
Kasaba Köyü 
Mahmut Bey Camiî
Candaroğulları Beyl�ğ�’n�n ahşap ve m�mar� sa-
natında ulaştığı noktanın z�rves� olan Mahmut Bey 
Cam�î, Kastamonu’nun olduğu kadar Türk�ye’n�n 
de en estet�k eserler�nden b�r�d�r.
Cam�n�n yer aldığı Kasaba Köyü, Mahmut Bey Cam�î yanı 
sıra b�r� y�ne 14. yüzyıldan kalma d�ğer� �se daha geç tar�hl� �k� 
hamam �le halen kullanılmakta olan y�ne başka b�r cam� yanı 
sıra bölgen�n s�v�l ve kırsal m�mar� örnekler�n� gösteren konak, 
konut, serender g�b� ahşap malzemeye dayalı b�rçok yapı sto-
ğunu da barındırır.
İl�n kuzeybatısında, kente 15 k�lometre uzaklıkta Daday �lçe 
yolu üzer�ndek� Kasaba Köyü’nde yer alan Mahmut Bey Cam�î, 
1366 yılında dönem�n Candaroğlu Beyl�ğ� em�r� Kötürüm Beya-
zıd’ın (1361-1385) kardeş� Mahmut Bey tarafından yaptırılmış-
tır.  Cam�, m�hraba d�key üç nefl � kurgusuyla d�kdörtgen planlı 
olarak zeng�n bezeme anlayışıyla dönem�ndek� d�ğer cam�ler 
arasında öne çıkar. Ahşap d�reklerle desteklenen tavan, b�nd�r-
me şekl�nde yapıya yerleşt�r�lm�şt�r.  
Cam�î’n�n öne çıkan özell�kler�nden b�r�s� üç farklı sev�yede 
dört mahf�l kurgusudur. Cam� Anadolu’dak� 13–14. yy’lardak� 
ahşap destek ve örtü s�stem�ne a�t yapılar �ç�nde, bezemeye 
zem�n oluşturan m�mar� kurgu ve bezeme programı açısın-
dan da ün�k b�r yapıdır. Cam�, eşs�z kalem �ş� bezemeler�yle 
14. yy Beyl�kler Dönem� �çer�s�nde �nşa ed�lm�ş ve günümüze 
özgün halde ulaşan tek yapı olmasıyla büyük b�r öneme sah�p-
t�r.  
Cam�n�n �ç kısmı aşı boyaları �le yapılan kalem �ş� tekn�ğ�nde-
k� canlı renklerdek� yoğun mot�f ve kompoz�syonlarla bezen-
m�şt�r.  Süslemelerde; turuncu �le karm�n arası kırmızılar, ç�v�t 
ve hava reng�nde mav�ler, altın ve k�rl� tonda sarılar, beyaz, 
s�yah, koyu yeş�l ve krem renkler kullanılmıştır. Süslemelerde 
b�tk�sel ve geometr�k mot�fl erden oluşan bezemeler st�l�ze b�-
ç�mde s�metr� ve tekrarlar oluşan b�r kompoz�syonda sunul-
muştur. Mahmut Bey Cam�î’n�n en öneml� özell�kler�nden b�r� 
de muhteşem oyma sanatıyla süslenm�ş g�r�ş kapısıdır. Mah-
mud oğlu Nakkaş Abdullah tarafından yapılan kapı geometr�k 
ve b�tk�sel detaylarla süslenm�şt�r. Bugün Kastamonu Etnog-
rafya Müzes�’nde serg�lenen kapı, ahşap oymacılık sanatı tüm 
detaylarıyla b�rl�kte beyl�k sanatının ulaştığı sev�yey� göster-
mek adına öneml�d�r.
Mahmut Bey Cam�î Anadolu’dak� �lk ahşap sütun ve ahşap ça-
tılı cam�lerden b�r� olması ve aynı zamanda zeng�n kalem �şl� 
bezemeler�yle günümüze ulaşması açısından nad�r b�r m�mar� 
tekn�ğ� tems�l eder. 
Bu öneml� �nsanlık tar�h� m�ras 2014 yılında UNESCO 
Dünya Kültür M�rası Geç�c� L�stes�ne alınarak �nsanlı-
ğın ortak b�r değer� olarak dünyaya sunulmuştur.
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Kasaba Village
Mahmut Bey Mosque
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.

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

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 con-
structed rectangular design. The ceiling is an early example of 
dome and is supported by wooden posts.

Another distinguishing feature of the mosque is its four mah-
fi ls 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 construc-
tion in 14th century Beylikler Dönemi (Seigniory Peirod), and 
with its remarkable hand craft constructed adornments, the 
mosque is of great importance.

The interior part of the mosque is rich and vibrant with ochre, 
hand-drawn pa� erns 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 magnifi cent herbal and geometrical carv-
ings 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 fi rst example of wooden pillars and dome in Anatolia, 
as well as authentic rich hand carved adornments, Mahmut 
Bey Mosque off ers a rare architectural example. As such the 
mosque was chosen for UNESCO World Heritage Tentative List 
in 2014 as a signifi cant common heritage.




