
BERGAMA ULU CAMII 

Bozkurt ERSOY<*) 

Bergama Turk islam Eserleri arasmda en erken tarihli yapi olan 
ve Yildirim Camii adiyla da bilinen Ulu Cami Bergama Çayi'mn sol 
kiyismda Tekke Bogazi'na giden yolun baçmdadir (1). 

Yapinm diktôrtgen planli dokuz bôlùme ayrilmis harimi, ortada 
ùç kubbe, yanlarda ise besik tonozlarla ôrtùlùdûr. Bâti duvarma bî-
tisik bir minaresi vardir (§ek. 1) (Res. 1). 

Yapirun avlusunda bulunan sadirvan dùzgùn kesme taslarla ya-
pilmistir. Su deposunun xistu sekiz sùtunla tasman fenerli dùz bir 
çatiyla kapatilmistir. 1949 yilmdan sonra yaptmlan sadirvanm su de-
posu ùstùndeki yazilan Bergamali Sair Askî Efendi tarafmdan yazil-
mistir (2). 

Camide yapi malzemesi olarak duzgun kesme ta§, kaba yonu 
tas ve tugla kullanilmistir. Duvarlar ile ôrtù sistemi arasmda silme-
li bir saçak, minare dismda yapiyi çepeçevre dolasmaktadir. Harim 
kubbeleri sekizgen kasnaklar ùzerine oturmaktadir. Kubbeler ve iki 
yana egimli kirma çati kiremitle ôrtûlûdùr. Kasnaklar ùzerinde yer 
alan alçi sebekeli pencereler, duzgun kesme tastan yuvarlak kemerll 
açikliklar seklindedir. Gùney ve kuzeydeki kubbelerin kasnaklan 
bir sira tas, ùç sira tugla hatilli almasik duzende ôrùlmùç ve taslar 
arasmda dikine birer tugla konmustur. Ortada yer alan kubbenin 
kasnagi ise kaba yonu tasla ôrùlmùstûr. 

(*) Ankara Ûniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakliltesi Arkeoloji ve Sanat Ta-
rihi Bôlûmu'nde Ara§tirma Gôrevlisi. 

(1) Bergama'daki Turk tslâm eserleri ile ilgili daha genis bilgi ve planlar için 
bkz. O. Bayath, Bergama Tarihinde Turk islam Eserleri, Istanbul, 1956; 
B. Ersoy, Bergama'da Turk Islam Anitlan (Camiler ve Mescitler), E.Ù. 
Edebiyat Fakliltesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bôltimû basilmamis Yiiksek Li-
sans tezi, Izmir, 1983. 

(2) O. Bayatli, a.g.e., s. 20 .dipnot 1 
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§ek. 1— Bergama Ulu Camii, plan (E.H. Awerdi'den iglenerek) 

Dogu cephesi kaba yonu ta§la inça edilmijjtir (Res. 2). Bu cephe-
de orta kubbe hizasmda iki, kuzey ve gûney kubbeleri hizasmda ise 
hirer pencere acikhgi yer ahr. Orta kubbe hizasindaki pencere açik-
hklarmdan ûstteki alttakine nazaran daha bùyûktùr. Ûst pencere 
açikhgi bir alçi çebekeyle kapatilmiçtir. Dùzgùn kesme ta§tan yuvar-
lak kemerlidir. Alt pencere ise basik kemerli bir açikhk §eklindedir. 
Kuzey ve gûney kubbeleri hizasmdaki pencereler yuvarlak kemerli-
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dir. Bu pencerelerin birer yanindan ba§layan merdiven basamaklari 
kurçunluk giris kapilari hizasma kadar yùkselir. Bu merdivenler alt 
bolùmdeki duvar kaluiligmm yukanda daraltilarak elde edilen kis-
mma yerle§tirilmi§tir. Pencereler ile kapi açikliklan arasmda kalan 
bu girintiler pencere kemerleri ûstûnden kapi lentonlanna kadar 
uzanan ve meyilli bir kiris. §eklnde yerle§tirilen devsirme birer kon-
sola kadar yùkselir (Res. 3). Konsollar ûzerindeki duvar ôrgùsù cep
henin diger yuzeyleri ile ayni duzlemdedir. 

Dogu cephesindeki bu merdivenler, oldukça yûksekte kalan pen
cereler hizasmdan basjamakta ve toprak zemine kadar inmektedir. 
Bu durumda merdivenlerin ilk basamagma ulaçabilmek için seyyar 
bir merdiven gerekmektedir. Bu ilave merdiven, iç mekânda, bugùn 
mevcut olmayan ah§ap basamaklar çeklinde de dùsûnùlebilir. An-
cak yapmm bu cephesindeki bugùnkù toprak seviyesi gôz ônùnde 
bulundurulaeak olursa, kuçatma duvarmdan itibaren zeminin tesvi-
ye edildigi gôrûlmektedir. Yakla^ik ikibuçuk metre yuksekligindeki 
ku§atma duvannm sonradan ôrûlmûs. oldugu, arkada kalan toprak 
seviyesinin dogu cephesi boyunca devam ettigi dùçûnùlebilir. Bu 
varsayimdan hareket edilecek olursa eski toprak seviyesinin kurçun-
luk mcrdivenlerinin ilk basamagma yakm bir yere yukseldigi ve bir 
baska merdivene gerek kalmaksizm yukanya çikisjn saglanabilecegi 
dùsûnùlebilir. 

Gûney cephesi, iki yana meyilli kirma çati nedeniyle ûçgen bir 
almliga sahiptir (Res. 4). Malzeme olarak dùzgùn kesme ta§ ve ka-
ba yonu tas kullamlmiçtir. Bu cephede ùstte dort, altta iki olmak ùze-
re toplam alti pencere açikhgi yer alir. XJst pencerelerden ikisi ahn-
hgm ortasma gelecek çekilde-, diger ikisi ise duvann dogu ve bati 
uçlanna yakm yerlerde açilmistir. Bu pencerelerin tûmù alçi §ebe-
keli olup yuvarlak kemerlidir. Cephenin dogu ve bati uç lannda yer 
alan ùst pencerelerle ayni eksen ùstùnde yer alan alttaki iki pencere 
dikdôrtgen birer açikhk çeklindedir ve demir sebekelidir. Bu pence
relerden dogudakinin içinde yer aldigi duvar yùzeyi, yaklasik dôrt-
buçuk metre eninde ve ûstteki pencerenin ait hizasma kadar yùkse-
len diktôrgen, yûzeysel bir ni§ çeklinde içe dogru girinti yaparak 
pencereyi çerçevelemektedir. Pencere sôvelerinin ùstùnde yûzeysel 
ni§ eninde bir atki ta§i ve onun ùstùnde dùzgùn kesme ta§tan sivri 
bir kemer bulunmaktadir. 

Bati cephesinde malzeme olai-ak dùzgùn kesme ta§ ve kaba yonu 
ta§ kullanilmi§tir. Bu cephede yer alan pencerelerin konumunda, 
kubbe eksenlerine gôre bir dùzenleme gôrûlûr. Orta kubbe ve gùney 
kubbe eksenleri ûzerinde yer alan ûç pencere açikligi gùney cephe-
sindekiler ile ayni mimari yapiya sahiptir. Kuzeydeki kubbe ekseni 

59 



BOZKURT ERSOY 

ûzerinde ûstte bir pencere açikligi, altta ise dort basamakla çikilan 
bir yan giris. kapisi yer ahr (Res. 5). Harime girisi saglayan bu kapi 
diktôrtgen bir açiklik seklindedir ve tas sôveieri siîmelidir. Giri§ ka
pisi sivri kemerli sagir bir niç içine yerlestirilmistir. Ûstte yer alan 
yuvarlak kemerli, alçi sebekeli pencerenin alt kenan hizasinda, yak-
lasik nis geniçliginde, saçak gôrûnùmûnde devsirme malzemeden bir 
silme yer ahr. Sivri kemerli sagir ni§in gùneyinde minare bulunmak-
tadir. Dùzgùn kesme tasla insa edilmis minarenin harim duvanyla 
baglantisi yoktur. Kare kesitli prizmatik bir kùrsù ûzerinde yùksel-
mektedir. list pencerenin alt hizasma kadar yûkselen kùrsûden on-
ikigen gôvdeye geçis kôseleri pahli bir pabuç kismiyla saglanmiçtir. 
Gôvde, çerefe altmda mukarnaslarla geni§liyerek korkuluga kadar 
yùkselmektedir. Petek, ait yarisi silindirik, dst yansi konik, tas bir 
kùlahla son bulur. Minareye giris kapisi kûrsûnûn kuzey cephesinde-
dir. Giris açikligi yuvarlak kemerlidir. 

Minare çesitli onanmlar geçirmiçtir. Son yillarda temelden iti-
baren yeniden yapilmistir. Osman Bayatli 1905 yilmda onarilan mi
narenin ]949 yilmda gôvdesinin saçak hizasmdan itibaren yikildigi-
ni (3); Ekrem Hakki Aj^verdi ise minare gôvdesinin 1956 yilmda ye
niden insa edildigini sôylemektedir. Ancak, E.H. Ayverdi'nin yayin-
ladigi resim ve planda, gôvdenin saçak hizasmdan yikik ve kûrsû
nûn sekizgen planli oldugu gôrûlmektedir (4). Bugûnkû minarenin 
kare planli bir kûrsûye sahip olmasi, É.H. Ayverdi'nin 1966 yilindaki 
yaymmdan sonra minarenin tamamen yikilarak yeniden in§a edil
digini gôstermektedir. Minarenin 1970-1971 yillarmda Vakiflar Ge-
nel Mûdûrlûgù tarafmdan gerçeklestirilen onanmda (5) bu sekli al 
mi§ oldugu dûçùnûlebilir. 

Yapmin kuzey cephesinin dogu ve bâti uçlarmda altta ve ûstts 
birer olmak ùzere ikiger pencere açikhgi bulunmaktadir. Ûst pence-
reler hafif sivri kemerli ve alçi sebekelidir. Alt pencereler biri tas, 
digeri mermer sôveye tutturulmus, demir sebekeli diktôrtgen açik-
liklar çeklindedir. Pencere sôvesinin ûst kismina birer atkitasi yer-
lestirilmis ve atkitaslarmm ùzerine de doguda yuvarlak, batida ise 
sivri birer sus kemeri yapilmi§tir. Bu cephede, kubbe ekseni ûzerin
de yer alan taçkapi taçtan, silmeli, diktôrtgen bir çerçeve içinde yer 
alir (Res. 6). Giris. araligi mermer sôveli olup basik kemerlidir. Ke-

(3) Ay. yer. 
(4) E.H. Ayverdi, Osmanh Mimarisinin tlk Devri, Istanbul 1966, s. 376, res. 616 

ve 624. 
(5) Bkz. Cumhuriyetin 50. Yilmda Vakiflar, tarihsiz. s. 29 da restorasyonla ilgili 

harcamalar. 
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merin iizengi noktalan konsol §eklinde ve mukarnas suslemelidir. 
Basik kemerin ùstùne bir atkitaçi yerle§tirilmi§tir. Atkitaçi ùzerinde, 
palmetlerden olu§an enlice bir bitkisel sùsleme çeridi (§ek. 2) ile bir 
geometrik geçme ôrnegi (§ek. 3) gôrùlmektedir. Silmeli sivri taçkapi 
kemerinin iizengi noktalannda yer alan mermer yastiklarm yanm-
da ise tasa i§lenmi§ durumda birer yaprak ôrnegi seçilmektedir. Sil-
melerden olusan sivri kemerle ku§atilmi§ bir ayna içine ûç satir-
hk Arapça insa kitabesi yerleçtirilmiçtir. Satirlarm ba§larmda ve 
sonlarmda bitkisel motifler yer almaktadir. Taçkapi çerçevesinin ùst 
kismma dûz atkili, diktôrtgen bir pencere açilmiçtir. 

§ek. 2— Bergama Ulu Camii, taçkapi lentosu stls ku§agi 

§ek. 3— Bergama Ulu Camii, taçkapi lentosu sus kusagi 

Diktôrgen planli harim, iki sira halinde yerle§tirilmi§ haç ben-
zeri kesitli dort paye ile kible duvarma dik ûç sahma bôlùnmùçtùr 
(Sek. 1) (Res. 7). Mihrap ekseni uzerindeki orta sahm, pandantifli 
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ùç kubbe ile ôrtûlmùstûr. Bu kubbelerden ortadaki, sekizgen yûksek 
bir kasnak ùzerine oturmaktadir. Pandantifler dùz, ùçgen yùzeyler 
seklindedir. Mihrap ônûndeki ve kuzeydeki kubbelerin baçlangici 
birer silme demeti ile belirlenmistir. Ana eksen uzerindeki kubbeli 
ôrtù sisteminin dogu ve batisindaki sahmlar ise gùney-kuzey yônlû 
yuvarlak kemerli tonozlarla ôrtûlmùstûr (Res. 8). Kubbeli mekânlar 
ile y an mekânlar arasmdaki yûkseklik farki nedeniyle sahinlan ayi-
ran kemerler, dogu ve bati yandaki tonozlar içinde birer girinti olu§-
turmu§lardir. Bôylece orta mekân ile yan mekânlar arasmdaki bag-
ianti kuvvetlendirilmis. ve yanlardaki kemer acikliklan da birer 
geçme tonoz sekline dônùsmùstûr. 

Harim kubbelerini taçiyan ayaklar dûzgùn kesme ta§la in§a 
edilmi§tir. Kemer ùzengileri silmelidir. Ayaklardan dogu ve bati du-
varlarma uzanan destek kemerleri plasterler uzerindeki konsollara 
oturmaktadir. Ayaklar arasmdaki kemerler sivri, destek kemerleri 
ise tonozlar gibi yuvarlaktir. Pandantifler uzerindeki yazili madal-
yonlar, kasnaktaki pencereleri çerçeveleyen sùslemeler, mihrap du-
vari ûzerinde ve kubbe içindeki alçi kabartmalar ile kalem isleri bati 
etkili son yûzyil sùslemeleridir. 

Alçi mukarnas kavsarali mihrap nisj geometrik (§ek. 4.), bitki 
sel (§ek. 5), ôrnekli alçi seritler ve yazi bordûrlerî ile çerçevelenmis-
iir (Res. 9) (6). Burada gôrdûgûmûz geometrik ôrnekli bordûr, orta-
da bùtùn, kenarlarda ise yarimçar on kollu yildizlardan oluçur. Ay-
rica yildiz kollan arasmda kalan yuzeyler bitkisel ôrneklerle doldu-
rulmustur. Bu ôzelligi ile de yapildigi dônemin diger alçi sûslemeli 
mihraplari ile benzerlik gostermektedir(7). Mihrabm 1905 yihndaki 
tamir sirasmda elden geçtigi bilinmektedir(8). En di§ bordûrde yer 
alan kûfi yazi seridinin ûst bôlûmde devam etmemesi ve boyayla 
dogrudan duvar ùzerine yazilmiç olmasi bu seridin sonraki bir ona-
rim sirasmda eklendigi izlenimini vermektedir. 

(6) Ô. Bakner, IS. ve 14. Yuzyillarda Anadolu Mihraplari, Ankara, 1976, s. 33, 
dipnot 184'de E.H. Ayverdi'ye atfederek Bergama Ulu Camii mihrabimn 
14. yùzyilda yenilendigini sôylemektedir. Ancak, Bergama Ulu Camii'nin 
kitabesine gore 801/1398-99 yillarmda inga edildigi bilinmektedir. Bu ba-
kimdan mihrabm 14. yuzyilda yenllendigi fikrine katilamiyoruz. 

(7) Alçi mihraplar ve suslemelerl lie llgUi daha geni§ bilgi için bkz. O. Bakirer, 
a.g.e.,; Y. Demiriz, Osmanli Mimarisinde Siisleme I, Istanbul, 1979; L. Yuk-
sel, Osmanli Oncesi Anadolu Turk Sanatmda Alçi Susleme (12.-14. yy.), 
A.tf. D.T.C. Fakùltesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bôlilmû Basilmarms Yuksek 
Lisans tezi, Ankara, 1986. 

(8) E.H. Ayverdi, a.g.e., s. 376. 
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§ek. 4— Bergama Ulu Camii, mihrap bordûrùnden aynnti. 
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§ek. 5— Bergama Ulu Camii, mihrap tepeligi stls kuçagi (L. Yttksel'den). 

Minber mermerdendir ve sadedir. Duvar yùzeyleri ve kubbe ici 
badanahdir. Harimin kuzeyinde ahsap bir merdivenle çikilan kadin-
lar mahfili yer almaktadir. 

Harim yirmiiki adet pencere ile aydmlanmaktadir. Bu pencere-
lerden ondôrt tanesi kasnaklar iizerinde yer almaktadir. Mihrap 
ônùndeki kubbenin kasnagma yedi; orta kubbe kasnagma dort ve 
kuzeydeki kubbenin kasnagi ùzerine de ùç adet pencere açilmi§tir. 
Kuzey duvarinm ùst kismmda yer alan diktortgen aciklik ile dogu 
duvarmm ortasmda yer alan basik kemerli pencere dismdaki bùtùn 
pencereler, içten sivri kemerli açikliklar seklindedir. 

Alt siradaki pencerelerden dogudakilerin batidakilere nazaran 
daha yuksekte yapilmis olmasi, yapmin dogusundaki toprak seviye
sinin batiya gore daha yuksek oldugunun kanitidir. Bu durumda yu-
karida sozkonusu ettigimiz, toprak seviyesinin kur§unluk merdiveni 
ba§langicma yakm bir yukseklikte bulundugu §eklindeki gôrùçûmùz 
desteklenmi§ olmaktadir. 

Yapmin kuzey cephesindeki taçkapisi ûstûnde yer alan ùç satir-
hk Arapça kitabesinden (Res. 10) Sultan Bayezid tarafmdan 801/ 
1398-1399 yilmda in§a ettirildigi anla§ilmaktadir. 
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Kitabenin metni ve Tùrkçesi §u §ekildedir(9) : 

Metin : 

Tùrkçesi : 

Bu gùzel cami, kutlu mescidi yuce sultanlar sultani Acem ve 
Arap ulkelerinin emirler emiri mûcahit ve gazilerin yardimcisi Mu-
rad Han oglu Bayezid Han — Tann mùlkùnù devamh kilsm— 801/ 
1398-1399 yihnda yaptirmiçtir. 

Bergama Ulu Camii'nde uygulanmis. olan çok birimli bazilikal 
plan uygulamasma Anadoiu Selçuklu Dônemi camilerinde de rast-
Janmaktadir. Bu eserler arasmda plan bakimmdan Bergama Ulu Ca-
mii'ne en yakm ôrnek Amasya Burmali Minare Camii (1237-1247)'-
dir (10). Bu yapida diktôrtgen planh harim, mihrap duvarma dik ùç 
sahma ayrilmiçtir. Oç kùçùk kubbe ile ôrtûlù olan mihrap ekseni 
iizerindeki orta sahm, tonozlu iki yan sahma gore daha genis. tutul-
muçtur. Amasya Burmali Minare Camii ile Bergama Ulu Camii plan-
lari arasmdaki tek fark kuzeydeki ild ayakla kuzey duvari arasmda 
oluçan diktôrtgen mekânlardir. Erken dônem Osmanli camilerinden 
en yakm ôrnek Filibe Hûdavendigâr Camii'dir. Bu cami, I. Murat 
devrine (1362-1389) ta r ih lenmektedi rd l ) . Bu yapinm da diktôrtgen 
planh, dokuz bôlùme ayrilmis. harimi ortada mihrap ekseni ûstùnde 
ùç kubbe, yanlarda ise sivri kemerli besjk tonozlan ôrtùlmù§tùr. 
Ayrica, her iki eserin de bati cephelerinin kuzey uçlarinda birer gi-

(9) Kitabe metni E.H. Ayverdi (ay. es., s. 377) ve Max von Berchem (Die Mus-
limischen Inschriften von Pergamon, Berlin, 1912, s. 8) tarafindan yayin-
lanmistir. 

(10) Plan ve kesit için bkz. A. Gabriel, Monuments Turcs d'Anatolie, cilt II, 
Paris, 1934, s. 19. 

(11) Bu yapiyla ilgili daha genis, bilgi için bkz. E.H. Ayverdi, ay. es., s. 295-303. 
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ris. açikligi yer almaktadir(12). Bergama Ulu Camii'nden daha son-
raki yillarda sôz konusu çok birimli bazilikal plan uyguîamasini 
Kùre, Aksemseddin Camii (860/1455)'nde gôrmekteyiz(13). Bu ese-
rin Bergama Ulu Camii'nden farki ise kuzeyde bir son cemaat yeri-
nin bulunu§u ve içte, yan sahmlari ôrten tonozlann orta sahma dog-
ru dik uzanmalaridir. Aynca, yan sahmlan olusturan birimlerin 
birbirleii ile ili§kileri basik kemerli birer açiklikla saglanirken orta 
sahmla iliskileri yuksek tutulan sivri kemerlerle daha da kuv-
vetlendirilmege çali§ilrm§tir. 

Osmanli mimarisinde, XV. yûzyildan sonra çok birimli bazilikal 
plan uygulamasmm terk edilmege baslandigi ve bunun sonucu olarak 
da merkezi kubbeli yeni plan semalarma yônelindigi izlenmektedii. 
Bu nedenle Bergama Ulu Camii'ni Turk Mimarisi'nde çok birimli 
bazilikal tipin son temsilcilerinden biri olarak dù§ûnebiliriz. 

(12) ay. es., s, 446 da Filibe Hûdavendigâr Camii restitiisyon planmda tau kapi 
kaldinlmi§tir. Bergama Ulu Camii'nde de bâti cephesindeki giri§ açikligi 
pencere açikliklarmm bazilari ile e§it, bazilarmdan ise daha dardir. Bu 
durumda açikligm ilk yapili§mda pencere açikligi oldugu diigûnûlebilir. 
Fakat bu açikligm iistûnde yer alan saçak gôrunumiindeki silme, bu var-
sayimin dogruluk olasiligim azaltmaktadir. 

(13) Kùre, Aksemseddin Camii ile ilgili daha genis bilgi ve plan için bkz. 
Abdullah Kuran, The Mosque in Early Ottoman Architecture, Chicago 
1968, s. 165-166. 
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