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YEÞÝLCAMÝ KÜLLÝYESÝ

devam eden gövdenin alt kýsmý iki renkli
taþtan geometrik düzenlemelidir. Bunun
üzerinde sýrlý tuðla ve çinilerle kaplý olan
bölümde mangan moru zemin üzerinde,
fîrûze renkli altýgen ve dokuzgenlerin ke-
siþmesiyle elde edilen geometrik süsleme-
li bir kuþak bulunmaktadýr. Yine fîrûze
renkli küçük zencerek motifli bordürden
sonra gövdenin büyük bir kýsmýnýn tuðla-
larý arasýnda mangan moru ve fîrûze renk-
li sýrlý tuðlalarla elde edilmiþ zikzak deseni
mevcuttur. Fîrûze renkli zikzaklarýn uçla-
rýndaki piramidal çýkýntýlar gövdeye hare-
ket kazandýrmýþtýr. Üstte mangan moru
zemin üzerinde fîrûze altýgenlerden mey-
dana gelen zencerek motifinin ardýndan
yine ayný renklerin kullanýldýðý geometrik
geçmeli bir kuþak þerefe altýnda yer al-
maktadýr. Üç sýra mukarnaslý þerefede
mangan moru ve fîrûze sýrlý çiniler, kalýp
tekniðiyle oluþturulmuþ kabarýk geomet-
rik süslemeli çiniler ve küçük sarkýtlar bu-
lunmaktadýr. Korkulukta fîrûze ve kobalt
mavisi renkli çinilerle yapýlmýþ kaplama-
lar vardýr. Petek kýsmýnda mangan moru,
fîrûze ve sýrsýz tuðlalarla dikeyde zikzak
düzenleme teþkil edilmiþtir. Üstte kurþun
kaplý külâhla sonlanan minareye yapýnýn
içinde pencereden geçilerek ulaþýlmakta-
dýr. Hamamýn XV. yüzyýlda inþa edilerek
külliyeye dahil edildiði tahmin edilmekte-
dir. Çifte hamam olduðu anlaþýlan yapýnýn
güneydoðu yönünde bir bölümü yola git-
miþ, diðer kýsýmlarý da büyük ölçüde yýkýl-
mýþ ve üst örtüleri çökmüþtür. Moloz taþ
ve tuðla malzeme ile inþa edilen hama-
mýn XVII. yüzyýlda fonksiyonunu yitirdiði,
daha sonra içine bir çini fýrýnýnýn yapýldýðý
yakýn zamanda kalýntýlar içinde yapýlan te-
mizlik çalýþmasý ile anlaþýlmýþtýr.
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Tire’de
XV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda

inþa edilen cami.˜ ™

Yahþi Bey Camii adýyla da bilinir. 1935-
1971 yýllarý arasýnda Tire Müzesi olan yapý
bugün cami olarak kullanýlmaktadýr. Ýnþa
kitâbesi bulunmayan yapýnýn mevcut vak-
fiyesinden 845 (1441) yýlýnda II. Murad’ýn
emîrlerinden Tire sancak beyi Halil Yahþi
Bey tarafýndan yaptýrýldýðý anlaþýlmaktadýr.
1915’te yanarak tamamen ortadan kal-
kan Tire Mevlevîhânesi’nin semâhânesi ol-
duðuna dair kaynaklarda bilgi yer alýr; nite-
kim Evliya Çelebi de mevlevîhâneden dö-
nüþtürüldüðünü söyler. En son 1996’da
onarým gören yapý, ayný eksen üzerinde
yan odalarýn açýldýðý bir kubbeli mekânla
buna baðlanan ayný geniþlikteki, dýþarýya
beþgen þeklinde çýkýntý yapan yarým kub-
beli bölüm ve giriþ cephesini kaplayan son
cemaat yerinden meydana gelir. Doðu ta-
rafýndan yapýya köþeli bir kaide üzerinde
yükselen tuðla minare bitiþir. Yapým mal-
zemesi moloz taþ-tuðla karýþýmýdýr. Beden
duvarlarýnýn tuðla ile çevrili, kaba taþ sý-
ralý örgüsüne karþýlýk son cemaat yerinin
tamamýnda daha özenli bir iþçilik görülür.
Burayý, yatay ve dikey olarak bir ya da iki
sýra tuðla ile çevrilmiþ düzgün taþlardan
meydana gelen bir örgü kaplar. Beden du-
varlarýnýn üzerini çepeçevre çift sýra ha-
linde kirpi saçak dizisi dolaþýr. Üst örtüyü
oluþturan kubbelerin üzeri kurþunla kaplý-
dýr. Yandaki kubbeli mekânlarda birer pen-
cere, güney yönündeki yarým kubbeli me-
kânda ise dört adet pencere yapýnýn dýþa

renklerde taþlarla panolar meydana geti-
rilerek daha etkileyici bir mekân oluþtu-
rulmaya çalýþýlmýþtýr. Cephelerde alt sýra-
da ikiþerli yer alan dikdörtgen açýklýklý pen-
cereler dýþtan sivri kemerli alýnlýklýdýr ve
her biri farklý düzenlenmiþtir. Eskiden bu
pencerelerin üstlerindeki ahþap tavanla-
rýn boyalý olduðu bilinmektedir. Üst sýra
pencereler sivri kemerli açýklýklý olup mih-
rap yönünde iki, yan duvarlarda tekli ola-
rak ele alýnmýþtýr. Ayrýca kasnakta dört
yönde sivri kemerli birer pencere vardýr.
Zengin süslemeli mermer mihrap iki yan-
dan sütunçelerle sýnýrlanmýþ ve süsleme-
siz bir bordürle çevrelenmiþtir. Mihrap ni-
þinin iki köþesi de sütunçelerle yumuþa-
týlmýþ, ancak sað köþedeki sütunçe tahrip
olmuþtur. Beþ kenarlý niþin içinde ortada
geometrik kompozisyonlu madalyon, iki
yanda yine geometrik kompozisyonlu se-
kiz kollu yýldýzlar yer almaktadýr. Üstte iri
silmeli altýgenlerden meydana gelen zen-
cerek bordürden sonra mukarnaslý yaþ-
mak mevcuttur. Yaþmaðýn üzerinde mu-
karnaslý çýkmalý kûfî kitâbede, “Bi’smi’l-
meliki’l-aliyyi’l-âlî el-müteâlî” (her þeye hük-
medici, yüce, ulu ve her þeyi kuþatýcý olan
Allah’ýn adýyla) yazýlýdýr. Mihrap üç yön-
den geometrik kompozisyonlu bir bordür-
le çevrelenmiþtir. Üstte yüksek kabartma
olarak iþlenmiþ rûmî kompozisyonlu üç di-
limli bir tepelik görülmektedir. Camideki
ahþap minber ve vaaz kürsüsü yenidir.

Harimin batý köþesinde beden duvarlarý
üzerinde yükselen minare mermer kap-
lamalý onikigen kaideye sahiptir. Mukar-
naslý bilezikten sonra silindir biçiminde
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rin örttüðü mekânlarýn ana mekâna bað-
lantýsýný altlý üstlü birer pencere ve kapý
saðlar. Mekânlardan batýdakinin güney du-
varýnda yarým daire planlý bir ocak niþi, do-
ðu duvarýnda altlý üstlü pencere, kuzey
duvarýnda dikdörtgen planlý bir niþ, doðu-
dakinde yine güney duvarýnda ocak niþi,
batý duvarýnda altlý üstlü pencere, kuzey
duvarýnda son cemaat yerine açýlan bir
pencere yer alýr. Doðudaki odanýn kuzey-
doðu köþesine minarenin beþgen planlý ka-
idesi bitiþir. Mekânlarýn ana mekâna açý-
lan pencereleri Bursa kemerli derin niþ-
ler içine yerleþtirilmiþtir. Niþleri taçlandý-
ran kemerler mukarnaslý ayaklara oturur.
Mekân giriþlerinde ahþaptan zengin oy-
ma iþçilikli, iki kanatlý kapýlar görülür. Ka-
pý kanatlarýnda yüzey ana giriþte olduðu
gibi ortadaki daha büyük üç panoya ayrýl-
mýþtýr. Ortadaki panoda girift bitkisel, alt
ve üst panolarda ise rûmî-palmet dolgulu
geometrik geçmeli kompozisyonlara yer
verilmiþtir. Yarým kubbeli kýsým bir seki
yardýmýyla ana mekândan yükseltilmiþtir.
Mukarnaslý konsollara oturan bir kemer
yardýmýyla ana mekâna baðlanan bu ký-
sýmda köþegen alt yapýnýn üzeri üçgen
þeklinde kesilmiþ yivlerin teþkil ettiði yir-
mi iki dilimli bir yarým kubbe ile örtülmüþ-
tür. Yivlerin alt yapýya oturduðu kýsýmda
oldukça yüzeysel iri bir mukarnas sýrasý
göze çarpar. Bu mekânda kýble duvarýnýn
ortasýnda derin bir niþ içinde bulunan mih-
rap dýþ yapýda bir kütle halinde çýkýntý ya-
par. Bir hücre þeklinde geliþen derin mih-
rap niþinin üzerini on üç keskin dilimin
oluþturduðu bir kemer örter. Mihrap, de-
rinliði 1 metreden fazla olan, tavaný ve kö-
þeleri mukarnaslarla bezenmiþ bir niþ içi-
ne alýnmýþ, niþin üst kýsmýna ufak bir pen-
cere açýlmýþtýr. Mihrabýn dilimli kemeri

mekânýn dört köþesine gelecek þekilde du-
varlardaki niþlerde de tekrarlanmýþ, alýn-
lýk kýsýmlarýný bitkisel dolgulu kalem iþin-
den madalyonlarýn süslediði niþlerin alt ký-
sýmlarýna birer pencere açýlmýþtýr. Bu ký-
sýmda süsleme özelliði olarak ana mekâ-
na baðlanan kemerin iç yüzeyi ile yarým
kubbenin alt kýsmý, mihrap niþi ve yan du-
varlardaki niþlerin yüzeyi üzerinde XIX. yüz-
yýlýn karakteristiðini veren kalem iþi deko-
rasyon göze çarpar.

Yapýnýn doðu duvarýna bitiþik durumda
yükselen minareye giriþ ana mekânýn ku-
zeydoðu köþesine açýlmýþ uzun koridorlu
bir kapý ile saðlanýr. Beþgen tuðla, taþ sý-
ralý bir kaideye doðrudan oturan minare
tamamýyla yenilenmiþ, bu sebeple özgün
dokusunu ve yapýsal bazý özelliklerini bü-
yük ölçüde yitirmiþtir. Günümüzde silin-
dirik gövde kýsmý dýþtan iki sýra kirpi diþi
dizisinin sýnýrladýðý kaideye oturur. Eski re-
simlerden kaideden gövdeye, alt bölümü-
ne sivri kemerli niþlerin açýldýðý, üst kýs-
mýnda prizmatik üçgenlerin sýralandýðý pa-
buçluk kýsmý ile ulaþýldýðý görülür. Onarým
sonucunda bu kýsým yok olmuþtur. Bütün
gövdeyi kapladýðý anlaþýlan fîrûze ve mor
renk sýrlý tuðlalarla oluþturulmuþ bakla-
valý kaplamanýn bir kýsmý tamamen dökül-
müþtür. Þerefe altý dört sýra mukarnaslý-
dýr. Yapýnýn içinden minareye geçiþi saðla-
yan uzun koridor alýþýlmýþýn dýþýnda bir uy-
gulamadýr ve bazý araþtýrmacýlar bu uy-
gulamadan minarenin sonradan eklendi-
ði sonucunu çýkarmýþtýr. Evliya Çelebi’nin
eserinde mevlevîhâne kökenli, kalabalýk
cemaatli bir cami olarak geçen, ayrýca bir
aþevi imareti fonksiyonu gördüðünden de
bahsedilen Tire Yeþilimareti’nin zamanýn-
da kompleks bir yapýya ait bulunduðu an-
laþýlmaktadýr. Esasen yapýnýn hem ismi

açýklýðýný saðlar. Tuðladan sivri kemer örü-
lü, söve ve lentolarý beyaz mermerden olan
pencerelerde farklý düzenlemeler göze çar-
par. Çift sýralý ya da kademeli sivri kemer-
leri düz silmeli veya kademeli silmeli bi-
rer bant kuþatýr. Üst pencereler sivri ke-
merli, dýþtan þebekeli küçük açýklýklardýr.
Merkezî kubbenin sekizgen kasnaðýnýn her
yüzünde yine sivri kemerli, dýþtan þebeke-
li pencereler yer alýr.

Son cemaat yeri beþ bölümlü olup kö-
þelerde pâye, aralarda dört granit sütu-
na oturan tuðladan sivri kemerlerle dýþa
açýlýr. Giriþe ayrýlan ortadaki kemerin da-
ha dar olduðu revak cephesinde yan yüz-
lerdekiler dahil bütün kemerler dýþtan ka-
lýn silmeli tuðla bir bantla kuþatýlmýþtýr.
Son cemaat yerinde kaidesiz olarak zemi-
ne oturan sütunlarla sütun baþlýklarý ve
kemer ayaklarý devþirme parçalardýr; ba-
týdaki baþlýkla kemer ayaklarýnýn süsleme-
si dikkat çeker. Yan bölümler giriþe ayrýlan
orta kýsýmdan bir seki ile yükseltilmiþtir.
Bölümleri sekizgen kasnaklara oturan kub-
beler örter. Minareye geçiþten dolayý son
cemaat yerinin doðu tarafýndaki derinliði
batý tarafýna göre daha azdýr ve bu kýsým-
da mevcut iki kubbe daha küçüktür. Son
cemaat yerinde giriþ ekseninin iki tarafý-
nýn asimetrik oluþu dikkat çekicidir; bu
durum buranýn sonradan yapýldýðýný gös-
termektedir. Yandaki dört kubbede geçiþ-
ler pandantifle, ortadaki kubbede ise üç-
genli bir kuþak üzerine oturan üçgenler-
le saðlanmýþtýr. Cephede minare giriþ ko-
ridorunun yer aldýðý, doðu kýsmýndaki da-
ha kalýn olan duvar yüzeyinde pencere ya
da niþ yoktur, giriþin saðýna düþen batý ta-
rafýnda ise altta iki, üstte bir pencere ile
mukarnas kavsaralý bir mihrap görülür.
Cephenin ortasýnda bulunan ana kapýda
giriþ açýklýðýnýn üzerini iki renk mermer-
den geçmeli basýk bir kemer örter, üst ký-
sým yedi sýralý mukarnaslý kavsara þeklin-
de devam eder. Kavsaranýn orta kýsmýna
bir pencere açýlmýþtýr. Kapýnýn yanlarýnda
karþýlýklý üç sýra mukarnaslý birer niþ yer
alýr. Ýki kanatlý ahþap kapý rûmîli, kývrýk dal-
lý bordürlerle sýnýrlanan üçer panoya ay-
rýlmýþtýr. Daha geniþ olan ortadakilerde iç-
leri bitkisel dolgulu sekiz kollu yýldýzlar, da-
ha küçük olan alt ve üst bölümlerde ise
kývrýk dallý girift bir bitkisel að vardýr.

Harimde ortadaki kare mekân düz ge-
çiþler üzerine oturan üçgenli bir kuþakla
geçilen kubbe ile örtülmüþtür. Kubbenin
oturduðu sekizgen kasnaðýn yüzeyine yedi
adet sivri kemerli pencere açýlmýþtýr. Ana
mekânýn iki yanýnda kubbeli birer mekân
bulunur. Pandantiflerle geçilen kubbele-
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YEÞÝLZÂDE

MEHMED SÂLÝH EFENDÝ
(1872-1954)

Siyaset adamý, eðitimci,
sûfî müellif.

˜ ™

Erzurum’da doðdu. Medine’den Erzu-
rum’un Ýspir kazasýna göç eden ve soyu
Hz. Hüseyin’e ulaþan Pîr Hýzrîler’dendir.
Babasý þeyhülkurrâ Seyyid Mustafa Niya-
zi Efendi, annesi Hacer Haným’dýr. Ýlk eði-
timini babasýndan aldý. Daha sonra mül-
kiye rüþdiyesini bitirdi. 1890’da hýfzýný ta-
mamladý. 1905’te Þeyh Abdülgafur Efen-
di’den sülüs, nesih ve ta‘lik hatlarýndan
icâzet aldý. Þeyhülulemâ Hacý Süleyman
Efendi’nin yanýnda dinî ilimleri tahsil etti.
Yazýcýzâde Hacý Derviþ Efendi’nin Me¦ne-
vî derslerine ve Hâþiîzâde Þeyh Ali Rýzâ’-
nýn sohbetlerine katýldý. Dârülmuallimîn-
den mezun oldu. 1898-1901 yýllarýnda da-
va vekilliði yaptý. 1902’de medrese imti-
hanlarýna girerek askerlikten muafiyet ka-
zandý. 1903’te Erzurum Ýbrâhim Paþa Mek-
tebi’nde öðretmenliðe baþladý. 1907’de
muallim-i evvel olarak Numûne-i Terakkî
Mektebi’ne geçti; 1911’de bu okula mü-
dür oldu. Bir yandan da Câferiye Camii’n-
de hatiplik yapýyordu. Öðretmenlik yýllarýn-
da ilkmekteplerde okutulmak üzere Ýs-
lâm Elifbasý, Kýrâat-ý Merdân, Risâle-i
Merdân, Mecmûa-i Merdân adlý dört
kitap hazýrladý. Meþrutiyet’in ikinci yýlýnda
Erzurum’da basýlan Müslümanlara Reh-
ber adlý risâlesinden dolayý Rus Sefâre-
ti’nce açýlan davadan altý ayda kurtulabil-
di. Bir ara Sosyal Demokrat Fýrkasý adýyla
bir fýrka kurmaya teþebbüs ettiyse de ba-
þarýlý olamadý. I. Dünya Savaþý’na kendi is-
teðiyle katýldý, kýþlýk hediye komisyonunda,
hastahane teftiþinde, cephelerde irþad-hi-
tabet hizmetlerinde görev aldý. Ýki yýl Kaf-
kas cephesinde bulundu. Erzurum’un Rus-

lar’ýn eline geçmesinden (16 Þubat 1916)
birkaç gün önce ailesiyle birlikte þehirden
ayrýlýp büyük zorluklarla Ýstanbul’a geldi.
Bu sýrada tanýdýðý küçük yaþta yetim ka-
lan Þemseddin Yeþil’i mânevî evlât edinip
eðitimini üstlendi. Bir süre sonra geçim sý-
kýntýsýndan dolayý Bursa’ya yerleþmek zo-
runda kaldý. Burada zeytin ticareti ve fý-
rýncýlýk yaptý. 1919’da Bursa’da Redd-i Ýl-
hak ve Müdâfaa-i Hukuk cemiyetlerinin
kurulmasýna öncülük etti. Bursa’nýn on bir
kazasýnda teþkilât kurup yüzlerce eþkýyayý
vatan hizmetine sevketti. Bursa Müdâ-
faa-i Hukuk Cemiyeti baþkaný iken fýrýnýn-
da bildiriler basarak halký Millî Mücadele’-
ye katýlmaya çaðýrdý. Millî Mücadele sýrasýn-
da çeþitli kuruluþlara aynî ve nakdî 23.000
altýn verdi.

1919’da yapýlan son Osmanlý Meclis-i
Meb‘ûsaný seçiminde Bilecik’ten mebus se-
çildiyse de bunu kabul etmedi. Ertesi yýl
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Erzurum’-
dan milletvekili seçildi. 23 Nisan 1920’de
Ankara’ya gidip meclisin açýlýþýna katýldý.
1 Haziran 1920’de “meclis reisi Mustafa
Kemal” imzalý bir yetki yazýsýyla Bursa’ya
döndü. Burada Büyük Millet Meclisi adý-
na Anadolu’nun batýsýndaki þehirlerin tem-
silcisi olarak görev yaptý. Meclisin açýlýþý-
nýn üçüncü ayýnda þehid ailelerinin sefa-
letten kurtarýlmasýný, fuhþun önüne ge-
çilmesini ve nüfusun arttýrýlmasýný amaç-
layan taaddüd-i zevcât ve mecburi izdivaç-
la ilgili meþhur kanun teklifini verdi, üç yýl
boyunca bu teklifini tekrarladý. Buna gö-
re evlilere bazý kolaylýklar saðlanýrken be-
kârlara çeþitli yükümlülükler getirilecek,
çok defa evlenmek istemeyenler birkaç
þehid çocuðuna bakacaktý. Konya isyaný
sýrasýnda (Ekim 1920) Alâeddin tepesin-
de üç gün aç susuz mahsur kaldý. Müte-
akip iki gün Konya valiliði ve kumandan-
lýðýný yürüttü. Bolu ve Mudurnu isyanýný
yatýþtýrmakla görevlendirildi. Millî Müca-
dele sýrasýnda savaþ cephelerinde bulun-
du. Mecliste Dîvân-ý Muhâsebât, Ýktisat,
Müdafâa-yý Milliyye, Muvâzene-i Maliyye,
Nizamnâme-i Dâhilî encümenlerinde gö-
rev yaptý. Teþkîlât-ý Esâsiyye Kanunu’nun
kabulü üzerine (1921) Kadý Râif Efendi ile
birlikte Erzurum Müdâfaa-i Hukuk Cemi-
yeti’ni, hilâfet ve saltanat makamýyla dev-
let þeklinin korunmasýný esas alan Muhâ-
faza-i Mukaddesât Cemiyeti’ne dönüþtür-
dü (1922). Bütçe müzakereleri sýrasýnda
yaptýðý, Hindistan ve Azerbaycan’dan ge-
len paralarýn âkýbetine dair konuþmasý red-
dedildi ve söylediði sözlerden dolayý kendi-
sine on beþ gün meclisten uzaklaþtýrýlma
cezasý verildi.

hem plan özellikleri orijinal halinde bir zâ-
viye olduðunun açýk kanýtýdýr. Yapýnýn ta-
rihçesini aydýnlatan belge Yahþi Bey’in 845
(1441) tarihli vakfiyesidir; burada onun in-
þa ettirdiði zâviye için vakfettiði çeþitli ya-
pýlarla arazi ve bahçe gibi taþýnmazlarýn
kaydýna rastlanmaktadýr.

Cami, mimari özellikleri itibariyle Os-
manlý bölgesindeki imaretlerin tipolojisini
devam ettiren bir örnektir. Yapýda mihra-
býn yer aldýðý kýsmýn yarým bir kubbe ile ör-
tülmesi 833 (1429-30) tarihli Edirne Bey-
lerbeyi Camii’nde görülen bir uygulama-
nýn tekrarýdýr. Edirne Beylerbeyi Camii’-
nin mihrap önündeki küçük yivli yarým
kubbesi burada daha büyük ölçülerde ve
ana kubbeye baðlý biçimde ele alýnmýþtýr.
Ýstanbul Beylerbeyi Camii’nde dýþa taþma
yapmayan mihrabýn aksine bu camide dýþ
kütlede çýkýntý oluþturan, bir hücre gibi
derin niþ halindeki mihrabýn önemle vur-
gulanmasý dikkat çekicidir ve bu belki de
taþýdýðý fonksiyonel nitelikle ilgilidir. Tire
Yeþilimaret Camii’nde ilk defa ana kubbe-
ye baðlanan yarým kubbe ile saðlanan ge-
liþme, Osmanlý cami mimarisinde merke-
zî kubbenin yarým kubbelerle birlikte çe-
þitli denemeler halinde uygulandýðý plan
þemalarýyla daha ileri bir aþamaya taþýn-
mýþtýr.
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