
85

Buradaki ahþap direk ve konsollar zama-
nýmýza kadar gelmeyen ahþap bir son ce-
maat yerinin varlýðýný düþündürmektedir.
Mekânýn dýþ tarafýnda güney yönündeki
giriþ üzerinde 1266 (1850) tarihli bir ona-
rým kitâbesi yer almaktadýr. Yapýda beþ
kitâbe de son cemaat yerindedir; bunlar-
dan dördü geç devir Osmanlý kitâbesi, biri
de Ýlhanlý dönemine ait bir türbe kitâbe-
sidir. Üst örtüsü içten ahþap kiriþli düz
dam þeklindeki son cemaat yerinden ha-
rime geçiþi saðlayan iki kapý vardýr. Kapý-
lardaki zengin geometrik, bitkisel ve fi-
gürlü süslemelerle Selçuklu geleneði yan-
sýtýlmýþtýr. Dikdörtgen bir bordürün sýnýr-
ladýðý sivri kemerli kapýda kemerin iç yü-
zeyi zencerek motifiyle, dýþ yüzeyi ise se-
kizgen geçmelerle dolgulanmýþtýr.

Harim mekâný dikdörtgen formlu, mih-
rap yönüne dik uzanan üç nefli, mihrap
önü kubbeli bir plana sahiptir. Nefleri mey-
dana getiren sekiz adet kalýn taþ pâyenin
yüzeyleri sývalýdýr. Sivri kemerlerle birbiri-
ne baðlanan taþ pâyeler yapýnýn geçirdiði
bir onarýmda ahþap direklerle desteklen-
miþtir. Yerel üslûpta ahþap iþçiliðine sa-
hip bu destekler, ahþap kiriþli düz toprak
dam þeklindeki üst örtünün aðýrlýðýný ve
yapýnýn doðuya eðimini dengelemek ama-
cýyla yapýlmýþ olmalýdýr. Mihrap önünde
iki pâyeye oturan üç geniþ sivri kemerin
teþkil ettiði kare mekânýn üzeri geçiþi mu-
karnaslý tromplarla saðlanan kubbe ile ör-
tülüdür. Dýþtan algýlanmayan, kâgir olma-
sý muhtemel kubbe ahþap örtülüdür. Or-
ta sahýn üzerinde kare formlu, sonradan
camla kapatýlan bir aydýnlýk feneri yer al-
maktadýr. Mihrabýn yanýnda ve son cema-
at yerinde açýlan pencerelerin yaný sýra
aydýnlýk feneri de harim mekânýný aydýn-
latmaktadýr. Döneminde çinili bir kompo-
zisyona sahip bulunmasý muhtemel mih-
rap özgün haliyle günümüze ulaþmamýþ-
týr. Dikdörtgen çerçeveli, sivri kemerli, mu-

karnaslý kavsaralý mihrabýn iki yanýnda sý-
va altýnda birer kandil motifine rastlan-
mýþtýr.

Caminin kuzeydoðusunda görülen tuð-
la minarenin silindirik gövdesi kare kesitli
bir kaideye oturan sekizgen pabuçluk üze-
rinde yükselir. Kaidedeki 1277 (1860-61)
tarihli kitâbe minarenin geç devirde ona-
rým gördüðünü ortaya koyar. Kaidenin kö-
þeleri pahlanmýþ, pabuçluðun her yüzü
hafif sivri kemerli yüzeysel niþlerle hare-
ketlendirilmiþtir. Bu niþlerde yer yer bu-
güne kadar gelen mozaik çini parçalarý
görülmektedir. Ayný tekniðe þerefe altýný
dolanan basit mukarnaslý kuþaðýn hemen
altýnda da rastlanýr. Buradaki çini süsle-
meli kuþak da Selçuklu geleneðini sür-
dürmektedir. Mozaik çini tekniðiyle fîrû-
ze ve patlýcan moru tonlarýnda ele alýnan
süslemede kompozisyonu geometrik ve
bitkisel öðeler oluþturmaktadýr.
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ÿTuðba Erzincan

Bergama Ulucamii. Ýzmir’in Bergama il-
çesindeki cami 801 (1398-99) yýlýnda I. Ba-
yezid (Yýldýrým) tarafýndan inþa ettirilmiþ
olup Yýldýrým Camii diye bilinmektedir. XX.
yüzyýlýn baþýnda bakýmsýz durumdaki yapý
1905’te bir onarým geçirmiþtir. Bazý araþ-
týrmacýlar bu onarýmlarda caminin üç cep-
hesinin eski temelleri üzerine, arka cep-
hesinin ise geniþletilerek onarýldýðýný dü-
þünmektedir. Bu esnada yýkýk olan mina-
re de onarýlmýþtýr. 1949’da yýkýlan minare
1956’da tekrar ele alýnmýþ, 1970-1971 yýl-
larýnda yapýlan onarýmlar sýrasýnda tama-
men yýkýlarak yeniden inþa edilmiþtir. Þa-
dýrvan da 1949 yýlýndan sonra eklenmiþtir.

Kesme taþ ve kaba yontu taþla inþa edi-
len yapýnýn kasnaklarýnda taþ ve tuðla al-
maþýk örgü, cephelerde yer yer devþirme
malzeme kullanýlmýþtýr. Aydýnlatmanýn be-

Camiden ayrý olarak ele alýnan minare
avlunun kuzeydoðu köþesinde bulunmak-
ta olup bir duvar ile camiye baðlanmak-
tadýr. Tuðla ve devþirme malzeme ile in-
þa edilmiþ kare kaide üzerinde yer alan
minare tuðladan silindirik gövdelidir. Ka-
idenin güney cephesinde kapý, batý cep-
hesinde devþirme malzeme üzerine yazý-
lan ve minarenin 610 (1213) yýlýnda Said
Hacý Necmeddin Necibzâde Ebûsaîd Ýbrâ-
him adýna babasý tarafýndan yaptýrýldýðýný
belirten kitâbe mevcuttur. Sekizgen pa-
buçluðun üstü kirpi saçak gibi düzenlen-
miþ olup her cephesinde sivri kemerli yü-
zeysel niþler vardýr. Niþlerden bazýlarýnýn
içlerinde fîrûze renkte sekiz kollu yýldýzlar
arasýnda patlýcan moru çiniler görülmek-
tedir. Kirpi saçaklý geçiþe sahip þerefenin
buradan itibaren üst kýsmýnýn yenilendiði
anlaþýlmaktadýr. Avluda bulunan ve barok
özellikler gösteren þadýrvan altý sütuna
oturan bitkisel süslemeli baþlýklar üzerin-
de on iki kemerli kasnaklýdýr ve içten ah-
þap tavanlý, dýþtan kurþun kaplý sivri bir
külâhla örtülüdür. Mermerden dilimli haz-
nesi üzerinde metal þebekeler vardýr.
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ÿAhmet Vefa Çobanoðlu

Balýkesir Ulucamii (bk. ZAÐANOS PAÞA
KÜLLÝYESÝ).

Bayburt Ulucamii. Anadolu Selçuklu Sul-
taný II. Mesud döneminde (1282-1299,
1302-1308) yaptýrýldýðý kabul edilen cami
özgün planý esas alýnarak 1970’li yýllarda
yeniden inþa edilmiþtir. Ýlk yapýdan günü-
müze harim mekânýna açýlan iki kapý, mih-
rap önü kubbesinin geçiþ elemaný olan mu-
karnaslý tromplardan birkaçý ve minare
ulaþmýþtýr. Yapý geçirdiði birçok deðiþime
raðmen özgün durumu hakkýnda fikir ver-
mektedir. Vakýf kayýtlarýna göre caminin
XVI. yüzyýlda þehirdeki on bir zemin, iki
bahçe ile on beþ dükkân ve bir deðirmenin
kirasýndan müteþekkil evkafý mevcuttu.

Üç nefle bölünen dikdörtgen formlu bir
plan þemasý gösteren yapýnýn doðu yö-
nünde son cemaat yeri bulunmaktadýr.
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nýlmýþtýr. Ayaklar dýþýnda yapýnýn içi sýva-
lýdýr. Harimin kuzeyindeki mahfil tamirler
sýrasýnda yeniden yapýlmýþtýr.

Yapýnýn alçý mihrabý dikdörtgen çerçe-
ve içerisinde mukarnaslý kavsaraya sahip-
tir. Kavsaranýn çevresi geometrik ve bit-
kisel bezemelidir. Bu süslemelerin dýþýnda
mihrabýn iki yanýnda kûfî bir yazý kuþaðý
görülmektedir. Caminin minberi mermer-
dir. Süsleme açýsýndan sade olan minbe-
rin yan aynasý bezemesizdir ve korkuluk-
larý geometrik geçmelerden meydana ge-
len kompozisyona sahiptir. Basýk kemer-
li kapýsýnýn üzerinde bitkisel bezemeler
vardýr. Minber üstte prizmatik mermer
bir külâhla sonlanmaktadýr. Yapýnýn mih-
rabýnda ve mihrap önü kubbesinde yer
alan kalem iþi süslemeler geç döneme ait
örneklerdir. Caminin kuzeybatýsýnda ya-
pýdan ayrý olarak ele alýnan kesme taþtan
minare kare planlý kaide üzerinde köþeleri
pahlý pabuçluða oturan çokgen gövdeye
sahiptir. Þerefe altý mukarnaslý olan mi-
nare alt kýsýmda silindirik, üstte konik bi-
çimde devam eden külâhla sonlanmak-
tadýr. Caminin kuzeyindeki kesme taþtan,
sekizgen planlý þadýrvanda basýk kaþ ke-
merlerin birbirine baðladýðý sütunlarla ta-
þýnan üst örtü ortasý fenerli düz çatýdýr.
Mermer su haznesi üzerinde görülen yazý-
lar Bergamalý þair Aþkî Efendi’ye aittir. Ber-
gama Ulucamii, mihraba dik üç nefli ve çok
birimli planý ile bu grubun son örneklerin-
den biridir.
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ÿZeynep Hatice Kurtbil

Birgi Ulucamii. Ýzmir’in Ödemiþ ilçesine
baðlý Birgi kasabasýndadýr. Ýnþa kitâbesin-
den 712 (1312) yýlýnda Aydýnoðlu Mehmed
Bey tarafýndan yaptýrýldýðý anlaþýlan yapý
Aydýnoðullarý’nýn ilk camisi özelliðini taþýr.
Kuzeybatý köþesinde vaktiyle yer alan med-
rese ve batý tarafýndaki Aydýnoðlu Meh-
med Bey’in türbesiyle bir külliye düzeni
içinde inþa edilmiþtir. Caminin güneydoðu-
sundaki hamamýn da ayný yapý topluluðu-
nun bir parçasý olmasý kuvvetle muhte-
meldir. Medrese Yunan iþgali sýrasýnda tah-
rip edilmiþtir. Aydýnoðullarý’nýn ilk merkezi
Birgi’de kasabanýn ortasýndan geçen de-
renin sol yanýndaki hafif eðimli arazi üze-
rine inþa edilen yapýda zeminde görülen iz-
ler ve etrafa daðýlmýþ durumdaki parça-
lar, cami ile Aydýnoðlu Mehmed Bey Tür-
besi’nin bulunduðu alanda daha önce bir
yapýnýn (ya da yapýlarýn) mevcudiyetine iþa-
ret eder. Hem cami hem türbenin duvar
örgüsünde bol miktarda devþirme malze-
menin kullanýlmasý inþaat sýrasýnda bu ka-
lýntýdan geniþ ölçüde faydalanýldýðýný gös-
termektedir.

Cami kare planlý, mihraba dikey beþ nef-
li plana sahiptir. Mihrap önü bölümü bir
kubbe ile örtülen yapýda üst örtü çift eðim-
li kýrma çatýdýr. Yapýnýn iki sýra halindeki
pencereli cephelerinden kuzey ve batý cep-
hesi tamamen moloz taþla, güney cephesi
devþirme bloklarla, doðu cephesi alt bö-
lümü moloz taþ, üst bölümü yine devþir-
me bloklarla örülmüþ olup dikkat çekici-
dir. Simetrik bir düzenlemenin esas alýn-
dýðý doðu cephesinde ortadaki kemerli ka-

den duvarlarý ve kasnaklar üzerine açýlan
pencerelerle saðlandýðý yapýda iki sýralý pen-
cere düzeni görülmektedir. Kuzey ve gü-
ney cephelerinde üçgen alýnlýklý olan yapý-
nýn cepheleri üstte profilli bir silme ile son-
lanmaktadýr. Üstte orta aksta sekizgen
kasnaklar üzerine oturan kubbelerle, yan
akslarda ise eðimli çatý ile örtülüdür. Ku-
zey ve batý cephesinde birer kapýsý bulu-
nan caminin taçkapýsý kuzey cephesinin or-
tasýnda yer almaktadýr. Silmelerin mey-
dana getirdiði dikdörtgen bir çerçeve içine
alýnan giriþ mermerden basýk kemerlidir.
Kemerin üzerinde bitkisel ve geometrik
bezemeli lento ve bunun üzerinde içinde
üç satýrlýk inþa kitâbesi mevcut sivri ke-
merli alýnlýk görülmektedir. Batý yönünde-
ki diðer kapý sivri kemer altýnda dikdört-
gen açýklýklýdýr. Kareye yakýn dikdörtgen
planlý cami mihraba dik üç neflidir ve do-
kuz birim halinde ele alýnmýþtýr. Birimlerin
üzeri, orta aksta birbirine sivri kemerlerle
baðlý dört ayak üzerine oturan sekizgen
kasnaklý üç kubbe ile örtülüdür. Ortadaki
kubbe sekiz dilimli olup kubbelere geçiþ
pandantiflerle saðlanmýþtýr. Yanlar yuvar-
lak kemerlerle desteklenen beþik tonoz-
larla örtülüdür. Ýkinci sýra pencerelerin al-
týnda bütün yapýyý dolanan profilli bir kor-
niþ bulunmaktadýr. Ayný düzenleme üst
örtüyü taþýyan ayaklar üzerinde de kulla-
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