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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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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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nýnda kubbenin de mozaik-çini ya da sýr-
lý tuðla kaplandýðý tahmin edilmektedir.
722 (1322) tarihli kündekârî tekniðindeki
ceviz minber Muzafferüddin b. Abdülvâhid
adlý ustanýn eseridir. Ýç mekânda alt pen-
cereleri örten ahþap kapaklar farklý kom-
pozisyon özellikleri ve çok özenli iþçilikle-
riyle dikkat çeker. Kapý ve pencere kanat-
larýnýn minberle ayný zamanda ve büyük
ihtimalle ayný usta tarafýndan yapýldýðý dü-
þünülmektedir. Birgi Ulucamii, planýyla mi-
mari açýdan bir yenilik getirmezken asýl
geliþmeyi dýþ cephe düzeniyle göstermek-
tedir. Yapýda çift sýra pencereli, dýþa açýk,
daha hareketli cephe tasarýmlarýyla çar-
pýcý, kayda deðer bir deðiþim saðlanmýþ-
týr. Malzemesi ve özenli iþçiliðiyle öne çý-
kan doðu cephesinin düðümlü geçmeli,
dilimli kemerli dekoratif mermer pence-
relerinde Memlük mimarisinin etkileri gö-
rülmektedir.
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Bitlis Ulucamii. Kûfî kitâbesine göre ya-
pý 545 (1150) yýlýnda Mervânoðullarý’n-
dan Ebü’l-Muzaffer Muhammed tarafýn-
dan yaptýrýlmýþtýr. Ancak bu kitâbenin ona-
rým kitâbesi olduðunu ileri sürenler de var-
dýr. Birçok defa onarým gören ve 1062’de
(1652) esaslý þekilde elden geçirilen yapý
1916’daki Rus iþgali sýrasýnda hasar gör-
müþ, 1985 yýlýnda tekrar onarýlmýþ, yapý-
ya son cemaat yeri ve bazý pencerelerin
eklenmesinin yaný sýra dereye bakan batý
kenarý boyunca bir teras duvarý örülmüþ,
ayrýca kuzey yönüne müþtemilât, helâ gi-
bi yapýlar inþa edilmiþtir.

Doðu-batý istikametinde enine geliþen
mihraba paralel üç nefli ve mihrap önü
kubbeli yapý kesme taþ malzemeyle inþa
edilmiþtir. Doðu cephesinde yuvarlak ke-
merli, batý cephesinde müdahale görerek
geniþletilen dikdörtgen formlu üçer pen-
cere, kuzey ve güney cephesinde ikiþer
pencere açýklýðý yer almaktadýr. Silindirik
kasnaðýnda dört pencere bulunan pan-
dantifli kubbe dýþtan taþ bir külâhla örtü-
lüdür. Beþik tonozlu neflerin üstü aslýnda
düz topraktý, onarým sonrasý kurþun kaplý
kýrma çatýya dönüþtürülmüþtür. Onarým
esnasýnda giriþin saðlandýðý kuzey cephe-
si deðiþime uðramýþ, bu yöne betonarme
bir son cemaat yeri ilâve edilmiþtir. Cami-
nin ana kütlesinden biraz daha alçakta ka-
lan bu bölüm ortada kapý, iki yanda birer

pýnýn iki yanýnda altta ve üstte süsleme-
li ikiþer pencere yer alýr. Cephenin güney
köþesine dikdörtgen bir niþ içinde devþir-
me mermer aslan heykeli yerleþtirilmiþ-
tir. Güneybatý köþesindeki tuðladan silindi-
rik minare, gövdesini kaplayan fîrûze sýr-
lý tuðlalardan zikzak baklavalý örgüsüyle
Selçuklu geleneðini yansýtan bir örnektir.
Yapýnýn ana giriþi kuzey tarafýndadýr. Bu
kýsýmda sonradan yapýlan ve 1944 depre-
minde yýkýlan bir son cemaat yeri bulunu-
yordu. Kapý üzerindeki iki satýrlýk sülüs ki-
tâbede inþa tarihi ile bâni adý yazýlýdýr. Ka-
re planlý iç mekân, dört sýra halindeki on
beþ sütunun arasýna kuzey-güney doðrul-
tusunda atýlan kemerlerle derinlemesine
beþ nefe bölünmüþtür. Daha geniþ tutu-
lan orta nefte mihrap önünde pandantifli
bir kubbe vardýr. Yapýyý orta nefi çift, yan
nefleri tek yöne eðimli ahþap konstrüksi-
yonlu çatý örter. Kemerler baþlýklarýyla bir-
likte devþirme sütunlara oturur.

Ýç mekân çini ve ahþap iþçiliði açýsýn-
dan önemlidir. Mihrapla mihrap önü me-
kânýnýn orta nefe bakan kemeri koyu mor
ve fîrûze renginde mozaik-çini süslemeli-
dir. Kemerin üstünü iç içe kesiþen altýgen-
lerle birlikte sülüs bir kitâbe kuþaðý kap-
lar. Mukarnas kavsaralý, dikdörtgen plan-
lý, niþli mihrapta ise geometrik desenlerin
aðýrlýkta bulunduðu bir kompozisyon hâ-
kimdir. Selçuklu geleneðini yansýtan mih-
rabýn çini süslemesinde bugün yer yer dö-
külmeler meydana gelmiþtir. Çini süsle-
menin bu kadarla sýnýrlý olmayýp zama-
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