Kasaba Köyü
Mahmut Bey Camiî

Kasaba Village
Mahmut Bey Mosque

Candaroğulları Beylğ’nn ahşap ve mmar sanatında ulaştığı noktanın zrves olan Mahmut Bey
Camî, Kastamonu’nun olduğu kadar Türkye’nn
de en estetk eserlernden brdr.

As the pinnacle of art of wood and architecture in
Candaroğulları Seigniory; Mahmut Bey Mosque is
one of the most aesthetically pleasing monuments
not only in Kastamonu, but in entire Turkey.

Camnn yer aldığı Kasaba Köyü, Mahmut Bey Camî yanı
sıra br yne 14. yüzyıldan kalma dğer se daha geç tarhl k
hamam le halen kullanılmakta olan yne başka br cam yanı
sıra bölgenn svl ve kırsal mmar örneklern gösteren konak,
konut, serender gb ahşap malzemeye dayalı brçok yapı stoğunu da barındırır.

The village the mosque is situated in; Kasaba Köyü, is comprised of two Turkish baths still in use; one of which dates
back to 14th century, an another mosque, various mansions,
houses and hórreos reflecting the civil and rural architecture
of the region which predominantly utilizes hard wood.

İln kuzeybatısında, kente 15 klometre uzaklıkta Daday lçe
yolu üzerndek Kasaba Köyü’nde yer alan Mahmut Bey Camî,
1366 yılında dönemn Candaroğlu Beylğ emr Kötürüm Beyazıd’ın (1361-1385) kardeş Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. Cam, mhraba dkey üç nefl kurgusuyla dkdörtgen planlı
olarak zengn bezeme anlayışıyla dönemndek dğer camler
arasında öne çıkar. Ahşap dreklerle desteklenen tavan, bndrme şeklnde yapıya yerleştrlmştr.

Mahmut Bey Mosque, situated on Daday county road 15 km
northwest of the city in Kasaba Köyü, was founded back in 1366
by then ameer of Candaroğlu Seigniory Kötürüm Bayezid’s
(1361-1385) brother Mahmut Bey. The mosque distinguishes
itself from the period’s examples by its construction base of
three naves vertical to its mihrab and rich adornments constructed rectangular design. The ceiling is an early example of
dome and is supported by wooden posts.

Camî’nn öne çıkan özellklernden brs üç farklı sevyede
dört mahfl kurgusudur. Cam Anadolu’dak 13–14. yy’lardak
ahşap destek ve örtü sstemne at yapılar çnde, bezemeye
zemn oluşturan mmar kurgu ve bezeme programı açısından da ünk br yapıdır. Cam, eşsz kalem ş bezemeleryle
14. yy Beylkler Dönem çersnde nşa edlmş ve günümüze
özgün halde ulaşan tek yapı olmasıyla büyük br öneme sahptr.
Camnn ç kısmı aşı boyaları le yapılan kalem ş teknğndek canlı renklerdek yoğun motf ve kompozsyonlarla bezenmştr. Süslemelerde; turuncu le karmn arası kırmızılar, çvt
ve hava rengnde mavler, altın ve krl tonda sarılar, beyaz,
syah, koyu yeşl ve krem renkler kullanılmıştır. Süslemelerde
btksel ve geometrk motflerden oluşan bezemeler stlze bçmde smetr ve tekrarlar oluşan br kompozsyonda sunulmuştur. Mahmut Bey Camî’nn en öneml özellklernden br
de muhteşem oyma sanatıyla süslenmş grş kapısıdır. Mahmud oğlu Nakkaş Abdullah tarafından yapılan kapı geometrk
ve btksel detaylarla süslenmştr. Bugün Kastamonu Etnografya Müzes’nde serglenen kapı, ahşap oymacılık sanatı tüm
detaylarıyla brlkte beylk sanatının ulaştığı sevyey göstermek adına önemldr.
Mahmut Bey Camî Anadolu’dak lk ahşap sütun ve ahşap çatılı camlerden br olması ve aynı zamanda zengn kalem şl
bezemeleryle günümüze ulaşması açısından nadr br mmar
teknğ temsl eder.

Bu öneml nsanlık tarh mras 2014 yılında UNESCO
Dünya Kültür Mrası Geçc Lstesne alınarak nsanlığın ortak br değer olarak dünyaya sunulmuştur.

Another distinguishing feature of the mosque is its four mahfils on three levels. The mosque is unique with its adornments
and the architectural construction that allowed adornments
in 13th -14th century Anatolian mosque architecture. As the
only monument that remained authentic after its construction in 14th century Beylikler Dönemi (Seigniory Peirod), and
with its remarkable hand craft constructed adornments, the
mosque is of great importance.
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The interior part of the mosque is rich and vibrant with ochre,
hand-drawn patterns and compositions. Reds, indigos and
blues in between the colours of orange and carmine, gold and
off-yellow, white, black, dark green and crème colours are all
utilized in adornments. Herbal and geometrical motifs are
displayed in compositions of symmetry and repetition.
One of the most important characteristics of the Mahmut
Bey Mosque is its magnificent herbal and geometrical carvings done by muralist Mahmud oğlu Nakkaş on its entrance
doors. As an important example of the complexity reached by
the seigniories on wood carving, the door is now on display at
Kastamonu Ethnography Museum.
As the first example of wooden pillars and dome in Anatolia,
as well as authentic rich hand carved adornments, Mahmut
Bey Mosque offers a rare architectural example. As such the
mosque was chosen for UNESCO World Heritage Tentative List
in 2014 as a significant common heritage.

