
BERGAMA'DA PARMAKLI VE LONCA MESCÎTLERÎ 

Bozkurt Ersoy (*) 

Bergama'da 1398-99 yillarmda Ulu Cami ile baslayip, bati etkileri-
nin yaygmlastigi XIX. yûzyila kadar uzanan, genis bir zaman diliminde 
insa edilerek farkli dônemlerin ozelliklerini yansitan mimari eserlerin, 
bugiine kadar yeterince incelenmedigi gôriilmektedir. Bu nedenle Berga-
ma'daki Turk Mimari Eserleri konusunda bir siire once basladigimiz ve 
halen devam eden çaliçmalanmiz içinde, burada yaymlamayi dusiindu-
giimiiz Parmakh ve Lonca Mescitleri ilgi çekici iki ornegi olusturmak-
tadir. 

Parmakh Mescit 

Çadirvanli Cami'den Ulu Cami'ye giden yol uzerindedir. Pencerele-
rindeki demir parmakliklar nedeniyle bu adla amldigi sôylenmektedir 

(1). 
Yapimn kare planh, tek kubbeli kubik bir harimi ile kuzeyinde bir 

son cemaat yeri ve minaresi vardir (Sek. 1, 2) (Res. 1). 

Yapi malzemesi olarak duvarlarda tugla ve kaba yonu tas kullaml-
mistir. Duvarlar ile ortii sistemi arasinda bir sira kirpi saçak, son ce
maat yeri ve minare kiirsusu disinda yapiyi çepeçevre dolasmaktadir. 
Harim kubbesi sekizgen bir kasnak ûzerine oturmaktadir. Ôrtii sistemi 
kiremitle kaplanmistir. Giineybati ve giineydogu kôseleri pahlanmistir. 

Yapimn bati cephesi kiitlevi bir gôruniime sahiptir. Cephenin kuzeyin
de yer alan son cemaat yeri bati duvarinm, harim duvanna nazaran yet-
mis santimetrelik bir çikmtisi vardir. Bati duvari ortasmda, sonradan 
ôriilerek kapatilmis sivri kemerli bir açiklik yer almaktadir. 

Giiney cephede, kubbe eksenine gore simetrik bir dûeznleme gôrii-
liir. Bu cephede yer alan dort adet dikdôrtgen pencere acikhgmdan bii-
yiik olan ikisi altta, daha kuçùk olçiideki diger ikisi ise ustte yer ahr. Alt-
taki iki pencereden dogudaki, mermer soveye tutturulmus demir sebe-

(*) Ege Ûniv. Ed. Fak., Arkeoloji-Sanat Tarihi Bol. Araçtirma Gorevlisi 
(1) Bkz. O. Bayatli, Bergama Tarihinde Tiirk islam Eserleri, Istanbul, 1956, 

s. 24. 
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kelere sahiptir. Sivri kemerli pencere almligi duvar yiizeyine nazaran 
içerlektir. Sivri kemerin List kesimi, bir sira tugla ile orûlmûs, dikdortgen 
bir çerçeve olusturulmustur. Bu çerçeve ile kemer arasmda kalan kôse-
likler, yatay ve dikey uçlii gruplar halinde yerlestirilen tuglalarla siislen-
miçtir. Ûst siradaki iki kuçùk pencerenin soveleri yoktur. Tugla ile orul
mus sivri kemerli birer ahnliga sahiptirler. Alinliklann yiizeyi sonradan 
siva ile ortûlmûstûr. Alt siradaki iki pencerenin tugla dikdortgen pence-
relerinde gôriilen bozulma, List siradaki pencerelerin alt kenarlannm 
bir miktar indirildigini gostermektedir. Alt siradaki iki pencereden bati-
daki, dogudaki ile aym diizene sahiptir. Ancak bu pencerelerin mermer 
sôvesi zamanla! yok oldugu için, almhgm alt kesimine ahsap bir atki yer-
lestirilmistir. Alttaki pencerelerin dikdortgen çerçeveleri arasmda, mer-
mer iizerine islenmis, dikdortgen sekilli devsirme bir madalyon goriil-
mektedir. 

Dogu cephesinin alt kesimine iki bùyùk pencere acilmistir. Giiney 
cephesindekilerle aym diizene sahip bu pencerelerde gôzlenen tek degi-
siklik, kemcrleri çevreleyen bordûr içindeki sûslemelerdir (Res. 2). 

Dogu, bâti ve giiney cephelerinde duvarlar, altta kaba yonu tas, ûst-
te ise bir sira tugla, bir sira kaba yonu tas almasigidir. 

Kuzeydogu kôsesinde yer alan minare kiirsLisù harim duvarma na
zaran bir çikmti olusturmaktadir. Son cemaat yerinin dogu kesimine 
sonradan insa edilen duvar, minare kùrsûsLine bitismektedir. KLirsiinLin, 
pencere almhk kemerinin bir bôlùmùnLi kapatmasi ve ûst kesiminde 
tugla hatillarm harim duvarmdaki gibi tek sira degil, Lie sira tugladan 
olusmasi minarenin harimle aym zamanda insa edilmedigini goster
mektedir. Minare gôvdesi tamamen yikilmis oldugundan, kiirsunûn ListLi 
bir çatiyla kapatilmistir. Cephelerde oldugu gibi burada da ait bolûm 
kaba yonu tasla, ûst bolûm ise tugla-tas almasik olarak insa edilmistir. 

Son cemaat yeri dogu duvarmm kûrsûye bitistigi kesimde, tugla ile 
ôrûlmûs bir kemer parçasi seçilmektedir (Res. 3). Gerek bu kemer par-
çasi, gerekse son cemaat yeri dogu duvan ile minare kûrsûsû arasindaki 
malzeme farki, bu duvann sonradan insa edildigini dLisûndûrmektedir. 
Kuzeyde bir payeye veya sûtuna oturmasi gereken bu kemer, son cemaat 
yerinin minare kûrsûsûyle aym zamanda insa edildigini, ancak daha son-
raki bir onanmda bugûnkû seklini aldigmi gostermektedir. Kaldi ki; 
son cemaat yeri kuzey duvarma içten bakildigmda, kapmm iki yamnda, 
duvara gomûlû iki mermer sûtun gôrLilmektedir. Aynca harime girisin 
iki yanmdaki kemer kônsollarmm bu sLitunlarla aym hizada butunmasi 
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yikilan son cemaat yerinin kubbelerle ortiilu olmasi gerektiginin kanitla-
ndir. 

Son cemaat yerine giris, kuzey duvarma açilan diiz atkih bir kapiy-
la saglanmistir. Kapmm iki yanmda ve iistiinde birer pencere yer ahr. 
Pencereler basit birer dikdôrtgen seklindedir. îçten diiz ahsap tavanh 
olan bu mekâmn zemini, kapmm iki yanmda birer seki ile yukseltilmis-
tir. Duvarlar badanalidir. 

Son cemaat yeri kapisi, ile ayni eksen iizerinde yer alan harim girisi 
basik bir kemerle ortûlùdùr. iki yanda profilli konsollara oturan, Bursa 
kemeri seklinde bir kavsaraya sahiptir (Sek. 3), (Res. 4). Basit bir silme-
den olusmus dikdortgen bir çerçeve içerisine alman taçkapi, kesme tas-
tandir. Yakin dônemde beyaz yagh boyayla boyanmis, derzler siyah kon : 

5M. 

PARMAKLI MESCIT B-B KESITI (V.G.M. Arçivinden) 

Sek. 3 
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turlar çekilerek belirtilmistir. tki yamnda yuvarlak kemerli bircr pen-
cere yer ahr. 

Toplam sekiz pencereyle aydmlanan harim bir kubbeyle ôrtùlùdùr. 
Kubbe yuvarlagma geçiç Turk iiçgenleriyle saglanmiçtir. Pencerelerin 
harime bakan yûzleri dikdôrtgen birer açiklik çeklindedir. Kubbe iç yu-
zeyi, geçiç unsurlan ve duvarlar badanahdir. Alçi mihrap mukarnasli bir 
kavsaraya sahiptir. Hafif çikmtili çerçevesi çok sadedir. Dikdôrtgen çer-
çevenin yûzeyi yagh boyayla boyanmiçtir. Dog.u duvanndaki iki pence-
renin arasmda dikdôrtgen bir niç yer ahr. Basik kemerli minareye giriç 
kapisi dogu duvarinm kuzey ucuna yerlestirilmistir. Mihrabm sagmda 
yer alan bâti duvarma bitiçik minber demir iskelet ùzerine ahçap kap-
lanarak yapilmistir. Yakm zamanda inça edilmiç olmahdir, 

Yapida mevcut siislemeler gûney ve dogu cephelerinde gôrùlen tug-
la duvar siislemelerinden ibarettir. Dogu cephesindeki iki pencerenin 
ûst kesiminde yer alan çerçevelerin ici yanaçik derzli iiçgen/altigen mo-
tifleri ile doldurulmuçtur. îki çerçeve arasmda kalan panonun içinde ise 
tuglalarla oluçturulmuç dekoratif bir Bursa kemeri gôriilmektedir. Ke-
mer kôçelikleri bahksirti zigzaglarla doldurulmustur (2) ($ek. 4). 

PARMAKLI MESCiT doçjn cephs tugla suslemesi 

Çek. 4 

(2) Tugla ilc meydana gctirilmis benzer siislemeler için bkz. A. Batur, «Os-
manh Camilcrinde Almaçik Duvar Ûzcrine», Anadolu Sanati Arastirmalan II, 
Istanbul, 1970, s. 135-210. 
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Eserin çesitli dônemlerde ilâveler ve onanmlar gôrdugii yapi malze-
mesindeki farkhhklardan anlasilmaktadir. Minare ile kubbeli bir son 
cemaat yeri yapiya sonradan ilâve edilmistir. Saptayamadigimiz bir ta-
rihte yikilmis olan son cemaat yerinin lie tarafi XX. yiizyil baslarmda 
duvarla ôriilerek kapatilmistir. Harimin giineyini ve batisim çeviren ha-
zire bugiin mevcut degildir (3). 

Yapmm insa kitabesi yoktur. Çahsmalarimiz sirasmda yapiyla ilgi-
li bir vakfiye ve arsiv kaydma da rastlamadik. Bu nedenle tarihlemeye 
yardimci olabilecek tek veri, duvar kaplamalannda goriilen siislemeler 
ile yapi malzemesidir. Bu siisleme ve insaat ôzellikleri dis cephelerde 
goriilen tek sira tugla ile tek sira tas almasik duvar, pencere iistlerinde-
ki ùçgen/altigen motifleri, tuglalarm dikey ve yatay olarak kullamlma-
siyla elde edilen siislemeler, tugla ve tasm yanasik derzli oriilmesi ve 
tek sira kirpi saçaktan ibarettir. Tek sira tas ve tek sira tugla ile oriil-
miis almasik duvara, dûzenli ve hiç aksamayan bir sekilde ilk olarak 
Edirnc Sarica Pasa Camii (838/1434)'ndc rastlamaktayiz (4). Duvar kap
lamalannda tugla ile olusturulmus ùçgen/altigen motifleri XIV. yiizyil 
ikinci çeyregi ile XV. yiizyilm son çeyregi arasmdaki tarihlerde ornegin 
Bursa'da Timurtas Pasa Camisi (1404) (5), Bedrettin Camisi (1443) (6), 
Selçuk Hatun Camisi (1450) (7) ve Kanberler Camisi (1459) (8) gibi eser-
lerde goriilmektedir. Tuglalarm dikey ve yatay olarak kuUamlmasiyla 
elde edilen siislemelerin benzerlerine ise XIV. yiizyilm ikinci çeyregi ile 
XV. yiizyilm son çeyregi arasmda ôrnegin îznik Niliifer Hatun îmareti 
(1388-1389) (9) pencere almhgmda, Bursa Ibni Bezzaz Camii (XV. yiizyil 
baslari) (10) bati cephesi pencere almhgmda, Bursa Ibrahim Pasa Camii 
(XV. yiizyil ilk çeyregi sonlan) (11) giiney cephesi ortasmdaki panoda, 
Bursa Muradiye Medresesi (1425-1426) (12) pencere almhgmda ve avlu 
revaki list duvarmda rastlamaktayiz. Ayrica yanasik derzli duvar orgii-

(3) 0. Bayath, a.g.e., s. 25 de hazirenin kaldinldigmi belirtmektedir. 
(4) A. Batur, a.g.m., s. 155. 
(5) Ay.m., s. 150-151. 
(6) Ay.m., s. 157-158. 
(7) Ay.m., s. 159. 
(8) Ay.m., s. 160-161. 
(9) Y. Demiriz, Osmanh Mimarisinde Siisleme I, Istanbul, 1979, s. 593, resim 

639. 
(10) Ay.es., s. 258, resim 138. 
(11) Ay.es., s. 261, resim 143. 
(12) Ay.es., s. 283, resim 176; s. 285, resim 180. 
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sùnun XIV. yùzyil ikinci çeyregi ile XV. yiizyil ùçiïncii çeyregi arasmdaki 
tarihlerde; tek sira kipri saçagm ise XV. yiizyil ikinci çeyregi ile XV. 
yiizyil ortalan arasmdaki tarihlerde yogun bir sekilde kullamldigi gôz-
lenmektedir (13). 

Butun bu verilerin îçigi altinda yapmin, yaklasik olarak XV. yiizyil 
ortalarina tarihlenebilecegini diisimiiyoruz. 

Lonca Mescidi 

Cafer Çelebi, Divamhizir, Semerciler, Sanhoca Mescidi adlanyla da 
anilir (14). Bergama Miiftuliik binasmm karsismdadir. 

Yapmin kare planh, tek kubbeli bir harimi, batida yine tek kubbeli 
bir son cemaat yeri ve bir minaresi vardir (Sek. 5), (Res. 5). 

Yapi malzemesi olarak duvarlarda tugla ve kaba yonu tas kullanil-
mistir. Duvarlar ile ortii sistemi arasmda iki sira kirpi saçak, yapiyi çe-
peçevre dolasmaktadir. Kasnaklarda ise iiç sira kirpi saçak yer almak-
tadir. Harimi ve son cemaat yerini ôrten kubbelerin kasnaklan sekiz-
gendir. Çati kiremitle ortùlmûstùr. 

Yapmin bâti cephesi diikkânlarla, dogu cephesinin tamami ile kuzey 
ve giiney cephelerinin bir boliimii ise evlerle kusatilmistir. Harimin gii-
ney ve dogu cephelerinde altta ve iistte ikiser, kuzey cephesinde ise altta 
bir, iistte iki pencere açikhgi yeralir. list siradaki pencereler diiz atkih, 
kareye yakm açikliklardir. tJst pencerelere gore daha biiyiik olan dik-
dortgen sekilli alt pencereler, tugla ile oriilmiis sivri kemerli birer ahn-
liga sahiptirler. Dogu cephesindeki alt pencereler sonradan orûlmiistùr. 

Kuzey, giiney ve dogu cephelerinde duvarlar, bir sira tugla bir sira 
kaba yonu tas almasigidir. Alt siradaki pencere kemerinin tepesi ile iist 
siradaki pencerelerin alt kenari arasina ùç sira tugladan olusan bir hatil 
insa edilmistir. 

Son cemaat yerinin. kuzeybati kôsesine kiibik minare kiirsiisu yerles-
tirilmistir. Minare kiirsusiinun çikmtisi ile harimin kuzey duvari, alt ke-
simde bir dik açi olusturacak sekilde birlesmektedir. Bu kùçiik girinti, 
duvarm iist kesiminde doldurulmustur. Bu dolgunun alt kesimde yapil-
mamis olmasi, son cemaat yerine açilan ve bugiin oriilerek kapatilmiç 
olan bir giris kapisinm varligma baglanabilir. Silindirik minare gôvdesi 

(13) A. Batur, a-g.m., s. 208 den sonraki tablo ve metin içindeki ilgili yapilar. 
(14) O. Bayath ,a.g.e., s. 26. 
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kisa bir pabuç iistiinde yiikselmektedir. Pabucun iist kismmda ve çerefe al-
tinda birer bilezik mevcuttur. Bilezikle serefe arasmda kalan bôliim, pro-
filli kademelerle genisleyerek korkuluga kadar yiikselmektedir. Petek, 
sivri bir kiilahla son bulmaktadir. Minarenin kiirsiiden sonraki boliimle-
rinin, 1955 senesinden sonra yapildigi bilinmektedir (15). Kiirsiide mal-
zeme olarak tugla ve kesme tas kullanilmistir. Ôrgû sisteminde, tas si-
ralari arasinda ùçlù tugla hatillar gôrûlmektedir. Kesme taslar arasma 
da ikiser adet dikine tugla yerlestirilmistir. 

Aym orgii sistemi son cemaat yerinin bâti cephesinde de kullanil
mistir. Bu cephede tugladan, dekoratif bir Bursa kemeri cepheyi hare-
ketlendirmistir. Bu kemer içerisine, yine tugladan yayvan bir sivri ke-
mer insa edilmis ve bu kemer içine de basik kemerli iiç adet pencere 
yerlestirilmistir. 

Son cemaat yerine giris, bati duvarimn kuzey kôsesine yakin bir 
yerden açilan diiz atkili bir kapiyla saglanmistir. Zemin kapmm sag ya
ninda bir seki ile yiikseltilmistir. Dikdôrtgen planli bu bôliim ùstten tek 
kubbeyle ôrtiilmus, fakat mekanm dikdôrtgen olusu ve bu alamn kare-
ye indirgenmesi zorunlulugu sorun yaratmistir. Bu sorun kuzey ve giine-
ye eklenen ûçer sira kirpi saçak ve Turk iiçgenleriyle giderilmistir (Res. 
6). Duvarlar badanahdir. Mihrap kavsarasi, mukarnas dilimleri gibi go-
riihen, alti yatay sira halinde diizenlenmis çikmtilarla doldurulmustur. 
Ancak, ùçgen kesitli, konsol benzeri bu kesimler son derece basit bir 
yapiya sahiptir. Bu haliyle mihrap nisinin ilk yapidan kalma olmadigi 
veya biiylik ôlçiide degisiklik geçirdigi izlenimi edinilmektedir. Mihrap 
duvarimn bati kôsesinde gôriilen iizengi tasi, bu duvarda bir sagir kemer 
bulundugunun kanitidir. Duvarm tiimii sonradan mihrapla birlikte ye-
nilenmis olmahdir (Res. 7). Dikdôrtgen bir kapi boslugu içinde yer alan 
sivri kemerli minare girisi, son cemaat yeri kuzey duvarimn bati ucuna 
yerlestirilmistir. Minare girisinin yanmda farkli seviyelerde iki adet 
Bursa kemeriyle ortiilmiis derince bir nis bulunmaktadir (Res. 8). Ke-
merlerden yiiksek olamnm iizengi taslari sade bir sekilde profillendiril-
mistir. Nisin daha dar olan dip kismi, ikinci Bursa kemeriyle ortiiliidur. 
Iki kemer arasinda bosluk vardir. Bu durumu ile daha alçakta kalan 
ikinci kemerin bir kapi açikhgmi ôrttùgii ve açikhgm sonradan doldu-
ruldugu. duçùnulebilir. Bu duvarm dis yiiziindeki ôrgùniin diizensizligi 

(15) Ay .yer. 
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ve duvarin minare kiirsusu ile bitistigi kôsenin, altta dik açi oluçturacak 
çekilde birakilmis olmasi da bu dûsûncemizi desteklemektedir. 

Son cemaat yeri kapisi ile ayni eksen uzerinde yer alan harim giri-
si, dikdôrtgen bir açikhk olup sivri kemerli bir kavsarayla ortuliidur. 
Kavsara içinde, kemer karnma bitisik, basamak seklinde kademeli, si-
metrik bir siisleme goriilmektedir. Kapmm giineyinde, sivri kemerli bir 
almhga sahip dikdôrtgen bir pencere yer ahr. 

Harim, yanm kiire sekilli bir kubbeyle ortuliidur (Res. 9). Kubbe 
yuvarlagina geçis Turk ùçgenleriyle saglanmistir. Harime açilan pence-
relerden iist siradakiler kareye yakm, alttakiler ise sivri kemerli ahnhk-
lara sahip dikdôrtgen açikhklar seklindedir. Dogu duvarinm alt kesi-
minde iki pencere kapatilarak birer nis haline getirilmistir (res. 10). 
Kubbe geçiç unsurlari ve duvarlar badanahdir. Duvar kôselerine «L» 
profilli dolgular insa edilmistir. Alçi mihrap mukarnash bir kavsaraya sa-
hiptir (Res. 11). Mihrap kavsarasi, profilli ve iistte iiçgen seklinde ta-
mamlanan bir çerçeveyle kapatilmistir. Kavsara ve kusatma kemeri yag-
hboya ile boyanmistir. Mihrabin sagmda yer alan ahsap minber çok ba-
sit ve siislemesizdir. 

Harim ve son cemaat yeri duvarlan, yerden yaklasik birbuçuk met
re yiikseklige kadar fayansla kaplanmistir. Taban tugla iken iistiine son-
radan tahta dôsenmistir (16). 

Yapimn insa kitabesi yoktur. Yapiyla ilgili bir vakfiye ve arsiv kay-
dina da rastlamadik. Eserin Cafer Çelebi tarafindan yaptinlmis olabile-
ceginin tahmin edildigi soyleniyorsa da (17) yaptigimiz arastirmalarda 
bu sahsm kimligi, hangi yillar arasmda yasadigi ve yaptirdigi eserler ko-
nusunda herhangi bir bilgiye rastlamadik. Bu nedenle eserin tarihlen-
mesi için elde mevcut tek veri duvar malzemesi ve bu malzemenin kul
lanilis seklinden ibarettir. Afife Batur'un almasik duvarla ilgili incele-
mesinde (18) 1333-1787 tarihleri arasmda degisik merkezlerde insa edilen 
altmisiic yapi ele almmis ve yapi malzemesinin kullanihs sekline gore 

(16) Ày.yer. 
(17) O. Bayatli (ay. yer), yapmm eski adimn Cafer Çelebi Mescidi, yeni adi-

nin Lonca Mesc/di oldugunu sôylemektedir. Buna bagh olarak s. 27 not 1 de Ca
fer Çelebi'nin Çukurhan, çarçi ve Lonca Mescidi'nin bânisi olabilecegi belirtil-
mektedir. 

(18) A. Batur, a.g.m., s. 135-210. 
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kronolojik bir degerlendirmeye gidilmistir. Bu degerlendirmede bizi il-
gilendiren boliimler çoyle ôzetlenebilir: Yapi malzemesi olarak taç, XV. 
yiizyilda yer yer kesme taç eçliginde moloz ve kaba yonu olarak, XVI. 
yiizyilda genellikle dùzgûn, ozenli ve kesme olarak kullamlmistir (19). 
XV. yiizyil ortalanna kadar, almasik duvarlara daima tugla kirpi saçak-
ar eslik etmistir. Zamanla tugla malzeme once kornislerde, sonra da sa-
çaklarda yerini tasa birakmistir (20). XIV. yiizyil minarelerinde kiirsii 
tastan yapilmis, XV. yiizyilda kesme tas kaplama almasik duvar ôrgusû-
ne donùsmùs, minare kiirsiisuniin duvarla aynilastigi gozlenmistir (21). 

Lonca Mescidi'nin almasik dis duvar kaplamasmda yer yer kesme 
tas ile kaba yonu tas kullamlmistir. Saçaklar tugla kirpi saçaktir ve mi
nare kursiisu almasik olarak yapi duvarimn orgusuyle butiinlesmektedir. 

Bu durumda Afife Batur'un çalismasina dayanarak yapmin XV. yiiz
yil sonundan daha geçe tarihlenemiyecegi anlaçilmaktadir. Bergama'mn 
1361 yilmda Osmanh egemenligine girdigi, kitabesi bilinen en eski yapi-
nm 1399 tarihli Ulu Cami oldugu gozônùnde tutulursa, Lonca Mescidi'
nin XV. yiizyil ortalanna tarihlenebilecegi soylenebilir. 

(19) Ay.m., s. 188. 
(20) Ay.m., s. 202. 
(21) Ay.m., s. 204. 
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