
FATIH CAMII 

neviz kolonisi olarak kalan Amasra, 1461 
yılında karadan Fatih Sultan Mehmed 
idaresindeki ordunun, denizden de Mah
mud Paşa idaresindeki donanmanın kar
şısında direnmenin imkansız olduğunu 
görünce hiç çarpışmadan teslim olmuş
tur. O yılların kaynaklarında, Fatih Sul
tan Mehmed'in burayı ele geçirdikten 
sonra bir kiliseyi camiye çevirdiği bildi
rilmektedir. Nitekim Aşıkpaşazade bu 
durumu, "Bir eyi kiliseyi cami etti. hut
be-i islam anda dahi okuttu" ifadesiy
le nakleder. Necdet Sakaoğlu'nun tes
bitine göre vakfiyesinde üç köyün aşa
rı ile Amasra'da çocuksuz ölenlerin ,mal 
ve servetlerinin camiye kalması sağlan
mıştır. 

Bütün Türk dönemi boyunca Fatih Ca
mii Amasra kasabasının tek büyük camii 
olarak kalmış, yine kale içindeki çok kü
çük bir yapı olan Kilise Mescidi ile bera
ber müslüman ahalinin istifadesine su
nulmuştur. Ancak şehirde XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında kale dışındaki iskele Ca
mii ile bugün izleri bile kalmayan üç 
mescid daha yapılmıştır. 

Fatih Camii dikdörtgen planlı, uzunla
masına basit bir yapı olup doğu tara
fında dışarı taşkın yarım yuvarlak bir 
apsisi vardır. Üstü kiremit kaplanmış 
ahşap bir çatı ile örtülüdür. Dış cephe
ler moloz taş ve tuğladan örülmüş, ara
larda i lkçağ yapılarından alınan işlen
miş devşirme parçalar da kullanılmıştır. 
Bazı kısımlarda, bilhassa apsis çıkıntt

sında eski Roma mimarisinde görülen 
ve "opus reticulatum" denilen küçük ka
re taşlardan meydana getirilen cephe 
bezemesi bulunmaktadır. Bu taşların 

Roma çağına ait bir binadan sökülerek 
Bizans döneminde bu yapıda tekrar kul
lanıldığı tahmin edilmektedir. Caminin 
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içindeki bütün ahşap aksam 130S'te 
( 1887 -88) bir sanat iddiası olmayacak 
biçimde yenilenmiştir. 

Fatih Camii'nin kagir bir minaresi yok
tu. Bu bölgedeki bazı köy camilerinde ve 
1930'1ara kadar Kilise Mescidi 'nde de 
varlığı bilinen biçimde bir ahşap mina
reye sahip olduğunu söylemek mümkün
dür. Yakın tarihlerde ise apsis çıkıntısı 

ile güney duvarı arasındaki köşede ka
gir bir minare inşa edilmiştir. 
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Bulgaristan'ın Köstendil şehrinde 
Fatih Sultan Mehmed'e 

izil.fe edilen cami. 
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Bazı yayınlarda Fatih Camii olarak ad
landırılan caminin bu şekilde anılması
nın doğru olmadığı ve 937 ( 1530-31) yı
lında Kanuni Sultan Süleyman dönemin
de yaptınldığı Osman Nuri Peremeci ta
rafından ileri sürülmüştür. Ekrem Hak
kı Ayverdi de bu bilgiyi doğrulayan bir 
ifade kullanarak Köstendil kasabasında 
bir Fatih Camii olmadığını bildirmiştir. 

Halbuki Köstendil'de buraya Fatih Camii 
denildiği gibi I. Dünya Savaşı'nda şehir
deki eserleri inceleyen H. Minetti de ca
miyi bu adla kaydetmiştir. Bu çapraşık 
durumun kaynağı, Ayverdi'nin hiç bah
setmediği kubbe kasnağındaki tuğladan 

Köstendil 
Fatih 
Camii ile 
içinin 
1923 yı lı ndaki 

görünüşü 

(H. Minetti , 

rs. 11 , 18) 

yapılmış 937 ( 1530-31 ) tarihidir. 1966 
yılındaki Köstendil ziyaretinde bu cami 
tarafımızdan incelenmiş ve oldukça ka
ba bir biçimde yapılmış olan bu tuğla 
tarih yerinde görülmüştür. 

Bir vakitler bütün halkı Türk ve müs
lüman olan Köstendil bir Bulgar kasa
basına dönüştürüldüğünde bu cami de 
kendi haline bırakılmış bulunuyordu. Son 
cemaat yerindeki iki bölüm kapatılarak 
dükkan yapılmış, harim ise boş ve ba
kımsız kalmıştı. Daha sonraları caminin 
restorasyonu için iskele kurulduğu öğ
renilmiş, ancak sonucun ne olduğu hak
kında bilgi edinilememiştir. 

iki caddenin birleştiği bir köşede bu
lunan ve gerçek adıyla kurucusu şimdi
ki halde bilinmeyen caminin avlusu yok
tur. Son cemaat yeri iki yandan duvar
larla kapalı olup ortadaki daha dar üç 
bölüme sahiptir. Bu bölümler dışarıya 
iki sütuna oturan üç kemerle açılır. Ge
rek ortadaki bölümün tonozu gerekse 
yan kubbenin geçişi çok zengin mukar
naslarla sağlanmıştır. 

Caminin harimi tek kubbe ile örtülü 
kare biçimindedir. Kubbe çapı 11 ,SO met
reyi biraz aşar. 1966'da kubbenin birkaç 
yerinde çok derin çatlaklar olduğu gö
rülüyordu. Kubbe pencereli. sekiz köşeli 
bir kasnağa oturmakta ve kareden kub
be yuvarlağına geçiş çok aşağıdan baş
layan pandantiflerle sağlanmaktadır. Bu 
pandantiflerin içieri mukarnaslarla dal
durulmuştur. Caminin dış duvarları taş 
ve tuğladan karma teknikte örülmüştür. 
Her kaba yontulmuş taş sırası arasına iki 
sıra tuğla konulduktan başka yine her 
taşın arasına dikine bir çift tuğla yerleş
tirilmiş, böylece renkli ve göz oyalayıcı 
bir görüntü elde edilmiştir. Aynı karma 
teknik, yine Köstendil'deki başka eser
lerle Sofya yakınında ihtiman'da ve Kar
lıova'daki (Karlova) camilerde de görülür. 
Fakat caminin en ilgi çekici tarafı, Os
manlı dönemi Türk mimarisinde başka 
bir benzeri olmayan minaresidir. Göv
desi sekiz köşeli olan bu minarede kür
sü kısmından şerefeye kadar düzenli bi
çimde altıgen şeklinde yontulmuş açık 
renk taşların etrafiarı tuğla (?) çerçeve 
içine alındığından arı peteği gibi bir de
sen elde edilmiştir. 

Caminin Minetti'nin planında gösteri
len ahşap mahfili ortadan kalkmıştır. 

Ahşap minber ise bir sanat değerine sa
hip bulunmuyordu. Yine Minetti'nin bir 
fotoğrafında görülen kandiller artık mev
cut değildi. 1966 'daki ziyarette yerde 



eski birkaç halı parçası bulunduğu gö
rülmüştür. Ancak Balkanlar"daki değ işik 

bir sanat eseri görünümünde olan bu 
Türk hatırası hüzün verici blr halde idi. 
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Mora'nın merkezi Mezistre'de (Mistra) 
XV. yüzyıla ait cami. 

1249 yılından itibaren gittikçe gelişen 
ve önem kazanmaya başlayan bu Latin 
şehri 1259'da Bizanslılar'a geçtikten son
ra gelişmesini sürdürmüş, Osmanlı ha
kimiyetinin bölgede yayılması sırasında 
şehir Fatih Sultan Mehmed tarafından 
fethedilmiştir ( 1460) Osmanlı devrinde 
Güney Yunanistan'da Mora eyaJetinin 
başşehri olan Mezistre bölgede önemli 
bir şehir olma hüviyetini kazanmıştır. 

XVII. yüzyılda burayı ziyaret eden Ev
liya Çelebi, iç kaledeki Fatih Camii'nden 
başka aşağı kalede bir de Fethiye Ca
mii'nden bahseder. Şehirde o sırada müs
lümanlara ait dördü mescid olmak üze
re yedi ibadethane bulunuyordu. Bunlar 
arasında Fatih Sultan Mehmed vakfı olan 
Fethiye, Çarşı ve Zal camileri en önemli 
ibadethanelerdir. 

G. Millet'in 191 O'da yayımlanan Mist
ra ·nın Bizans devrine dair eserindeki 
planda şehirde iki caminin varlığına işa
ret edilmiş olmakla beraber bunların 
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(Ayverdi, 
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tas ve tuğ l a 

örgülerinin 
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Kosova'nın merkezi Priştine'de 
XV. yüzyıla ait cami. 

Kapısı üstündeki dört satırlık kitabesin
den öğrenildiğine göre 865 ( 1460-61 ) yılın
da yaptırılmıştır. Ancak kitabe ta'lik hatla 
ve boya ile yazılmış olduğundan orijinalli
ğinden şüphe edilmektedir. Ekrem Hakkı 
Ayverdi'nin "Rumeli'nin pek güzel camile
rinden biri" olarak tavsif ettiği Fatih Ca
mii Osmanlı dönemi Türk klasik mimari-
sinin heybetli ve güzel eserlerindendir. 
Dört sütunlu ve üç bölümü kubbelerle ör-
tülü olan son cemaat yerindeki yayvan 
kemerli bir kapı içeriye geçit verir. Kes
me taştan yapılan cami muntazam bir 
kare şeklinde olup dıştan her bir kenan 
17.66-17.88 m. ölçüsündedir. Bu yekpa-
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re ve sade mekanın üstünü pencereli, 
yüksekçe kasnaklı 14 m. çapında bir kub
be örter. Kareden kubbe yuvarlağına ge
çiş köşelerde pandantiflerle sağlanmıştır. 
Her cephede altta ikişer, üstte üçer. da
ha yukarıda ise ikişer pencere açılmıştır. 

Sade bir çerçeve içinde olan mihrap 
nişi mukarnaslıdır. Köşelerde kum saati 
başlıklı sütunçeler vardır. Kapının sa
ğında duvar kalınlığı içine yerleştirilmiş 
merdiven, ahşap direkiere oturan orta 
kısmı yüksekçe ahşap bir mahfile çıkışı 
sağlar. Ekrem Hakkı Ayverdi bu mahfi
lin orijinal olduğunu kabul etmiştir. Fa
kat orta kemerin profilleriyle dayandığı 
direkierin başlıkları barak üslüba işaret 
ettiğinden bu mahfilin daha öncekinin 
yerini tutrnak üzere XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısında yapılmış olması ihtimali var
dır. Minber ise klasik üslübun özellikle
rine sahip güzel bir eserdir. Kalem işi 

nakışların geç bir döneme ait olmasına 
karşılık Ayverdi kubbe göbeğindeki tez
yinatın orijinal olduğu görüşündedir. 

Taçkapının ahşap kanatları kündeka
rf tekniğinde yapılmış olmakla beraber 

hangileri olduğu teşhis edilememekte- Pristine Fatih camii ve caminin son cemaat verinde kubbe Icindeki kalem isi süslemeler 

dir. Camilerden biri, Mora despatlarının 

sarayı olan büyük yapının avlusunun bir 
köşesinde inşa edilmiş tuğla minareli 
küçük bir binadır. Duvarları çok yıkık 
olmakla beraber aslında ahşap çatılı bir 
cami olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı
lar zamanında despotların sarayının av
lusu çarşı olarak kullanıldığına göre bu 
cami acaba Fatih, Fethiye ve Çarşı cami
lerinden hangisidir? G. Millet'in planında 
ayrıca Brontokhion Manastırı yakınında 
bir cami daha gösterilmiştir. Herhalde 
aslında kubbeli olan bu ikinci cami kare 
planlı bir mekandan ibarettir. Bu yapıla
rın günümüzde Balkanlar'daki birçok 
benzerleri gibi hiçbir izi kalmamıştır. 
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