البيك ،مسجد ،مبنًى يف إسطنبول ،يعود إىل القرن العاشر اهلجريّ .يقوول سنيو
أفندي إيوان سرايي ،إنَّ باين هذا املنيجد هو حممّد بيك سلحشور ،املوجود ضوره أيًًوا
بالقرب من هذا املنيجد ،ويًيف إنَّ هذا املنيجد كان يُنيمّى أيًًا منيجد صراسي ،لكون
إمساعيل بيك زادة عثمان وخليل أدْهم مسّيا هذا املنيجد :منيجد حممّد بيك صالسي .لوي
يف املتناول معلومات عن تاريخ بناء هذا املنيجد وعن باني  ،لكنْ يُنيتنتج من طوراز بناهو
وخصاهص املعماريّة ،أن يعود إىل القرن العاشر اهلجريّ؛ وملا يتمتّع ب هذا املبىن الصغري مون
تنظيم بنيويّ ممتاز ودقّة يف الصنع ،نُنيب بناؤه إىل سنان [أشهر الومِعمارّي األتراك] ،لكن
اسم هذا املنيجد مل يرِد يف فهرس آثار سنان.
يف العام 6431ه6291 /م صُنّف منيجد البيك ضمن املباين املهدّموة ،ومل تللو
قيمت اللنيّة يف إدراج ضمن الهحة املنياجد اليت جيب أنْ تتمّ احملافظة عليها .ظلَّ هذا املنيجد
سن عديدة خربةً ال سقف ل  ،إىل أنْ أعيد ترميم وإسياؤه يف العام 6412ه6291 /م.
عاينَ أكرم كوتشو 1املنيجد يف العام 6411ه6216 /م ،فأشادَ جبمال  ،وأوصوى
بًرورة ترميم  .صحنُ املنيجد مرتلع عن منيتوى الشارع احملاذي ل من األمام .جدرانو
مربّعة ،ومبنيّة باحلجارة املربّعة وباآلجر ،أمّا مدخل فمن خالل صحنٍ بابُ يُلت على الشارع،
وجيب اجتياز عدّة درجات للوصول إلي  .جبانب هذه الدرجات ،مئذنة صغرية منلصلة عون
اجلدار .مبحاذاة املنيجد رواقٌ منيتطيل الشكل مقابل مدخل مقربة مربّعة .ومن خالل هوذا
الرواق يتمّ الدخول إىل حموّطة املنيجد الرهينييّة .هذا املنيجد بالظلّة واملقربة ،وطراز مئذنتو ،
نادر املثال يف اللنّ [املعماريّ] التركيّ .ملئذنت املشيّدة على العك من النياهد ،مقابلَ جدار
القبلة ،واجهةٌ مجيلة ودقيقة الصنع .هذه املئذنة ،كاملنيجد نلني مبنيّةٌ باحلجارة املربّعة الزوايا
وباآلجر .كان منيجد البيك يتًمّن مقربةً ،وأشجارًا يف حميط .
املصادر واملراجع :سني إيواننيرايي ،سديقة اجلوامع ،إسطنبول 6916ه6111/م،

مج ،6ص 911؛ إمساعيل بيك زادة عثمان بيك ،جمموع ء جوامع [جمموعوة املنيواجد]،
إسطنبول 6413ه6119/م ،مج ،9ص9؛
- R. EkremKoçu.
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لالطّالع على صورة كاملة للمصادر ← د .أ .د .التركيّة ،املادّة نلنيها.

خصًا من (د .أ .د .التركيّة)/
/مساوي إييجة ،مل ّ

