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BİLECİK KASIMLAR KÖYÜ CAMİİ RESTORASYON PROJESİ
ÖZET
Osmanlı sanatı, 18. yüzyılla birlikte Batılılaşma sürecine girmiş, mimari
biçimlenişler bu değişimin etkisi altında kalmıştır. Bilecik Kasımlar Köyü Camii
Osmanlı Geç Dönem Mimarisi karakterini oluşturan öğelerin kullanıldığı bir yapıdır.
TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan cami, bugün çeşitli strüktürel sorunlar
nedeniyle işlevini sürdürememektedir.
Tezin amacı, önemli bir kültür mirası olan Kasımlar Köyü Camii için bir koruma
projesi hazırlamak ve gelecek nesillere aktarımı için gereken müdahalelerin nitelik
ve kapsamını belirlemek olarak tanımlanmıştır.
Tez çalışması, Kasımlar Köyü Camii’nin günümüzdeki durumunun ayrıntılı
betimlenmesini, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini içermektedir. Yapının
günümüzdeki durumu fotoğraflar, rölöve çizimleri, malzeme, kronoloji ve hasar
tespit analizleri aracılığıyla belgelenmiştir. Restitüsyon çalışması yapılırken analojik
veriler, özgün belgeler, yapı üzerinde tespit edilen izler, eski fotoğraflar esas
alınmıştır. Kötü onarımlardan, özensiz kullanımdan ve içinde bulunduğu fiziksel
koşullardan kaynaklanan pek çok hasarı olan Kasımlar Köyü Camii’nin, bu
hasarlardan arındırılarak işlevine uygun olarak yaşatılması gerekmektedir. Anıtın
özgün kimliği ve tarihi-estetik değerleri korunarak cami işlevinin devamı
öngörülmektedir.
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RESTORATION OF BILECIK KASIMLAR VILLAGE MOSQUE
SUMMARY
The Ottoman art was influenced by the westernization movement at the beginning of
the 18th century. Kasımlar Village Mosque in Bilecik is an important monument of
the 18th century Ottoman architecture that bears traces of this influence. The building
is the property of General Directory of Pious Foundations. The mosque is not used
because of structural problems.
The aim of this dissertation is to determine the necessary interventions that will help
to preserve Kasımlar Village Mosque for future generations. The conservation
project for this important monument includes the history, detailed descriptions of the
present state, measured drawings, reconstitution and restoration projects of the
building. The present state of the mosque was documented by measured drawings,
photographs, material, chronological and deterioration analyses. The reconstitution
study relies on meticulous observations of the building supported by analogical data,
old documents, traces in the building and old photographs. Kasımlar Village Mosque
should continue its own function.
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1. GİRİŞ
1.1 Amaç
Bilecik ilinin Gölpazarı ilçesinin 15 km güneybatısında yer alan Kasımlar Köyü
Camii Geç Dönem Osmanlı camilerinin güzel bir örneğidir. Caminin mülkiyeti 2006
yılına kadar Kasımlar Köyü tüzel kişiliğinde iken, 2006 yılından sonra Vakıflar
Genel Müdürlüğü' ne geçmiştir. Caminin tapusunda, köy tüzel kişiliğine ait olduğu
belirtilmiştir (Şekil A.1). Deprem ve diğer etkenlerden kaynaklanan bozulmalar,
yapının strüktürünü tehdit etmektedir. Kuzey güney yönünde eğimli bir araziye
oturan caminin mihrap duvarı ile ona birleşen batı ve doğu duvarlarının birleşim
noktalarında çatlaklar oluşmuştur. Ahşap elemanlarda çürümeler tespit edilmiştir.
Hasarlar nedeniyle köy halkı camiyi kullanamamaktadır. İbadet için cami avlusunda,

şadırvanın batısında bulunan oda kullanılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı caminin yıkılmadan kurtarılması ve gelecek nesillere aktarımı
için gereken müdahalelerin nitelik ve kapsamını tanımlamak olarak belirlenmiştir.
Bu doğrultuda yapının mevcut durumunun belgelenmesi, analizler ve öneriler
sırasıyla açıklanmıştır.
1.2 Araştırma ve Çalışma Yöntemi
Camiyle ilgili yapılan çalışmaların ilki arşiv araştırması olmuştur. Vakıflar Bursa
Genel Müdürlüğü Arşivi’nde ulaşılan tapu, kadastral planlar ve eski fotoğraflara
rastlanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1977’de yayınlanan "Türkiye'de
Vakıf Abideler ve Eski Eserler" inde Bilecik Bölümü'nde kısa bir yazıyla değinilen
Kasımlar Köyü Camii için başka herhangi bir yazılı çalışmaya rastlanmamıştır.
Çeşitli kaynaklardan camiyle benzer özellikler gösteren Yozgat Başçavuş Camii,
Yozgat Cevahir Ali Efendi Camii, Soma Emir Hıdır Bey Camii, Soma Damgacı
Camii, Romanya Babadağ Gazi Ali Paşa Camii, Romanya Hırşova Sultan Mahmut
Camii, Romanya Mangalya Esmahan Sultan Camii, Saraybosna’daki ahşap minareli
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camiler, Galata Yolcuzade Mescidi, Bilecik, Gölpazarı, Çengelliler Köyü, Gökçeler
Köyü, Türkmen Köyü Camileri incelenmiştir.
Yapının mevcut durumunun belgelenmesi için ilk aşamada rölöve çalışması
yapılmış, mevcut durumu çizim ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Plan ölçülerinin
alınacağı seviyeler su hortumuyla belirlendikten sonra, şerit metreyle alınan kesit ve

plan ölçüleri çizime aktarılmıştır. Cephe ölçüleri nivoyla alınmıştır. Detaylarda şerit

metre ve profil tarağı kullanılmıştır. Kemerler üzerinde belirlenen noktaların, su
hortumu seviyesine ve üzerlerine asılan çeküllere mesafeleri okunarak kavisleri
belirlenmiştir. Yapı ve çevresini tanımlayan vaziyet planı, yapıya ait planlar, kesitler,
cepheler ve detaylar çizildikten sonra analitik rölöve aşamasına geçilmiştir.
Kronolojik, malzeme ve bozulma analizleri tamamlanıp, yapıdaki ekler ve hasarlar
belirlenmiş ve restitüsyon aşamasına geçilmiştir. Restitüsyon sorunları tartışılarak,
çözümleri için çeşitli kaynaklardan Türkiye, Romanya ve Bosna Hersek’te yer alan
benzer dönem camileri incelenmiştir. Restorasyon projesiyle birlikte yapının özgün
işlevini sürdürebilmesi için gerekli temizleme, sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme
ve kullanıma yönelik müdahale önerileri geliştirilmiştir.
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2. BİLECİK İLİ KASIMLAR KÖYÜ
2.1 Genel Konum
Bilecik ili, Marmara Bölgesi'nin güney doğusunda; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu
ve Ege Bölgelerinin kesişim noktaları üzerindedir. 39° 39' ve 40° 31' kuzey enlemleri

ile 29° 43' ve 30° 40' doğu boylamları arasında yer alan şehir, kuzeyde Sakarya,

doğuda Bolu, güneydoğuda Eskişehir, güneyde Kütahya’yla çevrelenmektedir (Şekil
A.2). 686 km2 yüz ölçümüne sahip olup, Bilecik Sakarya D-650 No’lu Devlet
Karayolu’nun 28 km kadar doğusundadır (Gölpazarı Kaymakamlığı, 2007).
Sakarya Irmağı’nın etrafında kurulan ve göletleri ve derelerinin zenginliğiyle tanınan
yöre antik çağlardan günümüze tarihin izlerini taşımaktadır (Saraçoğlu, 1962).
Bilecik ilinin ilçeleri; Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve
Yenipazar'dır (Şekil A.3).
Sınırları dahilindeki höyüklerden Gölpazarı İlçesi’nin şehrin en eski yerleşim
yerlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Kasımlar Köyü civarında bulunan kaya
mezarları, milattan önce 1200'lerde Friglerin bir yerleşim yeri olduğuna işaret
etmektedir (Saraçoğlu, 1962). Gölpazarı tarih sırasıyla Frig, Pers, Roma ve Bizans
egemenliği altına girmiştir. Bizans döneminde Harmankaya Tekfurluğu’na bağlı olan
Gölpazarı, Osmanlıların Bilecik'i ele geçirmelerinin ardından Osman Bey’in 1299
yılında Belekoma

Kalesi’ni ve peşinden Yarhisar Kalesi’ni fethiyle Osmanlı

egemenliğine girmiştir (Gölpazarı Kaymakamlığı, 2007). Gölpazarı 1885 yılında
Ertuğrul Livası'nın Merkez Kazası'na bağlı bir nahiye iken, 1926 yılında Bilecik’e
bağlı bir ilçe olmuştur (Şekil A.5).
2.1.1 Coğrafi özellikler
İlin yeryüzü şekillerini tepelik alanlar, dik ve derin vadilerle yarılmış aşınım
düzlükleri oluşturmaktadır. İl merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 500

metredir. İl sınırları içindeki en yüksek tepe Bozüyük İlçesi'nde bulunan Kala
Dağı'dır. Sakarya Irmağı boyunca Bozüyük Ovası gibi ovalar uzanmaktadır. İlde yer
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alan diğer akarsuların oluşturduğu vadiler Sakarya Vadisi’ni takip etmektedir.
Hamsu Deresi, Sarısu, Göksu, Göynük Çayı, Karasu birleşerek Sakarya Irmağı'na
ulaşır. Doğal bitki örtüsünü park görünümlü ormanlar oluşturmaktadır. Köy
yerleşmelerinin bulunduğu kısımlarda çam ağaçları tahrip edildiği için az
rastlanılmaktadır. Daha çok meşe ve ardıç türleri görülmektedir. Nem ve yükselti
şartlarına bağlı olarak Macar meşesi, tüylü meşe ve saçlı meşe türleri kuşaklar

halinde görülmektedir (Gölpazarı Kaymakamlığı, 2007). Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanan toprak kullanım çalışmaları verilerine göre, dış
güçler tarafından aşındırılıp taşınmış toprak mevcuttur (Gölpazarı Kaymakamlığı,
2007). Vadi ve ova tabanını oluşturan alüvyal topraklar meyve ve sebzecilik
bakımından verimli tarım alanı konumundadır (Gölpazarı Kaymakamlığı, 2007).
2.1.2 Jeolojik yapı
Bilecik ilinin temelini oluşturan paleozoik (I. Zaman) yaşlı başkalaşım kütleleri,

özellikle şehrin güneyinde ve batısında oldukça yaygındır. Gnays, şist, mermer gibi
kütleler arasına granit sokulumu bulunmaktadır. Mezozoik (II. Zaman) yaşlı
kireçtaşları ilin doğu ve batısında görülmektedir. Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar
yöresinde Kretase dönemine ait, kumtaşı, kireçtaşı ve marnlardan oluşan fliş serileri

görülmektedir (Şekil A.4). Gölpazarı ve Şahinler Köyü civarında bej renkli mikritik
kalsitten oluşan mermerler en önemli yatakları oluşturmaktadır (Gölpazarı

Kaymakamlığı, 2007). Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü’nde yer alan
ocaklardan çıkartılan Gülümbe Taşı olarak bilinen kireçtaşı içerisinde pembe, beyaz

renkli kireçtaşları breşik yapıdadır. İlçede Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından
tespit edilen diğer rezervler; manganez, bitümlü şeyl, linyit kömürü, asbest, antimon,

feldispat, kil ve kaolindir (Akkuş,1984).
Bilecik ilinin kuzey bölümü birinci derece deprem kuşağı içinde yer almaktadır. İlin
geri kalan bölümü ikinci derece deprem kuşağındadır (Akkuş,1984). Bu konumu
nedeniyle ilde zaman zaman can ve mal kaybına yol açan depremler olmaktadır
(Şekil A.4).
2.1.3 Tarihi gelişim
Bilecik’te ilk yerleşim MÖ 3000’den öncelere rastlamaktadır (Öztuna, 1979).
Anadolu’da Tunç Çağına geçiş sürecinde önemli bir yeri olan Bilecik’ten MÖ
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3000’lerde tunç yapımı için kalay çıkarılmıştır. İlin en eski isimleri Agrilion ve
Agrillum’dur

(Öztuna,

1979).

Daha sonraki dönemlerde Bilecik,

Bizans

İmparatorluğu sınırları içine girmiştir. Kent, şimdiki Bilecik’in doğusunda, Hamsu

ve Tabakhane derelerinin oluşturduğu vadiler arasındaki bir kaya çıkıntısı üzerine
inşa edilen bir kale çevresinde kurulmuştur (Öztuna, 1979). Bizans sınırları
içindeyken 1298 yılında Osman Gazi tarafından alınaran Osmanlı Beyliği
topraklarına katılmıştır. 1326 yılında Bursa’nın ele geçirilmesiyle birlikte önemini

yitiren şehir uzun yıllar Bursa’ya bağlı bir sancak olarak kalmıştır. 1839 yılında
Bursa, Hüdavendigar Vilayeti’nin merkezi olduğunda Bilecik, Kütahya, Balıkesir ve

Afyon Bursa’ya bağlı sancaklar olmuştur. Millî Mücadele yıllarında Bursa’ya bağlı
sancakken oldukça tahribata uğramıştır. 8 Ocak 1921’de kent, Yunan kuvvetleri
tarafından işgal edilmiştir ve I. İnönü Savaşı sonrası Yunanlılar geri çekilmek

zorunda kalmıştır. İşgal sonrası Yunanlılar kenti terk ederken büyük ölçüde tahribat

yapmıştır; 2.500’e yakın ev, dükkân, han ve cami yakılıp yıkılırken, kent, sosyal ve
ekonomik yönden büyük sarsıntı geçirmiştir (Öztuna, 1979).
Bilecik, Kurtuluş Savaşı’ndan çok büyük yaralar alarak çıkmış, savaşın getirdiği
sosyal ve ekonomik çöküntü nedeniyle Cumhuriyet dönemine çok güçsüz

başlamıştır. 1920’lerde 12.000 olduğu tahmin edilen şehir nüfusu, savaştan sonra
4.000’e inmiştir (Öztuna, 1979).
2.1.4 Kırsal yerleşimin özellikleri
Bilecik Kasımlar Köyü’nün konut dokusu ahşap konutlardan oluşmaktadır. Eğimli

arazideki evler manzaradan en fazla yararlanabilecek şekilde yönlendirilmiştir.

Yerleşim dokusuna ayrık düzen hakimdir. Genellikle iki katlı ve avlulu olan evlerin
alt katında yapılar sokağa kapalıdır. Sokaklar birbiri ile kesişen dar toprak yollar

şeklindedir. Genellikle iki katlı evler ahşap karkas sistem arası kerpiç dolgu şeklinde
inşa edilmiştir (Şekil A.21). Evler kendilerine ait bahçeler içinde yer almaktadır.
Avluda evin yanı sıra kümes, ağıl, tandır, aşhane ve hela bulunmaktadır. Evlerin
girişlerinde taşlık, kiler, mutfak, çamaşırhane gibi bölümler yer almaktadır.
Konumlarına bağlı olarak kimi evlerde taşlıktan girilerek bahçeye ulaşılırken
bazılarında bahçeye girildikten sonra taşlığa ulaşılmaktadır. Bahçe duvarları genelde
moloz örgü olup bahçeye dikdörtgen iki kanatlı ahşap kapılardan girilmektedir.

Geleneksel Türk evi iç sofalı plan şemasına sahip evlerin sofanın ortada yer aldığı
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düzen görülmektedir. Birinci ve ikinci katlarda orta sofa odalarla çevrelenir. Odalar
genelde dikdörtgen söveli pencerelerle aydınlatılır, pencereler ahşap kafeslidir (Şekil
A.23). Odalarda pencere önlerinde ahşap sedir, duvarlarda yüklük ve dolaplara yer
verilmiştir. Ahşap tavanlar çoğu kez kalem işleri veya manzara resimleriyle
bezenmiştir. Üst örtü ise kırma veya beşik çatıyla oluşturulmuştur (Şekil A.19).
Kasımlar Köyü’nün yerleşim dokusu neredeyse hiç bozulmamıştır. Köyde sadece iki
adet betonarme yapı bulunmaktadır. Her evin bir cephesi toprak zeminli sokağa,
diğer cepheleri ise avluya açılmaktadır (Şekil A.26). Yapılarda zemin kat kârgir, üst
katlar ahşap karkastır (Şekil A.29). Cepheleri hareketlendirmek için birinci katlarda
çıkmalar yapılmıştır (Şekil A.24-25). İki kanatlı ahşap kapılardan taşlığa ulaşılır; üst

kattaysa sofa ve odalar bulunmaktadır. Kasımlar Köyü evlerinde farklı bir özellik
olarak mutfak ve hela da birinci katta yer alır ve arka avluya bakmaktadır. Helalar
çıkmada yer alır ve cepheleri kaplama tahtalarıyla kaplıdır (Şekil A.29).
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3. KASIMLAR KÖYÜ CAMİİ’NİN BUGÜNKÜ DURUMU
3.1 Genel Konum
Kasımlar Köyü, Bilecik-Bolu D-160 No’lu Devlet Karayolu üzerinde yer alan
Gölpazarı ilçesinin güneyinde devam eden 11-01 karayolunda batıya ayrılan mıcır
zeminli tali yol üzerinde yer almaktadır (Şekil A.5-9). Güneybatıda yer alan
Kasımlar Köyü ilçeye 16 kilometre uzaklıktadır (Şekil A.6). Gölpazarı, etrafı
tepelerle çevrili bir ova içinde kurulmuştur (Şekil A.7). Köy, ilçeyi çevreleyen bu
tepelerden biri üzerinde yer almaktadır (Şekil A.8). Kuzeydoğu ve kuzeybatıdan
gelen toprak yol birleşerek güneye doğru devam eder; kesişim noktalarında köy
meydanını bulunmaktadır. Genellikle iki ya da üç kişilik çekirdek ailelerin yaşadığı
50 hanelik köyün nüfusu, 2000 yılında yapılan sayıma göre 135 kişidir. 2004 yılında
seçilen muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilen köyün, elektrik, sabit telefon ve
kanalizasyon şebekesi vardır; ancak içme suyu şebekesi bulunmamaktadır (TC

Bilecik İl Özel İdaresi, 2008). Köydeki ilköğretim okulu kullanılmamaktadır.
Köyde yaşayan çocuklar eğitimlerini Gölpazarı ilçesindeki okullarda sürdürmektedir.
3.2 Genel Tanım

Kasımlar Köyü Camii’nin kuzeydoğu cephesinde yer alan kitabede H. 1190 – M.
1776 tarihi ve “Maşallah” yazısı yer almaktadır (Şekil A101). Caminin kimin
tarafından yaptırıldığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kasımlar Köyü
Camii, köyün meydanında 4 Pafta 1585 parselde yer almaktadır (Şekil A.11).
Caminin bulunduğu alan köy meydanından kuzeye doğru inen toprak zeminli bir
sokakla çevrilmiştir (Şekil A.29). Cami, kuzeydoğu-güneydoğu doğrultusunda eğimli
800 m2 bir bahçenin içindedir. Bahçenin batısında cami, kuzeyinde müezzin evi,
doğusunda köy odası ve şadırvan yer alır (Şekil A.32). Avluya, caminin güneydoğu
cephesine bitişik 1 metre yüksekliğindeki avlu duvarı üzerinde yer alan ahşap
kapıdan girilmektedir (Şekil A.30). Girişin batısında camiye ait şadırvan ve köy
odası (Şekil A.31), kuzeyinde müezzin tarafından lojman olarak kullanılan iki katlı
konut yer almaktadır (Şekil A.35, A.37).
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Cami, dikdörtgen planı, kârgir duvarları, cephelerde iki sıralı pencere düzeni, ahşap
taşıyıcı sistemli alaturka kiremit kaplı çatısıyla 18. yüzyıla ait bir köy camiidir (Şekil
A.40). Büyük ölçüde ahşap malzemenin kullanıldığı yapıda duvarlar kârgirdir. Galeri
katı hizasında kuzeybatı cephesindeki ahşap revak tüm cephe boyunca devam
etmektedir.

Anadolu’daki

ahşap

camiler,

Selçuklular

çağından,

Osmanlı

İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar uzanan dönemde görülmektedir (Arık, 1973). Bu

çalışmada ele alınan köy camii Avrupa sanatı etkilerinin yayılmaya başladığı devre
rastlamaktadır.
3.3 Mekan Tanımı
Kasımlar Köyü Camii, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda meyilli bir arazi üzerine
inşa edilmiştir (Şekil B.1). Cami, son cemaat yeri, harim, galeri ve kadınlar
mahfilinden oluşmaktadır. Kârgir beden duvarları üzerine yerleştirilen ahşap

kirişlerin desteklediği bir kırma çatıyla örtülen cami, plan şeması, yapım teknikleri

ve kalem işi bezemeleriyle dönemin mimarisini yansıtmaktadır.
Kasımlar Köyü Camii’nin plan ölçüleri 9.58x18.85 m’dir (Şekil B.2). Moloz örgülü
beden duvarlarına sahip olan caminin galeri katında dört adet ahşap dikme
bulunmaktadır (Şekil A.99). Son cemaat yerinin güneybatı yönü duvarla kapatılmıştır
(Şekil B.3). Cami giriş kapısı kuzeydoğu duvarında yer almaktadır. Harime giriş son
cemaat yeri güneydoğu duvarında yer alan kapıdan yapılmaktadır. Harimde yer alan
sekiz ahşap dikme geçidin iki yanındaki yan sofaları sınırlamaktadır (Şekil B.3).
Ana mekanda kuzeybatı duvarına yaslanan kadınlar mahfili ahşaptır (Şekil B.4).
Kıble duvarında mihrap, ahşap minber ve müezzin kürsüsü yer almaktadır.
3.3.1 Son cemaat yeri
Dikdörtgen planlı caminin kuzey kısmında son cemaat yeri bulunmaktadır (Şekil
A.42-43, B.2). Plan ölçüleri 8.57x5.01 m, yüksekliği 3.06 m olan son cemaat yerine
kuzey cephesindeki demir kapıdan girilmektedir. Giriş kapısının önündeki sahanlığa
kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinde yedişer basamakla ulaşılmaktadır (Şekil A.5152, B.3). Merdivenin güney yönündeki basamaklar, büyük taş blokları kullanılarak
yapılmıştır (Şekil A.41). Başlangıç basamağının doğusunda toprak zemine dikilmiş
bir sütun parçası yer alır (Şekil A.42). Kuzey yönündeki basamaklar ise çeyrek daire
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oluşturacak

şekilde,

24

cm

yükseklikte

taşların

yanyana

getirilmesiyle

oluşturulmuştur (Şekil B.3). Taş basamakların arası çimento harcıyla derzlenmiştir
(Şekil A.52). Giriş kapısının önündeki şap zeminli sahanlık kotu ±0.00 m kabul
edilmiştir. Şap zeminli son cemaat yeri +0.53 m kotundadır. Son cemaat yerinin

güneybatı yönü duvarla kapatılmıştır. Kuzeydoğuda ise 1.37 m yüksekliğe sahip bir
duvar yapılmıştır. Alçak bölümün üst kısmına ahşap parmaklıklı pencereler
yerleştirilmiştir (Şekil A.53, B.11-18).
Son cemaat yerinin kuzeydoğu duvarındaki ahşap dikmeler ahşap duvarın üzerine
oturmaktadır (Şekil A.50, B.11). Dikmeler, 15x15 cm en kesitinde, 160 cm
yüksekliğindedir (Şekil B.11). Son cemaat yerinin güneydoğu duvarının ortasında
harime geçişi sağlayan, ahşap ve iki kanatlı bir kapı bulunmaktadır (Şekil A.56). 1.60
m genişliğinde ve 2.13 m yüksekliğindeki kapı kuzeydoğu duvarına 3.33 m,
güneybatı duvarına 2.93 m uzaklıktadır (Şekil B.3). Son cemaat yerinin batı
köşesindeki merdivenden kadınlar mahfiline ulaşılmaktadır (Şekil A.43, B.3). 34 cm
basamak derinliği, 83 cm basamak genişliği ve 9 cm rıht yüksekliğine sahip ilk
basamak küfeki taşındandır. Daha sonra dört ahşap basamakla 85x85 cm
genişliğindeki ara sahanlığa ulaşılmaktadır. Merdivenin ilk kolu kuzeybatı duvarına
bitişikken, ara sahanlıktan sonraki ikinci kolu güneybatı duvarına bitişiktir. Yedi
basamaklı ahşap merdiven +3.39 m kotundaki galeri katına ulaşmaktadır. Merdivenin
güneyinde ise ahşap minareyi taşıyan 28 cm çapında kavak ağacından yapılmış seren
bulunmaktadır. Bu seren zemine oturtulmuştur (Şekil A.55, B.10). Son cemaat
yerinin zemini şapla kaplanmıştır, iç duvarları sıvalı ve kireç badanalıdır. Tavanında
galerinin döşemesini oluşturan ahşap kirişler görülmektedir (Şekil B.7). Kuzeybatı
yönünde yerleştirilen kirişlerin uzunlukları 4.96 m, kesitleri 10x15 cm’dir. 60 cm
aralıklarla yerleştirilen on iki adet ahşap kiriş son cemaat yeri kuzeybatı ve
güneydoğu duvarları üzerine oturtulmuştur. Kirişlerin üzerinde ahşap kaplama
tahtaları yer almaktadır.
3.3.2 Harim
Ana mekanın plan ölçüleri 7.60x7.57 m’dir (Şekil B.3). Mekanda sekiz adet
dikdörtgen planlı ahşap dikme ile sınırları ayrılan iki adet sofa, kadınlar mahfili,
mihrap, minber ve müezzin kürsüsü yer almaktadır. Mekanın güneydoğu, güneybatı
ve kuzeydoğu duvarları 95 cm, kuzeybatı duvarı 71 cm kalınlığındadır. Beden
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duvarları kireç harçla sıvanmış ve kireçle badanalanmıştır. Tüm iç duvar yüzeyleri
zeminden 90 cm üst hizaya kadar açık mavi yağlı boyayla boyanmıştır (Şekil A.65).
Duvarlardaki kalem işleri üzerindeki kireç badana yer yer silinmiştir (Şekil A.66).
Barok üsluptaki kalem işleri rutubet ve aşınma yüzünden bozulmuştur. Harimin
kuzeybatı duvarı boyunca altta sofalar, üst seviyede ahşap kadınlar mahfili
uzanmaktadır (Şekil A.75, B.14). Sofaların çevresindeki dikdörtgen planlı dikmelerin
iki uçta duvara bitişik olanları 8x6 cm kesite sahiptir ve köşelerinde 2 cm’lik pahlar
yer almaktadır. Orta kısımda yer alan ana dikmeler 18x18 cm’lik kare plana sahip,
köşelerde 5 cm’lik pahları bulunmaktadır. Yükseklikleri 1,70 – 1,75 m arasında
değişmektedir (Şekil B.13). Dikmelerin üstünde ahşap başlıklar yer almaktadır (Şekil

A.57). 8 cm yüksekliğe sahip başlıkların üstünde “C” ve “S” şeklinde profillerden
oluşan kemerler yer almaktadır (Şekil B.13). Taşıyıcılık özelliği olmayan bu
kemerlerin karın kısmında profilli ahşap kaplama tahtalarının arasındaki açıklığı
kapatacak genişliğe sahip ahşap çıtalar çakılarak tamamının üzeri sıvanmıştır. Üzeri
kireçle badanalandığı için kalem işi izlerine rastlanmamaktadır. Son cemaat yerinde
harim giriş kapısının önünde yer alan ahşap ayakkabılığın kotu ±0.00 m kabul
edildiğinde, kapıdan girildikten sonra zemin döşeme kotu +0.01 m’dir. Harimin
kuzey ve batı köşelerinde yer alan yan sofaların bitiş hizasında yer alan bir
basamakla mekanın esas döşeme kotu olan +0.15 m kotuna ulaşılmaktadır. Yan
sofaların döşeme kotu +0.13m’dir (Şekil B.10). Harim ve yan sofaların zemini 22 cm
genişliğinde 1.50 cm uzunluğundaki kaplama tahtalarıyla kaplanmıştır (Şekil A.77,

B.5). İki tarafta +0.13 m kotundaki yan sofalar yer alırken, ortada giriş kapısına
kadar uzanan geçit bulunmaktadır. Harimin güneyinde mihrap, ahşap minber ve doğu
köşesinde ahşap vaaz kürsüsü yer almaktadır (Şekil A.44, 59, 60, B.12). Yarım daire
şeklinde nişten oluşan mihrabın dikdörtgen şeklindeki çerçevesinde sarı ve mavi renk

kullanılarak bir motif oluşturulmuştur (Şekil A.196, 197). Ahşap minber on bir
basamaklıdır. Mihraba bakan tarafı çiçek motifleriyle bezenmiş dikdörtgen
panolardan oluşurken, diğer tarafında 2 cm kalınlığında çıtalarla 20x20 cm
genişliğinde

kareler

oluşturulmuştur.

Külah,

minber

kapısı

ve

merdiven

korkuluğunun bir kısmı yerinde değildir. Mihrabın diğer tarafında, harimin doğu
köşesinde yer alan ahşap vaaz kürsüsü 65x51 cm boyutundadır. Hemen bitişiğinde
iki ahşap basamak yer almaktadır (Şekil B.30).
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Harim kıble duvarında mihrabın iki tarafında dikdörtgen söveli pencere yer
almaktadır. Pencerelerin ikisi de dışardan kapatılmıştır (Şekil A.64, B.3, B.19). Bu
pencerelerin ve mihrabın üst hizasında toplam üç tane revzen bulunmaktadır.
Revzenlerin hepsi ahşap doğramadır. Güneybatı duvarında altı adet pencere yer
almaktadır. Alt sıradaki üç pencerenin sadece bir tanesi özgün ahşap kapaklarını
korumaktadır. Diğer ikisinin ahşap kapakları çıkarılarak giyotin doğrama
yerleştirilmiştir. Üst seviyedeki pencerelerden kıble duvarına en yakın olan alçı
revzendir. Diğer ikisinde ahşap doğrama yer almaktadır (Şekil B.10). Kuzeybatı
duvarında sekiz adet pencere yer almaktadır. Alt hizadaki dört ahşap kapaklı pencere
özgündür. Üst seviyedeki pecnerelerden kıble duvarına yakın olan iki tanesinde alçı
revzen yer almaktadır. Diğer ikisindeyse ahşap doğrama bulunmaktadır (Şekil B.11).
Harim giriş kapısının yer aldığı kuzeybatı duvarında sadece kadınlar mahfili katında
bir adet dikdörtgen söveli iki kanatlı pencere yer almaktadır (Şekil B.13). Güney, batı
ve doğu duvarlarında alt pencereler + 0.90 kotundadır. 65 cm genişliğinde, 130 cm
boyutunda dikdörtgen pervazlı ahşap kapaklar yer almaktadır (Şekil A.62 B.21). Üst
hizada 70 cm genişliğinde, 136 cm yüksekliğinde alçı revzen pencereleri
bulunmaktadır (Şekil A.63, B.11, B.21).
Harimin üst örtüsü ahşap kırma çatıdır. Çatıyı taşıyan kirişler tavan kaplama
tahtalarıyla kaplanmıştır. Harim tavanının ortasında 4x4 m boyutlarında bir ahşap
göbek bulunmaktadır (Şekil A.67). Kare plana sahip göbeğin ahşap kaplama tahtaları
kök boya kullanılarak renklendirilmiştir (Şekil A.67). Üzerinde sarı, kırmızı ve yeşil
renkte kök boyalar kullanılarak oluşturulmuş barok üsluplu çerçeveler ve çiçek
motifleri yer almaktadır (Şekil B.27). Bırakma kirişlerine kadronlar, kadronlara da
kaplama tahtaları çakılmıştır. Duvarlardan içe doğru 20 cm genişliğinde çerçeveler
oluşturulmuştur. En dışta dönen açık kahverengi pervaz üzerinde yeşil renkli yaprak
motifleri yer almaktadır (Şekil B.27). Onun iç tarafında sırasıyla bir yeşil bir kırmızı
düzeninde tekrar eden toplam dört sıra 20 cm genişliğinde tavan kaplama tahtaları
arasında 2x2 cm kesitli koyu kahverengi çıtalar çakılmıştır. Daha içte açık
kahverengi zemin üzerine “O” ve “S” şeklinde dallara sarılmış yeşil renkli yaprak
motifleri bulunmaktadır (Şekil B.27). Onun iç tarafındaysa yeşil zemin üzerinde
kırmızı renkli “S” şeklinde dallara sarılmış Barok yaprak ve çiçek motifleri yer
almaktadır (Şekil B.15). Bu çerçeveden tavanın ortasındaki göbek kısmına kadar
birbirini dik kesen çıtalar kare şeklinde ağları oluşturmaktadır.
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3.3.3 Galeri katı
Son cemaat yerinin üst katında yer alan galeride kadınlar mahfiline açılan bir kapı,
minare girişi, yer almaktadır. Mekanın kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerinden revak
çevrelemektedir. Mekan güneydoğu ve güneybatı yönünde duvarlarla çevrilmiştir.
Mekanın duvarları dış hava koşullarına maruz kaldığı için sıvalar dökülmüştür. Yer
yer moloz taş örgü görülmektedir (Şekil A.72). Kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerinde
13x13 cm boyutlu ahşap dikmeler yerleştirilmiştir (Şekil B.4). Dikmeler arasında 64
cm yüksekliğinde ahşap korkuluk bulunmaktadır (Şekil A.68, B.13). Dikmeler ve
korkuluklar maviye boyanmıştır. Dikmelerin arasında bağdadi çıtalarla oluşturulan
“S” ve “C” kıvrımlarına sahip kemerler bulunmaktadır (Şekil A.69, B.15).
Mekana son cemaat yerinden çıkılan ahşap merdivenle ulaşılmaktadır. İki kollu
ahşap merdivenin limon kirişleri ara sahanlıkta 12x12 cm kesitli dikmelere, galeri
katında ise döşeme kirişine oturmaktadır (Şekil B.10). Çakma basamaklı merdivenin
iki tarafında 5 cm kalınlığında ve 12 cm genişliğinde kirişler yer almaktadır.
Basamaklar belirli aralıklarla bu kirişlere çakılan yastıklar üzerine oturmaktadır
(Şekil A.54). Döşemesi ahşap kaplı olan mekanın batısında ahşap minare yer
almaktadır. Minare gövdesi oluşturulurken, 3x3 cm boyutunda ahşap çıtalar yaklaşık
15 cm aralıklarla döşemeye oturtulmuş ve üzerlerine 2 cm kalınlığında, 17 cm
genişliğinde kaplama tahtaları çakılmıştır (Şekil A.166, B.4, B.14). 28 cm çapında
kavak ağacından yapılan serenin taşıdığı minare gövdesinin dış çapı 124 cm’dir
(Şekil B.4). Minarenin 54 cm genişliğindeki kapısı kuzeye açılmaktadır. Kapı kanadı
yerinde değildir (Şekil A.166, B.14). Mekanın güney duvarında yer alan ahşap kapı
kadınlar mahfiline açılmaktadır (Şekil A.71, B.23). Kapının üstünde barok üslubunda
bir kalem işi bezeme bulunmaktadır (Şekil A.72, B.23). Kapının batısında yarım
daire planlı bir mihrabiye, doğusundaysa 85x130 cm boyutlarında bir pencere
bulunmaktadır (Şekil B.14). Dikdörtgen söveli pencerenin üzerinde de barok üsluplu
kalem işi bezeme yer almaktadır (Şekil A.72, B.33). Tavanı açık olduğundan çatıyı
taşıyan ahşap kirişler ortadadır (Şekil A.73, B.8). 20x20 cm kesitli ahşap kirişler,
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yerleştirilmiştir (Şekil A.73).
3.3.4 Kadınlar mahfili
Mekanın plan ölçüleri 3.5x7.7 m, yüksekliği 3.56 m’dir. Mahfilin güneydoğusunda
orta aksta plan ölçüleri 1.00x2.07 m olan ahşap bir çıkma yer almaktadır (Şekil
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B.10). Mahfilin döşeme üst kotu +3.05 m’dir ve alt katta harimin güneyindeki 19x19
cm kesitindeki ahşap taşıyıcı dikmelere kiriş tarafından taşınmaktadır. Mekanın
kuzeydoğu, güneybatı ve kuzeybatısı duvarlarla çevrelenmiştir. Kuzeybatı duvarı
üzerinde giriş kapısı ve bir adet dikdörtgen söveli pencere yer almaktadır. Tüm
duvarlar kireçle badanalıdır. Güneydoğu yönünde harime bakmaktadır. Alt
dikmelerin hizalarında bu katta da ahşap dikmeler yer almaktadır (Şekil A.74, B.4).
Dikmelerin arasında ahşap bağdadi çıtalı kemerler yapılmıştır (Şekil A.75, B.13).
Mekanın güneydoğusunda dikmeleri arasında yükseklikleri 50 cm olan ahşap
korkuluklar bulunmaktadır (Şekil B.11). Mekanın döşemesi ortalama 20x175 cm
boyutlarındaki kaplama tahtalarıyla kaplanmıştır.
Kadınlar mahfili tavanında 1.5 cm kalınlığında birbirini dik kesen çıtalar, kareler
şeklindeki ağları oluşturmuştur. Kaplama geniş bir pervazla çevrelenmiştir

(Şekil

A.76). 20x20 cm boyutundaki karelerin ortalarında açık yeşil renkte naturalist çiçek
motifleri yer almaktadır (Şekil B.8). Tavanın ortasında çıtalarla 80x80 cm boyutunda
kare planlı bir göbek oluşturulmuştur (Şekil A.78, B.27). Bu göbekte yer alan dokuz
kare alanın ortalarında daha küçük baklava alanlar oluşturularak içlerine çiçek
motifleri yerleştirilmiştir (Şekil B.27).
3.3.5 Çatı
Tüm mekanların üstü, galeri katı revaklarını da kapsayacak şekilde saçaklı alaturka
kiremitli çatıyla örtülmektedir (Şekil B.9). Kırma çatı, dikdörtgen planlı yığma
duvarların üzerine oturan bırakma 20x20 cm kesitli ahşap kirişler üzerinde oturtma
çatı olarak kurulmuştur (Şekil B.14). Bırakma kirişleri duvar ve dikmelerin üzerinde
dolanan tabanlara oturmaktadır. Ahşap taşıyıcı kirişler kuzeydoğu-güneybatı yönüne
paralel olarak yerleştirilmiştir. Bu kirişler çatıyı ve iç mekan tavan kaplamalarını
taşımaktadır. Kirişler genellikle 100 cm aralıklarla yerleştirilmiştir, sadece galeri
katında minarenin olduğu bölümde iki kiriş arasındaki mesafe 206 cm’dir (Şekil
A.79). Düzgün kesim kereste yerine ağaç gövdeleri biraz tıraşlanarak kullanılmıştır.
Bu nedenle boyutları 20x20 cm ve 30x30 cm arasında değişmektedir (Şekil B.10).
Çatı arasına girilemediği için tam ölçü alınamamıştır (Şekil A.80). Alaturka kiremit
kaplı çatı, dikmelerle bırakma kirişlerine oturtulan aşıklar ve aşıklar üzerine
yerleştirilen merteklerle kurulmuştur. Mertekler aşağıda kârgir duvar üzerindeki
yastığa oturarak saçak oluşturacak şekilde 40 cm daha uzamaktadır (Şekil A.81, B.7).
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Merteklerin üzeri 2 cm kalınlığında tahtayla kaplanmıştır. Minare çatıyı delerek
yukarı çıktığından, çatıyı taşıyan ahşap kiriş sistemi arasında minare gövdesine
saplanan ara kirişler atılmıştır (Şekil A.82, B. 8).
3.3.6 Cephe özellikleri
Caminin dışında duvarlar pencerelerle hareketlendirilirken, galeri katı kuzeybatı ve
güneydoğu yönlerinden revakla çevrelenerek zengin bir süsleme ortaya koymaktadır.
Revak kemerleri üzerindeki kalem işi bezemeler cepheleri güzelleştirmektedir. Dış
cephelerde sıvalar döküldüğü için taş doku ve tuğlalar görülmektedir (Şekil B.18).
Alt seviyede dikdörtgen pervazlı, ahşap lokma parmaklıklı pencereler bulunmaktadır.
Pencerelerin üst hizasında ahşap lento yer almaktadır. Lentoların üstündeyse tuğlayla
örülmüş sivri kemerli alınlıklar bulunmaktadır (Şekil B.18). Kemerlerin sırt
taraflarında tuğlalar yatay olarak dizilmiştir (Şekil A.95). Kemer yüzeyleri
sıvanmıştır. Dikdörtgen pervazlı pencerelerin hizasında sivri kemerli revzenler yer
almaktadır. Pencerelerin dışlıkları yerinde yoktur. Kemerlerin üzengileri hatılların
üstüne oturmaktadır. Kemer yüzeyleri tamamıyla sıvanmış durumdadır. Güney
cephesinde sıvaların üzerinde renkli boyalarla dilimler oluşturulmuştur (Şekil
A.187).

Çatı merteklerinin

önlerinde

yağmur

oluğu

ya da

alın

tahtası

bulunmadığından dizilimleri görülmektedir (Şekil B.16). Camiyi çevreleyen beden
duvarları almaşık duvar örgüsüne sahiptir. Moloz taşlar arasında çamur harcın yer
aldığı örgü sistemiyle tamamlanan duvarlarda 90 cm aralıklarla ahşap hatıllar yer
almaktadır (Şekil B.18). Hatılların dış yüzlerinde üçer sıralık 4 cm yükseklikte
tuğlalardan oluşan dizi bulunmaktadır. Tuğlaların uzunluğu 13-15 cm arasında
değişirken, yükseklikleri 2 cm’dir. Cephelerde kireç harcı kullanılarak nim sıva
tekniğiyle yapılan derzlemeler sadece saçak altı kısımlarda korunmuştur (Şekil A.84,
B.18). Nim sıva olarak adlandırılan bu teknikte, taşların arasındaki boşluklar harçla
doldurulur, taşların cepheye gelen yüzeyleri açıkta kalır (Şekil A.87). Dış hava
koşullarına maruz kalan ve harçları dökülen yerlerde yerlerde çimento kullanılarak
derzleme yapılmıştır (Şekil A.86, B.38).
3.3.6.1 Güneydoğu cephesi
Yapının mihrap duvarının yer aldığı güneydoğu cephesi köy meydanına
bakmaktadır. Cephenin yüzey karakteri saçak altında korunmuş alanlardan
anlaşılmaktadır (Şekil A.85). Cephede üç sıra tuğla hatıl yer almaktadır. Hatılların
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üst kotları +1.54, +3.03, +4.10 m’dir. Hatılların dış tarafında üçer sıra tuğla dizisi
bulunmaktadır. Moloz taş örgü duvarda alt seviyede iki, üst seviyedeyse üç adet
pencere yer almaktadır (Şekil B.19). Alt pencerelerin açıklıkları 0.84 m’dir (Şekil
B.3). Alt kotları +1.10m, üst kotlarıysa +2.60 m’dir (Şekil B.19). Zeminden 90 cm
yükseklikte yer alan ahşap lentolu dikdörtgen kasalı pencerelerin üstünde sivri
kemerli alınlıklar yer almaktadır. Kemerlerin üst kotları +3.63 m’dir. Altta mihrap
nişinin doğusundaki pencerede ahşap lokmalı parmaklık yerinde değildir. Denizliğin
üstünde pencere yüksekliğinin yarısına kadar moloz taşlar yığılmıştır. Mihrabın
batısında ise kerpiç blokları kullanılarak pencerenin tamamı kapatılmıştır (Şekil
A.88). Üst sıra pencerelerin açıklıkları 0.84 m’dir (Şekil B.4). Alt kotları +4.02m, üst
kotları +5.76 m’dir. Mihrap üzerindeki pencerenin denizlik kotu diğerlerinden farklı
olarak +4.42 m’dir. Yuvarlak kemerli pencerelerin üstünde yuvarlak kemerli
alınlıklar yer almaktadır (Şekil A.88). Kemerlerin üst kotu +5.84 m’dir. Cephenin
güney köşesinde sokağın köşesine denk gelecek şekilde geleneksel mimarinin bir
parçası olan köşe pahı yapılmıştır (Şekil A.89, B.19). Köşe taşları kademeli olarak
dışarı çıkartılarak 90° lik köşe oluşturulmuştur. Güneydoğu-kuzeybatı yönünde
eğimli bir arazi üzerine oturan yapıda, oturmalar sonucunda mihrap duvarı ile iki
yanında yer alan yan duvarlar arasında çatlaklar oluşmuştur (Şekil A.87). Ayrıca
mihrap duvarı üzerinde özellikle ikinci sıra pencere dizisini oluşturan revzenlerin
kemerlerinde çatlaklar yer almaktadır (Şekil A.88, B.41). Ahşap saçak +6.60 m
kotundan itibaren başlamaktadır. 60 cm aralıklarla yerleştirilen 12x16 cm kesitli
saçak kirişleri 0.80 m uzunluktadır (Şekil B.9).
3.3.6.2 Güneybatı cephesi
Yapının, sokağa bakan bu cephesi arazideki eğim nedeniyle daha yüksektir. Cephede
altı sıra hatıl yer almaktadır (Şekil A.92). Hatılların üst kotları -1.49 m, -0.25 m,
+1.01 m, +2.42 m, +3.53 m, +4.69m’dir (Şekil B.16). Alt ve üst sırada üçer adet
pencere bulunmaktadır (Şekil A.93, B.16). Alt sıra pencerelerin açıklıkları 0.84
m’dir. Alt kotları +0.55 m, üst kotları +2.14 m’dir. Pencere üstlerinde sivri kemerli
alınlıklar yer almaktadır. Kemerlerin üst kotu +3.13 m’dir. Alt kotları +3.47 m, üst
kotları +4.86 m olan pencereler yuvarlak kemerlerle sonlanmıştır. Üst pencere
açıklıkları 0.84 m’dir (Şekil B.4). Kemerlerin üst kotu +5.25 m’dir.
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Yapının kuzeybatı köşesinde köşe pahı yer almaktadır (Şekil A.94, B.16). Duvar
örgüsü üzerinde yer yer çimento bazlı harçla uygulanmış derzlemeler görülmektedir
(Şekil B.34).

Alt

pencerelerin

dış

tarafında ahşap

lokmalı parmaklıklar

bulunmaktadır (Şekil A.95, B.20). Pencere pervazlarının büyük kısmı tahrip
edilmiştir. Yapının son cemaat yerinden ulaşılan ahşap minaresi silindirik gövde
üzerine oturtulan konik bir külahla sonlanmaktadır (Şekil A.96, B.16). Ahşap çatı

mertekleri yapının köşelerinde yelpaze şeklinde dönmektedir (Şekil A.97). Ahşap
çatı alaturka kiremitle kaplıdır (Şekil A.98).
3.3.6.3 Kuzeybatı cephesi

Kuzeybatı cephesinde alt seviye sağır duvarlıyken, üst seviyede ahşap dikme ve
kemerlerin oluşturduğu revaklı kısım bulunmaktadır (Şekil A.99). Eğimin en fazla
olduğu bölümde yer aldığı için yüksekliği diğer duvarlardan farklı olan bu cephede
galerinin ahşap korkulukları cepheye hareket vermektedir. İnce ve yüksek sütunlar

kemerleri taşımaktadır. Sütunların alt kısımları kare planlı, boyutları 0.13x0.13
m’dir.

Korkuluk hizasından itibaren köşeleri pahlanan sütunların kemer oturma

hizalarında birer bilezik yerleştirilmiştir (Şekil B.17). Yükseklikleri 2.77 m olan
dikmelerin arasında, tepe noktaları +5.91 m kotunda olan kemerler bulunmaktadır.
Kemerler iki yandan, yayvan “S” ve “C” kıvrımlara sahip “sepet kulpu” biçimdedir.
Ahşap kemerlerin üzerlerindeki sıvalar döküldüğü için bezemelerin büyük bir kısmı
yok olmuştur. Kemerlerin üstünde merteklerin oturduğu 0.22x0.30 m boyutlarında
ahşap kiriş yer almaktadır (Şekil B.11). En batıdaki dikme 80 cm genişliğindeki
duvara bitişiktir. Bu duvar üzerinde saçak altında yapıya ait bir kitabe yer almaktadır.
Bu kitabe üzerinde “1190” Hicri ("1776" Miladi ) ve “Maşallah” yazısı
okunmaktadır (Şekil A.101, B.29).

Cephede yapının kuzeybatı ve kuzeydoğu

köşelerinde devşirme malzeme kullanımına rastlanmıştır (Şekil B.17). Cephenin
güneydoğu köşesinde 60x60x60 cm boyutlarında devşirme bir taş yer almaktadır
(Şekil A.102). Taşın bulunduğu köşe üstte pahlı devam etmekte ve güneydoğu
duvarındaki pahtan farklı olarak tek bir taşta geçiş tekrar 90o lik köşeye
dönüşmektedir. Cephenin güneybatı köşesinde postamente benzeyen bir taş
bulunmaktadır. 40x80 cm boyutlarında olan taşın iki ucu profillidir, ortasında daire

şeklinde bir kabartma vardır (Şekil A.103). Cephenin alt kısmında yüzeyin
neredeyse tamamı çimentolu harçla derzlenmiştir (Şekil A.104, B.36). Moloz örgü
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arasında üç sıra hatıl yer almaktadır. Hatılların üst kotları +0.30 m, -0.65 m, -1.60
m’dir.
3.3.6.4 Kuzeydoğu cephesi
Yapının girişinin yer aldığı bu cephe cami avlusuna açılmaktadır (Şekil A.106).
Cephede alt ve üst seviyede dörder adet pencere yer almaktadır (Şekil B.19).
Kuzeydoğu cephesinin aslında tümüyle sıvalı olduğu, cephede mevcut olan sıva
kalıntılarından anlaşılmaktadır (Şekil A.110). Cephede beş sıra hatıl yer almaktadır.
Hatılların üst kotları -0.39 m, +0.91 m, +2.12 m, +3.60 m, +4.63 m’dir. Alt sıradaki
pencere açıklıkları 0.84 m, alt kotları +0.52 m, üst kotları 41.99 m’dir. Alt seviyede
dört adet dikdörtgen pervazlı pencere harimi aydınlatmaktadır (Şekil A.105). Ahşap
lokmalı parmaklığa sahip pencereler üzerinde sivri kemer şeklinde alınlık yer

almaktadır (Şekil B.18). Kemer üst kotları +2.90 m’dir. Üst seviye pencereleri 0.84
m açıklığa sahip olup alt kotları +3.48 m, üst kotları +4.89 m’dir (Şekil B.18).
Revzenlerin yuvarlak kemerleri sıvalıdır; sıva üzerinde kırmızı ve beyaz boya
kullanılarak kemer taşlarını andıran dilimler oluşturulmuştur (Şekil A.186).
Kemerlerin üst kotları +5.20 m’dir. Cephenin kuzeyinde cami giriş kapısı ve son
cemaat yerini aydınlatan parmaklıklı kısım yer almaktadır (Şekil B.18). Galeri katı
hizasında bu cephede de revak bulunmaktadır (Şekil B.18). Dört dikme arasındaki

kemerlerin bezemeli sıvaları büyük oranda dökülmüştür. İki kanatlı cami giriş

kapısına ulaşım iki tarafında tek kollu yedi basamaklı bir merdiven yer alan ortak
sahanlıktan yapılmaktadır (Şekil A.106, B.18). Tek kollu yedi basamaklı merdivenin
başlangıcında zemine dikilmiş olan bir adet devşirme sütun yer almaktadır (Şekil
A.107). Galeride üç açıklıklı ahşap dikmeler üstüne yerleştirilen profilli kemerler
bulunmaktadır (Şekil A.108). Diğer cephelerde olduğu gibi bu cephede de çimentolu
harçla yapılmış onarımlar vardır (Şekil A.109, B.35). Kuzeydoğu duvarının mihrap
duvarıyla birleşiminde saçak seviyesinde yapısal çatlaklar gözlemlenmektedir (Şekil
A.110, B.39).
3.4 Taşıyıcı Sitem ve Yapım Teknikleri
3.4.1 Duvarlar
Kasımlar Köyü Camii’nin beden duvarları kârgir ve 95 cm genişliğindedir (Şekil
B.3). Duvarları moloz taşlarla oluşturulmuştur; aralarında çamur harcının yer aldığı
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örgü sisteminde 90 cm aralıklarla ahşap hatıllar bulunmaktadır. Gülümbe taşı olarak
adlandırılan taşlar üst jura yaşlı, pembe-beyaz renkli oolitik kireçtaşları, oluşan taş
içerisinde yer yer breşik yapıdadır (URL-1, 2009). Gülümbe köyü civarındaki

ocaklardan üretim yapılmaktadır. Gülümbe Köyü, Bilecik Merkez İlçesi’ne bağlıdır
ve kent merkezine 7 km mesafede yer almaktadır.

Farklı boyutlardaki taşlar kullanılan örgüde hatılların dış yüzeylerinde üçer sıralık
tuğla dizini bulunmaktadır. Yükseklikleri 4 cm olan tuğlaların uzunlukları 13-15 cm
arasında değişmektedir (Şekil B.19). Cephelerin üzerinde kireç harç kullanılarak nim
sıva tekniğiyle yapılan derzlemelerden sadece saçak altı kısımlardakiler günümüze
ulaşmıştır (Şekil A.83). Zemine yakın bölümde büyük boyutta taşlar kullanılmıştır.
Duvarlarda yer alan pencerelerden alt seviyedeki dikdörtgen pervazlı pencerelerin
lentolarının üstlerindeki sivri boşaltma kemerleri 2 cm kalınlığındaki tuğlalarla
örülmüştür (Şekil A.112). Üst seviye pencerelerinin kemerlerinde de tuğla
kullanılmıştır (Şekil A.113).
3.4.2 Dikmeler
Harim kuzeyindeki kadınlar mahfilini taşıyan dört adet ahşap dikme bulunmaktadır.
Ortada yer alan iki dikme 19x19 cm kesitindedir. Duvara bitişik olarak 8x6 cm
boyutlarında iki dikme yer almaktadır (Şekil B.13). Dikmelerin alttan 41 cm
yüksekliğe kadar olan kısımları kare planlıdır, üst taraflarında 4 cm’lik pahlar
oluşturulmuştur. 126 cm yüksekliğindeki pahlı kısımdan sonra tekrar kare kesite
geçilmiştir (Şekil B.10). Dikmeler arasında harim tarafında 16 cm’de bir yerleştirilen
3x3 cm kesitli parmaklıklardan oluşan 31 cm yüksekliğinde korkuluk bulunmaktadır
(Şekil B.13). Ahşap dikmeler arasında üç adet dekoratif kemer bulunmaktadır.

Profilli tahtalarla şekli verilen kemerlerin karın kısımları bağdadi çıtalarla
kapatılmıştır. Yüzeylerinin tamamı sıvalı ve kireç badanalıdır (Şekil A.174). Kare

planlı ana dikmeler ile kuzey duvarı arasında da ikişer adet 12x8 cm kesitli ahşap
dikme yer almaktadır (Şekil B.3). Aynı korkuluk düzeni bu bölümde de
tekrarlanmaktadır, sadece ortadaki iki dikme arasında yapılmamıştır. Bu sayede yan
galerilere geçiş sağlanmıştır. Kemerlerin duvara oturduğu yerlerde 5x13 cm
boyutunda dikmeler bulunur. Üçlü kemer dizilimi üst katta da tekrar edilmiştir.
Dikmelerin arasında galeri hizalarında yerden 30 cm yükseklikte ahşap korkuluklar
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yapılmıştır (Şekil A.175). Bu korkulukların dikmeyle birleştikleri yerde üzerinde “C”
şeklinde kıvrımları olan profilli ahşap korkuluk bulunmaktadır (Şekil A.176, B.11).

Kadınlar mahfilinin harime bakan cephesinde dört ahşap dikme bulunmaktadır.
Ortadaki iki dikme 17x14 cm kesitindedir. Yanlardaki 11x7 cm boyutlarındadır
(Şekil A.182, B.4). Zeminden 86 cm yüksekliğe kadar dikdörtgen kesitli olan
dikmelerin, üst kısımları pahlanmıştır. 148 cm yüksekliğe kadar devam eden pahlı
kısım profilli bir başlık ile sonlanmaktadır (Şekil B.10). İki dikdörtgen planlı dikme

arasındaki kısımda 1 metrelik bir çıkma yapılmıştır (Şekil A.182-183). Balkon
şeklindeki çıkmanın etrafında aynı yükseklikte korkuluk devam ettirilmiştir.

Dikmelerin arasında profilli kemerler yer almaktadır. Kemerlerin üzeri boyalı olduğu
için bezemeler görülememektedir (Şekil A.184).
Galeri katındaki dikmeler 13x13 cm kesitinde ve 274 cm yüksekliktedir (Şekil B.15).
Dikmeler arasında 69 cm yüksekliğe sahip korkuluk bulunmaktadır. 9x5 cm kesitli
ahşap parmaklıklar, 30 cm aralıklarla yerleştirilerek korkuluk oluşturulmuştur (Şekil
A.214, B.15). Dikmeler arasındaki kemerler mahfil kemerleriyle benzerdir. Galerinin
kuzeydoğu tarafı iki dikme ile üç kemer ve kuzeybatı tarafında üç ana dikme ile dört
kemer yer alır (Şekil A.212). Buradaki kemerlerin üzerindeki bezemeler
görülebilmektedir (Şekil A.213). Barok üslupta kalem işleri mavi ve kırmızı renkli
kök boyalarla yapılmıştır (Şekil A.213). Kemerlerin üzerinde oluşturulan elips
şeklindeki madalyonların iki tarafında “C” kıvrımlı dallar ve o dallar üzerinde

yapraklar bulunmaktadır. Kemerlerin iç ve dış görünüşlerinde aynı bezemeler yer
almaktadır. Kemerlerin karın kısımlarında mavi, beyaz ve gri renkler kullanılarak
buluta benzer şekiller resmedilmiştir (Şeki A.180).
3.4.3 Döşeme
Caminin son cemaat yeri zemini şapla kaplı olduğu için özgün döşeme malzemesi
tespit edilememiştir. Harimde minber önündeki zeminde yer alan yırtıktan görüldüğü
kadarıyla 2 cm kalınlığında ortalama 35 cm genişliğinde ve 2 metre uzunluğundaki
kaplama tahtaların çakılı olduğu ağaç gövdeleri 5x20 cm kesitinde taban kirişlerini
oluşturmaktadır (Şekil B.5). Galeri katını taşıyan 10x15 cm boyutlu ahşap döşeme
kirişleri son cemaat yerinde kuzey-güney yönündeki duvarlara oturmaktadır (Şekil
A.111, B.8). Mahfil döşemesi ise kuzeyde kârgir duvara güneyde ahşap dikmeler
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üzerindeki ahşap kirişe oturmaktadır. Kaplama tahtaları altında kalan döşeme
kirişleri boyutları tespit edilememiştir.
3.4.4 Örtü
Kasımlar Köyü Camii kırma çatıyla örtülüdür. Cami beden duvarları üzerine
kuzeydoğu-güneybatı yönünde yerleştirilen 15x21 cm kesitindeki ahşap kirişler
çatıyı taşımaktadır (Şekil B.10). Ahşap kirişlerin üzerine yerleştirilen dikmeler çatı
aşığını taşımaktadır. Aşığın üstünden başlayan mertekler saçak kısmında beden
duvarına oturmaktadır. Cami, dört yönde de genişliği 0.80 m olan saçaklarla
çevrelenmiştir (Şekil B.7). Saçağı oluşturan mertekler 7x14 cm kesitindedir. 60 cm
aralıklarla yerleştirilen merteklerin üzerinde kiremit altı kaplama tahtaları yer
almaktadır. Çatının üst örtüsü alaturka kiremittir (Şekil A.98-115, B.7, B.8).
3.5 Malzeme Özellikleri
3.5.1 Taş
Duvarların örgüsünde kireç taşı kullanılmıştır (Şekil A.117, B.16). Vezirhan
çevresinde yer alan ocaklardan çıkarılan iki farklı kireçtaşı kullanılmıştır. Bej
mermere yakın tam mermerleşmemiş kireçtaşı ile yeşilimsi renge sahip yapısı daha
gözenekli olan kireçtaşıdır. Vezirhan yakınlarındaki Gülümbe Köyü’nde yer alan
ocaklardan çıkarılan, Gülümbe taşı olarak adlandırılan taşlar üst jura yaşlı, pembebeyaz renkli oolitik kireçtaşları, oluşan taş içerisinde yer yer breşik yapıdadır (URL1, 2009). Taşların arasında saman kıtıklı çamur harç bulunmaktadır. Cephelerin
saçak altında kalan kısmında dıştan nim sıva tekniğiyle çamur sıva yer almaktadır.
Cephelerde pencere üstlerindeki alınlık kemerleri tuğlayla örülmüştür (Şekil A.118,
B.16).
3.5.2 Ahşap
Yapının kârgir beden duvarları dışında kalan yerlerin neredeyse tamamında ahşap
kullanılmıştır. Dikmeler, taşıyıcı kirişler, kemerler, döşeme kaplamaları, minber,
vaaz kürsüsü, pencereler, merdiven, korkuluklar ve minarede farklı tipte ahşap
kullanılmıştır. Köyde yaşayanlardan edinilen bilgilere göre iç mekanda dikme ve
kirişlerde karaçam ağacı, minarede kavak ağacı kullanılmıştır. Dikme ve kirişler
genelde kare kesite sahip olup, genelde 19x19, 21x21 cm boyutlarındadır. Döşeme
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kaplama tahtaları 20 cm genişliğinde ve 2 cm kalınlığındadır. Ahşap kirişleri
destekleyen ahşap dikmelerin boyutları ortalama 5x15 ve 19x19 cm’dir. Profilli
tahtalarla şekli verilen kemerlerin karın kısımları bağdadi çıtalarla kapatılmıştır

(Şekil A.173, B.15). Ana dikmeler ile kuzey duvarı arasında da ikişer adet 12x8 cm
kesitli ahşap dikmeler yer almaktadır. Aynı taşıyıcı sistem kadınlar mahfili katında
da devam etmektedir (Şekil B.13). 19x19 cm’lik dikmelerin hizasında 14x17 cm
kesitli dikmeler yer almaktadır. Galeride 13x13 cm kesitli dikmeler doğu ve kuzey
cephelerindeki revağı oluşturmaktadır. Köyün çevresinde yaygın olarak bulunan
ağaçlar kızılçam, karaçam, meşe ve meyve ağaçlarıdır. Camide yer alan ahşap
elemanların bu tür ağaçlardan yapıldığı düşünülmektedir.
3.5.3 Sıva
Yapının farklı yerlerinde farklı özellikte sıvalar kullanılmıştır. Dış cephede çamur
harcı, iç mekanlarda kireç harcı kullanılmıştır. Caminin dış duvarları çamur harcıyla
sıvanmıştır. Toprak ve saman kullanılarak oluşturulan harç sadece saçak altı
kısımlarında korunmuştur. Dış hava koşulları nedeniyle derzlerin büyük kısmı
boşalmıştır. İç mekanlarda da duvar yüzeylerin üzeri dış cepheyle benzer özelliklere
sahip çamur harçla sıvandıktan sonra ince bir tabaka kireçli harçla sıvanmıştır.
Üzerleri kireçle badanalanmıştır. Aynı uygulama dekoratif kemerler üzerinde de
gözlenmiştir. Kemeri oluşturan bağdadi çıtaların üzeri önce kıtıklı çamur harçla,
sonra kireç harcıyla sıvanmıştır.
3.5.4 Boya
Cami bitkisel kök boyalar kullanılarak bezenmiştir. Dış mekanda revzen kemerleri

üzeri kırmızı-beyaz kemer taşları resmedilmiştir (Şekil B.21). İç mekanda çeşitli
Barok üslup özelliğinde bezemeler bulunmaktadır. Tavan kaplama tahtaları ve
minber gibi ahşap elemanlar üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkler kullanılırken (Şekil
B.26), kireç sıvalı yüzeyler üzerinde kırmızı, mavi, gri tonları kullanılmıştır (Şekil
B.14).
3.5.5 Örnek incelemeleri
Caminin çeşitli yerlerinden alınan, taş, tuğla, sıva örnekleri incelenmiştir. Bu

doğrultuda İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim

Dalı, Mimari Koruma Laboratuarı’nda alınan örnekler üzerinde çalışılmıştır.
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3.5.5.1 I no’lu sıva örneği
I No’lu sıva örneği zemin katta son cemaat yeri güney duvarından, mihrabiyenin
doğu köşesinden alınmıştır (Şekil A.120-121, B.14). Örnekte kireç sıva üzeri sarı kök
boyayla yapılmış bezeme yer alır, üzerindeki desen tam olarak anlaşılamamaktadır.
Herhangi bir bağlayıcının olup olmadığını anlamak üzere hazırlanan “Yağ Testi”
deneyinde malzemeden alınan örnek saat camı üzerine yerleştirilmiştir. Sıvaya
eklenen kimyasallarla etkileşime giren örnekte protein olup olmadığı öğrenilmiştir.
Daha sonra üzerine birkaç kristal CuSO4 ve birkaç damla NH3 eklenip karıştırıldıktan
sonra birkaç damla H2O2, eklenince oluşan köpükler kalıcı olduğu için harcın
içerisinde bağlayıcı olarak protein içeren hayvansal yağ olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Mihrabiyenin içinin ve dış konturunun çeşitli motiflerle süslendiği
düşünülmektedir.
3.5.5.2 II no’lu sıva örneği
Örnek galeri katındaki son cemaat yerinin batı duvarının yere dökülen sıva
parçalarından biridir. Dış hava koşullarına maruz kalan yüzeylerde sıvalar dökülmüş,
taş örgü ortaya çıkmıştır. Örnekte en içte 2 cm kalınlığında saman katkılı çamur harç,
üzerinde 4 mm kalınlığında kireç harcı ve en dışta kireç badanalı yüzey yer
almaktadır. Kirlenme nedeniyle badana griye dönüşmüştür (Şekil A.122-123-123,
B.10).
3.5.5.3 III no’lu sıva örneği
Örnek galeri katı son cemaat yeri güney duvarındaki pencerenin yanından alınmıştır.
Örnekte içte 2 cm kalınlığında saman katkılı çamur harç, üzerinde 4 mm kalınlığında
kireç harcı ve en dışta kireç badana bulunmaktadır (Şekil A.125-126-127, B.14).
3.5.5.4 IV no’lu sıva örneği
Örnek galeri katı son cemaat yeri güney duvarındaki pencerenin üstünde yer alan
yarım daire şeklindeki Barok bezemenin bir parçasıdır. En içte 2 cm kalınlığında
saman katkılı çamur harcı, üzerinde 4 mm kalınlığında kireç harcı ve en dışta kireç
badana bulunur. Üzerinde kırmızı, gri tonlarında kök boya vardır (Şekil A.128-129130, B.14).
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3.5.5.5 V no’lu sıva örneği
Örnek galeri katı son cemaat yerinin güney duvarının üst hizasında cephe boyunca
giden

bordürün bir

parçasıdır.

Üzerinde

barok

üslupta

yaprak

motifleri

bulunmaktadır. En içte 2 cm kalınlığında saman katkılı çamur harcı, üzerinde 4 mm
kalınlığında kireç harcı ve en dışta kireç badana vardır. Üzerinde kırmızı, gri
tonlarında kök boyayla bezeme yapılmıştır (Şekil A.131-132-133, B.14).
3.5.5.6 VI no’lu taş örneği
Yapılan deneylerde kireç taşı olduğu tespit edilen yeşil renkli taş Bilecik taş
ocaklarından çıkarılmaktadır. Caminin güneydoğu cephesinden alınmıştır (Şekil
A.134-135-136, B.19). Parçada tuz olup olmadığını anlamak üzere tuz deneyleri
yapılmıştır. Bu doğrultuda 1 gr taş tozu 100 ml distile suyla balon jojede
karıştırılarak bir hafta laboratuar ortamında bekletilmiştir. “Cl testi” için 2 ml stok
çözeltiye 2 damla AgNO3 damlatılmış ve beyaz bir çökelme olduğu tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda Cl içerdiği kararı alınmıştır. Benzer şekilde “SO4 ve CO3 testleri” için
2 ml stok çözeltiye 2 damla BaCl2 damlatılmış ve çökelme olmadığı tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda örneğin SO4 ve CO3 içermediği kararı alınmıştır.
3.5.5.7 VII no’lu taş örneği
Örnek caminin güneydoğu cephesinden alınan, taş VI no’lu örnekle aynı malzemedir
(Şekil A.137-138-139, B.19). Yüzeyi bozulan bir taşa ait olan parçada tuz olup
olmadığını anlamak üzere deneyler yapılmıştır. Bu doğrultuda 1 gr taş tozu 100 ml
distile suyla balon jojede karıştırılarak bir hafta laboratuar ortamında bekletilmiştir.
“Cl testi” için 2 ml stok çözeltiye 2 damla AgNO3 damlatılmış ve beyaz bir çökelme
olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Cl içerdiği sonucuna varılmıştır. Benzer
şekilde “SO4 ve CO3 testleri” için 2 ml stok çözeltiye 2 damla BaCl2 damlatılmış ve
beyaz bir çökelme tespit edilmiştir. Bu doğrultuda SO4 ve CO3 içerdiği kararı
alınmıştır.
3.5.5.8 VIII no’lu tuğla örneği
Galeri katı son cemaat yeri güney duvarındaki pencerenin denizliğinde bulunan
örnek 2 cm yüksekliğinde 14 cm genişliğinde tuğlanın 5 cm genişliğinde bir
parçasıdır (Şekil A.140-141-142, B.14).
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3.5.5.9 IX no’lu taş örneği
Galeri katı güney duvarında ortaya çıkan taş dokudan alınan Bilecik Vezirhan taş
ocaklarından çıkartılan bej mermere benzeyen kireçtaşı örneğidir. Hazırlanan taş
tozu aside atıldığında hacmen sadece %2’si kağıt süzgeç üzerinde kaldığı için CaCO3
içerikli olduğuna karar verilmiştir (Şekil A.143-144-145, B.14).
3.5.5.10 X no’lu sıva örneği
Caminin güneydoğu cephesi harcından alınan çamur harcı örneğidir (Şekil A.139,
B.19).
3.5.5.11. XI no’lu sıva örneği
Caminin güneydoğu cephesinden alınan pembe renkli horasan taklidi çimentolu harç
örneğidir (Şekil A.146, B.19).
3.6. Kapı ve Pencereler
3.6.1 Kapılar
3.6.1.1 Cami giriş kapısı
Mevcut iki kanatlı metal kapı muhdestir. 150 cm genişliğindeki kapının 50 cm lik
dar bir kanadı vardır. 50 cm yüksekliğinde levhanın üst kısımdaysa son cemaat yerini
aydınlatmak amacıyla camlı kısım yerleştirilmiştir. Camın önünde 1x1 cm’lik kare
profilli demir parmaklıklar 10’ar cm aralıkla yerleştirilmiştir (Şekil A.147, B.11).
3.6.1.2 Harim giriş kapısı
184 cm genişliğinde 222 cm yüksekliğindeki ahşap harim kapısı iki kanatlıdır.
Üzerinde tabla ve yaşmağın yer aldığı harim kapısında, 77 cm genişliğindeki
kanatları meydana getiren üç adet

25 cm genişliğindeki tahta üç adet kuşakla

bağlamıştır (Şekil B.22). Sade profile sahip pervaz, duvara bitişik ahşap dikmelere
oturtulmuştur. Kapının dikdörtgen pervazının üst kısmında ahşap bir kemer, yaşmağı
oluşturmaktadır (Şekil A.148, B.22). Harim tarafında kapının üzerindeki duvara
sabitlenen bir ahşap kola bağlı iki oynar kol, kanatların içerden kilitlenmesini
sağlamaktadır (Şekil A.149-150, B.13). Kapı kanatları iç tarafta harim beden
duvarları gibi açık mavi, dış tarafkırmızı ve yeşil renge boyanmıştır.
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3.6.1.3 Mahfil girişi
Harim girişiyle benzer özelliklere sahip olan mahfil kapısı da caminin özgün
öğelerindendir. 110 cm genişliğinde 190 cm yüksekliğindeki kapı, harim kapısıyla
aynı şekilde 27 cm genişliğinde üç adet tahta 40 cm aralıkta yerleştirilen kuşaklarla
birleştirilmiştir. Harim kapısında olduğu gibi, bu kapının kanadının önünde 2 cm
kalınlığında ahşap levhayla kemer şeklinde yaşmak oluşturulmuştur (Şekil A.151152, B.23).
3.6.2 Pencereler
3.6.2.1 Son cemaat yeri
Giriş kapısının iki yanında zeminden 137 cm yukarıda başlayan bir ahşap parmaklık
yapılmıştır (Şekil A.153). 5x10 cm plan kesitli ahşap parmaklıklar 20 cm aralıkla
yerleştirilmiştir. Parmaklıkların üzeri mavi boyalıdır. Parmaklıklar alçak duvarların
üzerine oturmaktadır. 180 cm genişliğinde, 65 cm derinliğinde 1.33 m
yüksekliğindeki alçak duvarların mekanın kuzey cephesine bakmasından dolayı
soğuk hava etkisini azaltmak için yapıldıkları düşünülmektedir (Şekil A.153, B11).
3.6.2.2 Harim alt seviye pencere
Harim mekanını aydınlatan 90x160 cm boyutundaki pencereler ahşap pervazlıdır.
Pencerelerin içte çift kanatlı ahşap kapakları, dışta lokmalı ahşap parmaklıkları
bulunmaktadır (Şekil A.154-155, B.3, B.20). Ahşap kanatlar 25 cm genişliğindedir
ve kapılar gibi çakma tekniğiyle birleştirilmiştir. Pencerenin etrafında dikdörtgen
sade bir pervaz yer almaktadır. Dış cepheye bakan kısımda 1.5 cm çapında yuvarlak
kesitli ahşap çubuklar 15x18 cm lik açıklığa sahip şebeke oluşturacak şekilde
yerleştirilmiştir (Şekil A.156). Düşey çubuklara 14 cm’de bir lokmalar yapılmıştır.
Lokmalar üzerinde yer alan deliklerden yatay çubuklar geçmekte ve bu şekilde

şebeke tamamlanmaktadır. Çubuklar doğal rengindedir. Dış hava koşulları nedeniyle
çoğu çürümüştür. Pencere nişinin zemini ve tavanı ahşap kaplıdır (Şekil A.156-157).
Pencereler duvarlara çivilerle sabitlenmiştir.
3.6.2.3 Harim üst seviye revzen pencere
Harimin aydınlatılmasına yardımcı olan 72x138 cm boyutundaki sivri kemerli üst

pencerelerin sadece üç tanesi korunabilmiştir (Şekil A.158-159-160, B.21). Harim
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güney duvarındaki üç pencere, doğu duvarındaki üç pencere ve batı duvarındaki iki
pencerenin alçı revzenleri yerine ahşap doğramalı pencereler takılmıştır (Şekil
A.161-162-163, B.12). Alçı revzenler kırıldıkça ahşap doğramalar takıldığından yeni
doğramaların

ne

zaman

yerleştirildiği

bilinmemektedir.

Ahşap

doğramalı

pencerelerin sadece iki tanesinde açılabilir kanatlar yer almaktadır (Şekil A.163).
Barok üsluptaki pencerelerin dış çerçevesinde belirli aralıklarla dizilmiş daire
şeklindeki kırmızı camlar yer almaktadır. Çerçevenin içi, alt hizadan 70 cm
yüksekliğe kadar badem motifine benzeyen dilimlere ayrılmıştır. Onun üstünde iki
adet 27x30 cm boyutunda dikdörtgen cam üzerinde boyayla bitki motifi ve Kelime-i
Tevhid yer almaktadır. Sağdakinde “La ilahe illallah” soldakinde “Muhammedun
Resulullah” yazmaktadır (Şekil A.158, B.10, B.11). Dikdörtgen camların üzerindeki
alanda alçıyla Barok kıvrımlı bir tepelik oluşturulmuştur (Şekil A.158-159-160).
3.6.3 Minare
Caminin minaresi galerinin güney köşesinden yükselmektedir (Şekil A.165, B.10).
28 cm çapındaki seren köylüler tarafından 1960’lı yıllarda değiştirilmiştir. Köy
halkından alınan bilgiye göre kavak ağacından yapılan seren zemin katta son cemaat
yeri zeminine oturmaktadır. Minare basamakları ise galeri katından başlamaktadır
(Şekil A.166, B.4). Minare gövdesi girişi bu kattandır. Minare çatı kaplama tahtaları
üzerinde delik açarak yükselir, şerefe çatının üstünde yer almaktadır. Kuzeye açılan
giriş 55 cm genişliğindedir. Ahşap basamaklar kavak serene ve minare gövdesine
çakılmış ahşap parçalara çakılarak birleştirilmiştir

(Şekil A.167, B.31). 47 cm

genişliğindeki basamakların büyük kısmı yıkılmış ya da çökmüş durumdadır. Bu
nedenle şerefeye çıkmak tehlikelidir (Şekil A.168). Şerefe kotu galeri katı

döşemesinden 270 cm yukarıdadır. Basamaklardan çıkılarak şerefe kotuna
ulaşabilmek mümkündür ancak şerefe yok olduğu için kapı da sıkıca kilitlenmiştir

(Şekil A.169). Kapı boşluğa açılmaktadır, minare şerefesi olarak üzerinde
yürünebilecek bir döşeme mevcut değildir (Şekil A.169). Gövde kaplama tahtaları 13
cm genişliğindedir. Çatının üst kısmında gövdenin etrafında ahşap profilli çıtalardan
çerçeveler oluşturulmuştur (Şekil A.165). Üst kısma doğru serenin çapı azalır ve en
tepede külah altındaki ahşaplarla birleşir (Şekil A.170). Külahın üstünün çinko
olduğu tespit edilmiştir. Külahın tepesindeki alemde beş adet elma üzerinde hilal yer
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almaktadır (Şekil A.171). Deprem gibi yatay hareket etkilerini önlemek amacıyla
çatıyı taşıyan kirişler üzerine daha kısa yardımcı kirişler oturtulmuştur (Şekil A.116).
3.7 Bezeme Özellikleri
Caminin kuzeybatı cephesinde yer alan kitabede 1776 tarihi okunmaktadır (Şekil
A.101). Caminin yapım yılı olarak kabul edilen bu tarih 18. yy Osmanlı mimarisinde
batı etkilerinin yoğun olarak görüldüğü dönem içindedir. Barok ve Rokoko’dan
devşirilen biçimlerin Osmanlı yapılarında, sistematik olarak kullanılmaya başlanması
1740 yılına rastlamaktadır (Arel, 1975). I. Mahmut zamanında su işleri için getirilen
Fransız mühendislerle beraber gelen dekoratörlerin etkisiyle Barok ve Rokoko sanatı
Türkiye’ye giriş yapmıştır (Kuban, 1954). Böylelikle, giyim eşyasından mobilyaya,
mimari süslemeden, bahçe ve ev biçimlerine kadar birçok alanda Avrupa etkisi
sadece İstanbul’a değil, bütün ülkeye ve halk arasına da yayılmıştır (Arık, 1973).
Bezemelerde uygulanan Barok üsluptaki motifler 18. yy özellikleri taşımaktadır.
Bunun dışında yerel mimari etkileri olduğu düşünülen çiçek ve bitki motifleri
özellikle ahşap elemanlar üzerine uygulanmıştır. On sekizinci yüzyılda sanat
alanında Fransızların Barok ve Rokoko sanatının yansımaları görülmektedir (Kuban,
1954). Barok üslubun özelliği olan optik yanılsama ile mekanı ideal mekana
dönüştürmek için plastik figür ve motifler kullanılmıştır (Kuban, 1954). Barok
mimari bezemede kullanılan başlıca elemanlar bombeli şekiller, demetler, yaprak

frizleri, bayrak, kumaş kıvrımı çelenk şeklindeki dekorlar, deniz kabuğı motifleri ve
kartuşlardır (Kuban, 1954).
Kasımlar Köyü Camii’nin bezeme özellikleri incelendiğinde birden farklı üslup ve
çeşitli kalitede işçilik gözlenmektedir. Camide yer alan bezeme tabakalarından ilki

kireç sıvalı yüzeyler üzerine uygulanmış Barok motiflerdir (Şekil A.188, A.189,
A.190). Pencere ve kapıların üst kısımlarında yer alan tepelikler yapıdaki en belirgin
örneklerdir. Ağırlıklı olarak mavi, gri ve kırmızı renkler ullanılarak oluşturulan
desenler “S” ve “C” şeklinde kıvrımlı dallar, bulutlar, yapraklar ve sarmallardan

oluşmaktadır. Bir diğer üslup da ahşap elemanlar üzerine boyayla uygulanmış olan
“Edirnekâri” tekniğidir. Edirnekâri bezemelerde natüralist çiçek, yaprak, meyve
motifleri kullanılmaktadır. Bu tür süslemelerin başında vazolu ya da vazosuz
buketler gelmektedir, buketlerde en çok haşhaş çiçeği, gül, karanfil, sümbül ve zeren
motifleri kullanılmaktadır (Şekil A.219, A.220, A.221) (Öztürk, 1998).
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3.7.1 Dış duvarlarda yer alan kalem işi bezemeler
3.7.1.1 Genel tanım
Caminin dış cephesinin nim sıvalı olduğu, saçak altında kalan bozulmamış kısımlar
ile üst seviye pencerelerin kemerlerinde yer alan sıvalı yüzeylerden anlaşılmaktadır
(Şekil A.186, B.18). Pencereler üzerinde net görülememekle birlikte, alt seviye
pencereleri üstündeki sivri kemer üzerine iki farklı renkte boya kullanılarak kemer
taşı görünümü verilmiştir (Şekil A.187, B.19). Kalem işleri 2 cm kalınlığındaki
saman katkılı çamur harç üzerine yapılan 4 mm kalınlığında kireç sıva üzerine
uygulanmıştır (Şekil A.187).
3.7.1.2 Galeri katı güney duvarı kapı üstü
Galeri katında kadınlar mahfiline açılan tek kanatlı ahşap kapı pervazı üzerinde yer
alan bezemede açık mavi, gri ve kırmızı renkli boyalar kullanılmıştır. Oluşturulan
motif büyük oranda sağlam kalmıştır. Barok Üslubun belirgin özelliği olan “S” ve
“C” kıvrımlarının kullanıldığı motif üçgen bir alanın içi doldurularak oluşturulmuştur
(Şekil A.188, B.32).
3.7.1.3 Galeri katı güney duvarı pencere üstü
Pencere üstündeki motifin genişliği 93 cm yüksekliği 45 cm’dir. Motifin ortasında
bir madalyon oluşturulmuştur. Motifin iki yanında mavi kıvrımlı dallar, dalların
birleşim yerlerinde yapraklar yer almaktadır.

Açık mavi, gri ve kırmızı renkli

boyalar kullanılmıştır (Şekil A.189, B.32).
3.7.1.4 Galeri katı güney duvarı mihrabiye içi
Yuvarlak kemerli mihrabiyenin kenarları boyunca 8 cm kalınlığında kırmızı bir şerit

yer almaktadır. Şeritin iki yanında 3 cm genişliğinde üçgen motifler sıralanmıştır
(Şekil A.190, B.32). Mihrabiye kemerinin tepe noktasına ufak bir alem çizilmiştir.
Mihrabiyenin iç kısmında zeminden kemer üzengi seviyesine kadar çıkan iki adet gri
renkli ince sütunun üzerinde yine gri boyayla üç kemer yer almaktadır. Bu
kemerlerden aşağıya doğru bir zincir motifi inmektedir (Şekil A.190, B.32). Nişin
yarım kubbe şeklindeki üst kısmı yedi dilime ayrılmıştır. Dilimler arası hattı

belirleyen 4 cm genişliğindeki sarı renkli bordür üzerinde baklava şeklinde kırmızı
renkli motifler yer almaktadır. Bordürler arasında kalan dilimler bir mavi bir kırmızı
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olacak şekilde boyanmıştır. İçlerine aynı rengin bir kaç ton koyusuyla serbest elle
yuvarlak motifler yapılmıştır (Şekil A.191).
3.7.1.5 Galeri katı güney duvarı kat silmesi
Galeri katı güney duvarında tavan

hizasındaki bordür

yaklaşık

20 cm

yüksekliğindedir. Motifin alt kısmına kırmızı düz bir hat çekilmiştir. Onun üzerinde
mavi boyayla yaprak motifi, yapraklar arasında bir kırmızı bir mavi boyayla üç taç
yapraklı çiçek resmedilmiştir. Yaprakların üstünde ve altında kırmızı yaylar
oluşturulmuştur (Şekil A.192, B.14).
3.7.2 İç duvarlarda yer alan kalem işi bezemeler
3.7.2.1 Genel tanım
Dış duvarlardaki kalem işleri gibi, iç mekanlarda da bezemeler kireç harcıyla yapılan
sıva üzerine uygulanmıştır. Daha sonraki dönemlerde üzeri defalarca kireçle
badanalandığı için, motiflerin büyük kısmı görülememektedir (Şekil A.193, B.10,
B.11). 18.yy’da yapılan cami ve mescitlerin bezemesinin sivil mimariden etkilendiği
gözlenmektedir (Arık, 1973). Camilerde üzerinde soyut bitki figürleri yer alan
çiniler yerine sıvanmış duvarlar üzerine uygulanmış meyve ağaçları, çiçek sepetleri,

şehir tasvirleri gibi resimler yapılmaya başlanmıştır (Arık, 1973). Kasımlar Köyü

Camii’nde de benzer bir durum gözlenmektedir. Barok üsluptaki pencere
tepeliklerinin yanı sıra, pencereler arasındaki ağaçlar, mihrabın iki yanında Mekke ve
Medine kentleri olduğu düşünülen şehir tasvirleri bulunmaktadır (Şekil A.194, B12).

3.7.2.2 Harim mihrap
Yarım daire şeklindeki mihrap nişi kesintisiz devam ederek yarım kubbe şeklinde

kavsarayla sonlanmıştır. Mihrabın etrafında 38 cm genişliğinde bir şeritten oluşan

200 cm genişliğinde 387 cm yüksekliğinde dikdörtgen bir dış çerçeve bulunur (Şekil
A.197, B.13, B.25). Dış konturu oluşturan bu çerçevenin içinde mavi ve sarı boyalı
bordür yer almaktadır. Bordürün büyük kısmı kireç badana altındadır (Şekil A.197).
Mihrabın iki köşesinde sütunçeler yer almaktadır; sütunçelerin üstünde kemer üzengi
seviyesinde sütun başlığı bulunmaktadır. Yeşilin birkaç tonu kullanılan köşelerdeki
sütunçelere serpantin görünümü verilmiştir. Sütunçelerin üzerinde yer alan defne
yaprağına benzer başlıklarda turuncuya yakın bir renk kullanılmıştır (Şekil A.196).
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Mihrap nişi dört kabartma şeritle beş eşit dilime ayrılmıştır. Şeritlerin bitiminde bitki
motifli ufak başlıklar yer alır. Mihrabiyede olduğu gibi, mihrapta da niş içinde yer
alan dilimlerden aşağı sallanan zincirlere kandil asılıdır (Şekil A.199). Yarım daire
planlı mihrap nişinin üzeri zeminden 1 metre yüksekliğe kadar mavi yağlı boya, üst
kısım ise kireç badanayla boyanmıştır.
3.7.2.3 Mihrabın iki yanında yer alan şehir motifleri
Mihrabın üst hizasında yer alan iki adet şehir tasvirinin yer aldığı dikdörtgen içindeki
kalem işlerinin büyük kısmı kireç badana altındadır. Benzer tasvirler 18. yy sivil
mimari örneklerinde ve camilerde yer almaktadır. Genellikle iki kutsal şehir olan
Mekke ve Medine kentlerinin tasvirleri uygulanmıştır. Camide şehirlerin çok az

kısmı

görülebilmektedir,

bezemenin

tamamı

onarım

esnasında

yüzeyler

temizlendiğinde belirlenebilecektir (Şekil A.200-201, B.12).
3.7.2.4 Harim alt seviye pencere üstleri
Harimi aydınlatan alt seviye pencerelerin dikdörtgen pervazlarının üstünde yer alan
tepeliklerde mavi ve kırmızı renkli boya kullanılmıştır. Pencere genişliği kadar bir
alanı dolduran motif üst kısma doğru 77 cm yükselmektedir. Elips şeklinde bir
madalyonun etrafını saran “S” ve “C” kıvrımlı dallar ve yaprak motifleriyle
zenginleştirilmiştir. Ortada yer alan elips şeklindeki madalyonun iki tarafına simetrik

düzende yayılan ve üçgen şeklinde tepesi yükselen dalgalı palmetler, kıvrık ve

volütlü dallar ve küçük çiçeklerden meydana gelen Barok kompozisyonu
oluşturmaktadır (Şekil A.202-203-204, B10, B.11).
3.7.2.5 Harim alt seviye pencere araları duvar
Alt seviye pencereleri arasında duvarlarda ağaç betimlemeleri olduğu gözlenmiştir.
Harim doğu duvarının en güneyde yer alan penceresiyle duvar köşesi arasında
üzerinde limonlar olan bir meyve ağacı betimlemesi yer almaktadır (Şekil A.205,
B.10, B.11). Doğu duvarı üzerinde yer alan diğer pencereler arasındaki ağaçlar ise
selvidir (Şekil A.206).
3.7.2.6 Harim revzen çevresi bezeme
Harim doğu duvarında yer alan iki adet özgün alçı revzen çevresinde dikdörtgen bir
bordürün yer aldığı gözlenmektedir (Şekil A.207). Üzeri kireç badanalı olduğu için
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motifler seçilememektedir. Galeri katında yer alan mihrabiyedeki bordürle benzer
özellikler taşıdığı tespit edilmiştir (Şekil A.208-190). Çevresinde 8 cm genişliğinde

kırmızı bir şerit yer almaktadır. Şerit düz bir bantın iki yanda sıralanan 3 cm

genişliğinde üçgen motiflerden oluşmaktadır. Aynı bordür mihrabın üzerinde yer
alan pencerede de görülmektedir (Şekil A.209, B.10).
3.7.2.7 Harim üst seviye revzen araları duvar
Harim doğu duvarında yer alan iki adet özgün alçı revzenin arasında yer alan motif
yuvarlak bir madalyon üzerinde bitki dallarından oluşan bir motif ve üstünde yer alan
alemden oluşmaktadır (Şekil A.208). Camilerde Allah, peygamber ve halifelerin
isimleri madalyonlara, panolara yazılarak duvara asılır ya da duvarlara, pandantiflere
işlenir. Dikdörtgen planlı camilerde duvarlar üzerine yerleştirilen madalyonlardan
biri olan motifin içinde Hz. Ömer yazmaktadır (Şekil A.208, B.10).
3.7.2.8 Zemin kat son cemaat yeri güney duvarı mihrabiye
Zemin katta son cemaat yerinde olan mihrabiye 37 cm yarıçapında, 74 cm
genişliğinde yarım daire planlı bir niştir. Yuvarlak kemerle sonlanan niş sadedir.
Üzeri kireçle badanalandığı için bezemeleri görülememektedir (Şekil A.210).
Mihrabiyenin kenarında sarı boya ile yapılmış bir bordür olduğu gözlenmektedir
(Şekil A.211, B.14).
3.7.3 Ahşap elemanlar üzerinde yer alan kalem işi bezemeler
3.7.3.1 Genel tanım
Dış

mekanda galeri katındaki kemerlerin

üzerinde kalem

işi

bezemeler

bulunmaktadır. Yüzeyler hava koşullarına maruz kaldığı için bezemeler büyük

ölçüde dökülmüştür (Şekil A.212, B.15). İç mekanda yer alan ahşap elemanlarda
yüzeyler üzerine kök boyalar uygulanmıştır (Şekil A.213). Serbest elle çizilmiş
natürel bitki ve çiçek motifleri kullanılmıştır (Şekil A.214). Ağırlıklı olarak
kullanılan renkler sarı, kırmızı ve yeşildir.
3.7.3.2 Galeri katı kemerler
İki dikme üzerine çakılan ahşap levhalara “C”

ve “S” kıvrımlı kemerler

oluşturulmuştur. İki taraftaki levhalar arasında kemer karnını oluşturan kısma
bağdadi çıtalar çakılmıştır. Kemerlerin tümü kireç harcıyla sıvanmıştır. Sıva üzerine

31

mavi ve kırmızı kök boyalar kullanılarak Barok üslup motifler resmedilmiştir. İki
kemerin üzengi hizasında dikme üzerinde madalyon bulunumakta, madalyonun iki
tarafından, kemerlerin tepe noktalarına doğru kıvrımlı dallar uzanmaktadır.

Kemerlerin karın kısımları mavi ve beyaz renkte bulut şeklinde bezenmiştir (Şekil
A.213-214, B.15).
3.7.3.3 Minber
Mihrabın hemen batısında yer alan ahşap minber on basamaklıdır. Minberin kaidesi
ahşap zemin kaplama tahtaları alt hizasında kaldığı için görülememektedir. Minberin
harim

döşemesini

taşıyan

taban

kirişleriyle

aynı

zemine

oturtulduğu

düşünülmektedir. Minberin basamakları sağlamdır; ancak gövde kısmının doğu
korkuluğu ve kapı bölümü yerinde değildir (Şekil A.217, B.10, B.26). Minberin
külahı mevcut değildir. Külahı taşıyan kare planlı ahşap kaide son cemaat yerine
istiflenen ahşap elemanlar arasında bulunmuştur (Şekil A.218). Basamakların yan
kısımlarını kaplayan panellerden mihrap tarafına bakan yüzeyinde ahşap çıtalarla
dikdörtgen ve üçgen levhalar oluşturulmuştur (Şekil A.219, B.10). Levhalar arasında
kalan 10 cm genişliğindeki bordürler üzerinde çiçekli sarmal dallar resmedilmiştir
(Şekil A.220). Panolar ise gül, karanfil gibi çeşitli çiçek demetleri yapılmıştır (Şekil
A.221). Natürel

çiçek

demetlerinin

çevresinde

“C”

kıvrımlı

çerçeveler

oluşturulmuştur. Panoların dış hattını su damlası şeklinde motifler çevrelemektedir.

Minber gövdesinin diğer yan yüzeyiyse daha sade düzendedir. Bu sadeliğin nedeni
minberin bu cephesinin duvara yakın olduğu için göz önünde olmamasıdır. Üzerine
sadece 20x20 cm’lik kareler oluşturan 1.5 cm kalınlığında çıtalar çakılmıştır.
Minberin korkulukları üzerine kırmızı ve yeşil boya uygulanmıştır. Herhangi bir
bezeme yer almamaktadır (Şekil A.222). Minberin kürsüsünün üzerinde yer alan
külah kaidesi caminin içinde yerde bulunmuştur. Kırmızı zemin üzerine yeşil renkli

yapraklardan oluşan motif kare şeklindeki kaidenin dört cephesini çevrelemektedir

(Şekil A.218). Minber kapısının üst kısmı basık kemer şeklindedir. Kemer
köşeliğinde üç çiçekten oluşan demetler yer almaktadır (Şekil A.217). Kapının
aynalık kısmında “Besmele”

yazılmıştır.

(Şekil A.223, B.26).
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Kapının tepelik kısmı yerinde değildir

3.7.3.4 Mahfil kat silmesi
Galeri katında kadınlar mahfilinin harime bakan cephesinde yer alan korniş üzerinde
de kalem işi bezeme yer almaktadır. Galeri güney duvarındaki kat silmesi ile
benzerlik göstermektedir. Yaprak motiflerinin yan yana gelmesi ile oluşturulan
bordürde kırmızı ve yeşil renk ağırlıklı olarak kullanılmıştır (Şekil A.224, B.13).
3.7.3.5 Harim tavan kaplaması
Harimde yer alan ahşap göbekli tavan kare planlıdır. En dışta beş sıra 12 cm
genişliğinde ahşap kaplama tahtalarıyla çevrilidir (Şekil A.225, B.7). Sonrasında yer
alan iki sıra kaplama tahtası üzerinde Barok özellikleri taşıyan motifler yer
almaktadır (Şekil A.226). Daha içte altı sıra 20x20 cm’lik kareler oluşturan 1.5 cm
genişliğinde çıtaların bulunduğu kısım bulunmaktadır. Bu bölümden sonra tavan
kaplama tahtalarıyla göbek kısmı oluşturulmuştur (Şekil A.227). Tahtaların üzerinde
yine benzer bitki motifleri yer almaktadır. Bu kısımda en iç kısımda sekiz dilime
ayrılmış daire şeklinde motif bulunmaktadır (Şekil A.228). Dilimler içerisinde çiçek
demetleri yer almaktadır.
3.7.3.6 Kadınlar mahfili tavan kaplaması
Birinci kat tavanı, 1.5 cm genişliğinde, 1.5 cm yüksekliğinde yarım daire kesitli
ahşap çıtalarla 20x20 cm’lik kare alanlara ayrılmıştır (Şekil A.229, B.8, B.27).
Tavanın ortasın 70x70 cm’lik göbek kısmı yer almaktadır. Bu bölümde çıtalarla
sekizgen alanlar oluşturulmuştur, aralarında kalan baklava şeklindeki alanlara da
çiçek motifleri yapılmıştır (Şekil A.230). Tavandaki diğer kare alanların tamamının
içinde çiçek motifleri yer almaktadır.
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4. YAPIDA TESPİT EDİLEN BOZULMALAR
4.1 Malzeme Bozulmaları
4.1.1 Ahşap elemanlardaki bozulmalar
Ahşap elemanların büyük bölümü bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Galeri katında
çatıyı taşıyan ahşap kirişlerde dış hava koşullarından kaynaklanan çürümeler tespit
edilmiştir. Taşıyıcı dikmelerin üzeri boyalı olduğu için çürüme, mantarlaşma gibi
bozulmalar

tespit

edilmemiştir.

İç

mekanda

ahşap

dikmeler

ile

mahfil

korkuluklarının üzeri yağlı boyayla kaplanmıştır (Şekil A.231, B.13). Minberin
korkulukları ve kapı bölümü yerinde değildir (Şekil B.10, B.12). Dış cephede
pencere önlerinde yer alan ahşap korkuluklar büyük oranda çürümüştür (Şekil A.232,
B.18).
4.1.2 Taş yüzeylerdeki bozulmalar
Dış cepheleri oluşturan taş yüzeylerde malzeme ve yüzey kayıpları yer almaktadır.
Zaman içinde yapıdaki hareketler nedeniyle oluşan yapısal çatlaklar taşları da
etkilemiş ve parçalanmasına neden olmuştur. Özellikle Güneydoğu cephesinde yer
alan dışlıkların üzerindeki kemerleri oluşturan taşların bir kısmı düşmüştür (Şekil
A.233, B.18, B.16). Cephelerde taşların üzeri çamur sıvayla sıvanmıştır. Yağmur ve
kar gibi dış hava koşullarından etkilenen sıvalar dökülmüş ve moloz örgü ortaya
çıkmıştır.
4.1.3 Harç ve sıva bozulmaları
Yapıda yer alan malzeme bozulmalarının başında dış cephelerdeki sıvaların zamanla
dökülmüş olması gelmektedir. Yapıyı doğal etmenlere karşı koruyan sıva yer yer
dökülmüş ve duvarlarda yüzey kayıpları meydana gelmiştir. Sadece saçak altında ve
üst seviye revzen pencerelerin kemerlerinde kalan sıvalardan yapının tüm
cephelerinin sıvalı olduğu anlaşılmaktadır (Şekil A.234, B.18, B.16). Yapının dış

duvarlarının büyük kısmının sıvaları dökülmüştür. İç mekandaysa galeri katı güney
ve batı duvarlarında sıvalar kısmen dökülmüş ve taş doku açığa çıkmıştır (Şekil
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A.235, B.10, B.14). Harimde bulunan sıvalı yüzeylerde bazı bölgelerde şişme
gözlenmiştir. Sıvalar üzerinde yer alan kalem işleri belirtilen bozulmalar yüzünden
yok olmuş ya da üzeri badanalanarak kapatılmıştır. Galeri dış hava koşullarına maruz
kaldığı için kireç bazlı sıvalar hava değişiminden etkilenmiştir. Bu nedenle kemerler
üzerindeki sıvalar büyük oranda dökülmüştür (Şekil A.236, B.15).
4.2 Strüktürel Bozulmalar
Yapıda strüktürel anlamda meydana gelen bozulmalarının temel kaynağı 1999
depremidir. Kârgir beden duvarları yatay hareketlerden etkilenmiş ve çatlaklar
meydana gelmiştir (Şekil A.234, B.38-39-40-41). Deprem sonucu yapının hareket
etmesiyle güney cephesindeki kemer taşları düşmüştür (Şekil B.19). Köy halkından
alınan bilgiye göre, çatı depremden etkilenmiş, tavan kaplamalarının yarısı
düşmüştür (Şekil A.238, B.7). Yapının eğimli araziye oturması nedeniyle beden
duvarlarının hareketi devam etmiş ve çatlaklar büyümüştür. Kullanıcılar tarafından
yeterli bakımın yapılmaması bozulmaların şiddetini arttırmıştır.
4.2.1 Yıkılma ve çökmeler
Yapının hariminin tavan kaplamasının yarısı çökmüştür. Minarenin şerefe kısmına

ulaşımı sağlayan basamaklar büyük ölçüde yıkılmıştır. Şerefe yıkıldığı için şerefe
kapısı boşluğa açılmaktadır.
4.2.2 Çatlaklar
Yapının güney duvarı üzerinde yer alan üç adet revzen pencerenin tamamında
kemerler ileri derecede hasarlıdır (Şekil A.237, B.19). Saçak altından pencerelere

kadar uzanan çatlaklar, pencere kemerinin taşlarının dökülmesine neden olmuştur
(Şekil A.233). En sorunlu yerlerden bir diğeri kuzeydoğu ve güneybatı duvarlarının
güneydoğu duvarı ile birleşim yeridir (Şekil A.239-240). Zeminden kaynaklanan
oturma sorunu bu duvarların güneydoğu duvarından ayrılmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle iki cephenin de güneydoğu duvarına yakın olan kısımlarında derin
çatlaklar yer almaktadır. Harim mekanında da duvarlarda, özellikle birleşim
köşelerinde ve pencere üstlerinde çatlaklar bulunmaktadır. Bu çatlakları içerden
harimde sıva üzerinden de gözlenmektedir.
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4.2.3 Niteliksiz onarım
Yapının dış cephelerinde çeşitli onarımlar gözlenmektedir. Yüzeylerdeki nim sıva
döküldükten sonra, çimentolu harçlı derzleme yapılmıştır. Üçer sıralık tuğla
hatıllarda horasan taklidi sıvayla derzleme yapılmıştır (Şekil A.241).

Kuzeybatı

cephesinin tümü çimento esaslı harçla derzlenmiştir (Şekil B.17). Güneybatı
cephesinin zemine yakın olan kısmı çimentolu harçla derzlenmiştir (Şekil B.16).
Benzer durum kuzeydoğu cephesinde de bulunmaktadır. Yapıya girişte bulunan
merdivenlerin basamak taşları arası çimentolu harçla derzlenmiştir, sahanlığın üzeri

şaplanmıştır. Son cemaat yeri zemini şapla kaplanmıştır. İç mekanda harimin

duvarları kireç badana ve mavi yağlı boyayla boyanmıştır. Yapının alt seviye
pencereleri değiştirilmeden günümüze ulaşmıştır, fakat özgün revzenlerden sadece üç
tanesi

yerindedir.

Kalan

pencerelere

farklı

özellikte

ahşap

doğramalar

yerleştirilmiştir. Çatıda minarenin kuzeyinde yer alan bölümün örtüsü kısmen
Marsilya tipi kiremitle değiştirilmiştir.
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5. RESTİTÜSYON
Kasımlar Köyü Camii, kırsal alanlarda rastlanan ahşap çatılı ve minareli
camilerdendir. Harim tavanının bir kısmı çöken ve bu yüzden birçok bölümü zarar
görmüş olan caminin restitüsyon projesinin hazırlanabilmesi için benzer yapıların
incelenmesi ve elde edilen verilerin yapıya ait mevcut verilerle birleştirilmesi

gerekmektedir. Caminin restitüsyon sorunlarının başında şerefesi günümüzde mevcut

olmayan ahşap minaresi ve yarısı yıkılmış olan harim tavanı gelmektedir. 1999
depremi sonrasında çatıdan düşen tavan kaplamalarının büyük bir kısmı, yapı
kullanılmadığı için caminin içinde kalmıştır. Düşen parçalar tekrar kullanılarak ait
oldukları yerler tespit edilmiştir.
Restitüsyon projesi hazırlanırken Madzida Becirbegovic’in 1999 yılında hazırladığı
Dzamije Sa Drevenom Munarom u Bosni i Hercegovini (Bosna Hersek’teki Ahşap
Minareli Camiler) isimli çalışmasından yararlanılmıştır. Ayda Arel’in Onsekizinci

Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci, Rüçhan Arık’ın Batılılaşma Dönemi
Türk Mimarisi Örneklerinden Anadolu’da Üç Ahşap Cami, Zehra Ekinci’nin
Anadolu Türk Evi Geleneğinde Birgi Örneği ve Sandıkoğlu Konağı, Bir Konağın
Kurgusu, Doğan Kuban’ın Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, Reha
Günay’ın Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları isimli yayınları
incelenerek Kasımlar Köyü Camisi’nin restitüsyon projesinin oluşturulmasına
yardımcı bilgiler derlenmiştir.
5.1 Ahşap Cami Mimarisi
Ahşap mahfilli, ahşap minareli camilerin en erken örneklerine Orta Asya’da Gazneli
ve Karahanlılar’a ait kalıntılarda rastlanmaktadır (Arık, 1973, s.8). Anadolu’da
Selçuklular’dan Osmanlılar’a kadar uzanan dönemde ahşap camiler görülmektedir
(Arık, 1973, s.8). 14. yüzyılın ikinci yarısında ahşap direkli cami tipi geliştirilmiştir

(Arık, 1973, s.8). 18. yüzyıla gelindiğinde, plan şeması ve yapım teknikleri
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sürdürülürken, devşirme malzemeler ve Batılılaşma etkileriyle oluşturulan kalem işi
örnekleri Anadolu’da yaygınlaşan bir yapı tarzını oluşturmuştur (Arık, 1973, s.9).
5.2 Ahşap Cami Örnekleri
5.2.1 Yozgat Başçavuş Camii
Bilecik çevresinde yer alan örnekler incelendiğinde aynı dönemde yapılan yapıların,
Kasımlar Köyü Camii ile cephe düzeni, malzeme kullanımı, örtü biçimlenişi, iç
mekan duvar üzeri kalem işleri, ahşap minber, vaaz kürsüsü, tavan göbeği gibi
benzer özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Yozgat Başçavuş Camii 1800-1801
yıllarında Çapanoğlu Süleyman Bey’in Başçavuşu Halil Ağa tarafından yaptırılmıştır
(Hakkı, 2005, s.41) Caminin iç mekanı kare planlıdır. Kırma çatılı, taş ve tuğla
karışımı kârgir bir yapı olan caminin kuzeybatısına bitişik yuvarlak gövdeli minaresi
ile büyük bir avlusu vardır. Caminin bezemesiz mihrabının üzerinde aynı seviyede
devam eden ağaçtan oyma stilize dal ve çiçek motifleri yer almaktadır. Güney
cephede ve tavana yakın yerlerde alçı çerçeveli ve renkli camlarla bezeli sivri
kemerli revzenler mevcuttur (Şekil A.242-280) (Hakkı, 2005, s.41). Tavan, stilize
edilmiş bitki ve kafes motiflerinden oluşan göbek motifleri, ahşap oymadan oluşan
süslemeyle bezelidir. Duvarları gül ve diğer çiçek motifleriyle bezenmiştir. Kasımlar
Köyü Camii’yle benzer cephe düzenine sahiptir.
5.2.2 Yozgat Cevheri Ali Efendi Camii
Yozgat'ta yer alan Cevheri (Cevahir) Ali Efendi Camii 1788 yılında Cevahir
(Cevheri) Ali Efendi tarafından Hacı Mehmet Ağa adına yaptırılmıştır. Yapıyı
çevreleyen avlu duvarı kesme taştandır. Cami kareye yakın dikdörtgen bir plan
üzerine kurulmuş, düz ahşap tavanlıdır (Şekil A.280). Caminin kuzeydoğusunda kare
kaide üzerine oturan, armudi iri topuklu, çokgen gövdeli, beyaz kesme taştan
yapılmış minaresi bulunmaktadır. Mahfilin orta kısmı Kasımlar Köyü Camii’ndeki
gibi balkon şeklinde güneye doğru çıkıntı yapmaktadır (Şekil A.286).

5.2.3 Soma Hızır Bey Camii
Manisa'nın Soma İlçesi'nde yer alan Emir Hıdır Bey Camii kuruluşu ve
süslemeleriyle bir camiden çok konağa benzemektedir. Yapının kuzey cephesindeki
kitabelere göre 1791/92 (Hicri 1206) tarihinde yapılmış, daha sonra onarılmıştır
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(Arık, 1973, s.10). Dikdörtgen bir plana sahip olan caminin harimi yayvan, basık bir
kubbeyle örtülüdür. Büyük ölçüde ahşap malzemenin kullanıldığı yapıda, son cemaat
yeri kuzey, doğu ve batı cephelerini kuşatmaktadır (Şekil A.287). Duvarlarda
pencerelerin etrafında kalem işi bordürlerle oluşturulan kompozisyonlar yer
almaktadır. Pencerelerin üst kısımları orta kartuş etrafında simetrik düzende yayılan
ve üçgen biçiminde tepesi yükselen, soyut akantus yaprakları, kıvrık dallar, gerdanlık
gibi dizilmiş istiridye kabukları ve küçük çiçeklerden oluşan barok kompozisyonlarla
süslenmiştir. Girişin iki yanındaki pencerelerin üstlerinde bu kompozisyonlar yerine
Barok aynalara benzeyen levhalara Mekke ve Medine tasvirleri işlenmiştir (Şekil
A.244-245) (Arık, 1973, s.16). Benzer bezemeler Kasımlar Köyü Camii harimine
açılan pencerelerde de görülmektedir. Motifler kireç badana altında kaldığı için
seçilememektedir; fakat birinci seviye pencere üstlerinde ve ikinci seviye revzenlerin
çevresinde Barok üslupta bezemeler yer almaktadır.
5.2.4 Soma Damgacı Camii
Manisa'nın Soma İlçesi'nde Karamanlı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Caminin giriş
kapısının üstündeki kitabesinde 1872 (Hicri 1288) tarihi yer almaktadır. Yapı mimari
tasarımından çok duvar resimleriyle dikkati çekmektedir. Üzeri sarı boyanmış sıvalı,
taş duvarlı harim; içten düz ahşap tavan, dıştan ise saçaklı çatıyla örtülmüştür.
Yapının en önemli bölümü, geç dönem süslemeleriyle bezenmiş son cemaat yeridir
(Şekil A.247).
5.2.5 Babadağ Gazi Ali Paşa Camii
Romanya’da yer alan Babadağ Gazi Ali Paşa Caminin duvarları moloz taş örgülüdür.
Dıştan genişliği 15.00, derinliği 21.00 metredir. 7.68 metre yüksekliğindeki beden
duvarlarında iki sıra pencere dizisi yer almaktadır (Şekil A.248-249) (Ayverdi, 2000,
s.12). Caminin; 1293 (1876) Rus Harbi'nden önce yandığı ve sonrasında bugünkü
halini aldığı anlaşılmaktadır. Yangından sonra çatı ve tavan tamamen yeniden

yapılmıştır. Şemseli tavanın orta kısmında biri küçük, biri büyük kırk dilimli iki
göbek yapılmıştır. Dilimlerin ucunda sekizli yıldız vardır. Çıtaları ampir
üslubundadır. Ortada bronz yaldızlı bir yuvarlak göbek bulunmaktadır (Ayverdi,
2000, s.12).
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5.2.6 Hırşova Sultan Mahmut Camii
Hırşova Sultan Mahmut Camii, Dobriçe'nin batısında yer almaktadır (Ayverdi, 2000,
s.28). Son cemaat yeri hemen bütün Dobriçe camilerinde olduğu gibi, ahşap dikmeler
üzerindeyken, bunların yerine sonradan kagir bir cidar yapılmış, yerden yüksek ve
cami harimindekilerden daha büyük pencerelerle aydınlatılmıştır (Şekil A.288).
Harimin içinde üst mahfil camiyi üç tarafından kuşatmaktadır (Şekil A.250).
Mahfilin ahşap parmaklıkları ampir üslubundadır. Harimin doğu tarafında sekili bir
müezzin mahfili mevcuttur. Müezzin mahfili Kasımlar Köyü Camii vaaz kürsüsüyle
benzerdir. Mahfil merdiveni girişin batısındadır. Mihrabı sadedir. Tavan pasalı ve
yeşil boyalıdır; ortada sekizgen bir göbek bulunmaktadır (Şekil A.250-251)
(Ayverdi, 2000, s.29).
5.2.7 Mankalya Esma Sultan Camii
Romanya Dobruca Bölgesi Mankalya'da yer alan Esmahan Sultan Camii, İkinci
Sultan Selim'in kızı Sokollu Mehmet Paşa'nın eşi Esmahan Sultan'ın vakfiyesinde
yer almaktadır (Ayverdi, 2000, s.42). 1590 yılında inşa edilen cami kesme taştan
yapılmış, önü geniş revaklı, ahşap çatılı bir binadır. 50 cm çapında altı adet küfeki
sütuna oturan bir üst mahfil bulunmaktadır (Şekil A.289). Harim tavanının ortasında
bir göbek vardır. Göbekte altılı bir mühr-i Süleyman bulunmaktadır. Üst mahfil kafes
ile çevrelenmiştir (Şekil A.252-253) (Ayverdi, 2000, s.42).
Özellikle Bosna’da inşa edilmiş olan camiler Kasımlar Köyü Camii ile benzer
özellikler taşımaktadırlar. Bosna'daki ahşap minareli camiler ile ilgili analojik
araştırmalar, yapının restitüsyon kararlarının alınmasına yardımcı olmuştur. Kasımlar

Köyü Camii restitüsyon sorunlarının başında gelen minare şerefesi, ahşap minber
külahı ve kapısı, üst seviye dışlıkları gibi ayrıntıların restitüsyonuna yönelik veriler
sağlamıştır (Şekil A.254-271).
5.3 Restitüsyon Önerileri
5.3.1 Plan
Yapının bahçe merdivenlerinden güneyde yer alanlar özgün; kuzeyde yer alan
basamaklar sonradan yapılmıştır. Bu bölümde sahanlığın konumu ve giriş kapısıyla
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ilişkisi göz önünde bulundurularak, merdivenin tek kollu olduğuna karar verilmiştir.
Camiye giriş, tek kollu merdivenle sağlanmıştır.
5.3.2 Döşemeler
Caminin kadınlar mahfili, harim ve galerisinde döşemeler ahşap kaplıdır. Son cemaat
yerinin günümüzde şapla kaplı olması bir restitüsyon sorunudur. Benzer dönem
örneklerinde son cemaat yerlerinin zemini taş kaplıdır. Elde edilen veriye dayanarak
caminin son cemaat yerinin döşemesi için restitüsyon önerisi doğal taş kaplama
olarak hazırlanmıştır. Yapıdan elde edilen verilere bağlı kalınarak harim, galeri ve
kadınlar mahfili döşemesinin özgünlüğünü koruduğuna karar verilmiştir. Döşemeler
25 cm genişliğinde, 200 cm uzunluğunda 2 cm kalınlığında ahşapla kaplıdır.
5.3.3 Pencereler
Yapıda yer alan bazı pencereler zaman içinde kapatılmış, bazıları ise yenileri ile
aslına uygunluk gözetilmeden değiştirilmiştir. Pencerelerin özgün olanları tespit
edilmiş ve restitüsyonu yapıdan elde edilen verilere sadık kalınarak önerilmiştir. Bu
doğrultuda harim mihrap duvarındaki pencereler, güneybatı duvarındaki mihraba en
yakın alçı revzen dışındaki iki pencere, kuzeydoğu duvarındaki mihraba en yakın iki
revzen dışındaki diğer pencereler için restitüsyon önerisi hazırlanmıştır.
5.3.4 Mihrap ve minber
Yapının mihrabı özgünlüğünü korumaktadır. Üzeri kireç ve mavi yağlı boya ile
kaplandığı için motifler görülememektedir. Restitüsyon aşamasında önemli olan
kireçle badanalanmış yüzeylerin açığa çıkarılması ve üzerlerindeki bezemelerin
tespitinin yapılmasıdır. Bazı parçaları ortadan kaybolan minberin tamamlanması
gereken parçaları için bir tipoloji araştırması yapılmıştır. Benzer dönem örnekleri
incelenerek yok olan taç kısmı için restitüsyon önerisi hazırlanmıştır (Şekil B.85).
5.3.5 Tavan
Harim tavanının yıkılmış olması restitüsyon sorunlarının başında gelmektedir.
Depremde çatıyı taşıyan ahşap kirişler hareket etmiş; tavan kaplamaları düşmüştür.
Galeride ve son cemaat yerinde tavan kaplaması bulunmadığı düşünülmektedir. Son
cemaat yerinde daha küçük kesite sahip düzgün sıralanmış kirişler kullanılmıştır;
kirişlerin duvara oturduğu kısımlarda herhangi bir tavan kaplaması izine
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rastlanmamıştır. Yapının düşen parçalarından yararlanılarak restitüsyon önerisi
hazırlanmıştır (Şekil A.55).
5.3.6 Çatı
Caminin özgün örtü sistemi korunmuştur. Bu nedenle restitüsyonda çatı, malzeme ve
biçimlenişi aynı kalmıştır. Dikdörtgen plan üzerine ahşap iskeletli kırma çatı yer
almaktadır. Mertekler saçak oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Merteklerin önünde
2,5 cm kalınlığında 12 cm yüksekliğinde alın tahtası yer almaktadır.
5.3.7 Cepheler
Benzer dönem örnekleri incelendiğinde, yapının dış duvarlarındaki almaşık taş
örgüsünün üzerinin sıva ve boyayla kaplandığı görülmüştür. Kasımlar Köyü
Camii’nde yapının saçak altında kalan korunmuş kısımları incelendiğinde benzer bir
durum görülmektedir. Bugün özellikle saçak altındaki bölgede rastlanan nim sıva
kalıntıları, Kasımlar Köyü Camii'’nde dış cephelerin bu teknikte bitirilmiş olduğunun
göstergesidir (Şekil A.84).
5.3.8 Minare
Minarenin en önemli restitüsyon sorunu, şerefenin özgün formunun tespitidir. Benzer

dönem örnekleri incelenerek şerefeyi ve külahı oluşturan bölüm için restitüsyon
önerisi hazırlanmıştır (Şekil B.54). Minarenin ahşap serenini çevreleyen basamaklar

ahşaptır. Minarede, seren etrafına çakılan 24 cm rıhta sahip ahşap basamakların
ulaştığı +9.72 m kotunda şerefe başlamaktadır.Minarenin şerefe kotunda dışarı açılan

bir adet ahşap kapı yer almaktadır. Şerefe biçimi içim analojik araştırma yapılmıştır.

Güneydoğu yönündeki ahşap kapıdan şerefeye çıkılmaktadır. 45 cm genişliğindeki

şerefe minare gövdesini çevrelemektedir. Külah başlangıç seviyesi olan +12.10 m

kotuna kadar yükselen şerefe bölümü kaplama tahtaları ile kapatılmıştır. Daire planlı
gövdenin etrafını saran şerefeyi, 45 x 70 cm genişliğinde, +11.20 m kotunda

başlayan pencereler aydınlatmaktadır.
5.3.9 Bezemeler
Harim ve kadınalr mahfilindeki ahşap dikmeler arasında yer alan kemerlerin üzerinin
kireç badanalı olması nedeniyle bezemeler görülememektedir. Kemerler üzerindeki
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Barok üsluptaki kalem işi bezemeler için, görülebilen kısımlardaki motiflerden
yararlanılarak restitüsyon önerisi geliştirilmiştir.
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6. RESTORASYON
Kasımlar Köyü Camii 1999 yılından beri kullanılmamaktadır. Bu durum
bozulmaların hızını arttırmıştır. Yapının onarılması, tekrar kullanıma uygun hale
getirilerek gelecek nesillere aktarılması restorasyon projesinin çıkış noktasıdır.
Yapının bakımının sürekliliğinin sağlanabilmesi için kullanılması gerekmektedir. Bu
nedenle yapının özgün işlevini sürdürmesi en doğru karardır. Restorasyon
aşamasında

geleneksel

yapım

teknikleri

kullanılacaktır.

Caminin

işlevini

sürdürebilmesi için yapıda çeşitli onarım müdahaleleri uygulanmalıdır. Yapının
duvarlarının

sağlamlaştırılması,

hatılların

ve

çatıyı

taşıyan

kirişlerin

sağlamlaştırılması ve değiştirilmesi, alaturka kiremit örtünün elden geçirilerek
bakımının yapılması, ahşap dikme ve kemerlerin sağlamlaştırılması, dış cephe
sıvalarının tamamlanması, iç sıvaların onarılması, minarenin şerefe kısmının
tamamlanması gerekmektedir.
6.1 Sağlamlaştırma
6.1.1 Duvarların sağlamlaştırılması
Özellikle depremden kaynaklanan çatlakların onarılması yapıda gerekli görülen
önemli bir müdahaledir. Bu amaçla, yapının üst örtüsünün kaldırılması, çatıyı taşıyan
ahşap kirişlerin sağlamlığının incelenmesi, taşıyıcı beden duvarlarında ortaya çıkan
hasarların tespit edilip giderilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkarılan
çatlaklar açılarak bulundukları kısımlar aynı malzeme ve yapım tekniğiyle yeniden
örülmelidir. Dış cephelerdeki pencere kemerlerinin taş ve tuğlalarındaki yüzey
kayıpları incelenmeli ve 5 cm’den derin yüzey kayıpları için var olan taşlar
yerlerinden çıkarılarak yerlerine aynı malzeme özelliklerine ve boyutlara sahip taşlar
yerleştirilmelidir. Kiremitler alındıktan sonra çürüyen kiremit altı tahtaları ayrılarak
kullanılabilir durumda olanlar numaralandırılarak istiflenecektir. Yapıda bulunduğu
bölüme göre numaralandırılması yapılan
yerleştirilecektir.
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malzemeler tekrar aynı yerlerine

6.1.2 Hatılların ve kirişlerin sağlamlaştırılması
Yapıdaki

ahşap

elemanların

mikroorganizma,

mantar

ve

böceklere

karşı

dayanıklılığını arttırmak gerekmektedir. Çürüdüğü tespit edilen ahşap kiriş ve hatıllar
yenileri ile değiştirilecektir. Yapıda yer alan taşıyıcı kirişlerin üzerinde herhangi bir
koruyucu ya da boya katmanı yer almamaktadır. Dış etkenlerden kaynaklanan
bozulmaları önlemek için sağlam durumdaki kirişlerin üzerine rutubete karşı
dayanımı arttıran koruyucu karışım sürülerek bakımı yapılacaktır. Organik çözeltili
koruyucular ahşaba su itici özelliği kazandırdıkları için rutubetten de korumaktadır
(Günay, 2007, s.55).
6.1.3 Ahşap dikme ve kemerlerin sağlamlaştırılması
Yapıda yer alan ahşap dikmeler böceklenme ve mantara karşı ilaçlanmalıdır.
Galeride yer alan dikmelerin bazılarının başlıkları yok olmuştur. Eksik başlıkların
yapıda yer alan örnekler esas alınarak aynı profil ve boyutlarda yeniden yapılması
gerekmektedir. Galeri kuzeydoğu bölümünde yer alan dikmeler arasındaki
kemerlerde ileri seviyede malzeme kaybı gözlenmektedir. Kuzeybatı cephesinde yer
alan yarısı düşmüş profilli kemer tamamlanacaktır (Şekil B.73). Kemerler üzerinde
sıvası dökülmüş ahşap yüzeyi aşığa çıkmış kısımlarda kireç harcı kullanılarak yüzey
sıvanacaktır. Uygulanacak harcın malzeme özelliklerinin yapıda yer alan mevcut
özgün harçla aynı olması gerekmektedir. Yapıdan alınan örneklerin mazleme analiz
sonuçlarına göre kemeler üzerinde 2 cm kalınlığında saman kıtıklı çamur harcı
üzerinde 4 mm kalınlığında kireç harcı yer almaktadır.
6.2 Onarım ve Bütünleme
Özellikle ahşap elemanlarda eksilen parçaların, aslına uygun olarak tamamlanması
gerekmektedir. Harim mekanı tavan kaplama tahtalarının birçoğu yapının içindedir.
Kullanıma uygun olanlar yerlerine yerleştirilmeli , kötü durumdakilerin yerine
malzeme niteliği açısından yakın değerlere sahip elemanlar getirilmelidir. Bütünleme
yapılması gereken önemli yerler sıva yüzeylerindeki kayıpların bulunduğu
kısımlardır (Şekil A.99).
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6.2.1 Dış cephe sıvalarının onarılması
Onarım aşamasında cephelerde yer alan özgün sıvanmış yüzeyler korunacak, derzi
boşalan kısımlara kireçli harçla nim sıva tekniğinde derzleme yapılacaktır (Şekil
B.97-100). Çamur esaslı sıva, dış hava koşullarından çok kısa sürede etkilenen bir
malzeme olduğu için sürekli bakımı sağlanmalıdır. Duvarlarda gerekli görülen
temizleme

işlemleriyle,

grafiti

ve

benzeri

olumsuz

uygulamalar

ortadan

kaldırılacaktır. Duvarlarda gerekli görülen işlemler ise, bilinçsiz yapılan duvar
yazıları, boyaları, kötü renk seçimleri gibi olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. Bu
doğrultuda harimdeki ahşap pencere kapakları üzerindeki kırmızı ve yeşil renkli
yağlı boyalar raspalanarak kapaklar açık kahverengi boyanacaktır. Kadınlar mahfili
giriş kapısı üzerinde yer alan duvar yazıları ve yağlı boya raspalanarak ahşap yüzey
temizlendikten

sonra

pencere

kapaklarıyla

uyumlu

renkte

yağlı

boyayla

boyanacaktır.
6.2.2 İç mekanda sıvalarının onarılması
İç mekanların kireç esaslı sıvası yer yer dökülmüştür. Özgün malzeme ve yapım
tekniği ile duvar yüzeylerinin kireç harcıyla tamamlanması gerekmektedir. Galeri
katı duvarlarında sıvası dökülen yüzeyler sıvanacaktır. Harim ve kadınlar mahfili
duvarlarında ve kemerler üzerinde yer alan kalem işi bezemeleri açığa çıkarmak için
kireç badanalı yüzeyler suyla ıslatılmış süngerle silinerek, boyalara zarar vermeden
ortaya çıkarılacaktır (İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güleç, kişisel görüşme).
Mevcut bezemeler eksik kalan kısımlar tamamlanmadan korunacaktır.
6.3 Yeniden Yapım
Yerinde olmayan elemanların, restitüsyona uygun olarak özgün teknik ve
malzemeler kullanılarak yapılması gerekmektedir. Cami bahçe merdivenleri projede
belirtilen ölçülere uygun olarak tek kollu, beş basamaklı küfeki taşından
oluşturulacaktır.
Yapı içinde yeniden yapım önerisi olarak, üst pencere dışlıkları için çelik donatılı,
beyaz çimento kullanılarak oluşturulan dışlıklar kullanılacaktır. Ahşap minberin
külahı benzer dönem örnekleri incelenerek verilen karara göre yeniden yapılacaktır.

Günümüzde mevcut olmayan minarenin şerefe kısmı için restitüsyon önerisine uygun
bir bütünleme çalışması yapılması önerilmiştir. Analoji çalışmaları sonucunda karar
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verilen boyutlara uygun olarak minare şerefesine ulaşılabilmesi için serene çakılan
ahşap basamaklar elden geçirilecek, üst kısımlarda mevcut olmayan basamaklar
yeniden yapılacaktır. Şerefenin balkon kısmı benzer dönem örnekleri incelenerek
belirlenen restitüsyon önerisine uygun olarak inşa edilecektir. Minare külahı kurşunla
kaplanacaktır.
6.4 Bezemelerin Korunması
Camideki bezemeler, kireç badana ile kaplanmış olan ibadet mekanında yer alan
duvarlardaki kalem işi motifler ortaya çıkarıldıktan sonra mevcut hali ile korunup
sergilenecektir. Aslına uygun olarak motifleri tamamlamak yerine var olan kısımların
korunmasına, kalem işi bezeme olmayan yerlerde ise kireçli harçla yüzeyin
sıvanmasına karar verilmiştir.
Caminin yeniden işlevini kazanması ile birlikte sürekli bakım ve kullanım yapının
korunmasını sağlamada yararlı olacaktır.
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7. DİĞER YAPILAR
7.1 Şadırvan
Caminin doğusunda yer alan sekizgen planlı şadırvan alaturka kiremit örtülü bir

çatıya sahiptir (Şekil A.31–32). Şadırvanın köşelerinde 15x15 cm kesitli, 200 cm

yükseklikte ahşap dikmeler yer almaktadır. Şadırvanın ortasında yer alan bir metre
yüksekliğindeki tuğladan yapılmış havuzu çevreleyen seki, kuzeydoğuda yer alan
odanın duvarına bitişiktir (Şekil A.32).
7.2 Köy Odası
Şadırvanın hemen yanında bulunan ve müezzin odası olarak adlandırılan 4 x 4 metre

boyutlarındaki mekan günümüzde cami işlevini yerine getiremediği için köy halkı
tarafından ibadet için kullanılmaktadır (Şekil A.33). Odanın batı duvarında tek
kanatlı bir ahşap kapı ve iki adet ahşap giyotin pencere yer almaktadır (Şekil A.34).
Kuzey duvarında iki adet ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Doğu duvarında orta
aksta ocak, ocağın iki tarafında nişler vardır (Şekil B.3). Mekanın güney duvarında
bir adet ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Ahşap karkas arası kerpiç dolgulu
duvarlar üzeri sıvanarak badanalanmıştır (Şekil A.33). Zemin kaplaması ve tavanı
ahşap olan yapının ahşap beşik çatısı şadırvanın çatısıyla birleştirilmiş ve üzeri
Marsilya tipi kiremitle kaplanmıştır (Şekil B.2). Yapıda herhangi bir restitüsyon
sorunu bulunmamaktadır. Yapıda herhangi bir bozulma olmadığı için restorasyon
önerisi yapılmamış, mevcut haliyle korunması gerektiğine karar verilmiştir.
7.3 Cami Avlusu
Caminin güneydoğu duvarından başlayan bahçe duvarları, doğuya doğru uzanırken
şadırvanı, odayı çevreleyerek müezzin evinin kuzeydoğu cephesine birleşerek

sonlanmıştır. Caminin kuzeydoğu yönünde yer alan bu bahçede şadırvan ve
şadırvana bitişik olarak inşa edilen ve müezzin odası olarak kullanılan mekan yer
almaktadır (Şekil A.39). Ayrıca caminin kuzeyinde müezzine ait ev yer almaktadır.
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7.4 Müezzin Evi
Caminin hemen kuzeyinde yer alan kare planlı, 8.20x8.20 m boyutlarında, ahşap

karkas yapı günümüzde müezzin evi olarak kullanılmaktadır. İki katlı olan yapının
güney cephesinde orta aksta yer alan ahşap basamaklar sahanlığa açılan iki kapıya
ulaşmaktadır. Yapının batı cephesindeki tek kanatlı ahşap kapı eve giriş için
kullanılmaktadır (Şekil B.3). Kasımlar köyünde yaşayanlar yapının bir dönem
muhtarlık ve ilkokul binası olarak kullanıldığını belirtmiştir. Günümüzde konut
olarak kullanılan yapının zemin katı odunluk ve depodur. Kare mekanın kuzey
duvarında üst kata ulaşan ahşap merdivenler yer almaktadır (Şekil A.38). Zemini
toprak olan mekanın duvarları ahşap karkas arası kerpiç dolguludur ve üzeri
sıvanarak kireçle badanalanmıştır. Mekanın ortasında üst kat döşemesini destekleyen
ahşap dikmeler bulunmaktadır (Şekil B.3). Ahşap merdivenler birinci kat holüne
ulaşmaktadır (Şekil B.3). Holün doğu ve batısında odalar, mutfak ve banyo
bulunmaktadır. Mekanın zemini ve tavanı ahşap kaplamadır. Batısındaki odadan
mutfağa geçilmektedir. Güney duvarına bitişik olan mutfağın sadece lavabosu vardır.
Doğusundaki odanın hemen güneyinde ise banyo ve tuvalet yer almaktadır. Tüm
mekanların pencereleri ahşap giyotin penceredir (Şekil A.37). Kapıları tek kanatlı

basit ahşap kapılardır. Dört cephesi de dışarı açıktır (Şekil A.35). İçten olduğu gibi
dıştan da duvarlar sıvanarak kireçle badanalanmıştır. Çatısı ahşap strüktürlü kırma
çatılıdır ve Marsilya tipi kiremitle kaplıdır (Şekil B.2).
Yapıda herhangi bir restitüsyon sorunu bulunmamaktadır. Yapıda doğramalar için
mevcut özgün giyotin pencere detayları kullanılarak oluşturulan pencere önerisi
dışında mevcut durumunun korunmasına karar verilmiştir.
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8. SONUÇ
Kuzeybatı duvarında yer alan kitabeden 1766 yılında inşa edildiği anlaşılan yapı;

özgün durumunu büyük oranda koruyarak günümüze ulaşmıştır. İki katlı ve yığma

yapım tekniğinde inşa edilen caminin ana bölümünü harim oluşturmaktadır. Açık
avludan kapalı mekana geçmek için hazırlayıcı bir mekan niteliğindeki son cemaat
yerinin bu niteliğini yitirerek, giriş holü işlevine sahip kapalı avluya dönüştüğü
görülmektedir. Camide son cemaat yeri, onun üst katındaki galeri, harim, harimin
içinde galeri katı seviyesindeki kadınlar mahfili görülmektedir. Son cemaat yerinde

yer alan L şeklindeki ahşap merdiven galeri ve kadınlar mahfiline ulaşımı
sağlamaktadır. Harimde yer alan iki sıra pencere mekanların aydınlatılmasını
sağlamaktadır. Camide 18. yüzyıl sivil mimarisiyle ortak özellikler gösteren kırma
çatı, düz ahşap atkılı tavan gibi öğeler bulunmaktadır.
Osmanlı sanatı, 18. yüzyılla birlikte Batılılaşma sürecine girmiş, mimari
biçimlenişler bu değişimin etkisinde kalmıştır. Bilecik Kasımlar Köyü Camii
Osmanlı Geç Dönem Mimarisi karakterini oluşturan öğelerin kullanıldığı bir yapıdır.
Barok üsluptaki kalem işi bezemeler, profilli ahşap kemerler, bu öğelerin başında
gelmektedir. Diğer yandan kırsal mimarinin bir parçası olan natüralist üslupta
oluşturulan çiçek demetleri, caminin minber, tavan kaplama tahtaları gibi
elemanlarını süslemektedir.
Anıtın özgün kimliği ve tarihi-estetik değerleri korunarak cami işlevinin devamına
karar verilmiştir. Kötü onarımlardan, özensiz kullanımdan ve içinde bulunduğu
fiziksel koşullardan kaynaklanan pek çok hasarı olan Kasımlar Köyü Camii’nin, bu
hasarlardan arındırılarak işlevine uygun olarak yaşatılması gerekmektedir.
TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan cami, bugün çeşitli strüktürel sorunlar
nedeniyle işlevini sürdürememektedir. 1999 depreminin ardından oluşan hasarlar
yapının geleceğini tehlikeye atmıştır. Yapıda gerçekleştirilen malzeme, bozulma ve
kronolojik analizler, hem restitüsyon projesine ışık tutmuş, hem de mevcut durumun
tüm ayrıntılarıyla kaydedilmesini sağlamıştır. Hazırlanan restitüsyon ve restorasyon
çalışmalarıyla yapının uzun yıllar ayakta kalabilmesi üzerine incelemeler yapılmıştır.
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Bu çalışmada ele alınan köy camii Avrupa sanatı etkilerinin yayılmaya başladığı
devre

rastlamaktadır.

Gölpazarı

İlçesi’ne

bağlı

diğer

köylerdeki

camiler

incelendiğinde Kasımlar Köyü camisiyle benzer özelliklerde olduğu halde büyük
oranda bozuldukları gözlemlenmiştir. Birçoğunun duvarları seramikle kaplanmış,
minareleri ve çatıları yeniden yapılmıştır. Kasımlar Köyü Camii, özgünlüğünü
koruduğu için ayrı bir yere sahiptir.
Cami, dikdörtgen planı, kârgir duvarları, cephelerde iki sıralı pencere düzeni, ahşap
taşıyıcı sistemli alaturka kiremit kaplı çatısıyla 18. yüzyıla ait bir köy camiidir.
Büyük ölçüde ahşap malzemenin kullanıldığı yapıda duvarlar kârgirdir. Galeri katı
hizasında kuzeybatı cephesindeki ahşap revak tüm cephe boyunca devam etmektedir.

Anadolu’daki ahşap camiler, Selçuklular çağından, Osmanlı İmparatorluğu’nun
yıkılışına kadar uzanan dönemde görülmektedir (Arık, 1973). Geçmişten günümüze
gelen en eski yapı malzemelerinden biri olan ahşap Türkler tarafından yaygın olarak
kullanılmıştır. Anadolu’da varlığını sürdüren uygarlıkların çoğunda olduğu gibi
Anadolu Selçuklu mimarisinde de ahşap vazgeçilmez yapı malzemelerinden biri
olmuştur. Ahşabı Anadolu’ya gelmeden önce de kullanan Türkler ahşap yapı
geleneğini Orta Asya’dan Anadolu’ya beraberlerinde getirmişlerdir. Ahşap
çoğunlukla sütun, mihrap, minber, kapı, sanduka gibi mimari elemanlarda sık tercih
edilen bir malzeme olmuştur (Erakan, 2010). Mimari yapı elemanlarının yanı sıra
taşıyıcı sistemde de kullanıldığı örnekler bulunmaktadır. Bunun en güzel
örneklerinden biri de Kasımlar Köyü Camii’dir.
Sonuç olarak alınan tüm restorasyon kararları önemli bir kültür varlığı olan Kasımlar

Köyü Camii'nin daha uzun yıllar yaşatılmasını sağlamaya yöneliktir. Yapılacak olan
çalışmalar böylesine önemli bir yapının belgelenmesini de sağlayarak gelecek
kuşaklara aktarılmasına yardımcı olacaktır. Yapının özgün işleviyle yaşatılması
amacıyla yapılacak olan restorasyon çalışmalarının

ilkelerinin doğru olarak

saptanması hedef alınmıştır. Yapılan araştırmalar ve tespitler ışığında geliştirilen
restorasyon çalışmalarının kurtarılmayı bekleyen tarihi eserlere örnek teşkil etmesi
amaçlanmıştır. Camiyi kullanacak olan yöre halkının restorasyon ve önemi hakkında
bilgilendirilmesi hedef alınarak bu çalışma hazırlanmıştır.
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Şekil A.5: Bilecik ili yollar haritası, Türkiye Yurt Ansiklopedisi, Bilecik.

Şekil A.6: Gölpazarı İlçesi ve Kasımlar Köyü arasında yer alan karayolu ve tali
yolun konumu.
Şekil A.7: Gölpazarı Genel Görünüm, 2006.
Şekil A.8: Kasımlar Köyü Genel Görünüm

Şekil A.9: Bilecik Kasımlar Köyü topografik harita, Başbakanlık Vakıflar Bursa
Bölge Müdürlüğü Arşivi
Şekil A.10: Kasımlar Köyü Camii ve Çevresi Vaziyet Planı.
Şekil A.11: Kasımlar Köyü Camii Kadastral Plan.

Başbakanlık Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü Arşivi
Şekil A.12: Bilecik Kasımlar Köyü Camii Vaziyet Planı röperli krokisi,
Başbakanlık Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü Arşivi.
Şekil A.13: Bilecik Kasımlar Köyü Camii Güneydoğu ve Kuzeybatı Görünüşü,
Başbakanlık Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü Arşivi, 2005.
Şekil A.14: Bilecik Kasımlar Köyü Camii Kuzeydoğu Cephesi Revzen Görünüşü,
Başbakanlık Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü Arşivi, 2005.

Şekil A.15: Bilecik Kasımlar Köyü Camii İç Görünüşü, Başbakanlık Vakıflar Bursa
Bölge Müdürlüğü Arşivi,2005.
Şekil A.16: Bilecik Kasımlar Köyü Camii Tavan Göbeği,
Başbakanlık Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü Arşivi,2005.

Şekil A.17: Bilecik Kasımlar Köyü Camii Galeri Penceresi Üzerindeki Kalemişi
Bezeme, Başbakanlık Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü Arşivi,2005.
Şekil A.18: Bilecik Kasımlar Köyü Camii Galeri Kemer Görünüşü,
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Başbakanlık Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü Arşivi,2005.
Şekil A.19. Bilecik Kasımlar Köyü Camii güneybatısında yer alan konut.
Şekil A.20: Bilecik Kasımlar Köyü’nde yer alan konut.
Şekil A.21: Bilecik Kasımlar Köyü’nden bir konut.
Şekil A.22: Bilecik Kasımlar Köyü’nden bir ahır.

Şekil A.23: Bilecik Kasımlar Köyü, geleneksel konut örneği.
Şekil A.24: Cumba görünüşü.

Şekil A.25: Bilecik Kasımlar Köyü bir konutta yer alan çıkma.
Şekil A.26: Bilecik Kasımlar Köyü sokak dokusu.

Şekil A.27: Bilecik Kasımlar Köyü konutta çıkma şeklindeki hela.
Şekil A.28: Üst kata ulaşan ahşap merdivenler.

Şekil A.29: Ahşap konutta çıkma şeklindeki hela

Şekil A.30: Cami avlusuna giriş ve şadırvan.

Şekil A.31: Şadırvan ve bitişiğindeki köy odası.

Şekil A.32: Köy odası kuzeybatı duvarında yer alan giyotin pencereler

Şekil A.33: Köy odası kuzeybatı duvarında yer alan giyotin pencereler
Şekil A.34: Köy odası güneybatı duvarında yer alan giriş kapısı
Şekil A.35: Müezzin evi ve cami.

Şekil A.36: Müezzin evi güneybatı duvarındaki giriş kapısı

Şekil A.37: Müezzin evi güneydoğu ve kuzeydoğu cepheleri
Şekil A.38: Müezzin evi üst kata ulaşan merdivenler

Şekil A.39: Bahçe, şadırvan ve çevre duvarı.

Şekil A.40: Caminin kuzeydoğu yönünden genel görünüşü.
Şekil A.41: Cami merdivenleri ve sahanlık.
Şekil A.42: Merdiven basamakları.

Şekil A.43: Cami son cemaat yerinde kadınlar mahfiline çıkan merdiven.
Şekil A.44: Harimi aydınlatan üst pencereler.
Şekil A.45: Kadınlar mahfili genel görünüm.
Şekil A.46: Kadınlar mahfili ahşap çıkma.

Şekil A.47: Galeri katında minare gövdesi.
Şekil A.48: Minare girişi.

Şekil A.49: Galeri kuzey köşesi.

Şekil A.50: Cami son cemaat yeri girişi.

Şekil A.51: Cami girişi önündeki merdivene ait taş basamaklar.
Şekil A.52: Cami girişi önündeki taş basamaklar.
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Şekil A.53: Son cemaat yeri girişi yanındaki parmaklıklar.
Şekil A.54: Galeri katını taşıyan ahşap kirişler.

Şekil A.55: Minare sereni ve ona yaslanan tavan kaplama tahtaları.

Şekil A.56: Harim kapısının batısındaki mihrabiye.

Şekil A.57: Cami harim kapısı içerden görünüşü ve mahfili taşıyan sütun ve
kemerler.
Şekil A.58: Cami zemin kat sofa düzeni.

Şekil A.59: Kıble duvarına yaslanan ahşap minber.

Şekil A.60: Kıble duvarında mihrabın doğusundaki ahşap seki.
Şekil A.61: Ahşap vaaz kürsüsü.

Şekil A.62: Alt pencere ve ahşap kapağı.
Şekil A.63: Özgün alçı revzen.

Şekil A.64: Güneydoğu cephesindeki kapatılmış pencere.
Şekil A.65: Duvarda yer alan kalem işleri.

Şekil A.66: Harim mekanında duvarlarda yer alan yağlı boya.
Şekil A.67: Harimde yer alan bezemeli tavan göbeği.

Şekil A.68: Galeri katı doğu yönünde yer alan ahşap dikme ve korkuluklar.
Şekil A.69: Galeri katı doğu yönünde yer alan ahşap kemerler.
Şekil A.70: Ahşap minare gövdesi.

Şekil A.71: Kadınlar mahfili kapısı.

Şekil A.72: Kadınlar mahfili kapısı doğusunda yer alan pencere ve üzerindeki kalem
işi.
Şekil A.73: Çatıyı taşıyan ahşap kirişler.

Şekil A.74: Kadınlar mahfilindeki ahşap dikmeler.

Şekil A.75: Kadınlar mahfilindeki ahşap dikmeler arasındaki kemerler.
Şekil A.76: Kadınlar mahfili ahşap tavan göbeği.
Şekil A.77: Harim zemin kaplama tahtaları.

Şekil A.78: Kadınlar mahfili ahşap tavanın göbeği.
Şekil A.79: Çatıyı taşıyan kirişler.

Şekil A.80: Çatı aşığını taşıyan dikmeler.

Şekil A.81: Saçak ucuna uzayan mertekler.
Şekil A.82: Minareyi destekleyen kirişler.

Şekil A.83: Cephede almaşık örgü; moloz taş arasında 15 cm yüksekliğinde 3 sıra
tuğla.
Şekil A.84: Cephelerde saçak altında kalmış özgün nim sıva.

Şekil A.85: Cephelerde sıvanın dökülmesi ile ortaya çıkan taş doku.
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Şekil A.86: Kuzeybatı cephesindeki çimento derzli yüzey.
Şekil A.87: Güneydoğu Cephesindeki tuğla hatıl hizaları.
Şekil A.88: Güneydoğu cephesi pencere düzeni.

Şekil A.89: Güneydoğu cephesi köşe pahı.

Şekil A.90: Mihrabın doğusunda yer alan kapatılmış pencere.

Şekil A.91: Güneybatı cephesi ile güneydoğu cephesinin birleştiği bölgedeki
çatlaklar.
Şekil A.92: Güneybatı cephesi genel görünüm.

Şekil A.93: Güneybatı cephesi pencere dizilimi.

Şekil A.94: Güneybatı cephesi batı ucundaki köşe pahı.
Şekil A.95: Alt seviye pencere ahşap parmaklık.
Şekil A.96: Ahşap minare.

Şekil A.97: Köşelerde yelpaze şeklinde yerleştirilmiş ahşap mertekler.
Şekil A.98: Alaturka kiremit örtüsü.

Şekil A.99: Kuzeybatı cephesi üst seviyedeki ahşap kemerler.
Şekil A.100: Kuzeybatı cephesi genel görünümü.

Şekil A.101: Cami kitabesinde kitabede H. 1190 – M. 1776 tarihi ve “Maşallah”
yazısı yer almaktadır
Şekil A.102: Kuzeybatı cephesi batı köşesindeki devşirme taş.

Şekil A.103: Kuzeybatı cephesi kuzey köşesindeki devşirme taş.
Şekil A.104: Kuzeybatı cephesindeki çimento harçlı derzleme.
Şekil A.105: Cami Kuzeydoğu Cephesi genel görünümü.
Şekil A.106: Cami son cemaat yeri girişi.

Şekil A.107: Basamakların yanındaki devşirme sütun.
Şekil A.108: Galeri katındaki kemerler.

Şekil A.109: Kuzeydoğu cephesindeki çimentolu onarım.

Şekil A.110: Kuzeydoğu cephesi doğu ucundaki çatlaklar.

Şekil A.111: Son cemaat yeri ahşap kirişler.

Şekil A.112: Lento üzerindeki yuvarlak tuğla kemer.

Şekil A.113: Yuvarlak tuğla kemerli üst seviye pencereleri.

Şekil A.114: Galeri katı çatı kirişleri.

Şekil A.115: Ahşap kirişler üzerindeki çatı makasları.
Şekil A.116: Minare gövdesini destekleyen kirişler.

Şekil A.117: Moloz taş duvar örgüsü.

Şekil A.118: Üst seviye pencere kemerindeki kireçtaşı.

Şekil A.119: I No’lu örneğin alındığı yer.
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Şekil A.120: I No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.121: I No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.122: II No’lu örneğin alındığı yer.
Şekil A.123: II No’lu örneğin alındığı yer.
Şekil A.124: II No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.125: III No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.126: III No’lu örneğin alındığı yer.
Şekil A.127: III No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.128: IV No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.129: IV No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.130: IV No’lu örneğin alındığı yer.
Şekil A.131: V No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.132: V No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.133: V No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.134: VI No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.135: VI No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.136: VI No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.137: VII No’lu örneğin alındığı yer

Şekil A.138: VII No’lu örneğin alındığı yer.
Şekil A.139: VII No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.140: VIII No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.141: VIII No’lu örneğin alındığı yer.
Şekil A.142: VIII No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.143: IX No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.144: IX No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.145: IX No’lu örneğin alındığı yer.
Şekil A.146: X No’lu örneğin alındığı yer.
Şekil A.147. Cami giriş kapısı

Şekil A.148. Harim giriş kapısı

Şekil A.149. Harim kapısı içten görünüş
Şekil A.150. Kapı kilit sistemi

Şekil A.151. Kadınlar mahfili giriş kapısı dış görünüş
Şekil A.152: Kadınlar mahfili kapısı iç görünüşü.

Şekil A.153: Son cemaat yeri parmaklıkları.

Şekil A.154: Harim alt seviye pencere iç görünüşü.
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Şekil A.155: Harim alt seviye pencere dış görünüşü.
Şekil A.156: Pencere denizliği.

Şekil A.157: Pencere kapakları ve ahşap lokmalı parmaklık.
Şekil A.158: Harim batı duvarındaki üst seviye alçı revzen.

Şekil A.159: Harim doğu duvarındaki üst seviye alçı revzen.

Şekil A.160: Harim doğu duvarındaki üst seviye alçı revzen.
Şekil A.161: Mihrap üzerinde yer alan ahşap doğrama.

Şekil A.162: Harim batı duvarında yer alan üst seviye pencere.
Şekil A.163: Harim batı duvarında yer alan üst seviye pencere.
Şekil A.164: Ahşap minare.

Şekil A.165: Galeri katı döşemesine oturan minare gövdesi.
Şekil A.166: Minare girişi.

Şekil A.167: Büyük ölçüde yıkılmış olan ahşap basamaklar.
Şekil A.168: Minare şerefesi döşemesi hizasındaki boşluk.

Şekil A.169: Gövdeyi çevreleyen çerçeve ve şerefe hizasında boşluğa açılan kapı.
Şekil A.170: Seren ile külahın birleşimi.
Şekil A.171: Minare külahı ve alem.
Şekil A.172: Kemer ve dikmeler.

Şekil A.173: Kalem işi bezemeli kemerler.
Şekil A.174: Mahfiller kemerleri.

Şekil A.175: Zemin kat sofasında 30 cm yüksekliğindeki korkuluk.
Şekil A.176: Korkuluk ve dikme birleşimi.

Şekil A.177: Galeri katı kemerler ve dikmeler.

Şekil A.178: Dikmeler arasındaki ahşap korkuluk.

Şekil A.179: Galeri katı kemerleri ve üzerindeki bezeme.
Şekil A.180: Galeri katı kemerler üzerindeki bezeme.
Şekil A.181: Kadınlar mahfili dikme ve korkulukları.
Şekil A.182: Kadınlar mahfilinde yer alan çıkma.

Şekil A.183: Kadınlar mahfilinde yer alan çıkma.

Şekil A.184: Kadınlar mahfilindeki üzeri badanalı kemerler.

Şekil A.185: Güneybatı saçak altında kalmış özgün sıvalı yüzey.

Şekil A.186: Kuzeydoğu cephesinde pencere kemerlerindeki renkli bölümler.
Şekil A.187: Güney cephesinde pencere kemerlerindeki renkli bölümler.

Şekil A.188: Kadınlar mahfili kapısı üstündeki bezeme.

Şekil A.189: Galeri katı güney duvarı pencere üstündeki bezeme.
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Şekil A.190: Galeri katı mihrabiye görünüşü.

Şekil A.191: Mihrabiye içi bezeme.

Şekil A.192: Galeri katı güney duvarı kat silmesi.

Şekil A.193: Harim doğu duvarındaki badana altında kalmış bezeme.
Şekil A.194: Mihrabın iki yanında yer alan şehir tasvirleri.

Şekil A.195: Harim doğu duvarındaki alt seviye pencereleri arasındaki selvi ağacı
motifi.
Şekil A.196: Mihrabın kemeri.

Şekil A.197: Mihrap, genel görünüm.

Şekil A.198: Mihrabı çevreleyen şerit üzerindeki motifler.
Şekil A.199: Mihrap nişindeki buhurdanlar.

Şekil A.200: Mihrabın doğusundaki şehir tasviri.

Şekil A.201: Mihrabın batısındaki şehir tasviri.

Şekil A.202: Harim doğu duvarındaki pencere üstü bezeme.

Şekil A.203: Harim doğu duvarında en kuzeydeki pencere üstü bezeme.

Şekil A.204: Harim doğu duvarı güney ucundaki pencere üstü bezemesi.
Şekil A.205: Limon ağacı betimlemesi.

Şekil A.206: Harim doğu duvarı pencereler arasındaki selvi ağacı betimlemesi
Şekil A.207: Harim doğu duvarı revzen çevresindeki bezeme.

Şekil A.208: Harim doğu duvarı revzen çevresindeki bezeme.

Şekil A.209: Mihrap üzerindeki revzen çevresinde yer alan bezeme.

Şekil A.210: Son cemaat yeri güney duvarı mihrabiye.
Şekil A.211: Mihrap kenarındaki sarı renkli bordür.

Şekil A.212: Galeri katı doğusunda yer alan kemerler.

Şekil A.213: Galeri katı kuzey yönü kemerleri cephesi üzerindeki bezeme.

Şekil A.214: Galeri katı kuzey yönü kemerler üzerindeki bezeme iç görünüş.
Şekil A.215: Tavan kaplamaları üzerindeki kalem işi bezemeler.

Şekil A.216: Tavan kaplamaları üzerindeki kalem işi bezemeler.
Şekil A.217: Minber genel görünüşü.

Şekil A.218: Minber külahının kaidesi.

Şekil A.219: Minber gövdesinin harime bakan kısmı.

Şekil A.220: Minber gövdesindeki tablalardan örnek ve çevresindeki bordür.

Şekil A.221: Minber gövdesindeki çiçek demetleri.
Şekil A.222: Minber gövdesi batı bölümü.
Şekil A.223: Minber kapısı.
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Şekil A.224: Kadınlar mahfili kat silmesi.
Şekil A.225: Harim tavanı.

Şekil A.226: Harim tavanı en dış kısım.

Şekil A.227: Tavan göbek kısmı.

Şekil A.228: Göbekte yer alan daire şeklinde motif.
Şekil A.229: Kadınlar mahfili tavan kaplaması.
Şekil A.230: Kadınlar mahfili tavan göbeği.

Şekil A.231: Harimde yer alan sofalardaki köşeleri pahlı ahşap dikmeler
Şekil A.232: Pencere korkuluklarındaki bozulmalar.

Şekil A.233: Güneydoğu cephesinde pencere kemerlerindeki boşluk.

Şekil A.234: Güneydoğu cephesinde saçak altında kalmış özgün nim sıva.
Şekil A.235: Galeri katı batı duvarındaki sıvası dökülmüş yüzey.

Şekil A.236: Galeri katı güney duvarındaki sıvası dökülmüş kemerler.
Şekil A.237: Güneydoğu cephesindeki çatlaklar.
Şekil A.238: Harim tavanı yıkılan kısım.

Şekil A.239: Güneydoğu ve kuzeydoğu cepheleri birleşimindeki çatlak.
Şekil A.240: Güneydoğu ve güneybatı cepheleri birleşimindeki çatlak.

Şekil A.241: Kuzeybatı cephesindeki horasan taklidi derz.
Şekil A.242: Yozgat Başçavuş Camii

Şekil A.243: Yozgat Cevahir Ali Efendi Camii

Şekil A.244: Soma Emir Hıdır Bey Cami duvarında yer alan kent tasviri

Şekil A.245: Soma Emir Hıdır Bey Cami duvarında yer alan kent tasviri
Şekil A.246: Soma Emir Hıdır Bey Cami mahfil korkulukları
Şekil A.247: Soma Damgacı Camii

Şekil A.248: Babadağ'da Gazi Ali Paşa Camii Planı

Şekil A.249: Babadağ'da Gazi Ali Paşa Camii Kesiti
Şekil A.250: Hırşova'da Sultan Mahmut Camii Plan

Şekil A.251: Hırşova'da Sultan Mahmut Camii Kesit

Şekil A.252: Mangalya'da Esmahan Sultan Camii Planı

Şekil A.253: Mangalya'da Esmahan Sultan Camii Kesiti

Şekil A.254: Plan Örnekleri “Saraybosna’daki Ahşap Minareli Camiler”

Şekil A.255: Plan Örnekleri “Saraybosna’daki Ahşap Minareli Camiler”

Şekil A.256: Cümle Kapısı Örnekleri “Saraybosna’daki Ahşap Minareli Camiler”
Şekil A.257: Mihrab Örnekleri “Saraybosna’daki Ahşap Minareli Camiler”

Şekil A.258: Minber Örnekleri “Saraybosna’daki Ahşap Minareli Camiler”
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Şekil A.259: Terzi Mescidi Vaaz Kürsüsü, “Saraybosna’daki Ahşap Minareli
Camiler”

Şekil A.260: İplikçi Sinan Camii Vaaz Kürsüsü, “Saraybosna’daki Ahşap Minareli
Camiler”
Şekil A.261: Ahşap Mahfil Korkuluk Örnekleri, “Saraybosna’daki Ahşap Minareli
Camiler”
Şekil A.262: Ahşap Korkuluk Örnekleri, “Saraybosna’daki Ahşap Minareli Camiler”

Şekil A.263: Minare Örnekleri, “Saraybosna’daki Ahşap Minareli Camiler”

Şekil A.264: Arab-ı Atik Camii Minaresi, “Saraybosna’daki Ahşap Minareli
Camiler”
Şekil A.265: Arab-ı Atik Camii Minaresi, “Saraybosna’daki Ahşap Minareli
Camiler”
Şekil A.266: Aşık Memiş Mescidi Plan, Kesit ve Görünüşü, “Saraybosna’daki Ahşap
Minareli Camiler”
Şekil A.267: Aşık Memiş Mescidi Genel Görünüşü, “Saraybosna’daki Ahşap
Minareli Camiler”

Şekil A.268: İplikçi Sinan Mescidi Minaresi, “Saraybosna’daki Ahşap Minareli
Camiler”
Şekil A.269: Peltek Hüsamettin Camii Aksonometrik Planı, “Saraybosna’daki Ahşap
Minareli Camiler”

Şekil A.270: Şeyh Bağdadi Camii Genel Görünüş, “Saraybosna’daki Ahşap Minareli
Camiler”
Şekil A.271: Tabakçı Hacı Süleyman Camii Genel Görünüş, “Saraybosna’daki
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Başbakanlık Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü Arşivi
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Şekil A.4: Bilecik ili jeolojik özellikleri, Türkiye Yurt Ansiklopedisi, Bilecik.
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Şekil A.118: Üst seviye pencere kemerindeki kireçtaşı.
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MALZEME NO: I
Malzeme Adı: Bezemeli Alçı Sıva
Boyutları: 10 x12 cm kalınlık 4 mm
Bulunduğu Yer: Zemin Kat Son Cemaat Yeri güney duvarında yer alan mihrabiye
Alındığı Tarih: 31.01.2009

Şekil A.120: I No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.121: I No’lu örneğin alındığı yer.
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Şekil A.122: II No’lu örneğin alındığı yer.
MALZEME NO: II
Malzeme Adı: Alçı Sıva
Boyutları: 14 x 15 cm kalınlık: 6 mm
Bulunduğu Yer: Birinci Kat Son Cemaat Yeri batı duvarı
Alındığı Tarih: 31.01.2009

Şekil A.123: II No’lu örneğin alındığı yer.
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Şekil A.124: II No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.125: III No’lu örneğin alındığı yer.
.
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MALZEME NO: III
Malzeme Adı: Sıva
Boyutları: 13 x 19 cm kalınlık: 1,2 cm
Bulunduğu Yer: Birinci Kat Son Cemaat Yeri güney duvarı
Alındığı Tarih: 31.01.2009

Şekil A.126: III No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.127: III No’lu örneğin alındığı yer.
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Şekil A.128: IV No’lu örneğin alındığı yer.
MALZEME NO: IV
Malzeme Adı: Bezemeli Alçı Sıva
Boyutları: 6 x 8 cm kalınlık: 5 mm
Bulunduğu Yer: Birinci Kat Son Cemaat Yeri güney duvarı pencere
Alındığı Tarih: 31.01.2009

Şekil A.129: IV No’lu örneğin alındığı yer.
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Şekil A.130: IV No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.131: V No’lu örneğin alındığı yer.
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MALZEME NO: V
Malzeme Adı: Bezemeli Alçı Sıva
Boyutları: 17 x 24 cm kalınlık: 6 mm
Bulunduğu Yer: Birinci Kat Son Cemaat Yeri güney duvarı kat silmesi hizası
Alındığı Tarih: 31.01.2009

Şekil A.132: V No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.133: V No’lu örneğin alındığı yer.
.
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Şekil A.134: VI No’lu örneğin alındığı yer.
MALZEME NO: VI
Malzeme Adı: Taş Örneği
Boyutları: 5 x 8 x 6 cm
Bulunduğu Yer: Güneydoğu Cephesi
Alındığı Tarih: 31.01.2009

Şekil A.135: VI No’lu örneğin alındığı yer.
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Şekil A.136: VI No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.137: VII No’lu örneğin alındığı yer
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MALZEME NO: VII
Malzeme Adı: Tuğla Örneği
Boyutları: 2x5 cm yükseklik: 3,5 cm
Bulunduğu Yer: Güneydoğu Cephesi
Alındığı Tarih: 31.01.2009

Şekil A.138: VII No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.139: VII No’lu örneğin alındığı yer.
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Şekil A.140: VIII No’lu örneğin alındığı yer.
MALZEME NO: VIII
Malzeme Adı: Taş Örneği
Boyutları: 9 x 6 x 5 cm
Bulunduğu Yer: Birinci Kat Son Cemaat Yeri güney duvarı pencere denizliği
Alındığı Tarih: 31.01.2009

Şekil A.141: VIII No’lu örneğin alındığı yer.
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Şekil A.142: VIII No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.143: IX No’lu örneğin alındığı yer.
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MALZEME NO: IX
Malzeme Adı: Taş Örneği
Boyutları: 7x5 cm
Bulunduğu Yer: Birinci Kat Son Cemaat Yeri güney duvarı
Alındığı Tarih: 31.01.2009

Şekil A.144: IX No’lu örneğin alındığı yer.

Şekil A.145: IX No’lu örneğin alındığı yer.
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Şekil A.146: X No’lu örneğin alındığı yer.
MALZEME NO: X
Malzeme Adı: Çamur Harç Örneği
Bulunduğu Yer: Güneydoğu Cephesi
Alındığı Tarih: 31.01.2009

Şekil A.147. Cami giriş kapısı
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Şekil A.156: Pencere denizliği.
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Şekil A.158: Harim batı duvarındaki üst seviye alçı revzen.

Şekil A.159: Harim doğu duvarındaki üst seviye alçı revzen.
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Şekil A.160: Harim doğu duvarındaki üst seviye alçı revzen.

Şekil A.161: Mihrap üzerinde yer alan ahşap doğrama.
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Şekil A.162: Harim batı duvarında yer alan üst seviye pencere.

Şekil A.163: Harim batı duvarında yer alan üst seviye pencere.
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Şekil A.164: Ahşap minare.

Şekil A.165: Galeri katı döşemesine oturan minare gövdesi.
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Şekil A.166: Minare girişi.

Şekil A.167: Büyük ölçüde yıkılmış olan ahşap basamaklar.

156

Şekil A.168: Minare şerefesi döşemesi hizasındaki boşluk.

Şekil A.169: Gövdeyi çevreleyen çerçeve ve şerefe hizasında boşluğa açılan kapı.
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Şekil A.170: Seren ile külahın birleşimi.

Şekil A.171: Minare külahı ve alem.
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Şekil A.172: Kemer ve dikmeler.

Şekil A.173: Kalem işi bezemeli kemerler.
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Şekil A.174: Mahfiller kemerleri.

Şekil A.175: Zemin kat sofasında 30 cm yüksekliğindeki korkuluk.
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Şekil A.176: Korkuluk ve dikme birleşimi.

Şekil A.177: Galeri katı kemerler ve dikmeler.
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Şekil A.178: Dikmeler arasındaki ahşap korkuluk.

Şekil A.179: Galeri katı kemerleri ve üzerindeki bezeme.
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Şekil A.180: Galeri katı kemerler üzerindeki bezeme.

Şekil A.181: Kadınlar mahfili dikme ve korkulukları.
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Şekil A.182: Kadınlar mahfilinde yer alan çıkma.

Şekil A.183: Kadınlar mahfilinde yer alan çıkma.
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Şekil A.184: Kadınlar mahfilindeki üzeri badanalı kemerler.

Şekil A.185: Güneybatı saçak altında kalmış özgün sıvalı yüzey.
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Şekil A.186: Kuzeydoğu cephesinde pencere kemerlerindeki renkli bölümler.

Şekil A.187: Güney cephesinde pencere kemerlerindeki renkli bölümler.
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Şekil A.188: Kadınlar mahfili kapısı üstündeki bezeme.

Şekil A.189: Galeri katı güney duvarı pencere üstündeki bezeme.
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Şekil A.190: Galeri katı mihrabiye görünüşü.

Şekil A.191: Mihrabiye içi bezeme.
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Şekil A.192: Galeri katı güney duvarı kat silmesi.

Şekil A.193: Harim doğu duvarındaki badana altında kalmış bezeme.
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Şekil A.194: Mihrabın iki yanında yer alan şehir tasvirleri.

Şekil A.195: Harim doğu duvarındaki alt seviye pencereleri arasındaki selvi ağacı
motifi.
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Şekil A.196: Mihrabın kemeri.

Şekil A.197: Mihrap, genel görünüm.
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Şekil A.199: Mihrap nişindeki buhurdanlar.
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Şekil A.200: Mihrabın doğusundaki şehir tasviri.

Şekil A.201: Mihrabın batısındaki şehir tasviri.
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Şekil A.202: Harim doğu duvarındaki pencere üstü bezeme.

Şekil A.203: Harim doğu duvarında en kuzeydeki pencere üstü bezeme.
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Şekil A.204: Harim doğu duvarı güney ucundaki pencere üstü bezemesi.

Şekil A.205: Limon ağacı betimlemesi.
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Şekil A.206: Harim doğu duvarı pencereler arasındaki selvi ağacı betimlemesi

Şekil A.207: Harim doğu duvarı revzen çevresindeki bezeme.
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Şekil A.208: Harim doğu duvarı revzen çevresindeki bezeme.

Şekil A.209: Mihrap üzerindeki revzen çevresinde yer alan bezeme.
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Şekil A.210: Son cemaat yeri güney duvarı mihrabiye.
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181

Şekil A.217: Minber genel görünüşü.
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