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râb” yahut “el-mihrâb”, bazan da “Sâhibü’l-
hayrât ... rûhu için Fâtiha” ibaresi yazýlýr,
bazan da vakfiye yazýsý eklenirdi.

Bir çeþmenin arka yüzüne mihrap ilâve-
siyle namazgâha dönüþtürülmüþ, zemini
taþ döþeli, bazan etrafý yüksek olmayan bir
duvarla çevrili örneklere menzillerde sýkça
rastlanmaktadýr. Edirne’den Ýstanbul’a ya
da Üsküdar’dan Gebze’ye gidiþte bu tipte
yapýlan namazgâh örneklerinin pek çoðu
halen ayaktadýr. Genellikle kervan yollarýn-
da ve mesire yerlerinde görülen bu na-
mazgâhlar birkaç kiþinin namaz kýlmasýna
imkân veriyordu. Ordugâh namazgâhlarý
olarak da adlandýrýlabilecek, büyük kitlele-
rin namaz kýlmasýna imkân saðlayan mih-
raplý ve minberli namazgâhlarýn dýþýnda
bayram, cuma, teravih ve cenaze namaz-
larý için inþa edilen namazgâhlar da vardýr.
Kültür tarihinde önemli bir konuma sa-
hip bulunan namazgâhlar bugün iþlevsel
niteliklerini kaybetmekle birlikte birçoðu
ayakta kalmayý baþarmýþtýr.

Türkiye’deki namazgâhlarý dört grupta
deðerlendirmek mümkündür. 1. Mihraplý -
minberli namazgâhlar. Genellikle þehir sur-
larýnýn veya yerleþimin hemen dýþýna ya da
büyük meydanlara, çok defa da yüksekçe
bir tepeye inþa edilmiþtir. Bunlar bayram,
cuma ve teravih namazlarýnýn kýlýnabilece-
ði ordugâh tipinde büyük ölçekli namaz-
gâhlardýr. Çoðunlukla zeminleri topraktan
bir veya birkaç seki ile yükseltilmiþ, taþ ya-
hut tuðla döþeli, bazan da sýkýþtýrýlmýþ top-
rak ya da çimen zeminli, etrafý duvarlarla
tecrit edilmiþ, kýble yönü daha geniþ bir
duvarla belirlenmiþ, kýble duvarýnýn orta-
sýna bir mihrap eklenmiþ, mihrabýn genel-
de saðýnda taþ bir minber, bazan da mih-
rap duvarýnýn sol köþesine duvarýn üzeri-
ne çýkmaya mahsus bir merdiven yerleþ-
tirilmiþtir. Bir kýsým araþtýrmacýlar tara-
fýndan ikinci bir minberin de bulunduðu

söylenen bu düzenleme, namazgâhlarda
kýble duvarýnýn üzerine kadar yükselmeyi
saðlamasý sebebiyle duvarýn üstüne çýka-
rak ezan okumak ya da vaaz vermek ama-
cýyla minare yahut vaaz kürsüsü görevini
karþýlamýþ oluyordu. Bu tertibatýyla na-
mazgâh, Ýslâm’da ilk cami olarak kabul
edilen Hz. Peygamber’in evinin avlusu ile
ayný düzende tasarlanmýþtýr. Bu tip na-
mazgâhlar, sadece namaz kýlmak için de-
ðil ayný zamanda halkýn bir araya gelme-
siyle çeþitli kararlarýn tartýþýldýðý, toplantý-
larýn yapýldýðý bir nevi tabhâne vazifesi de
görmektedir. Sur dýþýnda yüksekçe bir te-
pe üzerindeki namazgâhlar yaðmur duasý
için kullanýldýðý gibi hacca giden gruplarýn
uðurlandýðý ya da karþýlandýðý, bazan þen-
liklerin düzenlendiði, misafirlerin aðýrlan-
dýðý alanlar olmuþtur. Varlýðý tesbit edile-
bilen Türkiye’deki mihraplý -minberli na-
mazgâhlar þunlardýr: Mardin Emînüddin
Külliyesi Namazgâhý (XII. yüzyýlýn ilk çeyre-
ði), Çanakkale Gelibolu Azebler Namazgâ-
hý (810/1407), Bursa Umur Bey Namazgâ-
hý (1439), Eski Malatya Namazgâhý (1465),
Ýstanbul Atmeydaný Namazgâhý (Üçler Mes-
cidi) (942/1535-36), Kosova Prizren Fâtih Sul-
tan Mehmed Namazgâhý, Tokat Turhal Gü-
müþtop (Dazya) Köyü Namazgâhý, Ýznik
Namazgâhý, Konya Musallâ Namazgâhý
(948/1541), Ýstanbul Okmeydaný Namazgâ-
hý (Okmeydaný Mescidi) (1034/1625), Ýstanbul
Rumelihisarý Toplarönü Namazgâhý (XVII.
yüzyýl), Safranbolu Namazgâhý, Eskiþehir
Sivrihisar Musallâ Namazgâhý (1811), Di-
yarbakýr Þeyh Mehmed Namazgâhý (1859-
1860). Bu grup içinde yer alan Konya Mu-
sallâ, Sivrihisar Musallâ ve Gelibolu Azeb-
ler Namazgâhý’nda müezzin mahfilinin ye-
rinin vurgulanmýþ olmasý ayrýca dikkat çe-
kicidir.

2. Çeþmeli namazgâhlar. a) Bir yüzü
mihraplý namazgâh çeþmeleri. Bir yüzü
mihraplý, bir yüzü çeþmeli örneklerle bil-
hassa menzillerde karþýlaþýlmaktadýr. Mih-
raplý yüzün önünde bir ya da birkaç kiþinin
namaz kýlabileceði yükseltilmiþ bir seki var-
dýr. Bazan çok belirgin olmayan bir sütre
ile de çevrelenmiþtir. Asýl hüviyeti çeþme
deðil namazgâh olan bu tipin en güzel ör-
neði Ýstanbul Edirnekapý’daki Vezir Meh-
med Paþa Namazgâhý’dýr. b) Fevkanî na-
mazgâhlar. Genellikle meydan çeþmeleri
þeklinde düzenlenmiþtir. Çeþmenin su haz-
nesinin üzerine ya da yanýna taþ bir mer-
divenle çýkýlýr. Kýble yönünü belirten bir na-
mazgâh taþý ve çeþmenin etrafýný saran ký-
sa bir sütreden ibarettir. Birkaç kiþinin na-
maz kýlabileceði büyüklükte inþa edilenleri
olduðu gibi otuz kýrk kiþinin bir arada bu-

™ MÝMARÝ. Ýslâm’ýn ilk döneminde ge-
niþçe bir alandan oluþan namazgâhlara
dört halife devrinden sonra mihrap ve
minber eklenmiþtir. Arabistan, Suriye ve
Mýsýr’dan Fas’a kadar bütün Kuzey Afri-
ka’da bu þekilde namazgâhlar yapýlmýþ,
kaynaklardan varlýklarý öðrenilen erken ta-
rihli namazgâhlar zamanla ortadan kalk-
mýþtýr. Ýran coðrafyasýnda namazgâhlar
mihraplý bir duvar ve bunun önünde yük-
sekçe eyvanlý bir yapý olarak inþa edilmiþ-
tir. Bu mimari gelenek Osmanlý toprakla-
rý içinde benimsenmemiþ, bunun yerine
mihraplý -minberli ordugâh tipi namaz-
gâhlar tercih edilmiþtir. Türkçe’de “mu-
sallâ” kelimesi cenaze namazýnýn kýlýndýðý,
sandukanýn üzerine konulduðu taþ bir ma-
sa (musallâ taþý) ve bu masanýn yanýnda bir
kýble taþýndan (mihrap taþý) ibaret bir mâ-
na kazanmýþtýr. Genellikle hazîre ve mezar-
lýk alanlarýnýn giriþinde, tekke gibi dinî ya-
pýlarýn avlusunda bu düzenleme görülür.
Mihraplý -minberli namazgâhlarýn önemli
bir bölümü mezarlýk alanýnýn hemen ya-
nýnda bulunduðundan bazan “musallâ na-
mazgâhý” olarak da adlandýrýlmýþtýr. Na-
mazgâh ve musallânýn yanýnda “secdegâh”
kelimesi de birkaç yapýda kullanýlmýþtýr. Ku-
düs’teki örneklere “mastaba” (seki), üzeri
kubbeli olanlarýna ise “kubbe” adý verilmek-
tedir.

Birer açýk hava camisi durumundaki na-
mazgâhlar genellikle abdest almak için bir
çeþme veya kuyu ile birlikte yapýlýrdý. Se-
yahat esnasýnda yolcularýn dinlenme ve
ibadet ihtiyaçlarýný karþýlamak için men-
zillerde inþa edilen namazgâhlar asýl ze-
minden bir ya da birkaç basamak seki ile
belirtilir, bu alan bazan sütre görevi yapan
bir duvar veya benzeri bir yardýmcýyla çev-
relenir, kýble yönüne de bir mihrap taþý ilâ-
ve edilirdi. Çoðunlukla mihrap taþý üzerine,
“Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyye’l-mih-
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dan geliþen ajurlu geometrik þebekeli
pencere þeklinde düzenlenmiþtir.
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ve ilim adamý.
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6 Mart 1906’da bugün Bosna-Hersek
Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde kalan Mostar’-
da doðdu. Orta öðrenimini burada tamam-
ladýktan sonra Zagreb Üniversitesi Felse-
fe Fakültesi’nde Sýrp-Hýrvat dili ve edebi-
yatýnýn yaný sýra Fransýzca, Rusça ve tarih
okudu. Mezuniyetinin (1929) ardýndan Sa-
raybosna’da çeþitli liselerde öðretmenlik
yaptý; bu arada Novi Behar dergisinin
baþyazarlýðýný üstlendi. 1934-1935’te Ka-
radað’ýn baþþehri Podgorica’da lise hocasý
olarak çalýþtý. Daha sonra Saraybosna’ya
dönerek 1938-1945 yýllarý arasýnda Glas-
nik VIS, Narodna Uzdanica ve Hrvats-
ke Misli adlý dergilerde baþyazarlýk ve Ga-
zi Hüsrev Bey Medresesi’nde Sýrpça-Hýr-
vatça hocalýðý yaptý. II. Dünya Savaþý’nýn
ardýndan komünist iktidar tarafýndan hap-
se atýldý ve 1954’te serbest býrakýlýnca Sa-

lunacaðý ölçekte olanlarý da vardýr. Bu tipe
Eyüp Mehmed Paþa Namazgâh Çeþmesi
(1026/1617), Üsküdar Ali Aða Namazgâhý
(1064/1654), Eyüp Mustafa Efendi Namaz-
gâh Çeþmesi (1105/1694), Üsküdar Ahmed
Aða Namazgâh Çeþmesi (1133/1721), Piyâ-
le Paþa Kadýnlar Çeþmesi Namazgâhý (1190/
1776) ve Kadýrga Limaný’nda Esmâ Sultan
Namazgâhý (1193/1779) örnek olarak gös-
terilebilir.

3. Bir çeþme yanýna inþa edilen namaz-
gâh alanlarý ve kýble (mihrap) taþlarý. Çeþ-
menin hemen yanýna bir kýble taþý ilâve-
siyle namazgâh alaný oluþturulmuþtur. Bu
alan bir veya birkaç kiþinin namaz kýlabile-
ceði kadar geniþlikte olup taþ ya da tuðla
döþeme ile zemini belirginleþtirilmiþtir. Ge-
nelde bu namazgâh alaný bir sütre ile de
çevrelenmiþtir. Kýble yönünü belirten na-
mazgâh taþýnýn üstüne bazan bir kandil
motifi iþlenmiþtir. Çok defa bu taþýn üze-
rinde “el-mihrâb” ibaresi ya da mihrap
âyeti yazýlmýþtýr. Çeþme ile birlikte inþa edi-
lenlerin yaný sýra çeþmelerden sonra kýble
taþýnýn konulduðu örnekler de vardýr. Ýs-
tanbul’da sayýca bunlar çoðunluktadýr. Bu
tipin önemli örnekleri olarak Bulgurlu Na-
mazgâhý (1064/1654), Beykoz Ýshak Aða
Namazgâh Çeþmesi (1162/1749), Üsküdar
Ayþe Haným Namazgâhý (1181/1767), Zey-
tinburnu Mustafa Efendi Namazgâhý
(1795), Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeþmesi
Namazgâhý (1831), Bostancý Abdullah Aða
Namazgâhý (1831), Üsküdar Bekârderesi
Sokaðý Namazgâhý (1860) ve Alemdað Na-
mazgâhý (1898) sayýlabilir.

4. Musallâ taþlý namazgâhlar. Musallâ
taþýnýn hemen yanýnda bir mihrap taþýn-
dan ibarettir. Cenaze namazlarýnýn kýlýndý-
ðý alanlarda bazan dinî bir yapý, bir hazîre
giriþi ya da mezarlýk giriþinde yer almak-
tadýr. Musallâ namazgâhlarýn bir bölümü
mihraplý, minberli olarak inþa edildiðin-
den birinci gruba dahil edilmektedir.

Edirne’de XVI. yüzyýl sonlarýna tarihle-
nen ve Mimar Sinan’a atfedilen bir namaz-
gâh yukarýda sýraladýðýmýz gruplarýn dýþýn-
da kalmakta olup kendine özgü düzeni ile
dikkat çekmektedir. Þehrin giriþinde “ha-
cýlar ezaný” adý ile anýlan ve içinde Sinan’ýn
torunu Fatma’nýn da kabrinin bulunduðu
küçük mezarlýðýn önünde yer alan bu na-
mazgâh, birkaç basamakla çýkýlan bir seki
þeklinde olup dikdörtgen planlýdýr. Üzeri
mihrabýn iki yanýndaki iri pâyelerin dýþýnda
altý tane köþeli sütuna oturan yedi sivri
kemerin taþýdýðý sivri taþ çatý ile örtül-
müþtür. Dikdörtgen kesitli mihrap niþi de
üstte mukarnaslý olup alta altý kollu yýldýz-
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