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Manisa ili, Alaşehir ilçesi. Yeşilyurt Mahallesinde; 420 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti 
Maliye Hâzinesine ait taşınmazda bulunan camide tadilat yapılması veya yeni cami yapılmak üzere 
yıkılması talebine ilişkin Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı tarafından verilen 24.11.2016 tarihli dilekçeye 
istinaden Alaşehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'nün 26.11.2015 tarih ve 759 sayılı yazısı, Manisa 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü*nün 09.05.2016 tarih ve 2067 sayılı yazısı, caminin tesciline 
esas olmak üzere 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında ilgili kurum görüşlerinin istendiği 
Kurul Müdürlüğünün 17.06.2016 tarih ve 2301 sayılı yazısı, rapor, tescil fişi vb. belgelerin iletildiği 
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğümün 05.09.2016 tarih ve 3926 sayılı yazısı. Kurul Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 934 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem 
dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Yeşilyurt Mahallesinde; 420 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti 
Maliye Hâzinesine ait taşınmazda bulunan caminin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıması nedeniyle yıkılmasının uygun olmadığına. 2863 sayılı yasa 
kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; yapı grubunun 1 .(birinci) Grup olarak 
belirlenmesine; İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin uygun 
olduğuna, caminin özgün haline döndlirülmesine yönelik rölöve, restitiisyon ve restorasyon 
projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.
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PAZAR CAMİİ
YAPTIRAN : YAPAN: MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) : 19. yüzyıl sonu-20.vüzyıl başı

YAPIM TARİHİ : H .1317 (M .1899/1900) KİTABE : VAR VAKFİYE

GENEL TANIM:
İbadete açık durumda olan cami bakımlı durumdadır.
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BUGÜNKÜ SAHİBİ: 
MALİYE HÂZİNESİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: 
MALİYE HÂZİNESİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIMI:
Kerpiçten kare planlı olarak inşa edilen kırma çatılı ve Marsilya kiremit kaplı olan yapının minaresi 
harimin batı cephesinin kuzey ucunda beden duvarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephe
sindeki avlusunda şadırvanı bulunan caminin son cemaat yeri betonarme olarak yapıya eklenmiş 
ve son cemaat yeri kapalı hale getirilmiştir. Geniş ahşap saçak yapı cepheleri boyunca devam 

etmektedir. Ahşap saçak üzerinde yıldız motifleri ve geometrik süslemeler kullanılmıştır.
Caminin duvarlarında iki sıralı pencere sistemi uygulanmıştır. Alt sıra pencereleri yuvarlak kemerli 
açıklıklar halindeyken, üst sıra pencereleri dikdörtgen açıklıklar şeklindedir. Son cemaat yeri du
varının batısında yuvarlak nişli tâli mihrap bulunmaktadır. Harim giriş kapısı çift kanatlı ahşap kapı
dır. Yağlıboyayla boyanan kapının kanatlarında düşey ve dikey dikdörtgen panolar oluşturulmuştur. 
Son cemaat yerinin içinde batı duvarı üzerinde minarenin giriş kapısı yer almaktadır. Minare kapısı
nın üst bölümünde beden duvarına gömülü kabartma tekniğiyle yazılmış dört sıralı kitabe vardır. 
Üzeri sıvanan kitabeden H.1317 (M. 1899-1900) tarihi okunabilmiştir. Harimde bulunan ve ahşap 
serbest desteklerle taşınan kadın mahfilinin tüm elamanları ahşaptan olup, "U" şeklinde harimin 
kuzey, doğu ve batı cephelerini dolanmaktadır. Yuvarlak niş şeklinde ince ve uzun forma sahip olan 
mihrabın içi yağlıboyayla boyanmış, alt bölümünde ise harim duvarlarındaki ahşap lambri devam 
ettirilmiştir. Ahşap lambrinin bitim bölümüne de küçük ahşap parçalarla süsleme dizisi yapılmıştır. 
Ahşap minberin merdiven ve köşk korkuluklarında, süpürgelik bölümünde ve minber kapısının taç 
kısmında ajurlu süslemeler meydana getirilmiştir. Kadınlar mahfilinin kuzeyde bulunan harime 
çıkıntılı balkonunun altında da ajurlu ahşap süsleme dizisi yer almaktadır. Harim duvarlarının alt 
bölümüne yapılan lambrilerin üzerine de birkaç sıra halinde fayans yapıştırılmıştır.Mevcut izlerden 
harim tavanının yenilendiği ve yalnızca harim ortasında bulunan ahşap tavan göbeğinin 

orunduğu anlaşılmaktadır.
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