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Giriş:  

 

  İslam estetik anlayışının gelişmesi Kur’an-ı Kerim’e dayalıdır. Kur’an’da dile getirilen ayet 

ve hadislerde geçen estetik  mefhumu, insanların hem dünya hem ahiret hayatlarını 

ilgilendirmektedir. Buna göre müzik, şiir, edebiyat, resim, mimari, sanat gösterileri ve benzeri 

şeyler insanda doğuştan beri var olan tabii duygulardır. Bu estetik duygusu, insan benliğindeki 

hassasiyetin dışarıya aksetmesidir. Ayet ve hadislerde, estetik duygusunun ahiret hayatında da 

olacağı haber verildiği gibi başka ayetlerde de bu konuda bilgi verilmektedir. Bir ayette 

cennetteki kişilerden bahsedilirken, “Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey 

oradadır”1 denilmektedir. Buna göre insanın, dünya hayatında çeşitli zevklerinin yanında göz 

zevki de bulunduğu gibi, ahirette de aynı zevke sahip olacaktır. 

        “Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her 

şeyi dünyanın kendine mahsus bir ziynet yaptık.”2 Buna göre, Allah’ın yarattığı her şeyde ayrı 

bir ziynet, bir güzellik ve bir estetik vardır. Sanat eserlerindeki estetik yapı ve unsurdan duyulan 

zevk, insanların tüm duygularına hitap etmektedir. “Allah, yarattığı her şeyi güzel yaptı”3 

anlamındaki âyette, insanlara kainatta ki her şeyin güzel bir estetik tasarı içerisinde olduğu 

bildirilmekte ve Allah’ın yarattığı varlıklarda insanın tüm duygularına hitap eden güzelliklerin 

bulunduğu anlatılmaktadır. 

    Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de güzellik, zevk ve estetik konusunda 

çeşitli hadisleri vardır. Bunlardan birisi de “ Muhakkak ki Allah güzeldir ve güzelliği sever.” 

hadisidir. 

     Peygamber efendimiz bir gün bir cenaze defninde hazır bulunur. Mezarın düzgün 

kazılmadığını görür ve düzeltilmesini ister. Hazır olanlardan biri, “Bunun ölüye herhangi bir 

zararı dokunur mu?” diye sorar. Resulullah şöyle der: “Aslında bu gibi şeylerin ölüye ne zararı 

dokunabilir ne faydası. Fakat bu, yaşayanların gözlerini rahatsız etmemek içindir” 

     İslam sanatlarında tezyinatın da büyük bir önemi vardır. “Güzelleştirme amacıyla 

üzerinde çalışılan sanat eserine eklenerek onun bir parçası haline gelen yapı”4 diye tarif edilen 

tezyinat İslam sanatının temel unsurlarındandır. İslam sanatlarında tezyinatın dört önemli 

fonksiyonu vardı. İlk olarak, İslamî sanatlarda bulunan güzellik yapıları, seyirciyi ilahî 

üstünlüğü anlamaya yöneltecek sanat eserleri oluşturmak için Müslümanların her yerde 

bulunan estetik çabalarının somutlaşmasıdır. İslamî sanatlarda süslemenin ikinci fonksiyonu 

şekil değiştirmedir. Süsleme yoluyla şekil değiştiren nesne madde olarak değil, şekil veya 

görünüş açısındandır. Üçüncü fonksiyonu yapıların şekil değiştirmesidir. İslamî sanat eserinin 

süslemeleri, ana formları gizleyerek onu yapıyla ilgili bir şekil değiştirme uğratma rolünü 

oynar. Dördüncü fonksiyonu güzelleştirmedir. İslamî süslemenin süslenen nesneler üzerinde 

ortaya çıkardığı yapılar kendiliklerinden göze hoş göründükleri için, bu fonksiyonu büyük bir 

başarıyla yerine getirdiği söylenebilir.5  

     Tarihte ki Müslüman devletler de estetik açıdan güzel yapıtlar ortaya koymuş ve tezyinata 

da büyük önem vermişlerdir. Bu devletlerden birisi olan Osmanlı Devleti de çok sayıda eser 

vermiş ve bu konuda ilk akla gelen devlet haline gelmiştir. 

    Osmanlı sanatı ve mimarisi, mevcut üslup ve temalarla birlikte yeni geliştirilen biçim ve 

ifadeleri de kullanmış, dış etkileri sindirip bünyesine katarak canlı bir üretim sürekliliği ortaya 

                                                           
1 Zuhruf Suresi 71. ayet 
2 Kehf Suresi 7. ayet 
3 Secde Suresi 7. ayet 
4 İsmail Raci El Farukî, Luis Lamia El Farukî, İslam Kültür Atlası, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1997, 

s.408 
5 İsmail Raci El Farukî, Luis Lamia El Farukî, İslam Kültür Atlası, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1997, 

s.408-412 
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koymuştur. Geleneğe bağlı, yenilikçi ve dışardan gelen unsurların sentezi ile gelişen güzel 

sanatlar, Osmanlı tarihinin her döneminde eşsiz ve kendine has üsluplar sergilemiştir. 6 

      Osmanlı mimarları, geçmiş devirlerdeki Türk mimari ekollerinden farklı olarak 

mimaride, sadeliği ve mimarinin kendisinden doğan güzelliği tercih ettiler. Yapıların üstünü 

örtme konusunda özellikle kubbeyi uyguladılar. Diğer örtü sistemleri ikinci plânda kaldı. 

Osmanlı mimarisinde son derece çeşitlilik arz eden mimari tipler, o zamana kadar ulaşan 

mimari form ve plân anlayışını geliştirerek, geleneksel mimarideki birçok sorunu başarı ile 

çözdüler. Osmanlılar, Türk dünyasının her tarafından getirttikleri mimarlara yaptırdıkları 

binalarda bütünüyle Türk karakterini yaşatmışlardır. Selçuklu ve beylikler devirlerinde yapılan 

binalarla ve özellikle Karaman Beyliği eserleriyle, Osmanlılar devrindekiler karşılaştırılacak 

olursa, bu gerçek daha açık bir biçimde ortaya çıkar.7 

   Osmanlı Devri mimarî eserlerinde estetiğin oluşmasını sağlayan tezyinat da önemli yer 

tutar. Özellikle camilerde tezyinat ön plandadır. Osmanlı camilerinde özellikle iç tezyinata daha 

ağırlık verilmiştir. Taş bezemesi, hat, çini, alçı süsleme, cam süsleme, kalem işi süslemeler 

kullanılan belli başlı süslemelerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 Esin Atıl, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Cilt 2,İstanbul, 1999, s.447 
7 Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Sanatı Tarihi, Megep (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin 

Güçlendirilmesi  Projesi), Ankara 2006, s.27, 28. 
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1. CAMİ ANA BÖLÜMLERİ 

Osmanlı Camileri genellikle 4 ana bölümden müteşekkildir.  Muhavvata denilen “Dış 

Avlu”, Harem/İç Avlu / Revaklı Avlu, Ana İbadet Mekânı /Harim/Sahn, Son Cemaat 

Mahalli 
 

1.Harim/Muhavvata/Dış avlu; Caminin bahçesini içermekte olup, revaklı avlu ve sahnı 

çevreleyen, etrafı pencereler açılmış taş duvarlarla çevrilmiş ve pencerelerine lokma demir 

parmaklıklar takılan en dıştaki avludur. Bu avluya girişi sağlamak için çeşitli yerlerine kapılar 

açılmıştır. Bu dış avlular Selatin Camilerinde çok büyük olup, peyzaj düzenlemesi yapılmış 

toprak zeminli, ağaç ve yeşilin çeşitli renkleriyle bezenmiş bahçesi ve taş döşeli yaya yolları 

yer almaktadır. Harim ya da muhavvat da denilen dış avluda bazı camilerde önemli manevi 

şahsiyetlerin türbe ve mezarların yer aldığı “hazire” ler bulunmaktadır. 

  Ayrıca cami bahçesinde camiye bitişik veya ayrık abdestlikler ile kıble tarafında olmamak 

kaydıyla bay ve bayan tuvaletleri bulunmaktadır. Abdestlik ile tuvalet yanyana yapılmayacağı 

gibi, istibra sağlanması için imkânlar dahilinde birbirlerine 25 m (40 adım) mesafede 

bulunmaktadırlar. 

 

2.Harem/İç Avlu/Revaklı Avlu; Cami binasına bitişik ve giriş istikametinde, iç tarafında 

sütunlar üzerine oturan revaklar yer alan, tabanı mermer döşeli ve etrafı pencereli yüksek 

duvarlarla çevrili kısımdır. Revaklar iç avluyu dört tarafından çepeçevre kuşatır ve yüksekçe 

bir seki şeklinde olup zeminden yüksektir İç avlunun ortasında cemaatin abdest alması için 

yapılmış bir şadırvan bulunur Avlu revaklarının cami ile birleşen taraftaki kısmında ise “son 

cemaat mahalli” bulunmaktadır 

    İç avlunun ekseni ile, cami içinin ekseni aynı istikamette olup, mihraptan geçen bu eksenin 

iç avlu duvarında bir kapı bulunur Bu kapıya "cümle kapısı" denir Bundan başka iç avlunun sağ 

ve sol yanlarında esas mekâna yakın kısımlarında da birer kapı vardır Bunlara da "koltuk kapı" 

denir Harime revakların binaya bitişik olan kısmının merkezinde yer alan büyük ana kapıdan 

girilir. Bu kapının bulunduğu cami duvarının iç avluya bakan yüzünde, kapının sağında ve 

solunda son cemaat yerinde namaz kılanların kullanması için birer “mihrap nişi” vardır Yine 

bu duvar üzerinde avluya çıkmalı balkon şeklinde müezzinlerin ezan okuyacağı veya tekbir 

getirileceği yer manasına gelen mahfillere de "Mükebbire" (Me’zene) denir 

 

3.Ana İbadet Mekânı/Sahn; Caminin içi, ana kubbe altı ve yanlarında sahnları yer alan, 

namaz kılmaya tahsis edilen ve halı kaplı olan ana ibadet mekânına “merkezi sahn/ sahn” 

denilmektedir. Harim Allah’la O’nun kulu arasında manevî rabıtanın kurulduğu mahal olması 

sebebiyle caminin en önemli kısmıdır. Namaz dışında eğitim ve öğretim faaliyetlerine açık 

olmakla birlikte, diğer mahallere nispetle cami âdâbına uygun hareket edilmesi en elzem olan 

bir mahâldir. Camiler Allah’ın Kur’an-ı Kerimdeki (Bakara,143-144) emri gereği 

Mekke’ye/Kâbe istikametine mütevveccih olarak inşaa edilirler. Merkezî ana kubbe mimari 

üslûp ve ebadına bağlı olarak genellikle dört fil ayağı ve sütunlar üzerine oturur Merkez sahnın 

(harim) ki yanında bir basamak yüksekliğinde yan sahn ve cemaatin bazen bunlara dış avludan 

doğrudan girebileceği kapılar yer almaktadır. Bazı büyük camilerde yan ve arka sahnın üzerinde 

mahfil katı, hanımlar mahfili, fevkaniye veya tabaka diye tabir edilen ikinci bir kat daha 

bulunur. Bu tabakaların padişahlara ayrılmış ve dışarıdan ayrı bir kapı ve merdivenle çıkılan 

kısımlarına "hünkar mahfili" denir İlk Osmanlı camilerinde merkezi sahnın ortasında genellikle 

bir fıskiye bulunurdu. Bu fıskiyenin üstünde veya merkez sahnın herhangi bir yerinde yüksekçe 

bir "müezzin mahfili" yer alırdı 

 

4.Son Cemaat Mahalli: Namaza sonradan gelenlerin cemaate katılmalarını sağlamak veya 

namaz vaktinden sonra gelenlerin saflar teşkil ederek namaz kılabilmeleri amacıyla yapılan, 
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giriş kapısı önündeki avludan zemince daha yüksek, revaklı, üstü kubbe ile örtülü bölümlere 

“son cemaat mahalli” denir. Sahn ile iç avlu arasında olan ve caminin sahn kısmından bir 

duvarla ayrılmış bulunan üstü tonoz veya küçük kubbelerle örtülü, caminin eninde revaklı 

uzunlamasına konumlanan bu mahaller bazen caminin içinde de yer alabilir. Son cemaat 

mahalli Osmanlı camilerinde “sahn” denilen asıl namaz kılma alanına avludan girilen kapının 

iki yanında kalıp, avluya bakan revak altı mekânı olup zemini avlu döşemesinden yarım metre 

kadar yüksektedir. Bazı son cemaat mahallerinde sağ ve sol tarafta birer mihrabiye bulunur.8 

 

Cami mimarisinde camiyi meydana getiren öğelerin başlıcaları şunlardır: 

Ana Kubbe: Camilerde fil ayakları ya da ana duvar üzerindeki kasnağa oturtulmuş kubbeye 

denir. Ana kubbenin bir diğer ismi de “Orta Kubbe”dir. 

 

 
Amasya Mehmet Paşa Camii 

 

Kubbe Kasnağı: Bir kubbeyi taşıyan, daire, kare, ya da çokgen planlı kaideye denir. Kubbe 

Kasnağı’na “kubbe bileziği” adı da verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Mehmet Osmanlıoğlu, Camiler Osmanlı Camileri Ve Ana Bölümler, Mila Mimarlık, s.4,5 



6 
 

Ağırlık Kulesi: Geniş açıklıklı kubbelerin yatay yüklerle yanlara doğru açılmasını önlemek 

amacıyla kubbeyi taşıyan ayaklara üstten eklenen ek yükü oluşturan mimari öğe. Ağırlık kulesi, 

büyük Osmanlı camilerinin önemli parçalarından biridir. Kubbeyle örtülü, taştan örülmüş, 

silindir ya da çokgen tabanlı prizma biçimindedir. 

 

 

     
Amasya Bayezid Camii 

 

Uçan Payanda: Osmanlı camilerinde ve Gotik kiliselerde, kubbe ve çatı ağırlığının itkisini 

ana duvarlara aktarmak için kubbe kasnağı ya da çatı çevresi ile dayanma ayakları arasına 

konulmuş destek kemerine denir. Uçan Payanda’nın diğer bir ismi de “payanda kemer” ya da 

“tak payanda”dır. 

 

 
Manisa Sultan Camii 
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Filpaye: Osmanlı camilerinde ana kubbeyi taşıyan büyük ayaklara denir. Filpaye’ye 

“Pilpaye” yada “Fil Ayağı” adı da verilir. 

 

 
Amasya Bayezid Camii 

 

Şadırvan: Ortasında yüksekçe bir yerden şarıltı ile bol su akan havuz veya çevresi musluklu 

duvarlarla çevrilmiş abdest alma yapısıdır. Şadırvanların camilerin iç avlularına yapılan üstü 

açık veya kapalı şekilleri vardır.  

 

 
Amasya İkinci Bayezid Camii Şadırvanı 
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Muvakkithane: Çoğunlukla büyük camilerin yanında yapılan, içinde ezan saatlerinin 

saptanması için gerekli alet ve saatler bulunan küçük binadır. Muvakkithaneler, özellikle saat 

kulelerinin yaygınlaşmasından sonra kullanılmaz olmuşlardır.  

 

 
Amasya Bayezid Camii 

 

Hünkar Dairesi: Büyük camilerde padişahın abdest almasına ve dinlenmesine ayrılmış 

küçük yapıdır. 

Son Cemaat Yeri: Osmanlı camilerinde “sahn” denilen asıl namaz kılma alanına avludan 

girilen kapının iki yanında kalıp, avluya bakan revak altı mekânıdır. Zemini avlu döşemesinden 

yarım metre kadar yüksektedir. Bazı Son Cemaat Yerlerinde ayrıca bir de mihrabiye bulunur. 

  

 
 

Amasya İkinci Bayezid Camii 
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Revak: Üstü örtülü, önü açık galeri ya da kemer altlarına denir. Revakların genellikle ön 

yüzü kemerli ve açık, arkası duvarlı, üstü tonoz, kubbe veya düz tavanla örtülüdür 

 

 
Amasya Şirvanlı Camii 

 

Sertak: Revak kemerinin kapıya rastlayan orta bölümü daha geniş ve kemeri de daha yüksek 

olur ki, buna sertak denir. 

 

 
Amasya Yörgüç Paşa Camii 
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Gergi Çubuğu: Kemerlerde oluşan yatay itme kuvvetinin, kemeri taşıyan ayaklarda dengeyi 

bozucu kuvvet oluşturmasını engellemek amacıyla, üzengiden üzengiye yapılan çelik elemana 

denir. 

 

 
Amasya Bayezid Camii 

 

Mihrabiye: Bazı camilerde son cemaat yerlerinde dışarıda namaz kılacaklar için kıbleyi 

göstermek üzere bir yada birkaç tane küçük mihrap nişi bulunur. Bunlara Mihrabiye adı verilir. 

 

 
Amasya Bayezid Camii 
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Harim: Osmanlı camilerini çevredeki evlerden ve sokaklardan ayıran duvarlarla çevrili dış 

avludur. Harimin diğer bir ismi de Muhavvata’dır. 

Harem: Osmanlı camilerinde ortasında genellikle şadırvan bulunan iç avluya denir. 

 

 
Amasya Bayezid Camii 

 

Kıble Duvarı: Camilerde mihrabın bulunduğu, kıble yönüne bakan duvara denir. Kıble 

duvarının diğer bir ismi de “mihrap duvarı”dır. 

 

 
Amasya Bayezid Camii 
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Sahn: Camilerde ibadet için ayrılmış bölümdür. Bir sahnda, ortadaki büyük kısma “ana 

sahn” ya da “kubbealtı sahnı”; yan kısımlara “sağ ve sol sahn”, arka kısma da “arka sahn” ismi 

verilir. 

 

 
Amasya Bayezid Camii 

 

Mihrap: Camilerin kıble duvarında bulunan ve imamın namaz kıldırırken durması için 

ayrılmış girintili kısma denir. Mihrap, camilerde ilk kez 8. yüzyılda uygulanmaya başlamıştır. 

 

 
Amasya Şirvanlı Camii 
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Minber: Camilerde hatibin yarısına kadar çıkıp hutbe okuduğu, merdiveni ve üstü külahlı 

bir sahanlığı olan cami elemanıdır. Minberler eski camilerde ahşap veya taştan yapılırlar ve 

korkulukları bir dantel gibi işlenirdi. Minberler, mescitlerde bulunmayan dini mimari 

öğeleridir. 

 

 
Amasya Mehmet Paşa Camii 

Vaaz Kürsüsü: Camilerde genelde sol kısımda yer alan vaizlerin vaaz verdikleri kürsüye 

denir. 

 
Amasya Hatuniye Camii 

Şerefe: Minarenin gövdesini çepeçevre dolaşan, korkuluklu, ezan okunan yer. 
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Amasya Bayezid Camii 

 

Revzen: Bir çeşit alçı penceredir. Camilerde genellikle pencerelerin iç ve dış yüzlerine birer 

revzen yerleştirilir. Bunlardan içeriye yapılan nakışlı ve renkli camlarla süslü olanlarına “içlik”, 

normal camlı olan dıştakine ise “dışlık” adı verilir. 

 

 
Amasya Mehmet Paşa Camii 
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Fevkaniye: Osmanlı camilerinde ana mekânın çevresinde yer alan galeri niteliğindeki 

katlara denir. Bunların bir kesimi Hünkar Mahfili olarak kullanılabildiği gibi, kadınların namaz 

kılmasına da ayrılabilir. En üst tabaka kubbe eteğini izler. Burası ancak tek kişinin 

dolaşabileceği nitelikte bir şerittir. Fevkaniye’lerin diğer bir ismi de “Tabaka”dır. 

 

 
Amasya Bayezıd Camii 

 

Hünkar Mahfili: Osmanlı camilerinde padişahların namaz kılmaları için ayrılmış özel 

kapısı ve merdiveni olan parmaklıklı yüksekçe yere denir. Hünkar Mahfilleri tüm camilerde 

bulunmayıp, genelde padişahın namaz kıldığı camilerde yapılmışlardır. 

 

 
Ayasofya, Hünkar Mahfili 
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Müezzin Mahfili: Namaz esnasında, müezzinlerin imamın tekbirlerini arka saflara 

işittirmek için tekrarladıkları yere denir. Bunlardan bazıları zeminden birkaç karış kadar yüksek 

bir sofa halinde, bazıları da 2-3 metre yüksekte olup, kagir olanları mermer ayaklar üzerine, 

ahşap olanlar da ahşap direkler üzerine oturtulmuşlardır. 

 

 
Amasya Bayezid Camii 

 

 

Kadınlar Mahfili: Kadınların namaz kılmaları için ayrılmış genellikle caminin üst katında 

bulunan bölüme denir. 

 

 
Amasya Bayezid Camii Kadınlar Mahfili 
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Mükebbire: Camilerde imamın tekbirlerini cemaate tekrarlamak üzere son cemaat 

müezzinlerine ayrılmış yerdir. Mükebbireler, son cemaat yerinin camiye bitişik olan duvarına 

açılmış bir pencerenin, balkon gibi dışarı çıkan bölümünden ibarettir. 

 

  
Amasya Bayezid Camii Mükebbiresi 

 

Minare: Camilerde müezzinin çıkıp ezan okuduğu yüksek ve ince yapılı kulelere denir. İlk 

minare, Muaviye zamanında Mısır valisi olan Müslüme tarafından Amr Camii’ne yaptırılmıştır. 

 

 
 

Amasya Bayezid Camii 
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Kaval Minare: Spiral biçimli merdivenlerin basamakları merkezi bir sütunla değil de, 

çeperler tarafından taşınan bir Osmanlı minaresi türüdür. Diğer minarelerde basamaklar hem 

çeper duvarları, hem de ortadaki düşey öğeyle taşınmaktadır. Kaval Minare türüne genelde 

küçük cami ve mescitlerde rastlanır. 

 

 
Burmalı Minare – Amasya 

 

Alem: Minare, kubbe vb. elemanların tepesine yerleştirilen madenden yapılmış ay, ay yıldız 

veya lale şeklinde süslü tepeliklere denir. Alemlerin çeşitli bölümlerine hilal, küçük küp, boyun, 

armut, bilezik, büyük küp, kova gibi adlar verilir. Alemler genellikle bakırdan içi boş olarak 

yapılırlar ve üzerlerine altın yaldız sürülür. Alemler, estetik kaygının yanı sıra yapısal bir 

zorunluluğun da sonucu olup, kurşun levhaların birleşme noktasını örterler. 

 

 
Amasya Şirvanlı Camii - Alem  
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Taçkapı: Büyük bir yapının ana girişinde yer alan, zengin biçimde süslenmiş anıtsal girişine 

denir. Taçkapı’ya “Portal”de denir. 

 

 
Amasya Bayezid Camii 

 

Mukarnas: Yan yana ve üst üste gelen prizmatik öğelerin derece derece taşmalar yapacak 

biçimde, kullanıldıkları yere ve amaca uygun bir düzen geliştirerek dizilmeleriyle oluşan, İslam 

sanatına özgü üç boyutlu bezeme tekniğidir. İslam mimarlığında tonoz ve kubbelerin 

bezenmesinde, sütun başlıklarında duvarla örtü arasında geçişi sağlayan yüzeylerde 

kullanılmıştır. 

 

 
Amasya Bayezid Camii 
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Musalla Taşı: Camilerin yanında, üzerine cenaze konulan ve önünde cenaze namazı kılınan 

masa biçimindeki taş sekiye denir. Musalla Taşı, Osmanlı camilerinde genelde caminin sağında 

yer alır. 

 

 
Amasya Bayezid Camii 

 

Hazire: Cami, medrese gibi bir kamusal Osmanlı yapısının bahçesinde yer alan, duvar ya 

da parmaklılarla çevrili küçük mezarlığa denir. Hazireler, camilerin kıble duvarı tarafında 

olurlar.9 

 

 
Amasya Mehmet Paşa Camii 

 

                                                           
9 Doğan Hasol ,Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü ; Doğan Kuban Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü ; 

Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi ; Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi; Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopedisi 
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Osmanlı Dönemi Amasya Camileri 

     

 İslamiyet’in ilk yıllarında cami, tek yapı olarak dinsel, siyasal, ekonomik ve kültürel merkez 

ve yerleşmenin odak noktasıdır. Kentin en önemli yapısı olan cami, uzun süre çok işlevli 

özelliğini korumuştur. Tek bubbeli yapı geleneği oldukça eskidir. Orta Asya’da 

Türkmenistan’daki kubbeyle örtülü Sir Kebir Türbesi ( 9.10.yüzyıl) bu nitelikte ilk yapıdır. Tek 

kubbeli strüktüre dayalı cami, biçimsel olarak kendi içinde bir bütün oluşturmasına karşın, 14. 

yüzyılda kubbe boyutları henüz geniş bir mekânın örtüsü olabilecek niteliğe erişemediğinden, 

sınırlı bir ibadet yapısı durumundadır. O dönemin teknik olanaklarıyla çok sayıda cemaat için 

kapalı namaz alanı gerçekleştirmek önemli bir sorundur. 14. Yüzyılda tutarlı bir biçimde kapalı 

ya da revaklı son cemaat yeri oluşturulmaya başlanmıştır. Zamanla toplum örgütleşmesinin 

gelişmesiyle tek yapıda birleşen değişik işlevler için ayrı bir yapı tasarımı gerekmiştir. Külliye 

düzenlemesi bu gereksinim sonucunda doğmuştur.10  

Erken dönemin daha yenilikçi ve kullanışlı yapı tipi girişten kıble duvarına kadar uzanan iki 

bölümlü dikdörtgen bir mekâna sahip ters-T planlıdır. Yapının mihrabın yer aldığı güney yarsısı 

birkaç basamakla yükseltilmiş, kuzey yarısının her iki tarafına değişik sayıda odalardan oluşan 

yan kanatlar ilave edilmiştir. Her bölüm, en yükseği dikdörtgen mekânın kuzey yarısında olmak 

üzere, birer kubbeyle örtülmüştür.11 

15.yüzyılda yapı içinde kubbeye egemenlik kazandırma eğilimi güçlenir. Bu tutum hem 

bezemsel düzende, hem de strüktür sistemine getirilen yeniliklerle kendini belli eder. 15.yüzyıl 

ve sonrasında mimaride gelişme temposu Osmanlı Beyliği’nde ve özellikle beyliğin 

merkezinde hızlıdır. Amasya, Manisa gibi taşra üslupları merkezle olan ilişkilerine bağlı olarak 

merkezlerde yeni yaratıyı algılamakla birlikte, geleneksel yapı ve bezeme biçimlerini daha uzun 

bir süre sürdürürler. Küçük boyutlu yapılarda genellikle kubbeyle örtülü olan iki bölümlü son 

cemaat yeri vardır. Bunun Amasya’daki örneği ise Kilari Süleyman Ağa Camiidir. 16.yüzyılda 

parçalanmış mekân yerine, mekân bütünlüğü elde edilmiştir. Işık, akustik ve plastik değerler 

önem kazanmıştır.12 

 

 

                                                           
10 Ayla Ödekan, Mimarlık ve Sanat Tarihi, Türkiye Tarihi 2.cilt, Cem Yayınevi, İstanbul, 1991, s.216, 

223, 225, 226 
11 Esin Atıl, Osmanlı Sanatı ve Mimarisi, Osmanlı Medeniyeti Tarihi 2.Cilt, Feza Gazetecilik, 

İstanbul,1999, s.449 
12 Ayla Ödekan, Mimarlık ve Sanat Tarihi, Türkiye Tarihi 2.cilt, Cem Yayınevi, İstanbul, 1991, s.237, 

238, 239, 262 
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Gümüşlü Camii (1326) 

    

Taceddin Mahmut Çelebi tarafından 1326 yılında yaptırılan cami Amasya'da bulunan ilk 

Osmanlı dönemi eseri olduğundan önem taşır. Kesme taştan yapılmış ve kare planlı olan cami 

kiremit örtülü ahşap kubbe ile kapatılmıştır. Son cemaat yeri ahşap direkler üzerinde ve üçgen 

alınlıklı bir çatı ile örtülüdür. Revak kemerleri yıkılmış kemer yastıkları ortadadır. 

Yavuz Selim Meydanındadır. Gümüşlü Camii’nin ilk yapılışı İlhanlıların Amasya’ya hakim 

oldukları döneme rastlar. Ahşap çatılı camiyi 1326’da Tâceddin Mahmud Çelebi yaptırmıştır. 

Geçirdiği depremlerden sonra bir kaç kez onarım görmüştür.         

  Kare planlı cami kesme taştan yapılmıştır. Son cemaat yeri ahşap direklidir. Beden duvarları 

üzerinde mekânı örten kubbeyi dış etkenlerden korumak amacı ile kiremitli bir çatı yapılmıştır. 

   Caminin kuzey batı köşesinde kesme taş kaide üzerinde silindirik minaresi yükselir. Giriş 

kapısı üzerinde dört satırlık yapım yazıtı bulunmaktadır. 
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Saraçhane Camii (1372) 

 

Ziya paşa Bulvarındaki Camiyi 1372’de Amasya Emiri Şadgeldi Paşa yaptırmıştır. İlk adı 

Şadgeldi Paşa Camisi idi. Eskiden caminin çevresinde bulunan saraç dükkânları nedeniyle I. 

Mehmet zamanında şimdiki ismini almıştır. Birçok onarım geçirmiş olup, son onarımı 1951’de 

yapılmıştır.   

   Doğu ve güneydoğu duvarları kesme taştan, diğer duvarları moloz taştandır. Cami ilk 

yapıldığında kare plânlı ve bir kubbesi bulunuyordu. Sonraki yıllarda yapılan onarım sırasında, 

batı duvarı açılıp büyük bir kemer konularak tek kubbeli bir bölüm daha eklenmiştir. İlk yapıya 

göre kuzeybatı köşesinde bulunan tek şerefeli minare böylece iki kubbe arasında kalmıştır. 

Kubbeler kiremitle kaplıdır. İç duvarlar ise kalem işleri ile süslenmiştir. 
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Çilehane Camii(1413) 

 

 

Çilehane Mahallesi’nde Pirler Parkı karşısındadır. Camiyi Çelebi Mehmed’in emirlerinden 

Yakup Paşa 1413’te yaptırmıştır. 1939 depreminden büyük zarar görmüş, 1964yılında Vakıflar 

genel Müdürlüğü tarafından onartılmıştır. Duvarları moloz taş ve tuğla karışımıdır. Tekke ve 

cami olarak iki bölümden oluşmaktadır. Batı kapısından girilince, sağda cami ve çile odaları; 

solda ise Aşağı Pirler Türbesi ve Halveti Tekkesi bulunur. Caminin kuzeybatı köşesindeki tuğla 

ve taş karışımı silindirik gövdeli minaresi tek şerefelidir. Cami ve Tekkeyi büyük bir kubbe 

örtmektedir. 
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Bayezid Paşa Camii (1414) 

 

Kunç Köprü’ nün kuzey doğusundadır. Çelebi Mehmed devrinde, Amasya Valisi Bayezid 

Paşa tarafından 1414 yılında yaptırılmıştır. Ters T plan şemasına sahip zaviyeli camilerdendir. 

Son cemaat mahallini çevreleyen mermer üzerindeki geometrik süslemeler, dikkat çekici 

özelikleri arasında yer almaktadır. 
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Yörgüç Paşa Camii (1428) 

 

Sultan II. Murad’ın vezirlerinden Atabey Abdullah Oğlu Yörgüç Paşa tarafından 

yaptırılmıştır. İlk yapılan cami ahşaptır, bu yıkılarak yerine kesme taştan inşa edilmiştir. Kesin 

yapılış tarihi bilinmeyen caminin minaresi Selçuklu ve Osmanlı minare mimarisine uymaktadır. 

Bir de caminin yerinde eskiden kilise bulunduğu ve minarelerinde kilisenin kulesi olduğu 

rivayet edilmektedir. Ya da minarenin Hıristiyan bir mimar tarafından yapılmış olduğu tahmin 

edilmektedir 
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Hızır Paşa Camii 

 

Amasya tren istasyonunun kuzeyindeki tepede yer alan camiyi, XIV. yüzyılda Yörgüç 

Paşa’nın kardeşi Hayrüddin Hızır Paşa yaptırmıştır. Düz ahşap tavanlı, zaviyeli camilerin 

önemli örneklerindendir. Moloz taştan yapılmıştır. Eğimli bir alanda olduğundan güney duvarı 

ile bir platform oluşturulmuştur. Kuzey cephesi, tepenin yamacı ile birleştiğinden caminin girişi 

doğudadır. Ahşap tavanlı ve kiremit çatılıdır. Caminin güney duvarında çeşme, batısında ise 

kare plânlı, moloz taştan yapılmış kubbeli küçük bir hamam bulunmaktadır. 
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Kurtboğan Camii (Seyh Şerafettin Hamza) 
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Kilari Süleyman Ağa Camii (1486) 

 

 

Kilari Süleyman Ağa’nın 1484 yılında yaptırdığı cami Taş Han ile Bedesten arasındadır. 

Caminin inşasında kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. Yuvarlak üç sütunu sivri kemerlerin 

bağladığı iki bölümlü ve iki kubbeli bir son cemaat yeri bulunur. Sağ taraftaki bölümde, 

üzerinde yapım kitabesinin yer aldığı küçük yay kemerli kapısı vardır. Sol bölüm ise ibadete 

ayrılmıştır. Batı cephedeki minaresi tek şerefelidir. Kare plânlı camiyi sekizgen kasnaklı bir 

kubbe örter. 
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Mehmet Paşa Camii (1486) 

 

Mehmet paşa Mahallesi’nde, Pirinççi Caddesindedir.1486 yılında II. Beyazıd’ın oğlu 

Şehzade Ahmed’in lalası Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yazıtı 1494 tarihlidir. Cami, 

Ters "T" planlıdır. Kuzey cephesinde, yedi sütun tarafından desteklenen ve altı adet kubbe ile 

örtülü olan bir son cemaat yeri vardır. Sade mimarisinin aksine, mermerden yapılmış olan 

minberi, Türk mermer işçiliğinin en nadide örneklerinden biridir. Minber kıvrak dal ve yaprak 

motifleri ile süslenmiştir.                                                                                      

    Yay kemerli giriş kapısı, soldan üçüncü kubbe bölümünde yer almakta olup, üzerinde yapım 

kitabesi bulunmaktadır. Ağaç oymacılığının en güzel örneklerinden biri olan kapısı, Amasya 

Müzesindedir. Sağdan üçüncü kubbe önünde tek şerefeli minaresi yükselmektedir. Caminin 

kare plânlı mekânını sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Kubbe içi kalem işi motif ve 

yazılarla süslenmiştir. 

Son cemaat yeri boyunca uzanan sağda iki küçük kubbeli odaların tabhane veya 

imarethaneye ait olduğu sanılmaktadır. 
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İkinci Bayezid Camii 

 

 Sultan II. Bayezıd adına 1486’da Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından; cami, medrese, 

imaret, türbe, şadırvan ve çeşmeden ibaret külliye olarak yapılmıştır. 15.yüzyılın son 

çeyreğinde yan mekânlı camii mimarisinin gelişmiş bir örneğidir. Yapının kuzeyinde altı adet 

sütunun taşıdığı kemerler üzerine beş kubbeli son cemaat yeri ve içeride ise mihrap ekseni 

üzerinde büyük ve geniş bir kemer açıklığı ile birbirine bağlanmış arka arkaya iki kubbeyle 

örtülü dikdörtgen bir mekân ve buraya açılan üçer kubbeli yan mekânlardan ibarettir. 

 Mihrap, minber ve taç kapısı genel olarak sade olup beyaz mermerden özenli biçimde 

yapılmıştır. İhtişamlı taç kapısı, kitabesi, silmeleri, statikleri ile zarif ve özenlidir. Ayrıca ahşap 

pencere kanatları, 15. y.y. ahşap kündekari tekniğinin en güzel örneklerindendir. 

 Caminin batısında, (U) planlı revaklı açık avlulu, on sekiz hücreden ibaret medrese yer 

almaktadır. Yapı günümüzde İl Halk kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. 
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Şamlar Ayas Ağa Camii (1495) 

 

Yeşilırmak’ın kuzey yakasında, Şamlar Mahallesinde yer alan camiye Ağa Camisi ve 

Ayasağa Camisi de denmektedir. Camiyi ilk kez Danişmendli Melik Gazi yaptırmıştır. 

Yıkılınca 1495’te Kapıağası Ayas Ağa yeniden yaptırmıştır. Kare plânlı ve tek kubbeli olan 

Cami, moloz taştan yapılmıştır. Kuzeydeki son cemaat yeri üç bölümlüdür. Yanlarda birer 

kubbe ve ortada aynalı bir tonozla örtülüdür. Son cemaat yerinin solunda taş şerefeli tuğla 

minaresi bulunmaktadır. Pencereleri sivri, giriş kapısı basık yay kemerlidir. Kuzeydeki 

avlusunu üç yönde çeviren U plânlı bir medrese vardır. Medresenin kuzeydoğu bitişiğinde ise 

sıbyan mektebi vardır. 
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Pir Mehmet Çelebi Camii (15. Yy.) 

  

XV.-XVI. yüzyılda yapıldığı sanılan cami Yavuz Selim alanındadır. Pazar ve Murat Camisi 

adları ile de tanınmaktadır. Son yıllarda onarım geçirmiştir.             

Moloz taştan yapılan caminin, tuğladan üç kemerli, ortada aynalı tonoz, yanlarda birer 

kubbeyle örtülü son cemaat yerinin kemer formları son onarımda bozulmuştur. Orta bölüm 

Bursa kemerlidir. Kemerlerin üzerinde cephe boyunca uzanan dikdörtgen panonun içi tuğla 

motiflerle süslenmiştir. Kare plânlı ibadet mekânını sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir. 

Kalın gövdeli, tek şerefeli minaresi caminin kuzeybatı köşesindedir. 
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Sofular Abdullah Paşa Camii (1502) 

 

Sofular Mahallesi’nde, Beşikdüzü Caddesindeki cami Abdullah Paşa Camisi olarak da 

anılmaktadır. Cami, Sultan II. Bayezid’ın Beylerbeyi Abdullah Paşa tarafından 1502 yılında 

darülhadis olarak yaptırılmıştır. Köşelerde kesme taş kullanılarak, moloz taştan yapılmış olan 

caminin, yay kemerli giriş kapısı üzerinde yapım kitabesi bulunmaktadır. Girişte kare biçimli 

tonoz örtülü mekânın sağ ve solunda yine tonoz örtülü ikişer oda yer almaktadır. Buradan 

merdivenlerle biraz yüksek zemine sahip kare planlı tek kubbeli esas ibadet mekânına girilir. 

Camiyi yüksek kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Türbesi, moloz taştan yapılmış olup, altıgen 

planlıdır. 
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Hatuniye Camii (1510) 

 

Hatuniye Mahallesinde, Yeşilırmak’ın sol kıyısındadır. Şehzade Ahmet’in annesi, 

II.Beyazıt’ın eşi Bülbül Hatun (Ö.1515) tarafından yaptırılmıştır. Cami dikdörtgen plâna göre 

yapılmıştır. Orta kısımda bulunan iki payenin duvarlarla birleştirilmesi sonucunda, iç mekân 

altı bölüme ayrılmıştır. Yan yana iki kubbenin örttüğü orta bölüm, yanlara göre daha büyük ve 

daha yüksektir. Yanlar ise çapraz tonozla örtülüdür.   Son cemaat yerinin de üzeri beş kubbe ile 

örtülüdür. Moloz taştan yapılmış olan beden duvarlarının sadece kuzey cephesi farklı bir 

görünüşe sahiptir. Tuğladan yapılmış olan minaresi tek şerefelidir. 
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Kurşunlu Camii 
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Azeriler Camii (1876- 1895) 

 

Bayezid Paşa Mahallesi'ndedir. Karabağlı Şeyh Hacı Mahmut Efendi tarafından 

Azerbaycan’ın  Karabağ ve Şirvan şehirlerinden gelerek Amasya'ya yerleşmiş göçmenlerden 

toplanan yardımlarla 1876yılında başlanmış ve 1895 te bitirilmiştir. Kare planda olan caminin 

kuzey cephesinde dört sütunlu ve üç kemerli son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin 

doğusunda yine kare planlı fakat camiden daha küçük ve camiye bitişik türbe bulunmaktadır. 

Türbede Mir Hazma Nigari medfun bulunmaktadır.13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 http://www.amasya.bel.tr/kategori/459/1/camiler.aspx 
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Osmanlı Dönemi Amasya Camilerinde Estetik 

 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Amasya’da iki yüz civarında cami ve mescitten 

bahsetmektedir. Evliya Çelebi’nin bahsettiği cami ve mescitlerin büyük bir kısmı günümüze 

kadar ulaşırken bir kısmı ulaşamamıştır. Bir kısım cami ve mescitler ise Evliya Çelebi’nin 

seyahatinden sonra yapılmıştır.14 Bizler alan çalışması sonucu Osmanlı dönemi eseri olan 15 

cami ve mescit tespit ettik. 

 

1.Harim/Muhavvata/Dış avlu:  

 

 
                      İkinci Bayezid Külliyesi  

 

Amasya II. Bayezid Külliyesi şu yapılardan kurulmuştu: Cami (imaret), camiin önündeki 

Büyük Şadırvan, Medrese, Mut'imehane (yemekhane), Matbah, Kilar, Fırın, Ahır, ahırın 

önündeki Çeşme, mutimehane önündeki Şadırvan, Muallimhanenin Tabhanesi, matbah 

arkasındaki İki Ev ve İki Ambar ile dört hücreli Hela.15  

Dört tarafı da kagir (taş ve tuğladan yapılmış) bir duvar ile çevrili olan külliyenin avlusunu 

çevreleyen surda, ikisi güneyde, ikisi kuzeyde, birer tane de doğu ve batıda olmak üzere toplam 

altı kapı bulunmaktadır. Külliyenin kuzey tarafı tamamen ırmağa bakmaktadır. Bahçede, 400-

500 yıllık anıt ağaçlar bulunmaktadır. 

Külliyeyi çevreleyen 120 x 160 m boyutlarındaki avlu içinde, ortada cami, caminin sağ (batı) 

tarafında büyük bir medrese, sol (doğu) tarafında bir imarethane ve kiler vardır. Avlunun 

güneydoğu köşesinde türbe (II.Bayezid'in şehzadesi Ahmed'in oğlu Osman Çelebi), kuzey ve 

güneydoğusunda birer şadırvan, caminin kuzeybatısında da muvakkithane bulunmaktadır 

1486 yılında inşası tamamlanan Amasya II. Bayezid Külliyesi, yapılarının uygun ve düzenli 

dağılımı ile döneminin önemli külliyeleri içerisinde yer almaktadır. Külliyenin havadan çekilen 

fotoğrafında yapıların uygun ve düzenli dağılımını ve estetik yönünü rahatlıkla görebiliyoruz. 

Merkezde ye alan caminin sağında ve solunda yer alan medrese ve imaretin aynı hizada 

konumlandırıldığını, şadırvanın caminin cümle kapısının tam karşısına yapıldığını ve yine iki 

                                                           
14 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul, Üçdal Neşriyat, Cilt 1-2, s.529 
15Abdulkadir Dündar, Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi, AÜİFD Cilt XLIV (2003) Sayı 

2, s. 134-135 
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çınar ağacının da caminin iki yanında simetrik olarak yer aldığını görüyoruz. Bu da bize 

külliyeyi inşa edenlerin estetik kaygılara sahip olduğunu gösteriyor. Dikkati çeken bir diğer 

nokta yapıların estetiğini güçlendiren ağaçların kullanılmasıdır. Özellikle de Osmanlı Devleti 

ile özdeşleşen çınar ağacının kullanılması. Yine cami önünde kesme taştan yapılan bir 

döşemenin kullanılması da yapıyla uyumu sağlamaktadır. Cami girişinin yüzeyle aynı seviyede 

olması da bahçeyle bir bütünlük oluşturmaktadır. Ayrıca beyaz mermerden yapılmış sütunlar 

üzerine oturtulmuş kemerli son cemaat yeri ve revaklar da bu uyumu tamamlamaktadır.  

Külliyenin etrafını çeviren duvarda taştan yapılmış ve camii ile uyum içerisindedir. Orijinalinde 

avluya giriş için beş kapı mevcutken, günümüze dört kapı ulaşmıştır.16 Caminin doğu yönünde 

yer alan duvar üzerinde kuş köşkü yer almaktadır. Bu köşk Osmanlıdaki hayvan sevgisini ve 

ince ruhunu yansıtmaktadır. Bu kuş köşkü de taştan ve binayla uyum içerindedir. Cami de iki 

kubbe yer almakta olup, doğu ve batı yönünde ve caminin ön bölümünde tel şerefeli iki minare 

yer almaktadır. Son cemaat yerinin iki ucunda yükselen minarelerden soldakinin gövdesi dikine 

yivli, sağdakinin gövdesi ise zikzak taş dekorludur. İki minarede piramidal bir pabuca 

oturtulmuştur. Şerefeler mukarnas taş işçiliğinin en güzel örneklerini teşkil etmektedir. 

Klâsik Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden biri olan caminin, 1557’de depremden 

yıkılan son cemaat yeri ve kubbeleri 1591’de onarılmış. 1651’deki depremde yıkılan bölümleri 

de 1669’da Merzifonlu İbrahim Ağa ile Ahmet Paşazade Hacı Ali Ağa tarafından onartılmış.   

15.yüzyılın sonlarına ait bir belgede İkinci Bayezid Külliyesi’nin avlusu hakkkında şu 

bilgiler yer almaktadır: "Ve havlı dıvarınun devri kim yapılmışdur, bin ikiyüz zira'dur. Ve ırmak 

kenarında olan dıvarın üzerine yonma taş döşenmişdür adam oturmak içün. Ve 'imaret önünde 

olan havlınun dört kapusı vardur, ikisi ırmak tarafına ve biri şehirden yana ve biri Gök 

Medrese'den yanadur. Ve bir kapu dahi matbah ardında almışdur arpa ve buğday taşınmak içün 

ve gayri esbab dahi olduğunca ol kapudan işler. Ve medresenün ve ' imaretün ve matbahun önı 

ve ardı beraberdür. Şöyle ki, ip dutulsa bir barmak ziyade ya eksük olmamışdur. Ve 'imaret 

önünde bir kapudan bir kapuya varınca yonma taşla kaldırım almışdur, dört zira' eni üç yüz elli 

zira' tulıdur. Ve dergah önünde her direk mukabelesinde birer servi agacı dikilmişdür. Ve 

şadırvanun dört tarafına dört servi dikilmişdür. Ve tesbıh ağaçları dikilmişdür. Ve ırmak 

kenarına kavak ağaçları dikilmişdür, gölgesi ol taş döşenmiş dıvar üstüne düşer. Ve kıble 

tarafında olan bagçeye yüz otuz aşulama dikilmişdür. Ve medrese ile 'imaret arası dizme 

almışdur. Ve 'imaret ile matbah arası dizme almışdur. Ve matbah ile ambarlar öni dizme 

almışdur. Ve ahur kapusundan balaya varınca dizme almışdur. Havlı içine at girmesün içün 

gayetde mazbut ve mahfuzdur." Görüldüğü gibi camiden sonra en fazla bilgi avlu hakkında 

verilmektedir. Buna göre avluya ırmak tarafından iki, Gök Medrese tarafından (batıdan) bir, 

şehir tarafından (doğudan) bir ve matbah ardında bir olmak üzere toplam beş kapının açıldığı 

belirtilmektedir. Bu kapılardan bugün camiin güney tarafındaki hariç, diğer dört kapı nispeten 

özgün biçimlerini korumaktadır. Bu kapılar dışında avlu duvarları, avlu içerisindeki yapıları 

birbirine bağlayan kaldırımlar, helaya ve şadırvanlara giden yollar, avluya dikilen selvi, kavak 

ve tesbih ağaçları ile yapılar arasında kalan boşluklara sıra sıra dikilen diğer ağaçlarla ilgili 

verilen bu bilgiler, dönemin avlu anlayışı ve düzenlemesine açıklık getirmesi bakımından 

oldukça önemlidir.17 

 Belgede, külliyenin merkez yapısı olan camiin iki büyük kubbeli olduğu belirtilerek, bu 

kubbeler ön ve arka olarak tarif edilmektedir. Belgede bu iki kubbe ortasındaki kemere 

değinilerek, kalınlığı üç zira' 17 (yaklaşık 2.27 m.) olarak verilmektedir. Öndeki kubbenin 

koltuklarının mukarnaslı ve işlemeli, arkadakinin ise sade yani mukarnassız olduğu ve birer 

şemse yazıldığı belirtilmektedir. Ayrıca bu kubbenin ortasındaki, etrafı bezemeli büyük bir 

şemseden ve bu şemsenin de ortasındaki "müsenna hat, ile yazılmış "İnne evvele beytin vud’a 
                                                           
16 Abdulkadir Dündar, Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi, AÜİFD Cilt XLIV (2003) 

Sayı 2, s. 148 
17 Abdulkadir Dündar, age. , s.148 
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ayetinden bahsedilmektedir. Gerideki kubbenin ortasında da bir şemse olduğu zikredilerek, 

şemsenin ortasının tezyinatlı, etrafında ise müsenna hat ile "İnnema ya'murumesacida'llahi  

ayetinin yazılı olduğu belirtilmektedir. Böylece her iki kubbenin ortasında da şemse olarak 

adlandırılan ve farklı kompozisyonlardan oluşan bezemeli birer göbeğin bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Belgede, ‘’Ve yigirmi bir mukkatta , ve veziri cam pencereler olmışdur." 

ifadesinden kastedilen, her iki kubbenin kasnakları dışında, mihrap önü mekânı ile arkadaki 

mekânın vitraylı pencereleri olabilir. Bugün bunların toplam sayısı yirmi bir değil yirmi altıdır. 

Bu pencerelerin on altı tanesi mihrap önü mekânında, ikisi arka kubbenin altında, dörder tanesi 

ise yan kanatlardadır. Buradaki "vezin cam" teriminden vitraylı ve dikdörtgen şekilli 

pencerelerin kastedildiğini anlıyoruz. Vitraylı bu pencereler dışında belgede, "mukatta kapulu" 

on pencereye daha değinilmektedir. "Mukatta' kapulu" şeklinde ifade edilen pencereler ahşap 

kanatlı pencereler olmalıdır. Camideki kapılarla ilgili olarak belgede "Ve iki kapu dahi suffelere 

açılur. İç yüzlerine mukatta' kapular asılmışdur. Ve taş yüzlerine demürden düvazde çember-

girih kapular işlenmişdür, açılur, yapılur. Ve cami’ün büyük kapusı" şeklinde geçen bilgilerden, 

dimide ahşap kanatlı, bir büyük, iki de küçük üç kapının bulunduğu ve bu kapılardan ikisinin 

dış taraflarında, yani bugünkü muşamba perdelerin yerine, on iki yuvarlak rozetli ve demirden 

yapılmış dış kapıların olduğu anlaşılmaktadır. Bu üç orijinal kapıdan günümüze sadece, 

kuzeydeki son cemaat yerinden camiin arka mekânına açılan büyük kapı ulaşmış olup", doğu 

ve batıdan yan kanatlara açılan diğer iki kapıdan ise hiçbir şey kalmamıştır.18  

Avluya giriş kapıları ve duvarları taştan yapılmış ve girişleri alçak olduğu için insanlar 

eğilmek zorunda kalıyorlar. Bu da Osmanlının camiyi Allah’ın evi olarak görmesi ve oraya 

giren kişinin tevazu göstergesi olarak eğilmesi, Osmanlı Devleti’nin hassasiyetini ve inceliğini 

göstermesi açısından güzel bir örnektir. 
Amasya’da başlangıçta külliye şeklinde yapılan ancak günümüzde külliye özelliğini yitiren bir diğer 

cami de Mehmet Paşa Camiidir. Mehmet Paşa Camii tek minareli tek kubbeli, revaklı son cemaat yeri 

ve taç kapısı ve kapısının karşısında yer alan şadırvanı ile estetik bir camidir. Son cemaat mahallinin 

önü kesme taş ile döşeli ve yüzeyle yaklaşık aynı yükseklikte yapıldığı içinde camii ile bir bütünlük 

oluşturmaktadır.  

 

                                                           
18 Abdulkadir Dündar, age. , s.135-140 
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Külliyenin 1491 yılında düzenlenen vakfiyesinde Mehmed Paşa'nın, Amasya'da misafirlerin 

konaklanması için buk’a ve ibadet edenler için mabed olmak üzere bir imaret inşa ettirdiği bildirilerek 

külliyeyi meydana getiren yapılar sıralanır. Vakfiyeye göre külliye, merkezinde mescidü’l-cami’, iki 

yanında kapıları buraya açılan ve dini inanışta ileri gidenlerden isteyen herkesin konaklamasına olanak 

sağlayan birer hücre (buk’a) ve misafirler için önlerinde sofa bulunan iki kışlık oda (tabhane), matbah 

(mutfak), mahbez (ekmek fırını), mahzen (depo) ve diğer ihtiyaçların karşılanması için dört oda ve on 

hücreden meydana gelen bir medreseden oluşmaktadır. Bu yapıların tamamı bir avlu içinde yer 

almaktadır. Bu avlunun yanındaki başka bir avluda ise, ahır, hela gibi yapılar bulunmaktadır. Söz konusu 

iki avlu ise geniş bir bahçe tarafından çevrelenmektedir. Külliyeden günümüze vakfiyede işaret edilen 

birimlerden yalnızca, cami, hücreler (buk'a), kışlık odalar (tabhane) ile vakfiyede söz edilmeyen türbe 

ulaşabilmiştir. Yapının en gösterişli bolumu altı kubbeli son cemaat revağıdır. Revak 4.70 metre 

derinliğindedir. Doğudan üçüncü kubbe giriş bölümünün üzerinde yer almaktadır. Bu kubbe, 

diğerlerinin aksine tonozludur. Revak, sekizer kenarlı, başlıkları her yüzünde rozet ve kabaralar bulunan 

yedi mermer sütun üzerine oturmaktadır. Revağın cephesi, mermer ile kaplıdır. Mermer cepheyi 

çevreleyen kemer silmesi, saçak altı silmesi ve köse silmeleri bordo renkli bordur ile değerlendirilmiştir. 

Yapının taç kapısı harime açılmaktadır. Giriş kapısı, tonoz başlangıcına kadar yükselen dikdörtgen 

profilli mermer çerçevenin içinde, sivri kemerli bir nişte yer almaktadır. Kapı, renkli mermerlerden 

oluşturulmuş basık kemerlidir. Mehmed Paşa'nın büyük vezir, "vezir’ül-kebîr", sıfatıyla tanımlandığı 

kitabe kapının üzerinde yer almaktadır; “Bu mübarek imareti, 891/1486 yılının Muharrem ayında, büyük 

Sultan, Muhammed Han oğlu Bayezid Han’ın –Allah saltanatını ebedileştirsin- yönetimi günlerinde 

büyük vezir Mehmed Paşa inşa ettirdi”19 

                                                           
19 Mustafa Çağhan Keskin, II. Bayezid Dönemi Amasya Çevresinde Yerel Bir Bani: Hızır Paşa Oğlu 

Mehmed Paşa, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Art-Sanat 5/2016, 

s.65,67 
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Amasya camilerinin birçoğunda da avluyu çeviren duvar ve avluya giriş kapısı yer 

almaktadır. Bu duvarlar ve kapılar da genelde taştan ve camii ile uyum içerisindedir.   

               

    
İkinci Bayezid Camii- Avlu Kapıları 

 
İkinci Bayezid Camii- Avlu Duvarı Çiçek Motifi 
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                                                   Kuş Köşkü-İkinci Bayezid Camii 
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İkinci Bayezid Camii- Taş döşeme 

 

 



45 
 

 
İkinci Bayezid Camii Taç Kapısı 

Camilerin giriş kapıları üzerinde de kitabelerde taş bezeme sanatının en güzel örnekleri bina 

ile uyumlu şekilde yer almaktadır. 

İkinci Bayezid Camii’nin taç kapısında, son cemaat yeri pencere alınlıkları ile ahşap kapı ve 

pencere kapaklarında dönemine ait yazılar yer almaktadır. Bunlardan sadece taç kapı üzerindeki 

inşa kitabesinin hattatı belli olup, ahşap ve çinilerdeki diğer yazılar buna kıyaslanarak bunların 

da aynı sanatkârın elinden çıktığı söylenebilir. Yapıdaki yazı türleri celi sülüs ve ma’kılî, dili 

ise Arapça ve Farsça’dır. Çinilerin haricindeki bütün yazılar kabartma tekniğiyle 

hakkedilmiştir. İnşa kitabesinin latinize metni şöyledir: a. Sağ kapı yuvasının üzeri: 1. Vaka’a 

haze’l binâü imâraten 2. Li- kulûbi’l fukarâi ve’leh’ali 3. Bi’l-emri’l ‘âlî lâ zâle nâzifen   
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b. Taç kapı kemerinin üzeri: 1. Üsveti sâdâti’l-guzâti ve’l- mücâhidîn kudveti sanâdîdi 

esâtîri’s sel’at’ini  2. Sultâni’l-bereyni ve hâkâni’l-bahrayn es-sultâni’ni’s-sultân ebu’l-feth  3. 

es- Sultân Bâyezid bin es-sultân Muhammed bin Murâd Han halleda’llâhü mülkehû   

 

 
 

c. Sol kapı yuvasının üzeri: 1. Ve sultânehû ve efâda ‘alâ  2. ‘l-‘âlemeyni birrahû ve ihsânehû 

3. Ve’ttefeka’l- feragu bi-‘avni’llahi 4. Ve tevfîkıhî fi’ş-şehri recebi’l-mübarek 5. Seneti ihdâ 

ve tis’îne ve ve semânimâ (yeh)  6. Ve li-kevni’l-binâi ‘ame’l-feyzi  7. Kâne’l- itmâmü ‘âme 

feyyâz  8. Ketebehu ad’afü’l-âhi ‘Ali bin Mezid 
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Anlamı: Bu bina, fakirlerin ve ahâlinin kalplerini hoşnut edebilmek maksadıyla, kılıç ve 

kalem erbâbını güzel ahlâkı ve asil hasletleriyle kendine bağlayan, halk topluluklarının idaresini 

elinde tutan, en âdil ve en büyük sultanın yüce emri-ki o emri günler ve geceler devam ettikçe 

geçerli olsun- üzerine bir imâret olarak gerçekleştirilmiştir. O(sultan), mücâhidlerin ve gâzîlerin 

büyüklerinin örneği, sultanlar halkasının yiğitlerinin önderi, karaların sultânı ve denizlerin 

hâkânı, fethin babası, Murad Han oğlu Mehmed oğlu Sultan Bâyezid Han’dır. Allah onun 

yönetimini ve saltanatını ebedîleştirsin ve her iki dünyaya da iyilik ve ihsânını yaysın. Bu bina, 

Allah’ın izniyle ve yardımıyla 891 yılının mübârek Recep ayında tamamlanmıştır. Binanın 

yapımına “feyz= bolluk (ebced hesabıyla Hicrî 890)” yılında başlanmış, “feyyaz= bolluğun 

arttığı (H.891)” yılda da bitirilmiştir. Yazıyı kulların en zayıfı olan Mezîd oğlu Ali yazmıştır.20 

Camilerin avlularında yer alan şadırvanlarda camilere ayrı bir güzellik katmaktadır.  İkinci 

Bayezid Külliyesinde olduğu gibi Amasya’da bulunan diğer camilerde de benzer özellikler 

dikkat çekmektedir. Avluda ağaçların bilhassa çınar ağaçlarının kullanılması, şadırvanın camii 

kapısının tam karşısında yer alması gibi. Gümüşlü camii, Mehmet Paşa Camii, Bayezid Paşa 

camiinde şadırvan caminin tam giriş kapısı karşısındadır.  

 

                                                           
20 Abdülhamit Tüfekçioğlu, Amasya’da Sultan II. Bâyezid Câmii Kit’abelerinin Hattatı Hakkında Bir 

Tespit, Derman Armağanı, s.555-557 
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 Bayezid Paşa Camii                  Mehmet Paşa Camii             Yörgüç Paşa camii 

    

Bayezid Paşa, Mehmet Paşa ve Yörgüç Paşa camiinde de şadırvan caminin giriş kapısının 

tam karşısındadır. Şirvanlı Camiinde yan tarafta yer alır. Diğer camilerde şadırvan yer 

almamaktadır.  

 İkinci Bayezid Külliyesinde, caminin taç kapısının tam karşısında, caminin kuzey 

avlusunda yer alan şadırvan külliyeye ayrı bir güzellik katmaktadır.        

 Şadırvan, 12 ahşap sütunun taşıdığı sivri kemerler üzerine oturtulmuş, içte bağdadi bir 

kubbe dışta ise piramidal kurşun malzeme ile örtülüdür. Şadırvan, ırmak kenarında 

konumlandırılmasından dolayı uzun yıllar neme maruz kalmıştır. Özellikle kubbenin güney 

aksında bulunan iki bölüm, yağmur ve kar suyu alarak sıvanın mukavemetini tamamen 

kaybetmesine ve gerek duvar resimlerinin gerekse de sıvanın dökülmesine neden olmuştur. 

Klasik dönem motifleri ile barok motiflerden oluşan kubbe göbek deseninde, merkezde altı 

kollu yıldız (mühr-ü Süleyman) motifi bulunmakta ve bu kollar arasına yerleştirilmiş Hicri 

1289 Sin (Şaban) tarihi okunmaktadır. Buradan duvar resimlerinin 1872 yılının Ekim ayında 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Elde edilen bu bilgi ışığında; II. Beyazıt Şadırvanı’nın duvar 

resimlerinin yapılış tarihine ilişkin olarak ilk defa kesin bir bilgi ortaya konmakta ve eserin 

sanatçının diğer bir eseri olan Merzifon Kara Mustafa Paşa Camisi Şadırvanından 3 yıl önce 

yapıldığı anlaşılmaktadır.21 

Yapım tarihinin de yazılı olduğu bu altı kollu yıldız motifini, rumi dallardan oluşan mavi ve 

kırmızı zeminli, 16 dilimli çarkıfelek kompozisyonu çevreler. Siyah zemin üzerine şaşırtmalı 

dizinle palmet motifli bir bordür, çarkıfelek kompozisyonunun dış bordürünü oluşturur. 

Dairesel kompozisyon, en dışta tığ motifleriyle tamamlanır. Kubbe merkezinde bulunan, yapılış 

tarihinin de yazılı olduğu altı kollu yıldız (mühr-ü Süleyman) motifi , birçok yapının 

bezemesinde görülmekle birlikte, özellikle kubbede merkez motifleri arasında en çok kullanılan 

motifler arasındadır. Altıkollu yıldız motifinin, Tunç devrinde Mezopotamya’dan İngiltere’ye 

kadar, demir devrinde ise Hindistan’da ve İber yarımadasında kullanıldığı bilinmektedir. 

İslamiyet öncesi Türk kültür hayatında da önemli bir yer tuttuğu bilinmekle birlikte özellikle 

VIII. yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze kadar çok geniş bir zaman diliminde ve geniş bir 

coğrafyada kendini göstermektedir. Kubbe eteğine yakın bölümde, resim şeridinin hemen 

üzerinde bulunan yazı kartuşları, siyah zeminli büyük şemse madalyonlar içerisinde ve arada 

daha küçük madalyonlara düğüm zencereklerle bağlanır. Altı adet büyük şemse madalyon 

içinde siyah zemin üzerinde beyaz sülüs harflerle “Accilû bi’s-salati kable’l- fevti ve accilû 

bi’t-tevbeti kable’l-mevt” (Namaza acele ediniz, vakti geçebilir. Tevbede acele ediniz, ölüm 

gelmeden önce) Hadis-i Şerifi yazmaktadır. Yazıların arasına serpiştirilmiş çiçek ve yaprak 

motifl eri harfler arasındaki boş alanlar değerlendirilerek yazının dekoratif etkisini 

güçlendirmiştir. Bu uzun yazı kartuşları arasında düğüm zencereklerle birbirine bağlanan küçük 

oval madalyonlar yer alır. İçlerinde Rad suresinin 24. ayeti olan “Selamun aleyküm bima 

sebertum. Fe-ni’me ukbe’d-dâr” (Melekler: Din uğruna dünyanın zevk ve zorluklarına karşı) 

sabretmenizden dolayı size selam olsun, (dünya) yurdun(un iyi) sonucu ne güzel! (derler.) 

                                                           
21 Ayşe Nermin Uz Taşkesen,  Amasya II. Beyazıt Camisi Şadırvanı Duvar Resimlerinin Restorasyonu 

ve İkonografik Çözümlemesi, s.178,179 



49 
 

yazmaktadır. İki küçük kartuş içinde ise Allah C.C. yazmaktadır. Şadırvan kubbesi içinde yazı 

kartuşlarının üzerinde antik vazolar içerisinde buket çiçek kompozisyonları bulunmaktadır. 

XVIII. yüzyılda barok ve rokoko üslup özellikleri gösteren bezeme motifl eri, XIX. yüzyıla 

gelindiğinde gölgeli bereket boynuzu, dolmadallar, kenger yaprakları, fiyong, girland ve antik 

vazolar olarak kendini göstermektedir. XIX. Yüzyılda yapılan şadırvan bezemelerinin de bu 

yüzyıla ait tüm özellikleri taşıdığı görülmektedir. 2006 yılında yapılan restorasyondan önce, 

bağdadi kubbenin bezemelerinde boya kaybı ve buna ek olarak özellikle güneybatı bölümünde 

sıva kaybı olduğundan giriş bölümünde bahsedilmişti. Sıvanın mukavemetini tamamen 

kaybettiği güney-batı bölümü raspa edilmiş ve özgün sıvanın malzeme analizlerinden elde 

edilen sonuçlarına göre yeniden sıvanarak güçlendirilmiştir. Tahtın başında bulunan saatin 

sekizi göstermesi ile sanatçının Osmanlı hanedanlığının sekizinci padişahı II.Beyazıt’a 

gönderme yaptığı düşünülmektedir. Sanatçı, padişahı tahtın içindeki gül ile sembolize ederken, 

saatin üstündeki taca benzer motif ile de bunu vurgulamıştır.22 

 

  

                                                           
22 Ayşe Nermin Uz Taşkesen, Amasya II. Beyazıt Camisi Şadırvanı Duvar Resimlerinin Restorasyonu 

ve İkonografik Çözümlemesi, s.179-182 
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Minare tek kubbeli camilerin önemli bir özelliğidir. Ancak yeri 14.yüzyılda henüz 

belirlenmemiştir. Güneydoğu dışında her yönde yer alabilir. Başlangıçta Selçuk minarelerinin 

biçimlerini sürdürürler. Birçoğunda da minare yoktur.23Amasya camilerinden Yörgüç Paşa 

Camii ve Bayezid Paşa Camii’nde minare yoktur. 

                                                           
23 Ayla Ödekan, Mimarlık ve Sanat Tarihi, Türkiye Tarihi 2.cilt, Cem Yayınevi, İstanbul, 1991, s.226 
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 İkinci Bayezid Camii dışında iki minareli camii mevcut değildir. İkinci Bayezid Camii ile ilgili 

belgede iki minaresinin bulunduğu, minaresinin birinin kule şeklinde, diğerinin yivli olduğu, kule 

şeklinde olanın on altıgen olduğu, yivli minarenin kuzeydoğu köşesinde, onaltıgen olanın da kuzeybatı 

köşesinde yer aldığı ifade edilmektedir.24 Sağdakinin gövdesi ise zikzak taş dekorludur. İki minarede 

piramidal bir pabuca oturtulmuştur. Şerefeler mukarnas taş işçiliğinin en güzel örneklerini teşkil 

etmektedir. Erken dönem cami ve mescitlerin bazılarında minare mevcut değildir. Bayezid Paşa Camii 

gibi. 

Mehmet Paşa Camii’nde tek minare mevcuttur. Minare tek şerefeli taştan ve silindire yakın 

çokgendir. Şirvanlı Camii de aynı özellikleri göstermektedir. Kilari Süleyman Ağa Camii minaresi ise 

taştan, tek şerefeli ve silindirdir. Diğer camiler silindir şeklinde ve tuğladan yapılı ve tek şerefelidir. 

(Gümüşlü camii, Piri Mehmet Çelebi Camii, Saraçhane, Hatuniye Camii, Şamlar Camii, Hızır Paşa 

Camii). Çilehane Camii ise taş ve tuğla karışımı tek şerefeli bir minareye sahiptir.  

Camilerin son cemaat yerinin olduğu revakları örten kubbelerin içi de kalem işi süslemelerle 

kaplıdır. Ayrıca çini üzerine hat sanatının en güzel örnekleri yer almaktadır. Bu da camilere 

ayrı bir estetik katmıştır. Mermerden yapılmış mukarnaslı kapılar ve ahşaptan yapılmış kapılar 

ve kapılarda yer alan ağaç ve taş bezemeler camilere ayrı bir güzellik katmaktadır. Minarelerin 

gerek cami ile aynı malzemeden yapılması, yükseklik olarak cami kubbesi ile uyumlu olması 

camilere ayrı bir estetik katmaktadır.  

 

      
Bayezid Camii 

 

                                                           
24 Abdulkadir Dündar, age., s.142. 
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                     Mehmet Paşa Camii                                             Şirvanlı Camii 

 

 
Kilari Süleyman Ağa Camii 
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Piri Mehmet Çelebi Camii 

  

 

 
Gümüşlü Camii 
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                         Saraçhane Camii                                           Hızır Paşa Camii 

 

   
Kurşunlu Camii                                                     Çilehane Camii 
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o           
          Yörgüç Paşa Camii                                           Yörgüç Paşa Camii   

 

        

    
                           Gümüşlü Camii                                    Bayezid Camii 

 

 
Mehmet Paşa Camii 
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 Bayezid Camii 

 

 

 
Gümüşlü Camii 
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Mehmet Paşa Camii 

 

     
                   Bayezid Paşa Camii                                           Bayezid Paşa Camii 
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Bayezid Camii 

 

 
İkinci Bayezid Camii- Revak 

 

2.Harem/İç Avlu/Revaklı Avlu: Osmanlı dönemi Amasya camilerinde iç avlu veya revaklı 

avlu dış avluyla birlikte yer almaktadır. Bu sebeple bu bölümü dış avlu bölümüyle birlikte 

inceledik. 
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3.Ana İbadet Mekânı/Sahn:  

 

 

 
                                                         Beyazıt Paşa Camii 

                 

 
İkinci Bayezid Camii 

 

Amasya’da bulunan bu Osmanlı Dönemi camilerinin büyük bir kısmında camiye taş bezeme 

sanatının en güzel örneklerinin yer aldığı taç kapılardan girilmektedir. (Bayezid Camii, Mehmet 

Paşa, Bayezid Paşa, Şirvanlı ve Çilehane Camii). Daha küçük yapılı camilerde taç kapı yer 

almamaktadır. ( Mehmet Çelebi, Kilari Süleyman Ağa Camii, Hızır Paşa, Şamlar Ayaz Ağa, 

Hatuniye)  

 İkinci Bayezid Camii’nde taş işçiliğinin en ince örnekleri taç kapıda sergilenmiştir. Öne 

doğru çıkma yapmış, cilalı mermer yüzey en dışta bir kaval silme portal yaşmağını 

çevrelemiştir. Yaşmak ikisi büyük, biri orta, on altısı küçük kıvrımlı yuvarlak sarkıtlı 
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mukarnastır. Portal nişinin köşeleri rumîlerle bezenmiş kum saatleri ve yeşil porfirden dönen 

sütuncelerle yumuşatılmıştır. Yanlarda mukarnas yaşmaklı birer küçük niş yer alır. Üç ayrı 

bölümden ibaret olan kitabesi sağ yan niş üzerindeki bölümle başlar kapı kemeri üstündeki 

bölümle devam eder ve sol taraftaki niş üzerinde son bulur. Nişin iki köşesinde iki siyah sütûnce 

yer almaktadır. 

 

 
İkinci Bayezid Camii 

 
 

İkinci Bayezid Camii 
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Mehmet Paşa Camii 

 

 
Gümüşlü Camii  
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Bayezid Paşa Camii 

 
Şirvanlı Camii 
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İç ibadet mekânları, mekân içerisinde yer alan birimlerle uyum ve ahenk içerisinde yer 

almaktadır. Camiinin her bölümünün, gerek renk gerekse şekil birbirini tamamlaması estetik 

olarak camilere ayrı bir estetik katmaktadır. 

Camiiler de birbirleriyle simetri halinde yapılan camlar camiye hem estetik açıdan bir 

güzellik hem de ferah bir ibadet ortamı sunmaktadır. 

İkinci Bayezid Camii’nde, önünde 6 adet yuvarlak mermer sütun üzerine kemerli, 5 kubbeli 

revaklı son cemaat yeri ile bunun gerisinde yer alan iki kubbeli orta mekân ve bu mekâna 

kemerle açılan kubbeli yan mekânlar planın esasını teşkil eder. Bu itibarla plan şeması 

bakımından ilk devir Osmanlı mimarisinde görülen ters T planlı, kanatlı camiler tutumundadır. 

Ancak uygulama bakımından farklı ve özeliklere sahiptir. Camiye taç kapıdan girilir. Taş 

işçiliğinin en ince örnekleri taç kapıda sergilenmiştir. Daha önce de ifade edildiği gibi öne doğru 

çıkma yapmış, cilalı mermer yüzey en dışta bir kaval silme portal yaşmağını çevrelemiştir. 

Portal nişinin köşeleri rumîlerle bezenmiş kum saatleri ve yeşil porfirden dönen sütunçelerle 

yumuşatılmıştır. Yanlarda mukarnas yaşmaklı birer küçük niş yer alır. Üç ayrı bölümden ibaret 

olan kitabesi sağ yan niş üzerindeki bölümle başlar kapı kemeri üstündeki bölümle devam eder 

ve sol taraftaki niş üzerinde son bulur. Giriş kapısı kanatları ve pencere kapakları 15.yüzyıl 

klasik Osmanlı ağaç işçiliğinin mükemmel örnekleridir. Girişteki 14x13m ve mihrap önündeki 

15x15m çaplı ikinci büyük kubbe ile örtülü mekân, ortadaki büyük kemer açıklığı ile ve 

zeminde kademesiz boyuna dörtgen biçimli tek hacim olarak ortaya çıkmıştır. Kubbe çapları 

farklı olmasına rağmen aynı seviyede tutulmuştur. Yanlarda kemerlerle birbirine bağlantılı 3 

kubbe ile örtülü mekânlar öne doğru uzamış, ilk iki kubbe genişçe kemerlerle giriş mekânına, 

üçüncü kubbeler mihrap önü kubbeli mekâna açılmıştır. Daha önceki uygulamalarda (I) planlı 

camilerde yan mekânları mihrap önü mekânına açıldıkları görülmez. Büyük kubbelerin intikali 

tromplarla sağlanmış, yan mekânların ve son cemaat yeri revakının kubbelerinde pandandif 

geçiş uygulanmıştır. Kubbeler dıştan sekizgen kasnak ile çevrilmiş, büyük kubbelerin 

kasnaklarında her kenara sivri kemerli ikişer pencere açılmıştır. Böylece iç kısımda kubbe 

eteklerinde eşit aralıklarla sıralanmış on altışar pencere ile orta mekân aydınlatılmıştır. Orta 

mekânın mihrap önü bölümü daha fazla pencereye sahip olması bakımından giriş mekânının 

loş aydınlığı yanında fevkalade aydınlık tutulmuştur. Kubbelerin duvarları üzerine olan 

basıncına karşılık, köşelere ağırlık kubbeleri yerleştirilmiştir. Bunlar aynı zamanda örtü 

sisteminin estetik öğesi olarak mütalaa edilmektedir. Bundan başka orta mekân kubbelerinin 

ortadaki büyük kemer üzerine yapmış olduğu basıncı karşılamak dışta yan girişlerinin önünde 

destek payandaları tesis edilmiştir.  

Mehmet Paşa Camii’nde 1 metreden biraz daha kalın duvarlara (1.07 ila 1.10 metre) sahip 

olan harim, 8.70 x 8.60 metre ölçülerinde kareye yakın bir mekândır. Tromplar aracılığıyla 

geçilen bir kubbeyle örtülüdür. Trompların arasında kalan kemerlerin içinde birer, mihrap 

duvarında, altta ve üstte ikişer, yanlarda altta ve üstte birer, kuzey duvarında ise taç kapının 

yanında altta iki pencere bulunmaktadır. Güney duvarında yer alan mihrap beyaz 

mermerdendir. Mihrabın batısında bulunan minber, beyaz ve yeşil mermerden, yapılmış olup, 

detaylı bir işçiliğine sahiptir. Kuzey duvarında bir iç taç kapı bulunur. Giriş kapısı, kesme 

taştan, iç içe iki kemerli bir düzenleme içinde yer almaktadır. Doğu ve batı duvarlarında hücre 

birimlerine acılan kapılar yer almaktadır. 

 Doğuda bulunan birim, 4.97 x 4.56 metre ölçülerinde bir mekân olup kubbe ile örtülüdür. 

Güney duvarında altta bir, üstte iki adet pencere bulunmaktadır. Burada daha önce bulunan bir 

kapı sonradan kapatılmıştır. Kuzey duvarında, son cemaat yerine acılan bir kapı ve bir pencere 

yer almaktadır. Doğu duvarında bulunan kapı ve pencere ise vakfiyede kışlık oda olarak 

tanımlanan tabhaneye açılmaktadır. 4.42 x 4.56 metre boyutlarındaki kışlık oda, kubbeye 

ortuludur. Güney duvarında altta bir üstte iki pencere ile bir ocak ile dolap olarak kullanılan bir 

niş bulunur. Kuzey duvarında ise bir kapı ile iki niş yer almaktadır. Türbe ile birleşen doğu 

duvarı ise kördür. 
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Harimin batısında bulunan birim, olasılıkla sonradan eklenen minare kaidesini 

barındırmasından ötürü deformasyona uğramıştır. Kuzeydoğu kösede yer alan minare kaidesi 

ile güney duvar arasındaki dar alan beşik tonoz ile diğer alan ise güney ve kuzey yönlerde 

bulunan derin kemerlere oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Güney duvarında, tıpkı harimin 

doğusundaki simetriği gibi sonradan örülmüş bir kapı, altta bir ve üstte iki pencere yer 

almaktadır. Kuzey duvarında, son cemaat revağına acılan bir kapı bulunur. 

Sekizgen kasnak üzerinde yükselen kubbe, içeriden sekiz dilimli bir yapıya sahiptir. İç 

bolümde tamamen sıvalı olan duvarlarda, eyvan kemerini taklit eden birer hafifletme kemeri 

yer almaktadır. Güney duvarında, dikdörtgen bir pencere, kuzey duvarında ise sivri kemerli bir 

kapı bulunmaktadır. Kapı, kuzey yönündeki zemine göre yaklaşık 80 santimetre kadar 

yüksektir. Bu nedenle sonunda üç basamaklı bir merdiven yer almaktadır. Kapı açıklığı, özgün 

tasarımda, güney cephesinde olduğu gibi bir pencere olmalıdır. 

Eyvan kemerinin açıldığı doğu yönü ise türbenin zemini ile aynı kotta yer almaktadır. Güney 

ve kuzey cephesinin aksine, geniş bir kemerin yer aldığı doğu cephesi kesme taş örgülüdür. 

Diğer cephelerden bir kalkan duvarı ile yükseltilen doğu cephesindeki ana unsur eyvan 

kemeridir. Profilli üzengi taşlarına oturan kemerin üzerinde sivri kemerli bir silme yer 

almaktadır. Bu kompozisyon, iki adet dikdörtgen silme ile çevrelenmektedir.25 

                                    

 

           
İkinci Bayezid Camii 

 

 

                                                           
25 Mustafa Çağhan Keskin, II. Bayezid Dönemi Amasya Çevresinde Yerel Bir Bani: Hızır Paşa Oğlu 

Mehmed Paşa, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Art-Sanat 5/2016, 

s.66, 67, 68, 69 
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Minber ve mihrapların da ibadet mekânı içerisine son derece güzel bir şekilde 

konumlandırıldığını ve son derece estetik bir taş işçiliğinin uygulandığını görmekteyiz. 

Amasya’da ki Osmanlı Dönemi Camileri minberinde ağırlıklı olarak taş, nadirde olsa ahşabın 

kullanıldığını görmekteyiz. Bu minberler konumu, büyüklüğü, renkleri ve işlemeleri ile 

camilerin genel estetiğini tamamlamaktadır. Ayrıca minberler sadelik ile ihtişamı bir arada 

bulundurmaktadır.  
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde 1997 yılında tespit edilen Amasya II. Bayezid 

Külliyesi'ne ait yapıların tanıtıldığı belgede, "…Ve minber işlenmişdür, ak mermerden sade 

kilvekarı ve kapusu dahi ak mermerdendür. Dehi -girih kazılmışdur, açılur, yapılur." şeklinde 

anlatılmaktadır. Ak mermerden "kilvekari" tekniğinde sade yapılmış olan minberin, bugün 

mevcut olmayan yine ak mermerden kapısının bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, "dehi girih 

kazılmışdur" ifadesiyle, büyük bir ihtimalle, minberdeki süslemelerden minberin batı 

aynalığındaki, on kenarlı, 0.64 m. çapında, taştan ve geometrik desenlerle bezeli rozet 

belirtilmiştir. Minberde bu rozetin dışında, korkuluğun her iki yanında, siyah ve beyaz 

mermerden yapılmış, O. 30 m. çapındaki, birer kabarah rozet ve sivri kemerli kapı alınlığında, 

bitkisel bezemeler ile alınlığın sağ ve sol yanlarında, kabartma sülüs yazıları da vardır.26 Kürsü 

bölümü üç ayrı sivri kemerli örtülü ve üstünde altıgen bir kaide, onun üzerine de külah 

oturtulmuştur. Kürsünün altında biri yatay, diğer dikey şebekesiz, silmelerle çevrili iki dörtgen 

pano yer alır. Panoların en altında ise basık kemerli bir boşluk yer alır. Merdiven korkulukları 

işlemesiz mermer, onun altında silmelerle çevrili geniş üçgen pano yer alır. Üçgen panonun 

altında şebekeli bir rozet yer alır. En altta ise silmeli çerçeveler içinde, ikisi açık diğerleri kapalı  

kemerli beş pano yer alır. Minberin taç kapısı basık kemerli ve dendanlarla süslüdür. 

 

 
II. Bayezid Camii 

                                                           
26 Abdulkadir Dündar, Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi, AÜİFD Cilt XLIV (2003) 

Sayı 2, s. 139,140. 
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Amasya Camilerinde en güzel taş işçiliğinin sergilendiği minber Mehmet Paşa camiindedir. 

Mihrabın batısında bulunan minber, beyaz ve yeşil mermerden, yapılmış olup, detaylı bir taş 

işçiliğine sahiptir. Kürsü bölümü basık üç kemerle örtülü, üstü dendanlarla çevrilidir. Külah 

kısmı ise yarım kubbeyle başlayıp, silindir şeklinde bir kaide geniş bir bileziğe ulaşır, yine 

silindir bir kaide ile geniş başlayıp daralan, büyükçe topla başlayıp aleme doğru gittikçe küçülen 

süslemeli üç top şeklinde aleme ulaşır. Sahanlığın altında şebekeli bir bölüm, onun da altında 

bitki motifli silmelerle çevrili dikdörtgen alan, onun da altında sivri kemerli yüksek geçiş yer 

alır. Minberin gövdesi ve korkuluklarıyla birlikte tamamen mermerden yapılmış, korkulukları 

rumî motifleriyle bezeli, korkulukların ortasında siyah renkli rozet yer alır. Merdiven altında 

ise en altta silmeli çerçeveler içinde üç kemer yer alır. Biri açık diğer ikisi kapalı ve rumî 

motifleriyle süslüdür. Arada kalan geniş üçgen alan silmeyle çevrili ve rumî motiflidir. 

Minberin sembolik kapısı da gayet süslüdür. Basık kemerli kapının iki yanında geometrik 

süslemeli iki kapı yer alır. Sembolik kapının alınlığı dendanlı ve hatlıdır.  

 

 
Mehmet Paşa Camii-Minber 
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    Mehmet Paşa Camii-Minber 

 
Mehmet Paşa Camii-Minber 
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Şirvanlı Camii minberi de mermerden yapılmıştır. Birçok özelikleriyle klasik Osmanlı 

minber özelliklerini yansıtmaktadır. Diğer camilerde de hem taş, hem de ahşap işçiliğinin güzel 

örnekleri yer almaktadır. Bu minberlerden bir kısmı günümüze yakın dönemlerde yapılmıştır.  

 

 
Şirvanlı Camii-Minber 

 

 
Hızır Paşa Camii 
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İkinci Bayezid Camii 

    

Mihraplar da minberlerle beraber camilerin en önemli kısımlarından biridir. Niş, köşelik, 

köşelik tablası, rozet, alınlık, niş örtüsü, köşe sütunlarıyla oluşan mihraplardan 14.yüzyılda 

yapılanların çoğu kesme taştandır.27 Amasya’daki Osmanlı Dönemine ait camilerin 

mihraplarında taş işçiliğinin ustalıkla yapıldığını görüyoruz. Bu işlemeler mihraba estetik 

kattığı kadar caminin genel estetiğini tamamlamaktadır. 

 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde 1997 yılında tespit edilen Amasya II. Bayezid 

Külliyesi'ne ait yapıların tanıtıldığı belgede, "Ve ak mermerden mihrab işlenmişdür, 

mukarnasdur” şeklinde anlatılmaktadır. Buna göre, ak mermer işlemeli mihrabın mukarnaslı 

                                                           
27 Ayla Ödekan, Mimarlık ve Sanat Tarihi, Türkiye Tarihi 2.cilt, Cem Yayınevi, İstanbul, 1991, s.294. 
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olduğu belirtilmektedir. Belgede, mukarnasların sekiz sıralı olduğuna ve siyah-beyaz renkli, üç 

parçalı kum saatlerine ise değinilmemiştir.28 Mihrap, silmeli dikdörtgen çerçeve içindedir. 

Üstüne işlemeli bir taç yapılmıştır. Sırasıyla çokgen niş, mukarnas yaşmak yer alır. Mihrap 

nişinin iki köşesinde sütunceler yer alır. Onların da hem altına hem de üstüne kum saatleri 

yerleştirilmiştir.  

Diğer camilerde de ağırlıklı olarak mermerden mukarnaslı mihraplar yer alır. Aynı sanatsal 

özellikler onlarda da yer alır. Bazı mihraplar zamanla alçı ve boya ile kaplandığı için orijinal 

haline ulaşmak zordur. 

  

   
               Gümüşlü Camii                                                Mehmet Paşa Camii 

 

 

                                                           
28 Abdulkadir Dündar, Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi, AÜİFD Cilt XLIV (2003) 

Sayı 2, s. 139. 



71 
 

           
         Beyazıd Paşa Camii                                                 Şirvanlı Camii 

 

 

 
Mehmet Çelebi Camii 
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                                                   Gümüşlü Camii 

 

 
                                               Mehmet Paşa Camii 
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II. Bayezid Camii 

 

Amasya’daki Osmanlı Dönemine ait camiler barındırdığı kalem işi süslemeler bakımından 

oldukça zengindir. Motifler daha çok geometrik şekillerden oluşturulmuş olup bunun yanı sıra 

hat sanatının örneklerini de görüyoruz. Son derece uyum içende olan motiflerde genellikle 

kırmızı, mavi, siyah, yeşil ve sarı renkler kullanılmıştır. 
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Mehmet Paşa Camii 

 

 
II. Bayezid Camii 

 

 

Amasya’daki Osmanlı Dönemi Camilerin de genellikle vitray sanatı ön plandadır. Bunlara 

en güzel örnekleri Mehmet Paşa Camii ve II. Bayezid Camilerinde rastlamaktayız. Camlar belli 

bir simetri ile yerleştirilip olup, ortama ferahlık veren bir enerji yaymaktadır. 
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4.Son Cemaat Mahalli:  

     

İkinci Bayezid Camiini anlatan belgede camiin iç anlatımı, her kubbede üçer daire 

oluşturacak şekilde kandiller için yüz elli üç zincirin asılı olduğu belirtilerek bitirilmiş ve son 

cemaat mahalliyle ilgili şu bilgilere geçilmiştir. "Ve revişi 'imaret ki, tulı elli zira' dur. Ve arzı 

dokuz zira' dur. Ve altı mermer müdevver direk almışdur. Ve başları mukarnaşdur. Ve dergah 

kubbesi penc kubbe mukarnas işlenmişdür. Ve kubbe-i mezkürenün kemerleri ciftlüdür. Ve 

dergah kemerlerinün pervazları şeşi-girih işlenüb yeşim taş geçmişdür. Ve nim çarşuları  

müşelleş rumi yaprak resm olup kened  olmışdur. Ve nakş dayiresine kilvedar kızıl taş 

kahmışdur. Ve nakş üzerinde bir kitabe almışdur. Bir minareden bir minareye varınca "inna 

fetahna" suresi olmışdur. müşenna hattı ile yazılup kazılmışdur. Ve kafa tahta  ak mermerden 

biş kümakarnas işlenmişdür. Kapu dergahı ki, mukarnas işlenmişdür. Üç büyük avizesi var. Ve 

on sekiz küçük avizesi vardur." 29 

İkinci Bayezid Camii son cemaat yeri 1939 depreminde tamamen çökmüş olup, 1952- 1971 

yılları arasındaki onarımlarda tamamen yenilenmiştir.30  

 

 
İkinci Bayezid Camii 

 

 

Amasya’daki bütün camilerde revaklarla örtülü son cemaat mahalli vardır. Son cemaat 

mahfili oldukça sade yapıda olup çok nadir ve abartısız süslemeler yer almaktadır. Özellikle 

İkinci Bayezid, Bayezid Paşa ve Mehmet Paşa camilerinin son cemaat mahalli, gerek sütunları, 

sütun başlıkları, kemerleri ve kalem işi süslemeleriyle mükemmeldir. Bazı camilerin son 

cemaat mahallinde kıbleyi göstermek için taş işlemeli yapılmış mukarnaslı mihrabiyelerde 

bulunur. Ayrıca Bayezid Camii ve Bayezid Paşa Camii’nde vav harfi yer almaktadır. Vav harfi 

İkinci Bayezid Camii’nde caminin giriş bölümüne göre solda, Bayezid Paşa Camii’nde ise 

sağda yer almaktadır. Sadece İkinci Bayezid Camii’nde mükebbire yer alır. 

                                                           
29 Abdulkadir Dündar, age. , s.151. 
30 Abdulkadir Dündar, age. , s.141. 
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İkinci Bayezid Camii- Mükebbire 

 

 
Bayezid Paşa Camii- Son Cemaat Mahalli 
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Gümüşlü Camii- Son Cemaat Mahalli 

 
Mehmet Paşa Camii- Son Cemaat Mahalli 
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Şirvanlı Camii- Son Cemaat Mahalli 

 

 

 

 
Saraçhane Camii-Son Cemaat Mahalli 
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İkinci Bayezid Camii- Son Cemaat Mahalli 

 

 
İkinci Bayezid Camii-Mihrabiye 
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II. Bayezid Camii-Vav Harfi 

 
Bayezid Paşa Camii 
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Amasya’daki Osmanlı Dönemi Camilerinde Tezyinat 

 

  Osmanlı İmparatorluğunda camilerin büyük çoğunluğu, dönemin devlet adamları 

tarafından yaptırılmaktaydı. Yapılan eserler abidevi yapılar olup merkezi ve hâkim alanlara inşa 

edilmiştir. Bu mabedler tamamen devletin memuru olan görevli mimarlar denetiminde 

yapılmıştır. Bu eserlerin inşaatıyla devlet bünyesinde bir kurum olan “Hassa Mimarlar Ocağı” 

ilgilenir, burada devletten maaşlı mimarlar, sanatkâr ve ustalar görev alırdı. 

Kurum içinde en tepede mimar başı bulunur diğer tüm görevli meslek grupları ona bağlıydı. 

Mimar başı padişaha bağlı olup, direk ondan emir alırdı. Caminin inşaatındaki her aşamadan 

mimar başı sorumlu olup, bütün işlemler mimar başının denetiminde yürür, kendine verilen 

yetki çerçevesinde tüm meslek gruplarına müdahale edebilirdi. Caminin tezyinatına, çinilerine, 

minber, mihrap, kapı, pencere kanatlarına, revzenlerdeki motiflere varıncaya kadar nakkaşın 

görüşü alınarak karar verilirdi. Müslümanlar, hem Allah’a duyduğu aşk ve heyecanı dile 

getirmek, hem de ibadetlerinin ruhani bir atmosferde daha feyizli olmasını sağlamak için 

mabetlerini soyut nakışlarla tezyin etmek yoluna gitmişlerdir. Bu süsleme, duvar, mermer, 

ahşap, alçı pencere, çini ve sıva üzerine yapılan mimari tezyinatla birlikte Kuran’dan belli sure 

ve ayetlerin yazılması da olabilmektedir. Zamanla Kuran ayetleri sanat haline gelmiş ve 

neticede başka hiçbir din ve medeniyette görmediğimiz ihtişamda “hüsnü-hat” sanatı ortaya 

çıkmıştır. 

    Bu motiflerin oluşumunda etkili olan unsur, Kuran’da geçen tefekkür ayetlerinin, 

inananları düşünmeye davet etmesi ve tabiattaki her varlığa bakıp ibret alınmasını istemektedir. 

İslam sanatkârı, Kuran’da bahsi geçen gökyüzü ile ilgili ayetlere bakarak bu ayetlerin ışığında 

sanatına ve eserlerine yön vermeye çalışmıştır. 

    İşte Türk ve İslam mimari süsleme sanatının en çok sevilen ve en zengin motiflerini teşkil 

eden yıldız ve çokgen motifleri yıldız kümeleriyle birleşerek insan ruhu üzerinde çok derin ve 

ulvi tesirler uyandıran girift kompozisyonlar (arabeskler) meydana gelmiştir. Bu motiflerin 

başlama ve bitiş noktaları belli değildir. Burada çizgiler belli zikzaklar çizerek devam eder ki 

insanın gözü onları takip etmekte aciz kalır. Bu Allah’ın ezeli ve ebedi (başı ve sonu olmayan 

sonsuz bir varlık) olduğunu çizgilerle ifadeden başka bir şey değildir.31 

 

Taş Bezeme (Sengtırâşî-Haccârî) 

 

Taş işçiliği Anadolu Türk mimarisini teşkil eden ana unsurdur. Yalın haliyle asil bir duruşa 

sahip olan taş, oyma / kabartma ve şebekeli oymanın yanı sıra kakma veya münâvebeli örme 

suretiyle mimariye belirgin bir incelik kazandırmaktadır. Sofalarda ve pencere önlerinde sıkça 

rastlanan, renkli taşlardan meydana getirilmiş taş-mozaik yer döşemeleri taş işçiliğinin farklı 

bir çeşidini oluşturmaktadır. Taş işçiliğinin en yaygın biçimini oyma ve kabartmalar teşkil eder. 

Taş üzerine kabartma uygulanırken nakkaşın hazırladığı resim iğneleme işleminin ardından 

kömür tozuyla ve silkme usulüyle zemine aktarılır, fırça veya kalemle tespit edildikten sonra 

taşçılar tarafından işlenir. Selçuklu mimari tezyinatında taş malzemeye büyük bir ustalıkla 

uygulanan geometrik kompozisyonlar Osmanlı mimarisinde yapıların ikinci derecedeki 

elemanlarına indirgenmiştir. Taş işçiliğinin kendini gösterdiği yerler taçkapılar, mukarnaslar, 

intikal unsurları, saçaklar, sütun başlıkları, şebekeler, minber, mihrap, alem vb. tâli mimari 

unsurlardır.32 

   Osmanlı mimarlığını meydana getiren temel malzeme taştır. Erken Osmanlı Mimarlığında 

da mimarlığa bağlı süsleme unsuru olarak taş, orijinal veya devşirme şeklinde iki ana başlıkta 

                                                           
31 Bekir Kabakcı, Cami Tezyinatının Yapılış Amacı, Günümüzdeki Uygulamaların Sorunları, 

Beklentiler Ve Çözüm Önerilerine İlişkin Bir Deneme, s.31, 32. 
32 İslam Ansiklopedisi, Cilt 41, s.80. 
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değerlendirilir. Orijinal malzeme de, ocaktan çıkarma veya doğada var olduğu haliyle (moloz 

taş) kullanma şeklinde gruplanabilir. Moloz taşın doğada var olduğu gibi ya da birkaç çekiç 

darbesiyle düzeltilerek kullanımlarının yanı sıra, yapıya en yakın çevredeki ocaklardan 

çıkarılmış ve işlenmiş kesme taş malzemenin kullanıldığı da gözlenmektedir. Erken Osmanlı 

mimarlığında taş süslemede kullanılan teknikler; kabartma, oyma, kafes oyma, kakma, kazıma, 

boyama ve renkli taş kullanımı şeklindedir. 

Erken Osmanlı dönemi taş süslemelerinde görülen motif ve düzenlemelere baktığımızda, 

yaprak karakterli, çiçek karakterli, sap ve kıvrımdal şeklinde bitkisel motifler; arabesk 

kompozisyonlar, ulama düzenler şeklinde bitkisel düzenlemeler karşımıza çıkar. Geometrik 

motifler de; tek eksende ritmik geçişlerle veya tekrarlarla oluşmuş düzenlemeler, bir veya farklı 

sayıda çokgenler dairelerin ulanmasıyla oluşan düzenlemeler, çokgenler ve çizgilerle elde 

edilen düzenlemeler, kırık çizgi, çember yayları ve çokgenlerden gelişen yıldız düzenleri 

şeklindeki düzenlemelerle görülürler. Yazılar; çeşitli tiplerdeki kufiler ve sülüsler halinde yer 

alır. Mukarnas, günlük kullanım eşyaları ve mimari formlarla oluşturulan süslemeler diğer 

gruplar olarak görülürler.33 

En yaygın taş bezeme türü olan kabartma tekniğinde yuvarlak, sivri ve düz yüzeyli alçak 

kabartma türünde çalışılmıştır. Bordürler ve geniş yüzeyleri kaplayan örgeler kabartma 

tekniğiyle biçimlendirilmiş ve rumî ve hataî grubu bitkisel bezeme, geometrik örgeli yüzey 

bezemesinin yerini almıştır.34 

16. Yüzyıl Klasik Dönem Osmanlı mimarlığında yaygın kullanımı ile yapı elemanı olmanın 

yanında süsleme özelliği gösteren mimarlıkla ilgili süsleme unsurları; mukarnas, geçmeli kemer 

taşları, dilimli kemerler, sütunlar, kum saati kaide ve başlıklı köşe sütunları olarak görülürler. 

Mukarnas, ortaya koyduğu hacimlilik ve ışık- gölge değerleri ile önemli bir süsleme elemanı 

olmuştur.35 

Mimar Sinan tezyinatta sadeliği esas almıştır. Büyük, heybetli, azametli, muhteşem fakat 

sade ve süssüz. Koca Sinan’da tezyin materyali çiçek, geometrik şekiller ve had sanatıdır. 

Çünkü had, okumak için yazılır. Kur’an’da “İkra” oku diye başlamıştır. Kanuni Sultan 

Süleyman’ın Süleymaniye Külliyesine ait vakfiyesinde:” Allahın bize ihsan eylediği lütufların, 

nimetlerin, âtifetlerin şükran borcunu eda eylemek üzere bu camii altunla gümüşten yaptırmağı, 

kapı ve duvarlarını en nadide inci ve yakutlarla bezemeği düşünmüştük, buna muktedirdik de… 

ancak İslam dini gösterişi ve israfı tecviz etmediği cihetle sadeliği tercih eyledik. Bununla 

beraber yaptığımız bina öylesine sağlam, öylesine güzel ve mükemmel bir eser oldu ki, en 

kıymetli maden ve mücevherlerle de yapılmış olsaydı bundan daha güzeli, daha kıymetlisi 

ortaya konulamazdı.” denmektedir.36  

 

                                                           
33Kadriye Figen Vardar, Yavuz Sultan Selim Camii Taş Süslemeleri, Art-Sanat 2/2014, s.104, 105. 
34 Ayla Ödekan, Mimarlık ve Sanat Tarihi, Türkiye Tarihi 2.cilt, Cem Yayınevi, İstanbul, 1991, s.296. 
35 Kadriye Figen Vardar, Yavuz Sultan Selim Camii Taş Süslemeleri, s.109. 
36 Gözde Ramazanoğlu, Mimar Sinan’da Tezyinat Anlayışı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1995, s.4, 5. 
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İkinci Bayezid Camii- Cümle Kapısı 

 
İkinci Bayezid Camii- Cümle Kapısı 
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Azeriler (Şirvanlı) Camii- Cümle Kapısı 

 
 



85 
 

     
 

                          
 

 

 

 
 

 

Me 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Mehmet Paşa Camii 
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Mehmet Paşa Camii 

 
Bayezid Paşa 
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İkinci Bayezid Camii- Sütun Başlığı- Müezzin Mahfili 

 

 
İkinci Bayezid Camii- Sütun Başlığı 
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İkinci Bayezid Camii- Minber 

 

 
İkinci Bayezid Camii- Minber 
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İkinci Bayezid Camii- Minber 

 

 
İkinci Bayezid Camii- Minber 
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İkinci Bayezid Camii 
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İkinci Bayezid Camii-Şerefe 

 

 
Azeriler (Şirvanlı) Camii 
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İkinci Bayezid Camii-Sütun Başlığı 

 
İkinci Bayezid Camii-Sütun Başlığı 
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İkinci Bayezid- Sütun Başlığı 

 

 

    
Bayezid Paşa Camii- Sütûnce 
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Bayezid Paşa Camii 

 
İkinci Bayezid Camii- Sağ Kapı Girişi 
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İkinci Bayezid Camii- Sol Kapı Girişi 

 
İkinci Bayezid Camii- Sağ Kapı Girişi 

 

 
İkinci Bayezid Camii- Sol Kapı Girişi 
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İkinci Bayezid Camii- Sağ Minare Primidal Pabuç 

 

 
İkinci Bayezid Camii- Sol Minare Primidal Pabuç  
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İkinci Bayezid Camii- Kum Saati ve Sütunce 
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İkinci Bayezid Camii- Kuş Köşkü 

 

 
Hızır Paşa Camii Haziresi 
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Tuğla İşçiliği (Bennâî) 

 

Topraktan pişirilerek elde edilen tuğladan yapılan örgü malzemesinin geometrik biçiminden 

faydalanılarak cephelerde çok hareketli ve canlı bir görünüm sağlanmıştır. Bazan tuğla, henüz 

hamur / balçık halinde iken özel kalıplarla şekillendirilerek değişik formlar meydana getirmek 

suretiyle tezyinatın etkisi bir kat daha arttırılmıştır. İnşa malzemesi şeklinde kullanılan 

tuğlaların bir yüzü şeffaf renksiz veya renkli sıra batırılıp pişirilerek bina cephelerinde ışıltılı 

bir yüzey elde edilmiştir. Tuğla işçiliği, coğrafî şartlara bağlı olarak daha çok Orta ve Ön Asya 

Türk ve İslâm mimarisinde yaygınlık kazanmıştır.37 

 

 
 

 
Pirmehmet Çelebi Camii 

                                                           
37 İslam Ansiklopedisi, Cilt 41, s.79. 
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Saraçhane Camii 
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Şamlar Ayas Ağa Camii 

 
Çilehane Camii 
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Hatuniye Camii 

 

 
Kurşunlu Camii 
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Alçı Süsleme 

 

Alçı ile yapılan tezyinat Türkler’in Anadolu’ya beraberlerinde getirdikleri bir bezeme 

tekniğidir. Abbâsî devri mimarisinin en belirgin özelliği olan alçı bezeme tekniği Anadolu 

Selçukluları’nda da önemini korumuştur. XIV ve XV. yüzyıllarda daha çok mihraplarda 

görülen alçı tezyinat Osmanlılar’ın ilk döneminde tuğla malzemeye dayalı mimari intikal 

unsurlarında, kubbe ve tonoz içlerinde çeşitli prizmatik şekiller (mukarnas) oluşturacak biçimde 

kullanılmıştır. Kalıpla baskı örneklerinin en güzel uygulamaları tabhânelerdeki takçagöz ve 

ocak yaşmaklarında görülmektedir. Osmanlı mimarisinin klasik devrinde alçı tezyinat daha çok 

hamamlarda uygulanmıştır. Keten lifleriyle güçlendirilmiş alçı kayıtlar arasına cam 

parçacıklarının yerleştirilmesiyle meydana getirilen pencereler (revzen) Osmanlı tezyinatının 

vazgeçilmez unsurlarındandır. Eski kayıtlarda içlik pencerelere astar, dışlık pencerelere yüz 

dendiği belirtilmektedir. Bu pencerelerin ileri derecede bezeli olanlarına revzen-i menkuş 

(münakkaş revzen) adı verilmektedir. Osmanlı sanatındaki alçı kayıtlı pencerelerle kurşun 

kayıtlı Batı tarzı vitraylar birbirinden farklı tekniklerdir. Alçı işçiliğinin diğer önemli şubesi, 

alçı sıva üzerine mala ile oyularak işlendiği için “malakârî” adı verilen bezeme tekniğidir. 

Genellikle kapalı mekânlarda, örtü sistemlerinin içinde ya da duvarların iç yüzlerinde 

kullanılmaktadır. Sıva tam kurumadan uygulanan bu bezeme tarzında ekseriyetle motifler 

kabarık biçimde ortaya çıkarılır, alçak kısımlar aşı kırmızısı ve çivit mavisi gibi koyu renklerle 

boyanır. Kabarık kısımlar bazen altın varakla kaplanır.38 
 

 

Bayezid Paşa Camii 

                                                           
38 İslam Ansiklopedisi, Cilt 41, s.80. 
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Şamlar Ayas Ağa Camii 

 

 
Şamlar Ayas Ağa Camii 
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Pirmehmet Camii 

 

 
Pirmehmet Camii 
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Kalem İşi Bezeme 
 

Binaların el değmeyecek kadar yükseklikteki kısımlarını bezemek için sıva üzerine doğal 

boyalarla yapılan süslemeye bu ad verilmektedir. Kumaş üzerine fırça ile resim yapma tekniği 

de aynı adla anılmaktadır. Sıva yaşken yapılan resimleme tarzına “fresk” denir. Daha çok sıva 

üzerine uygulanan kalem işi tekniği taş ve ahşap üzerine de uygulanmıştır. Ahşap üzerine 

uygulanan, üzeri lake ile kaplanmış edirnekârî bezemeler kalem işi tezyinatın diğer bir yönünü 

oluşturmaktadır. Malzemenin cinsine uygun şekilde nakışlar yağlı boya ya da tutkallı boya ile 

uygulanır. Yan yana getirilen tahta parçaların üzerine bez veya de ri gerilerek zemin tesviye 

edildikten sonra desenler bazan altın varaklı kabarık alçıyla da zenginleştirilir. Yapıları 

süsleyen kalemkârî bezemeler sıva üzerine iki farklı biçimde uygulanmaktadır. Birincisinde 

nakışlar özel kalıplara çizildikten sonra kalıp üzerindeki resimler iğneleme işleminin ardından 

sıva üzerine silkme yapılır. Ardından nakışlar renklendirilerek etrafına tahrir çekilir. İkinci 

tarzda ise kalıp kullanılmadan sıva üzerine serbest fırça ile desenler işlenir. Genellikle 

kemerlerde görülen renkli taş ve mermer taklidi bezemeler bu şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Günümüzde bu alanda farklı teknikler kullanılmakta olup önceden hazırlanan dişi kalıplar 

üzerinden tamponla veya püskürtme yöntemiyle de bezeme yapılmaktadır.39 

Türk süsleme sanatının temelleri Orta Asya’ya dayandırılmaktadır. Türklerin tarih sahnesine 

çıktıkları ilk devirden günümüze kadar geçen zaman diliminde toplumdaki değişik inançların 

ve düşüncelerin etkisiyle farklı konuları içeren süsleme unsurlarını üretmeye başlamışlardır. 

Hayvansal ve bitkisel şekillerden stilize edilerek kullanılan rumi, hatayi, goncagül, penç, bulut, 

yaprak, geometrik şekiller, zencerek ve münhaniler en çok bilinen motif çeşitleridir.40 

Tezyini sanatlardan olan kalemişi çalışmaları, Türk-İslam sanatında çok köklü bir geçmiş ve 

birikime sahiptir. Bu birikim kültür tarihimizin geniş bir kısmını kapsamakta olup, birçok 

alanda varlığını göstermiştir. 

Sivil mimariyi oluşturan eserlerin iç duvarların, kubbelerini, kemerlerini, tavanlarını renkli 

boyalar ve bazen de altın varak kullanılarak, yapılan nakışlara “ kalemişi” denir. Bu işi yapan 

sanatkâra da “Kalemkâr” veya ”Nakkaş” denir (İrteş, 1996: 3). Kalemişleri genelde dini 

mekânlarda, saray ve köşklerde uygulanmış olup, bunların içinde en yaygın olanı cami, mescit 

ve medreselerdir. Camilerdeki kalemişleri deyince akla ilk gelen sıva üzerine uygulanmış 

olanlarıdır. 

Türk sanatında, teknik açıdan çeşitli özellikler gösteren kalem işi tezyinatı, uygulandığı 

malzemeye göre 5 ana başlık altında toplanmaktadır. 

1- Sıva Üstü Kalem İşi ve Tekniği. 

2- Taş ve Mermer Üstü Kalem İşi ve Tekniği. 

3- Ahşap Üstü Kalem İşi ve Tekniği. 

4- Deri ve Bez Üstü Kalem İşi ve Tekniği. 

5- Malakâri Tekniğidir.41 

Türk sanatında önemli bir konuma sahip olan kalem işi çalışmaları, Türklerin kültür 

mirasının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Kalem İşi, Selçukluda gelişmiş, Osmanlıda 

olgunlaşarak hak ettiği saygınlığa ulaşmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren açılan 

akademilerde yetişen sanatçıların gayretli çalışmalarıyla, sanatı kendi disiplini içinde 

günümüze taşımışlardır. Günümüzde ise, sanatında gereken hassasiyeti ve ihtimamı gösteren 

                                                           
39 İslam Ansiklopedisi, Cilt 41, s.80, 81. 
40 Bekir Kabakcı, Konya Sultan Selim / Selimiye Camisi’ndeki Kalemişi Çalışmalarının Grafiksel 

Açıdan İncelenmesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, 

KALEMİŞİ, Cilt 1, Sayı 2, s.43. 
41Bekir Kabakcı, a.g.e. , s.46. 
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sanatkârların geçmiş dönemlere kıyasla arzulanan seviye ve sayıda olmayışı, gelecek kuşaklara 

güzel bir miras bırakılması adına endişe vericidir.42 

 

         
                                 Gümüşlü Camii                                   İkinci Bayezid Camii 

   
İkinci Bayezid Camii 

 

                                                           
42 Bekir Kabakcı, a.g.e. , s.59. 



108 
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Mehmet Paşa Camii 

 



109 
 

 
Mehmet Paşa Camii 

 

 
Gümüşlü Camii 
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İkinci Bayezid Camii- Şadırvan 
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Hat ve Çini (Kâşî-Sırça) Bezeme 

 

Bir çizgi sanatı olarak doğan “Hüsn-i Hat”, yani güzel yazı yazma sanatı, Arap harflerini, 

zarif ve süslü biçimde düzenleyen yazı sanatıdır. İslamiyet ile başlayarak Türkistan’dan 

Endülüs’e kadar uzanan hüsn-i hat, Türklerin elinde mucizevî bir buluş ve eşsiz bir sanat kolu 

haline gelmiştir. Hat denilince akla onlarca farklı anlam gelse de esasen Kur’an-ı Kerim’in  

harfleriyle yazılmış yazılar gelir.43 

Yazı, İslam sanatında, her çeşit malzemenin üzerine ve çok farklı yerlere uygulanmakta olup, 

belge niteliği taşımasının yanı sıra, yazıldığı bölümlere estetik değer kazandıran, etkili bir 

süsleme unsurudur, Özellikle İkinci Bayezid Camii’nde çini üzerine döneminin en güzel hatları 

işlenmiştir. Hatlarda ayetler, besmele ve dört halifenin isimleri yer almaktadır. 

Çini Türk ve İslâm mimarisinde tezyinatın vazgeçilmez parçası olmuştur. Teknik 

farklılıklardan dolayı değişik özellikler gösteren çini sanatı sanat zevki ve teknolojinin 

gelişmesiyle her çağda farklı üslûplarla ortaya çıkmaktadır.44 

Bilindiği gibi Türkçe Çini kelimesinin tarihi Osmanlı çağından öteye gitmemektedir. O 

döneme kadar mimari seramiklere kaşi, kap-kacak seramiklerine ise evani denilirdi. Çin 

kelimesini andıran bu terimin ortaya çıkmasına büyük ihtimalle saraya gelen Çin porselenlerine 

karşı duyulan hayranlık ve bu bünyeyi anımsatan Osmanlı silisli hamurunun parlak beyazlığı 

neden olmuştur (Yolal, 2007: 3). Kimi Türkçe kaynaklarda çini’nin İngilizceye China olarak 

çevrilmesi de sözü geçen ilişkiyle bağlantılı olmalıdır.45 

Tek renkli çini levhaların kullanıldığı örnekleri, Osmanlı mimarisinin en erken 

dönemlerinden başlayarak saptayabiliyoruz. İznik'te 1335 tarihli Orhan İmareti'nde yapılan 

kazılarda, tek renkli çini levha parçaları ve bunların kullanıldıkları yerleri gösteren izler 

bulunmuştur. Böyle monokrom levhaların daha sonraları Bursa'da Yeşil Cami, Yeşil Türbe ve 

Medrese'de, Muradiye Camii ve Medresesi'nde çok geniş ölçüde kullanılmıştır. Erken Osmanlı 

çinilerinde ağırlığı, kuşkusuz renkli sır tekniğindeki çiniler oluşturmaktadır. Bu teknikte 

renkler, kullanılan sırlarla sağlanmıştır. Renkleri ayıran çizgiler ise, fırınlama sırasında 

kabararak renklerin birbirine akmasını önleyen bir malzeme ile çizilmiştir. Sanatçıyı zorlayan 

teknik zorluklardan biri, sırların birbirine akmasını önlemekti. İkinci zorluk ise, farklı 

renklerdeki sırların içerdikleri minerallerin ideal fırınlanma sıcaklıklarının farklı oluşundan 

kaynaklanır. Bütün bu güçlüklerin üstesinden gelen ustalar, geleneksel motif dağarına büyük 

ölçüde bağlı kalmışlardır. Alanların çepeçevre konturlanması gereği, desene belirgin bir 

hantallık getirmiştir. Buna karşın yine de çok hareketli çizgilerle, hatta Çelebi Sultan Mehmet'in 

Yeşil Türbe'deki lahdinde olduğu gibi gölgeli renklerle, çok başarılı örnekler meydana 

getirilmiştir. Renkli sır tekniğinin uygulanması 1550 yıllarına kadar sürdürülmüş, bu tarihten 

sonra ise bu teknikteki çalışmalar bıçakla kesilircesine sona ermiştir. 16. yüzyıl ortasından 

başlayarak Osmanlı çinilerinde büyük bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim hem teknikte hem 

de desen anlayışında hemen hemen birlikte, ayrı tarihlerde ortaya çıkmıştır. İlk anda daha çok 

göze çarpan, teknikteki değişimdir. Yüzyıllardan beri geniş çapta uygulanmakta olan renkli sır 

tekniğinden 16. yüzyılın ortasında tamamen vazgeçilmiştir. Renkli sır tekniği, az sayıda renkle 

yetinilmesini, çift kontur zorunluluğu yüzünden desenlerde de belli bir kabalığı getiriyordu. 16. 

yüzyılın sonlarına doğru çinilerdeki güzel kabarık kırmızı rengin giderek koyulaştığını ve eski 

güzelliğini yitirdiğini görüyoruz. Renklerin bozulmasına karşın, desenlerin pek fazla 

                                                           
43 Mustafa Diğler; Seçkin Aydın, Hüsn-İ Hat Ve Mimarimizdeki Yeri, Türkiye, s.451. 
44 İslam Ansiklopedisi, Cilt 41, s.80. 
45 Mezahir Avşar; Lale Avşar; Çini Sanatı Ve Terminolojisi Üzerine, Selçuk Üniversitesi Sanat Ve 

Tasarım Fakültesi 

Seramik Bölümü, Kalemişi, Cilt 2, Sayı 4, s.4. 
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değişmediğini de saptayabiliyoruz. Sultan Ahmet Camii çinileri bu dönem için 

karakteristiktir.46 

      
 

 

  

 
 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Yıldız Demiriz, Osmanlı Çini Sanatı.  

 



113 
 

 

 

 

 

 

   
 

   
İkinci Bayezid Camii- Hat ve Çini 

 

   
Bayezid Paşa Camii- Son Cemaat Mahalli- Hat 
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Mehmet Paşa Camii Haziresi 
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Cam-Vitray 

 

Birbirinden farklı renklerde camın usta ellerde şekil bulması ve ışıkla buluşmasının adıdır 

vitray. Vitray tekniği 9. ve 10. yüzyıllarda geliştirilmiştir. İlk zamanlarda vitray, kesilen 

camların kurşun çıtaların arasına konmasıyla yapılıyordu. Günümüzde ise kurşunun yerini bakır 

folye aldı. Değişik renklerde cam elde etmek için, cam kumuna ve camın yapıldığı öteki 

maddelere çeşitli mineral tuzları veya metal oksitleri karıştırıldı. Bazı renkler (örneğin bakır 

tuzlarıyla elde edilen kırmızı) normal kalınlıkta bir camın ışığı geçirmesine olanak vermeyecek 

kadar koyudur. Böyle durumlarda çok ince bir renkli cam levhayla daha kalın bir renksiz cam 

levha üst üste konurdu; bu işleme kaplama denirdi. Bazı renkleri elde etmek için ise, iki ayrı 

renkteki cam levha üst üste konurdu; örneğin beyazla mavi, yeşille kırmızı ve sarıyla kırmızı 

bir arada kullanılırdı. Daha sonra camlar, örnek üzerindeki motiflere uygun olarak kesilirdi. 15. 

yüzyıla değin kesme işlemi, ateşte kızdırılmış demir uçlarla yapılırdı. Bu tarihte elmas uçlar 

kullanılmaya başladı. Daha sonra bu parça camlar, geçici bir çerçeveye oturtulur ve boyanırdı.  

Bizde ise vitray, renkli camların alçıyla birleşmesi şeklinde kendisini göstermiş ve Revzen adını 

almıştır. Alçının tabiat şartlarından zarar görmemesini sağlamak için bu pencereler yapıda 

duvarın iç yüzüne yerleştirilir ve bu nedenle içlik diye anılırdı. Daha iyi bir koruma sağlamak 

için de duvarın dış yüzüne gelecek gibi dışlık denilen daha basit ve renksiz camdan pencereler 

kullanılırdı. Osmanlı sanatının hemen her alanında olduğu gibi revzenin de en ileri düzeye 

ulaştığı dönem 16. yüzyıldır. Osmanlı Devleti de yapılarında cam süsleme sanatını 

kullanmıştır. Cami, konak, saray, türbelerde cam süsleme sanatı vitray eserlerine rastlamak 

mümkündür. 

 

 
Mehmet Paşa Camii 
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Ağaç Bezeme (Kündekâri) 

 

 Türk-İslâm mimari tezyinatında ahşap işçiliği önemli bir yer tutmaktadır. İşlemeye elverişli 

yapısından dolayı VIII. yüzyıldan itibaren kapı ve pencere kapaklarında, bilhassa minberlerde 

yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Taşa uygulanan bütün teknikler ahşaba da uygulanmış 

olup daha kolay işlenebildiği için ahşap taştan daha zengin bezeme tekniklerine sahiptir. 

Eskiden ahşap işçiliğiyle uğraşan sanatkârlara “neccâr” denildiği usta kitâbelerinden 

anlaşılmaktadır. Eski belgelerden oymacılık işine malzemenin cinsine göre “hakk, naht” (nakr), 

oymacıya da “hakkâk, nahhât, nakkar” denildiği öğrenilmektedir. Ahşap üzerine sedef işleme 

işine “sedefkârî”, bu işi yapan ustalara “sedefkâr” adı verilmiştir. Ahşap işçiliğinde en çok 

kullanılan malzeme sedir, ceviz, kestane, elma, armut, abanoz, şimşir, gül, kiraz ve bakkam 

ağaçlarıdır. Kesildikten sonra su havuzlarında bekletilen ağaçlar öz suyundan tamamen 

arındırılıp kurtlanmaya karşı kireç kaymağıyla terbiye edilir. Ağaç, neme karşı dayanıklı hale 

getirilmesi için bezir yağı vb. yağlarla doyurularak işlendikten sonra sandal yağı gibi 

koruyucularla beslenip cilâlanır.47 Künekâri, sekizgen, beşgen, yıldız gibi geometrik şekillerde 

kesilmiş küçük ahşap parçalarının çivi ve tutkal yardımı olmaksızın yalnızca birbirine 

geçirilmeleriyle düz yüzeyler elde etmeyi amaçlayan bir tekniktir.48 

  

 
Bayezid Paşa Camii 

                                                           
47 İslam Ansiklopedisi, Cilt 41, s.80. 
48 İslam Ansiklopedisi, Cilt 26, s.553. 
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Bayezid Paşa Camii 
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Bayezid Paşa Camii 
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Günümüz Camilerine Bir Bakış 

 

 
Amasya İkinci Bayezid Külliyesi 

 
Erbaa Büyük Camii 
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Erbaa’nın en büyük camisi olan Büyük Camii ile İkinci Bayezid Camii’ni 

karşılaştırdığımızda ilk dikkatimizi çeken, estetik fark. Camilerin yapımında kullanılan 

malzeme de bunu etkiliyor. Osmanlı döneminde taş kullanılırken, bu dönemde çimento 

kullanılmaktadır. Bir diğer husus da Osmanlı döneminde her alanda özellikle de tezyinat 

alanında çok sayıda sanatkâr varken günümüzde bu estetiği sağlayacak sanatkârlar maalesef 

yer almamaktadır. İkinci Bayezid Camii’nde binaların yerleşimi birbiriyle uyumludur. 

Şadırvanın caminin giriş kapısı karşısında ve büyüklük olarak da mütevazı olması, ağaçların 

bina ile simetrik olarak yer alması ona estetik bir ruh kazandırmıştır. Erbaa Büyük Camiinde 

şadırvanın yan tarafta ve büyük olması, ağaçların düzensiz olması estetik özelliğini 

bozmaktadır. Erbaa Büyük Camiinin zeminden başlamaması da avluyla olan uyumu 

bozmaktadır. Erbaa’da diğer camilerinde de aynı özellikler dikkati çekmektedir. Birçoğunda 

avlular çok dar yapıldığı gibi, şadırvanların konumu estetik gözetilerek yapılmamış. Yeni 

camilerde de son cemaat mahalli yapılmış, fakat Osmanlı dönemi camileri gibi estetik 

özelliklere maalesef sahip değil. Amasya Osmanlı camilerindeki şadırvanlarda yer alan sanatsal 

hiçbir özellik de yer almamıştır. Minarelerin boyutları da caminin kubbe büyüklüğü ile orantılı 

değil. Birçok camide minareler çok yüksek yapılmış. Bu da cami estetiğini bozuyor. Camilerin 

büyük bir kısmı da maalesef apartmanların aralarında sıkışmış durumda. Bu durum caminin 

mekânsal bütünlüğünü ve estetiğini bozuyor. Mekân seçimi konusunda da özen gösterilmediği 

anlaşılıyor. Camilerin pencere bölümleri birçoğunda çok çirkin ve uyumsuz.  

 

 
Erbaa Avni Özyurt Camii 
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Erbaa Yeni Camii 

 

 
Erbaa Yeni Camii 
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Erbaa Mevlana Camii 

 



125 
 

 
 

İç mekânlara baktığımızda birçok kıble duvarı çinilerle süslenmiş, mihrap da aynı şekilde 

çiniden yapılmış. Bazı camilerde ise ahşap kullanılmış ve gayet sade yapılı. Süslemeler mevcut 

değil. Minber de çiniden yapılmış ve Osmanlı dönemi minberleri taklit edilmiş. Osmanlı 

dönemi Amasya camilerinde olduğu gibi mukarnas taş süslemeleri yok. Osmanlı dönemi 

Amasya camilerinde pek yer almayan daha fazla cemaat sığsın diye geniş asma katlar yer alıyor. 

Caminin kubbe ve kemerlerinde kalem işi süslemeler yer alıyor. Amasya Osmanlı camilerinde 

olduğu gibi sade değil, daha canlı renkler kullanılmış.   
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Erbaa Mevlana Camii 

 

 
Erbaa Avni Özyurt Camii 
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Erbaa Mevlana Camii 

 
Erbaa Mevlana Camii- Şadırvan 
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Fatih Camii 

 

GÜNÜMÜZDE YAPILAN CAMİ TEZYİNATINDA VE UYGULAMA AŞAMASINDA GÖRÜLEN 

OLUMSUZLUKLAR 

1- Camilerin yapımında denetleyici resmi bir kurumun olmayışı, tüm işlerin dernek ve şahısların 

kendi kararları doğrultusunda yapılması, buna bağlı olarak mimari ve estetik açıdan bütünlüğün ve 

ahengin sağlanamamasına neden olabilmektedir.  

2- Çalıştırılacak sanatkârın belirlenmesinde Hassa Mimarlar Ocağının uygulamış olduğu kıstasların 

günümüzde büyük oranda göz ardı edilmesi ve çoğunlukla, daha ucuz iş yaptırabilme arayışı tercih 

sebebi olmaktadır.  

3- Kullanılan boya malzemesinin uzun ömürlü olması hususunda kalite denetimi yapılmamaktadır. 

Mevcut kimyasal boyalardan başka daha uzun ömürlü alternatif malzeme gerekmektedir.  

4- Kalem işi çalışmalarını yapan sanatkârların almış oldukları sanat eğitiminin ve deneyiminin 

gerektiği şekliyle denetlenmemesi.  

5- Sanatçı adaylarının yetişmesinde, güzel sanatlar liselerinde ve üniversitelerde kalem işi eğitiminin 

yokluğu en büyük eksikliktir. Türkiye’deki mevcut Güzel Sanatlar Fakültelerinin içinde kalemişi 

eğitiminin sadece Selçuk Üniversitesinde 2011-12 eğitim-öğretim yılında açılmış olması, sanat adına 

sevindirici olmakla birlikte yetersiz kalmaktadır.  

6- Zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte usta-çırak ilişkisiyle yürüyen tüm meslek grupları 

yetiştireceği elemanı bulmada sıkıntılar yaşanmış, on iki yıla çıkan zorunlu eğitimle mevcut sıkıntılar 

daha da artmıştır.  

7- Cami derneklerinde görevli kişilerin kalem işi alanında herhangi bir bilgi ve deneyime sahip 

olmadan, yapılacak çalışmaların miktarına, rengine, mekânın doluluk-boşluk ilişkisi ve kurgusuna 
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işveren mantığı ile müdahil olmaları sanatı ve sanatkârı olumsuz yönde etkilemeyen en büyük 

olumsuzluklardandır.  

8- Sanatkârın yetişmesinde eğitim kurumlarının etkinliğinin artırılması, sertifika veya diploması 

olmayan kişilerin iş yapmasına müsaade edilmemelidir. Sanatın, sanat olma hüviyetini korumasında ve 

gelişmesindeki önemli bir diğer faktör olduğu düşünülmektedir. 

9- Duvara yazılan sure ve ayetler hat eğitimi olmayan nakkaşlar tarafından yanlış ve hatalı 

yazılmaktadır.  

10- Cami kubbelerine yapılan kaplamaların malzeme kalitesi ve uygulamalardaki teknik hatalardan 

içeriye su almakta ve kalem işi çalışmalarıyla beraber kaplamanın da 10-15 yıl gibi kısa bir sürede 

yenilenmesine neden olmaktadır. Meselenin bu yönü ekonomik açıdan önemli kayıplara sebep 

olmaktadır.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Bekir Kabakcı, Cami Tezyinatının Yapılış Amacı, Günümüzdeki Uygulamaların Sorunları, 

Beklentiler Ve Çözüm Önerilerine İlişkin Bir Deneme, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi, Kalemişi, 2013, Cilt 1, Sayı 1, s.35. 
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Mimarî Terimler Sözlüğü 

 

Alınlık (Tepelik): Ebniye (bina) cephesinin veya mobilyanın ortası yukarısına veya kapı 

balâsına konulan sade veya tezyinatlı kısmın adı. Buna tepelik, taç da denirdi.  

 

Bordür: Yolların ya da kaldırımların kenar taşlarına verilen ad, kenarlık,  (giyside) kenar 

süsü. 

 
 

Dendan: Yapılan her çeşit eserin kıyısına gelen girintili çıkıntılı askılar. Kalelerde askerlerin 

beden ve burçlar üzerinde sığındıkları yerlere denir. Buralar genellikle diş gibi sıralı halde 

oldukları için Farsça (Diş) anlamında olan Dendan denilmiştir. 

 

 

Eyvan : Üstü çoğunlukla tonozla örtülü üç tarafı kapalı, bir tarafı tamamen açık mimari 

birimdir. Eyvan'a İran, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde sıkça rastlanır. 
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Gülbezek: (Süsleme) İslam ve gotik yapılarında çember biçiminde düzenlenmiş, gülü 

andıran mimarlık süsü. 

 

Hafifletme kemeri:(Mimarlık) Kapı ya da pencere üst kirişlerine binen duvar ağırlığını 

azaltmak için, bu kirişler üstündeki duvara örülmüş içi dolu kemer. Boşaltma kemeri de denir. 
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Kündekâri: Küçük ölçüde geometrik parçaların birbirine geçmesi ile elde edilen, 

Anadolu'da Selçuklu döneminde gelişmiş kendine özgü bir bezeme tekniğidir. Kündekâri'nin 

kelime anlamı ince marangozluk işi, kıymetli ağaçların işlenmesidir. 

 

Mukarnas : İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşididir. 

İslam bezeme anlayışında mistik anlam, geometrik biçimler ve düzenlemelerin kurgusunda 

gizlenmiştir. Evrensel birlik ve denge düşüncesi çokgen ve çok köşeli yıldızlarla 

somutlaştırılmıştır. 

 

Niş: Duvar içinde bırakılan oyuk. Çoğunun üstü kemerli duvar hücresi 
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Rûmî Üslûbu (İslîmî): Türk süsleme sanatlarında bilhassa bitki ve hayvan motif türlerinden 

oluşan süsleme. Menşei itibariyle rûmînin nebatî mi hayvanî mi olduğu konusunda da iki farklı 

görüş vardır. 

 

 

  Pabuç: Bir sütunun, bir dikmenin taban bölümü. 

 

 

Silme: Duvar ya da tavan gibi yerlerde yapılan kabartma kenar. 
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Sütunce : Küçük sütun. Mihrap ve taçkapı gibi yerlerde daha çok dekoratif amaçla 

kullanılır. 

 

 

Tonoz: Biçimi alttan içbükey olmak üzere taş ve tuğlayla örülmüş, yarım silindir biçiminde 

tavan örtüsü, bir kemerin aralıksız olarak devam etmesiyle oluşan örtü. 

 
Tromp: Bir bina köşesine bindirmeli olarak örülen tonoz parçası; kare planlı kubbeli bir 

yapının duvarları arasındaki köşelerin üst bölümüne yapılan ve binanın üstünü sekiz kenarlı 

olarak kubbenin oturmasına elverişli bir kaide meydana getirmek üzere köşeleme tonoz. 
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Yaşmak: Mihrap ve büyük cami kapılarının üst kısımlarına yapılan huniye benzer süslü 

kısımlar için kullanılan bir sanat tarihi terimidir.50 

 

 

Rozet: Genellikle mimaride kullanılan genellikle daire biçimli süslemeler. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

50 Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

İstanbul, 1993, İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, 

https://www.msxlabs.org/forum/mimarlik/300190-mimari-terimler-sozlugu-t.html 
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Şebeke: Genellikle geometrik şekillerinin birbirine geçmesiyle oluşmuş bir süsleme motifi. 

 

 
 

Yıldızlı şebeke- İkinci Bayezid Camii 
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