KAYSER~'N~N YAZIR KÖYÜ'NDE
B~R SELÇUKLU MESC~D~: YAZIR CAMII
MEHMET ÇAYIRDA~~
Kayseri'nin merkez köylerinden, ~ehrin 15 km kuzeyinde olan Yaz~ r'
Köyünde, bugüne kadar y~ k~ lmadan kalm~~~bulunan cami, ~imdiye kadar ilgililerce görülememi~~ve bu sebeple herhangi bir ne~riyata da girmemi~tir.
Bu yaz~ m~zda bilinmeyen bu küçük mescidi tan~ taca~~z.
Mescidin kap~s~~ üzerinde bulunan 80x60 cm ebad~ ndaki mermer kitabede, dört sat~ r halinde
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yaz~ l~d~ r. Terci~mesi: Bu cami tr~ escid'in imar~~ Büyük SultanG~yaseddin'in
devleti günlerinde Abdurrahman'~ n o~lu, Allah'~ n rahmetine muhtaç zay~f
kul Fahrâver taraf~ ndan alt~yüz altm~~~sekiz senesinde (1269/70) emredildi.
Görüldü~ü gibi mescit Anadolu Selçuklu sultanlar~ ndan III. G~yaseddin
Keyhüsrev zaman~ nda2 Fahraver isimli bir ~ah~s taraf~ ndan in~a ettirilmi~tir.
Kitabede yer darl~~~~sebebi ile sultan~ n esas ismi olan Keyhüsrev ve yaz~lmas~~
adet olan babas~ n~ n ismi K~l~ç Arslan (IV) yaz~ lamam~~ ur. Örnekleri baz~~ kiI Yaz~r O~uzlann 24 boyundan biri olup Bozoklar'~n Ayhan kolundand~r. Da~ngalar~~ Y ve X
~eklindedir, Prof. Dr. Faruk Sümer, O~uzlar (Türkmenler), Ankara 1972, s. 241-243 ve levhalar.
Anadolu'nun çe~itli bölgelerinde ayn~~ isimde köyler bulunmaktad~ r. Kayseri'deki Yaz~ r Köyü'nün
yan~ nda yine O~uz boy isimleri olal~~K~z~ k, Salur ve Karaev(Ii) köyleri bulunmaktad~r.
G~yaseddin Keyhüsrev Mo~ol tahakkümü dönemi Anadolu Selçuklu sultanlar~ ndan
2
olup babas~~ IV. Rükneddin K~l~ ç Arslan'~!' 1266 y~l~ nda öldürülmesi üzerine küçük ya~ta tahta
ç~ kar~lm~~, 1284 y~l~ na kadar 18 y~l sözde saltanatta bulunarak bu tarihte 28 ya~lar~ nda babas~~
gibi öldürülmü~, yerine II. G~yaseddin Mesud geçirilmi~tir. Devri Mo~ol i~gali, Memluklu Sultam
Baybars'~ n Anadolu seferi, Hatiro~lu ve sahte Selçuklu sultan' Cimri (Alaaddin Siyavu~) isyanlan
gibi kan~~ kl~ klarla geçmi~tir, Prof. Dr. Osman Turan, Sel çuklular Zaman~nda Türkiye, ~st. 1971,
s. 531-584.
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tabelerde görüldü~ü gibi bina "mescid-i câmi" (cemaatla namaz k~l~ nan yer)
olarak isimlendirilmi~tir. Devrinin kitabelerinde cami ve mescid ayr~~ ayr~~ ve
tek olarak yaz~ lmaktad~ r. Mescidi yapt~ ran Abdurrahman'~ n o~lu Fahrâver
hakk~ nda bir bilgi bulunamam~~t~ r. Küçük kitabelerde görüldü~ü gibi bina
"mescid-i câmi" (cemaatla namaz k~ l~ nan yer) olarak isimlendirilmi~tir.
Devrinin kitabelerinde genellikle cami ve mescid ayr~~ayr~~ ve tek olarak yaz~ lmaktad~ r. Mescidi yapt~ ran Abdurrahman'~ n o~lu Fahraver hakk~ nda bir
bilgi bulunamam~~t~ r. Küçük bir köye Selçuklu döneminde bir mescit yap~lmas~~ve bunun da bugüne kadar kalabilmi~~olmas~~ gerçekten dikkat çekicidir.
Caminin mimarisine gelince; bina baz~~ tamirler görmü~~ve ilaveler yap~lm~~~olmas~ na ra~men asliyetini büyük ölçüde muhafaza etmektedir.
Dikdörtgen bir plana sahip olup ortada dev~irme dört mermer sütun ve sütun ba.~l~~~ na basan kemerlerle câmi harimi, k~ ble duvarma paralel üç sah~ na
ayr~lm~~ur (bk. plan). Üzeri, kemerlere yaslanan ah~ap l~at~ ll~~ düz toprak
damla örtülmü~tür. Ak~ nuy~~ önlemek için sonradan bunun da üzeri beto~ lla
kaplanm~~ur. Siltunlar ve ba~l~ klar çe~itli tarzda olup binaya eski yap~lardan
nakledilmi~tir. Caminin da~a do~ru kuzey yukar~s~ nda bulunan mezarl~~~ n
bat~~kenar~ nda, ~imdi kal~ nt~lar~~ görünen eski bir kiliseden bal~sedilmektedir.
Binadaki dev~irme malzemenin bir k~sm~~ bu kal~ nudan temin edilmi~~olmal~d~ r. Zaten çevrede Türk dönemi öncesi eski yerle~imi gösteren baz~~mimari
parçalar bulunmaktad~ r. Câmi köyde meyilli bir araziye oturtulmu~, bu sebeple da~~taraf~nda bulunan kuzey duvar~~ dolgu sebebi ile sa~~ r kalm~~t~ r.
Bina içten siyah olup güneyde, mihrab~ n iki yan~ nda, sonradan geni~letilmi~~
iki büyük, do~u ve bat~ da da birer küçük pencereleri bulunmaktad~ r.
Arkadaki sütunlardan itibaren harimin bir k~sm~~ bölünerek üst k~sm~~kad~ nlar mahfeli, alt~~ da k~~l~ k mescit yap~lm~~t~ r. Minber ve kürsü yeni olup mermer malzeme kullan~lm~~t~ r.
Caminin. orijinal ta~~mihrab~~ sonradan kat kat boyanm~~t~ r. Kullan~ lan
yumu~ak ta~~sebebi ile baz~~ k~s~ mlar~~ast~ml~§ olmakla birlikte asliyetini muhafaza etmektedir. Yar~ m alt~gen kesitli mihrap ni~inin içinde u~ur motifierinden olu~an geometrik firizin meydana getirdi~i küçük dekoratif kemeri bulunmaktad~ r. Ni~in iki yan~ nda derin zikzak motifi ve lokmal~~ ba~l~ kl~~ sünniçeleri vard~ r. Mil~rap derinli~i be~~s~ ra mukarnasla taçlanm~~ur. Bu m~~ karnaslar~ n alt~ nda, ni~in üst hizas~ nda K~~ r'an'dan bir kelimenin tekrar edildi~i
yaz~~ firizi bulunmaktad~ r. Yaz~ lar bozulmu~~ve boyanm~~~oldu~u için ok~~~~~nas~~ mümkün olarnam~~ur. Mihrab~ n etraf~ ndaki motif çerçevelerine ge-
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lince, en d~~ta yar~ m pld~zlardan meydana gelen bir bordür, bunun yan~ nda
içe do~ru pahl~~ sat~ l~ ta geometrik bir örgü, bundan sonraki geni~~sat~ hta sekizgenler ve sekiz kollu y~ ld~zlardan olu~an girift bordür bulunmaktad~ r.
Mihrab~ n kavsara kemerini lotus (nilüfer) çiçe~i firizi dola~maktad~ r. Klasik
Selçuklu tarz~ ndaki mihrab~ n elemanlar~~ itibariyle döneminde birçok örnekleri oldu~u gibi, bilhassa ni~~içindeki geometrik motifi kemeri ve mukamas
alt~~firizi ile Konya Hac~~ Ferruh Mescidi mihrab~ na benzerlik gösteremektedir3.
Camiye kuzey-bat~daki cümle kap~s~ ndan girilmektedir. Kap~~ içten üç dilimli kemerlidir. Sonradan de~i~en d~~~yüzü ka~~kemerli olup, 18 ve 19. yüzy~l
Kayseri konaklarmdaki kap~~süslemelerinde kullan~lan basit çark~felek ve rozetlerle süslenmi~tiri. Kap~~üzerinde yukar~da zikredilen kitabe bulunmaktad~ r.
Bat~~ duvar~ n~ n d~~~ ndan ta~~merdivenle, Kayseri'de mahalle mescitlerinde örnekleri çokça görülen dört ayakl~~ kule (kö~k, minber) minareye5 ve
dama gk~l~ r. Kap~~ önündeki tek ~erefeli uzun minare yak~ n zamanlarda yap~lm~~t~ r.
Cami genel olarak d~~tan aralar~~ derzli kesme ta~larla yap~ lm~~~olup bir
çok tamirler geçirmi~tir. Halk~ n bildi~i son üç tamir birinci dünya harbi esnas~ nda, 1969'da ve 1975'te yap~lm~~t~ r. Güney cephede duvar aras~ nda boydan boya uzanan ah~ap bir kiri~~bulunmaktad~ r. Bu cephede Hicri 1261 tamir tarihini havi, köfeki ta~a yaz~ lm~~~küçük bir kitabe daha vard~ r. D~~~cephede orijinal ta~larda, ayn~~dönem Selçuklu yap~lar~ nda görülen ta~ç~~ i~aretleri bulunmaktad~ r".
Cami önünde, suyu, hayvanlar~ n su içti~i yalaklara sürekli akan, geçen
asra ait bozulmu~~mermer kitabeli bir çe~me bulunmaktad~ r.
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3 Ömür Bak~rer, Onik re Ondördüncii Yüzy~llarda Anadolu Mihraplar~, Ankara 1976, s.
137-139, ~ek. 16, res. 48, 49, 50.
I Necil~e Çak~ ro~lu, Kayseri Elleri, ~st. 1952; Prof. Dr. Vacit ~ mamo~lu, Geleneksel Kayseri
Etleri, Ankara 1992.
Dr. ~ lhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mi~narisinde Minber Minareler, Kayseri 1993.
Kar~~ la~t~ rma için bak~ n~z. Mehmet Çay~ rda~, "Kayseri'de Selçuklu ve Beylikler De \ii Binalar~ nda Bulunan Ta~ç~~ i~aretleri," Türk Emogralya Dergisi. 1982, s. XVII, s. 79-108; Prof. Dr.
Tuncer Gülensoy, Orl~ m~ 'dan Anadolu:ya Türk Da~ngalan, ~st. 1989.
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