
dırım Bayezid zamanında askeri bazı gö
revlere getirildi. Çelebi Mehmed'in Amas
ya'daki sancak beyliği sırasında. onun ya
kın maiyeti arasında yer aldı. Fetret Dev
ri'nde de bu şehzadeye bağlı kalarak hiz
metlerine devam etti. 

1413'te Çelebi Mehmed'in ülkede asa
yiş ve birliği sağlamasından sonra vezf
riazamlığa ve Rumeli beylerbeyiliğine ta
yin edildi. Aynı yıl Müsa Çelebi'nin öldü
rülmesinde rol oynadı. Ertesi yıl Osman
lı- Karaman münasebetleri sırasında Ka
ramanoğlu Mehmed Bey'in şartları ken
disi için ağır olan bir muahede imzalama
sını sağladı. Şeyh Bedreddin vak'asında 
da hizmeti geçen Bayezid Paşa, 1420'
de önce Börklüce Mustafa ve Torlak Ke
mal gibi onun müridieri etrafında top
lanan asileri mağlüp etti; daha sonra 
Deliorman taraflarında yerleşip çevre
sine taraftar toplayan Şeyh Bedreddin 
üzerine yürüdü. 

Çelebi Mehmed'in ölümünü. onun va
siyeti üzerine oğlu Şehzade Murad ge
linceye kadar kırk gün süreyle gizledi 
ve böylece çıkması muhtemel bir fitneyi 
önlemiş oldu. Çünkü Bizans İmparator
luğu nezdinde rehin tutulan Şehzade Mu
rad'ın kardeşi Mustafa. yapılan anlaşma 
gereği padişahın ölümünden sonra ser
best bırakılacaktı. 

1421 Mayısında tahta geçen ll. Mu
rad'ın ilk zamanlarında da mevkiini ko
ruyan Bayezid Paşa, Çelebi Mehmed'in 
ölümünün duyulmasından sonra serbest 
bırakılan ve meşrü hükümdarta müca
deleye başlayan Şehzade Mustafa (Düz
mece) üzerine gönderildi. İstanbul Bağa
zı'ndan Rumeli yakasına geçen yaşlı ve
zir, yanındaki sayıca az askerle Edirne'
nin Sazlıdere mevkiinde Şehzade Mus
tafa'nın kuwetleriyle karşılaştı. Emri al
tındaki askerlerin büyük çoğunluğu Mus
tafa tarafına geçince teslim olmak zo
runda kaldı ve ertesi gün İzmiroğlu Cü
neyd Bey'in tahrikleriyle katiedildi [ 142 1) 

Mezarı Sazlıdere'dedir. 

Sert bir mizaca sahip, tedbirli ve oto
riter bir kişi olan Bayezid Paşa Osmanlı 
vezfriazamlarının en büyüklerinden biri
dir. Özellikle Çelebi Mehmed'in devleti 
topariama yolundaki faaliyetleri sırasın

da büyük hizmetleri geçmiş ve itibar ka
zanmıştı. Fakat bu itibar Çandarlı İbra
him ve Hacı İvaz Paşa gibi Türk asıllı ve
zirlerin kıskançlıklarına yol açtığı için ha
yatının sonlarına doğru biraz da kasıtlı 

olarak Rumeli'ye Düzmece Mustafa üze
rine gönderilmişti. 

Bayezid Paşa'nın kardeşi Hamza Bey 
onun vezirliği sırasında deniz beylerin
dendi. Venedikliler 1417 yılında Çanak
kale Bağazı'na girip Lapseki'yi topa tut
tuklarında karada 1 O.OOO'den fazla as
keriyle Venedik kuwetlerine karşı koydu. 
Hamza Bey daha sonra da İstanbul'un 
fethi sırasında Baltaoğlu Süleyman Bey'in 
yerine donanma kumandanlığına geti
rilmiştir. 

Bayezid Paşa'nın Amasya'da inşa et
tirdiği cami. imaret ve medresenin 820 
(1418). 821 (1418) ve 823 (1420) tarihli 
vakfiyelerinde sadece Celaleddin unvanı 
geçer. 1413'te Karamanoğlu yağmasın

da tahrip olan Bursa Orhan Gazi Camii'
nin tamir kitabesinde ise "vezfr-i kebfr" 
unvanı görülür. Bayezid Paşa ayrıca Bur
sa'da da bir medrese inşa ettirmiştir. 
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BAYEZİD PAŞA CAMİİ 

Amasya'da 
XV. yüzyıl başlarında yapılan cami. 

L ~ 

Yeşi lırmak kıyısında olan Bayezid Pa
şa Camii, kapısı üstündeki Arapça kita
besine göre Sultan Çelebi I. Mehmed'in 
vezirlerinden Bayezid Paşa tarafından 

817 yılı Muharreminde (Nisan 1414) yap
tırılmıştır. Son cemaat yerinin orta ke
merinin sağındaki payenin dış yüzünde 
mermer bir levha üzerindeki ikinci bir 
kitabede. mimarının Bayezid Paşa· nın 

memlük* lerinden Ya'küb b. Abdullah ol
duğu 822 ( 1419) tarihiyle birlikte yazılı
dır. E. Hakkı Ayverdi. bunun bir tamir ki
tabesi olduğunu ve belki de caminin ya
pımından birkaç yıl sonra 818'de (1415) 
vuku bulan zelzelenin hemen arkasın
dan yapılan bir tamire işaret ettiğini be
lirtir. Bu görüşün sadece tahminlere da-

BAYEZiD PASA CAMii 

yarıdığı açıkça bellidir. Aynı kemerin sol 
payesi üzerindeki diğer bir mermer lev
hada caminin "el-muallim" lakaplı Zey
neddin b. Zekeriyya'nın eseri olduğu ya
zılıdır. Ayverdi'ye göre bu da bir tamirle 
ilgilidir. Son cemaat yeri altında. giriş

ten önceki kemerde sağda "el-muallim 
Ebü Bekir b. lokunamad ıl ... ", solda " ... İbn 
Müşeymiş ed-Dımaşkf olarak tanınan 
Muhammed ... " yazıları okunmaktadır. Ay
rıca son cemaat yeri kemerierindeki ku
şak yazılarda caminin vakfiyesinin özeti 
taşa işlenmiş olup bu yazının bir köşe

sinde de "mimar ... l okunamadı l ... Tugan 
b. Abdullah" diye okunan bir ad daha 
vardır. Bunlardan başka Kuşköprüsü ya
kınındaki kaya üstüne de sekiz satır ha
linde Bayezid Paşa vakfiyesinin bir öze
ti işlenmiştir. Vakfiyenin tarihi 820 Zil
hiccesi (Ocak 1418) olarak okunmuştur. 
Yıllar önce i. Hakkı Uzunç:arşılı tarafın
dan okunarak yayımlanan bu kitabeyi 
daha sonra E. Hakkı Ayverdi de neşret
miştir. Bayezid Paşa'nın 11 Zilhicce 820 
( 19 Ocak 1418) tarihli başı noksan Arap
ça bir vakfiyesi Başvekalet Arşivi'ndedir 
(Ali Emiri, Tasnif, nr. 2). bunun Vakıflar 
defterinde bir sureti vardır (Evr., Kuyud-ı 
Kadfme, Müceddet-Anadolu 19, nr. 244). 
Bu vakfiyenin 821 (1418) ve 823 (1420) 
tarihli ekieri de bulunmaktadır. Ayrıca 
bu binanın yapımında çalıştıkları anlaşı
lan "mimar" ve "muallim" unvanlarıyla 

anılan ustaların gerçek görevlerinin ne 
olduğu da tam olarak aydınlığa kavuş
mamıştır. Başka hiçbir Osmanlı devri 
Türk eserinde bu kadar çok usta imza
sına rastlanmamış olması dikkat çekici
dir. Gabriel, mimar unvanlı olanların bu
günkü mimardan farklı olarak i nşaata 

Bavezid Pasa Camii'nin icinden bir görünüş 
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BAYEZiD PAŞA CAfVIii 

nezaret ettikleri, muallimlerin ise kalfa 
veya "şantiye şefi" olabileceğini belirtir. 
Yine Gabriel'e göre bu şahıslardan biri, 
aynı unvana sahip diğerinin yardımcısı 
da olabilir. 

Caminin kurucusu Bayezid Paşa ll. Mu
rad devrinde Şehzade Mustafa üzerine 
gönderilmiş ve askerlerinin çoğunun kar
şı tarafa geçmesi üzerine teslim alınmış, 
ertesi gün de öldürülmüştür (142 ı). 

Evliya Çelebi, 1646 yılına doğru geldi
ği Amasya'daki camiler arasında Bayezid 
Paşa Camii 'ni "bağ-ı İrem-misal" ola
rak tarif eder . E. Hakkı Ayverdi, cami
nin kıble duvarında sol iç köşede ta'lik 
hatla yazılmış dört beyitlik manzum bir 
kitabenin, Mazhar adında bir hayır sa
hibi tarafından 130S'te ( 1887 -88) yapı

lan önemli bir tamire işaret ettiğini de 
ileri sürmüştür. 

Bayezid Paşa Camii, erken devir Os
manlı mimarisinde çok yaygın olan "tab
haneli" veya "zaviyeli cami "lerin en gü
zel örneklerindendiL Plan bakımından 
burada değişik ve güzel bir şekil ortaya 
konduğu gibi caminin yapımında ve süs
lenmesinde de zengin ve itinalı bir işçi
lik görünmektedir. Ewelce yabancı sa
nat tarihçilerinin "ters T tipi" veya "Bur
sa tipi" gibi fonksiyonu belirtmeyen ad
larla ayırt ettikleri bu biçimdeki camile
ri "tabhaneli" veya "zaviyeli cami" ola
rak belirtmemizden sonra bunlara "yan 
kanatlı camiler", "çok fonksiyonlu cami
ler", "çapraz eksenli camiler" gibi yan 
odalarının ne işe yaradıklarını ifade et
meyen, yalnız şekle bağlı birtakım adlar 
da yakıştırılmıştır. Halbuki Bayezid Pa
şa Camii'nde de açıkça görüldüğü gibi 
iki yanlardaki bu kubbeli odalar, içlerin
de ocakları ve o devir evlerinde olduğu 
gibi ocağın iki yanında alçı süslemeli kü
çük gözler halinde yapılmış raflarıyla tab
hane mekanlarıdır. 

244 

Bayezid Paşa Camii'nin ewelce etrafı
nı çeviren avlu duvarı bugün yoktur. Bu
nun bir kenarında bulunan aşhane-ima
ret de ortadan kalkmıştır. Cami çok te
miz bir taş işçiliğiyle renkli malzeme kul
l anıla rak yapılmıştır. Son cemaat yeri re
vakı ağır, kalın payelere oturan beş siv
ri kemerlidir. Bu cephede kemerler be
yaz mermer ve kırmızı taşlardan örül
dükten başka kırmızı kuşaklar yapılmış, 
kemer aralarına kabartma çivi başı şek
linde rozetler işlenmiştir. Bunlardan or
tadaki iki tanesinin içlerinde geçmeli kü
ff hatla dört adet Muhammed ismi yer 
almıştır. Ayrıca revakın dış yüzü, mukar
naslı saçaklar ve geometrik süslemeler 
işlenmiş kuşaklarla bezenmiştir. Son ce
maat yerinin orta kubbesinin içi de mu
karnas ve baklavalarla zengin biçimde 
süslüdür. Diğer kubbelerin içieri düz, 
çarkıfelek ve helezon biçimindedir. Baş
ka hiçbir camide görülmeyen bir özellik 
de son cemaat yeri sekisi tabanında sağ
da ve solda birer fıskiyeli havuzun bu
lunmasıdır. 

Kubbeli ve derin bir giriş eyvanının so
nunda mukarnaslı bir yaşınağın taçlan
dırd ığı cümle kapısı bulunur. Yaşmak alt 
kenan ile kapı kemeri arasında kitabe 
ve kabartma süslemeler, kapının iki ya
nında da mihrabiyeler vardır. Caminin 
iki büyük mekanından ilki, tepesinde bir 
aydınlık feneri olan 8,70 m. kadar çapın" 
da bir kubbe ile örtülüdür. Buranın ka
palı bir avlu gibi düşünüldüğü anlaşıl
maktadır. Ancak sonraları bu bölüm de 
ibadet rnekanına · katılmıştır. Herhalde 
ewelce tam ortada bir şadırvan bulunu
yordu. Bu kapalı avlu rnekanına açılan 
dördü kubbeli, ikisi küçük altı mekan 
tabhane odalarıdır. İçlerinde ocakları ve 
raf gözleri vardır. En eski Orta Asya Türk 
mimarisindeki, bir avluya açılan dört ey
van şemasının hatırası olmak üzere ka-
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palı avlu mekanının iki yan duvarına bi
rer kör kemer yapılmıştır. Tabanı bir ka
deme daha yüksek olan esas namaz me
kanı daha ufak ve basık bir kubbe ile 
örtülüdür. Kubbenin geçişi üçgenlerle 
sağlanmıştır. Kubbe duvarındaki mih
rap ise taştan olup çok zengin oyma ve 
kabartmatarla kaplanmıştır. Mihrabın 

tezyinatı ustalıklı olmakla beraber fazla 
kalabalıktır. Sağ taraftaki tabhane oda
l arı arasında yer alan taştan dar bir mer
diven yukarıdaki maksürelere çıkışı sağ
ladığı gibi buradan minareye de geçmek 
mümkündü. Aynı yerde yine dar bir mer
diven, tabhane misafirleri için yapılmış 
bir hela ile bağiantıyı sağlar. 

Bayezid Paşa Camii'nde cümle kapısı
nın ahşap kapı kanatları. geometrik geç
meleri ve üst kısımlarında oyma olarak 
işlenmiş yazıları ile Türk ahşap işçiliği

nin şaheserlerinden sayılabilir. Caminin 
pencere kanatlarından bugüne kadar 
kalabilen birkaç tanesi ise daha sade 
ve daha basit ahşap işçilik örnekleridir. 

Bayezid Paşa Camii, Osmanlı devri Türk 
mimarisinin ilk devrinde eski Orta Asya 
yapı geleneklerini çağının yeni sanat 
zevkiyle bağdaştıran, iddialı ve çok de
ğerli özelliklere sahip bir eserdir. 
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1 BAYEZİD UMUMi KÜTÜPHANESi 
1 

(bk. BEYAZlTDEVLET KÜTÜPHANESi). 
L ~ 

1 
BAYEZİD YANGlN KULESi 

1 

L 
(bk. BEYAZlT YANGlN KULESi). 

~ 

1 
BAYGINUK 

1 

L 
Ehliyet arızalarından biri. 

~ 

İslam hukukunda baygınlık anlamın
da kullanılan iğma kelimesinin kökün
de "örtmek, perdelemek" manası var
dır. Baygınlık da bir bakıma aklı örten 


