
 KASTAMONU NASRULLAH CAMİİ 

KALEM İŞLERİNİN RESTORASYONUNA İLİŞKİN RAPOR 

 

 

1. Caminin Şehir İçindeki Konumu ve Kısa Tarihçesi:  

Nasrullah Camii, gerek Beylikler döneminde (1291-1461) Candaroğlu 

(İsfendiyaroğlu) Beyliği’nin payitahtı, gerekse de Osmanlı döneminde (1461-1922), 

bugünkünden çok daha geniş bir vilayetin merkezi sıfatıyla önemini korumuş olan 

Kastamonu’da, ticaret ve zanaat faaliyetlerinin yoğunlaştığı çarşıyla kuşatılmıştır.  

Konumuyla olduğu kadar görkemli mimarisiyle de şehrin “ulu camii” hükmünde olan 

yapının son cemaat yerinden harimine açılan kapının üzerinde, II. Bayezid döneminde, 

912/1506 yılında, “iftihâru’l-kuddât” (kadıların övüncü) olarak anılan Yakub oğlu 

Nasrullah tarafından yaptırıldığını belgeleyen Arapça inşa kitabesi yer alır.1  

Giriş (kuzey) cephesinin önünde, 1506’da Nasrullah Kadı’nın yaptırdığı 

şadırvan havuzlarının üzerine 1752’de Hacı Mahmud Ağa oğlu Bedii Ahmed Ağa, 

kubbeli iki baldakenden oluşan üstyapıyı inşa ettirmiştir. Arka (kıble) cephesinin 

gerisindeki medrese ve yakındaki köprü ile beraber bir külliye meydana getiren camii 

zaman içinde çeşitli onarımlar ve değişimler geçirmiştir.2 1746’da Kastamonulu 

Reisülküttab Hacı Mustafa Efendi’nin gerçekleştirdiği geniş kapsamlı onarım sırasında, 

ilk yapıldığında altı birimden oluşan harimin kıble yönüne üç birim, batı tarafına üç 

fevkanî mahfil ve kuzey yönüne yedi birimli son cemaat yeri eklemesiyle yapının 

mimarisinde önemli bir değişiklik meydana gelmiştir. İzbelizade Mustafa Bey 1862’de 

şadırvanı tamir ettirmiş, Osmanlı döneminin son önemli onarımı ise, 1875’de 

Kastamonu Valisi Naşid Paşa tarafından, halktan toplanan yardımlarla gerçekleşmiştir.  

 

2. Caminin Mimari Tanımı 

Nasrullah Camii, Osmanlı mimarisi tarihinde, popüler terminolojide “ulu 

camiler”, bilimsel terminolojide ise “çok birimli camiler” olarak anılan, bağımsız örtü 

öğeleriyle (kubbelerle ve/veya çeşitli türde tonozlarla) taçlandırılmış kare veya 

dikdörtgen planlı birimlerden meydana gelen yapılar grubuna girer. Payitaht İstanbul’da 

–Kasımpaşa’daki 1573 tarihli Piyale Paşa Camii dışında- klasik üslubun kıvamını 16. 

yüzyıl başlarından itibaren terk edilen bu cami tipinin Anadolu’daki son anıtsal 

uygulamalarından birisi olarak dikkati çeker. Söz konusu cami tipi, daha sonraki 
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yüzyıllarda ancak, merkeze uzak konumları dolayısıyla payitaht üslubundan pek 

etkilenmeyerek daha çok Osmanlı-öncesi yerel mimari geleneklere bağlı kalan Arap 

eyaletleriyle Kuzey Afrika etkisindeki Girit’te varlığını sürdürebilmiştir. 

Harimin batı sınırında kuzey-güney doğrultusunda uzanan üç adet mahfil 

biriminden kuzeydeki kare planlıdır ve tromplu bir kubbeyle örtülüdür. Dikdörtgen 

planlı olan diğer ikisi ise beşik tonozlarla örtülüdür. Harimin kuzeyindeki yedi birimli 

son cemaat yerinin batısında, yapının kuzeybatı köşesinde minare yükselir. 

 

3. Caminin Harimindeki Kalem İşleri ve Bunların Restorasyonuna İlişkin  

   Öneriler 

Nasrullah Camii’nin bezeme programında en önemli grubu oluşturan kalem 

işlerinde, halen devam etmekte olan restorasyon kapsamındaki raspalar ve incelemeler 

sonucunda iki dönem tespit edilmiştir. Bu dönemleri yeniden eskiye doğru şu şekilde 

tanımlamak mümkündür. 

 

3.1. II. Dönem Kalem İşleri 

3.1.1. Harim Kubbeleri ve Kemerler 

Harimdeki bütün kubbelerin iç satıhlarında karşımıza çıkan II. Dönem kalem 

işleri, merkezde yer alan, barok üslupta kıvrımlı dallarla doldurulmuş yuvarlak bir 

madalyondan kubbe eteğine doğru dağılan on iki dilimli “şemsiye” görünümlü ışınsal 

bezemeden meydana gelir. Merkezdeki göbekte ve şemsiye motifinde grinin farklı 

tonları kullanılarak derinlik hissi uyandırılmıştır. Dilimlerin eteğinde, tozpembe renkli 

kıvrımlardan oluşan kaidelere oturtulmuş yuvarlak madalyonlarda, kahverengi zemin 

üzerine beyazla sülüs hatlı “Esmâ-i Hüsnâ” (Allah’ın güzel isimleri) yer almaktadır. 

Dokuz kubbede on ikişer madalyon toplam 108 etmekte, bu sayıyı Esmâ-i Hüsnâ’nın 

sayısı olan 99’a indirgeyebilmek için, harimin kuzeybatı ve kuzeydoğu köşelerindeki 1 

no.lu ve 3 no.lu kubbelerdeki bazı madalyonlara hat yerine kıvrımlı bezeme grupları 

yerleştirilmiştir.  

Kubbelerin etekleri bazı birimlerde farklı renklerde süsleme kuşaklarıyla 

çevrelenmiş, bazılarında şablonla oluşturulan dolgulara sahip dikdörtgen panolarla 

donatılmış, kimilerinde ise her ikisi birlikte kullanılmıştır. 



 3 

Pandantiflerin yüzeylerinde de farklı bezeme programları karşımıza çıkar: 

Bazıları, kaba bir işçilik sergileyen kırmızı-beyaz yalancı somaki boyamalarla kaplıdır. 

Bazılarında, üçgen çerçeve içinde,  açık mavi zemin üzerine yıldızlarla kuşatılmış beyaz 

renkli rumiler; bazılarında da yine üçgen çerçeve içinde, kahverengi zemin üzerine bej 

renkli barok kıvrımlar görülür. 

Merkezdeki 5 no.lu kubbenin sekizgen kasnağının yüzeyleri şaşırtmalı olarak 

kahverengi ve gri zemin üzerine beyaz renkli kıvrımlarla bezenmiş, trompların üzerine 

isabet eden kahverengi zeminli bezeme gruplarının ortasına, yuvarlak madalyonlar içine 

siyah zemin üzerine yaldızla (“zerendûd” denilen teknikle) ve celi sülüs hatla dört 

meleğin isimleri yazılmıştır. Gri zeminli yüzeylerden kıble yönündekinde ay-yıldız 

kompozisyonu içinde, kahverengi zemin üzerine Besmele ve bir ayet sülüs hatla 

yazılmıştır. 

Mihrap duvarının önünde sıralanan 7, 8 ve 9. kubbelerde ise “Allah, 

Muhammed, Dört Halife, Hasan, Hüseyin ve Aşere-i Mübeşşere” adları yuvarlak 

madalyonlar içinde, siyah zemin üzerine yaldızla (“zerendûd” denilen teknikle) ve celi 

sülüs hatla yazılmış olarak yer alır. “Hasan Radyallahu anh” levhasında bu levha 

serisinin hattatına ait imza şöyledir: Ketebe el-Hâc Ahmed Şevkî gufireleh 1292 (Hacı 

Ahmed Şevkî yazdı, Allah günahlarını affetsin, 1291/1874-75). Ayrıca mihrap 

eksenindeki 8 no.lu kubbenin eteğinde ve kubbeyi taşıyan kemerlerin alınlarında, 

kahverengi zemin üzerine sülüs hatlı ayet kuşakları uzanmaktadır.  

Kubbeleri taşıyan kemerler, gri ve açık mavi renklerle, kaba bir işçilik sergileyen 

somaki boyamalarla kaplıdır.  

 

3.1.2. Duvarlar 

Harimi gösteren 1940’lara ait fotoğraflarda, II. Döneme ait olması gereken, 

baskı tekniğiyle meydana getirilmiş süsleme tabakası görülür. 

 

3.1.3. Mahfillerdeki Tonozlar, Kubbe ve Duvarlar 

Harimin batı yönündeki fevkani mahfillerden kuzeyde yer alan kare planlı 

birimin kubbesinde, harim kubbelerindeki bezeme programı ana hatlarıyla karşımıza 

çıkar: Merkezdeki yuvarlak göbekten eteklere doğru gelişen on iki dilimli, şemsiye 

biçimli ışınsal bezeme gri tonlarıyla işlenmiştir. Ancak buradaki yuvarlak göbeğin 
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içinde yer alan, içi yeşil ve mavi renkli çiçeklerle doldurulmuş sekizgen yıldız 

biçimindeki bezeme harim kubbelerindekilerden farklıdır. Ayrıca ışınsal süslemede, 

dilimlerin alt kısmında Esmâ-i Hüsnâ madalyonları yerine ampir üslubunda mavi renkli 

kıvrımlı bezeme grupları yer alır. Trompların içinde, kubbedeki gri tonlarıyla ışınsal 

bezeme beş dilimli olarak tekrar edilmiş, tromplar arasında kalan, sivri kemerli 

alınlıklarda, mavi zemim üzerine beyazla, kubbe eteklerindeki kıvrımlı bezeme grupları 

işlenmiştir. Trompların ve aradaki alınlıkların kemer yüzeylerinde kahverengi zemin 

üzerinde yıldız motifleri, kemerler arasında kalan eğimli üçgenlerde de kahverengi 

somaki boyama yer alır. 

Dikdörtgen planlı olan diğer iki mahfil birimini örten beşik tonozlarda, harim 

kubbelerindeki bezemenin türevleri göze çarpar. Kuzeydeki 1 no.lu tonozda doğu-batı 

doğrultusunda gelişen dilimlerin eteklerinde ve -atlamalı olarak- merkezlerinde ampir 

üslubunda mavi renkli kıvrımlardan oluşan bezeme grupları yer alır. Güneydeki 2 no.lu 

tonozda ise, örtüye aynalı tonoz görünümü kazandıracak şekilde, ortaya ince uzun 

dikdörtgen bir çerçeve içinde kısa dilimler yerleştirilmiş, bu çerçevenin etrafına, 

tonozun eteklerine uzanan dilimler konmuştur. Bütün bu öğelerde, 1 no.lu tonozdakinin 

eşi olan bezeme grupları yer alır. 

Her üç mahfil biriminin duvarlarında yapılan raspalarda, II. Döneme ait, baskı 

tekniğiyle yapılan süslemeler ortaya çıkarılmıştır.  

 

3.1.4. Mihrap 

Mihrabı kuşatan çerçevede, birbirine eklemlenen kartuşlar içinde, koyu 

kahverenginin egemen olduğu, arada kırmızı ve sarının kullanıldığı, I. ulusal mimarlık 

üslubunu çağrıştıran bezemeler görülür. Yarım küre biçimli kavsaranın içinde, harim 

kubbelerindeki ışınsal bezeme tekrar edilmiş, kavsara ile çerçeve arasında kalan 

üçgenlerin merkezine rozetler yerleştirilmiştir. Mihrabın yanlarında, kompozit başlıklı 

pilaster görünümünde, gri-mavi tonlarıyla ve gölgeli olarak resmedilmiş kalem işleri 

ortaya çıkartılmıştır. 

 

3.1.5. II. Dönem Kalem İşlerinin Tarihlendirmesi 

Mihrabın önündeki 8 no.lu kubbede, kemer alınlarında devan eden ayet 

kuşaklarından doğu yönündekinin sonunda yer alan sülüs hatlı hattat imzası şu 
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şekildedir: Turâb-ı akdâm-ı muharrirîn Ahmed Vehbî gufireleh (Yazarların ayaklarının 

toprağı Ahmed Vehbî, Allah günahlarını affetsin).  

Güney (kıble) yönünde yer alan ve mihrabın üstüne isabet eden ayet kuşağının 

sonundaki talik hatlı diğer hattat imzası ise şöyledir: Nemekahû el-fakîr Hâfız Hasan bin 

Mustafa gufirelehümâ 1316 (Fakir/Allah’a muhtaç Mustafa oğlu Hafız Hasan çiziktirdi, 

Allah günahlarını affetsin 1316/1898-99). 

8 no.lu kubbenin eteğinde ve kemerlerin alınlarındaki bu yazı kuşaklarının aynı 

renkte zemin üzerine ve aynı renkte sülüs harflerle yazılmış olması, aynı tarihte (1898-

99’da) iki hattatın elinden çıktığını açık şekilde göstermektedir. Dahası, harimdeki 

bütün kubbelerde yer alan Esmâ-i Hüsnâ yazılarıyla olan renk ve üslup benzerliğine ve 

söz konusu Esmâ-i Hüsnâ madalyonlarıyla çevrelerindeki bezemenin sergilediği uyuma 

dayanarak II Dönem kalem işlerini 1898-99 yılına tarihlemek mümkün olmaktadır. 

 

3.2. I. Dönem Kalem İşleri 

3.2.1. Harim Kubbeleri 

Harim kubbelerinde gerçekleştirilen raspa çalışmaları sonucunda aynı bütün bu 

örtü öğelerinde ortaya çıkartılan I. Dönem kalem işleri her kubbede birbirinden farklı 

yorumlar sergiler. Kirli beyaz zemin üzerine çivit mavisiyle meydana getirilmiş olan 

süslemeler arasındaki güle benzer çiçeklerde kırmızı kullanılmıştır. Ortaya çıkartılan 

izler şu şekilde özetlenebilir:  

* 1 no.lu kubbe: Kubbe eteğinde palmet dizisi; merkezde yuvarlak göbek ve 

bunun içinde palmet dizisi 

* 2. no.lu kubbe: Kubbe eteğinde palmet dizisi; merkezde yuvarlak göbek ve 

bunun dışında palmet dizisi, kasnakta kırmızı çiçekli kıvrımlı dal. 

* 3 no.lu kubbe: Kubbe eteğinde palmet dizisi; merkezde yuvarlak göbek ve 

bunun içinde palmet dizisi; pandantiflerde kıvrımlı dallar üzerinde yapraklar. 

* 4 no.lu kubbe: Merkezden dağılan, kıvrımlı ve düğümlü mavi dallar üzerinde 

lâleler, arada çiçekler; kubbe eteğinde mavi lâleler, kasnakta mavi ve kırmızı renkte 

farklı çiçek motifleri. 

* 5 no.lu kubbe: Kubbe eteğinde çiçek ve palmet dizisi; merkezden dağılan, 

kıvrımlı ve düğümlü mavi dallar, arada çiçekler. Pandantiflerde mavi yapraklı çiçekler. 
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* 6 no.lu kubbe: Kubbe eteğinde lâleli kıvrımlar, merkezden dağılan, kıvrımlı ve 

düğümlü mavi dallar üzerinde lâleler, arada çiçekler, pandantiflerde kıvrımlı dallar 

üzerinde yapraklar. 

* 7 no.lu kubbe: Kubbe eteğinde üzüm salkımlı ve asma yapraklı kıvrımlar, 

merkezden dağılan, kıvrımlı ve düğümlü mavi dallar üzerinde lâleler, arada çiçekler; 

kubbe içlik etrafında mavi yapraklar ve tacında “Ali” yazısı. 

* 8 no.lu kubbe: Kubbe eteğinde, yazı kuşağının gerisinde kıvrımlı ve çiçekli 

bezeme, merkezden dağılan, kıvrımlı ve düğümlü mavi dallar üzerinde lâleler, arada 

çiçekler; kubbe içlik etrafında mavi yapraklı çiçekler ve tacında çiçek motifi, mihrabın 

üzerindeki içlik pencerenin etrafında mavi çiçek motifleri ve II. Dönem pilaster 

motifinin gerisinde mavi çiçekli çelenk motifi. 

* 9 no.lu kubbe: Kubbe eteğinde üzüm salkımlı ve asma yapraklı kıvrımlar, 

Merkezden dağılan, kıvrımlı ve düğümlü mavi dallar üzerinde lâleler, arada çiçekler; 

kubbe içlik ve içlik pencereler etrafında mavi yapraklı çiçekler. 

Kubbeleri taşıyan kemelerden batı yönünde, harimle mahfiller arasındaki 4 no.lu 

kubbenin kemerlerden birinde, birçok klasik dönem yapısında görülen, sıva üzerine 

kırmızı ve beyaz taş örgüsü taklidi boyama izi ortaya çıkartılmıştır. 

 

3.2.2. Mahfillerdeki Tonozlar ve Kubbe 

* kare mahfil kubbesi: Kubbenin merkezinde, geçmeli hatlar arasında kırmızı 

güller; pandantiflerde kırmızı gül demetleri, içlik pencere etrafında mavi yapraklı 

çiçekler. 

* 1 no.lu mahfil tonozu: Tonozun ekseninde, kuzey-güney doğrultusunda 

gelişen, fiyonklu, geçmeli, kıvrımlı, üzerinde lâle ve gül motifleri bulunan süsleme 

grubu (1 adet motif ve tüm duvarlarda baskı süslemeler), içlik pencereler etrafında mavi 

yapraklı çiçekler. 

* 2 no.lu mahfil tonozu: Tonozun ekseninde, kuzey-güney doğrultusunda 

gelişen, fiyonklu, geçmeli, kıvrımlı, üzerinde lâle ve gül motifleri bulunan süsleme 

grubu (1 adet motif ve tüm duvarlarda baskı süslemeler), içlik pencereler etrafında mavi 

yapraklı çiçekler. 
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3.2.3. Cümle Kapısı ve Pencereler 

Cümle kapısının çevresinde, düğümlü ve yapraklı dallar üzerinde kırmızı 

çiçeklerden oluşan bezeme mevcuttur. Ahşap pencerelerin etrafında mavi yapraklı dallar 

üzerinde kırmızı çiçeklerden oluşan bezeme mevcuttur. 

 

3.2.4. Mihrap 

Mihrapta yapılan raspalarda I. Döneme ait kalem işlerinin en çarpıcı örnekleri 

ortaya çıkmıştır. Mihrabın çerçevesinde, kıvrımlı mavi dallara bağlanan yeşil yapraklı 

dallar ve kırmızı güllerden oluşan bezeme kuşağı mevcuttur. Kavsarayla çerçeve 

arasındaki köşelerde fiyonklu gül demetleri vardır. 

 

3.2.5. I. Dönem Kalem İşlerinin Tarihlendirilmesi 

Caminin hariminde bulunan bütün kubbelerde ve tonozlarda, cümle kapısıyla 

bazı pencerelerin çevresinde, ayrıca mihrapta yapılan raspalarda I. Dönem kalem 

işlerinin var olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu kalem işi tabakasının, harimin 

kıble yönüne üç birimin ve mahfillerin eklendiği 1746 onarımı sonrasına ait olduğu 

kesindir ve büyük bir ihtimalle 1875 onarımının ürünleridir. 

 

4. Kalem İşlerinin Restorasyonuna İlişkin Öneriler 

Günümüzde geçerli restorasyon ilkeleri doğrultusunda, camide tespit edilen ve 

farklı dönemlere tarihlenen iki tabaka kalem işi bezemeye ilişkin, restorasyon 

aşamasında alınacak temel kararlar ne olmalıdır ve bu kararlarda hangi kıstaslar dikkate 

alınmalıdır? 

1) Caminin zaman içinde geçirdiği değişimlerin, bu meyanda uygulanan ve 

kendi dönemlerinin zevkini yansıtan kalem işlerinin “belge” niteliğinde 

değerlendirilmesi ve korunması gerekmektedir. 

2) Cami hariminde, II. Dönem kalem işi bezemeyle bütünleşen yazı (hat) 

programı bütünüyle korunmalıdır. Yerel hattatların eseri olan ve geç döneme ait 

olan bu yazılar, “muhdes” oldukları gerekçesiyle ortadan kaldırılırsa, Nasrullah 

Camii’nin yüzyıllar içinde Kastamonu halkının hafızasındaki imgesini oluşturan 

önemli öğelerinden birisini kaybetmiş olacaktır. Günümüzün korumacılık 
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anlayışında önemli bir yer işgal eden genius locii (mekânın ruhu) kavramı işte tam 

da burada önem kazanmaktadır.  

Bir başka örnekle bu görüşü desteklemek gerekirse, 1400 tarihli Bursa Ulu 

Camii’nde, hemen hepsi 19. yüzyılın ikinci yarısına ait olan ve adeta bu eserin “alamet-i 

farikası” haline gelmiş bulunan muhteşem hat programını hatırlamak yeterli olacaktır.  

3) I. Dönem kalem işleri Osmanlı süsleme sanatı açısından dikkate değer 

özelliklere sahiptir. Selçuklu dönemi bezeme sanatının “uzak mirasçıları” olan 

geçme motifleri, klasik dönem Osmanlı süsleme sanatına özgü palmetler ve lâleler, 

Osmanlı baroğunda görülen kıvrımlı hatlar, Batı etkili natüralist çiçekler gibi, 

farklı çağlara ve üsluplara bağlanan birçok öğe bir araya getirilerek tamamen 

“nev’i kendine mahsus” bir eklektik program oluşturulmuştur. 

Benzerine rastlanmayan bu bezeme tabakasının ortaya çıkarılması ve 

büyük ölçüde ihya edilmesi, geç dönem Osmanlı süsleme sanatında 

Kastamonu’nun kendine has yorum geliştirmiş olduğunu kanıtlamak açısından 

önemli olacaktır. 

Bir aşağıdaki bölümde açıklanacağı üzere, mihrap duvarı önünde sıralanan 

8 no.lu kubbe dışında kalan kubbelerde, kare planlı mahfil birimin kubbesinde, 

mahfil tonozlarında, cümle kapısıyla pencerelerin çevresinde I. Dönem kalem 

işlerinin ihya edilmesi yerinde olacaktır.  

Bazı kubbelerde kasnak ve pandantiflerde raspa sonucu desen bulunamamıştır. 

Söz konusu kubbelerde, diğer kubbelerin I. Dönem kalem işi bezemesi örnek alınarak 

kalem işi uygulamasının yapılması önerilebilir. 

Bu arada, koyu renklerin ve yoğun bir ifadenin egemen olduğu II. Dönem kalem 

işlerinin görece sınırlı bir yüzeyde bırakılarak yerlerini I. Dönem kalem işlerine terk 

etmesi, Nasrullah Camii’nin hariminde gözlenen karanlık ve ağır atmosferi büyük 

ölçüde ortadan kaldıracaktır.  

4) II. Dönem kalem işleri, Osmanlı sanatında eklektik (seçmeci) zevkin egemen 

olduğu 19. yüzyıl sonlarına aittir. İmparatorluğun merkezinde benzerine rastlanmayan 

bu kalem işlerinin hemen aynısı İskilip Ulu Camii’nin merkezindeki kubbenin içinde 

karşımıza çıkar.  



 9 

.  

Büyük ihtimalle bu bezemeler, Anadolu’nun kuzeybatı kesiminde, 19. yüzyılın 

son çeyreğinde faaliyet gösteren aynı usta ekibinin elinden çıkmıştır ve tıpkı I. Dönem 

kalem işleri gibi tamamen yöreye has bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla tamamen ortadan 

kaldırılmayıp kısmen korunmaları yerinde olacaktır. 

Mihrap önündeki 8. no.lu kubbede I. Dönem kalem işlerinin, kubbe 

eteğinde uzanan ve korunması gereken yazı kuşağının altında devam ettiği tespit 

edilmiştir. Başka bir deyişle, bu kubbede I. Dönem kalem işlerini ortaya çıkarmak 

söz konusu olursa -yazı kuşağı da korunacağına göre- kalem işi süsleme natamam 

kalacak ve uyumsuz bir görünüm ortaya çıkacaktır. Bu nedenle söz konusu 

kubbede II. Dönem kalem işi bezeme tabakasının korunması, gerek bezemede 

gerekse de yazı kuşağındaki bozulmaların onarılması, dikkate böylece caminin bir 

önceki kalem işi bezemesinden bir birimin gelecek kuşaklara intikal ettirilmesi 

doğru olacaktır. 

Mahfilde içlik pencereler etrafında yapılan raspa sonucu I. Döneme ait tacı diğer 

içlik pencerelerden farklı, mavi yapraklı çiçekler bulunmuştur. II. Döneme ait duvardaki 

baskı desenler temiz ve net çıkarılamamaktadır. Bu yüzden 1. Ve 2. mahfillerle kare 

planlı mahfilde duvarların bir kısmında baskı desenleri orijinal bırakmak,  tonozların da 

içlik pencereler ile bütünlük sağlaması için I. Döneme dönmesi doğru olacaktır.  

Harimde, payelere oturan ve kubbeleri taşıyan kemerlerin yüzeyindeki, kaba 

işçilikli somaki boyama tabakasının yerine, I. Dönem kalem işleri ile uyum sağlayacak 

renkler kullanılarak, daha kaliteli bir işçilikle yalancı somaki boyama yapılması uygun 

olacaktır. 
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Harimi gösteren 1940’lara ait fotoğraflarda, II. Döneme ait olması gereken, 

baskı tekniğiyle meydana getirilmiş süsleme tabakasının, sekiz adet kubbede 

uygulanacak I. Döneme ters düştüğü için ihya edilmemesi uygun olacaktır. 

5) Şadırvanın, günümüzde çimento sıvalı olan iç satıhlarında 1940’lı yıllara ait 

fotoğraflarda, harimdeki 2 ve 3 no.lu kubbelerin eteklerindekilere benzeyen ve I. 

Döneme ait oldukları anlaşılan kalem işleri görülür. Çimento sıvanın kaldırılarak yerine 

Horasan sıva yapılması ve söz konusu süslemenin ihyası şadırvanın görünümünü 

olumlu yönde etkileyecektir. 

 

Saygılarımla dikkatlerinize arz olunur. 

 

 

 

M. Baha Tanman 

 
1 Kitabenin metni şöyledir: Emere bi binâ-i haze’l mescid el-mubarek fi eyyâm-i devlet-i Sultan 

el-a’zâm ve’l hakân el-mu’azzâm es-Sultân ibn Sultân Bâyezid bin Muhammed Han hallede’illahu 

mülkehu iftihâru’l-kuddâti ve’l hukkâm iş şerir-i mubîn ve’l-ahkâm el-kâdı Nasrullah bin Yakub 

ahsene’llahu avakıbehâ âmin. Çünki târih oldu işbu cami’a  sâhibine iki âlem hayrını ver yâ Mucîb 
2 Başbakanlık Arşivi’nde “Nasrullah Çelebi Camii” adı altında kayıtlı olan vakfiye için bkz. M. 

Fehmi Şakar, “Kastamonu Vakıfları”, Üsküdar’a Kadar Kastamonu, haz. Lütfü Seymen, YKY, İstanbul, 

2008, 247, 256: BOA.TT.d., 456, s. 66; BOA,Ev.d., 15159, s. 36b (Nasrullah Kadı’nın Araba Pazarı’nda 

vakfına dâhil bir hamamı da vardı). 

 


