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miþtir. Vakfiye metinlerinden ve tahrir def-
terlerinden anlaþýldýðýna göre Amasya’da
bir cami, medrese, imaret ve iki hamam;
Tokat’ta bir hamam ve han; Gümüþ’te bir
cami; Havza’da bir imaret; Kavak’ta bir
cami ve Ýskilip’te bir hamam yaptýrmýþtýr.
Amasya, Gümüþ, Kavak ve Köprü’deki ca-
milerle Tokat’taki hamam günümüze ulaþ-
mýþtýr.
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Amasya’da
XV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda

inþa edilen cami.
˜ ™

Cami kapýsý üzerinde yer alan kitâbeye
göre Atabeg Yörgüç Paþa tarafýndan 834
(1430) yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Plan þemasý
bakýmýndan tabhâneli / zâviyeli yapýlar gru-
buna giren camide son cemaat yeri bulun-
mamaktadýr. Üç bölümlü giriþ kýsmýnýn or-
tasýnda yelpaze biçimi pandantiflerle ge-
çilen bir kubbenin yer aldýðý giriþ eyvaný
mevcuttur. Eyvanýn doðusunda prizmatik
üçgenlerle kubbeye geçiþin saðlandýðý ka-
palý bölüm bir kapý ile giriþe açýlmaktadýr.
Söz konusu bölümün yapýnýn günümüze
ulaþmayan medresesinin dershanesi oldu-
ðu düþünülmektedir. Batýsýnda üç yön-
den açýklýklý bir seki ile yükseltilmiþ türbe

bulunur. Giriþ eyvanýndan bir kapý ile ulaþý-
lan yapýnýn ana mekânýnda ortada bir so-
fa ve buraya iki yandan kapýlarla açýlan
tabhâne birimleriyle güneyde yükseltilmiþ
cami mekâný bulunur. Kesme taþtan inþa
edilen caminin cepheleri, mihrap duvarý
hariç yüksek dikdörtgen çerçeve içerisin-
de renkli taþtan yuvarlak boþaltma kemer-
leri içine alýnmýþ dikdörtgen pencerelerle
çevrelenmiþtir. Bunlardan cami bölümü-
nün batýsýnda kalan pencerenin kemerleri
düzdür. Bunun dýþýnda tabhâne mekân-
larýnýn güney duvarýnda üstte birer adet,
cami bölümünün doðu, batý ve mihrap
duvarýnda üstte iki adet yuvarlak kemer-
li pencere mevcuttur. Caminin giriþ ka-
pýsý renkli taþtan basýk kemerlidir. Kapý
kemerinin dayandýðý ayaðýn doðu yönüne
küçük bir kapý açýlmýþtýr, buradan merdi-
venlerle yapýnýn minaresine ulaþýlmak-
tadýr. Özgün minaresi günümüze ulaþma-
yan camide sonradan yapýlan ahþaptan
basit bir minare vardýr. Ana mekânda so-
fa bölümünün duvarlarý doðu-batý yönün-
de iki büyük kemer ve bu kemerlerin içi-
ne duvarlardaki ayaklara oturan ikiz ke-
merler açýlmýþtýr. Söz konusu kemerlerin
güney yönündekileri tabhâne mekânlarý-
na giriþi saðlayan kapýlarý içine alýr. Sofa
bölümünün pandantiflerle geçilen kubbe
kasnaðý on iki köþelidir. Kasnakta üç niþ ve
bir pencere düzenlemesiyle toplam on iki
niþ, dört pencere yer alýr. Ana mekânda gü-
neyde yükseltilmiþ cami bölümünün du-
varlarý üç yönden aský kemer içine alýnmýþ,
bu mekânýn pandantiflerle geçilen kubbe
kasnaðý on iki köþeli olup niþlerle teþkilât-
landýrýlmýþtýr. Caminin mihrabý mermer-
dendir; minber ise ahþaptan yenilenmiþ-
tir. Kuzeyde kapýnýn üzerinde ahþap bir
mahfil mevcuttur. Mahfilin bulunduðu
kuzey duvarýnýn ortasýnda dilimli kemer-
li, yanlarda daha alçak yuvarlak kemerli
niþler görülür. Mermerden dikdörtgen çer-
çeveli, basýk kemerli giriþ kapýlarýnýn oldu-
ðu tabhâne odalarý prizmatik üçgenlerle
geçilen on altý köþeli kasnak üzerine kub-
beli mekânlardýr. Tabhâne mekânlarý için-
de yaþmaksýz ocaklar ve duvarlarda alçý
raflar vardýr.

Caminin en önemli süslemeleri taþ süs-
lemelerdir. Çok özenli bir iþçiliðin görül-

çýkmasýyla parladý. II. Murad’ýn saltana-
týnýn ilk yýlýnda Bizans’ýn yardýmýyla Ýznik’i
ele geçirmeye çalýþan Mustafa Çelebi (Düz-
mece) isyaný ortaya çýkmýþ, yeni padiþah
Yörgüç Paþa’nýn telkiniyle üzerine yürüye-
rek onu bertaraf etmiþti. Bu isyaný bastý-
rýp merkezî otoriteyi saðlayan II. Murad,
Yörgüç Paþa’yý Rum beylerbeyiliðine tayin
etti (826/1423).

Beylerbeyiliðinin ilk yýllarýnda (Yörgüç
Paþa), Kýzýlkocaoðullarý adý verilen, dört
kardeþin emrindeki çetelerle mücadele
etti. Amasya ve Tokat taraflarýnda yol ke-
serek soygunculuk yapan, zaman zaman
þehirlere kadar gelip halka zarar veren
bu beylere Akkoyunlu Karayülük Osman
Bey’in, Dulkadýroðlu Hasan Bey’in ve Ba-
yýndýroðlu Halil Bey’in yardým ettiði anla-
þýlmaktadýr. Yörgüç Paþa bu âsileri itaat
altýna aldý. Daha sonra bölgede baðýmsýz
hareket etmeyi sürdüren diðer beylerle
mücadeleye baþladý. Bu harekât sýrasýn-
da Kocakayasý hâkimi Haydar Bey ile Ca-
nik hâkimi Alparslan oðlu Hüsâmeddin
Hasan Bey’in itaati saðlandý. Hasan Bey’i
yakalayýp Bursa’ya padiþahýn yanýna gön-
deren Yörgüç Paþa böylece Tâceddinoðul-
larý’nýn elindeki Ordu ve Çarþamba civarý-
ný Osmanlý idaresine kattý (1427). Bu dö-
nemde Timurlu Þâhruh ile yaptýðý savaþý
kaybeden Karakoyunlu Hükümdarý Ýsken-
der Mirza, II. Murad’ýn muvafakatiyle kýþý
geçirmek üzere Tokat’a yerleþmiþti. An-
cak Karakoyunlu askerleri baharla birlik-
te çevreyi yaðmalayýp talan etmeye baþla-
yýnca Yörgüç Paþa durumu padiþaha bil-
dirdi; bunun üzerine Anadolu Beylerbe-
yi Timurtaþoðlu Umur Bey Tokat’a gön-
derilince Karakoyunlular bölgeyi terketti.
Orta Anadolu’da huzur ve güveni saðla-
mayý baþaran Yörgüç Paþa’ya vezâret rüt-
besi verildi. Onun adýna para basýlmasýna
izin verildiðine ve bu akçelere Yörgüç Pa-
þa akçesi denildiðine dair bilgiler ise þüp-
helidir. 

Yörgüç Paþa Zilhicce 845’te (Nisan-Ma-
yýs 1442) vefat etti ve Amasya’da yaptýr-
dýðý camisinin türbesine defnedildi. Hýzýr,
Yûnus ve Mustafa adlý oðullarý ile Sitti ve
Hundi Hatun adlý iki kýzý vardýr. Oðullarýn-
dan Hýzýr ve Mustafa beylerin Varna Mu-
harebesi’nde þehid düþtüðü bilinmekte-
dir. Ayrýca Lefke’de vakýflarý bulunan Mol-
la Îsâ adlý bir baþka oðlunun daha oldu-
ðu belirtilir. Edirne’de vakfý olan Çiçek Ha-
tun’un Yörgüç Paþa’nýn zevcesi olarak ka-
yýtlara geçtiði dikkati çeker (Gökbilgin, s.
344). Yörgüç Paþa, Amasya yanýnda To-
kat, Gümüþ, Köprü, Havza ve Ýskilip’te bir-
çok dinî ve içtimaî müessese inþa ettir-
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meler de yenidir. Mermer mihrabý, klasik
üslûpta ve sade bir þekilde yapýlmýþ mu-
karnaslý bir niþe sahiptir. Caminin giriþ ey-
vanýnýn doðusunda kalan bölüm türbe ola-
rak düzenlenmiþ, iki ayakla dýþarýya açýk,
üzeri pandantifli kubbeli bu bölüm bir seki
ile yükseltilmiþtir. Türbenin etrafý üç yön-
den mermer korkuluklarla çevrelenmiþtir.
Kuzeyde, korkuluklarýn ortasýnda üzeri siv-
ri kemer biçiminde düzenlenmiþ mermer
söveli yüksek bir pencere açýlmýþtýr. Tür-
bede Yörgüç Paþa ve ailesine ait dört mer-
mer sanduka yer almaktadýr.
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Selânik’te doðdu. Rumeli’ye göç ettiril-
miþ Türkmenler’in Yörükân kolundan bir
evlâd-ý fâtihân ailesinin çocuðudur. Baba-
sý Selânik’teki Eski Saray Medresesi mü-
derrislerinden Yâkub Efendi, annesi Zeh-
ra Haným’dýr. Selânik’te Selimiye Mektebi’-

ni ve Mülkiye Rüþdiyesi’ni bitirdikten son-
ra yine burada dârülmuallimînin Rüþdiye
Þubesi’nden mezun oldu (1905). Ardýndan
Ýstanbul’a giderek Sahn Medresesi Kýsm-ý
Âlîsi’ne girdi ve burayý tamamlayýp Hü-
seyin Necmeddin Efendi’den icâzet aldý
(1910). 1911’de Selânik Sultânîsi’nde Arap-
ça muallimi olarak baþladýðý görevini Selâ-
nik Dârülmuallimîni’nde sürdürdü. Ýstan-
bul’da çeþitli mekteplerde Türkçe, imlâ,
kýraat, kavaid ve hendese muallimliði yap-
tý. 1914’te Gümüþhane Tedrîsât-ý Ýbtidâiy-
ye müfettiþliðine tayin edildi ve 1916 yýlý-
na kadar bu görevde kaldý. Ardýndan yine
Ýstanbul’da Türkçe muallimliði görevinde
bulundu. 1918-1923 yýllarýnda Dârü’l-hilâ-
feti’l-aliyye Medresesi’nin ibtidâ-i hâric ve
ibtidâ-i dâhil kýsýmlarýnda müderris olarak
görev aldý. Medrese-i Süleymâniyye’nin (es-
ki adý Medresetü’l-mütehassýsîn) kelâm,
felsefe ve tasavvuf þubesinde yaptýðý ih-
tisasýný “Þeyh Þehâbeddin es-Sühreverdî
ve Felsefesi” baþlýklý çalýþmasýyla tamam-
ladý (1922). Ayný yýl Dârülfünun Edebiyat
Fakültesi Felsefe Þubesi’nden mezun ol-
du. 1923’te Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medre-
sesi’nin Sahn Kýsm-ý Âlîsi’nde felsefe-i ce-
dîd müderrisliðine tayin edildi ve 3 Mart
1924 tarihinde medreseler kapatýlýncaya
kadar burada ders verdi. 1925’te Þamlý Rý-
zâ Efendi’nin kýzý Fatma Mükerrem Ha-
ným’la evlendi. Bu evlilikten Türkân (Tur-
gut), Turhan, Nurhan, Fethan, Beyhan (Ka-
ramaðralý) ve Doðan adlarýnda altý çocu-
ðu dünyaya geldi. 1924-1929 arasýnda Ýs-
tanbul’da Çapa Kýz Muallim Mektebi’nde
din dersleri hocalýðý yaptý.

1926 yýlýndan itibaren Dârülfünun Ýlâhi-
yat Fakültesi’nde ders vermeye baþlayan
Yusuf Ziya Bey bu fakültede kâtib-i umû-
mîlik görevini de üstlendi, bir süre fakülte
reisliðine (dekanlýk) vekâlet etti. Yusuf Zi-
ya Bey, Dârülfünun Ýlâhiyat Fakültesi Ted-
rîs Heyeti tarafýndan hazýrlandýðý bildirilen
ve dönemin basýn organlarýnda yayýmla-
nan (20 Haziran 1928) Dinî Ýnkýlâp ve Isla-
hat Beyannâmesi’nde imzasý bulunduðu
iddialarýný Ýslâm-Türk Ansiklopedisi
Mecmuasý’ndaki bir yazýsýyla reddetti. Bu
fakültenin üniversite reformuyla 31 Mayýs
1933 tarihinde kapatýlmasýnýn ardýndan
bazý öðretim üyeleriyle birlikte, Edebiyat
Fakültesi’nde kurulan ve öðrencisi bulun-
mayan Ýslâm Tetkikleri Enstitüsü’nde gö-
revlendirildi. Bu arada Ýstanbul ve Ýnönü
Kýz liseleriyle Vefa Lisesi gibi kurumlarda
tarih ve felsefe dersleri okuttu. Ayný dö-
nemde uzunca bir süre Þehremini Halke-
vi reisliði yaptý. 20 Mayýs 1943’te Diyanet
Ýþleri reisi M. Þerefettin Yaltkaya tarafýn-

düðü bu süslemeler sade bir þekilde giriþ
eyvanýnda yer alýr. Yapýnýn içinde ve dýþýn-
da bütün kemerler kýrmýzý beyaz renkli taþ
süslemelidir. Giriþ eyvanýndaki kemerler
boyamadýr ve boyalarýn zamanla aktýðý göz-
lenmektedir. Giriþ kapýsý üzerinde sivri ke-
merli panonun altýnda kenarlarý dilimli, uç-
larý palmet süslemeli üç satýrlýk kitâbe
bulunur. Bunun üzerinde sivri kemeri Tev-
be sûresinin yazýldýðý bir bordür çevreler.
Renkli taþtan basýk kemerli kapýnýn iki ya-
nýna rûmî palmetlerden oluþan çok zarif
taþ süslemeler iliþtirilmiþtir. Yapýnýn diðer
önemli süslemesi, giriþ eyvanýnýn doðusun-
daki kapalý bölümün renkli taþtan basýk
kemerli kapýsý üzerinde görülen panodur.
Söz konusu kapý ve pano dikdörtgen yük-
sek silme içine alýnmýþ, yuvarlak kemerli
panonun içine hatâyî üslûpta taþtan üze-
ri boyama süslemeler yapýlmýþtýr. Giriþ ey-
vaný kemerinin üzengi noktasýnda içeride
taþtan, üzeri rûmî palmet süslemeli dilim-
li bir pano ve ortasýnda gülçe biçimli sar-
kýt olan bir süsleme yer alýr. Yine giriþ ey-
vanýný, doðu duvarýna oturan kemer üzen-
gi noktasýnda iki küçük konsola dayanan
mukarnaslý bir niþ ve bunun altýnda rûmî
palmet süslemeli daire biçiminde madal-
yon süsleme vardýr. Giriþ eyvanýnýn kubbe-
sinde yelpaze biçiminde pandantifler ayný
zamanda dekoratif bir unsurdur. Caminin
cephelerinde çok sayýda devþirme malze-
me kullanýlmýþtýr. Giriþte kapalý bölümün
kuzey cephesindeki taþ yazýt baþta olmak
üzere bunlarýn büyük kýsmý antik döne-
me ait malzemelerdir. Yörgüç Paþa Camii,
Yeþilýrmak kenarýnda bulunmasý sebebiy-
le zamanla su taþkýnlarýndan büyük zarar
görmüþ, bu sebeple yapýnýn içi tamamen
yenilenmiþtir ve içindeki kalem iþi süsle-
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