa bir süre
sonra Kuzey Daðýstan’daki Rus kuvvetlerinin yeni kumandaný General Lanskoy, Gimri köyünü tahrip etti. Ruslar Hunzak’a bir
sefer düzenleyip Akuþa ve Girgil’i ele geçirdiler. Böylece Kuzey Kafkasya Rus hâkimiyetine girdi.
Þeyh Þâmil, Daðýstan’da kendi varlýðýný
güçlendirmeye çalýþtý. Çeçenistan’da yeni
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