
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. 
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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-

Bayezid 
Paşa Camii
Amasya 
(Mehmet 

Tektaş 

fotoğraf 

koleksiyonu) 

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 
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(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 



bir hal olduğundan bu kelime ile ifade 
edilmiştir. Saygın kimseye muğma aleyh 
denir. Akıl gücünü geçici olarak perde
leyip zihni faaliyeti engelleyen bu fizyo
lojik hal koma şeklinde uzunca bir za
man da sürebilir. Bu müddet içinde ki 
şinin ibadet mükellefiyeti, ayrıca şuur
suz ve iradesiz de olsa sebep olabilece
ği ve hukuki sonuçlar doğuran fiilierinin 
hükmü ve yarı baygın halde iken yapa
bileceği sözlü tasarrufların geçerli olup 
olmayacağı noktaları açısından baygın

lık hali fakihlerin ilgi alanına girmiştir. 

Baygınlık islam hukukunda hukuki iş
lem yapma (eda•) ehliyetini ortadan kal
dıran bir arıza olarak kabul edilmiştir. 

Buna göre baygın kimsenin ağzından çı
kacak bazı kelimelerle alım satım, hibe, 
vasiyet gibi hukuki sonuçlar doğuracak 
sözlü tasarruflarda bulunması geçerli 
değildir. Buna karşılık baygınlık sırasın
da değerli bir şeye çarpıp onun kırılma
sına, bir çocuk üzerine düşüp yaralan
masına veya ölmesine sebebiyet verme
si gibi mala ve cana yönelik olmak üze
re meydana getirebileceği zararları kar
şılamakla yükümlü kabul edilmiştir. Bay
gm kimsenin kasıtsız olarak sebebiyet 
verdiği bu tür fiilierde islam hukukçu
ları zarara uğrayan tarafın hakkını ön 
planda tutmuş ve yanlışlıkla adam öl
dürmede (hataen katil) olduğu gibi zara
ra sebebiyet veren kişinin bu zararın 

telafisine katılmasının adalete daha uy
gun düşeceğini kabul etmişlerdir. Bu 
durumlarda baygın kişi, mala verdiği za
rarı tazmin etmek, öldürme ve yarala
ma karşılığında da diyet, erş veya hü
kümet- i adi olarak adlandırılan maddi 
bir bedel ödemek zorundadır. Bu tür fi
ili tasarruflar kişinin eda ehliyetine de
ğil vücı1b * ehliyetine dayanmaktadır, 
baygın kişide ise vücüb ehliyeti tamdır. 

Saygın kimsenin ibadet mükellefiye
tine gelince, fıkıh alimleri baygınlık se
bebiyle tutulamayan orucun kaza edil
mesinin gerektiği görüşünü ittifakla be
nimsemişlerdir. Hanefiler'e göre baygm
lığın beş vakitten fazla sürmesi namaz 
borcunu düşürür. Maliki ve Şafii alimle
ri de beş vakitten fazla sürmesi şartını 
aramaksızın namaz borcunun düştüğü 
görüşündedirler. Hanbeliler ise baygın
lık halinde geçen namazların kaza edil
mesinin gerektiğini kabul ederler. Bay
gmlığın uyku, sarhoşluk ve akıl hastalı

ğında olduğu gibi abctesti bozacağı hu
susunda alimler arasında görüş birliği 

mevcuttur. 
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BAYlNDlR 

L 
Oğuz boylarından biri. 

_j 

Kaşgarlı Mahmud tarafından Divanü 
lugati't-Türk'te Bayundur şeklinde üçün
cü sırada zikredilir ve damgasının şekli 
de verilir. Fahreddin Mübarekşah ' ın lis
tesinde de Bayındıriar'ın adına rastlan
maktadır. Reşidüddin ise boyun adını 

Bayındır şeklinde göstermiş ve bu ismin 
"daima nimetle dolu olan yer" manası
na geldiğini belirtmiştir. Yine ona göre 
Bayındır Oğuzlar' ın Üçok kolunun birin
ci boyu olup ongunu sungur ve şölenler
de yiyeceği et payı da koyunun "sol karı 
yağrını" (sol kürek kemiği) kısmı idi. Reşi
düddin'deki Bayındır damgasının gerçek 
şekli ancak Yazıcızade Ali Efendi'nin ese
r inde görülebilir (Teuarfh-i Al-i Selçük, 

vr.21" -24bl. 

Bayındırlar, Oğuzlar'ın islamiyet'ten 
önceki tarihlerinde oldukça mühim roller 
oynamış boylarından biridir. XIV. yüzyılın 
başlarında tesbit edilmiş hatıralara gö
re. ilk Oğuz hükümdarlarından Dip Yav
ku 'nun (Yabgu) beylerinden Tülü Hoca 
Bayındır'dan olduğu gibi "ala atlı kiş ton
lu" Kayı ina! Han'ın "köl erkin"i (naibi) 
Dünür oğlu Erki de aynı boydan idi. Ka
yı ina! Han'ın ancak ölürken bir oğlu dün
yaya gelmişti. Bu yüzden Korkut Ata'nın 
tavsiyesi üzerine, Turnan adı verilen ço
cuk prens ergenlik çağına gelinceye ka
dar Köl Erkin'in ona naiblik etmesi ka
rarlaştırıldı. Köl Erkin otuz iki yıl naib sı-

Bayı nd ır boyunun damgas ı : al Kasgarlı'ya göre !Xl. yüzyıl>, 

bl Residüddln'e göre !XIV. yüzyıl>, cı Yazıcıoğlu'na göre 

!XV. yüzyıl> 
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BAYlNDlR 

fatı ile Oğuz elini idare etti. Bu hatıra
lar, Bayındırlar'ın Oğuz elinin islamiyet'
ten önceki tarihlerinde önemli bir rol oy
namış olduklarını göstermektedir. Bilin
diği gibi Dede Korkut destanlarındaki 
Oğuzlar'ın başında da Kam Gan Oğlu Ba
yındır Han görülür. Buradaki Bayındır 

Han'ın Akkoyunlu hanedanını yükselt
mek için destaniara sonradan sokulmuş 
olması da muhtemeldir. Fakat Bayındır 
Han'ın babasının Gök Han değil de Kam 
Gan olarak belirtilmesi henüz açıklana
mamıştır. 

XV ve XVI. yüzyıllara ait tahrir defter
lerinde elli iki kadar köy ve mezraa Ba
yındır adını taşıyordu. Diğerleri gibi Ana
dolu'nun orta ve batı bölgelerinde bulu
nan bu yer adları, Selçuklular devrinde 
Anadolu'nun bir Türk yurdu haline geti
r ilmesinde Bayındırlar'ın mühim bir rol 
oynadığını gösterir. Yer adlarından baş
ka aynı yüzyıllarda aynı adı taşıyan bir
çok oymak vardır. Bu oymaklardan Tar
sus ve Halep bölgesinde yaşayanlar önem
lidir. Bunlardan Tarsus bölgesinde yaşa
yan Bayındırlar Ulaş boyunu teşkil eden 
abalardan biridir. Birçok ekinlikte çift
çilik yaparak yarı göçebe bir hayat sü
ren Bayındırlar'ın nüfuslarının 1519 yı 

lında 4000 kişiden fazla olduğu anlaşıl
maktadır. Halep Türkmenleri arasında 
yaşayan Bayındır oyma ğı ise 1 570 tari
hinde 250 çadırdan oluşuyordu. Bu Ba
yındırlar'ın 235 çadırlık bir kolu da Si
vas'ın güneyindeki Yeni il bölgesinde ya
şamaktaydı. Yeni iı Bayındırları daha 
sonra birçok Türkmen oymakları ile bir
likte Rakka bölgesine yerleştirildiler. Bu
raya yerleştirilen Türkmenler'in Arap 
oymakları ile yaptıkları savaşlarda yiğit
lik gösterenlerden biri de Bayındır oy
mağının boy beyi Halid Bey idi. Bayındır
lar XIX. yüzyılda diğer Türkmen oymak
ları ile birlikte Antep taraflarına gelip 
köyler kurarak yerleştiler. Yalnız boy be
yi Halid Bey'in adını taşıyan Halidli aba
sı Suriye'deki Çoban Beyli köyünde kal
mıştır. Bayındırlar'dan bir kol da batıya 
göç etmeyerek Hazar-Ötesi Türkmenle
ri arasında yaşamıştır. Nüfusu fazla ol
mayan bu Bayındır kolu Göklen toplulu
ğuna mensup olup yurtları şimdi iran 
topraklarında bulunmaktadır. 

Bayındırlar'ın Anadolu'nun fetih ve is
kanına katılmasından sonra Türk tari
hindeki en mühim rolleri Akkoyunlu Dev
leti'ni kurmalarıdır. Bundan dolayı Akko
yunlu hanedanına Türk kaynaklarında 
Bayındırlu, Farsça eserlerde Bayındıriy
ye adı verilir. Akkoyunlu hanedam men-
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