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Öz: Amaç: Mescitler, halkın günlük ibadet ihtiyaçlarının karşı-
landığı, içinde minberi olmayan küçük mahalle ibadetgahlarıdır. 
Kayseri’de tarihsel süreç içerisinde kubbesiz düz toprak damlı çok 
sayıda mescit inşa edilmiştir. Kayseri kubbesiz mescit mimarisini 
oluşturan bu yapıların özgün mimari özelliklerinin belirlenerek, 
plan şemalarına ve üst örtü taşıyıcı sistem özelliklerine göre tipo-
lojik olarak sınıflandırılması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 
Araştırmada, kubbesiz mescitlerde günümüz müdahaleleriyle 
oluşmuş değişim ve bozulmalar da incelenmiştir. Yöntem: Çalış-
mada, Kayseri kubbesiz mescit mimarisi içinde yer alan 40 adet 
mescitte, yerinde yapılan tespit ve belgelemelere dayalı bir alan 
çalışması yürütülmüştür. Bulgular: Kayseri’de kubbesiz mescit-
lerin plan şemaları tipolojik olarak; son cemaat yerinin varlığına 
göre ikiye, üst örtü taşıyıcı sistem özelliklerine göre de üç gruba 
ayrılmaktadır. Ayrıca, kubbesiz mescitlerin hemen hepsinde cami 
içindeki minbere benzerliğinden dolayı minber minare olarak 
adlandırılan ezangahların bulunması da yöresel bir özellik olarak 
ortaya çıkmaktadır. Kayseri’de birçok özgün mescit, minare ve ha-
rim içi minber gibi eklerle değişime uğratılarak camiye dönüştü-
rülmüştür. Ayrıca, geleneksel toprak dam örtü kaldırılarak, taşıyıcı 
duvarlara bindirilmiş betonarme tavan ve bunun üzerine oturtul-
muş ahşap kırma çatı gibi aykırı müdahaleler de birçok mescidi 
özgün halinden uzaklaştırmıştır. Sonuç: Araştırmada, Kayseri 
kubbesiz toprak damlı mescitlerde plan şemalarının; son cemaat 
yerinin varlığına ve üst örtü taşıyıcı sistem özelliklerine göre tipo-
lojik olarak belirgin farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 
mescitlerin birçoğu aykırı müdahalelerle oluşan bozulmaların 
yanında, minber ve minare gibi eklerle işlevsel değişime uğratıla-
rak camiye dönüştürülmüştür. İşlevsel değişim isteği, mescitlerin 
bulundukları mahallelerin zamanla genişlemesine paralel olarak 
artan kullanıcılara, Cuma ve bayram namazları gibi camilere özgü 
ibadet etkinliklerini de yerine getirebilecekleri ortamın sağlanması 
düşüncesinden kaynaklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kayseri, Mescit Mimarisi,  Minber Minare, 
Toprak Dam, Selçuklu Dönemi

Abstract; Aim: The mesjids are small neighborhood house of 
worships without minbar in which the community fulfills the 
Daily worshipping requirements. During the historical process in 
Kayseri, a large number of mesjid with flat roof were built. The 
aim of this study is to determine the original architectural features 
of these structures which constitute mesjids without a dome struc-
ture, to classify them typologically according to plan schemes and 
load bearing system properties.  In the study, changes and distor-
tions which were formed by today’s interventions in some mesjid 
with no domes were examined. Method: In this study, a field 
study was conducted depending on determinations made in place 
and documentation, on a total of 40 mesjid which belong to mesjid 
architecture without dome. Findings: The plan schemes were 
divided into two types according to the existence of the last con-
gregation by typological methods and into three types according 
to the characteristics of the top cover carrier system. In addition, 
the minbar minarets in almost all mesjid are similar to minbars 
because of the similarity of the presence of a local ezangahs. In 
Kayseri, many original mosques, minarets and interior minarets 
have been transformed into mosques. In addition, uncontrolled 
interventions such as the reinforced concrete roof overlayed on the 
bearing walls and the wooden framed roof resting on it have also 
removed many mosques from their original state. Conclusion: In 
the Research, it was determined that the plan schemes in Kayseri 
domeless earth-roofed mesjides have different typologies accord-
ing to the presence of the last congregation site and the character-
istics of the top cover carrier system. Many of these masjids were 
transformed into a mosque by altering the functionalities of the 
minbar and minarets as well as the distortion caused by the con-
tradictory interventions. Functional change was due to the idea of 
providing mosque-specific worship activities, such as Friday and 
Eid prayer, to the users which increased in parallel with the growth 
of the neighborhoods of the mosques.

Key Words: Kayseri, Mesjid Architecture, Minbar Minaret, Earth 
Roof, Seljukian Period
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GİRİŞ

Anadolu’da mescitler işlevsel olarak mahal-
le halkının günlük vakit namazlarını kılabil-
mesi amacıyla tasarlanmış, içinde minberi 
olmadığından Cuma ve bayram namazlarının 
kılınamadığı küçük ve sade ibadet yapılarıdır 
(Aslanapa 1984: 66). Genellikle yaptıranla-
rın adını taşıyan mescitler, vakit namazları-
nın kılınmasından başka halkın örgütlenmesi, 
tanışıp yakınlaşması gibi sosyal ve kültürel 
alanlarda da toplumun gelişmesinde önemli 
rol oynayan temel yapılardır (Baykara,1985: 
62). Arseven’e (1966: 1308) göre mescit ca-
minin küçüğüdür. Mescid” kelimesi, Arapça 
“secede” fiilinden türetilmiş olup, “secde edi-
len yer” anlamına gelmektedir (Akın, 2016: 
180). Aslında İslam’ın ilk yıllarında ibadet 
edilen her mekana genel bir anlamda mes-
cit denilmekteydi. İslamda Mescidü’n-Nebi 
denilince Medine’de Hz. Muhammed’in 
yaptırdığı mescit, Mescidü’l-Haram denilin-
ce Mekke’de Kabe’nin çevresinde bulunan 
mescit anlaşılmaktadır (Zümrüt, 1997:163-
164). Yeryüzünde yapılan ilk mescit Mescid-i 
Haram’dır. Hz. Muhammedin yaptırdığı ilk 
mescit ise Medine yakınlarındaki Kuba Mes-
cididir. Mescidü’n Nebi bundan sonra inşa 
edilmiştir (Hamidullah, 1984: 45). Hz. Mu-
hammed, mescitlere daha canlılık kazandı-
rabilmek ve Müslümanların kaynaşmalarını 
sağlamak amacıyla bireysel ibadetlerin toplu-
ca kılınmasının daha sevap olduğunu vurgu-

lamıştır (Sahihi, 1987: 685). Böylece mescit-
cami kurumu ilk kez gündeme gelmiş, daha 
sonraları ise Cuma namazlarının kılındığı 
minberli mescitlere “Cami”, kılınmayan yer-
lere de mescit denilmesi yaygınlık kazanmış-
tır (Zümrüt, 2004:11). İlk dönem mescitleri-
nin belli bir mimarî özellikleri yoktur. Sade, 
üzerleri açık, kerpiç duvarlı yapılardı (Kazıcı, 
1986: 8). Sonraki çağlarda ise Müslümanlar 
bulundukları bölgelerin yerel yapım tekniği-
ne, coğrafi şartların özelliğine göre şekillenen 
çeşitli büyüklük ve değişik mimari tarzlarda 
mescitler yapmışlardır (Çelebi, 1998: 98). 

Anadolu’da yer alan Selçuklu Mescitleri ise, 
genel olarak 4.00 m. ile 8.50 m. arasında de-
ğişen ölçüleriyle kare ya da dikdörtgen planlı 
kubbeli veya düz çatılı yapılardır. Selçuklu 
döneminde Anadolu’nun farklı şehirlerinde 
birer mahalle ibadetgahı olarak çok sayıda 
kubbesiz ya da küçük kubbeli mescit inşa 
edilmiştir. Anadolu’da kubbesiz düz damlı 
mescitlerin yanında bazı mescitlerin kubbe-
li yapılması, kubbenin cami yapısına ilişkin 
olarak simgesel değer kazanmasının rolüne 
bağlanabilir  (Kuban, 2001: 151). Tasarım ve 
bezeme yönünden kendi içlerinde bir evrimi 
ve gelişmeyi içeren sınırlı sayıdaki bu küçük 
yapılar, Selçuklu mimarlık ortamının müte-
vazi örneklerindendir. Beylikler döneminde 
de etkisini sürdüren mescitler; geliştirilen 
plan şemaları, Osmanlı mimarisindeki kub-
beli mekân gelişimine öncülük eden katkıları, 
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önü açık giriş bölümleri, sade cephelerinin 
yanı sıra bazı gelişmiş örneklerdeki zengin 
bezemeleri ve çini mozaik mihrapları ve di-
ğer özellikleriyle üzerinde durulması gereken 
yapılardır (Özakın, 1998: 271). Bu bağlamda; 
Kayseri’de de halkın günlük ibadet ihtiyaçla-
rının karşılanması amacıyla, Selçuklu döne-
minden başlayarak 19 yy. sonlarına kadar kü-
çük mahallelerde kubbesiz toprak damlı çok 
sayıda mescit inşa edilmiştir. Sade cephelere 

sahip, mihrap ve mihrabiyeler dışında süsle-
mesi bulunmayan, kendine has mimari özel-
likleri ve minber minare formuyla öne çıkan 
kubbesiz Kayseri mescitleri, Anadolu mescit 
mimarisi içinde önemli bir yere sahiptir. 

Kubbesiz mescit mimarisi araştırma konusu 
olarak ele alınan Kayseri ili, İç Anadolu Böl-
gesinde, Erciyes Dağı’nın kuzeyinde kurul-
muş tarihi bir şehirdir (Şekil 1).

  

Şekil 1. Kayseri Haritası1

Kayseri’nin tarihteki ilk ismi1 “Kanisti” 

dir. Beş bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve 

1  https://www.lafsozluk.com

Anadolu’nun en eski tarihi yerleşimlerin-
den birisi olan bu şehir; Mazaka, Eusebia, 
Kaisareia, Kayseriyye gibi değişik isimlerle 
anılmıştır (Göde, 1991; 4). Anadolu’nun en 
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önemli kültür ve ticaret merkezlerinden birisi 
olan şehir; siyasi, askeri, ticari ve kültürel ge-
lişmelere açık bir bölge olmuş ve bu yüzden 
de birçok istilaya uğramıştır (Eravşar, 2000: 
7). Hititler, Frigler, Medler, Persler, Make-
donyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, 
Büyük Selçuklular, Danişmendliler, Anadolu 
Selçukluları, Moğollar, İlhanlılar, Eretnalılar, 
Dulkadirliler, Karamanlılar ve Osmanlılar 
bu bölgede kısa ya da uzun süreli hakimi-
yet kurmuşlardır (Göde, 1991: 5). Kayseri, 
tarihteki esas önemini Selçuklu döneminde 
daha iyi hissettirmiş ve ikinci başkent olma 
özelliğine sahip olmuştur. Selçuklular dö-
neminde yapılan cami, medrese, kümbet ve 
kervansaray gibi devrin önemli eserleri, ge-
rek mimari özellikleri gerekse taş işlemeleri 
ve tezyinatı yönünden zenginlik taşımakta-
dır. Kayseri Selçuklu dönemindeki önemini 
Osmanlı döneminde devam ettirememiş, bu 
nedenle mimari eserler bakımından şehrin 
Osmanlı anıtsal mimarisine pek fazla katkı-
sı olmamıştır. Osmanlı kubbeli cami mima-
risinin Kayseri’ye uzanan yansıması, sadece 
tek kubbeli mimari yapı anlayışı ile sınırlı 
kalmıştır. Selçuklu dönemindeki gibi büyük 
camiler yerine daha çok orta büyüklükte cami 
ve mescitler Osmanlı dönemi yapıları olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kayseri, Osmanlı dö-
neminde bazı küçük değişiklikler geçirse de 
mekânsal kurgusunu ve sahip olduğu zengin 
mimari mirasını Selçuklu döneminde kazan-
mıştır (Eravşar, 2006: 239).

Bu çalışmada; Kayseri’de kubbesiz, minber 
minareli ve düz toprak damlı inşa edilmiş, 
ancak günümüzde işlevsel değişime uğra-
mış mescitlerin özgün mimari özelliklerinin 
belirlenerek, plan şemalarına ve üst örtü ta-
şıyıcı sistem özelliklerine göre tipolojik ola-
rak sınıflandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, 
kubbesiz mescitlerde ortaya çıkan değişim 
ve bozulmalar bu mimari içinde yer alan, De-
liklitaş, Helvacıdede ile Hacıveled Mescitleri 
örneğinde de incelenmiştir. 

Çalışmada yöntem olarak; Kayseri kubbesiz 
mescit mimarisi içinde yer alan 40 adet mes-
citte, yerinde yapılan tespit ve belgelemelere 
dayalı bir alan çalışması yürütülmüştür. Mes-
citler plan şemaları, üst örtü taşıyıcı sistem 
özellikleri, cephe düzenleri, yapım tekniği 
ve malzeme kullanımı yönünden incelenmiş, 
elde edilen veriler çizim ve fotoğraflarla bel-
gelendirilmiştir. Belgelenen mescitlerden iş-
levsel değişime ve bozulmaya uğramış olan-
ların özgün durumları araştırılarak, bunlardan 
bazılarının restitüsyonları hazırlanmıştır. Ça-
lışmanın materyalleri, Kayseri’nin Kocasi-
nan ve Melikgazi ilçelerinde kümelenmiş 13. 
yüzyıl ile 19. yüzyıllar arasında inşa edilmiş 
minber minareli, kubbesiz düz toprak damlı 
mescitlerden oluşmaktadır. Çalışmanın kap-
samını toprak damlı kubbesiz mescitler oluş-
turduğundan, inceleme alanında az sayıda 
varlığı görülen, minber minareye sahip tek 
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kubbeli mescitler çalışma kapsamının dışında 
bırakılmıştır.   

Araştırmada; “Kayseri’de kubbesiz toprak 
damlı özgün mescitler, plan şemalarına ve 
üst örtü taşıyıcı sistem özelliklerine göre ti-
polojik olarak sınıflandırılabilir farklılıklar 
gösteriyor mu?” sorusuna cevap aranmıştır. 
Bu kapsamda, literatür taraması ile sağlanan 
bilgilerle de desteklenerek, Kayseri’de kub-
besiz mescit mimarisi özgün özellikleriyle 
ortaya çıkartılmış ve tipolojik olarak sınıflan-
dırılmıştır.  

BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 

Kayseri’de Selçuklu ve Osmanlı dönemle-
rinde kubbesiz düz toprak damlı inşa edilmiş 
mescitlerin plan şemaları, son cemaat yerinin 
varlığına ve üst örtü taşıyıcı sistem özellikle-
rine göre tipolojik olarak belirgin farklılıklar 
göstermektedir. Mescitler son cemaat yerinin 
varlığına göre iki farklı tipe, üst örtünün ta-
şıtılması sistemine göre de üç farklı tipe sa-
hiptir. Kubbesiz mescit mimarisini oluşturan 
bu yapılar; farklılaşan özgün plan şemalarıyla 
birlikte cephe düzenleri, örtü sistemi, minber-
minare özellikleri, yapım tekniği, malzeme 
kullanımı, değişim ve bozulmaları açısından 
incelenerek elde edilen bulgular aşağıda ay-
rıntılı biçimde aktarılmıştır.

Kubbesiz Toprak Damlı Mescitler

 A. Plan Özellikleri

Kayseri’de tarihsel süreç içinde inşa edilmiş 
kubbesiz, düz toprak damlı özgün mescitlerin 
plan şemaları son cemaat yerinin varlığına 
göre; 

a. Son cemaat yeri bulunan mescitler,

b. Son cemaat yeri bulunmayan mescitler 
olarak iki farklı tipe ayrılmaktadır. 

Taşıyıcı sistem özelliklerine göre ise, üst ör-
tüsü;  

i.  Ahşap direk destekli, 

ii.  Taş kemer destekli,

iii.  Doğrudan yığma duvarlar aracılığıyla 
taşıtılan mescitler olmak üzere üç farklı 
tipe  ayrılmaktadır.

Plan şemalarına ve üst örtü taşıyıcı sistem 
özelliklerine göre tipolojik olarak sınıflandı-
rılan mescit gruplarına giren örnekler, yapım 
dönemleri ve genel plan şemaları ile birlikte 
Tablo1’ de verilmiştir.
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Tablo 1. Kayseri Kubbesiz Özgün Mescit Mimarisinde Tipolojik Plan Şemaları

4 

 

Tablo 1. Kayseri Kubbesiz Özgün Mescit Mimarisinde Tipolojik Plan Şemaları 
 

Son Cemaat Yerinin Varlığına Göre        Üst Örtü Taşıyıcı Sistem Özelliklerine Göre 

 Son Cemaat Yeri 
 Bulunan Mescitler 

 Son Cemaat Yeri 
 Bulunmayan  
 Mescitler 

 Ahşap Direk  
 Destekli Taşıtılan     
 Mescitler 

 Taş Kemer   
 Destekli Taşıtılan 
 Mescitler 

 Harim Duvarlarıyla  
  Taşıtılan Mescitler 

     Plan (Tip 1)  

 Yanıkoğlu Mescidi 
 
Mescit Örnekleri 

 Deliklitaş       
18.yy 

 Hasinli           
18.yy 

 Kalemkırdı    
18.yy  

 Saçanoğlu      
18.yy 
Hasan 

 Müftü            
18.yy 

 Çukurlu         
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Son Cemaat Yerinin Varlığına Göre Plan 
Şemaları:

a. Son cemaat yeri bulunan mescitler; Bu 
mescitler, son cemaat yeri ve harim (ibade-
tin yapıldığı alan) kısmı ile birlikte iki ayrı 
mekandan oluşan, çoğunlukla kuzey-güney 
doğrultusunda uzunlamasına tasarlanmış dik-
dörtgen bir plan şemasına sahiptir. Son cema-
at yeri bulunan mescitlerde harime son cema-
at yerinden ve harimin kuzey duvarının orta-

sından açılmış genellikle kemerli bir kapı ile 
girilmektedir. Harime giriş yolu, son cemaat 
yerini doğu ve batı yönünde olmak üzere iki 
bölüme ayırmaktadır. İki bölümden oluşan 
son cemaat yerinin her bir bölümünde birer 
adet mihrabiye (küçük mihrap) bulunmakta-
dır. Önü açık olan (kuzey yönü) son cemaat 
yerinin doğu ve batı yönündeki yan kenarları 
genel bir karakteristik özellik olarak taş du-
varlar ile kapatılmıştır (Resim 1). 

Resim 1. Son Cemaat Yeri Kapalı Yan Duvarının Görünüşü (Şeyh Mescidi)

Son cemaat yerinin açık olan ön yüzünde 
ise, çatıyı destekleyen ve taş kaideler üzerine 
oturtulmuş ahşap tomruk direkler bulunmak-
tadır. Son cemaat yeri bulunan tüm mescit-
lerde genel bir özellik olarak, harim içindeki 
mihrabın bulunduğu güney duvarı üzerinde 
iki adet, harimin son cemaat yerine bakan ku-
zey duvarında da iki adet pencere yer almak-
tadır. Harimin doğu ve batı duvarlarında ise, 
üst kotlarda genel olarak ikişerli ya da dör-

derli sıralanmış pencereler bulunmaktadır. Bu 
tip mescitlerde harim dört cepheden de açılan 
pencerelerle aydınlatılmaktadır.  Harimi ay-
dınlatan bu pencereler içe doğru genişleyen 
mazgal tipindedir.

b. Son cemaat yeri bulunmayan mescit-
ler; Bu plan tipine sahip mescitlerin hemen 
hepsinde harime, batı ya da doğu duvarının 
kuzeye yakın noktasından açılmış bir kapı ile 
doğrudan girilmektedir (Resim 2).
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Resim 2. Son Cemaat Yeri bulunmayan Mescit Giriş Görünüşü (Hacı Hasanoğulları 
Mescidi, Özbek ve Arslan, 2008: 272) 

Bu mescitler kareye yakın ya da dikdörtgen 
plan şeması ile harim kısmından ibaret tek bir 
hacimden oluşmaktadır.  Bu tipe ait mescit-
lerde genellikle giriş cephesi duvarının güney 
kısmında yer alan çok basamaklı bir merdi-
venle çatıdaki minber minareye çıkılmakta-
dır. Minber minare merdiveninin harim gi-
rişine yakın olması, ezan okunması işlevinin 
kısa mesafede kolayca sağlanması düşünce-
sinden kaynaklanmıştır.  

Üst Örtü Taşıyıcı Sistem Özelliklerine 
Göre Plan Şemaları:

Kayseri’de kubbesiz ve düz toprak damlı ola-
rak inşa edilmiş mescitlerin plan şemaları, üst 

örtünün taşıtılması sistemine göre de üç farklı 
tipe ayrılmaktadır.

i. Birinci tipte yer alan bu mescitler, üst örtü-
nün ahşap direk destekli taşıtıldığı mescitler 
gurubuna girmektedir. Üst örtünün taşıtılması 
amacıyla, harimin kısa doğrultusunda tek ya 
da birden çok sıralı ahşap tomruk direkler ko-
nularak iç mekanın mihraba dik birden fazla 
sahına bölündüğü mescitlerdir. Bu tip mescit-
lerde örtü sistemi, tavan tomrukları vasıtasıy-
la doğu-batı yönünde uzanan ahşap kirişlere 
oturtulmuştur. Ahşap kirişler, harimin orta 
alanlarında üst başlıklı ahşap dikmeler üzeri-
ne, kenarlarda ise taşıyıcı duvarlara bindiril-
miştir (Resim 3).
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Resim 3. Üst Örtüyü Taşıyan Harim İçindeki Tomruk Direklerin Görünüşü (Çandır 
Mescidi Özbek ve Arslan 2008: 169)

ii. Üst örtünün harim içinde bulunan taş ke-
merlerin üzerine oturtularak taşıtıldığı ve ha-

rimin mihrap duvarına paralel bir ya da birden 
çok sahına bölündüğü mescitlerdir (Resim 4).

Resim 4. Üst Örtüyü Taşıyan Harim İçi Kemerlerin Görünüşü (Güneşli Mescidi, Özbek 
ve Arslan, 2008: 174)
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Bu tip mescitlerde genellikle 3.00 m. ara-
lıklarla konulmuş, harim içine doğru çıkıntı 
yapan birden çok sayıda kemer sırası bulun-
maktadır.  Ayrıca, bu tipe sahip Helvacıdede 

gibi enlemesine geniş açıklığa sahip mescit-
lerde harim ortasında iki kemerin oturduğu 
geniş ayaklar da bulunmaktadır (Resim 5).

Resim 5. Harim İçi Geniş Ayak ve Kemerlerin Görünüşü (Helvacıdede Mescidi) 

iii.  Üst örtünün doğrudan taşıyıcı duvarlar 
üzerine oturtularak taşıtıldığı ve harimin sa-
hınlarla bölümlenmediği tek mekanlı mescit-
lerdir. Bu tip mescitlerin tavanında, harimin 
kuzey ve güney duvarlarına oturtulmuş üst 

örtüyü taşıyan ahşap tomruklar bulunmakta-
dır (Resim 6). Bu tomruklar, doğu ve batı yö-
nündeki taşıyıcı duvarlara oturtulmuş genel-
likle dikdörtgen kesitli ahşap kirişler üzerine 
bindirilmiştir. 
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Resim 6. Üst Örtüyü Taşıyan Harim Duvarları İle Tomrukların Görünüşü (Tavlasun 
Aşağı Mahalle Mescidi Özbek ve Arslan 2008: 251) 

B. Cephe Özellikleri

Kayseri’de bulunan kubbesiz mescitler, ol-
dukça sade biçimlenmiş, herhangi bir süsle-
mesi bulunmayan cephelere sahiptir. Mes-
citlerin dış cephelerinde, genel olarak ocak 
taşlarının düzgün sıralanmasından oluşan 
örgü biçimleri kullanılmıştır.  Mescitlerin en 

gösterişli cephesi ise giriş cepheleridir. Giriş 
cephelerinin biçimlenişi son cemaat yerinin 
varlığına göre değişiklik göstermektedir. Son 
cemaat yeri bulunan mescitlerin açık olan ön 
cephesinde kaideler üzerine oturtulmuş, çatı-
yı taşıyan en az iki adet tomruk direk bulun-
maktadır (Resim 7).
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Resim 7. İki direkli Son Cemaat Yeri Önü Görünüşü (Tasmakıran Mescidi)

Ancak, bu tip mescitlerin ön yüzünde genel ola-
rak dört adet direk bulunmaktadır (Resim 8).

Resim 8. Dört Direkli Son Cemaat Yeri Giriş Cephesi Görünüşü (Yanıkoğlu  Mescidi)
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Kayseri mescit mimarisi içinde son cemaat 
yeri bulunan mescitler sınıfında yer alan De-
liklitaş Mescidinde, dört direkli kuzey cep-

he restitüsyon görünüşü bu tipe ait genel bir 
cephe tipolojisi örneği olarak Şekil 2’de ve-
rilmiştir.

Şekil 2. Dört Direkli Deliklitaş Mescidi Son Cemaat Yeri Önü Görünüşü

Ahşap direkli plan tipine sahip az sayıda mes-
cidin son cemaat yeri ön yüzünde bulunan di-
rek sayısı ise dörtten fazladır (Resim 9). 
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Resim 9. Altı Direkli Son Cemaat Yeri Önü Görünüşü (Hasinli Mescidi)

Son cemaat yerine sahip mescitlerin harime 
bakan duvarı ile kapalı olan doğu ve batı du-
varlarının iç kısmı düzgün kesme taşlardan 
oluşturulmuş bir örgü sistemine sahiptir. Bazı 
mescitlerin son cemaat mahalli duvarlarının 
iç yüzeylerinde görülen sıva üzeri boya uygu-
lamalarının özgün olmadığı, günümüze koru-
narak ulaşmış yapılardan elde edilen bilgiler-
den anlaşılmaktadır. Bu tip mescitlerde giriş 
cephesi dışındaki diğer cephelerin taş örgü 
şekilleri aynıdır.

Son cemaat yeri bulunmayan mescitlerde ise, 
en hareketli cephe yine harim girişinin bulun-
duğu doğu ya da batı cephesidir. Bu cepheler-

deki harim giriş kapısı, pencere düzeni, min-
ber minare ile duvara bitişik yapılmış çok ba-
samaklı merdiveni sayesinde diğer cephelere 
göre daha zengin bir görünüme sahiptir. Bu 
tip mescitlerin giriş cephesinde genel olarak 
iki adet pencere bulunmaktadır. Bazı mescit-
lerde ise bu pencerelerden bir tanesi harim gi-
riş kapısı üzerinde yer almaktadır.  Bu mescit 
sınıfında yer alan ancak 1971 yılında yapılan 
kapsamlı onarım esnasında değişime uğramış 
Helvacıdede Mescidinde, giriş cephesi resti-
tüsyon görünüşü son cemaat yeri bulunma-
yan mescitlere ait genel bir cephe tipolojisi 
örneği olarak Şekil 3’de verilmiştir.
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Şekil 3. Helvacıdede Mescidi Giriş (Batı) Cephesi Görünüşü

Son cemaat yeri bulunan mescitlerin çoğun-
da mihrabın bulunduğu güney cephesinde ve 
son cemaat yerine bakan harim kuzey duvarı 

üzerinde ikişer adet pencere bulunmaktadır 
(Resim 10).

Resim 10. Deliklitaş Mescidi Güney Cephesinde Bulunan Pencerelerin Görünüşü
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Bu mescitlerin, kuzey-güney doğrultusun-
da dikdörtgen plan şemasına sahip olanların 
doğu ve batı cephelerinin üst kotlarında ha-
rimi aydınlatan dörder adet pencere bulun-
makla beraber, doğu-batı yönünde dikdörtgen 
plan şemasına sahip mescitlerin doğu ve batı 
cephelerinin üst kotlarında ikişer adet pen-
cere yer almaktadır. Son cemaat yeri bulun-
mayan mescitlerde ise mihrabın bulunduğu 
güney duvarında iki adet pencere bulunmakla 
beraber, özellikle kuzey cephe duvarı üzerin-
de pencere boşluğu açılmamıştır. Mescitlerin 

kapı ve pencerelerinin bazılarında üstü basık 
kemerle tamamlanan söveler bulunmakta-
dır. Sövelerin genişlikleri genel olarak 25-30 
cm. arasındadır. Pencerelerin ön kısımları ise 
lokma parmaklıklı demir korkuluklarla kapa-
tılmıştır. Ayrıca, mescitlerin duvar üst kotla-
rında çatıda biriken yağmur sularının sokağa 
aktarılmasını sağlamak amacıyla taş çörten-
ler konulmuştur. Çörtenlerin sayısı duvarın 
uzunluğuna göre değişiklik göstermektedir. 
(Resim 11).

Resim 11. Cephe Duvarında Çörtenlerin Görünüşü (Kalaycıoğlu Mescidi)

C. Minber Minareler 

Camilerde ezan okunması işlevi için ayrılmış 
bir unsur olan minare, cami mimarisinin en 
önemli yapı elemanlarındandır (Elpe 2014: 

478). Mescitler ise minaresiz ibadetgahlardır. 
Ancak, Anadolu’nun bazı yörelerinde ezan 
okuma işlevinin yerine getirilmesi amacıy-
la bir minare şekli olarak köşk minareler ya 
da Kayseri mescitlerinde olduğu gibi minber 
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minareler kullanılmıştır. Mescit mimarisinde; 
gerek köşk minareler gerekse minber mina-
reler, eski Anadolu şehirlerinde insanları iba-
dete çağırırken işlevsel gereksinimi kısa yol-
dan yerine getirilebilen yapılardır (Özkeçeci 
1993: 19). Kayseri mescitlerine özgü yöresel 
bir özellik olarak ortaya çıktığı görülen ve 
cami içinde bulunan minbere benzerliğinden 

dolayı bu isim verilen minber minareler, ha-
rim veya avlu duvarının bir cephesine bitişik, 
çok basamaklı taş bir merdivenle çıkılarak 
ulaşılan ezangâhlardır. Biçim olarak minber 
şerefesini andıran ve onun gibi çıkılan mer-
divenleri takip eden kare sahanlığın köşele-
rinde dört küçük sütunun taşıdığı taş külahtan 
oluşmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Kayseri Mescitlerinde Minber Minarenin Genel Tipolojik Görünüşü
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Minber minareler Kayseri’de oldukça yaygın 
kullanım alanı bulmuştur. Gaziantep, Urfa, 
Nevşehir, Yozgat gibi bazı Anadolu şehirlerin-
de, minaresi bulunmayan mescit ve camilerin 
ezangahlarına ulaşmak için, Kayseri mescitle-

rinde olduğu gibi dış duvara bitişik ve minbere 
çıkışı andıran açıktan bir merdiven bulunma-
maktadır.2 Bu nedenle söz konusu ezangahları 
köşk minareler olarak adlandırmak daha uy-
gundur (Resim 12).

 

Gaziantep Tahtani Camisi    Urfa Fırfırlı Camisi

Resim 12. Köşk Minare Örnekleri

Kayseri’de2 kubbesiz toprak damlı mescitlerin 
hemen hepsinde bulunan minber minareler öz-
gün tanımı ve kendisine has biçimsel formuy-
la Anadolu mescit mimarisinde farklı bir yere 
sahiptir. Kayseri Mescitlerinde minber mina-
reler, mescit girişine yakın olan taşıyıcı taş du-
varın üstüne taş duvar genişliğince oturtulan 
ve kalınlığı 15 ile 20 cm. arasında değişen taş 

2 Bazı kaynaklarda minber minareler de köşk minareler 
olarak tanımlanmıştır. Özellikle Elpe (2014) tarafından 
hazırlanan “Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler” 
isimli makalede, Kayseri mescitlerinde bulunan minber 
minareler, diğer Anadolu şehirlerindeki köşk minare 
örnekleriyle aynı isim altında değerlendirilmiştir. Köşk 
Minareler, Kayseri örneklerindeki minber minarelerle 
aynı işleve sahip olsalar da, hem biçimsel hem de minareye 
ulaşım şekli olarak farklı özellikler göstermektedir.

kaidenin üzerinde yükselmektedir. Minber mi-
narenin oturduğu alanın sınırlarını da çizen taş 
kaidelerin genişlikleri 80 ile 100 cm. arasında 
değişmektedir. Kare planlı taş kaide üzerine 
kalınlıkları 20-25 cm. arasında değişen köşe-
leri pahlı düzgün kesilmiş dört adet taş sütun 
oturtulmuştur. Sütunların üst kısmında farklı 
motiflere sahip sütun başlıkları bulunmakta-
dır. Sütunların üzerine kemer taşı oturtulmuş 
olup, kemer şekilleri de mescide göre değiş-
mektedir. Kemer açıklıkları demir gergilerle 
birbirine bağlanmıştır. Ayrıca, bazı minber mi-
narelerin kemer taşı aynalarında hiçbir süsle-
me bulunmamakta, bazılarında ise kemer taşı 
aynalarının her bir yüzeyinde rozet, selvi ağa-
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cı gibi ikişer adet kabartma motif süslemesi 
yer almaktadır.  Kemer taşının üzerinde, her 
iki kenardan yaklaşık 15’er cm. geri çekilerek 
taş külahın oturduğu taş bir petek konulmuş-
tur. Taş külahın dört yüzünde üzeri kemerli 
biten bir süs nişi ile kenarlarda yine farklı bi-
çimlere sahip süslemeler bulunmaktadır. Pe-
tek üzerine bindirilen taş külahın yüksekliği 
ortalama 80 cm’dir. Taş külahın üzerinde ise 
90-100 cm. yüksekliğinde cami minarelerin-

de olduğu gibi pirinç malzemeden üretilmiş 
bir alem yer almaktadır. Kayseri Mescitlerin-
de minber minarelerin kaide üzerinden alem 
üstüne kadar olan toplam yükseklikleri genel 
olarak 4.50 m’yi aşmaktadır. Günümüze ha-
sarlı biçimde ulaşmış Helvacıdede Mescidi-
ne ait minber minare, yapısal elemanları ve 
yükseklik ölçüleriyle birlikte genel bir örnek 
olarak Şekil 5’de verilmiştir. 

Şekil 5. Helvacıdede Mescidi Minber Minare Detay Görünüşü
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D. Yapım Tekniği Örtü Sistemi ve Malze-
me

Kayseri’de Selçuklu ve Osmanlı dönemle-
rinde üretilmiş tüm mescitler taş malzeme ile 
yığma sistemde inşa edilmiştir. Taşıyıcı sis-
temi oluşturan taş malzeme orta büyüklükte 
kaba yonu ocak taşlarıdır. Taşıyıcı duvarların 
kalınlıkları genel olarak 80 cm. ile 120 cm. 
arasında değişmektedir. Duvarların dış yüzü 
iri boyutlu kaba yonu ocak taşlarının düzgün 

sıralanmasından oluşan bir örgü sistemine 
sahiptir. Ayrıca, duvar yüzeylerindeki pence-
re söveleri genel olarak 25-30 cm. genişliğe 
sahip olup, Kayseri’ye 20 km uzaklıkta bu-
lunan İspile bölgesinden elde edilen düzgün 
kesim traverten cinsi taşlardan üretilmiştir. 
Kubbesiz mescitlerin üst örtü sistemi hemen 
hepsinde düz toprak damdır. Tavanlar ise ah-
şap tomrukların kuzey-güney doğrultusunda 
ortalama 25-40 cm. aralıklarla dizilmesinden 
oluşmuştur (Resim 13).

Resim 13. Tavanda Ahşap Tomrukların Görünüşü (Hasinli Mescidi)

Çapları genel olarak 20 ile 25 cm arasında 
değişen ve uzunlamasına yerleştirilen tavan 
tomrukları, harim içinde taş kemerler varsa 
bunların üzerine, taş kemerler yok ise yine 
harim içine konulmuş ahşap direklerin ya da 
yığma taş duvarların üzerine doğu-batı istika-
metinde uzanan genellikle dikdörtgen kesitli 

ahşap kirişlere oturtulmuştur. Tavan tomruk-
ları, son cemaat yeri bulunan mescitlerde açık 
olan ön yüze kadar uzamaktadır. Tavan tom-
ruk sıraları arasındaki boşluklar ahşap kapla-
ma tahtalarıyla kapatılmıştır. Tavanın duvar 
ile birleştiği kenarlarda ise ahşap pervazlar 
bulunmaktadır (Şekil 6).
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Şekil 6. Toprak Dam Örtü Sistemi Detayı

Şekil 6‘da da görüldüğü gibi, üst örtünün 
oturtulduğu tavan tomruklarının üzerinde ka-
lınlıkları 3-4 cm. arasında değişen ve tomruk-
lara dik doğrultuda döşenmiş tavan tahtaları 
bulunmaktadır. Tavan tahtalarının üzerine ise, 
yaklaşık 5 cm. kalınlıkta düzgün kesim eğim 
taşları oturtulmuştur. Tomrukların daha sık 
aralıklarla yerleştirildiği tavanlarda ise, eğim 
taşları yerine iri moloz taşları kullanılmıştır. 
Eğim taşlarının ya da sıkıştırılmış moloz taş-
larının üzerinde kumlu ve killi olmak üzere 
iki katmandan oluşan toprak tabakası bulun-
maktadır. Kayseri mescitlerinde toprak dam 
sistemini oluşturan katmanlar, konak yapıla-
rındaki toprak damların katmanlarıyla benzer 
özellikler göstermektedir (Büyükmıhçı ve 
ark. 2015: 167). Toprak damlı mescitlerde ve 
konak yapılarında, kumlu toprak katmanın-
dan süzülen yağmur ve kar suları, geçirimsiz 
killi toprak katmanı üzerinden parapet duvar-

larının ön yüzlerinde belirli aralıklarla konul-
muş taş çörtenlere aktarılmaktadır.3 

E. Değişim ve Bozulmalar 

Kayseri’de çeşitli mahallelerde, yerleşimin 
çekirdeğini oluşturan ve halkın günlük ibadet 
ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmiş, an-
cak Cuma ve bayram namazlarının kılınama-
dığı çok sayıda toprak damlı kubbesiz mes-
citler bulunmaktaydı. Ancak, özellikle 1956 
ile 1971 yılları arasında onarım adı altında 
yapılan kapsamlı müdahaleler ve özgüne ay-
kırı ekler, bu mescitlerde önemli bozulma-
lara ve değişimlere neden olmuştur. Kayseri 
mescitlerinde yakın dönemlerde ortaya çıkan 
bu bozulmaları ve değişimi iki farklı açıdan 
değerlendirmek gerekmektedir. Bunlardan 

3  Çörten anlam olarak, damlarda biriken yağmur ve kar 
sularını bina duvarından uzağa atmak için      yapılandırılmış 
oluklardır (Büyükmıhçı 2000: 99).  Bu oluklar sayesinde 
yapıların cepheleri suyun hasar verici etkisinden 
korunmuştur.
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ilki, mescidin yer aldığı küçük mahallelerin 
zamanla genişlemesi sonucunda, kullanıcıla-
rın artması ile birlikte gelişen işlevde değişim 
isteğidir. Bu nedenle mescitler mahfil, minare 
ve minber gibi eklerle işlevsel değişime uğ-
ratılarak, Cuma ve bayram namazlarının da 
kılınabilmesine imkan veren camiler haline 
dönüştürülmüştür. İkinci değişim şekli ise, 
mescidin iç ve dış mekanlarında özgün ya-
pım elemanlarının kaldırılıp yerine günümüz 
malzemeleri kullanılarak yapılan ve önemli 
bozulmalara da neden olan aykırı müdahale-
ler sonucu meydana gelmiştir. Bu müdahale-
lerde, bazı mescitlerde özgün toprak dam örtü 
kaldırılarak yerine kirişli betonarme tavan 
döşemesi ve bunun üzerine oturtulan ahşap 
kırma çatılar yapılmıştır. Bazı mescitlerde 
ise, toprak tabakası kaldırılmayıp parapet du-
varlarının üzerine 8-10 cm. arasında değişen 
kalınlıkta atılmış betonarme döşemenin üze-
rine ahşap kırma çatılar oturtulmuştur. Böy-
lece mescit duvarlarının ön yüzünde bulunan 
özgün taş çörtenler de işlevsiz hale getirilmiş, 
bazı duvar yüzeylerinde ise çörtenler tama-
men yok edilmiştir. Minare eklenen bazı mes-
citlerde minber minareler ortadan kaldırılmış, 
harim içinde betonarme kolonlarla taşıtılan 
yine betonarme döşemeye sahip ara mahfil 
katları yapılarak mescitler özgün plan şema-
larını kaybetmişlerdir. Ayrıca, son cemaat 
yeri bulunan mescitlerin özgününde açık ol-
ması gereken ön yüzü, bazı mescitlerde, üzeri 
taş kaplanmış betonarme kolon ve kemerler 

ile bunların arasına konulmuş plastik esaslı 
camekanlarla kapatılmıştır. Dış cephelerde 
çimento harçlı geniş derzlerle örülmüş taş 
dizileri, bazı mescitlerin duvarlarına bitişik 
olarak yapılmış yapıların sökülmesinden ka-
lan kalıntı izleri, çimento esaslı sıva blokları 
vb. tahribatlar önemli bozulmalar olarak tes-
pit edilmiştir. Kayseri’de kubbesiz düz toprak 
damlı mescitlerde meydana gelen değişim ve 
bozulmalar, Deliklitaş, Helvacıdede ve Hacı-
veled mescitleri örneğinde de incelenmiştir. 
Deliklitaş Mescidi, Kayseri ili, Melikgazi il-
çesi, Tacettin ve Deliklitaş mahallelerinin bir-
leştiği Bilgin Sokak üzerinde bulunmaktadır. 
Mescidin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, 
18. yy içinde yapılmış olduğu düşünülmek-
tedir (Özbek ve Arslan 2008: 278). Mescit 
11.20- 21.80 m. dış ölçüleriyle dikdörtgen 
plan şemasına sahip olup, son cemaat yeri 
bulunan mescitler sınıfında yer almaktadır. 
Mescidin harimine, son cemaat yerine bakan 
harim kuzey duvarının orta aksından açılmış 
bir kapı ile girilmektedir. Deliklitaş Mesci-
dinde, aykırı müdahaleler sonucu oluşan bo-
zulmaların yanında, işlevsel dönüşüm isteği-
ne bağlı olarak ortaya çıkmış değişim de söz 
konusu olmuştur. Mescit, 1971 yılında ona-
rım adı altında harim içinde minber ve kürsü, 
dış mekanda ise minare gibi ekler yapılarak 
Cuma ve bayram namazlarının da kılınabil-
diği bir cami haline dönüştürülmüştür. Özgün 
işlevi mescit olan yapıda gerçekleştirilen bu 
ekler, değişimi sağlayan unsurlar olarak gö-
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rülse de, mescidi özgün kullanımından uzak-
laştırmasıyla bozulmanın esas nedeni olmuş-
tur. Ayrıca, mescidin özgün halinde açık ve 
ahşap direkli olması gereken son cemaat yeri 

ön yüzü, üzeri taş kaplanmış betonarme kolon 
ve kemerler ile bunların arasına yerleştirilmiş 
plastik doğramalarla kapalı hale getirilmiştir 
(Resim 14).

Resim 14. Deliklitaş Mescidi Ön Yüzü Kapatılmış Son Cemaat Yeri Görünüşü

Diğer yandan, mescit hariminin kuzeyinde 
betonarme iki kolon ile taşıtılan ve kadınlar 
mahfili olarak adlandırılan yine betonarme 

bir ara kat döşemesi inşa edilmiştir. Mahfil 
katının harime bakan ön yüzü ise camekanla 
kapatılmıştır (Resim 15).
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Resim 15. Deliklitaş Mescidi Kadınlar Mahfili Görünüşü

Mescitte, özgün durumunda düz toprak dam 
olması gereken örtü sistemi de kaldırılarak 
yerine betonarme döşeme üzerine ahşap kır-
ma çatı yapılmıştır. Bu değişim esnasında 

mescide ait özgün minber minare yıkılmış, 
ezan okunması amacıyla mescidin yanına ek 
bir kütle olarak betonarme sistemde yüksek 
bir minare yapılmıştır (Resim 16).
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Resim 16. Deliklitaş Mescidi Minare Eki Görünüşü

Dış cephelerde geniş çimento harçlı derzler 
yapılarak örülmüş taş dizileri, mescidin duvar-
larına bitişik olarak yapılmış muhdes yapıların 
sökülmesinden kalan kalıntı izleri, çimento 

esaslı sıva blokları vb. tahribatlar Deliklitaş 
Mescidindeki bozulmalar olarak ortaya çık-
maktadır (Resim 17).
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Resim 17. Deliklitaş Mescidi Batı Cephe Yüzeyinde Sıva ve Kalıntı İzleri

Bu bağlamda, Deliklitaş Mescidine ait min-
ber minareli özgün batı cephesi restitüsyonu 
Şekil 7‘de verilmiştir. 

Şekil 7. Deliklitaş Mescidi Batı Cephesinde Minber Minarenin Restitüsyon Görünüşü

Değişimi ve bozulmaları incelenen kubbesiz 
düz toprak damlı mescit örneklerinden Hel-
vacıdede Mescidi, Kocasinan ilçesi sınırları 
içinde, Serçeönü mahallesinde bulunmakta-
dır. Mescit, 10.85-11.20 m. ölçüleriyle kareye 
yakındır ve son cemaat yeri bulunmamakta-
dır. İç mekanda yapılan minber ve kürsü gibi 

eklerle camiye dönüştürülmüş olan mescidin 
harimine plan tipolojisine uygun olarak batı 
duvarının kuzeye yakın noktasından açılmış 
bir kapı ile girilmektedir. Harimin ortasında 
üst örtüyü taşıyan geniş bir ayak ile taşıyıcı 
duvarlar üzerine bindirilmiş iki adet taş ke-
mer bulunmaktadır. Tek katlı ve yaklaşık 
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1.00 m’lik kısmı zemin kotunun altında top-
rağın içinde kalan mescit, yakın zamanlarda 
gerçekleştirilen aykırı müdahalelerle özgün 
durumundan uzaklaştırılmıştır. Bu müdaha-
lelerde harim üzerindeki özgün toprak dam 
kaldırılarak, yerine betonarme döşeme üzeri-
ne çakıl taşları örtülerek yeni bir düz çatı ya-

pılmıştır. Mescidin özgün tavanını oluşturan 
ahşap tomruklar, mevcut taş duvarlar üzerine 
oturtulmuş kirişli betonarme döşeme yapıl-
masından dolayı kaldırılmış, tavan ise çimen-
to esaslı sıva üzerine yapılan plastik boya ile 
kaplanmıştır (Resim 18).

   

Resim 18. Helvacıdede Mescidi Kirişli Betonarme Tavan Görünüşü

Ayrıca, harimin kuzey kısmında harim yük-
sekliğinin arasında ahşap taşıyıcılara oturtul-
muş ve ahşap döşemeye sahip düzensiz bir 
ara mahfil katı yapılmıştır. Mescidin sokağa 
bakan dış duvarları çimento esaslı sıva ile 

kaplanmış olup üzeri de boyanmıştır. Mes-
cit hariminin batı yönünde demir profillerle 
oluşturulmuş ve üzeri saç malzeme ile örtülü 
geniş bir son cemaat yeri eklenmiştir (Resim 
19).
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Resim 19. Helvacıdede Mescidi Demir Konstrüksiyon Son Cemaat Yeri Eki

Son cemaat yerinden, mescidin güney duva-
rının tamamını batı duvarının ise bir kısmını 
saran ve mescit ile hemen hemen aynı alana 
sahip yakın dönemde eklenmiş imam evine 
girilmektedir. Yapının etrafını saran ve kütle 
olarak kendisini etkisizleştiren bu eklentilerle 
mescit algılanamamaktadır. Orijinal taş do-
kusu ile korunmuş minber minare ise özgün 
yerindedir. 

Değişimi ve bozulmaları incelenen kubbe-
siz düz toprak damlı mescitlerden Hacıveled 
Mescidi ise, Melikgazi ilçesi sınırları içinde, 
İsa Ağa ve Tâceddin Veli mahallelerinin bir-
leştiği Akbay Sokak üzerinde bulunmaktadır. 

Mescit, 10.66 - 19.83 m. ölçüleriyle dikdört-
gen plan şemasına sahip olup, son cema-
at yeri bulunmayan mescitler sınıfında yer 
almaktadır. Mescit harimine batı duvarının 
kuzeye yakın noktasında açılmış bir kapı ile 
girilmektedir. 1349 yılında inşa edilmiş olan 
mescit 1705, 1706 ve 1956 yıllarında onarım 
geçirmiştir (Özbek vd: 100).  Mescidin inşa 
edildiği dönemde mahalle mescidi olarak 
planlanmış olduğu ve uzun yıllar bu şekilde 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, en kap-
samlı onarımın yapıldığı 1956 yılında minber 
ve minare gibi eklerle mescit, cami haline dö-
nüştürülmüştür. (Resim 20).
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Resim 20. Hacıveled Mescidi Günümüzdeki Görünüşü

Özgün durumunda harimden ibaret tek bir 
hacme sahip olan mescit, kapalı avlu ve ka-
dınlar bölümü gibi mekânsal eklerin yapıldığı 
bu tarihte yeni baştan inşa edilmiştir. Müda-
halelerden sonraki durumuna göre harime, 
kadınlar bölümüne ve minareye üzeri kapalı 
bir avludan girilmektedir. Mescidin özgü-
nünde sokağa açık olan girişi dış mekandan 
soyutlanarak içe dönük bir hale getirilmiştir. 
Kadınlar bölümünün doğu kısmı harimin batı 

duvarına birleştirilmiştir. Bu ek ile mescidin 
özgün giriş cephesi de tamamen kapatılmış-
tır. Ayrıca, harimin kuzeyinde betonarme iki 
kolon ile taşıtılan yine betonarme ara mahfil 
katı yapılarak harim yüksekliği bu yönde iki-
ye bölünmüştür. Diğer yandan, harimin tava-
nını oluşturan ahşap tomruklar kaldırılarak, 
yerine taş duvarlar üzerine bindirilmiş ve do-
ğu-batı yönünde uzanan üç kirişli betonarme 
bir döşeme yapılmıştır (Resim 21).
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Resim 21. Hacıveled Mescidi Betonarme Tavan Döşeme Ve Kirişlerinin Görünüşü 

Mescidin üst örtüsünü oluşturan toprak dam 
da kaldırılarak, betonarme döşeme üzerine 
ahşap kırma çatı yapılmıştır. Mescidin özgün 

minber minaresi ise kaldırılmıştır. Mescidin 
minber minareli giriş cephesi restitüsyon gö-
rünüşü Şekil 8‘de verilmiştir.

Şekil 8. Hacıveled Mescidi Giriş (Batı) Cephesi Restitüsyon Görünüşü
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SONUÇ

Çalışma kapsamında incelenen kubbesiz 
toprak damlı mescitlerin mimari özellikleri 
değerlendirildiğinde, plan şemalarının son 
cemaat yerinin varlığına göre iki farklı ti-
polojiden oluştuğu görülmektedir. Birinci 
tipolojide yer alan son cemaat yeri bulunan 
mescitler, harim ile birlikte iki ayrı hacim-
den oluşmakta olup, genellikle dikdörtgen 
plan şemalarıdır. Bu tip mescitlerin son ce-
maat yerinin doğu ve batı yönleri kapalı, ön 
yüzleri ise açık ve direklidir. İkinci tipolojide 
yer alan mescitler de ise son cemaat yeri bu-
lunmamaktadır. Bundan dolayı bu mescitler 
harimden oluşan tek bir hacme sahip olup, 
plan şemaları kare ya da dikdörtgendir. Bu 
mescitlerde harime, doğu ya da batı duvarı 
üzerinde kuzeye yakın noktadan açılmış bir 
kapı ile doğrudan girilmektedir. Kayseri’de, 
son cemaat yerinin varlığına göre şekillenen 
plan şemalarında, tarihsel süreç içinde her iki 
mescit tipinden hemen hemen eşit sayıda inşa 
edildiği görülmektedir.  Kayseri Mescitleri, 
üst örtünün taşıtılması sistemine göre de üç 
farklı tipe ayrılmaktadır. Buna göre, birinci ti-
polojide yer alan mescitlerde üst örtü, taşıyıcı 
yığma duvarlar ile harim içinde tek ya da bir-
den çok sıra oluşturan ahşap dikmeler üzerine 
bindirilerek taşıtılmıştır. İkinci tipolojide yer 
alan mescitlerde üst örtü, doğu-batı yönünde 
konumlandırılmış sivri kemerler üzerine bin-
dirilerek taşıtılmıştır. Üçüncü tipolojide yer 

alan mescitlerde ise, üst örtü sadece yığma 
duvarlar üzerine bindirilerek taşıtılmıştır. Üst 
örtü taşıyıcı sistem özelliklerine göre; ahşap 
direk destekli plan tipine uygun olarak inşa 
edilen mescitlerin diğerlerine göre sayıca 
daha fazla olduğu belirlenmiştir. Diğer yan-
dan mescitlerin hemen hepsinde, ezan okun-
ması işlevi için ayrılmış ve cami içinde bu-
lunan minbere benzerliğinden dolayı minber 
minare olarak adlandırılan minarelerin bulun-
ması da yöresel bir özellik olarak ortaya çık-
maktadır. Minber minareler; son cemaat yeri 
bulunan mescitlerde, son cemaat yerinin doğu 
ya da batı duvarı üzerinde, son cemaat yeri 
bulunmayan mescitlerde ise, harimin doğu ya 
da batı duvarı üzerinde açılmış giriş kapısının 
güney kısmında yer almaktadır. Minber mi-
nareler aynı zamanda Kayseri’de mescitleri 
camilerden ayıran ve simgesel özellikleriyle 
öne çıkan önemli mimari unsurlardır. Özgün 
mescitleri camilerden ayıran diğer belirgin 
özellik ise, üst örtünün kubbe değil hemen 
hepsinde toprak dam olmasıdır. 

Çalışma kapsamında değişimi ve bozulmala-
rı incelenen Deliklitaş, Helvacıdede ve Ha-
cıveled Mescitleri örneğinde de görüldüğü 
gibi, Kayseri’de birçok mescit adeta ortak 
bir eylemin ürünü olarak yakın zamanlarda 
gerçekleştirilen minber ve minare gibi eklerle 
camiye dönüştürülmüştür. Kayseri mescitle-
rinin benzer şekillerde camiye dönüştürülme-
si, bulundukları mahallelerin zamanla geniş-
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lemesine paralel olarak artan kullanıcılara, 
Cuma ve bayram namazlarını da kılabilecek-
leri ibadet ortamının sağlanması isteğinden 
kaynaklanmıştır. Bununla birlikte, dönüşüm 
etkinlikleri esnasında ahşap tomruk taşıyıcılı 
tavanlar kaldırılarak betonarme tavan döşeme 
ile harimin kuzey tarafında yine betonarme 
sistemde ara mahfil katları yapılarak mescit-
ler özgün durumlarından uzaklaştırılmıştır. 
Minber minarelerin; Helvacıdede Mescidi 
gibi bazı mescitlerde özgün haliyle yerinde 
korunduğu, Deliklitaş, Hacıveled Mescitleri 
gibi minare eklenen bazı mescitlerde kaldı-
rıldığı, bazılarında ise minare eklense de ko-
runduğu ya da yerlerinin değiştirildiği tespit 
edilmiştir.  

Diğer yandan, Kayseri’de kubbesiz toprak 
damlı mescitlerde son zamanlarda yapılan 
restorasyon çalışmaları, özgün duruma ait 
verilerin yetersizliğinden dolayı günümüzde-
ki mevcut veriler esas alınarak gerçekleştiril-
mektedir. Yapıdan gelen izlerin ve yapıyı ta-
nımlayan tarihi belgelerin eksikliği yanında, 
özgün verilere ulaşılamamasının önemli bir 
nedeni de mescitlerin özgün mimari özellik-
lerini açığa çıkartan araştırmaların sınırlı kal-
masıdır. Araştırma kaynaklarındaki eksiklik 
ve verilerde ortaya çıkan bu yetersizlikler, 
mescitlerin restorasyonlarına temel olması 
gereken özgün döneme ait doğru restitüs-
yonların yapılmasını da güçleştirmektedir. 
Yapılan bu çalışma ile, Kayseri’de kubbesiz 

toprak damlı mescitlerin özgün mimari özel-
likleri belirlenmiş ve tipolojik olarak sınıflan-
dırılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bul-
guların değişime ve bozulmaya uğramış bu 
mescitlerin restorasyon etkinliklerinde, özel-
likle özgün döneme ait doğru restitüsyonların 
hazırlanmasında gereksinim duyulan kaynak 
eksikliğini önemli ölçüde gidereceği düşü-
nülmektedir. Bu bağlamda, kendine has mi-
mari özellikleri ve minber minare formu ile 
Anadolu’da türüne az rastlanır örnekler ser-
gileyen bu mescitlerin, özgün özelliklerini 
dikkate alan restorasyon çalışmaları ile bir 
tarih belgesi olarak geleceğe aktarılması sağ-
lanmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

İntroduction: Mesjid, are prayer spaces of quarter, meaning place where it is prostrated and 
where community fulfills their daily worship needs. In Kayseri, starting from Seljukian period 
until the end of 19th century, many mesjid have been constructed in small quarters without 
domes and as having flat earth roof. In almost all of these mesjids at the roof section there have 
been azan spaces being named as minbar minaret due to their similarity with minbar in the 
mosques which comes out as a regional feature. Minbar minarets are important architectural 
particulars differentiating mesjid from the mosques in Kayseri as coming to the forefront with 
their symbolic characteristics. Another significant feature differentiating mesjids from the mos-
ques is that their roof covers are flat with earth filling. These mesjids in Kayseri exhibit rare 
examples in Anatolia with their unique architectural features and minbar minaret forms. Ho-
wever, many mesjid have reached our time as getting farther away from their unique structure. 
Especially extensive interventions and additions being made under the name of repairs between 
the years of 1956 and 1971 have caused important changes and disruptions to occur in these 
mesjids. Aim: The aim of this study is to determine the original architectural features of these 
structures which constitute the mesjids without a dome structure, to classify them typologically 
according to plan schemes and load bearing system properties.  In the study, changes and dis-
tortions which were formed by today’s interventions in some mesjids with no domes were exa-
mined. Method: In this study, a field study was conducted depending on determinations made 
in place and documentation, on a total of 40 mesjid which belong to mesjid architecture without 
dome. Findings: According to the findings obtained from the study, plan schemes of mesjids 
being constructed in Kayseri in Seljukian and Ottoman periods are divided into two different 
types typologically as per the existence of last community place and they are divided into three 
different types as per upper cover conveyor system. Mesjids having last community place as 
being present in the first typology were composed of two spaces including sanctuary section 
and they usually had rectangular plan scheme being generally designed longitudinally in north-
south direction. In this type of mesjids it is entered into sanctuary place from last community 
space and from a door opening at the middle of northern wall of sanctuary place. In each section 
of last community space being divided into two sections from entrance place to sanctuary area, 
there were one piece of small altar in each one of them. East and west sides of last community 
space are closed and at the front face being open, there were wooden poles with cylinder secti-
ons that were bearing the ceiling. In the mesjids not having last community space as being part 
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of second typology, it is entered into sanctuary space directly from a point close to northern side 
of western or eastern wall. These mesjids have square or rectangular plan schemes and they are 
composed of a single space including sanctuary area. In Kayseri mesjids being constructed with 
single storey stone masonry system, as per conveyor system features plan schemes are divided 
into three types as being; 

i. Mesjids where interior space is divided into more than one space as being parallel to altar 
by placing one or two rows of wooden poles at the short side of sanctuary for the purpose of 
bearing the upper cover,

ii. Mesjids where upper cover is born as being seated on sharp arches in the sanctuary spa-
ce and where interior space is again divided to more than one area,

iii. Mesjids where upper cover is directly seated on bearing walls and where sanctuary space is 
present with single area without being divided. 

Exterior facades of mesjids without domes that are present in Kayseri are quite plain. On exte-
rior facades pattern types composed of proper alignment of furnace stones have been used. In 
mesjids unique ceiling is composed of wooden timbers with cylinder sections bearing the upper 
cover. In mesjids having last community space ceiling timbers continue until the front face that 
is open at the northern facade. Timbers that are placed on the ceiling of last communal space are 
born by wooden poles that are present at the front face. On the ceiling timbers there are sloping 
stones or giant furnace stones that are placed in between the timbers and on these, there are cla-
yey and sandy soil layers. On the roof, rain and snow waters filtered through the soil are trans-
ferred to stone gargoyles with clayey soil layer being impermeable through the sloping stones 
and then they are transferred to the streets. It is possible to evaluate the changes and disruptions 
that have occurred in Kayseri mesjids in two different ways. First one of these is functional 
change. Since small quarters where the mesjids were situated grew in time, as being parallel 
to the increase in number of users, with the additions being made to mesjids such as minarets 
and pulpits, they have been transformed into mosques where Friday and feast prayers could be 
made. Second form of change is composed of interventions causing spatial changes in interior 
space and usage of materials not being unique giving rise to disruptions. In these interventions, 
by removing earth roof cover being placed on wooden timbers with cylinder sections forming 
the roof construction, reinforced concrete ceiling has been placed instead and crushing roofs 
were situated on it. Besides in some of the mesjids where minarets were added, minbar minarets 
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were removed and by constructing reinforced concrete mezzanines being born with reinforced 
concrete poles in the sanctuary space, they were differentiated quickly from their unique situa-
tions. Mesjids without domes, the relevant changes and disruptions of which have been inves-
tigated within the frame of study are classified typologically and accordingly, Deliklitaş Mesjid 
is classified among the mesjids having last communal space and upper cover of which is carried 
by stone arches, Helvacıdede Mesjid classified among mesjids not having last communal space 
and the upper cover of which is again carried by stone arches and Haciveled Mesjid is classi-
fied among mesjids not having last communal space and the upper cover of which is carried 
by bearing walls of sanctuary space. These mesjids were also transformed into mosques with 
the additions such as minbar and minarets that are recently constructed. However among these, 
although Helvacıdede mesjid has been transformed into mosque with the addition of minbar, 
since the minaret was not added, its unique minbar minaret had stayed in its place. In all three 
mesjids being investigated, by removing unique earth covered roofs, ceiling has been formed 
with reinforced concrete beamed furnishing placed on bearing walls. On the reinforced conc-
rete furnishing, wooden crushing roof was built at Deliklitas and Hacıveled mesjids, whereas 
in Helvacıdede mesjids flat roof with gravel filling was built.   Conclusion: In the Research, it 
was determined that the plan schemes in Kayseri domeless earth-roofed mesjides have different 
typologies according to the presence of the last congregation site and the characteristics of the 
top cover carrier system. Ensuring continuity of these mesjids that have reached our time as 
being differentiated from their unique situations due to functional changes and disruptions and 
which bear high quality of historical documentation, without their being disrupted further as 
preserving their unique features can be possible with detection, documentation and restitution 
works being conducted during restoration process. For this purpose typological classification, 
documentation and restitution works being realized at mesjids not having domes, with flat earth 
roofs as being based on literature researches, both reveal the dimensions of disruptions and 
changes in our time and they also constitute basis for future restoration studies. It should be 
provided that mesjids that are part of Kayseri mesjid architecture without domes are purified 
from the traversal additions and that they are transferred into the future, bearing the quality of 
a document with their original functions and unique architectural features.

 


