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ÖNSÖZ
Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasına parelel olarak Anadolu topraklarında
kurulmaya başlayan Türk Beylikleri, mimari ve el sanatları alanlarında, bazen Selçuklu
geleneğine bağlı bazen ise bulunduğu konumdan kaynaklanan, çevre kültürleri süzüp yeni bir
sentez ortaya koyan bir yorum sunmuştur. Selçuklu’dan Osmanlı’ya giden yolda özellikle de
Batı Anadolu’da tesis edilmiş olan Beylikler ile Osmanlı mimarisinin olgun örneklerine giden
yolda temel ilkeler belirlenmiş ve bu alanda öncü olacak uygulamalar ortaya konumuştur. Bu
açıdan Anadolu Beylikleri’ni Selçuklu ile Osmanlı arasında kültürel bağ kuran bir “köprü”
olarak tanımlamak yanlış olmaz. Selçuklular ve ilk Türk Beylikleri ile başlayan Anadolu’nun
Türkleşme ve İslamlaşma süreci, bu dönemde büyük bir yol katetmiştir. 11-12. yy.larda
Anadolu’da kullanılan ve üretilen edebi eserlerin diline baktığımızda, Arapça ve Farsça ile
karşılaşırken Beylikler döneminde giderek Türkçe’ye önem verildiği ve Türkçe’nin
kullanımının arttığı görülür. 1277 yılında Karamanoğlu Mehmed Bey, Türkçe’nin
kullanılmasını istediğini bir fermanla duyurmuştur. Dil alanındaki gelişmelerin yanında,
Selçuklu döneminde, Anadolu’da merakla gerçekleştirilen astronomi v.b. alanlardaki
çalışmaların bu dönemde de devam ettiğini, Germiyanoğlu Beyliği tarafından Kütahya’da
kurulan Vacidiye Medresesi’nde gözlem çalışmalarının yapıldığını ayrıca buranın bir rasathane
olarak hizmet verdiğini görmekteyiz. Denizcilik alanında da bu dönemde gerçekleşen
ilerlemeler kayda değerdir. Batı Anadolu Beylikleri deniz ticaretine önem vererek, buradan
kendilerine önemlibir gelir kaynağı temin etmişlerdir. Ayrıca Osmanlı’dan yaklaşık çeyrek asır
önce Rumeli’de fetihler gerçekleşmiştir. Doğu Akdeniz coğrafyası ile deniz ticareti sayesinde
kurulan bağlar özellikle de Batı Anadolu bölgesindeki Beyliklerin sanatını zenginleştirmiştir.
Diğer taraftan da özellikle Memluklar gibi güçlü bir devletle kurulan ilişkiler ayrıca
Memlukların bazı beyliklerin sınır komşusu olması Beylikler dönemi mimarisinin bu koldan da
beslenmesine olanak sağlamıştır. Beylikler dönemi olarak isimlendirilen bu dönemin sanatı ve
mimarisi ise tüm bu özetlediğimiz unsurların sentezi sonucu ortaya çıkan yeni bir yorumdur.
Bu kitapta tüm bu beylikler, Türk mimarisine kazandırdıkları değerler açısından
incelenerek, katkıları ön plana çıkarılarak tek tek tanıtılmaktadır. Ele alacağımız Beylikler
arasında Eşrefoğlu, Karamanoğlu, Eretnaoğlu, Hamidoğlu, Tekeoğlu, Menteoğlu, Aydınoğlu,
Saruhanoğlu, Germiyanoğlu, Candaroğlu (İsfendiyaroğlu), Ramazanoğlu ve Dulkadiroğlu
Beylikleri yer almaktadır. Beyliklere ait mimari eserler dışında, bu döneme ait el sanatları
örnekleri olan ahşap, alçı, kalem işi, sırlı tuğla-çini gibi bezeme kolları da ele alınarak
incelenecektir.
Bu kitabın amacı, Beylikler dönemi mimarisinin ve sanatının Ortaçağ ve Türk Sanatı ve
Mimarisi içerisindeki yerini ve önemini ortaya koyabilmektir.
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde, Kültürel Miras ve Turizm programının
açılmasına öncülük eden herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bu çalışmanın Türkiye kültür
mirası ve turizmine katkıda bulunmasını diliyoruz.
Prof. Dr. M.Baha TANMAN-.Doç.Dr. Sevgi PARLAK
06.02.2018, İstanbul.
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YAZAR NOTU
Bu kitap, Anadolu Beyliklerinin kültürel mirası üzerinedir. Bu konuda daha fazla bilgi
edinmek isteyenler için kazanımlar ve uygulamalar bölümünde yol gösterilmiştir. Ayrıca
bölüm sonlarında değerlendirme amaçlı sorulara yer verilerek konular pekiştirilmeye
çalışılmıştır.
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1. BEYLİKLER DÖNEMİ EL SANATLARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Beylikler Dönemi El Sanatlarına Genel Bakış
1.1. Beylikler Dönemi Genel Üslup Özellikleri ve Bezeme Anlayışı
1.2. Beylikler Dönemi El Sanatları
1.2.1. Seramik-Çini Bezeme
1.2.2. Alçı Bezeme
1.2.3. Kalem İşi Bezeme
1.2.4. Ahşap Sanatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Anadolu müzelerinde teşhir edilen Beylikler dönemine ait el sanatı örnekleri var

mıdır?
2)
Günümüzde devam eden Geleneksel El Sanatı kolları var mıdır? Geleneksel El
Sanatları’mızın sürdürülebilmesi için neler yapılabilir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Beylikler
Sanatları

Dönemi

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

El Beylikler dönemine ait el Ders
sunumlarını
sanatı kollarını, bunların inceleyerek, ders notlarını
teknik
uygulama okuyarak, müzeleri ziyaret
biçimlerini,
üslup ederek
ve
müze
özelliklerini,
motif kataloglarını inceleyerek.
repertuarını ve günümüzde
mevcut
olan
eserleri
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Çini ve Seramik Sanatı



Ahşap bezeme



Alçı bezeme



Kalem İşi bezeme



El Sanatları
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Giriş
Bu bölümde, el sanatları başlığı altında, Beylikler dönemine ait çini-seramik, alçı, ahşap ve
kalem işi bezeme gibi sanat kolları üslup, motif, kompozisyon, biçimlendirme ve teknik açılardan
ele alınarak, günümüze gelebilmiş eserler eşliğinde Beylikler dönemi el sanatları örnekleri
tanıtılmaktadır.
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1.1. Beylikler Dönemi El Sanatlarına Genel Bakış
Anadolu Selçuklu Devleti’nin XIII. yüzyılın sonuna doğru giderek gücünü yitirmesiyle
birlikte hakimiyet sahası olan Anadolu toprakları eyalatlere bölünerek bu topraklarda genellikle
kurucusunun ismi ile anılan beylikler ortaya çıkmıştır. Bu hareket sadece Anadolu ile sınırlı
kalmamış Aydınoğlu beyliğinin denizcilik faaliyetleri sayesinde Osmanlı’dan yaklaşık çeyrek asır
önce Rumeli topraklarına da ilk fetihler gerçekleşmiştir. Bu dönemden günümüze ulaşabilmiş ve
müzelere taşınmış olan taşınabilir kültür varlığı örnekleri azdır. Devam eden arkeolojik kazılarla
yeni tespit edilen ve müzelere taşınan eserler, bu bilgilerimizin her geçen gün artmasına vesile
olmaktadır. Bunun dışında, el sanatları adı altında ele aldığımız ve Beylikler dönemi el sanatları
hakkında bilgi sahibi olduğumuz örneklerin büyük bir çoğunluğunu mimariye bağlı bezeme
sanatları meydana getirmektedir. Beylikler döneminde inşa edilen cami, mescit, medrese, tarikat
yapıları, mezar yapıları (türbe, kümbet), imaret, han, hamam gibi yapılar çeşitli bezeme kollarına
dair önemli örnekler sunmaktadır. Bu dönemde çeşitli el sanatları kollarında Selçuklu geleneği
devam ederken, çevre kültürlerle kurulan siyasi, ekonomik, ticari, askeri ilişkiler sayesinde
Beylikler dönemi el sanatları kollarında farklı kültür izlerini tespit etmek mümkün olabilmektedir.
Bu kültür öğelerinin kaynakları, Doğu Akdeniz kültürlerinden, Orta Asya Türk Sanatı’ndan,
Anadolu’nun Türk öncesi döneminden, Suriye ve Memluk mimari izlerinden, Osmanlı ile
paralellik gösteren unsurlara kadar oldukça geniş bir yelpaze sunar. Beylikler dönemi, Anadolu
Selçuklu ile Osmanlı arasındaki geçisi saplayan bir dönem olması nedeniyle de pek çok
araştırmacı tarafından bir “kültürel köprü” tabiriyle tanımlanır. Bu bağlamda Beylikler dönemine
ait bazı örneklerde Selçuklu geleneği sürerken diğer grup eserlerde ise bazı yenilikçi biçimler
ortaya konmakta ve Osmanlı’ya hazırlık teşkil eden durumlarla karşılaşılmaktadır.

1.2. Beylikler Dönemi Genel Üslup Özellikleri ve Bezeme Anlayışı
Beylikler döneminde Selçuklu döneminde olduğu gibi sıkça kullanılan rumi, palmet, kıvrık
dal gibi kompozisyonların yanısıra Beylikler döneminde şakayık, zambak, krizantem gibi çiçek
motifleri sıkça tercih edilmiştir. Geometrik kompozisyonlar ve yazı da sıkça karşımıza
çıkmaktadır. Yazı alanında özellikle de makıli kufi yazı kompozisyonları önemli bir yer tutar. Bu
açıdan Türklerin hat sanatına önemli katkıları olduğunu hatırlatmak gerekir. İnsan ve hayvan
konulu figürlü bezeme konularının kitap sanatı dışında Selçuklu dönemine göre azalma gösterdiği
söylenebilir. Selçuklu dönemine göre daha natüralist bir yaklaşımla oluşturulmuş bitki formları
Beylikler dönemi için ise tipiktir1.

1.3. Beylikler Dönemi El Sanatları
1.3.1. Seramik-Çini Bezeme
Beylikler dönemi seramik ve çini sanatı büyük ölçüde Selçuklu geleneğine bağlıdır 2. Bu
1
2

Örcün Barışta, C.I. s. 88
Gönül Öney, Türk Çini Sanatı , Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul 1976, s. 49 v.d.
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dönemde özellikle de mimariye bağlı çini bezeme örneklerine Eşrefoğlu, Karamanoğlu,
Germiyanoğlu, Eretnaoğlu, Menteşeoğlu, Aydınoğlu, Saruhanoğlu ve Ramazanoğlu beyliklerinde
rastlanılmaktadır. Gündelik kullanıma dönük kap-kacak niteliğindeki seramik örnekleri dışında,
çini sanatı örneklerine mimariye bağlı olarak duvar kaplamalarında, mihrap, kemer, kubbe,
kubbeye geçiş, pencere ve kapı alınlıklarında, minare gövdelerinde ve sandularda rastlamaktayız.
Selçuklu dönemi mimarisinde kullanılan çinilerde biçim, boyut ve bezemenin yapının
işlevi ile bağımlı olmasına karşılık, Beylikler döneminde işleve yönelik bu ayırımın ortadan
kalktığı görülür. Beylikler devri türbelerinde çini süsleme Selçuklu dönemine göre enderdir.
Lahitlerde çini malzeme kullanımı da giderek azalmıştır.
Beylikler dönemi çini sanatı örnekleri çoğunlukla Selçuklu geleneğini sürdüren çiniler
olarak firuze, mor, kobalt mavisi renklerde sırlı tuğla, çini mozayik veya düz çini plakalar olarak
kullanılmışlardır. Yapı dışında minarede ve cephelerde sırlı tuğla, yapı içinde ise kubbe, duvar,
eyvan vs. de daha çok mozaik çini tekniği tercih edilmiştir.
Selçuklu döneminde sıkça kullanılan mozaik çini tekniği bu dönemde varlığını
sürdürmekte fakat firuze, mavi ve yeşilin tonları ile açık sarı ve beyaz gibi renkler kullanılarak
Beylikler döneminde renk sayısında bir artış gözlenmektedir. Selçuklular zamanında kullanılan
firuze ve mora ek olarak yeşil sarı ve beyaz rengi kompoziyonlara bu dönemde dahil edilmiştir3.
Beylikler dönemi örneklerine göz attığımızda, Beyşehir Eşrefoğlu Beyliği’ne ait Ulu
Cami’nin mihrabı Selçuklu geleneğine bağlılık göstermektedir. Mihrap mozaik çini tekniğinde ele
alınmıştır. Caminin yanında bulunan Eşrefoğlu Süleyman Bey Kümbedi’nin kubbe içini tezyin
eden bitkisel kompozisyonlu mozaik çiniler, camide mihrap önündeki kubbenin içini kaplayan
çinilerle birlikte Selçuk dönemi geleneklerini sürdürmektedir. Beylikler dönemine ait mihraplarda
Beyşehir Eşrefoğlu örneği dışında genellikle sadeleşen çini mozaik kompozisyonlar dikkat çeker.
Bitkisel desen hemen hemen ortadan kalkar. Bu dönemde ayrıca cephesinde kâselerin yer aldığı
mihraplar da söz konusudur. Konya’da Karamanoğlu beyliği döneminde yaptırılan Hasbey
Darûlhuffazı’nın mihrabında mozaik çini tekniği kullanılmıştır. Aydınoğulları beyliği zamanında
Birgi’deki Ulu Camii’nin Selçuklu geleneğine bağlanan, firuze ve koyu mor renkli geometrik
yıldız ve geçmelerden oluşan mozaik çinili mihrabı ile Ayrıca İsa Bey Camii’ndeki aynı tür çiniler
önemlidir.
Çini kullanımında alçı içine yerleştirilmiş çini örnekleri de ayrı bir grubu oluşturmaktadır.
14.-15. yüzyıllarda alçı mihraplarda alçıya gömülü firuze, lacivert, patlıcan moru, bazıları sıraltı
dekorlu çiniler ve “Milas tipi” olarak isimlendirilen İznik kâseleri bu devir eserlerinde görülen bir
yeniliktir4. Karamanoğulları beyliği döneminde de alçı dekoru içine ve harç içine yerleştirilmiş
mozayik çini örnekleri Karaman’da Hatuniye Medresesi süslemelerinde, Ermenak Tol Medrese
Türbesi’nde, Konya Burhaneddin Fakih Dede Kümbedi’nde devam eder.
Selçuklu dönemine göre azalmakla birlikte sırlı tuğla kullanımı Beylikler döneminde de
devam etmektedir. Karamanoğulları zamanında Akşehir’de Seyyid Mahmud Hayranî’nin
3
4

Şerare Yetkin, Anadolu Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1986, s. 197.
Öney, a.g.e., s. 49.
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kümbedi üzerinde üç renkli sırlı tuğla süslemeler, ayrıca sonradan bunlar arasına yerleştirilen
yıldız ve haç biçiminde çiniler önemlidir. Sırlı tuğla kullanımı Beylikler döneminde ağırlıklı
olarak minarelerde karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, Hamidoğulları Beyliği’ne ait Eğirdir Ulu
Camii’nin, Tekeoğlu Beyliği’ne ait Antalya Yivli Minare Camii’nin, Aydınoğlu Beyliği’ne ait
Birgi Ulu Camii’nin ve Saruhanoğlu Beyliği’ne ait Manisa Ulu Camii’nin minareleri örnek olarak
verebilir. Sırlı tuğla açısından bir diğer örnek ise Aydınoğlu Beyliği’ne ait Birgi Mehmet Bey
Türbesi’nin kubbesindeki sırlı ve sırsız tuğlalarla meydana getirilmiş kompozisyonlardır.
Beylikler devrinde en azından bir sureliğine Selçuklu’nun önemli çini merkezi olan
Konya’nın önemini muhafaza etmesi mümkündür. İznik ve Bursa eserlerinin çini malzemeleriyle
dikkati çekmeye başladığı 14. yüzyıl sonları ve 15. yüzyılda esas merkez muhakkak İznik, Bursa
ve ikinci sırada daha sonra Kütahya olacaktır5. 15. yüzyılda Bursa’da yapıldığını tahmin edilen
renkli sır tekniğindeki çinilerde lâcivert, firuze, mavi, siyah, sarı ve beyaz renkler kullanılmıştır.
Beylikler döneminde Selçuklu geleneğinden ayrılan teknikler de söz konusudur. Bu
bağlamda uzun ömürlü bir beylik olan Ramazanoğlu Beyliği’ninin Ulu Camii’nin hariminde ve
camiye bitişik türbesinde, bir kısmı sıraltı tekniğinde, bir kısmı da renkli sır tekniğindeki çini
bezemeleri Osmanlı üslubunun temsilcisi olarak görülmelidir. Bu tekniğe verilebilecek diğer
örnekler ise Germiyanoğlu Beyliği’ne ait Kütahya’daki II. Yakub Bey Türbesi ile Karamanoğlu
Beyliği’ne ait Karaman II. İbrahim Bey İmareti’nin mihrabında karşımıza çıkmaktadır.
Germiyanoğlu Beyliği’ne ait Hisarbeyoğlu Camii’nde karşımıza çıkan mavi-beyaz çiniler de
Osmanlı üslubu içerinde değerlendirilmelidir.

1.3.2. Alçı Bezeme
Beylikler döneminde alçı bezemeye mihraplarda, bunun yanı sıra bazı pencere
alınlıklarında, sandularda, ocak, raf ve dolap nişi gibi dekoratif uygulamalarda iç dekorasyon
malzemesi olarak rarstlanmaktadır. İstisnai bir uygulama olarak ise kalıp tekniğiyle ele alınmış
alçı levhalardan oluşan, yapıştırma ve giydirme yöntemiyle istenilen yere monte edilen minberler
de söz konusudur.
Beylikler dönemine ait alçı bezemelere Aydınoğlu Beyliği’ne ait Selçuk İsa Bey Camii’nin
bitkisel bezemeli alınlıklı mihrap nişinde, Kastamonu Kasabaköyü’ndeki Candaroğlu Beyliği’ne
ait Mahmud Bey Camii’nin mihrabında, Karamanoğlu Beyliği’ne ait II. İbrahim Bey
Kümbeti’ndeki sandukalar da rastlamaktayız. Bu sandukalarda İbrahim Bey’in oğulları Alaeddin
ve Kasım beyler yatmaktadır. Oyma ve kalıplama tekniğiyle yapılmış alçı sandukaların daha
evvelce altın yaldızla bezeli olduğu anlaşılmaktadır. Alçıdan yapılmış sanduka örnekleri
Karamanoğlu Beyliği yapısı olan Ermenek Tol Medrese Türbesi’nde de görülmektedir.
Eşrefoğlu Beyliği’ne ait Ulu Camii’nin mihrabının üzerinde bulunan kare biçimindeki tepe
penceresinin içinde, camiyle aynı dönemden kalma olduğu anlaşılan revzen (alçı vitray) kendi
türünün Anadolu Türk sanatındaki en eski örneklerindendir. Ayrıca harimin batı duvarının güney
kesiminde, uzun bir alçı raf yer alır. Gerek rafın gerekse de bunu destekleyen konsolların
5

Öney, a.g.e., 49.
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yüzeyleri rûmîler ve kabaralarla bezelidir. Karamanoğlu Beyliği’ne ait Niğde Şah Mescidi’nin
mihrabının sütunçeleri, mukarnaslı kavsarası ve çerçeve silmeleri alçı bezemeye verilebilecek
güzel örneklerdir. Aynı dönemden Ermenek Ulu Camii’nin mihrabı da çini ve alçıdan oluşan
ilginç süslemesiyle olduğu kadar sivri kemerli üç küçük pencereyle donatılmış olmasıyla da
kendine özgü bir tasarım sergileyen bir örnektir. Menteşeoğlu Beyliği’ne ait Balat İlyas Bey
Hamamı’nın duvarlarının üst kısmı ve örtüsü, malakârî ve alçı baskı teknikleri kullanılarak zengin
alçı bezemelerle dekore edilmiştir. Malakârî palmet dizileri, çeşitli rozetler, mukarnaslar
kullanılan bezeme öğelerinin başlıcalarıdır. Benzer bezemeler Balat’taki “Selçuklu Hamamı”
olarak bilinen hamamda da karşımıza çıkar.

1.3.3. Kalem İşi Bezeme
Eşrefoğlu Camii’nin ahşap örtü sisteminde karşımıza çıkan kalem işi bezemeler,
Anadolu’da kendi türünün en eski örneklerindendir. Ancak kısmen günümüze ulaşabilmiş olan bu
kalem işleri, başlıkların, bunlara oturan kirişlerin ve kirişlerin üzerinde sıralanan küçük
konsolların yüzeyinde bulunur. Kiremit kırmızısı, kirli sarı, yeşil gibi renklerin kullanıldığı kalem
işlerinde geometrik kompozisyonlar tercih edilmiştir.
Karamanoğlu Beyliği’ne ait Ermenek Ulu Camii’nin minber korkuluğunun altındaki
pervazın yüzeyinde kalem işi tekniğiyle yapılmış, kıvrık daldan alternatif olarak çıkan yaprak ve
lâle motifleri görülür. Kalem işinde ve korkulukta renk olarak kiremit kırmızısı, siyah ve sarı
kullanılmıştır.
Kasaba Köyü Camii (1366) ise Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’da en görkemli örnekleri
inşa edilmiş olan ahşap direkli ulu camilerin, plan şeması açısından köy ölçeğinde tasarlanmış
ufak bir modelini ortaya koyarken ahşap üzerine yapılmış kalem işi bezemeleriyle bu sınırların
dışına taşmakta ve motif repertuarıyla büyük ölçüde Selçuklu üslubunu devam ettirmektedir.

1.3.4. Ahşap Sanatı
Beylikler dönemi sanatında ahşap işçiliği önemli bir yer tutmaktadır. Mimariye bağlı
ahşap sanatı dediğimizde, ahşap direkli camilerde görülen ahşap sütunlar, sütun başlıkları, ahşap
tavan sistemleri, bunun dışında farklı işlevlere sahip yapılarda (cami, medrese, türbe v.s.) görülen
pencere, dolap, niş ve kapı kanatları ahşap bezemenin görüldüğü yerlerdir. Ayrıca mimariden
bağımsız olsa da onun tamamlayıcısı durumundaki minberler, kürsüler, rahleler v.s. ahşap
sanatına dair zengin örnekler sunarlar. Selçuklu döneminde kullanılan oyma, şebekeli oyma,
geçme (kündekari) ve kakma tekniği bu dönemde de kullanılmaya devam etmiştir.
Beylikler döneminin ahşap direkli camileri arasında Eşrefoğlu Beyliği’ne ait Beyşehir’deki
Süleyman Bey Camii ile Candaroğlu Beyliği’ne ait Kastamonu Kasaba Köyü Camii büyük önem
taşımaktadır. Beylikler döneminden ahşap bezemeye sahip en zengin iki örnek olmalarının yanı
sıra bu iki örnek ahşap üzerine yapılmış orjinal kalem işi bezemeye sahip olmaları açısından da
benzerdirler. Beyşehir’deki Eşrefoğlu Beyliği’ne ait Süleyman Bey Camii’nde ibadet mekânı,
kıble doğrultusunda (mihrap duvarına dik olarak) altı sıra halinde uzanan toplam 48 ahşap direkle
yedi sahna ayrılmıştır. Direklerin bazıları sekizgen, bazıları daire kesitlidir. Kimilerinin de alt
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kısmı daire, üst kısmı sekizgendir. Bunların bir kısmı sekiz kollu yıldız biçimindedir ve yelpaze
motifleriyle bezelidir. Bazıları da altta kare, üstte daire biçiminde olup kaval silmelidir. Direklerin
üzerine mukarnaslı ahşap başlıklar ve yastıklar konmuş, bunlara oturan ve kıble doğrultusunda
gelişen kirişlerin üzerine de çatı örtüsünü taşıyan mertekler yerleştirilmiştir. Harimin güneybatı
köşesinde bulunan dikdörtgen planlı fevkânî emîr mahfili iki direğe ve duvarlara oturan kirişlerle
taşınmaktadır. Mahfile çıkış batı duvarına yaslanan tek kollu ahşap bir merdivenle sağlanır. Söz
konusu mahfil 1228/29 tarihli Divriği Ulu Camii’ndekiyle birlikte, Anadolu Türk mimarisindeki
en erken mahfil örneklerindendir. Aynı şekilde, dikdörtgen planlı fevkânî müezzin mahfili de,
kirişlerle, orta sahnın kıble yönündeki dört direğe oturtulmuştur. Diğer taraftan kuzeydeki son
cemaat yerinin üstü kadınlar için bir fevkânî mahfil olarak değerlendirilmiştir. Bütün bu mahfiller
şebekeli ahşap korkuluklarla çevrilidir. Bunların yanı sıra, harimin güneydoğu ve güneybatı
köşelerinde, mihrap duvarından itibaren ilk sıradaki direklerin hizasına kadar gelen, ahşap
şebekelerle sınırlandırılmış maksureler vardır. Bunların ileri gelen devlet adamları ve ulema için
tasarlandığı düşünülebilir. Emîr mahfilini, bu mahfile çıkan merdivenini, harimin güneybatı ve
güneydoğu köşelerindeki maksureleri, kuzeydeki fevkânî kadınlar mahfilini kuşatan ahşap
korkuluklarda ajurlama (şebeke) tekniğiyle basit geometrik şemalar (taksimat) meydana
getirilmiştir. Maksureleri sınırlandıran korkuluklarda, taçkapının solundaki pencere gibi, Bursa
kemerli birer kapı bulunur.
Caminin ahşap kapı ve pencere kanatlarında, farklı biçimlerde yerleştirilmiş dikdörtgen
panolar (aynalar/tablalar) rûmîli kompozisyonlarla süslüdür. En üstte yer alan tablalarda sülüs
veya çiçekli kûfîyle yazılmış âyet ve hadis ibareleri vardır.
Camideki ahşap bezeme öğelerinin en görkemlisi şüphesiz minberdir. Bütünüyle ahşaptan
mamul olan minberin yan cephelerindeki üçgenler, köşk kısmının altındaki büyük dikdörtgen
panolar ve kapı kanatları kündekârî tekniğiyle işlenmiştir. Bunların geometrik kompozisyonlarını
oluşturan, farklı biçimlerdeki parçalarda rûmîli bezeme grupları bulunmaktadır. Korkuluklarla
köşk kısmının altındaki kare pano ise geometrik şebekelerle değerlendirilmiştir. Minberin kapısı
dilimli bir sivri kemerle donatılmış ve içinde kûfî-makılî hatlı “Allah - Muhammed - Ebûbekir Ömer - Osman - Ali ” isimlerinin yazılı olduğu, kare biçiminde bir alınlıkla taçlandırılmıştır.
Kemerle alınlık arasındaki yatay kayıtta Süleyman Bey’in adını veren Arapça bir kitabe bulunur.
Kemerin üzerindeki üçgen yüzeyler rûmîlerle bezenmiş, bu bezemenin içine sağda “amel-i ”,
solda “İsa ” şeklinde (amel-i İsa = İsa’nın işidir) minberi yapan marangozun adı yazılmıştır.
Kasaba Köyü Camii’nde ahşap direkleri taçlandıran mukarnaslı ahşap başlıklar tamamen Selçuklu
üslubundadır. Başlıklar, kirişler, mertekler, kirişlerin yanlarındaki konsollar, bunların arasında
kalan yüzeyler, mahfil tavanları, günümüze kadar bozulmadan kalabilmiş olan kalem işleriyle
bezelidir. Canlı ve neşeli renklerin kullanıldığı kalem işlerinde, Selçuklu üslubuna bağlanan
geometrik motiflerin yanı sıra XIV. yüzyıl üslubunun özelliklerini taşıyan iri rûmîler ve şakâyık
çiçekleri de yer alır. Diğer taraftan fevkânî mahfilindeki dikmelerin, Bursa kemerlerinin,
kirişlerin ve şebekelerin yüzeyi de aynı şekilde kalem işleriyle bezelidir.
Bu iki örnek dışında ahşap taşıyıcılı (direkli) veya ahşap tavanlı başka yapılarda söz
konusudur. Karamanoğlu Beyliği’ne ait ahşap direkli düz çatılı camilere Ermenek Akça Mescit
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(1300/01), Konya Meram Camii (XV. yy. 1. çeyreği) ve Niğde Şah Mescidi (1413/14) örnek
olarak verilebilir.
Bu döneme ait orjinal ahşap minberler arasında Menteşeoğlu Beyliği’ne ait Eski Çine
Ahmed Gazi Camii’nin (XIV.yy.1.çeyreği) minberi özgün bir olarak verilebilir. Minberin yan
yüzeyleri alttan ve kıble yönünden, rûmi bezemeli kayıtların çerçevelediği dikdörtgen panolarla
kuşatılmıştır. Bunlarla korkuluk arasında kalan üçgen yüzeyler kesişen onikigenlerden meydana
gelen bir şebekeyle doldurulmuştur. Korkuluk da şebeke şeklinde olup kesişen kırık çizgilerin
sınırladığı altıgenler dört kollu yıldızları içerir. Minberin kapısı da rûmîli dikmelerle bunların
taşıdığı, Selçuklu sülüsüyle yazılmış bir ayetin bulunduğu bir alınlıktan oluşur. Aydınoğlu
Beyliği’ne ait Birgi Ulu Camii’nde Selçuklu üslubunu ve tekniklerini sergileyen ahşap minberle
ahşap pencere kapakları dikkati çeker. Muzafereddin bin Abdülvahid adlı bir ustanın eseri olan
minber 1320 tarihlidir. Minberi oluşturan parçalar ceviz ağacından, çok ince bir işçilikle
yontulmuş ve kündekârî tekniğiyle bir araya getirilmiştir. Geometrik olan ana kompozisyonu
oluşturan parçaların ayrıntılarında stilize bitkisel motifler ve rûmîler kullanılmıştır. Aynı ustanın
eseri olan pencere kapaklarında Selçuklu Dönemi ciltlerini hatırlatan salbekli şemseler, kapakların
üst tablalarında Selçuklu sülüsüyle yazılmış âyet ve hadis ibareleri bulunmaktadır. Ahşap
bezemenin görüldüğü bir başka yer alan pencere ve kapı kanatları açısından da Beylikler dönemi
oldukça zengindir. Candaroğlu Beyliği’ne ait Kastamonu Kasaba Köyü Camii’yle İbn Neccâr
Camii’nde görülen ve büyük benzerlik gösteren kapı kanatları aynı ustanın (Ankaralı Nakkaş
Abdullah bin Mahmud’un) eseridir. Karamanoğlu Beyliği’ne ait Karaman’daki İbrahim Bey
İmareti’nin ahşap kapı kanatlarındaki arslan, grifon ve doğuran kadın motifleri İslâm öncesi Orta
Asya Türk inançlarından ve kısmen eski Anadolu kültlerinden kaynaklanan semboller içerir.
Saruhanoğlu Beyliği’ne ait Manisa’daki İshak Bey Kümbeti’nin geometrik kurgulu kapı kanakları
da özgün örneklerdir. Eşrefoğlu Süleyman Bey’in Beyşehir’deli kümbetinin ahşap kapı
kanatlarında, içleri rûmîlerle süslü kartuşlardan oluşan zikzaklı bir kompozisyon, üstte yer alan
dikdörtgen tablalarda da sülüs hatlı âyetler yer alır.
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Uygulamalar
1)
İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret ederek müzedeki Beylikler dönemi
eserlerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret ettiniz mi?

14

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu Selçuklu Devleti’nin XIII. yüzyılın sonuna doğru giderek gücünü yitirmesiyle
birlikte hakimiyet sahası olan Anadolu toprakları eyalatlere bölünerek bu topraklarda genellikle
kurucusunun veya boyun ismi ile anılan beylikler ortaya çıkmıştır. Bu dönemden günümüze
ulaşabilmiş ve müzelere taşınmış olan taşınabilir kültür varlığı örnekleri azdır. Devam eden
arkeolojik kazılarla yeni tespit edilen ve müzelere taşınan eserler, bu bilgilerimizin her geçen gün
artmasına vesile olmaktadır. Bu dışında, el sanatları adı altında ele aldığımız ve Beylikler dönemi
el sanatları hakkında bilgi sahibi olduğumuz örneklerin büyük bir çoğunluğunu mimariye bağlı
bezeme sanatları meydana getirmektedir. Bu bölümde de Beylikler dönemlerine ait kalem iş,
ahşap, alçı ve çini örnekleri ele alınarak incelenmiştir.
Beylikler dönemi, Anadolu Selçuklu ile Osmanlı arasındaki geçisi saplayan bir dönem
olması nedeniyle de pek çok araştırmacı tarafından bir “kültürel köprü” tabiriyle tanımlanır. Bu
bağlamda, Beylikler dönemine ait bazı örneklerde Selçuklu geleneği sürerken diğer grup eserlerde
ise bazı yenilikçi biçimler ortaya konmakta ve Osmanlı’ya hazırlık teşkil eden durumlarla
karşılaşılmaktadır.
Beylikler döneminde Selçuklu döneminde olduğu gibi sıkça kullanılan rumi, palmet, kıvrık
dal gibi kompozisyonlarının yanısıra Beylikler döneminde şakayık, zambak, krizantem gibi çiçek
motifleri sıkça tercih edilmiştir. Geometrik kompozisyonlar ve yazı da sıkça karşımıza
çıkmaktadır. Yazı alanında özellikle de makıli kufi yazı kompozisyonları önemli bir yer tutar. Bu
açıdan Türklerin hat sanatına çönemli katkıları olduğunu hatırlatmak gerekir. İnsan ve hayvan
konulu figürlü bezeme konularının kitap sanatı dışında Selçuklu dönemine göre bir azalma
gösterdiği söylenebilir.
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Bölüm Soruları
1)
Eşrefoğlu Süleyman Bey’in Beyşehir’de yaptırdığı kendi adıyla anılan caminin
mihrabında hangi teknik uygulanmıştır?
a)

Mozaik çini tekniği

b)

Çok renkli sır tekniği

c)

Mavi beyaz tekniği

d)

Rodos işi olarak bilinen teknik

e)

Şam işi olarak bilinen teknik

2)
Sırlı tuğla tekniği Beylikler dönemi yapılarının özellikle hangi bölümlerinde
kullanılmıştır?
a)

Son cemaat yeri

b)

Mihrap

c)

Minare

d)

Kıble duvarında

e)

Giriş cephesinde

3)
olmuştur?

Özellikle 15. yüzyıldan sonra Anadolu’da en önemli çini üretim merkezi neresi

a)

Kütahya

b)

Çanakkale

c)

Edirne

d)

Diyarbakır

e)

İznik

4)

Beylikler döneminden hangi yapıda alçı sanduka örneklerine rastlanmaktadır?

a)

Sivas Güdük Minare adıyla bileinen Şeyh Hasan Kümbeti’nde

b)

Karaman II. İbrahim Bey Kümbeti’nde

c)

Birgi Mehmed Bey Türbesi’nde
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d)

Niğde Sungur Ağa Kümbedi

e)

Kayseri Ali Cafer Kümbedi

5)
Beylikler döneminden kalma orjinal revzen (alçı vitray) örneği aşağıdaki yapılardan
hangisinde ortaya çıkar?
a)

Aksaray Ulu Camii’nde

b)

Korkuteli Alaeddin Camii’nde

c)

Eğirdir Ulu Camii’nde

d)

Eşreoğlu Süleyman Bey’in Beyşehir’de yaptırdığı camide

e)

Kırşehir Âşık Paşa Türbesi

6)

Beylikler döneminden kalma malakari bezemeye hangi yapıda rastlıyoruz?

a)

Antalya Yivli Minare Camii

b)

Balat İlyas Bey Camii

c)

Balat İlyas Bey Hamamı

d)

Selçuk İsa Bey Camii

e)

Birgi Mehmed Bey Türbesi

7)
Aşağıdaki yapılardan hangisi ahşap üzerine kalem işi bezemenin en zengin
örneklerine sahiptir?
a)

Kastamonu Kasaba Köyü Camii

b)

Aksaray Ulu Camii

c)

Eğirdir Ulu Camii

d)

Adana Ulu Camii

e)

Kütahya Kurşunlu Camii

8)
anıtsalıdır?

Aşağıdaki camilerden hangisi Beylikler dönemi ahşap direkli camilerin en

a)

Kütahya Hisarbeyoğlu Camii

b)

Eşreoğlu Süleyman Bey’in Beyşehir’de yaptırdığı cami
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c)

Afyonkarahisar Kubbeli Mescit

d)

Manisa Ulu Camii

e)

Elbistan Ulu Camii

9)
Candaroğlu beyliğine ait Kastamonu’ndaki İbn Neccar Camii ile Kasaba Köyü
Camii’nin ahşap ustası kimdir? Somut olmayan kültürel mirasın farkı nedir?
a)

Antepli (Ayıntabî) Mehmed bin Abdülaziz ibn el-Dıkkî

b)

Ankaralı Nakkaş Abdullah bin Mahmud

c)

Muzafereddin bin Abdülvahid

d)

Usta İsa

e)

İbn Neccâr/Dülgeroğlu” lakaplı Murad oğlu Hacı

10) Karamanoğlu Beyliği’ne ait Karaman’daki İbrahim Bey İmareti’nin ahşap kapı
kanatları hangi bezeme çeşiti açısından istisnai bir örnek teşkil etmektedir? nda bezeme açısından
nelere rastlanmaktadır?
a)

Arabesk kompozisyonlar

b)

Soyut bitkisel bezemeler

c)

Geometrik kompozisyonlar

d)

Dekoratif yazı kompozisyonları

e)

Figürlü bezeme

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)e, 4)b, 5)d, 6)c, 7)a, 8)b, 9)b, 10)e
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2. EŞREFOĞULLARI BEYLİĞİ (1280-1326)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Eşrefoğlu Beyliği: Tarihçe
2.2. Eşrefoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserlerin Genel Özellikleri (Mimari ve Süsleme)
2.3. Eşrefoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
2.3.1. Beyşehir’deki Eşrefoğlu Külliyesi (cami, medrese, kümbet ve sebil)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
sahiptir?

Eşrefoğlu Külliyesi’nin Anadolu Selçuklu ve Memluk Sanatı ile olan bağı nedir?
Eşreoğlu Külliyesi hangi ilkler açısından Sanat Tarihi’nde büyük bir öneme
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Eşrefoğlu
Kültürel Mirası

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Beyliğinin Beyliğe
ait
eserlerin Beyliğe ait mimari eserleri
özellikleri ve önemi ile bu inceleyerek (fotoğraflardan,
eserlerde görülen farklı 3d web sitelerinden veya
kültürel etkileri öğrenir
külliyeye ait yapıları yerinde
görerek)

Eşrefoğlu
Külliyesi’nin XIII. yüzyıl sonunda ve Beyliğe ait mimari eserleri
yapılarında görülen bezeme XIV. yüzyıl Anadolu’sunda ve
bu
beyliğe
ait
teknikleri ve motifler
kullanılan
bezeme müzelerdeki
eserleri
tekniklerini
ve
motif inceleyerek (fotoğraflardan,
repertuarını öğrenir
3d web sitelerinden veya
külliyeye ait yapıları ve
müzelerdeki eserleri yerinde
görerek)
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Anahtar Kavramlar


Eşrefoğlu Beyliği



Eşrefoğlu Emirleri



Ahşap direkli camiler



Mihrap önü kubbesi uygulaması



Çini mozaik mihrap



Ahşap üzerine kalem işi bezeme



Kündekari tekniği (ahşap bezeme)



Müezzin mahfili (ahşap)



Kümbet



Anadolu Selçuklu geleneğinin takipçisi



Açıklı avlulu ve eyvanlı medrese şeması



Devşirme malzeme kullanımı



En eski revzen (alçı vitray) uygulama
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Giriş
Bu bölümde Anadolu’daki beyliklerden en erken tarihlilerinden biri olan, 1280-1326 yılları
arasında Beyşehir ve civarında hüküm sürmüş Eşrefoğlu Beyliği’ne ait mimari eserler
tanıtılmıştır. Beyliğe ait yapılardaki bazı detaylar, 13. ve 14. yüzyıl Anadolu’sunun sanatını
tanımak açısından büyük önem arz etmektedir.
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2.1. Tarihçe
Anadolu’da kurulan beyliklerin en erken tarihlilerinden biri olan Eşrefoğulları Beyliği Orta
Anadolu’nun batı kesiminde, Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Akşehir ve Bolvadin’de hüküm
sürmüştür. 1308’e kadar Anadolu Selçukluları’na, bu tarihten itibaren de İlhanlılar’a tabi olan
beyliğin başkenti, beyliğin kurucusu Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey’den dolayı “Süleyman
Şehri” olarak da anılan Beyşehir’dir.
Eşrefoğlu Emîrleri:
1. Seyfeddin Süleyman Bey.............1280 - 1302
2. Mübarizeddin Mehmed Bey.........1302 - 1325
3. Süleyman Şah Bey........................1325 - 1326

2.2. Eşrefoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserlerin Genel Özellikleri
Nispeten küçük bir bölgede, kısa bir süre hüküm sürmüş olan Eşrefoğulları Beyliği’nde
yoğun bir imar faaliyeti gözlenmemektedir. Başkentleri Beyşehir’de beyliğin kurucusu Seyfeddin
Süleyman Bey’in yaptırdığı cami, medrese ve kümbet, tasarımları ve süslemeleriyle büyük
ölçüde Anadolu Selçuklu mimarisini devam ettirir. Özellikle Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Anadolu
Selçuklu döneminin ahşap direkli ulu camilerinin temel özelliklerini paylaşır. Aynı külliyedeki
medrese de söz konusu dönemin açık avlulu ve eyvanlı medrese şemasına sahiptir. Bu sürekliliğin
başlıca sebebi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentine yakın bir konumda yer almaları,
Beyşehir ile çevresinde Selçuklu mimari mirasının yoğun şekilde hissedilmesi olsa gerektir.
Yine de caminin tasarımında Selçuklu cami mimarisinde görülmeyen ve birtakım yeni
arayışlara işaret eden farklılıklar dikkati çeker. Yapının kuzeydoğu köşesinin, sokağın çizgisine
uyularak pahlanması, bu pahlı kenarda bulunan taçkapıdan önce kapalı son cemaat yeri niteliğinde
bir hazırlık mekânına girilmesi, söz konusu mekânla asıl harim arasında ikinci bir taçkapının yer
alması bu yeniliklerin en önemlilerindendir.

2.3. Eşrefoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
2.3.1. Beyşehir’deki Eşrefoğlu Külliyesi (Cami, Medrese, Kümbet ve
Sebil)
Beyşehir’deki Eşrefoğlu Külliyesi cami, medrese, kümbet ve sebilden meydana
gelmektedir. Banisi Seyfeddin Süleyman Bey’dir. Cami ve sebil 1297-1299 yıllları arasında inşa
edilmiştir. Külliyenin parçası olan medrese ve kümbetin inşa tarihleri kesin olarak bilinmemekle
birlikte medrese 1297-1299 yılları arasına, kümbet ise 1302 yılına ait olarak yorumlanmaktadır.
Yerleşim Planı: Anadolu Türk mimarisinin erken tarihli bütün külliyelerinde olduğu gibi,
Eşrefoğlu Külliyesi’nde de asimetrik bir yerleşim düzeni gözlenir. Baninin kümbedi, külliyenin
merkezi olan caminin doğu cephesine bitişik olarak tasarlanmış, sebil caminin kuzeydoğu
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köşesindeki minarenin altına yerleştirilmiştir. Minarenin kuzeyinde, cami kitlesine bitişen ve
fonksiyonu tespit edilemeyen (dârülkurra/dârülhuffaz olması muhtemel) bir yapının duvar
kalıntıları bulunur. Halk arasında “Taş Medrese” diye anılan yapı ise caminin batısındaki sokağın
karşı yakasında bağımsız olarak tasarlanmıştır. Külliyenin kuzeyinde yer alan, Osmanlı dönemine
ait bedesten, Beylikler döneminden sonra da külliyenin, şehrin merkezini oluşturduğunu gösterir.

2.3.1.1. Cami ve Sebilin Mimari ve Süsleme Özelllikleri
Mimari Özellikleri
Dikdörtgen bir alanı (40.00 x 27.00 m.) kaplayan cami kâgir duvarlarla kuşatılmış, harimin
üzeri, mihrap önü kubbesi dışında, ahşap direklerin taşıdığı düz ahşap çatıyla kapatılmıştır.
Aslında toprakla örtülü olması gereken çatı yakın tarihli onarımlarda kurşun kaplı kırma çatıların
altına alınmıştır.
Dikdörtgenin kuzeydoğu köşesi, yolun çizgisine (arsanın sınırına) uydurularak pahlanmış,
caminin ana girişi (cümle kapısı) olan anıtsal taçkapı bu pahlı yüzeyin kuzey ucuna
yerleştirilmiştir. Taçkapının üst kesimindeki kitabe Süleyman Bey’in adıyla inşaatın başlama
tarihini (696=1297) verir. Söz konusu kesimde düzgün kesme taş işçiliği, caminin diğer
cephelerinde ise, ahşap hatıllarla donatılmış moloz taş örgü görülmektedir. Harimin batı ve doğu
duvarlarında ufak boyutlu iki kapı daha vardır. Kümbede komşu olan basık kemerli doğu kapısı
bezemesizdir. Batı cephesinde yer alan, aynı şekilde basık kemerli, ancak kitabeli ve bezemeli
olan kapının, caminin güneybatı köşesindeki emîr (bey) mahfiliyle bağlantılı olduğu
anlaşılmaktadır.
Kuzeydoğudaki taçkapıdan önce, bir tür kapalı son cemaat yeri olan ve harimin kuzeyini
işgal eden yamuk planlı mekâna girilir. Son cemaat yerine girince hemen solda bulunan sivri
kemerli ikinci (iç) taçkapıdan asıl harime dahil olunmaktadır. Bu kapının üzerindeki mozaik çini
kitabede yine Süleyman Bey’in adıyla yapının tamamlanma tarihi (699=1299) yer alır.
İbadet mekânı, kıble doğrultusunda (mihrap duvarına dik olarak) altı sıra halinde uzanan
toplam 48 ahşap direkle yedi sahna ayrılmıştır. Direklerin bazıları sekizgen, bazıları daire
kesitlidir. Kimilerinin de alt kısmı daire, üst kısmı sekizgendir. Direkler kesme taştan kaidelere
oturur. Bunların bir kısmı sekiz kollu yıldız biçimindedir ve yelpaze motifleriyle bezelidir.
Bazıları da altta kare, üstte daire biçiminde olup kaval silmelidir. Direklerin üzerine mukarnaslı
ahşap başlıklar ve yastıklar konmuş, bunlara oturan ve kıble doğrultusunda gelişen kirişlerin
üzerine de çatı örtüsünü taşıyan mertekler yerleştirilmiştir.
İç taçkapının açıldığı orta sahın diğerlerinden daha geniş ve daha yüksek olarak
tasarlanmıştır. Burada kuzeyden güneye doğru, “karlık” denilen üstü açık bölüm, zemini
yükseltilmiş (fevkânî) müezzin mahfili ve mihrap önü kubbesi ile örtülü kare planlı birim yer alır.
Dışarıdan sekizgen prizma biçiminde bir külâhla taçlandırılmış olan mihrap önü kubbesi tuğla
örgülü sivri kemerlere, bunlar da, ikisi mihrap duvarına gömülü (duvar payesi) olan, kesme taştan
dört payeye oturur. Serbest payeler sekiz kollu yıldız biçiminde olup köşeleri yelpazeli kaide ve
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başlıklara sahiptir. Duvar payeleri ise dikdörtgen kesitlidir. Kubbeye geçiş, Selçuklu tarzında,
yelpaze gibi açılan üçgen pandantif öğelerinden meydana gelir.
Harimin güneybatı köşesinde bulunan dikdörtgen planlı fevkânî emîr mahfili iki direğe ve
duvarlara oturan kirişlerle taşınmaktadır. Mahfile çıkış batı duvarına yaslanan tek kollu bir ahşap
merdivenle sağlanır. Söz konusu mahfil 1228/29 tarihli Divriği Ulu Camii’ndekiyle birlikte,
Anadolu Türk mimarisindeki en erken mahfil örneklerindendir. Aynı şekilde, dikdörtgen planlı
fevkânî müezzin mahfili de, kirişlerle, orta sahnın kıble yönündeki dört direğe oturtulmuştur.
Diğer taraftan kuzeydeki son cemaat yerinin üstü kadınlar için bir fevkânî mahfil olarak
değerlendirilmiştir. Bütün bu mahfiller şebekeli ahşap korkuluklarla çevrilidir. Bunların yanı sıra,
harimin güneydoğu ve güneybatı köşelerinde, mihrap duvarından itibaren ilk sıradaki direklerin
hizasına kadar gelen, ahşap şebekelerle sınırlandırılmış maksureler vardır. Bunların ileri gelen
devlet adamları ve ulema için tasarlandığı düşünülebilir.
Cepheler birbirinden farklı ve asimetrik biçimde düzenlenmiştir. Kuzey cephesi tamamen
sağırdır. Güney cephesinde mihrabın arkasına gelen kısım dışa taşkındır. Mihrabın yanlarında altlı
üstlü ikişer pencere yer alır. Alttakiler dikdörtgen, üsttekiler sivri kemerlidir. Ayrıca taçkapının
solunda boyutları ve özenli süslemesi ile diğerlerinden ayrılan bir pencereyle son cemaat yerinin
batı duvarında dikdörtgen bir pencere bulunur. Bunların dışında duvarların alt kesimi sağır
bırakılmış, üst kesimlerine ise, ahşap hatıllara oturan ufak boyutlu dikdörtgen pencereler
açılmıştır. Emîr mahfilinin bulunduğu kesimde çatı bir miktar yükselmekte,böylece dışarıdan
algılanabilen bu kesimde pencere sıraları da değişmektedir.
Taçkapının sağında yükselen minarenin kapısı son cemaat yerine açılır. Kare tabanlı ve
kesme taş örgülü kaide aynı zamanda sebil olarak tasarlanmıştır. Sivri kemerli sebil penceresinin
altındaki su haznesi Roma dönemine ait, üzerinde insan kabartmaları bulunan bir lahittir.
Minarenin, tuğla örgülü çokgen gövdesine kesme taştan iki renkli üçgenler kuşağıyla geçilir.
Sekiz kollu yıldızlarla bezeli, kesme taştan korkuluklar şerefeyi kuşatır. Kurşun kaplı koni
biçimindeki ahşap külâh Osmanlı döneminde yenilenmiş olmalıdır.
Eşrefoğlu Camii ahşap direkli Anadolu Selçuklu ulu camilerinin mirasçısıdır. Ancak
harimin arsanın sınırlarına uydurularak pahlanması, ayrıca mihrap duvarında gözlenen iki sıralı
pencere düzeni daha ziyade Memlûk etkisini yansıtan özelliklerdir. Bu arada pahlı kenarın
harimden algılanmamasını sağlayan, başka bir deyimle harimi düzgün dikdörtgen bir mekân
haline getiren, kapalı son cemaat yeri niteliğindeki kesim de bu yapıya özgü ilginç bir
uygulamadır.
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Süsleme Özellikleri
Taş süslemenin en zengin tutulmuş olduğu yer taçkapıdır. Anıtsal boyutları, oranları,
ayrıntıları ve süslemesiyle Selçuklu çizgisini sürdüren taçkapının dikdörtgen cephesi, damarlı
rûmîlerle bezeli kuşaklarla çerçevelenmiş, basık kemerli kapı yüksek bir nişin içine alınmıştır. Söz
konusu nişin yükseltilmiş yuvarlak kemeri çubuklu olarak tasarlanmış ve rûmîlî bir şeritle
kuşatılmıştır. Taçkapının kavsarası mukarnas dolguludur. Gerek kavsarayla çubuklu kemer
arasında, gerekse de bu kemerle dış çerçeve arasında kalan üçgen yüzeylerde yuvarlak rozetler yer
alır. Girintinin köşeleri, yüzeyi rûmîlerle bezeli, üzerinde stilize akantus yapraklı başlıklar
bulunan sütunçelerle yumuşatılmıştır. Sütunçelerin yüzeyi de rûmîlerle süslenmiştir. Nişin yan
yüzeylerinde, köşe sütunçeleri ve mukarnaslı kavsarası olan, mihrap görünümlü küçük nişler
bulunur. Asıl kapının söveleri ve basık kemeri, alternatif olarak siyah ve beyaz taşlarla geçmeli
olarak örülmüştür. Üzengi taşları ile kilit taşında iri yaprak kabartmaları dikkati çeker. Kilit
taşındaki yaprağın altında damla şeklinde bir sarkıt vardır. Bu süsleme ayrıntısı ileride birtakım
Karamanoğlu taçkapılarında da görülecektir. Taçkapının yuvarlak dişli kemeri ile mukarnas
dolgusunda Suriye-Memlûk üslubunun etkileri sezilir.
Emîr mahfiline geçit veren ufak boyutlu batı girişi de kesme taş örgülüdür. Dikdörtgen
çerçeve, birbirine eklemlenen palmet dizileri ile süslüdür. Taçkapıdakinin benzeri olan geçmeli
basık kemerin üzengi taşlarında birer küçük rozet, sövelerinde de takozlar bulunmaktadır.
Diğer taraftan taçkapının solunda bulunan pencerenin dikdörtgen çerçevesi de zencirekli ve
kaz ayağı motifli iki şeritle kuşatılmış, pencerenin açıklığı alnı zikzaklı bir Bursa kemeriyle
taçlandırılmıştır. Aynası iri yapraklı rûmîlerle dolu olan Bursa kemeri, yüzeyleri zikzaklı,
üstlerinde akantus yapraklı küçük başlıkları olan sütunçelere oturur. Kemerin üst yan köşelerinde
de antrölakların çevrelediği birer kabara yer alır.
Çini süslemenin ilk görüldüğü yer kapalı son cemaat yeri ile harimi ayıran iç taçkapıdır.
Bu kapının bütün yüzeyi Selçuklu üslubunda, patlıcan rengi ve firûzenin kullanıldığı mozaik
çinilerle kaplıdır. Kapı açıklığını kuşatan dikdörtgen çerçevede geometrik geçmeler, kapının ve
sivri kemerin bordüründe, bir ters bir yüz yerleştirilmiş küçük palmetler, bu ikisi arasında kalan
üçgenlerde de altı kollu küçük yıldızlardan meydana gelen bir kompozisyon görülür. Selçuklu
sülüsü ile yazılmış olan kitabenin harfleri patlıcan rengi çinilerden kesilmiş, yazının zemini firûze
rûmîlerle bezenmiştir. İç taçkapının sağında (batısında) uzanan duvar parçasının yüzeyinde, küp
biçiminde tuğlalarla meydana getirilmiş zikzaklı bir bezeme vardır. Halı ve kilim desenlerini
hatırlatan bu bezemede, firuze ve patlıcan rengi sırlı küplerle, koyu renkli, sert dokulu ve sırsız
küpler kullanılmıştır.
Eşrefoğlu Camii’nin mihrabı XIII. yüzyılın en başarılı mozaik çini mihraplarındandır.
Mihrabın dikdörtgen cephesi en dışta geometrik geçmeli ve
sülüs âyetli iki kuşakla
çerçevelenmiş, bunların içine, kendi aralarında geçmeler meydana getiren, geometrik ve rûmîli iki
kuşak konmuştur. Mihrap nişinin zemininde, Konya’daki Karatay Medresesi’nin kubbesindekine
benzeyen yıldız geçmeli bir kompozisyon bulunur. Nişin köşelerinde yer alan sekizgen kesitli
sütunçelerin yüzeyi palmetlerle bezelidir. Sütunçelerin alt ve üst bitimlerinde, zar biçiminde,
rûmîlerle süslü başlıklar yer alır. Kavsarayı meydana getiren mukarnas öğelerinin çoğunluğu,
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birbirinden farklı geometrik bezemelerle, bir kısmı da rûmîlerle bezelidir. Kavsara ile bunun
üzerindeki mihrap âyeti arasında kalan üçgen yüzeylerde, üç kollu çarkıfeleklerin meydana
getirdiği girift bir kompozisyon, söz konusu yüzeylerin merkezlerinde de, içleri rûmîli birer
yuvarlak rozet bulunmaktadır.
Süslemesi ile 1278 tarihli Çay Medresesi’nin kubbesini hatırlatan mihrap önü kubbesinde,
gerek kubbenin yüzeyi gerekse de üçgen pandantifler, sırlı ve sırsız tuğlalarla oluşturulan
geometrik bir bezeme sergiler. Ayrıca kubbenin eteğinde ve göbeğinde mozaik çini süslemelere
yer verilmiştir. Camide bulunan mozaik çini bezemeler Selçuklu üslubunu devam ettirmektedir.
Camideki ahşap süsleme öğeleri içinde, direklerin üzerinde bulunan, mukarnaslar ve
yelpazelerle süslü başlıkları öncelikle zikretmek gerekir. Aynı türde başlıklar emîr mahfilini
taşıyan kısa direklerin üzerinde de bulunmaktadır.
Emîr mahfilini, bu mahfile çıkan merdivenini, harimin güneybatı ve güneydoğu
köşelerindeki maksureleri, kuzeydeki fevkânî kadınlar mahfilini kuşatan ahşap korkuluklarda
ajurlama (şebeke) tekniğiyle basit geometrik şemalar (taksimat) meydana getirilmiştir.
Maksureleri sınırlandıran korkuluklarda, taçkapının solundaki pencere gibi, Bursa kemerli birer
kapı bulunur.
Caminin ahşap kapı ve pencere kanatlarında, farklı biçimlerde yerleştirilmiş dikdörtgen
panolar (aynalar/tablalar) rûmîli kompozisyonlarla süslüdür. En üstte yer alan tablalarda sülüs
veya çiçekli kûfîyle yazılmış âyet ve hadis ibareleri vardır.
Camideki ahşap bezeme öğelerinin en görkemlisi şüphesiz minberdir. Bütünüyle ahşaptan
mamul olan minberin yan cephelerindeki üçgenler, köşk kısmının altındaki büyük dikdörtgen
panolar ve kapı kanatları kündekârî tekniğiyle işlenmiştir. Bunların geometrik kompozisyonlarını
oluşturan, farklı biçimlerdeki parçalarda rûmîli bezeme grupları bulunmaktadır. Korkuluklarla
köşk kısmının altındaki kare pano ise geometrik şebekelerle değerlendirilmiştir. Minberin kapısı
dilimli bir sivri kemerle donatılmış ve içinde kûfî-makılî hatlı “Allah - Muhammed - Ebûbekir Ömer - Osman - Ali ” isimlerinin yazılı olduğu, kare biçiminde bir alınlıkla taçlandırılmıştır.
Kemerle alınlık arasındaki yatay kayıtta Süleyman Bey’in adını veren Arapça bir kitabe bulunur.
Kemerin üzerindeki üçgen yüzeyler rûmîlerle bezenmiş, bu bezemenin içine sağda “amel-i ”,
solda “İsa ” şeklinde (amel-i İsa = İsa’nın işidir) minberi yapan ince marangozun adı yazılmıştır.
Eşrefoğlu Camii’nin ahşap örtü sisteminde karşımıza çıkan kalem işi bezemeler,
Anadolu’da kendi türünün en eski örneklerindendir. Ancak kısmen günümüze ulaşabilmiş olan bu
kalem işleri, başlıkların, bunlara oturan kirişlerin ve kirişlerin üzerinde sıralanan küçük
konsolların yüzeyinde bulunur. Kiremit kırmızısı, kirli sarı, yeşil gibi renklerin kullanıldığı kalem
işlerinde geometrik kompozisyonlar tercih edilmiştir. Ayrıca müezzin mahfilini kuşatan
konsolların aralarında da, Osmanlı döneminde, XVI. yy. sonlarında veya XVII. yy.da
gerçekleştirilmiş kalem işleri bulunur. Söz konusu bezeme, klasik üsluptaki şakâyıkların, hançer
yapraklarının yanı sıra, alternatif olarak dizilmiş yuvarlak ve uçları yarım dairelerle sonuçlanan
dikdörtgen kartuşlar içinde, tâlik hatlı ibareleri içermektedir.
29

Mihrabın üzerinde bulunan kare biçimindeki tepe penceresinin içinde, camiyle aynı
dönemden kalma olduğu anlaşılan revzen (alçı vitray) kendi türünün Anadolu Türk sanatındaki en
eski örneklerindendir. Mihrabın içindeki mozaik çini bezemede gözlenen yıldız geçmelerin küçük
boyutlu bir örneği revzenin merkezinde yer almakta, bunu iki sıra kartuş çevrelemektedir. Ayrıca
harimin batı duvarının güney kesiminde, uzun bir alçı raf yer alır. Gerek rafın gerekse de bunu
destekleyen konsolların yüzeyleri rûmîler ve kabaralarla bezelidir.

2.3.1.2. Kümbet
Mimari Özellikleri
Seyfeddin Süleyman Bey’in kümbedi, yaptırdığı caminin doğu cephesine bitişik olarak
tasarlanmış, her iki yapının duvarında karşılıklı gelen pencerelerle mekânlar arasında görsel
bağlantı sağlanmıştır. Tamamen kesme taşla örülmüş olan kümbet kare planlı bir kriptayla
sekizgen prizma biçiminde gövdeden meydana gelir. Kubbesi dışarıdan konik bir külâhla
örtülmüştür. Basık kemerli kapının bulunduğu doğu kenarı ile pencerelerin yer aldığı kuzey,
güney ve batı kenarlarında, sivri kemerli, yarım tekne tonozlarla örtülü yüksek nişler vardır.
Batıdaki nişin içinde harime açılan pencere, kuzey ve güneydekilerin içinde de altlı üstlü ikişer
pencere yerleştirilmiştir. Alttaki pencereler dikdörtgen, üsttekiler sivri kemerlidir. Hiçbir
süslemenin görülmediği cepheler silmelerle dikdörtgen çerçeveler içine alınmıştır.
Tasarımının anahatlarıyla olduğu kadar camiyle arasında kurulmuş doğrudan ilişkiyle de
Anadolu Selçuklu kümbetlerinin özelliklerini devam ettiren bu yapı ,cephelerinde ve özellikle
girişte gözlenen yalınlığıyla bunlardan ayrılır.
Süsleme Özellikleri
Sivri kemereli tepe pencerelerinin içinde taştan yontulmuş geometrik şebekeler bulunur.
Kümbedin kubbesi tamamen mozaik çini bezemeyle kaplıdır. Kubbenin merkezinde, ortası
geçmeli yıldız şeklinde, çerçevesi palmetli, yuvarlak bir göbek, eteğinde ise, çiçekli kûfî yazı
içeren bir kuşak bulunmaktadır. Bunların arasında kalan yüzey, merkezden çevreye doğru giderek
büyüyen, yıldızlı bir kompozisyonla doldurulmuştur. Patlıcan ve firûze renklerinin kullanıldığı bu
bezeme altıgen panolar halinde hazırlanmıştır.
Ahşap kapı kanatlarında, içleri rûmîlerle süslü kartuşlardan oluşan zikzaklı bir
kompozisyon, üstte yer alan dikdörtgen tablalarda da sülüs hatlı âyetler yer alır.
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2.3.1.3. Medrese
Mimari Özellikleri
Açık avlulu ve eyvanlı medrese şemasını tekrar eden yapının merkezinde dikdörtgen planlı
avlu yer alır. Avlunun doğu yönünde, caminin batı cephesine bakan taçkapının gerisinde giriş
eyvanı, bunun karşısında daha geniş ve yüksek tasarlanmış olan dershane eyvanı bulunmaktadır.
Dershane eyvanının soluna (güneyine) kare planlı ve kubbeli kışlık dershane yerleştirilmiş, geriye
kalan saha dikdörtgen planlı öğrenci odalarına (hücrelere) tahsis edilmiştir. Üstyapısı yıkılmış
olan medresede eyvanların ve hücrelerin beşik tonozlarla örtülü olduğu tahmin edilebilir.
Eşrefoğlu Medresesi gerek tasarımı gerekse de mimari ayrıntılarıyla Selçuklu döneminin açık
avlulu ve eyvanlı medreselerinin özelliklerini yansıtmaktadır.
Süsleme Özellikleri
Üst kısmı yıkılmış ve son yıllarda onarılmış olan taçkapıda, caminin taçkapısına benzer bir
tasarım gözlenir. Ancak buradaki kapı açıklığı bir sivri kemerle geçilmiştir. Kapıyı barındıran
girintinin yanlarında, içi düşey yivlerle bezeli, mukarnaslı küçük kavsaraları ve köşe sütunçeleri
olan nişler bulunmaktadır. Kapı kemerinin yanlarında ve tepesinde üç adet rozet vardır. Mukarnas
dolgulu kavsara ile taçlandırılan girinti, rûmîli ve palmetli süsleme kuşaklarıyla çerçevelenmiştir.
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Uygulamalar
1)
Eşrefoğlu Külliyesi’ne ait 3 boyutlu görüntülerin yer aldığı web sitesini ziyaret
ediniz. (http://www.3dmekanlar.com/tr/esrefoglu-camii.html)
2)

Eşrefoğlu Beyliği ile ilgili ders sunumlarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
Eşrefoğlu Beyliği’ne ait külliyenin yapılarında görülen farklı kültür etkileri nelerdir
öğrendiniz mi?
2)
Eşrefoğlu Külliyesi’nin yapılarının bezemesinde kullanılan süsleme teknikleri
nelerdir öğrendiniz mi?
3)

Eşrefoğlu Camii’ndeki müezzin mahfilinin önemi neden kaynaklanır öğrendiniz mi?

33

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu’da kurulan beyliklerin en erken tarihlilerinden biri olan Eşrefoğulları Beyliği Orta
Anadolu’nun batı kesiminde, Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Akşehir ve Bolvadin’de 1280-1326
yılları arasında hüküm sürmüştür. Beyliğe ait külliye Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey’in
(1280-1302) adıyla anılan Beyşehir’deki cami, sebil, medrese ve kümbetten oluşan tarihli
külliyesidir. Külliyenin en anıtsl yapısı olan cami mihrap önü kubbesi geleneğini devam ettiren
ahşap direkli camiler plan grubunun temsilcidir. Cami, medrese ve kümbet tasarımları ve
süslemeleriyle büyük ölçüde Anadolu Selçuklu mimarisini devam ettirir. Bunun en temel sebebi
Anadolu Selçuklu’nun başkentine yakınlığı ile Beyşehir’in ve yakın çevresinin Anadolu Selçuklu
eserleriyle yoğun olarak çevrilmiş olmasıdır. Ancak harimin arsanın sınırlarına uydurularak
pahlanması, ayrıca mihrap duvarında gözlenen iki sıralı pencere düzeni, taçkapıda görülen
yuvarlak dişli kemer ile mukarnas dolgusunun üslubu daha ziyade Memlûk etkisini yansıtan
özellik ve etkilerdir.
Külliyenin yapılarından camide görülen ahşap müezzin mahfili, tavanda görülen ahşap
üzerine kalem işi bezeme, anıtsal mozaik çini mihrap, mihrap üzerinde görülen revzen (alçı
vitray) örneği, üzerinde durulması gereken önemli ve aynı zamanda günümüze ulaşabilmiş nadir
eserlerdir.
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Bölüm Soruları
1)

Eşrefoğlu Külliye’ne ait caminin plan şeması aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ahşap direkli

b)

Çok birimli

c)

Zaviyeli (Ters T Planlı)

d)

Kare planlı, kubbeli

e)

Merkezi planlı (Sekiz destekli)

2)

Eşrefoğlu Külliyesi’ne ait medresenin plan şeması aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Kapalı avlulu

b)

L Planlı

c)

U planlı

d)

Kapalı avlulu, eyvanlı

e)

Açık avlulu, eyvanlı

3)

Eşrefoğlu Süleyman Bey’e ait mezar yapısının tasarımı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Eyvan tipi türbe

b)

Kare planlı, kubbeli türbe

c)

Kare planlı, pramidal külah örtülü türbe

d)

Baldaken türbe

e)

Çokgen gövdeli, külah örtülü türbe

4)

Eşrefoğlu Külliyesi’ndeki camiye ait mihrapta kullanılan çinilerin tekniği nedir?

a)

Mavi Beyaz tekniği

b)

Rodos İşi tekniği

c)

Mozaik çini tekniği

d)

Şam işi tekniği

e)

Milet işi tekniği
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5)
Cami, sebil, medrese ve kümbetten meydana gelen Eşrefoğlu Külliyesi olarak geçen
yapı topluluğunun banisi (kurucusu) kimdir ?
a) Seyfeddin Süleyman Bey
b) Seyfeddin Şah Bey
c) Süleyman Kadı Bey
d) Mübarizeddin Mehmed Bey
e) Süleyman Şah Bey
6) Eşrefoğlu Beyliği’nin mimarisinde Anadolu Selçuklu mimarisinin etkilerinin
görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eşrefoğlu Beyliği ile Anadolu Selçuklu arasında kurulan evlilikler
b) Beyliğin Anadolu Selçuklu’nun başkentine ve Selçuklu eserlerine yakınlığı
c) Beyliğin yöneticileri arasında Selçuklu devlet adamlarının yer alması
d) Ortak mimarlar
e) Anadolu Selçuklu’nun Eşrefoğlu Beyliği üzerindeki baskısı
7) Eşreoğlu Külliyesi’nde hangi yapı yoktur?
a) Han
b) Cami
c) Medrese
d) Sebil
8) Eşrefoğlu Külliyesi’nin kuzeyinde Osmanlı döneminde hangi yapı inşa edilmiştir?
a) Han
b) Çarşı
c) Mektep
d) Bedesten
e) Çeşme
9) Eşrefoğlu Camii Anadolu Türk Mimarisi içerisinde en erken tarihli ..... birine sahiptir.
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a) Mihrap önü kubbesi uygulamalarından
b) Ahşap direkli plan şemalarından
c) Mahfil uygulamalarından
d) Mozaik çini mihrap uygulamalarından
e) Düz çatı uygulamalarından
10) Eşreoğlu Camii’nde görülen hangi bezeme biçimi Anadolu Türk Mimarlık eserleri
içerisinde türünün en erken tarihlilerinden biridir?
a) Mozaik çini bezeme
b) Ahşap üzerine kalem işi bezeme
c) Ajur tekniğinde yapılmış ahşap bezemeler
d) Mukarnaslı bezemeler
e) Kündekari bezemeler

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)c, 4)c, 5)a, 6)b, 7)a, 8)d, 9)c, 10)b
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3.KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ 1 (1250 civ.-1487)

38

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Karamanoğulları Beyliği: Tarihçe
3.2. Karamanoğulları Beyliğine Ait Mimari Eserlerin Genel Özellikleri (Mimari ve
Süsleme)
3.3. Karamanoğulları Beyliğine Ait Mimari Eserler
Genel Olarak Karamanoğulları Beyliği Camileri
3.3.1. Karamanoğulları Beyliği Ait Camiler ve Mescitler
3.3.1.1. Plan Tiplerine Göre Camiler ve Mescitler
a. Ahşap direkli ve düz çatılı mescitler
1. Ermenek Akça Mescit
2. Konya Meram Külliyesi Camii
3. Niğde Şah Mescidi
b. Kâgir taşıyıcılı ve düz çatılı camiler
1. Ermenek Ulu Camii
2. Karaman Hacıbeyler Camii
3. Karaman Arapzade Camii
c. Çok birimli camiler
1. Konya İplikçi Camii (Ahmed Bey Camii, Ebülfazıl Camii)
2. Ermenek Meydan Camii (Emîr Camii, Rüstem Paşa Camii)
3. Aksaray Ulu Camii
d. Merkezi kubbeli cami
1. Mut Lâl Ağa Camii
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
rastlanr?

Karamanoğlu Beyliği’ne ait mimarlık eserlerinde hangi kültürlerin etkilerine

2)
Karamanoğlu Beyliği’ne ait mimarlık eserlerinde görülen etkilerden gotik üslup
etkileri hangi yolla beyliğin eserlerini etkilemiş olabilir?
3)
Karamanoğlu Beyliği’ne ait camilerde uygulanmış olan planlar hangileridir? Bu
planlar içerisinde Osmanlı Mimarisi’nin klasik dönemi için önem arz eden şema hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Karamanoğlu
Beyliği’nin Beyliğe
ait
eserlerin Beyliğe ait mimari eserleri
kültürel mirası.
özellikleri ve önemi ile bu inceleyerek
(ders
eserlerde görülen farklı sunumlarındaki
kültürel etkileri öğrenir
fotoğraflardan, 3d
web
sitelerinden veya külliyeye
ait yapıları yerinde görerek)
ve konu hakkındaki temel
kaynakları okuyarak.
Karamanoğlu Beyliği’ne ait XIII-XV. yüzyıllar arasında Beyliğe ait mimari eserleri
yapılarda görülen bezeme Anadolu Türk Mimarisi’nde inceleyerek
(ders
teknikleri ve motifler.
kullanılan bezeme teknikleri sunumlarındaki
ile
motif
repertuarına fotoğraflardan, 3d
web
Karamanoğlu
Beyliği’nin sitelerinden veya külliyeye
katkısını öğrenir.
ait yapıları yerinde görerek)
ve konu hakkındaki temel
kaynakları okuyarak.

41

Anahtar Kavramlar


Karamanoğlu



Resmi dilin Türkçe oluşu



Gotik üslup etkileri



Mut Lâl Ağa Camii



Karaman (Lârende)



Ereğli



Ermenek



Silifke



Konya



Mut



Ahşap direkli ve düz çatılı mescitler



Kâgir taşıyıcılı ve düz çatılı camiler



Çok birimli camiler



Merkezi kubbeli (planlı) cami
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Giriş
Bu bölümde Anadolu’daki beyliklerden biri olan, yaklaşık 1250-1487 yılları arasında
Konya, Karaman, Ermenek, Mut ve Silifke’de hüküm sürmüş olan Karamanoğlu Beyliği’ne ait
mimari eserler tanıtılmıştır. Beyliğe ait yapılardaki bazı detaylar, 13-15. yüzyıllar arasında
Anadolu tarihi ile sanatını ve yakın çevre kültürler ile etkileşimini anlamak adına önemlidir.
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3.1. Tarihçe
Anadolu Türkmen beyliklerinin en eskisi, en uzun ömürlüsü ve yüzölçümü açısından en
büyüğü Karamanoğulları Beyliği’dir. En geniş şekliyle bugünkü Konya, Karaman, Niğde,
Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, İçel illeriyle Antalya ilinin doğu yarısını içine almaktaydı.
Zaman zaman batıya doğru genişleyen beylik Isparta ve Afyon illerinde de kısa süren
egemenlikler kurmuştur. Karamanoğulları, Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın başkenti Konya’ya
sahip bulundukları için söz konusu devletin varisi olduklarını iddia edegelmişler, Anadolu’da
siyasî birliği kurma konusunda Osmanlılar’la büyük bir mücadeleye girişmişler, Fetret Devri’nin
karmaşasından yararlanarak Bursa’ya akın düzenleyen Karamanoğulları, Orhan Camii, Yıldırım
Camii ve Ulu Cami gibi kale dışında yer alan Osmanlı eserlerini tahrip etmişlerdir.
Karamanoğulları’nın son derecede hareketli ve karmaşık olan siyasî tarihi İlhanlılar,
Memlûklar, Osmanlılar, Akkoyunlular, diğer Anadolu beylikleri, Venedikliler, Kilikya Ermeni
Krallığı ve Kıbrıs Latin (Lusignan) Krallığı ile yapılan savaşlar, antlaşmalar, cepheleşmelerle
doludur. 1308’e kadar Anadolu Selçukluları’na, 1308-1335 arasında İlhanlılar’a tabi olan beylik
1335-1399 arasında bağımsız olmuş, 1399-1402 arasında kısa süren Osmanlı tabiiyeti Ankara
Savaşı’nı müteakip Osmanlı Devleti’nin dağılmasıyla son bulmuş, 1402-1417 arasında bağımsız
kalan devlet 1417’de kısa bir süre Memlûk Devleti’ne, arkadan Osmanlı Devleti’ne tabi olmuştur.
XIV. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı siyasî baskısı iyice arttı, Karamanoğlu toprakları
güneye doğru giderek küçüldü, hanedanın son iki beyi, Osmanlılar’ın İçel sancak beyi sıfatıyla,
Akdeniz kıyısındaki küçük bir toprak parçasında gölge hükümdarlar olarak yaşadı. Turgutoğlu
Mahmud Bey’in 1487’de Memlûklar’a sığınması üzerine Karamanoğulları Beyliği tarihe karıştı.
Osmanlı döneminde bu beyliğin toprakları, Konya’dan yönetilen ve “Taht-ı Karaman” adıyla
anılan Karaman Beylerbeyiliği’ni meydana getirmiştir. Tanzimat’tan sonra Konya Vilayeti adını
alan bu idarî birim XV. yüzyıl sonlarında ve XVI. yüzyılda birçok Osmanlı şehzadesi tarafından
yönetilmiştir.
Hareketli tarihleri boyunca beyliğin sınırları gibi, başkenti de devamlı değişmiştir: 12501256 arasında Ereğli, 1256-1261 arasında Ermenek, 1261-1469 arasında Lârende (Karaman),
1469-1487 arasında da Silifke başkent olmuştur. Ancak bu arada 1308-1312 ve 1464-1469
arasında bazı beyler (Yahşı-Han Bey ile Sultanzade Pîr Ahmed Bey) eski Selçuklu başkenti olan
Konya’da oturmuşlar, 1351-1356 arasında da Mut başkentlik etmiştir 6 . Karamanoğulları’nın
tarihinde, Anadolu Türk kültürünün gelişimi açısından en önemli olay Şemseddin I. Mehmed Bey
tarafından 13 Mayıs 1277’de Türkçe’nin Farsça yerine resmî dil olarak kabul edilmesidir.

6

Mut’un başkent olması Hacı Sûfî Burhaneddin Musa Bey’in beylik dönemiyle (1351-1356) sınırlıdır.
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Karamanoğlu emîrleri:
1. Nûre Sûfî Bey...........................................1250civ. - 1256civ.
2. Kerîmeddin Karaman Bey.......................1256civ -1261
(III. Kılıç Arslan’ın kızıyla evli)
3. Şemseddin I. Mehmed Bey.......................1261-1283
4. Güneri Bey...............................................1283-1300
5. Bedreddin Mahmud Bey...........................1300-1308
6. Yahşı-Han Bey.........................................1308-1312
7. Bedreddin I. İbrahim Bey.........................1312-1333 & 1348-1349
8. Alâeddin Halil-Mirza Bey........................ 1333-1348
9. Fahreddin Ahmed Bey............................. 1349-1350
10. Şemseddin Bey........................................1350-1351
11. Hacı Sûfî Burhaneddin Musa Bey............1351-1356
12. Seyfeddin Süleyman Bey.........................1356-1357
13. Damad I. Alâeddin Ali Bey.....................1357-1398
(I. Murad’ınkızı Nefise Sultan’la evli)
14. Sultanzade Nâsıreddin II. Mehmed Bey..1398-1399 & 1402-1418 & 1419-1423
15. Sultanzade Bengî II. Alâeddin Ali Bey.... 1418-1419 & 1423-1424
16. Damad II. İbrahim Bey.............................1424-1464
(Çelebi Sultan Mehmed’in kızıyla evli)
17. Sultanzade İshak Bey................................1464
18. Sultanzade Pîr Ahmed Bey.......................1464-1469
19. Sultanzade Kasım Bey..............................1469-1483
20. Turgutoğlu Mahmud Bey..........................1483-1487
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3.2. Karamanoğulları Beyliğine Ait Mimari Eserlerin Genel Özellikleri
Geniş sınırlar içinde iki buçuk yüzyıla yakın varlıklarını sürdüren Karamanoğulları birçok
mimari eser meydana getirmişlerdir. Beylikler döneminde en fazla yapıyı üretmiş olan
Karamanoğulları, Anadolu Selçuklu yönetiminin ve kültürünün yoğunlaştığı yörelerde hüküm
sürdükleri, ayrıca kendilerini söz konusu devletle özdeşleştirdikleri için, mimari alanında da
büyük ölçüde onların mirasına sahip çıkmışlardır. Sonuçta, Mut’taki Lâl Ağa Camii, ayrıca bazı
mimari öğelerde ve bezeme ayrıntılarında gözlenen değişiklikler dışında, tasarım şemalarında ve
mimari süsleme programında Anadolu Türk mimarisine önemli bir yenilik getirdikleri
söylenemez. Ancak Selçuklu mimarisinden devralınan cami ve medrese şemalarında bazı
yenilikler denemişlerdir.
Karamanoğlu mimarisinde, Selçuklu geleneğinin yanı sıra Osmanlı, Gotik, Memlûk
üsluplarının da etkileri görülür. Osmanlılar’la uzun bir süreye yayılan siyasî mücadeleleri, ayrıca
iki hanedan arasında kurulan evlilik bağları Karamanoğlu ve Osmanlı sanatları arasındaki
etkileşimi kolaylaştırmıştır. Özellikle Karamanoğlu topraklarında Osmanlı siyasî nüfuzunun
arttığı XIV. yüzyıl sonlarından itibaren, birtakım yapılarda, Osmanlı mimarisinden kaynaklanan
mekân çözümlemeleri ve ayrıntılar gözlenmektedir7. Diğer taraftan Karamanoğulları’nın, Haçlı
Seferleri’nden arta kalmış bir Katolik devleti olan, Fransız asıllı Lusignan hanedanı tarafından
yönetilen, mimarisine gotik üslubun egemen olduğu Kıbrıs Krallığı ile olan siyasî ve ekonomik
ilişkileri de bazı yapılardaki gotik etkileri açıklayabilir8. Bu arada Suriye’nin batı kesimindeki ve
Rodos’taki Haçlı kalıntısı diğer küçük devletlerin Ortadoğu’ya taşıdığı gotik üslup etkileri de
hesaba katılmalıdır.
Karamanoğlu yapılarının çoğunluğunda, Anadolu Selçuklu döneminin itinalı kesme taş
işçiliği gözlenir. Duvarların dış cidarı düzgün kesilmiş taşlarla örülmekte, iç dolguda moloz taş
veya tuğla kullanılmaktadır. Bazı örneklerde kesme taş örgünün yanı sıra moloz taş örgüye de yer
verilmiştir. Böyle durumlarda giriş cephesi, taçkapı, eyvan kemeri gibi, görsel açıdan önemli
yerler kesme taşla örülmekte, diğer yüzeylerde moloz taş örgüyle yetinilmektedir. İstisna
oluşturan Konya İplikçi Camii’nde ise duvarlar bütünüyle tuğla örgülüdür. Konya Has Bey
Dârülhuffâzı’nda, giriş cephesinin tuğlayla örüldükten sonra bezemeli mermer levhalarla
kaplandığı dikkati çeker.

Osmanlı etkileri ilk olarak, Karaman’da I. Murad Hüdavendigâr’ın kızı ve Damad I. Alâeddin Ali Bey’in
eşi olan Nefise Sultan’ın 1382’de yaptırdığı Hatuniye Medresesi’nde ortaya çıkar ve bu evlilikten doğan Sultanzade
Bengî II. Alâeddin Ali Bey’in Niğde’de 1409’da yaptırdığı Ak Medrese’de devam eder. XV. yüzyılın 2. çeyreğinde
Konya’da inşa ettirilen Hacı Ali Dârülhuffâzı ile Nasuh Bey Dârülhuffâzı’nda, ayrıca 1441 civarına tarihlenen Mut
Lâl Ağa Camii’nde Osmanlı mimarisinin damgası daha da kuvvetle hissedilir.
8
Gotik üslup etkileri özellikle Aksaray Ulu Camii’nde birimleri ayıran sivri kemerler ve bunların üstünü
örten çapraz tonozlarda, ayrıca mihrap önü kubbesini taşıyan dişli sivri kemerlerde ve bu kubbenin yelpaze
pandantiflerinde göze çarpar.
7
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3.3. Karamanoğulları Beyliğinine Ait Mimari Eserler
3.3.1. Genel Olarak Karamanoğulları Beyliği Camileri
Mut Lâl Ağa Camii (1441civ.) hariç, Karamanoğlu cami ve mescitlerinde Anadolu
Selçuklu mimarisinin şemaları uygulanmıştır. Bu yapılar plan şemalarına göre dört grupta
toplanabilir.
* Ahşap direkli ve düz çatılı mescitler ve camiler:
Harim ahşap direklere oturan kirişlerin taşıdığı, toprak kaplı düz çatıyla örtülüdür. Bu
yapılar ahşap direkli Anadolu Selçuklu camilerinin ufak boyutlu türevleridir.
Örnekler: Ermenek Akça Mescit (1300/01), Konya Meram Camii (XV. yy. 1. çeyreği),
Niğde Şah Mescidi (1413/14).
* Kâgir taşıyıcılı ve düz çatılı camiler:
Doğu-batı doğrultusunda (enine) gelişen dikdörtgen planlı harim, mihrap duvarına paralel
uzanan paye ve sivri kemer sıralarıyla üç veya dört sahna ayrılmıştır. Toprak kaplı düz çatı
kemerlerin taşıdığı kirişlere oturur. Son cemaat yeri yoktur ve girişler yan cephelerde yer alır. Bu
tipin oluşumunda Artuklu ve Selçuklu mirasının yanı sıra Suriye-Memlûk etkilerinin rol oynadığı
düşünülebilir.
Örnekler: Ermenek / Ulu Cami (1302/03), Karaman Hacıbeyler Camii (1356). Aynı
şehirde Osmanlı dönemine ait olan Arapzade Camii (1493/94) ile Dikbasan Camii’nde (1493/94)
de bu şema sürdürülmüştür.
* Çok birimli camiler:
Harim, payelere oturan ve iki doğrultuda (güney-kuzey ve doğu-batı) gelişen kemerlerle
kare veya dikdörtgen birimlere ayrılmış, bunlar kubbe veya tonozlarla kapatılmıştır. Kubbeli
birimler daima mihrap ekseninde yer alır.
Örnekler: Ermenek Meydan Camii (XIV. yy. veya XV. yy. 1. çeyreği), Konya İplikçi
Camii (yenileme:1332/33 ve 1430/31), Aksaray Ulu Cami (1431).
* Merkezî kubbeli cami:
Bu tipin tek örneği olan yapı 1441 civarına tarihlenen Mut’taki Lâl Ağa Camii’dir.
Enlemesine dikdörtgen biçiminde olan harim, merkezî bir kubbe ve bunu yanlardan kavrayan
yarım kubbelerle örtülüdür. Bu camide karşılaşılan ve daha ziyade Selçuklu mirasına sahip çıkan
Karamanoğlu mimarisi için şaşırtıcı olan bu şema, bütün geç dönem Karamanoğlu yapılarındaki
Osmanlı etkisiyle açıklanabilir. Nitekim yapının kubbeli son cemaat yeri de Osmanlı üslubunu
yansıtır. Ne var ki Osmanlı mimarisinde de merkezî planlı camilerin ilk örneği olan ve “erken
dönem” veya ”kuruluş dönemi” olarak bilinen üslup dönemini sona erdirip klasik dönemin
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kapısını açan Edirne Üç Şerefeli Cami de Lâl Ağa Camii ile aynı yıllarda (1437-1447) inşa
edilmiştir. İki yapıda da, kubbeyle örtülü merkezî birimi yanlara doğru genişletmek ve yan
kanatları ortadaki birimle bütünleştirmek eğilimi gözlenir. Ancak bunu gerçekleştirmek için
üretilen çözümler farklıdır9. Sonuçta gerek kronoloji gerekse de tasarım şemaları açısından bu iki
yapının birbirlerini etkilemiş olmaları ihtimali zayıftır.10. Daha derinliğine araştırılması gereken
bu durum şimdilik, Beylikler döneminde, siyasî açıdan parçalanmış olan Anadolu’da belirli bir
ortak kültür tabanı ve bölgeler arasında çok yönlü etkileşimleri mümkün kılan ilişkiler sayesinde,
farklı yörelerde, aynı zaman diliminde, ortak arayışların ortaya çıkması şeklinde yorumlanabilir.

3.3.2. Karamanoğulları Beyliğine Ait Camiler ve Mescitler i
3.3.2.1. Plan Tiplerine Göre Camiler ve Mescitler
a. Ahşap direkli ve düz çatılı mescitler
1. Ermenek Akça Mescit
Bani: Hacı Ferruh * İnşa Tarihi: 1300/0111
Onarım: Mimar(?) * 1559/6012
Mimari Özellikleri: Ufak ve mütevazı bir yapı olan Akça Mescit 14.00 x 9.00 m.
boyutlarındadır. Duvarlar toprak harçlı moloz taşlarla örülmüştür. Sırtını Ermenek Kalesi’nin
eteklerine dayamış olan yapının son cemaat yeri ve girişi doğu cephesinde yer alır. Mescidin
doğusunda, vaktiyle sıbyan mektebi olarak kullanılan, sonradan eklenmiş bir bölüm vardır. Son
cemaat yerinin girişi, doğu yönünde bu mekânı sınırlayan duvarın kuzey ucundadır. Bu duvarda
girişten başka açıklık yoktur. Batıda mescidin harimiyle, kuzeyde sağır bir duvarla kuşatılmış olan
son cemaat yerinin güneyindeki açıklıktan, Göksu Vadisi’ne doğru alçalan Ermenek
seyredilmektedir. Son cemaat yeri ve harim ahşap kirişli düz toprak damla örtülüdür.
Altında bir bodrum katı bulunan harim kare planlıdır (7.00 x 7.00 m.). Doğu-batı
doğrultusunda mekânın ekseninden geçen bir çizgi üzerine, ikisi duvarlara bitişik olan dört adet
ahşap dikme yerleştirilmiş, çatının mertekleri bu dikmelerin taşıdığı kirişe ve duvarlara
oturtulmuştur. Güney duvarının ortasında mihrap nişi, bunun yanlarında iki pencere, doğu ve batı
duvarlarında birer pencere, doğu duvarının kuzey ucunda kapı vardır. Mescitteki bütün kapılar ve
pencereler dikdörtgendir.

Üç Şerefeli Cami’de merkezî kubbe altıgen bir tabana sahiptir. Altıgenin yanlarına kare planlı ve kubbeli
ikişer birim yerleştirilmiş, arada, harimin duvarlarına ve payelere oturan ikişer kemerle bağlantı kurulmuştur.
10
Buna karşılık Lâl Ağa Camii’nde gözlenen şema, Mut da dahil olmak üzere, Karamanoğlu topraklarının
büyük ölçüde Osmanlı Devleti tarafından zaptedildiği Fatih Dönemi’nde İstanbul’da inşa edilmiş olan iki camide
(1459 tarihli Eski Eyüp Camii ile 1476 tarihli Şeyh Vefa Camii) geliştirilerek kullanılmıştır.
11
Son cemaat yeri kapısının oymalı ahşap kanadında mescidin banisi Hacı Ferruh’un adı ve inşa tarihi
(700=1300/01) yazılıdır.
12
Harim kapısının üzerinde de, mescidin 967 (1559/60) yılında, adı açıklanmayan bir mimar tarafından
onarıldığını belgeleyen Arapça kitabe bulunur.
9
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Yapının doğu yönündeki ahşap minare sekizgen prizma biçimindeki gövdesi, aynı
biçimdeki şerefesi ve sekizgen piramit biçimindeki külâhıyla geç döneme aittir.
Süsleme Özellikleri: Özensiz bir kesme taş işçiliği sergileyen mihrap silmelerle
çerçevelenmiş, nişin köşelerine, pahlı küp biçiminde başlıkları olan sütunçeler konmuş, kavsara
kaba yontulu mukarnaslarla doldurulmuştur. Nişin içinde ve kavsarada görülen ilkel kalem işleri
geçen yüzyılın ürünüdür 13 . Son cemaat yeri kapısının kanadı rûmîli bir çerçeveyle kuşatılmış,
içine rûmî dolgulu bir sivri kemer, ortasına geometrik bezeme dolgulu, yuvarlak bir şemse
konmuştur. Kemerin üst köşelerinde sağda sahibe, solda el-Hac Ferruh, kemerin aynasında,
yukarıda Tevekkeltü al’Allah (=Allah’a tevekkül ediniz) ibaresi, altta da yazıyla mescidin yapım
tarihi bulunur. Yazılar Selçuklu sülüsüdür. Harim kapısının kanadı, rûmîli bir çerçeveyle
donatılmış, dikdörtgen yüzeyin üst kesimine bir hadis 14 yerleştirilmiş, geriye kalan yüzey,
merkezden dağılan on kollu hatların meydana getirdiği, zemini rûmîli bir bezemeyle
doldurulmuştur.
2. Konya Meram Külliyesi Camii
Külliye cami, dârülhuffâz, zâviye ve hamamdan meydana gelmektedir.
Bani: Hatıplı Has Beyoğlu Mehmed * İnşa Tarihi: XV.yy.1.çeyreği15
Yerleşim Planı: Külliye, Konya’nın, Selçuklu döneminden beri en ünlü mesiresi
Meram’da yer alır. Söz konusu yapı topluluğu, daha sonra, Osmanlı döneminde, İstanbul’da da
örneklerine tanık olunan bir tür “mesire külliyesi” idi ve “Bahçe-i Meram” olarak anılan ünlü
bahçenin bakımından külliyenin zâviyesinde yaşayan dervişler sorumluydu. Cami ile bunun
doğusuna bitişik olarak yer alan dârülhuffâz Meram mesiresine hakim bir tepenin üzerinde,
hamam ise aşağıda Meram Çayı’nın kıyısında yer almaktadır. Yeri tam olarak bilinemeyen
zâviyenin de cami-dârülhuffâz ikilisine yakın olduğu tahmin edilebilir.
Mimari Özellikleri: Cami derinliğine gelişen 22.00 x 17.00 m. boyutlarında bir alanı
kaplar. Osmanlı döneminde birtakım onarımlarda dokusu kısmen değişmiş olan duvarlar moloz
taşlarla örülmüş, köşeler kesme taş bloklarla ve tuğla örgüyle takviye edilmiştir. Harimin batı
duvarı kuzeye doğru uzayarak son cemaat yerini bu yönden sınırlar. Batı yönünden basamaklarla
çıkılan son cemaat yerinin kuzey sınırında altı adet ahşap dikme sıralanır. Sekizgen kesitli

13
Nişte, barok üslupta bieşik bir kemer, bunun içinde iki yana toplanmış perdeler, ortada kandil, kemerin
köşelerinde ve kandilin yanlarında lâleler, ayrıca mukarnasların üzerinde yapraklar görülür.
14
Accelû bissalâti kabl’el-fevti accelû bitevbeti kabl’el-mevti = vakti geçmeden namazı kılmaya acele
ediniz, ölmeden tevbe etmeye acele ediniz.
15
Camide, harim kapısı üzerindeki kitabede baninin adı verilmekte ve II. Mehmed Bey’in hükümdarlık
yıllarında inşa ettirildiği belirtilmektedir. II. Mehmed Bey, 1398-1399, 1402-1418 ve 1419-1423 olmak üzere üç kere
Karamanoğlu tahtına geçmiştir. Has Beyoğlu Mehmed, Konya’nın içinde bir dârülhuffâz daha yaptırmıştır. Bütün bu
hayır eserleri için düzenlediği vakfiyenin tarihi Receb 812’dir (1409). Ne var ki Konya’daki dârülhuffâz 1421’de,
Meram’daki külliyenin hamamı da 1423/24’te inşa ettirilmiştir. Sonuçta vakfiye tarihinden hareketle Meram
Camii’nin tarihlendirilmesi mümkün görünmemektedir. Söz konusu yapı topluluğunu II. Mehmed Bey’in emâret
yılları arasında (1398-1423), kabaca XV. yüzyılın ilk çeyreğinde yaptırıldığı söylenebilir. Has Beyoğlu Mehmed
hayrâtına gelir sağlamak amacıyla Meram’da ve Konya civarında çiftlik, değirmen ve dükkânlar vakfetmiştir (Bkz. İ.
H. Konyalı, Abideleri ve Kitâbeleri İle Konya Tarihi, Konya 1997[2.baskı], 456-460).
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dikmeler kesme taş kaidelere oturmakta ve basit yastıklarla son bulmaktadır. Son cemaat yerini
örten mertekler, bu dikmelerle batıdaki duvara oturan kiriş tarafından taşınır.
Harimin kuzey duvarının ortasında kitabeli 16 dikdörtgen kapı, yanlarda ikişer pencere,
güney duvarında da, mihrabın yanlarında iki pencere vardır. Batı duvarında dört, güney duvarında
beş, doğu duvarında iki olmak üzere, toplam dokuz adet tepe penceresi açılmıştır. Bütün
pencereler dikdörtgendir. Doğu duvarındaki bir kapıdan dârülhuffâza girilir. Çatıyı taşıyan
dikmeler, mihrap duvarına dik, altılı üç sıra halinde düzenlenmiştir. Dikmelerin ayrıntıları son
cemaat yerindekilerle aynıdır. Kuzey duvarının önündeki fevkânî mahfille dikdörtgen çerçeveli ve
yuvarlak kemerli mihrap Osmanlı döneminde yenilenmiştir.
3. Niğde Şah Mescidi
Bani: Mahmud Ağa * İnşa Tarihi: 1413/14
Mimari Özellikleri: Kareye yakın dikdörtgen bir alana (12.00 x 11.50 m.) yayılan
mescidin harim duvarlarında ve son cemaat yeri kemerlerinde kesme taş kullanılmış, her iki
bölüm de, ahşap kirişleme üzerine düz toprak damla kapatılmıştır. İki yandan kapatılmış olan son
cemaat yerindeki üç sivri kemer, yan duvarlara ve pahlı başlıkları olan yuvarlak kesitli iki sütuna
oturmaktadır.
Harimin kuzey duvarının ortasında, dikdörtgen çerçeveli, basık kemerli giriş, güney
duvarında, aynı eksende mihrap, bunların yanlarında da birer pencere, doğu duvarına ve mihrabın
üzerine mazgal biçiminde birer tepe penceresi bulunur. Mekânı örten mertekler, kıble
doğrultusunda uzanan ve ortalarında birer ahşap dikmeye oturan iki kirişle taşınır. Yuvarlak
kesitli dikmeler, sekizgen tabanlı, mukarnaslı başlıklar ve yastıklarla donatılmıştır.
Süsleme Özellikleri: Ahşap süsleme olarak, başlıklarda iki sıralı basit mukarnaslar, alçı
süsleme olarak da, mihrabın sütunçeleri, mukarnaslı kavsarası ve çerçeve silmeleri zikredilebilir.

20 Kitabe değişik tasarımı ve Arapça asıl metnin yanı sıra Türkçe dörtlüğüyle dikkati çeker. Rûmîlî çerçevenin
içinde, her kenarda bir mısra olmak üzere Türkçe dörtlük yer alır: Dileriz bunda gelenden hayr ile / Gele bunda
gönlünü şâd eyleye / Her ki ister ayşe (=dirlik) bünyâd eyleye / Hacı Has Bey oğlunu yâd eyleye . Ortadaki dikdörtgen
alanın üst kesimine, iki satır halinde Arapça düz yazıyla caminin II. Mehmed Bey’in zamanında yaptırıldığı
belirtilmiştir. Bunun altında, rûmîli bir zemin üzerinde Ah el-mevt ibaresi okunur. Yazılar Selçuklu sülüsü türündedir.
Konyalı, a.g.e., 457-457’de bu kitabenin aslında cami olarak tasarlanan dârülhuffâzın kapısında bulunduğu, bugünkü
caminin yerinde zâviyenin yer aldığı, sonradan cemaate yetmediği için zâviyenin yerine bugünkü caminin yaptırıldığı,
kitabenin de özgün yerinden alınarak yeni caminin harim kapısına konduğu ileri sürülmektedir. Buna katılmak
mümkün değildir. Çünki vakfiyede “cami” olarak anılan yapıyla, küçük boyutlu (içeriden 6.00 x 6.00 m.), kare planlı
ve kubbeli dârülhufâzın kastedilmiş olması imkânsızdır. Dârülhuffâz binası başlangıçta olsa olsa mescit fonksiyonu
için düşünülmüştür. Ne var ki bu hususu doğrulayacak herhangi bir veri de bulunmamaktadır. Diğer taraftan cami
kitabesinde, yüzeyin yarısından fazlasını kaplayan ve daha ziyade mezar veya mezar yapısı kitabelerinde karşılaşılan
Ah el-mevt (=Ah! ölüm) ibaresi, ayrıca Türkçe dörtlükteki Hacı Has Bey oğlunu yâd eyleye ifadesi bu kitabenin
aslında bir türbeye ait olabileceğini akla getirmektedir. Kitabenin, külliyede bulunan ve günümüze ulaşmayan bir
türbeye aidiyeti bir ihtimal olarak düşünülebilir.
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b. Kâgir taşıyıcılı ve düz çatılı camiler
1. Ermenek Ulu Cami
Bani: Bedreddin Mahmud Bey * İnşa Tarihi: 1302/0317
Geçirdiği Onarım ve İlaveler: son cemaat yerinin eklenmesi İshak Bey’in oğlu Hacı Seydî
Ali * 1543 18 ; onarım Şeyh Seyyid el-Hac Abdülvehhab Efendi * 1713 19 ; onarım bir grup
hayırsever * 190720
Mimari Özellikleri: Ermenek Kalesi’nin eteklerindeki kayalıkların önünde, şehre hakim
bir setin üzerinde yer alan Ulu Cami, doğu-batı doğrultusunda gelişen dikdörtgen planlı bir
harimle bunun batısında bulunan ve aksi doğrultuda uzanan dikdörtgen planlı son cemaat
yerinden meydana gelir. Karamanoğlu dönemine ait olan harimin duvarları moloz taşlarla örülmüş
ve sıvanmış, Osmanlı döneminde eklenmiş (veya yenilenmiş) olan son cemaat yerinde ise kesme
taş örgü kullanılmıştır. Her iki bölüm de ahşap kirişli düz damlara sahipken yakın tarihli
onarımlarda kiremitli kırma çatılarla örtülmüştür.
İkişer şivri kemerle güneye ve batıya açılan son cemaat yeri, Türk sivil mimarisinde
“hayat” olarak da adlandırılan açık sofaları, ayrıca Rönesans mimarisindeki loggia ’ları andırır21.
Göksu Vadisi’ni, Ermenek şehrini, Toroslar’ı ve Kale’yi kapsayan bir manzaranın seyredildiği bu
keyifli mekânda, namaz saatleri dışında ders ve sohbet türünden eylemlerin yapıldığına kesin
gözüyle bakılabilir. Kemerler dikdörtgen kesitli payelere oturmakta, payelerin arasında, kesme taş
levhalardan oluşan bir korkuluk uzanmaktadır. Kemerlerin arasında içte ve dışta yuvarlak
bezemesiz rozetler bulunur. Batı cephesinde, kemerlerin gerisinde (kuzeyinde) son cemaat
yerinin girişi bulunur. Basık kemerli olan giriş Bursa kemerli bir nişin içine alınmış, sivri kemerli
bir nişle taçlandırılan Bursa kemerinin içine, sülüs hatlı ve dört satırlı bir hadis kitabesi
konmuştur 22 . Kuzey yönünde sağır olan son cemaat yerinde, güneydeki payenin için, yarım
altıgen planlı küçük bir mihrap yerleştirilmiştir.
Harimin batı duvarında, son cemaat yerine açılan ana girişle bunun sağında (güneyinde) iki
pencere bulunur. Dikdörtgen bir çerçeve içindeki kapı basık kemerlidir. Kemerin üzerinde,
Selçuklu-Memlûk karışımı, bozuk bir sülüs hatla yazılmış kelime-i tevhit, iç yüzde de, yine kötü
bir sülüsle yazılmış olan, son cemaat yerinin eklenmesine ilişkin 950(1543) tarihli kitabe vardır.
Camiyle çağdaş olan oymalı ahşap kapı kanadı inşa kitabesini içerir. Batı duvarındaki pencereler,
yapıdaki bütün pencereler gibi dikdörtgen biçimindedir ancak, kesme taş söveleri ve yuvarlak
Harimin, batıdaki son cemaat yerine açılan asıl girişinde, ahşap kapı kanatları üzerinde, Selçuklu
sülüsüyle ve Arapça düzyazı olarak caminin 702 yılında Mahmud Beğ ibn Karaman tarafından yaptırıldığı belirtilir.
18
Aynı kapının iç yüzünde, kemerin üzerinde yer alan kitabede, “sofa” olarak anılan son cemaat yerinin Hacı
Seydî Ali ibn İshak Bey tarafından yaptırıldığı ve 950 yılı Muharrem ayının evâilinde (ilk on günü içinde)
tamamlandığı belirtilir. Bozuk sülüs hatlı ve Arapça düzyazı olan bu kitabe üç satır halinde düzenlenmiştir.
19
Güneydeki ilk paye sırasında, batıdan doğuya doğru üçüncü payesi üzerinde yer alan Arapça düzyazı
kitabede caminin 1125 yılında Şeyh Seyyid el-Hac Abdülvehhab Efendi tarafından imar edildiği ifade edilir.
20
Harimin doğuya açılan tâli kapısı üzerindeki yarı Osmanlıca yarı Arapça düzyazı kitabede, caminin
sofasıyla birlikte 1324 yılında ashâb-ı hayrât (hayırseverler) tarafından imar edildiği belirtilir.
21
Aynı tasarımla Topkapı Sarayı’nda, Fatih Köşkü’nün köşe sofasında da karşılaşılır.
22
Bkz. dipnotu 20.
17
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hafifletme kemerleriyle diğerlerinden ayrılırlar. Bunların son cemaat yeriyle birlikte 1543’te
yenilendikleri tahmin edilebilir. Güney duvarında, ikisi mihrabın solunda, dördü sağında olmak
üzere toplam altı pencereye yer verilmiştir. Söz konusu pencerelerin üzerinde dikdörtgen küçük
tepe pencereleri bulunur23. Ayrıca, mihrabın sağ ve sol üstünde, mihraba göre simetrik konumda
olmayan iki tane kare tepe penceresi dikkati çeker. Doğu duvarındaki tâli kapının basık kemeri
üzerinde 1324(1907) tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır. Kuzey duvarı sağırdır.
Harim mekânı, mihrap duvarına paralel (doğu-batı doğrultusuna) gelişen üç sahından
meydana gelmektedir. Sahınların sınırında uzanan ve çatı kirişlerini taşıyan yedişer sivri kemer
kesme taş örgülü ve kare kesitli altışar payeyle bunların hizasındaki duvar payelerine oturur.
Kuzeyde (arkada) yer alan sahnın üzerinde fevkânî bir ahşap mahfil uzanır. Hanımlara tahsis
edilen bu mahfil doğu ve batı uçlarında, orta sahnın güney sınırına kadar ileriye alınmış, ayrıca
mihrabın karşısına gelen yerde küçük bir çıkmayla donatılmıştır. Kemerlerin üzengi hizasındaki
yastıklara oturan kirişlerin taşıdığı mahfilin, parmaklık ayrıntılarına dayanarak Osmanlı dönemine
ait bir onarımda ihdas edildiği veya yenilendiği söylenebilir. Minberin kesme taş örgülü ve masif
altyapısında, köşk kısmının altında dikdörtgen biçiminde, basamakların altında da kaş kemerli bir
açıklık bulunur. Camiyle çağdaş olan mihrap, çini ve alçıdan oluşan ilginç süslemesiyle olduğu
kadar sivri kemerli üç küçük pencereyle donatılmış olmasıyla da kendine özgü bir tasarım
sergiler.
Cephelerde, düz damlı bütün camilerde olduğu gibi, enine gelişen oranlar egemendir.
Aşağıdan eğimli istinat duvarı ve payandalarla desteklenen güney cephesinde altlı üstlü pencereler
sıralanmakta, yapının güneybatı köşesindeki son cemaat yeri sofasının ikiz kemerleri kitleye
hareket katmaktadır.
Süsleme Özellikleri: Karamanoğlu dönemine ait taş süsleme ayrıntılarının en ilginci,
harimin batıya açılan kapısında, basık kemerin üzengi taşında yer alan takozlardır. Anadolu Türk
mimarisinde Selçuklu’dan Osmanlı’nın batılılaşma dönemine kadar genellikle mukarnaslı veya
armudî profilli olan takozlar yerine burada İyon başlıklarının volütlerinden kaynaklanan takozlar
kullanılmıştır24. Aynı kapının kemeriyle dış çerçevesi arasında kalan köşelere, helezonî yivleri
olan, birbirinden farklı iki küresel kabara oturtulmuştur. Osmanlı döneminin (1543) ürünü olan
son cemaat yeri mihrabında kavsara kısmı üç sıra halinde dizilmiş basit mukarnaslardan
oluşmakta ve içi yivlerle dolgulu sivri kemerli bir nişle son bulmaktadır.
Mihrapta çini ve alçı bezemenin değişik bir sentezi gözlenir. En dıştaki çerçevede firuze
renkli kare ve dikdörtgen çini parçaları, kendileriyle aynı seviyede bulunan alçı yüzeylerle basit
bir geometrik bezeme oluşturur. İkinci kuşakta ise, uçları üçgenlerle sonuçlanan dikdörtgen
kartuşlar içinde, firuze renkli çini zemin üzerinde alçıyla kabartma olarak, kûfî hatlı âyetler yer
alır. Kavsarayla bu yazılı çerçeve arasında kalan üçgenlerde, firuze çini zemin üzerine ince alçı
çubuklarla yıldız geçmeler yapılmıştır. Mihrap nişinin köşelerinde, yüzeyi geçmelerle bezeli
sütunçeler ve bunların üstlerine oturan pahlı küp biçiminde başlıklar bulunur. Nişin yüzeyi de,
Onarımlar sırasında bu cephedeki pencere düzeninin bozulduğu anlaşılmaktadır: En doğuda yer alan
pencerenin üzerinde tepe penceresi yoktur; en batıda yer alan tepe penceresinin de altı doludur.
24
Aynı ayrıntı Karaman’daki Hacıbeyler ve Arapzade camilerinin taçkapılarında, kemerlerin üzengi
taşlarında ayrıca kilit taşlarının altında da karşımıza çıkar.
23
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Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii’nin mihrabındakine benzer, merkezdeki kabaradan dağılan çok
kollu yıldız geçmelerle süslüdür. Bazıları ajurlu olan mukarnaslar kavsarayı dolgular. Mihrabın
çerçevesinde bulunan, alçıya gömülmüş iki adet Milet işi keramik tabak Osmanlı dönemine ait
olmalıdır. Son cemaat yerinin eklendiği 1543 yılına tarihlenebilir.
Harimin batı kapısındaki ahşap kanatlarında oyma tekniğiyle meydana getirilmiş
bezemelerin yanı sıra inşa kitabesi bulunmaktadır. Kemerin aynasına gelen kısımda, iki kanatta
da, rûmîli bir zemin üzerinde Selçuklu sülüsüyle caminin banisini (Mahmud Beğ ibn Karaman )
ve inşa tarihini (isnâ ve semâne miye = yediyüz yirmi) veren Arapça kitabe yer alır. Geriye kalan
yüzeylerin ortasında, içinde on kollu yıldız kompozisyonu bulunan yuvarlak bir şemse, kanatların
alt ve üst kısımları da geometrik bölünmeli dikdörtgenler vardır. Her iki süsleme grubunda da
geometrik bezemenin zemini rûmîlerle zenginleştirilmiştir.
Fevkânî mahfilin ve minberin ahşap ayrıntıları, batılılaşma dönemi Osmanlı sanatının
özelliklerini yansıtmakta, bunların büyük bir ihtimalle XVIII. yüzyılın son çeyreğinde veya XIX.
yüzyılın ilk yarısında yenilenmiş oldukları anlaşılmaktadır 25 . Mahfil korkuluklarında, barok
profilli sütunçelerin üzerinde minyatür kaş kemerler, bunların da üzerinde çentikli küçük daireler
sıralanır. Mihrabın karşısına gelen çıkmanın korkuluğunda, sütunçelerin yerini, şaşırtmalı olarak
yerleştirilmiş dikdörtgenler ve çentikli daireler almaktadır. Korkulukların altındaki alın tahtası
Osmanlı barok üslubunda çok kullanılmış olan bileşik yuvarlak kemerciklerle bezenmiş, bu şerit
çağla yeşili, kiremit kırmızısı ve siyahla renklendirilmiştir.
Minberin korkulukları (S) profilli sütunçelere oturan, çiçekli kıvrık dal bezemeli bir
küpeşteden meydana gelir. Korkuluğun altındaki pervazın yüzeyinde kalem işi tekniğiyle
yapılmış, kıvrık daldan alternatif olarak çıkan yaprak ve lâle motifleri görülür. Kalem işinde ve
korkulukta renk olarak kiremit kırmızısı, siyah ve sarı kullanılmıştır.
2. Karaman Hacıbeyler Camii
Emîr Seyfeddin Hacıbeyler (Memlûk Sultanı el-Nâsır Muhammed’in nâibi) * 135626
narım: ? * 1496/9727;
taşınma ve yeniden inşa: 190328

Minberin korkuluklarında görülen (S) kıvrımları, kıvrım dallar üzerinde yaprak ve çiçek motifleri, caminin
geçirdiği onarımlardan 1713 için geç, 1907 için de erken kalmaktadır. Ayrıca minberin ahşap aksamında gözlenen
uçuk renkler mahfil korkuluklarının altındaki alın tahtasında da kullanılmıştır. Minberle mahfilin, XVIII. yy.ın son
çeyreğinde veya XIX. yy.ın ilk yarısında yenilenmiş olmaları muhtemeldir.
26
Caminin batı cephesinde, taçkapının solunda (kuzeyinde), duvar örgüsü içinde bulunan, sülüs hatlı Arapça
düzyazı kitabede bani olarak el-emîrü’l-ekber el-Hac Beğler...nevvâb-ı sâhibü’l-devlete el-Nâsır Seyfü’d-devlete ve’ddîn , inşa tarihi olarak da seb’a ve hamsîn ve semâne miye = yediüz elliyedi yılı verilmiştir.
27
Taçkapı üzerinde bulunan sülüs hatlı Arapça düzyazı kitabede caminin isneyn ve tis’e miye = dokuz yüz
iki tarihinde yenilendiği belirtilmekte ancak bunu yaptıranın adı verilmemektedir.
28
İ. H. Konyalı, Abideleri ve Kitâbeleri İle Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Abideleri, İstanbul 1967,
297’de, bugünkü yerine göre eskiden daha önde bulunan caminin 1903’te Karaman’dan tren yolunun geçmesi üzerine
geriye taşındığı belirtilmektedir.
25
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Mimari Özellikleri: Enine (doğu-batı doğrultusunda) gelişen dikdörtgen bir alanı kaplar.
Taçkapı niteliğindeki girişin bulunduğu batı duvarı özenli bir kesme taş işçiliği sergiler. Diğer
duvarlar moloz taşlarla örülmüş ve sıvanmıştır. Ahşap kirişleme üzerine toprak kaplı düz damlı
olan yapı sonradan kiremitli kırma çatıyla taçlandırılmıştır.
Batı duvarının ekseninde yer alan taçkapının çeşitli silmelerle çerçevelenmiş olan
dikdörtgen cephesi saçak hattından yukarıya doğru taşar. Bezemeli basık kemeri taçlandıran
bezemeli yüzeyin üstünde, dilimli kaş kemer biçiminde yontulmuş olan 902(1496/97) tarihli
kitabe yer almaktadır. Taçkapının yanlarında birer pencere bulunur. Caminin ilk yapımına ilişkin
kitabe, yapı yenilenirken taçkapıyla bunun solundaki pencerenin arasına, örgünün içine
yerleştirilmiştir.
Harim mekânı mihrap duvarına paralel uzanan üç sahından oluşur. Kare kesitli kesme taş
payelerle duvar payelerine oturan sivri kemerler sahınları ayırmakta ve duvarlarla birlikte ahşap
çatı kirişlerini taşımaktadır. Doğu duvarında, her sahna bir tane isabet etmek üzere üç pencere,
güney ve kuzey duvarlarında da dörder pencere açılmıştır. Dikdörtgen pencereler kesme taş
sövelerle çerçevelenmiştir. Güney duvarının ortasında mihrap yer alır. Taçkapının
hareketlendirdiği olan batı cephesi dışında, durağan olan cepheler kısa bir saçakla son bulur.
Süsleme Özellikleri: Yapının taş bezemeleri taçkapıda toplanmıştır. Karaman’ın Osmanlı
idaresine geçmesinden kısa bir süre sonra yenilenmiş olan bu taçkapıda, II. Bayezid döneminin
Osmanlı mimari bezemesi yerine Karamanoğlu-Memlûk karışımı bir süslemeye rastlanır. Kemeri
oluşturan geçmeli taşların yüzeyi, damarlı rûmîler, palmetler ve stilize çiçeklerin meydana
getirdiği yoğun bir bezemeyle doludur. Kemerin üzengi taşlarında ve kilit taşının altında, İyon
başlıklarından geliştirilmiş takozlar yer alır.
Kemerle kitabenin arasında, kaval silmelerin sınırlandığı alanda damarlı rûmîlerden oluşan
girift bir kompozisyon gözlenir. Dilimli kaş kemer biçimindeki mermer kitabe burmalı halat
görünümünde bir silmeyle çerçevelenmiş, sağ ve sol üst köşelerine, makılî hatla dolgulanmış birer
kare levhayla geometrik bezemeli birer küresel kabara yerleştirilmiştir. Sağdaki levhada,
çarkıfelek şeklinde dört kere Muhammed adı, soldakinde de aynı düzen içinde Ebûbekir-ÖmerOsman-Ali adları yer alır. Kabaralar, Türk mimari süslemesinde görmeye alışık olduğumuz yarım
küre biçiminde olmayıp çok daha ileri çıkarılmış ve duvara oturdukları yere burmalı silmeler
konmuştur.
3. Karaman Arapzade Camii
? * 1493/9429
onarım: ? * 1813/1430

29
Taçkapı üzerinde bulunan sülüs hatlı Arapça düzyazı kitabede caminin tis’e ve tis’iyn ve semane miye =
sekizyüz doksandokuz tarihinde yenilendiği belirtilmekte ancak bunu yaptıranın adı verilmemektedir.
30
Harimde batı duvarında yer alan tâlik hatlı Osmanlıca manzum kitabede caminin Karaman Müftüsü
Hadimîzade Hasib Efendi tarafından tamir ettirildiği, batı ve doğu yönlerinde, altta ve üstte yeni pencerelerin açıldığı
belirtilmekte, manzumenin son mısraı da ebcedle 1229(1813/14) tarihini vermektedir.
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Mimari Özellikleri: Enine (doğu-batı doğrultusunda) gelişen 31.70 x 20.35 m.
boyutlarında dikdörtgen bir alanı kaplar. Taçkapının bulunduğu batı duvarıyla tali bir kapının yer
aldığı doğu duvarı kesme taşlarla örülmüştür. Çoğunluğu moloz taşlarla örülmüş ve sıvanmış olan
güney ve kuzey duvarlarının da uçlarında kesme taş örgüsüne yer verilmiştir. Ahşap kirişlere
oturan toprak kaplı düz dam sonradan kiremitli kırma çatıyla örtülmüştür.
Tasarımı ve mimari ayrıntılarıyla Hacıbeyler Camii’ne çok benzeyen Arapzade Camii’nin
enine dikdörtgen planlı harimi, mihrap duvarına paralel uzanan dört sahnı içerir. Sahınların
sınırında dörder tane paye vardır. Mihraba en yakın olan dizide ortadaki iki paye daire kesitli,
bunların dışındaki bütün payeler kare kesitlidir. Payeleri birbirine ve duvarlara bağlayan sivri
kemerler çatının ahşap kirişlerini taşır. Batı cephesinde yer alan, ayrıntıları ve bezemeleriyle
Hacıbeyler Camii’ndekine çok benzeyen basık kemerli taçkapı kıble duvarından itibaren üçüncü
sahna açılır. Yapının inşa kitabesini barındıran bu kapıdan başka doğu cephesinde, en kuzeydeki
sahna açılan, basık kemerli bir tali kapı daha vardır. Silmelerden oluşan dikdörtgen bir çerçevenin
içindeki doğu kapısında hiçbir süsleme görülmez. Kemerin üzerindeki kitabe yuvası günümüzde
boştur. Duvarların alt kesiminde toplam on pencere bulunur. Pencere açıklıkları, içten
algılanabilen yuvarlak kemerlerle geçilmiş, cephede kesme taş sövelerle dikdörtgen biçiminde
çerçevelenmiştir. Doğu ve batı cephesinde bulunanlar sivri kemerli tepe pencereleriyle
taçlandırılmıştır. Cepheler muhdes (sonradan eklenmiş) kırma çatının kısa saçaklarıyla son bulur.
Süsleme Özellikleri: Camideki taş süsleme taçkapıda yoğunlaşmaktadır. Taçkapının
boyutları, yüzey taksimatı, oranları Hacıbeyler Camii taçkapısını hemen aynen tekrar eder. Ancak
süsleme programı daha yalın tutulmuştur: Kitabenin üst köşelerinde makılî hatlı levhalarla
kabaralar yer almaz. Kemer taşları da bezemesizdir. Ancak buradaki kilit taşında da, aşağıya
doğru sarkan stilize bir çiçek kabartması vardır. Ayrıca yan sövelerin dış hizasında dikey olarak,
kitabenin alt hizasına kadar uzanan ve iç içe üç daireyle sonuçlanan silmeler dikkati çeker. Buna
benzer ayrıntılar Halep’te Memlûk dönemine ait bazı taçkapılarda karşımıza çıkar. Şu farkla ki
Halep’teki silmeler birer düğümle son bulmaktadır. Ayrıca kare kesitli payelerin mukarnaslı
yastıkları, daire kesitli payelerin mukarnaslı başlıkları, minber kapısının üzerindeki basık üçgen
alınlığın kenarındaki mukarnaslı silme de diğer özgün taş bezeme ayrıntılarıdır.
Taş bezemelerin en ilginci güney cephesinde bulunan, stilize edilmiş ejder başı
biçimindeki çörtendir. Diğer çörtenler şevli kesilmiş alınlarıyla sıradan örneklerdir. Boyun
kısmındaki burmalı silme, yanaklardaki çiçek kabartmaları, çenenin altındaki yapraklar, üst
dudağın volüt biçimindeki kıvrımı sayesinde ejder mümkün olabildiğince kamufle edilmiştir.
Buna benzer ejder başlı çörtenlerin Anadolu’ya en yakın örnekleri Rodos’ta, Saint Jean
Şövalyeleri Devleti’ne ait bazı yapılarda bulunmaktadır. Burada asıl ilginç olan, XV. yüzyılın
sonlarında, Karamanoğlu üslubunu devam ettiren bir Osmanlı yapısında, üstelik bir camide,
Osmanlı-öncesi Anadolu Türk mimari bezemesinde görülen figürlü bezeme geleneğinin
yaşatılmasıdır.
Büyük bir ihtimalle Osmanlı döneminde yenilenmiş olan mihrapta, mukarnaslı ve yapraklı
dış çerçeve, kum saatleriyle donatılmış burmalı köşe sütunçeleri, kavsarayı dolgulayan
mukarnaslar, kavsaranın tepesindeki geometrik gülçe, kavsaranın üst köşelerindeki geometrik
şebekeli kabaralar dikkati çeker.
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c. Çok birimli camiler
1. Konya İplikçi Camii31 (Ahmed Bey Camii, Ebülfazıl Camii)
Tacir Hoca Ebülfazıl Abdülcebbar Tebrizî (mescit) * XII. yy. sonları (1201’den önce)32
onarım ve genişletme: Mesud oğlu Kişci (Samurcu) el-Hac Ebûbekir * 133333;
onarım: Turgutoğlu Ebülfazıl Ahmed Bey * 1430/3134;
onarım: Tacir Hacı Emrullah * 1584’ten önce35;
onarım: Müzeler Umum Müdürlüğü * 194536
Mimari Özellikleri: İplikçi Camii, Selçuklu döneminde, XII. yy. sonlarında inşa edilmiş
olan bir mescidin Karamanoğlu döneminde 1333’te genişletilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.
Yapının bugünkü şeklini alması geçirdiği ikinci onarım da (1430/31) Karamanoğlu dönemine
aittir. Sonuçta bu yapıyı Karamanoğlu mimarisi içinde değerlendirmek mümkündür.
Harimden ibaret olan yapı, doğu-batı doğrultusunda gelişen, dikdörtgen biçiminde geniş
bir alanı (37.90 x 20.60 m.) kaplar. Harimi sınırlayan kalın duvarlar bütünüyle tuğladan
örülmüştür. Sıvasız olan cephelerde özenli tuğla örgü izlenebilmektedir. Güney cephesinde,
mihrabın üzerine gelen yerde, söz konusu mimari öğeyi duvarın yükünden kurtarmak amacıyla,
örgünün içine bir hafifletme kemeri yerleştirilmiştir.

Yapının bu adla anılmasının sebebi eskiden İplikçiler Çarşısı’nda (Selçuklu kaynaklarında geçen Farsça
adıyla Bazar-ı Rişte ) bulunmasıdır. Bazı belgelerde aynı bölgeye “Hoşafçılar Çaşısı” ve “Kişciler (Samurcular)
Çarşısı” da denilmektedir.
32
Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubâd’ın emîrlerinden Altunba bin Abdullah’ın 598(1201/02) tarihli
vakfiyesinin aslı kaybolmuştur. Ancak biri Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi’nde, diğeri İstanbul Türk ve
İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunan iki sureti vardır. İ.H. Konyalı’nin incelediği ve birçok hatalar içerdiğini bildirdiği
bu suretlerde Altunba bin Abdullah’ın yaptırmış olduğu medresenin o tarihlerde mevcut olan iki mescit arasında
(Boyacı Hoca Yusuf ibn Salim Konevî Mescidi ve Tâcir Hoca Ebülfazıl Abdülcebbar Tebrizî Mescidi) inşa edildiği
belirtilmektedir. Hoca Yusuf Mescidi tamamen tarihe karışmıştır. Hoca Ebülfazıl Abdülcebbar Tebrizî ‘nin yaptırdığı
mescidin ise bugünkü İplikçi Camii’nin yerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 1944’te caminin mermer mihrabı altında
yapılan sondajda mescidin çini mihrabının izleri bulunmuştur. Selçuklu dönemine ait olan, çini mozayiklerle bezeli
bu mihrap, XVI. yy. 2. yarısına ait bugünkü mermer mihraptan 1.10 m. daha derinde bulunmaktadır (Konyalı, a.g.e.,
406-407, 823-824). Bu iki yapının komşuluğu İplikçi Camii’nin de Altunba bin Abdullah tarafından yaptırılmış
olduğu zannını uyandırmış, yakın tarihte, adı geçen yapının doğu kapısı üzerine “İplikçi Camii Selçuklu devri
vüzerasından Şemseddin Altun-Aba tarafından 599 (1202 M.) tarihinde inşa ettirilmiştir” şeklinde bir kitabe
konmuştur.
33
Kuzey cephesinin ortasında, mihrap ekseninde yer alan cümle kapısı üzerindeki Arapça düzyazı kitabede
caminin 733 yılı Receb ayının ortalarında el-Hac Ebûbekir ibn Mes’ud el-ma’rûf bi Kişci tarafından tevsî’ edilmek
(genişletilmek) suretiyle yenilendiği belirtilmektedir. Bu kitabe aslında cümle kapısının önündeki eyvanın cephesinde
bulunmaktaydı. 1945 onarımında eyvan yıktırılınca bugünkü yerine taşınmıştır. Kitabenin doğru okunmuş
transkripsiyonu için bkz. Konyalı, a.g.e., 405.
34
Konyalı, a.g.e., --.
35
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kuyûd-i Kadîme (Eski Kayıtlar) Arşivi’nde, 584 no. da kayıtlı bulunan, 992
(1584) tarihli Konya defterinde, “Hacı Emrullah nâm tâcirin ba’del harîk (yangından sonra) camii tamir ve termîm
ettiği” belirtilmektedir (Konyalı, a.g.e., 414).
36
Konyalı, a.g.e., 415.
31
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Biri kuzey cephesinin ortasında (mihrap ekseninde), ikisi de doğu ve batı duvarlarının
kuzey kesiminde olmak üzere, toplam üç giriş bulunmaktadır. Kesme taş örgülü ve basık kemerli
olan kapılar dikdörtgen çerçeveler içine alınmıştır. Yalın tasarımları ve oranlarıyla klasik Osmanlı
üslubunu yansıtan kapılar, 1584’ten önceki onarıma ait olmalıdır. Konumundan ötürü ana giriş
(cümle kapısı) olması gereken kuzey kapısıyla yan (tali) kapılar arasında hiçbir fark olmaması
Türk mimarisinde hemen hiç rastlanmayan bir durumdur. Kuzey kapısının önünde, 1945
onarımına kadar, beşik tonozlu bir eyvan bulunmakta, bunun solunda da bir kabir yer
almaktaydı 37 . Kesme taş örgüsüyle caminin duvarlarından ayrılan ve cephesinde yapının 1333
tarihli onarım kitabesini taşıyan bu eyvanın söz konusu onarım sırasında eklendiği
anlaşılmaktadır. Üç giriş dışında, cephelerin alt kesimi tamamen sağır bırakılmış, mekân sivri
kemerli tepe pencereleriyle aydınlatılmıştır.
Birbirini izleyen onarımlar sonucunda, harimin planı ve ayrıntıları epeyce değişikliğe
uğramıştır. Mekân, üç sıra halinde mihrap duvarına paralel uzanan toplam 21 birimden oluşur.
Dikdörtgen planlı birimlerin boyutları farklıdır. Üstyapıyı taşıyan sivri kemerler, kesitleri (kare /
dikdörtgen) ve örgüleri (kesme taş-sıvasız / moloz taş-sıvalı) farklı 12 payeyle bunların karşılığı
olan duvar payelerine oturur. Mihrap ekseninde uzanan 3 birim kubbelerle, mihrap duvarı
boyunca sıralanan 6 birim beşik tonozlarla, geriye kalan 12 birim de çapraz tonozlarla
örtülmüştür. Kubbeli ve beşik tonozlu birimler diğerlerinden daha yüksek tutulmak suretiyle
mihrap ekseniyle ilk namaz saflarının yer aldığı kesimin ayrıcalığı vurgulanmıştır. Caminin kıble
duvarına bitişik olan kareye yakın dikdörtgen planlı (7.30 x 6.30 m.) ve kubbeli yapının niteliği
tam olarak belirlenebilmiş değildir38.
Süsleme Özellikleri: Bezeme olarak kayda değer yegâne öğe olan mermer mihrap, yarım
sekizgen planlı nişi, kum saatli köşe sütunçeleri, sarkıtlarla zenginleştirilmiş mukarnaslı kavsarası,
bezemesiz çerçevesiyle klasik Osmanlı üslubunu yansıtır. XVI. yüzyıl sonlarındaki onarıma ait
olduğu söylenebilir.
2. Ermenek Meydan Camii 39 (Emîr Camii, Rüstem Paşa Camii)
Emîr(?)40 * XIV.yy veya XIV.yy. 1. çeyreği

37
Yıldız Sarayı’ndan İstanbul Üniversitesi’ne intikal etmiş bulunan II. Abdülhamid fotoğraf
kolleksiyonunda, XIX. yy. sonlarına ait bir fotoğrafta cümle kapısının önündeki bu eyvan ve solundaki kabir
görülebilmektedir (Bkz. Konyalı, a.g.e., 407). Konyalı bu kabrin, caminin yerindeki mescidin banisi Ebülfazıl
Abdülcebbar Tebrizî’ye ait olduğunu ileri sürmektedir.
38
I. Alâeddin Keykubâd dönemi Selçuklu emîrlerinden Altunba bin Abdullah’ın (ö. 1237 civ.) XII. yy.
sonlarında veya XIII. yy. başlarında inşa ettirdiği, 598 (1201/02) tarihli vakfiyesi olan medreseden arta kalmış olması
ihtimali (Konyalı, a.g.e., 819-841) zayıftır. Söz konusu birim, İplikçi Camii’ni 1430/31’de tamir ettiren Turgutoğlu
Ebülfazıl Ahmed Bey’in vakfiyesinde adı geçen dârülhuffâz olabilir. Konyalı, a.g.e., 410’da Ahmed Bey’in Konya’da
bir dârülhuffâz yaptırmış olduğu kaydedilmiş, ancak yeri belirtilmemiş ve söz konusu yapının bu amaçla inşa edilmiş
olması ihtimaline hiç yer verilmemiştir. Yapının duvarlarıyla caminin duvarları aynı boyutlarda tuğlalarla inşa
edilmiştir. Bu da, 1430/31’de caminin onarımı sırasında kıble duvarının önüne eklenmiş bir dârülhuffâz olması
ihtimalini güçlendirmektedir.
39
Yapının bu adla anılmasının sebebi, vaktiyle önünde ok atma ve cirit gibi geleneksel sporların icra edildiği
bir meydanın bulunmasıdır.
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onarım: Rüstem Paşa * 1494/9541
Mimari Özellikleri: Dikdörtgen bir alanı (16.00 x 14.50 m.) kaplayan caminin duvarları
karışık olarak moloz taş ve kesme taşla örülmüş, köşelerdeki örgü iri kesme taşlarla meydana
getirilmiştir. Yapının giriş (kuzey) cephesinde, yanlardan kapalı olan son cemaat yeri bulunur.
Son cemaat yerinin sınırında kare planlı iki kalın paye yükselir. Mekân, bu payelere ve duvarlara
oturan kirişlerin taşıdığı düz ahşap çatıyla örtülüdür. Harimin kuzey duvarının ortasında giriş,
güney duvarının ortasında mihrap nişi, ayrıca her cephenin alt kesiminde ikişer tane pencere
bulunur. Dikdörtgen olan bu pencereler ahşap söveler, demir parmaklıklar ve basık hafifletme
kemerleriyle donatılmıştır. Kuzey duvarındakiler hariç, diğerlerinin üzerinde, aynı düşey eksende
sivri kemerli tepe pencereleri vardır.
Enine dikdörtgen planlı harim kareye yakın dikdörtgen planlı altı birimden oluşur.
Birimleri ayıran sivri kemerler, ortadaki iki payeyle bunların hizasında yer alan duvar payelerine
oturur. Arazi kıble yönüne doğru eğimli olduğundan çukurda kalan mihrap duvarındaki duvar
payeleri diğerlerine göre daha derin tutulmuş, cepheden taşırılmıştır. Mihrabın önündeki birim
kubbeyle, diğerleri çapraz tonozlarla örtülmüştür. Kubbeye geçiş istiridye görünümünde yivli sivri
tromplarla sağlanmıştır. Tonozlara göre daha yüksek tutulmuş olan kubbe sekizgen prizma
biçiminde bir kasnak üzerinde yükselmekte ve dışarıdan sekizgen piramit biçiminde bir külahla
gizlenmektedir. Kısa bir saçakla son bulan cephelerde, aynı düşey eksen üzerine yerleştirilmiş
ikili pencere gruplarının sıralanır. Duvar yüzeyinde, Osmanlı mimarisindeki kuş evlerinin kökeni
olarak görülebilecek güvercin yuvaları dikkati çeker.
Minare, camiden bağımsız olarak yapının yaklaşık 13.00 m. kuzeyinde yer alır. Bütünüyle
kesme taşla örülmüş olan minare kare planlı, bodur bir kaideye oturur. Üçgen yüzeylerden oluşan
pabuç kısmıyla ondört köşeli olan gövdeye geçilir. Kesme taş korkulukların sınırladığı şerefeden
sonra gelen çokgen petek kısmı koni biçiminde bir ahşap külahla son bulur. 15.35 m.
yüksekliğindeki bu minare, büyük bir ihtimalle Osmanlı döneminde, 1494/95’teki onarımda
eklenmiştir.
Süsleme Özellikleri: Yapının taş süslemeleri minberde ve mihrapta toplanır. Kesme taştan
mamul olan minber masif görünümlüdür. Korkuluk şebekeleri, birbirine kesen sekizgenlerden
meydana gelir. Bezemesiz olan üçgen yüzeylerin altında ikişer tane dilimli kaş kemer vardır. Aynı
tür bir kemere sahip olan köşk kısmının altında da sivri kemerli bir açıklık bulunur. Mihrabın
kavsarasındaki mukarnas işçiliği kat kat boyalar altında kalarak keskinliğini kaybetmiştir.
3. Aksaray Ulu Camii
II. Mehmed Bey * 1408/0942

40
Caminin ne inşa tarihi ne de banisi tespit edilebilmiştir. Ancak Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “Emîr
Camii” adıyla zikredilmiştir. Karamanoğlu hanedanına mensup bir emîr tarafından yaptırılmış olması kuvvetle
muhtemeldir.
41
İ. H. Konyalı, Abideleri ve Kitâbeleri İle Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Abideleri, İstanbul 1967,
704’te nakledilen bu rivayetin gerçekliği şüphelidir. Burada adı geçen Rüstem Paşa’nın kimliği de aydınlatılmamıştır.
Mamafih camiden ayrı olarak yükselen ve Osmanlı üslubunu yansıtan minare söz konusu onarımın ürünü olabilir.
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Mimar Firûz
onarım: XX.yy.başları
Mimari ve süsleme özellikleri: Anadolu Türk mimarisinde, bu cami tipinin en büyük
örneklerinden olan Aksaray Ulu Cami, doğu batı doğrultusunda 5, kuzey-güney doğrultusunda 5
olmak üzere, toplam 25 adet dikdörtgen birimden meydana gelir. Duvarlar, birimlerin kesişme
noktalarında yükselen payeler, birimleri örten çapraz tonozlarla kubbeler kesme taş örgülüdür.
Yapıda son cemaat yeri yoktur. Geniş bir alanı kaplayan harimin taçkapısı, günümüzde
olduğu gibi, yapıldığı çağda da kentin idarî ve ticarî merkezi olan meydanın bulunduğu batı
yönüne açılmaktadır. Taçkapının, cepheden ile taşan iri kitlesinde özgün kalabilen kısımlar,
girişin bulunduğu orta kesimde kavsaraya kadar olan bölüm, yanlardaki ise küçük nişlerin üst
hizalarına kadar olan bölümlerdir. Söz konusu kısımlar beyaz mermerden titiz bir işçilikle
örülmüştür. Tasarımı ve geometrik bezemeleriyle Selçuklu üslubunu sürdüren taçkapının kemeri
-Selçuklu ve Karamanoğlu taçkapılarında genellikle kullanılan basık kemerden farklı olaraksivridir. Geçmeli taşlarla örülmüş olan kemerin çevresi ve karnı (intrados’u) geometrik
geçmelerle süslüdür. Kavsaranan altındaki mukarnaslı iri silme de özgündür. Taçkapı mukarnası
geç tarihli onarımda aslına uygun olmayan bir biçimde yenilenmiştir. Taçkapı kitlesini
taçlandıran, bitkisel kıvrımlarla bezeli üçgen alınlık da geç dönemin ürünüdür. Girişi barındıran
nişin yanlarında ve taçkapı kitlesinin cephesinde, iki yanda bulunan yarım altıgen planlı nişler
mukarnaslı kavsaralarla son bulur.
Harimi meydana getiren 25 birimden mihrabın önünde yer alan, ayrıca mihrap ekseninde,
mihraptan itibaren 4. sırada bulunan ve müezzin mahfilini taçlandıran birim kubbeyle, diğer 23
birim çapraz tonozla örtülmüştür. Payelere ve duvarlara oturan ve söz konusu örtü öğelerini
taşıyan sivri kemerler, Anadolu Türk mimarisindeki sivri kemerlerden farklı olup gotik üsluba
özgü oranlara sahiptir. Onarımlarda değişime uğramış olan payelerin bir kısmı sekizgen, bir kısmı
da pahlı kare biçimindedir. Bazılarında Karamanoğlu dönemine ait mukarnaslı başlıklar görülür.
Harimin kuzey sınırı boyunca, payelerin arasına beşik tonozlar yerleştirilerek, mekândaki
bölünmeyi sürdüren beş adet fevkânî mahfil birimi elde edilmiştir. Mekânı aydınlatan pencereler
iki sıra halinde düzenlenmiş, ancak yüzyıllar içindeki onarımlarda pencerelerin düşey eksenleri
epeyce değişikliğe uğramış, özgün konumları ve biçimleri kaybolmuştur.
Mihrabın önündeki kubbeyi taşıyan kemerler, püskül şeklinde sarkan küçük palmet
dizileriyle donatılarak mekândaki diğer bütün kemerlerden farklı, çok daha süslü bir görünüme
kavuşturulmuştur. Palmetin Türk süsleme sanatından alınmış bir öğe olmasına rağmen, burudaki
kullanım biçimi sonucunda ortaya çıkan kemer Anadolu Türk mimarisindeki kemerlerden çok
gotik mimarinin dişli kemerlerini andırmaktadır. Kubbeye geçişte, yelpaze şeklinde açılan üçgen
pandantifler görülür. İnce uzun olan asıl mihrap nişi mukarnaslı bir kavsaraya sahiptir. Bu nişi
kuşatan ve son onarımlarda değişmiş olan çerçeve bileşik garip bir kemerle donatılmıştır.

42

Konyalı, ----
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Güneybatı köşesindeki birimde dikkati çeken bazı mimari ayrıntılar, burasının zamanında
bir “bey mahfili” olarak düzenlenmiş olabileceğine işaret eder. Söz konusu birimin batı duvarında,
cepheden bakıldığında diğer tepe pencerelerinden daha büyük, aslında kapı olduğu anlaşılan bir
açıklık bulunmakta, içerde, bu açıklığın eşik hizasında,bugün mevcut olmayan bir ahşap katın
kirişlerinin oturacağı konsol dizisi yer almaktadır. Öte yandan, aynı birimin güney duvarında,
yapının bir başka yerinde benzeri olmayan, dikdörtgen çerçeveli Bursa kemeri bir tür “sığ mihrap”
niteliğindedir. Bu kemerin üzerinde de, içi geometrik şebekeli yuvarlak bir tepe penceresi
bulunur.
Ceviz ağacından kündekârî tekniğiyle üretilmiş olan minber Sultan II. Kılıç Arslan’ın
Aksaray’da yaptırdığı camiden kalma olup Selçuklu ahşap işçiliğinin şaheserlerindendir.
d. Merkezî kubbeli cami
1. Mut LÂL AĞA CAMİİ
II. Mehmed Bey’in harem ağalarından Lâl Ağa * vakfiye: 1444
Mimari ve süsleme özellikleri: Dikdörtgen bir alana yayılan Lâl Ağa Camii’nin harimi,
kare planlı ve kubbeli bir merkezî mekânla bunu iki yandan (doğu ve batı yönlerinden) kuşatan,
yarım kubbelerle örtülü iki adet dikdörtgen birimden oluşur. Harimin kuzeyinde beş adet kare
planlı ve kubbeli birimden meydana gelen son cemaat yeri, bunun batısında da minare
bulunmaktadır. Caminin tamamı kesme taşla örülmüştür. Girişi kuzey duvarının ekseninde
(mihrabın karşısında) yer alan harimin merkezî kubbesi, kuzeyde ve güneyde duvarlara
gömülmüş, batı ve doğu yönlerinde iki basık duvar payesine oturan dört sivri kemerle taşınır.
Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Doğu ve batı yönlerindeki kemerler yan kanatlara
açılır. Yan kanatların yarım kubbeleri son derecede basık tutulmuş, dış köşelere tromp işlevini
gören birer sivri kemer atılmıştır.
Harimin pencereleri, düşey eksenler üzerinde ikili gruplar halinde düzenlenmiştir. Gerek
daha büyük tutulmuş olan alt pencereler gerekse de tepe pencereleri hafif sivri kemerlidir.
Cepheler basit bir pahlı silmeyle son bulur. Son cemaat yerinin pandantifli kubbelerini taşıyan
hafif sivri kemerler devşirme sütunlara oturur. Yapıdaki bezeme son cemaat yerinin mukarnaslı
sütun başlıkları ve mihraptaki mukarnaslı kavsarayla sınırlıdır.
***
Lâl Ağa Camii Anadolu Türk mimarisinde merkezî plan/mekân gelişiminde çok önemli bir
yere sahiptir. Bu camide karşılaşılan ve daha ziyade Selçuklu mirasına bağlı Karamanoğlu
mimarisi için şaşırtıcı olan bu şema, ilk bakışta, bütün geç dönem Karamanoğlu yapılarında
gözlenen Osmanlı etkisi ile açıklanabilir. Nitekim harimin girişindeki kubbeli son cemaat yeri
kesinlikle Osmanlı üslubunu yansıtır. Fakat Osmanlı mimarisinde de merkezî planlı camilerin ilk
örneği olan Üç Şerefeli Cami Lâl Ağa Camii ile aynı yıllarda (1437-1447) inşa edilmiştir. İki
yapıda da, kubbeyle örtülü merkezî birimi yanlara doğru genişletmek ve yan kanatları merkezî
birimle bütünleştirmek eğilimi gözlenir. Ne var ki bunu gerçekleştirmek için üretilen çözümler
farklıdır. Üç Şerefeli Cami’de, altıgen bir tabana oturan merkezî kubbe, kare planlı ve kubbeli
60

ikişer birimden oluşan yan kanatlarca kuşatılmış, altıgenle bu kanatlar arasında kalan üçgen
alanlar da “koltuk kubbesi” denilen küçük kubbelerle örtülmüştür.
Sonuçta gerek kronoloji gerekse de tasarım şemaları açısından bu iki yapının birbirlerini
etkilemiş olmaları ihtimali oldukça zayıftır. Daha derinliğine araştırılması gereken bu durum
şimdilik, Beylikler dönemi Anadolu’sunda, siyasî parçalanmaya rağmen, belirli bir ortak kültür
tabanının ve bölgeler arasında çok yönlü etkileşimleri mümkün kılan ilişkilerin varlığı sayesinde,
farklı yörelerde, aynı zaman diliminde, aşağı yukarı aynı amaca yönelik arayışların ortaya çıkması
şeklinde yorumlanabilir.
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Uygulamalar
1)

Ders sunumlarını incelemek.

2)
İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesi’ndeki Karamanoğlu Beyliği’ne ait eserleri
görmek için müzeyi ziyaret etmek.
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Uygulama Soruları
1)
İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret ederek Karmanoğlu Beyliği’ne ait
mimarlık eserlerinden müzeye taşınmış eserlerin motif ve tekniklerini yakından incelebildiniz mi?
.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Karamanoğlu Beyliği’ne ait camiler plan şemalarına göre dört grupta toplanmaktadır. Bu
plan şemaları ahşap direkli ve düz çatılı mescitler, kâgir taşıyıcılı ve düz çatılı camiler, çok birimli
camiler ve son olarak merkezi kubbeli (planlı) camilerdir. Bu plan grupları içerisinde merkezi
plan şemasının temsilcisi olan Lâl Ağa Camii, Anadolu Türk mimarisinde “merkezî plan/mekân”
gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Bu camide karşılaşılan ve daha ziyade Selçuklu mirasına
bağlı Karamanoğlu mimarisi için şaşırtıcı olan bu şema, ilk bakışta, bütün geç dönem
Karamanoğlu yapılarında gözlenen Osmanlı etkisi ile açıklanabilir. Nitekim harimin girişindeki
kubbeli son cemaat yeri kesinlikle Osmanlı üslubunu yansıtmaktadır. Fakat Osmanlı mimarisinde
merkezî planlı camilerin ilk örneği olan Üç Şerefeli Camii, Lâl Ağa Camii ile aynı yıllarda (14371447) inşa edilmiştir. Sonuç olarak, bu konu daha derinliğine incelenmesi ve cevaplanması
gereken bir soruya işaret etmekte, şimdilik bu durum farklı yörelerde, aynı zaman diliminde, aşağı
yukarı aynı amaca yönelik arayışların ortaya çıkması şeklinde yorumlanabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)Karamanoğlu Beyliği hakim olduğu hangi şehir nedeniyle kendilerini Anadolu Selçuklu
Devleti’nin mirasçısı gibi görmüşlerdir?
a) İznik
b) Karaman
c) Konya
d) Aksaray
e) Kayseri
2) Aşağıdakilerden hangisi Karamanoğulları Beyliği’nin başkenti olmamıştır?
a) Ereğli
b) Kırşehir
c) Mut
d) Lârende
e) Silifke
3) Aşağıdaki Karamanoğlu topraklarında yer alan camilerden hangisi kâgir taşıyıcılı ve
düz çatılı bir cami değildir?
a) Ermenek Ulu Cami
b) Arapzade Camii
c) Niğde Şah Mescidi
d) Karaman Hacıbeyler Camii
e) Dikbasan Camii
4) Aşağıdaki Karamanoğlu Beyliği’ne ait camilerden hangisi kagir taşıyıcılı veya ahşap
direkli düz çatılı (tavanlı) plan gurubundan değildir?
a) Ermenek Akça Mescit
b) Karaman Hacıbeyler Camii
c) Konya Meram Camii
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d) Dikbasan Camii
e) Aksaray Ulu Camii
5) Karamanoğlu Beyliği’ne ait camilerden hangisi plan kurgusu nedeniyle Osmanlı
Mimarisi’nde klasik dönemin kapılarını açan Edirne Üç Şerefeli Camii ile birlikte
değerlendirilebilir?
a) Ermenek Akça Mescit
b) Aksaray Ulu Cami
c) Ermenek / Ulu Cami
d) Konya İplikçi Camii
e) Mut Lâl Ağa Camii
6) Karamanoğlu Beyliği oldukça karmaşık ve hareketli geçen siyası tarihinde bir dönem
aşağıdakilerden hangisine tabi olmamıştır?
a) Hamidoğullarına
b) Anadolu Selçuklulara
c) Osmanlılara
d) Memluklulara
e) İlhanlılara
7) Karamanoğlu cami ve mescitlerinde hangi cami dışında plan şeması olarak Anadolu
Selçuklu gelenekleri devam ettirilmiştir?
a) Ermenek Akça Mescit
b) Mut Lâl Ağa Camii
c) Ermenek / Ulu Cami
d) Konya İplikçi Camii
e) Aksaray Ulu Cami
8) Karamanoğlu Beyliği’ne ait Aksaray Ulu Camii’nde gotik etkiler yapının neresinde
hissedilmez?
a) Birimleri ayıran sivri kemerlerde
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b) Birimlerin üzerini örten çapraz tonozlarda
c) Caminin mihrabının detaylarında
d) Mihrap önü kubbesini taşıyan dişli sivri kemerlerde
e) Mihrap önü kubbesinin yelpaze pandantiflerinde
9) Karaman’daki Arapzade Camii’nin çörtenlerinde hangi figür kullanılmıştır?
a) Boğa
b) Pars
c) Aslan
d) Kartal
e) Ejder
10) Konya İplikçi Camii’nin plan şeması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Merkezi planlı
b) Çok birimli
c) Zaviyeli (Ters T planlı)
d) Ahşap direkli ve düz çatılı mescitler
e)Kâgir taşıyıcılı ve düz çatılı camiler

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)c 4)e, 5)e, 6)a, 7)b, 8)c, 9)e, 10)b

67

4. KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ 2 (1250 civ.-1487)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Karamanoğulları Beyliği Mimarisi
4.1. Medreseler
4.2. İmaretler
4.3. Dârülhuffâzlar (Dârülkurralar)
4.4. Mezar Yapıları (Kümbetler ve Türbeler)
4.5. Hamamlar
4.6. Askeri Yapılar
4.7. Mimari Öğeler
4.7.1. Payeler, sütunlar ve başlıklar
4.7.2. Kemerler
4.7.3. Tonozlar
4.7.4. Kubbeler ve Kubbeye Geçiş Öğeleri
4.7.5. Kapılar ve pencereler
4.8. Süsleme
4.8.1.Motifler
4.8.2. Teknikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Karamanoğlu Beyliği’ne ait camilerin dışında diğer yapı tiplerinde (medreseler,
imaretler, türbeler, dârülhuffâzlar, hamamlar vs.) uygulanan plan şemaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Karamanoğlu Beyliği’ne ait
camilerin dışında kalan
diğer
yapı
tiplerinde
uygulanmış plan şemaları

Yapı
tiplerinin
plan Ders sunumlarını takip
tasarımlarını ve bunların ederek ve kaynak yayınları
Türk Mimarisi’nin gelişimi okuyarak.
içerisindeki önemini öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Medrese



İmaret



Dârülhuffâzlar (Dârülkurralar)



Askeri Yapılar



Hamam



Mezar Yapıları (Kümbetler ve Türbeler)
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Giriş
Bu bölümde Karamanoğlu Beyliği’ne ait camilerin dışında kalan diğer yapı türlerinde
uygulanmış plan şemaları ve ayrıca mekan tasarımları ele alınarak, Beyliğin Türk Mimarisi’nin
gelişim çizgisi içerisindeki katkılarına ve önemine değinilmiştir.
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Bu bölümde Karamanoğulları Beyliği mimarisi ele alınacaktır.

4.1. Medreseler
Karamanoğlu medreselerinde Anadolu Selçuklu mimarisinin başlıca iki medrese şeması
devam ettirilmiştir. Sonuçta bu yapıları iki ana gruba ayırmak mümkündür:
* Kapalı avlulu medreseler:
Bu tipin tespit edilen tek örneği Karaman’da XIV. yüzyıl ortalarına ait Emîr Musa (Musa
Paşa) Medresesi’dir 43 . 1927’de yıktırılan bu medresede, kubbeyle örtülü avluyu revaklar
kuşatmakta, bunların gerisinde de hücreler sıralanmaktaydı. Mukarnaslı taçkapının sağında
yükselen silindir biçimindeki minare, renkli taş ve çini kakmalarıyla aynı şehirdeki İbrahim Bey
İmareti’ndeki minarenin benzeriydi44.
* Açık avlulu ve eyvanlı medreseler:
Karamanoğlu mimarisinde bu şemanın dört, üç ve iki eyvanlı varyantları uygulanmıştır.
Bunlar içinde en erken tarihli olan ve tasarımı kadar süsleme programıyla da Selçuklu geleneğine
sıkı sıkıya bağlı Aksaray Zinciriye Medresesi’nde (1336) söz konusu şemanın, “klasik” olan dört
eyvanlı türü gözlenir. Medrese örnekleri kronolojik olarak gözden geçirildiğinde eyvan sayısının
önce üçe, sonra ikiye indiği dikkati çeker.
Bu medrese tipinde, kare veya dikdörtgen planlı, üstü açık avlu şemanın çekirdeğini
meydana getirir. Avlu üç 45 veya iki 46 yönden revaklarla kuşatılır. Yalnız Alanya Obaköy
Medresesi’nde revak bulunmamaktadır. Hiçbir medresede revaklar, diğer birimlerden daha
yüksek tutulan ve görkemli kitlesiyle avluya egemen olan ana eyvanın önünde devam etmez 47.
Bütün örneklerde beşik tonozlu eyvan biçiminde tasarlanan girişle yazlık dershane aynı eksen
üzerinde (karşılıklı) yer almaktadır. Diğerlerinden daha geniş ve yüksek tutulan ana eyvan (yazlık
dershane) yanlardan, kışlık dershane veya türbe olarak kullanılan, kare planlı ve kubbeli birimlerle
kuşatılmıştır48. Avlunun çevresinde öğrenci odaları (medrese hücreleri), bazı örneklerde de yan
eyvanlar bulunur. İki katlı olan Niğde Ak Medrese hariç, diğerleri tek katlıdır.
Genellikle dikdörtgen biçiminde olan öğrenci odaları tonozlarla örtülüdür. Yalnız Karaman
Hatuniye Medresesi’nde (1382) odalar kare planlı ve kubbelidir. Bu husus, XIV. yüzyılın
sonlarına doğru Karamanoğlu topraklarında giderek artan Osmanlı siyasî ve kültürel nüfuzu ile

Bu medreseyi yaptıran, Ermenek Tol Medrese’yi (1339) inşa ettiren ve bu yapının içindeki türbede
gömülü olan Emîr Musa Bey’dir.
44
Bkz. İ. H. Konyalı, Abideleri ve Kitâbeleri İle Karaman Tarihi-Ermenek ve Mut Abideleri, İstanbul 1967,
455-460; O. Aslanapa, Türk Sanatı, I-II, Ankara 1990, 332.
45
Örnekler: Aksaray Zinciriye Medresesi, Ermenek Tol Medrese, Niğde Ak Medrese.
46
Örnek: Karaman Hatuniye Medresesi.
47
Zinciriye Medresesi ile Tol ve Ak medreselerde revaklar avlunun giriş yönünde ve yanlarda, Hatuniye
Medresesi’nde sırf yanlarda yer alır.
48
Yalnız Obaköy Medresesi’nde ana eyvanın sağı boş bırakılmıştır. Tol Medrese’de ana eyvanın sağındaki,
Hatuniye Medresesi’nde de solundaki birim türbedir.
43
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açıklanabilir. Söz konusu medresenin I. Alâeddin Ali Bey’in eşi ve I. Murad Hüdavendigâr’ın kızı
Nefise Sultan tarafından yaptırılmış olması da bu bağlamda önem kazanmaktadır.
Niğde Ak Medrese dışında kalan örnekler, cephe tasarımı olarak da büyük ölçüde Selçuklu
çizgisini sürdürür. Ancak Ak Medrese’de, girişin bulunduğu kuzey kanadının üst katında yer alan
ve Türk sivil mimarisindeki “hayatları” hatırlatan sofalar, ayrıca bunların ikiz kemer sıralarıyla
donatılması bu bölgenin geleneğine yabancıdır. Anadolu Türk mimarisinde bu tür bir cephe
düzeni ilk olarak Bursa-Çekirge’de, 1366 civarında I. Murad Hüdavendigâr’ın yaptırdığı camimedresede ortaya çıkmıştır. Bu cephe tasarımının kaynağında, Doğu Akdeniz’den Venedik
gotiğine ve Balkanlar’daki geç dönem Bizans mimarisine kadar uzanan karmaşık ve çok yönlü
etkileşimler yatar. Ak Medrese’yi yaptıran Sultanzade Bengî II. Alâeddin Ali Bey’in I. Murad’ın
torunu49 olması ve gençlik yıllarını dedesinin yanında Bursa’da geçirmiş bulunması bu etkinin
kaynağına ışık tutar.
Açık avlulu ve eyvanlı Karamanoğlu medreseleri, içerdikleri eyvan sayısına göre üç grupta
toplanabilir:
Dört eyvanlı medreseler:
Örnek: Aksaray Zinciriye Medresesi (1336).
Üç eyvanlı medreseler:
Örnek: Ermenek Tol Medrese (1339).
İki eyvanlı medreseler:
Örnekler: Alanya / Obaköy Medresesi (1373civ.), Karaman / Hatuniye Medresesi (1382),
Niğde / Ak Medrese (1409).

4.2. İmaretler
Beylikler ve erken Osmanlı mimarilerinde gözlenen, fütüvvet geleneğine (Ahîliğe)
bağlanan ve “imaret” olarak anılan çok fonksiyonlu yapıların bir örneği de Karaman’daki 1433
tarihli İbrahim Bey İmareti’dir. Söz konusu yapıda, Selçuklu döneminin kapalı avlulu
medreselerinde ve tarikat yapılarında (hankahlarında) gözlenen şema tekrar edilmiştir.

4.3. Dârülhuffâzlar (Dârülkurralar)
Karamanoğlu bölgesinde “dârülhuffâz” olarak anılan dârülkurrâlar kare planlı ve kubbeli
bir birimden ibaret yapılardır. Bunlardan Konya’daki 1421 tarihli Has Bey Dârülhuffâzı, kriptalı
altyapısıyla, kubbeli bir kümbet olarak yorumlanabilir. Aynı kişinin Meram’da yaptırdığı
dârülhuffâzla yine Konya’da bulunan, XV. yüzyılın 2. çeyreğine ait Hacı Ali ve Nasuh Bey
dârülhuffâzları ise kubbeli mescitleri andırır. Son iki yapıda Osmanlı mimarisinin etkisi, cephe
düzenlerinde ve ayrıntılarda kuvvetle hissedilir.
49

I. Alâeddin Ali Bey ile I. Murad Hüdavendigâr’ın kızı Nefise Sultan’ın oğludur.
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4.4. Mezar yapıları
Karamanoğlu mezar yapıları, kümbetler ve türbeler olarak iki gruba ayrılır.
Kümbetler
Selçuklu kümbetlerinin özelliklerini sürdüren bu yapılarda kare planlı bir kriptayla bunun
üzerinde, zemini çevreye göre yüksekte kalan, kare ya da çokgen planlı ziyaret katı bulunur.
Ziyaret katını örten kubbe piramit veya koni biçiminde bir külâhla taçlandırılmıştır. Günümüze
gelebilen iki önemli örnekten Karaman’daki I. Alâeddin Ali Bey Kümbedi (1391), bu beyin
yaptırdığı ve halen yıkık olan camiye, yine Karaman’daki II. İbrahim Bey Kümbedi de (1433)
aynı adı taşıyan imarete bitişiktir.
Türbeler
Karamanoğlu türbelerinin hepsi kare planlıdır ve -Mut’taki Lâl Ağa Camii’nin kıble
yönünde yer alan, piramidal külâhlı iki örnek dışında- kubbelerle örtülüdür. Türbelerin bir
kısmı50, içinde yatanların yaptırdıkları medreselerin bünyesinde, ana eyvana bitişik olarak yer alır.
Ermenek’in Balkusan Köyü’nde bulunan Kerimeddin Karaman Bey Türbesi (1261civ.), beşik
tonoz örtülü giriş bölümüyle, diğer taraftan Konya Musalla Mezarlığı’ndaki Şücaeddin Türbesi de
(1348/49), tarikat başlıklarına benzeyen, dilimli, basık ve sivri kubbesiyle diğerlerinden ayrılır.
Bu arada Mut’taki türbeler, Anadolu Türk mimarisi genelinde benzeri olmayan oranlarıyla (çok
basık bir altyapı ve bunun yaklaşık iki misli yüksekliğinde bir külâh), Antik Çağ’da, Kuzey
Suriye’de ve Güney Anadolu kıyılarında, Mısır piramitlerinin etkisiyle ortaya çıkmış, piramidal
külâhlı mezar yapılarını hatırlatırlar.

4.5. Hamamlar
Karamanoğlu hamamlarında, Türk hamam mimarisinin hemen hiç değişmeden bütün
dönemlerde uygulanan prensiplerine sadık kalınmıştır. Çifte hamam olarak tasarlanan 1423/24
tarihli Meram Hamamı özgün mimarisi ve ayrıntılarıyla günümüze gelebilen kıymetli bir örnektir.

4.6. Askerî Mimari
Karamanoğulları’nın Anamur yakınlarında inşa ettikleri Mamure Kalesi’nin, büyük
boyutları, gelişmiş tasarımı ve ayrıntılarıyla Anadolu’da Türk askerî mimarisinin gelişiminde
önemli bir yeri vardır. Bu kalede, Karamanoğulları’nın Akdeniz kıyılarında devamlı mücadele
ettikleri Kıbrıs Krallığı aracılığıyla Akdeniz askerî mimarisinden etkilendikleri gözlenir.

Ermenek Tol Medrese’deki Emîr Musa Bey Türbesi ile Karaman Hatuniye Medresesi’ndeki (1382) Nefise
Sultan Türbesi.
50
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4.7. Mimari Öğeler
4.7.1. Payeler, Sütunlar ve Başlıklar
Taşıyıcı olarak, duvarların yanı sıra kesme taş payeler, sütunlar ve ahşap direkler
kullanılmıştır. Taçkapı ve eyvan köşelerinde bulunan sütunçelerde, Selçuklu geleneğine bağlı,
korint başlıkların stilize edilmesinden doğan yapraklı küçük başlıklar görülür. Payelerde ve
sütunlarda ise bezemesiz basit başlıkların yanı sıra mukarnaslı başlıklar kullanılmıştır. Mut’taki
Lâl Ağa Camii’nin son cemaat yerinde, Osmanlı mimarisinde görülenlere benzer baklavalı
başlıklar bir istisna oluşturur.

4.7.2. Kemerler
Kemerler arasında, kapılarda daha çok basık kemer, diğer açıklıklarda sivri kemerler tercih
edilir. Birçok örnekte taçkapıların basık kemerlerinde, taşların birleşme çizgilerinde oymalar
yapılarak kemer daha süslü bir görünüme kavuşturulmuştur. Ayrıca birçok kapı kemerinin kilit
taşına, aşağıya doğru sarkan stilize bitki ve ağaç motifleri, üzengi taşlarına da benzer motifler
konmuştur. Bu arada Aksaray Ulu Camii’nde birimleri ayıran kemerlerde gotik üsluba özgü
oranlar gözlenir. Ayrıca, kemerin yük taşımaktan çok süsleyici olduğu yerlerde kaş kemer, çatık
(kırık) kaş kemer ve dilimli kaş kemer kullanılmıştır.

4.7.3. Tonozlor
Çapraz tonoz ve sivri beşik tonoz gibi, inşaat tekniği açısından basit ve sade görünümlü
tonozlar tercih edilmiş, Selçuklu mimarisinin göz alıcı yıldız tonozları terk edilmiştir.
Medreselerde ana eyvanın beşik tonozunda, söz konusu mekânın ayrıcalığını vurgulayan ve
cephesini süsleyen taş bezemeler bulunmaktadır.

4.7.4. Kubbeler ve kubbeye Geçiş Öğeleri
Küresel olan kubbelerde tuğla örgünün yanı sıra kesme taş örgü de kullanılmıştır. Kubbeye
geçiş öğesi olarak, ilk örnekleri Uygur dönemine kadar inen, Selçuklu döneminde de kullanılan
üçgen pandantif bazı yapılarda karşımıza çıkar51. Ayrıca yine Selçuklu binalarında görülen, üçgen
yüzeylerin meydana getirdiği yelpaze biçiminde pandantiflere de yer verilmiştir. Bu arada
Aksaray Ulu Camii’nde, mihrap önü kubbesinde, dışbükey dilimlerden oluşan ve gotik üslubun
izlerini yansıtan değişik bir yelpaze pandantif dikkati çeker. Küresel pandantif yalnızca Mut’taki
Lâl Ağa Camii’nde karşımıza çıkar ve Anadolu Türk mimarisinde, Roma-Bizans kökenli bu
öğenin ilk örneklerinden birisidir.
Tromp türlerinden sivri kemerli tromp ile mukarnas dolgulu tromp kullanılmıştır. Aksaray
Zinciriye Medresesi’nde, bazı Selçuklu mescitlerinde uygulanmış olan üçlü tromp kuruluşu
görülür.

51

Ermenek / Tol Medrese.
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4.7.5. Kapılar ve Pencereler
Taçkapılar camilerde küçülmekte, cephedeki önemli yerini yitirmekte ancak Selçuklu
dönemindeki gibi prestij yapısı olma özelliğini sürdüren medreselerde anıtsal taçkapı tasarımı
devam etmektedir. Niğde’deki Ak Medrese gibi geç tarihli örneklerde taçkapı oranları düşey
doğrultuda gelişmiştir ve Selçuklu örneklerinden farklılaşmıştır.
Karamanoğlu yapılarının çoğunda, pencereler iki sıra halinde düzenlenmiştir. Fatımî 
Eyyubî  Memlûk gelişme hattını izleyerek Anadolu Türk mimarisine intikal eden, beyliklerin
yanı sıra Osmanlı mimarisinde de yaygın biçimde kullanılan bu düzende, alt sırada dikdörtgen
açıklıklı, kesme taş sövelerle çerçevelenmiş ve genellikle hafifletme (tahfif/boşaltma)
kemerleriyle taçlandırılmış pencereler, üst sırada ise, alçı revzenler ya da taş/alçı şebekelerle
donatılmış sivri kemerli tepe pencereleri yer alır.

4.8. Süsleme
4.8.1. Motifler
Karamanoğlu mimari süslemesinin repertuarı, büyük ölçüde Selçuklu döneminin
geometrik ve bitkisel motifleriyle kompozisyon şemalarından oluşur. Ancak Karamanoğlu
yapılarında -erken tarihli birkaç örnek dışında- bitkisel süsleme geometrik süslemenin önüne
geçer. Ayrıca bitkisel motifler, Selçuklu örneklerine göre daha hacimli, kıvrak ve ayrıntılıdır. İri
ve damarlı rûmîlerle stilize yapraklar çokça kullanılmıştır. Özellikle XIV. yüzyıl sonlarına ve XV.
yüzyıla ait örneklerde Timurlu etkisiyle ortaya çıkan hatâyîler aynı dönemin Osmanlı mimari
süslemesinde de görülür.
Bunların yanı sıra hat sanatı süsleme programında yer almaya devam eder. Özellikle kûfîmakılî hatla yapılmış kare çerçeveli hat kompozisyonları Memlûk mimarisindeki örnekleri andırır.
İyon başlıklarındaki volütleri hatırlatan ilginç bir süsleme öğesi Ermenek Ulu Camii ile
Karaman’daki Hacıbeyler ve Arapzade camilerinin kapı takozlarıyla kemerlerin kilit taşlarında
karşımıza çıkar.
Mukarnas dolgular, başlıkların yanı sıra taçkapıların ve mihrapların kavsaralarında, ayrıca
hamam kurnalarında kullanılmıştır. Küçük yelpaze öğeleriyle donatılan Karamanoğlu
mukarnaslarında Selçuklu ve Memlûk üsluplarının sentezi görülür.
Karamanoğlu mimarisi, diğer beylikler arasında, Selçuklu mimarisinin figüratif süsleme
geleneğine en çok sadık kalandır. Taş ve ahşap mimari ayrıntılarda karşılaşılan örnekler arasında
Alanya’daki Obaköy Medresesi’nin taçkapısındaki balık kabartmaları, Meram Hamamı’nda kapı
kemerinin kilit taşındaki tavuslar, Karaman’daki Arapzade Camii’nin ejder başı biçimindeki
çörtenleri, Karaman’daki İbrahim Bey İmareti’nin ahşap kapı kanatlarındaki arslan, grifon ve
doğuran kadın motifleri sayılabilir. Bu motiflerin bazıları İslâm öncesi Orta Asya Türk
inançlarından, bir kısmı da eski Anadolu kültlerinden kaynaklanan sembolleri ifade eder.
Beylikler döneminde, Batı Anadolu’ya doğru ilerledikçe figüratif bezemenin azalması ve erken
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Osmanlı mimarisinde ise tamamen ortadan kalkmış olması şaşırtıcıdır ve hâlâ tatmin edici bir
açıklamaya kavuşturulamamıştır.

4.8.2. Teknikler
Taş: En çok oyma tekniği kullanılmıştır. Karaman’daki İbrahim Bey İmareti’nin
minaresinde olduğu gibi, bazı yerlerde renkli taş kakma tekniği de görülür. Karamanoğlu
yapılarında taş oyma işçiliğinin kalitesi yüksektir.
Çini: Çok yaygın olmamakla beraber sıraltı tekniğinde monokrom (tek renkli) çinilere
rastlanır. Karaman Hatuniye Medresesi’nin ana eyvanında ve türbesinde, duvarlar belirli bir
yüksekliğe kadar, firuze renkli, altıgen ve üçgen çinilerle kaplanmıştır.
Karaman İbrahim Bey İmareti’nin ve Konya Has Bey Dârülhuffâzı’nın çini mozaik
tekniğiyle yapılmış olan mihraplarında Selçuklu döneminin tekniği, motifleri ve renk skalası
devam eder. Bu mihraplar Beylikler döneminde kendi türlerinin en parlak örneklerindendir.
Diğer taraftan İbrahim Bey İmareti’nin minaresinde kesme taşa çini kakma tekniğiyle
bezeme kuşakları meydana getirilmiştir.
Karamanoğlu mimarisinde gözlenen en ilginç çini bezeme şüphesiz Ermenek Ulu
Camii’nin mihrabında yer alır: Mihrabı çerçeveleyen kuşaklarda, ayrıca mukarnaslı kavsarayla dış
çerçeve arasındaki üçgen yüzeylerde firuze renkli çiniler alçıyla birlikte kullanılmış, böylece
Anadolu Türk mimarisinde benzeri olmayan değişik bir bezeme türü ortaya çıkmıştır.
Alçı: Kalıplama ve oyma teknikleri görülür. İbrahim Bey Kümbedi’ndeki alçı lahitler
Karamanoğlu dönemi alçı bezemesinin en kıymetli ürünleridir.
Ahşap: Oyma, ajur (şebeke) ve kündekârî teknikleri kullanılmıştır.

.
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Uygulamalar
1)
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret ederek bu beyliğe ait eserleri
inceleyiniz?
2)
Karamanoğlu Beyliği’ne ait eserlerle ilgili olarak Karaman Müzesi’nin sanal
müzesini ziyaret ediniz?
Web adresi: (http://www.gokaraman.gov.tr/index.php?lang=tr&Itemid=335iniz?)
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Uygulama Soruları
1) Karamanoğlu Beyliği’ne ait müzelerde ne tip eserler mevcut, incelediniz mi?
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..

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Karamanoğlu Beyliği’ne ait mimarlık eserleri (medrese, imaret, darülkurra,
hamam, mezar yapıları, hamam ve askeri yapılar) plan şemaları, tasarımları, üslupları ve
bezemeleri açısından incelenmiş ve bu beyliğin özellikle çevre kültürler (Gotik üslup etkileri,
Memluk, Osmanlı ve Selçuklu) ile olan ilişkilerine ve bunun eserler üzerinde görülen
yansımalarına dikkat çekilmiştir. Böylelikle Karamanoğlu Beyliği’nin XIII-XV. yüzyıllar
arasında gerek farklılaşan istisnai mimari kurguları ile gerekse üslup ve bezeme detayları ile
Anadolu Türk Sanatı içerisindeki yeri ve önemi ortaya konmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Karamanoğlu Beyliği’ne ait yapılardan ilk olarak hangisinde Osmanlı izleri görülmeye
başlanır?
a) Karaman Hatuniye Medresesi
b) Mut Lâl Ağa Camii
c) Konya Meram Camii
d) Aksaray Zinciriye Medresesi
e) Niğde Ak Medrese
2) Karamanoğlu Beyliği’ne ait tek kapalı avlulu medrese örneği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Aksaray Zinciriye Medresesi
b) Alanya Obaköy Medresesi
c) Karaman Hatuniye Medresesi
d) Karaman Emîr Musa (Musa Paşa) Medresesi
e) Niğde Ak Medrese
3) Türk sivil mimarisindeki “hayatları” hatırlatan sofalar, ayrıca bunların ikiz kemer
sıralarıyla donatılması gibi gotik etkiler ilk olarak Anadolu Türk Mimarisi’nde hangi yapıda
karşımıza çıkar?
a) Peçin'deki Ahmed Gazi Medresesi'nde
b) Bursa-Çekirge’de I. Murad Hüdavendigâr’ın yaptırdığı cami-medresede
c) Niğde Ak Medrese’de
d) Niğde Sungur Bey Camii’nde
e) Konya Alaeddin Camii’nde
4) Karamanoğlu Beyliği mimarisinde görülen gotik etkiler nasıl açıklanamaz?
a) Kıbrıs Latin Krallığı ile olan ekonomik ve siyasî ilişkiler
b) Rodos’taki Haçlı kalıntısı küçük devletlerin Ortadoğu’ya taşıdıkları izler
c) Kilikya Ermeni Krallığı ile yapılan savaşlar
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d) Venedikle yapılan savaşlar
e) Suriye’nin batı kesimindeki Haçlı kalıntıları (kaleler v.s.)
5) Karamanoğlu Beyliği’ne
aşağıdakilerden hangisi görülmez?

ait

medreselerden

Alanya

Obaköy

Medresesi’nde

a) Eyvan
b) Avlu
c) Öğrenci hücresi
d) Dershane
e) Revak
6) Karamanoğulları Beyliği’nin Anadolu Türk kültürünün gelişimi açısından
aşağıdakilerden hangisidir?

önemi

a) Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesi
b) Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti’nin mirasçıcı olarak görmeleri
c) Beyliğin uzun ömürlü bir beylik olması
d) Beyliğin Osmanlı Devleti’ne tabi olması
e) Karamanoğlu beyliğinin topraklarının XV. yüzyıl sonlarında ve XVI. yüzyılda birçok
Osmanlı şehzadesi tarafından yönetilmesi
7) Karamanoğlu Beyliği’nin mimarisinde hangi etkiler görülmez ?
a) Gotik
b) Anadolu Selçuklu
c) Osmanlı
d) Kiliya Ermeni Krallığı
e) Memluk
8) Osmanlı mimarisinde görülen baklavalı başlıklara benzer sütun başlıkları Karamanoğlu
Beyliği’ne ait yapılardan sadece ..... görülür ?
a) Niğde Ak Medrese’de
b) Aksaray Zinciriye Medresesi’nde
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c) Ermenek Tol Medrese’de
d) Ermenek Ulu Camii’nde
e) Mut Lâl Ağa Camii’nde
9) Kubbeye geçiş öğelerinden “küresel pandantif” Karamanoğlu Beyliği’ne ait yapılardan
yalnızca hangisinde karşımıza çıkar?
a) Niğde Ak Medrese’de
b) Mut’taki Lâl Ağa Camii’nde
c) Aksaray Zinciriye Medresesi’nde
d) Aksaray Ulu Camii’nde
e) Konya Meram Hamamı’nda
10) Karamanoğlu Beyliği’ne ait yapılardan hangisinde figüratif bezeme unsuruna
rastlanılmaz?
a) Alanya Obaköy Medresesi
b) Konya Meram Hamamı
c) Karaman’daki Arapzade Camii
d) Konya İplikçi Camii
e) Karaman’daki İbrahim Bey İmareti

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)b, 4)c, 5)e, 6)a, 7)d, 8)e, 9)b, 10)d
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5. ERETNAOĞULLARI DEVLETİ (1344 - 1381) VE KADI
BURHANEDDİN DEVLETİ (1381-1398)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Eretnaoğulları ve Kadı Burhaneddin Devletleri: Tarihçe
5.2. Eretnaoğlu Mimarisinin Genel Özellikleri
5.3. Eretnaoğlu Devletine Ait Mimari Eserler
5.3.1. Camiler
5.3.2. Tarikat Yapıları
5.3.3. Mezar Yapıları
5.3.3.1. Kümbedler
5.3.3.2. Türbeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kırşehir’de Âşık Paşa Türbesi’nde yatan Âşık Paşa kimdir ve eserleri nelerdir?

2)

Eretnaoğlu Beyliği Mimarisi’nde görülen çevre kültür etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Eretnaoğlu Beyliği’ne
cami mimarisi

ait Beyliğin
dini
mimarisi Ders
sunumlarının
öğrenilmiş olacak.
incelenmesi
ve
tavsiye
edilen kaynakların okunması
ile.

Eretnaoğlu Beyliği’ne
tarikat yapısı

ait Beyliğin
tasavvuf Ders
sunumlarının
düşüncesiyle
ilişkisini incelenmesi
ve
tavsiye
ortaya koyan “hanikahlar” edilen kaynakların okunması
hakkında bilgi edinilmiş ile.
olacak.

Eretnaoğlu Beyliği’ne ait Beyliğin mezar mimarisi Ders
sunumlarının
mezar yapıları (kümbet ve hakkında bilgi edinilmiş incelenmesi
ve
tavsiye
türbe)
olacak.
edilen kaynakların okunması
ile.
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Anahtar Kavramlar


Âşık Paşa



Gotik üslup



Gül pencere



Azerbaycan-Kafkasya etkisi



Memluk etkisi



Soğan kubbe



Dilimli kubbe



İstridye motifi



Çifte minareli cephe
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Giriş
Bu bölümde, Eretnaoğlu Beyliği ve Kadı Burhaneddin Devletlerine ait olan mimarlık
eserlerini etkileşimde oldukları kültür çevreleri perspektifinde ele alarak, bu beyliğe ve devlete ait
mimarlık eserlerini plan ve tasarım özellikleri ile bezeme detayları açısından inceleyeceğiz.
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5.1. Tarihçe
İlhanlı Devleti’nin son hükümdarı Ebû Said Bahadır Han’ın saltanat yıllarında
Anadolu’daki İlhanlı yönetici sınıfı arasında çok karmaşık iktidar mücadeleleri yaşanır. Bunlar
arasında yer alan Uygur kökenli Noyan Alâeddin Eretna, 1327’de Mısır Memlûk Sultanı Nâsır
Muhammed’e sığınan Anadolu valisi Demirtaş tarafından, yerine vekil olarak bırakılır. Alâeddin
Eretna mevkiini koruyabilmek için, Ebû Said Bahadır Han’ın atadığı yeni Aradolu valisi Celayir
Hasan Bey’e (Büyük Şeyh Hasan) tabi olur. Ebû Said Bahadır Han’ın 1335’te varis bırakmadan
ölmesi üzerine İlhanlı Devleti parçalanır. Celayir Hasan Bey, yerine Alâeddin Eretna’yı vekil
bırakarak İran’a gider. Burada Demirtaş Bey’in oğlu Şeyh Hasan (Küçük Şeyh Hasan) ile yaptığı
savaşta yenilir. Onun vekili olarak kendini tehlikede gören Alâeddin Eretna Memlûk Sultanı Nâsır
Muhammed’in himayesine girer, daha sonra 1344’te bağımsızlığını ilan eder.
Eretnaoğulları, her ne kadar aslen Türk-Uygur olsalar da, bulundukları bölgenin fâtihleri
olan, Türkmen kökenli diğer beylik hanedanları gibi, Anadolu halkı tarafından
benimsenmemişler, kendilerine zulmeden İlhanlı Devleti’nin kalıntısı olarak görülmüşlerdir. Kısa
süren egemenlikleri 1381’de, son Eretnaoğlu hükümdarı olan II. Mehmed’in veziri Kadı
Burhaneddin (ö.1398) tarafından ortadan kaldırılmıştır. Kadı Burhaneddin’in kurduğu devlet de
kısa ömürlü olmuş XIV. yüzyıl sonlarında önce Dülkadiroğlu Beyliği’ne tabi olmuş, sonra
Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Eretnaoğulları’ndan ve Kadı
Burhaneddinoğulları’ndan bazı emîrler XIV. yüzyıl başlarında Anadolu’daki Osmanlı-Timurlu
mücadelesinde önemli siyasî roller oynamıştır.
Eretnaoğlu Beyliği kısa ömürlü olmasına karşılık, Karamanoğulları ile birlikte Beylikler
Dönemi’nin en büyük devletlerinden birisidir. Orta Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı
kesimlerini kapsayan Eretnaoğlu toprakları en geniş şekliyle bugünkü Ankara, Kırşehir, Nevşehir,
Yozgat, Tokat, Çorum, Amasya, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Samsun,
Gümüşhane illeriyle Giresun ilinin güneyini ve Malatya ilinin kuzeyini içine almaktaydı. Önceleri
Sıvas, sonra Kayseri başkent olmuştur.
Eretnaoğlu hükümdarları:52
1. Sultan Alâeddin Eretna Bey..............1344-1352
2. Sultan Gıyaseddin I. Mehmed Bey...1352-1365
3. Sultan Alâeddin Ali Bey...................1365-1380
4. Sultan II. Mehmed Bey.....................1380-1381
5. Melîk Rükneddin Kılıç-Arslan53........1381

Eretnaoğlu hükümdarları kendilerini İlhanlı İmpartorluğu’nun Anadolu’daki varisi/devamı gibi
gördüklerinden kitabelerde ve paralarda “sultan” (=imparator), “melîk” (=kral), “noyan el-a’zam” (=büyük
noyan/İlhanlı emîri), “melîk el-ümerâ” (=prenslerin kralı) gibi iddialı ünvanlar takınmışlar, ancak daha çok “bey”
diye anılmışlardır.
52
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Kadı Burhaneddin Devleti hükümdarları:
1. Sultan Kadı Burhaneddin Ahmed......1381-1398
2. Alâeddin Ali Zeynelabidin Bey.........1398

5.2. Eretnaoğlu Mimarisinin Genel Özellikleri
Kısa ömürlü ve istikrarsız bir siyasî hayat sergileyen Eretnaoğlu Devleti az sayıda mimari
eser üretebilmiş, farklı etkilerin gözlendiği bu yapılarda da belirli bir senteze ulaşamamıştır.
Başka bir deyimle kendine özgü bir “Eretnaoğlu mimari üslubundan” söz edilemez. Belki de bu
yüzden Eretnaoğlu topraklarında, Anadolu Türk mimarisinin en ilginç hatta garip yapılarına
rastlamak mümkündür.
Eretnaoğlu mimari eserlerinde Anadolu Selçuklu, Azerbaycan-Kafkasya, Memlûk ve Gotik
üsluplarının etkileri gözlenir. Bunlardan en önemlisi olan, özellikle plan tiplerinde ve taş bezeme
programında ortaya çıkan Anadolu Selçuklu etkisi, egemen oldukları toprakların mirasıyla
açıklanabilir. Daha ziyade süslemeyle sınırlı olan Azerbaycan-Kafkasya etkisi de
Eretnaoğulları’nın, başkentleri (Tebriz) Azerbaycan’da bulunan İlhanlı Devleti’nin mirasçısı
olmalarıyla, ayrıca Azerbaycan-Güney Kafkasya yöresinin mimar ve taşçı ustası “ihraç” eden bir
yöre olmasıyla bağlantılıdır. Diğer taraftan başlangıçta kısa bir süre Memlûk Devleti’ne tabi olan,
daha sonra da, Anadolu’da siyasî birliği kurma iddiasındaki Karamanoğulları’na karşı bir denge
unsuru oluşturan Memlûkların Eretnaoğlu topraklarında belirli bir kültür nüfuzuna sahip
bulundukları söylenebilir. Bu arada Eretnaoğulları’nın güney komşuları olan Memlûk
topraklarının, özellikle Suriye’nin, Selçuklu döneminden beri Anadolu’ya mimar ve sanatçı
gönderen bir yöre olduğu unutulmamalıdır. Eretnaoğlu yapılarının en ilginçlerinden olan Niğde
Sungur Ağa Camii’nde (1335) gözlenen Gotik mimari ayrıntılar ve süsleme unsurları da büyük bir
ihtimalle Kıbrıs kökenli ustaların ürünüdür.
Sungur Ağa Camii, Anadolu’da ilk örnekleri Selçuklu döneminde üretilmiş olan çok
birimli cami tasarımı, ayrıca çifte minareli taçkapı düzeni görülür. Kayseri civarında bulunan ve
halk arasında “Köşk Medrese” olarak bilinen hankah-mezar anıtı (1339) da, XII. yüzyıl sonlarına
ait Tarcan Mama Hatun Kümbedi’nin, kökeni Orta Asya’daki Tegiskent kümbetlerine inen ilginç
yerleşimini sergilemektedir. Kırşehir’deki Aşık Paşa Türbesi, Azerbaycan ve Suriye-Memlûk
etkilerinin hissedildiği asimetrik cephe tasarımı ve mermerden örülmüş soğan kubbesiyle Anadolu
Türk mimarisine bir yenilik getirir. Bunun dışında kalan mezar yapıları ise Selçuklu kümbet
geleneğini sürdürür.
Sonuçta Eretnaoğulları, Niğde Sungur Ağa Camii, Kayseri Köşk Medrese Hankahı ve
Kırşehir Aşık Paşa Türbesi gibi atipik yapılar üretmişler, ancak söz konusu yapılarda gözlenen
tasarım ve ayrıntılar uzun ömürlü olmamış, bir defaya mahsus ilginç denemeler olarak
kalmışlardır.

53

Son Selçuklu sultanı II. Mesud’un oğlu Gazi Çelebi’nin oğlu ve Eretnaoğlu Sultan II. Mehmed Bey’in

damadıdır.
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Mimari bezemede en çok taşla ahşap kullanılmıştır. Her iki türde de işçilik kalitesi
yüksektir. Motif dağarcığında başlıca kaynak Anadolu Selçuklu mimari bezemesi olmuş, bunun
yanı sıra yukarıda değinilen üslupların etkileri de devreye girmiştir. Bu arada Niğde Sungur Ağa
Camii’nin doğudaki taçkapı eyvanının yan cephelerinde, kıvrık dalların uçlarında gözlenen
hayvan başları, ayrıca kuzey kapısının üzerindeki çift başlı kartal, Karamanoğulları gibi,
Eretnaoğulları’nın da, XIV. yüzyılda Selçuklu figürlü bezeme geleneğini sürdürdüklerini, bu
yönleriyle Batı Anadolu beyliklerinden ve erken Osmanlı mimarisinden ayrıldıklarını kanıtlar.

5.3. Eretnaoğlu Devletine Ait Mimari Eserler
5.3.1. Camiler
a. Niğde Sungur Ağa Camii 54
Emîr Seyfeddin Sungur Ağa55 * 1335/3656
Mimar veya minberi yapan usta Hâce Ebûbekir ibn Muallim Kâtib57
onarımlar: 1469/70 * Karamanoğlu Pîr Ahmed ve Kasım Beyler58;
XVIII. yy. sonundaki bir yangın veya bir deprem sonucunda caminin taşıyıcı sistemi ve
üstyapısı yenilendi;
1964, 1966-1967 * Vakıflar
Mimari Özellikleri: Kıble doğrultusunda uzanan bir alanı (harim: 32.88 x 24.45 m.)
kaplayan cami kesme taş örgülü kalın duvarlarla kuşatılmıştır. Yapının ana girişi (taçkapısı), her
zaman görmeye alışık olduğumuzun tersine, kuzey yerine doğu cephesindedir. Kalenin bu yönde
bulunması ve muhtemelen, Selçuklu döneminden beri kalenin bünyesinde, kasır ya da saray
türünden bir yapının yer alması bu tercihte rol oynamış olsa gerektir 59. Cephenin ekseninden bir
miktar sağa (kuzeye) kaydırılmış olan basık kemerli taçkapı, iki yandan kalın minare kaideleriyle
kuşatılmış, kaburgalı çapraz tonozla örtülü bir eyvanın gerisindedir. Baninin kümbedi de doğu
cephesinin güney kesimine bitişiktir.

54
Yapı hakkında yapılmış en ayrıntılı araştırma için bkz. A. Gabriel, Monuments Turcs d’Anatolie, I, Paris
1931, 123-135, levhalar XXXVII/1-XLIII.
55
Sungur Ağa Camii’nin, Niğde’de Osmanlı dönemine ait Dış Cami’ye taşınmış olan ahşap minberindeki
kitabede, Büyük Sultan Ebû Said Bahadır Han’ın saltanatı sırasında Emîr Seyfeddin Sungur Ağa tarafından
yaptırıldığı belirtilmektedir.
56
Kuzey minaresinin kaidesindeki üç satırlık Arapça mensur kitabede, Emîr Seyfeddin Sungur Ağa’nın,
736(1335/36) yılından itibaren Niğde’de bulunan yabancı Hıristiyanların (gurebây-ı millet-i Mesih) gelirleri üzerinden
vergi alınmamasını, bu arzusuna kendisinden sonra gelecek yöneticilerin de uymasını istediği belirtilmektedir.
57
Minberdeki kitabede adı geçen bu şahsın yapının mimarı mı yoksa minberi yapan sanatçı mı olduğu
kesinlik kazanmamaktadır.
58
Doğudaki taçkapıda, lentonun üzerindeki kitabede 874(1469/70) yılında Karamanoğlu Pîr Ahmed ve
Kasım Beyler’in, Sungur Ağa tarafından konmuş olan vergi muafiyetini onayladıkları belirtilmektedir.
59
Osmanlı döneminde Kale ile Sungur Bey Camii’nin arasına bedestenin inşa edilmesi kent merkezinin bu
yönde bulunduğunu, Eretnaoğlu döneminden sonra da bu özelliğin devam ettirildiğini gösterir.
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Kuzey cephesinin ekseninde, doğudaki taçkapıya göre daha mütevazı tutulmuş olan ikinci
bir giriş, aynı cephenin solunda (doğusunda), harimin kuzeydoğu köşesindeki fevkânî emîr
mahfiline ait dikdörtgen açıklıklı küçük giriş bulunur. Yüksekte kalan mahfil kapısı sonradan
örülerek kapatılmış, duvara ankastre olan merdiven de son onarımlarda ihya edilmemiştir. Ayrıca
batı cephesinin sol (kuzey) ucunda, yine örülmüş ve merdivenini yitirmiş olan bir dikdörtgen kapı
daha dikkati çeker. Bu kapı da, büyük bir ihtimalle kuzeybatıda bulunan, kadınlara ait olabilecek
mahfil birimine açılmaktaydı.
Harimin örtüsü ve bu örtüyü taşıyan sistem özgün değildir. A. Gabriel’e göre bu değişiklik
XVIII. yüzyıl sonlarında, camiyi harap eden bir yangından sonraki onarımın ürünüdür 60 . U.
Tanyeli ise, yapıda herhangi bir yangın izine rastlanmadığını, söz konusu değişimin bir depremin
sebep olduğu yıkımdan sonra gerçekleşmiş ya da üst yapının tamamlanmamış olabileceğini ileri
sürmüştür61 . Bugünkü haliyle harim, mihrap duvarına paralel uzanan yedi sahna bölünmüştür.
Sahınların sınırında, yüzeyleri sıvanarak kâgir sütun görünümü kazandırılmış daire kesitli ahşap
dikmelere oturan ve çatı kirişlerini taşıyan kemer dizileri uzanır. Kirişlerin altına basit çubuklu bir
tavan çakılmıştır. Yapı kiremit kaplı kırma çatıyla örtülüdür.
Harimin duvarlarında, eşit aralıklarla sıralanan payeler ve sütunlar, duvarların bünyesi
içinde kalmakla birlikte cepheye yansıyan sivri kemerler, ayrıca duvarlarda seçilebilen tonoz
izleri üst örtünün aslında tamamen başka türlü olduğunu göstermektedir: A. Gabriel’in teklif ettiği
restitüsyona göre harim dikdörtgen planlı oniki birimden meydana gelmekteydi. Bunlar üçlü
gruplar halinde dört sıra halinde düzenlenmişlerdi. Yanlarda bulunan, dörderden sekiz birim
kaburgalı çapraz tonozlarla veya yıldız tonozlarla, mihrap ekseninde sıralanan ve yanlardakilere
göre daha geniş olan dört birim de kubbelerle örtülüydü. Gabriel, tonozların üzerine gelen
kısımların dolgu yapılarak tesviye edildiğini, kubbelerin de, daire planlı kısa kasnaklar üzerinde,
kitleden yukarıya doğru taştıklarını tasavvur etmiştir. A. Tükel Yavuz, duvarlarda gözlenen
kaburga izlerine dayanarak yıldız tonoz ihtimalini kesinlikle reddetmekte 62, U. Tanyeli mihrap
ekseninde sıralanan birimlerin de kaburgalı çapraz tonozlarla örtülü olmaması için herhangi bir
neden olmadığını ileri sürmektedir63.
Harimin kuzey, doğu ve batı duvarlarında sıralanan, halen mevcut olmayan tonozları
taşıyan kemerlerin oturduğu çifte sütunlar Bizans dönemine ait devşirme malzemedir. Büyük
boyutlu bir yapıdan arta kalma oldukları anlaşılan bu çifte sütunların kaideleri ve başlıkları da
devşirmedir. Buna karşılık mihrap duvarındaki iki duvar payesiyle köşelerdeki çeyrek payeler
Gotik üslupta kaval silmelerden oluşan demet payelerdir ve aynı üslupta başlıklarla son
bulmaktadır. Doğu duvarında, taçkapının yanlarında harime açılan dikdörtgen minare kapıları,
güneydeki minare kapısıyla mihrap duvarı arasında, türbeye açılan sivri kemerli dua penceresi yer
alır. Alt kesimi sağır olan güney duvarının ekseninde mihrap, kuzey duvarında, bunun tam
karşısında yapının ikinci girişi bulunmakta, batı cephesinde çift sıralı pencereler sıralanmaktadır.
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Gabriel, a.g.e., 123, dipnot 1.
U. Tanyeli, “Batılılaşma Dönemi Öncesi Türk Mimarlığında Batı Etkileri (14.-17. Yüzyıl)”, Türk
Kültüründe Sanat ve Mimari – Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler, İstanbul 1993, 157-188(175,
not 2).
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A. Tükel Yavuz, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Tonoz ve Kemer, Ankara 1989, 105, dipnot 61.
63
Tanyeli, a.g.m., 176, not 3.
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Harimin kuzey duvarı, kemerlerin üzengi hizasından itibaren inceltilerek geriye (kuzeye)
çekilmiş, kemerlerin oturduğu payelerin arasında kalan üç adet dikdörtgen planlı alan mahfil
birimleri olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu birimler, payelerin içine açılmış dar geçitlerle
birbirlerine bağlanır. Üçü de, ortada ileri doğru çıkan taş korkuluklarla sınırlandırılmıştır.
Kuzeydoğudaki birim, bağımsız bir girişle donatılmış olan emîr mahfilidir. Bu mahfilin ayrıcalığı
korkuluklarının şebekeli olması ve ortadaki çıkıntıda yer alan kandil motifiyle belirtilmiştir.
Çifte minarelerin cepheden taşan, kare planlı masif kaidelerinin dış köşeleri pahlanmıştır.
Kapıları harime açılan minarelerden kuzeydeki ayakta kalabilmiş, diğeri yıkılmıştır. Kuzey
minaresinin merdivenine, ayrıca kuzeydoğudaki emîr mahfiline bağlanan bir geçitle de
ulaşılabilir. Söz konusu minarenin, özgünlüğünü koruyabilen kesme taş örgülü, sekizgen planlı
kaidesinde yüzeyler kaval silmelerle çerçevelenmiştir.
Bütün cephelerde ortak olan hususların biri, harimdeki örtü birimlerini taşıyan
kemerlerden, duvarların bünyesi içinde kalanların gizlenmemiş olmasıdır. Böylece bir yandan
yapının taşıyıcı sistemi ve iç mekân taksimatı dışarıdan “okunabilmekte”, ayrıca cephelerde,
bütün çok birimli yapılarda kaçınılmaz olan yeknesaklık bir miktar giderilmiş olmaktadır. Söz
konusu kemerlerin üzengi hizasına yerleştirilmiş olan kalın silme grubu kuzey, batı ve güney
cephelerinde kesintiye uğramadan dolaşmakta, doğu cephesinde kümbedin kitlesine
saplanmaktadır. Gotik üslubu yansıtan bu silme grubu daha önce Anadolu Türk mimarisinde
görülmeyen bir ayrıntıdır. Ayrıca cephelerin bu şekilde ikiye bölünmesi de pek alışık olunmayan
bir düzendir.
Cepheler içinde hareketli olan yegâne cephe doğu cephesidir. Minare kaideleri,
aralarındaki eyvanın hafif sivri kemeriyle birbirine bağlanmakta, cepheden taşan iri bir kitle
meydana getirmektedir. Çifte minarelerle taçlandırılmış olan bu kitlenin solunda (güneyinde)
Sungur Ağa’nın sekizgen prizma biçimindeki kümbedi de caminin kitlesinden ileriye doğru fırlar.
Kuzey ve güney uçlardaki kör kemerlerin içinde birer tane dikdörtgen tepe penceresi vardır.
Güney cephesinin ekseninde bulunan, yarım altıgen planlı mihrap çıkıntısı basık yarım
piramit biçiminde bir külâha sahiptir. Cepheyi yatay olarak kat eden silme grubu bu kesimde
yukarıya doğru çekilmiştir. Mihrap çıkıntısının yüzeyleri kalın kaval silmelerle çerçevelenerek
minare kaidelerine uyum sağlanmıştır. Kuzey ve batı cephelerinde ise yatayda herhangi bir
hareket gözlenmez. Kuzey cephesi, eksendeki giriş, bunun üzerindeki gül pencere ve doğudaki
mahfil kapısı dışında sağırdır. Şehre bakan batı cephesinde, tonozlu birimlerin eksenine isabet
eden dört adet ikili pencere grubu bulunmaktadır. Dikdörtgen olan bu pencerelerden -en sağdaki
(güneydeki) hariç- alttakiler sivri hafifletme kemerleriyle taçlandırılmış, sağdakine ise düz atkılı
bir hafifletme kemeri konmuştur. Güney (mihrap) duvarının alt kesimi sağırdır; üst kesiminde,
aynı şekilde mekân birimlerinin eksenlerinde bulunan dikdörtgen tepe pencereleri sıralanır.
Süsleme Özellikleri: Düzeyli bir işçilik ve zengin kompozisyonlar sergileyen taş bezeme
minare kaidelerinin dış ve iç yüzeylerinde, doğudaki taçkapıda, kuzeydeki kapıda, bunların
üzerindeki gül pencerelerde, batı cephesindeki alt pencerelerin hafifletme kemerlerinin
aynalarında, devşirme olmayan duvar payelerinin başlıklarında, emîr mahfili şebekelerinde ve
mihrapta toplanır. Minare kaidelerinin dış yüzündeki bezeme büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.
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Yapıdaki taş süslemeler, motif ve kompozisyon açısından birbirinden tamamen farklı iki
ana gruba ayrılır: Minare kaidelerinde, kapılarda, mahfil şebekelerinde ve mihrapta gözlenen
süslemeler büyük ölçüde Selçuklu geleneğine bağlanmakta, yer yer Azerbaycan etkileri
hissedilmektedir. Söz konusu mimari unsurların yüzeyleri, birbirini izleyen, geometrik geçmelerle
ve rûmîlerle dolu süsleme kuşaklarıyla kaplıdır. Bunlar arasında en çok dikkati çeken minare
kaidelerinin iç yüzlerinde (ya da taçkapı eyvanının yan yüzlerinde) bulunan nişleri kuşatan kıvrık
dal kuşaklarıdır. Kendi aralarında geçmeler oluşturan bu kuşaklarda, dal kıvrımları küçük hayvan
başlarıyla son bulmaktadır. Bazıları gerçek hayvanları, bazıları da mitolojik mahlukları temsil
eden bu figürler bitkisel süslemenin içinde ustaca gizlenmiştir.
Diğer taraftan kuzey kapısını kuşatan geometrik geçmeli kuşağın içinde, kapının ekseninde
çift başlı Selçuklu kartalı kabartması bulunmaktadır. Caminin yapımından (1335) 27 yıl önce
(1308’de) çökmüş olan Anadolu Selçuklu Devleti’ni simgeleyen bu amblemin varlığı dikkat
çekicidir. Bu durum, önce İlhanlı sonra Eretnaoğlu yönetici sınıfına (ümerâsına) dahil olan Emîr
Seyfeddin Sungur Ağa’nın, “efendilerini” Selçuklu’nun varisi gibi göstererek Anadolu halkı
nazarında “meşrulaştırma” çabasının bir göstergesi olsa gerektir.
Bu arada mihrabın ve taçkapı eyvandaki nişlerde Selçuklu geleneğine uymayan ayrıntılar
gözlenir: Söz konusu girintilerin kavsaraları mukarnas yerine, rûmîlerle süslü eğik yüzeylerle
dolgulanmış, gerek bu yüzeyler gerekse de nişlerin yüzeyleri, Selçuklu silmelerine benzemeyen iri
kaval silmelerle sınırlandırılmıştır. Ayrıca taçkapının üzerinde, trapezler meydana getiren iri kaval
silmelerle ve birbiri içine geçen üçgenlerle bezenmiş geniş bir friz uzanır. Gotik kökenli olan
ancak tam olarak adı geçen üslubun çerçevesine de girmeyen bu frizin benzerleri Tekeoğlu
Beyliği’nde, Korkuteli Alâeddin Camii’nin taçkapısında da karşımıza çıkar. Ayrıca gül
pencerelerde, batı cephesindeki kemer aynalarında, dua penceresinin aynasında ve özgün paye
başlıklarında tam anlamıyla Gotik mimari bezeme uygulanmıştır. Gül pencereler mimari unsur
olarak zaten Gotik kökenlidir. Kullanılan motifler arasında çok merkezli (polylobé) gülçeler
(rosace’lar), mühr-i Süleymanlar ve kıvrımlı yapraklar dikkati çeker. Ayrıca batı cephesinde, en
güneyde yer alan pencerenin tavanında (soffitinde) zikzaklı bir dolgu görülür.
Tamamen farklı üsluplar (Anadolu Selçuklu ve gotik) sergileyen bu iki taş süsleme
grubunun değişik ortamlardan getirilmiş usta grupları tarafından üretildiği kesindir. Gotik
üsluptaki mimari öğeler ve süslemeler, büyük bir ihtimalle Kilikya topraklarından Eretnaoğlu
ülkesine gelen, Kıbrıs kökenli ustaların ürünü olmalıdır. Kuzey minaresinin kaidesinde yer alan
736(1335/36) tarihli kitabede zikredilen, Niğde’de bulunan ve vergiden muaf tutulması istenen
“yabancı Hıristiyanlar” (gurebây-ı millet-i Mesih) caminin inşaatında çalışmış olan bu ustalar
olmalıdır. Aynı yıllarda Fransız kökenli Lusignan Hanedanı’nın hüküm sürdüğü Kıbrıs Krallığı,
Doğu Akdeniz’de gotik mimarinin en görkemli bir biçimde temsil edildiği bir merkezdi ve
Lusignanlar’ın Kilikya’daki Ermeni Krallığı ile yakın ilişkileri bulunmaktaydı.
Doğu ve kuzey kapılarının kanatlarında kündekârî ve oyma teknikleri kullanılmıştır. Işınsal
geometrik taksimatı meydana getiren yüzeyler rûmîlerle dolgulanmıştır. “Hoca/Hâce Ebûbekir”
imzalı ahşap minber halen, Osmanlı dönemine ait olan Dışarı Camii’nde bulunmaktadır.
Kündekârî ve oyma tekniklerinin yanı sıra sedef kakma tekniğiyle de bezenmiştir.
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***
Sungur Ağa Camii Anadolu Türk mimarisinin, kimliği konusunda kesin bir hükme
varılamayan, sorunları hâlâ yeterince aydınlatılamamış olan “melez” yapılarındandır. Çok birimli
harim tasarımıyla Anadolu Selçuklu mirasını yansıtır. Gabriel’in, mihrap eksenindeki birimlerin
kubbeli olduğu yolundaki varsayımı kabul edilecek olursa, çok birimli camilerin gelişme
çizgisinde, erken Osmanlı örneklerinden Bursa Şehadet Camii (1366 civ.), Filibe Hüdavendigâr
Camii (1366 civ.) ve Bergama Yıldırım Camii (1398) ile aynı gruba dahil edilebilir; dahası bu
yapıların öncüsü olarak görülebilir. Ayrıca birimlerin örtülerini (tonozları ve kubbeleri) taşıyan
kemerlerin cephelere yansıtılması, XIV. yüzyıl sonlarında Bursa Ulu Cami’de tekrar ortaya çıkan
ve durağan cepheleri hareketlendiren bir düzenin erken bir örneğidir. Ayrıca iç mekânı dışarı
yansıtan, başka bir deyimle kitleyi “saydamlaştıran” bu cephe anlayışı daha sonra klasik Osmanlı
üslubunun temel özelliklerinden birisi haline gelecektir. Aynı şey cepheleri bölen silme grubu için
de geçerlidir.
Çifte minareli taçkapısıyla Konya Sahib Ata Camii (1258), Sıvas Gök Medrese (1271),
Sıvas Çifte Minareli Medrese (1271) ve Erzurum Çifte Minareli Medrese (XIII. yy. 3. çeyreği
veya sonları) ile aynı çizgiye oturmaktadır. Kuzeydoğu köşesindeki fevkânî emîr mahfili,
bağımsız girişi, şebekeli korkuluklarıyla Anadolu Türk mimarisinde emîr/sultan mahfillerinin
gelişiminde önemli bir yere sahiptir ve Osmanlı selâtin camilerindeki hünkâr mahfillerinin
öncülerindendir.

5.3.2. Tarikat Yapıları
a. Kayseri “Köşk Medrese” olarak bilinen hankah
Sultan Alâeddin Eretna Bey (eşi Melike Suli Paşa Hatun için) / 133964
onarımlar: 1962, 1977, 1985, 1987-1988 * Vakıflar
Halk arasında “Köşk Medrese” olarak anılan ve bu adla birçok yayında yer alan bu
yapının aslında, XIII. yüzyılın ünlü Kalenderî şeyhlerinden Evhadeddin Kirmanî’ye (ö.1237)65
bağlı dervişler için tasarlanmış bir hankah olduğu anlaşılmaktadır66. Esasen gerek şehir dışındaki
Kümbedin kapısı üzerinde bulunan ve halen yerinde olmayan Arapça kitabenin metni Kayserili Ahmed
Nazif Efendi tarafından tesbit edilmiş, Halil Edhem tarafından yayınlanmıştır (Halil Edhem [Eldem], Kayseri Şehri,
Mebâni-i İslâmiye ve Kitabeleri, İstanbul 1334, 109-110; ikinci baskı: Kayseri Şehri, haz. K. Göde, Ankara 1982,
135). Daha sonra A. Nazif Efendi’nin eseri de yayınlanmıştır: Kayseri Tarihi (Mir’at-ı Kayseriyye), haz. M.
Palamutoğlu, Kayseri 1987.
65
Bkz. A. Y. Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar),
Ankara 1992, 80-82.
66
Yapının vakfiyesi tesbit edilememiştir. Ancak Kayseri Şer’î Mahkeme Sicilleri’nde “Melîk Eretna
tarafından Şeyh Evhadeddin Kirmanî sûfîlerine ait bir tekke olarak tesis edildiği” kayıtlıdır. Ayrıca Makrizî Kitabü’lSülûk’unda Alâeddin Eretna’nın H.753(M.1352) senesinde vefat ettiği, Kayseri’de “Köşk” ismi verilen mevkide Şeyh
Evhadeddin Kirmanî müridleri için yaptırmış olduğu hankahın ortasındaki türbeye gömüldüğü belirtilmektedir (İ.H.
Uzunçarşılı, “Sivas-Kayseri ve Dolaylarında Eretna Devleti ve Kadı Burhaneddin”, Belleten, XXXII/126(1968), 170).
Yapının niteliği ve hakkındaki kaynaklar için bkz. S. Eyice, “İki Türk Abidesinin Mahiyeti Hakkında Notlar, İznik’te
Nilüfer Hatun İmareti ve Kayseri’de Köşk Medrese”, Yıllık Araştırmalar Dergisi, II(1958), 107-112; N. Şaman - T.
Yazar, “Kayseri Köşk Hânikâhı”, Vakıflar Dergisi, XXII(1991), 301-314.
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münzevî konumu67 gerekse de mimari özellikleri dikkate alındığında başlangıçta medrese olarak
düşünülmediği anlaşılır. Ne var ki zamanla medrese olarak da kullanılmaya başlamış, bulunduğu
mevkiin adından dolayı “Köşk Medrese” olarak tanınmış, ancak 1656 yılında, mahkeme kararıyla
hankah olduğuna karar verilmiştir68. Söz konusu tesis, avlunun merkezindeki kümbetten dolayı
aynı zamanda bir mezar anıtıdır. Daha doğrusu bu yapıyı bir hankah-kümbet olarak nitelemek
gerekir.
Mimari Özellikleri: Dikdörtgen (yaklaşık 37.00 x 31.00 m.) bir alanı kaplayan yapı üç
bölümden meydana gelir: Kare planlı avluyu dört taraftan kuşatan, avlu yönünde revaklarla
donatılmış duvarlar; avlunun merkezinde bağımsız olarak yer alan kümbet; avlunun kuzeyinde,
girişi ve barınma birimlerini barındıran iki katlı kanat. Yapıda, kuzey-güney doğrultusunda
ortasından geçen bir eksene göre kusursuz bir simetri gözlenir. Avlu duvarlarının dış yüzeyi
kesme taş, iç yüzeyi moloz taş örgülüdür. Aynı durum barınma kanadının duvarlarında da söz
konusudur. Bu kanattaki mekânlarda ve revaktaki beşik tonozlar da moloz taş örgülüdür.
Revaklarda kümbette bütünüyle kesme taş kullanılmıştır.
Dışarıdan bakıldığında, kuzey cephesi dışında, tamamen sağır ve yüksek duvarlarla
kuşatılmış olan yapı bir kale izlenimi verir. Kuzey cephesinin eksenindeki basık kemerli kapı sivri
kemerli nişin içine, bu niş de dikdörtgen bir göçertmenin içine alınmıştır. Kapı beşik tonoz örtülü
bir eyvana açılır. İki kat yüksekliğindeki bu giriş eyvanının yanlarında, her katta ikişer olmak
üzere, dört adet dikdörtgen planlı ve beşik tonozlu büyük mekân yer alır. Zemin kattaki
mekânların kapıları eyvana açılmaktadır. Doğu ve batı yönlerinde birer mazgaldan çok az ışık
alan bu birimler ancak yolcuların binek hayvanları için düşünülmüş ahırlar olabilir. Eyvanın iç
köşelerindeki iki kollu merdivenlerle ulaşılan üst kattaki mekânlar, ikisi kuzeye, biri de
doğuya/batıya batan üçer pencereyle aydınlanmaktadır. Bu iki birim, burada konaklayan
dervişlerin barınmasına mahsustur.
Avluyu kuşatan revaklar köşelerde 45º’lik pahlarla kesilmiştir. Pahlı yüzeylerde birer tane,
bunların arasında da üçer tane olmak üzere, toplam 16 adet sivri kemer tasarlanmıştır. Kemerlerin
oturduğu payeler köşelerde (V), düz kenarlarda kare kesitlidir. Beşik tonozlarla örtülü olan revak
birimleri sivri kemerlerle birbirine bağlanmaktadır. Köşelerde verev doğrultuda gelişen tonozların
gerisine sivri kemerli birer tromp yerleştirilmiştir. Yüksek tutulmuş olan revaklarda, Selçuklu
kervansaraylarının iç mekânlarında gözlenen ahenkli oranlar dikkati çeker.
Üstyapısıyla binanın dış görünümüne egemen olan kümbet kare tabanlı bir kaide üzerine
oturur. Zengin mukarnas bezemeli bir silmeyle son bulan kaideye, kuzey kenarında bulunan
karşılıklı iki merdivenle çıkılmaktadır. Merdivenlerin altına, kümbetlerde kripta girişinin
bulunduğu yere, minyatür mihrap görünümlü bir niş yerleştirilmiştir. Yarım sekizgen planlı nişin
kavsarası üç sıra mukarnasla dolguludur. Sekizgen prizma biçimindeki kümbedin kuzey
kenarında, sivri kemerli niş nişin içinde, dikdörtgen açıklıklı kapı bulunur. Kapıyı kuşatan niş
dikdörtgen bir göçertme içine alınmış, diğer kenarlar ise sivri kemerli göçertmelerle
hareketlendirilmiştir. Doğu, batı ve güney kenarlarında, altta dikdörtgen biçiminde birer pencere,
Yakın zamana kadar Kayseri’nin dışında bulunan Köşk Medrese son yıllarda şehrin hızlı büyümesi
sonucunda iskân alanı içinde kalmıştır.
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üstte de sivri kemerli mazgal pencereler yer alır. Köşeler daire kesitli sütunçelerle
yumuşatılmıştır. Ziyaret mekânı içeriden sekiz dilimli kubbe, dışarıdan sekizgen piramit
biçiminde bir külâhla örtülüdür. Kümbedin içinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan bir tek taş
sanduka bulunmaktadır69.
Süsleme Özellikleri: Yapıdaki taş süslemeler dış kapıda ve kümbette toplanır. Dış kapının
basık kemeri geçmeli olarak örülmüş, örgüyü meydana getiren iki ayrı türde taştan birisi kaş
kemerli kartuş biçiminde yontulmuştur. Bu tür geçmeli örgü birçok Karamanoğlu yapısında da
görülmektedir. Kapıyı kuşatan sivri kemerli nişin içinde, aynı türde geçmeli bir bezeme bulunur.
Kümbet kapısını kuşatan nişle dikdörtgen göçertme arasında kalan yüzey, dıştaki ikisi geometrik
geçmeli, içteki rûmîli olmak üzere, toplam üç adet bezeme kuşağıyla çevrilmiş, nişin dış köşeleri,
yapraklı başlıkları olan ince sütunçelerle yumuşatılmıştır. Ayrıca külâhın eteğinde, Selçuklu
sülüsüyle yazılmış bir âyet kuşağı dolaşmaktadır70.

5.3.3. Mezar Yapıları
5.3.3.1. Kümbedler
a. Niğde Sungur Ağa Kümbedi
Emîr Seyfeddin Sungur Ağa * 1335/36
Mimari Özellikleri: Emîr Seyfeddin Sungur Ağa’nın Kümbedi, banisi olduğu caminin
doğu cephesine bitişik olarak inşa edilmiştir. Tamamen kesme taşla örülmüş olan yapıda son
onarımlarda epeyce bozulmuş olan ilginç bir polychromie (çok renklilik) dikkati çeker: Kriptayla
külâhta sarımtırak, gövdede ise koyu kırmızı renkte taş kullanılmış, gövdenin üst bitimi beyaz
mermerden bir kuşakla donatılmıştır.
Kümbet sekizgen prizma biçimindeki kriptanın üzerinde yükselir. Kriptanın üst bitimi
mukarnaslı kalın bir silmeyle belirtilmiştir. Sekizgen prizma olarak başlayan gövde, yüksekliğinin
3/4’ünden sonra onaltıgen olarak devam etmektedir. Sekizgenle onaltıgenin arasında kalan üçgen
biçimindeki çıkıntılar mukarnas dolgularla donatılmıştır. Gövdenin gerek sekizgen olan alt kesimi
gerekse de onaltıgen olan üst kesiminde kenarları kaval silmeler çerçeveler. Kenarların birleşme
çizgilerinde sütunçe görünümü kazanan kaval silmeler, sekizgen bitiminde kesik koni biçiminde
küçük başlıklarla son bulur. Sekizgen kesimdeki kenarlar birer sağır sivri kemerle
hareketlendirilmiştir. Ancak kümbedin içinden algılanabilen kubbe dışarıdan onaltıgen piramit
biçiminde bir külâhla örtülmüştür.
Kümbedin girişi kuzey kenarına yerleştirilmek suretiyle caminin ana girişine (taçkapısına)
yaklaştırılmıştır. Sonradan örülmüş olan basık kemerli giriş, sağır bir sivri kemerin taçlandırdığı,
mukarnas kavsaralı bir nişin içindedir. Nişin yan yüzleri birer küçük nişle hareketlendirilmiştir.
Aslında burada en azından üç kişinin (Melike Suli Paşa Hatun, Gıyaseddin I. Mehmed Bey ve II. Mehmed
Bey) gömülü olduğu bilinmektedir. Alâeddin Eretna’nın da burada gömülü olduğunu ileri süren kaynaklar varsa da bu
husus kesinlik kazanmamıştır.
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Söz konusu kenarda cephe düzeni değişmektedir: Sekizgenden onaltıgene geçişteki mukarnaslı
üçgen çıkıntı burada ortadan kalkmakta, giriş cephesi, saçağa yakın mukarnaslı bir yatay silmeyle
son bulmaktadır. Türbenin doğu kenarında, mukarnaslı taban silmesine oturan dikdörtgen bir
pencere yer alır. Sivri bir hafifletme kemerinin taçlandırdığı bu pencere de sonradan örülerek
kapatılmıştır.
Süsleme Özellikleri: Kümbedin taş bezemeleri, mimarisiyle bütünleşmiş olan ve yukarıda
sözü edilen mukarnaslı taban silmesi, sekizgen prizmadan onaltıgen prizmaya geçişi sağlayan
mukarnas dolgulu üçgenler, giriş (kuzey) cephesinin mukarnaslı saçak altı silmesi, girişi içeren
nişin mukarnaslı kavsarasında toplanmaktadır.
***
Sungur Ağa Kümbedi, camiye bitişik konumuyla ve karşılıklı pencerelerle kurulan camikümbet bağlantısıyla, Anadolu Türk mimarisinin erken tarihli yapılarında gözlenen bir geleneğe
bağlanır. Kümbedin harimle bu şekilde ilişkilendirilmesi, baninin öldükten sonra unutulmama ve
yaptırdığı camide namaz kılanlardan hayır dua alma arzusunu somutlaştırır. Selçuklulardan sonra
Karamanoğlu ve Eretnaoğlu bölgelerinde sürdürülen bu uygulama Batı Anadolu beyliklerinde
büyük ölçüde terk edilmiş, Osmanlı mimarisinde de tarikat yapılarıyla sınırlı kalmak kaydıyla
XX. yüzyıla kadar yaşatılmıştır71.
Bu kümbet, biçim ve cephe ayrıntıları açısından aynı şehirde, Sungur Ağa’nın İlhanlı
valiliği sırasında, 1312’de inşa ettirilen Hüdavend Hatun Kümbedi’nin özelliklerini sergiler.
Gövdenin sekizgen prizma biçiminde başlayarak yüksekliğinin 3/4’ünde onaltıgene dönüşmesi, bu
iki kesim arasında kalan mukarnas dolgulu üçgen çıkıntılar ve üst kesimde sıralanan sağır sivri
kemerler Hüdavend Hatun Kümbedi’ndekileri tekrar etmektedir.
b. Sivas “Güdük Minare” olarak bilinen Şeyh Hasan Bey Kümbedi
Muhtemelen Sultan Alâeddin Eretna Bey
(en büyük oğlu ve Sivas valisi Şeyh Hasan Bey [ö.1347] için) * 1347 civ.72
onarım: 1892 * Şeyh Ahmed Efendi (ahşap kubbenin yerine tuğla kubbenin yapılması)
Mimari Özellikleri: Üst kesiminin görüntüsünden dolayı halk arasında “Güdük Minare”
olarak ün yapmış olan Şeyh Hasan Bey Kümbedi beş kısımdan meydana gelir: Toprak kotunun
altındaki kesme taş örgülü kripta, kriptanın üzerine oturan kare planlı ve kesme taş örgülü ziyaret
bölümü, tuğla örgülü iri Türk üçgenlerinden oluşan geçiş kuşağı, silindir biçiminde tuğla örgülü
kasnak ve kubbeyi örten ahşap konik külâh. Kare planlı yapı yaklaşık 10.00 x 10.00 m.
boyutlarındadır. Kuzey ve güney yönlerindeki küçük menfezlerden ışık alan kriptayla ziyaret
Bkz. M. B. Tanman, “Relations entre les semahane et les türbe dans les tekke d’Istanbul”, Ars
Turcica/Akten des VI. Internationaler Kongresses für Türkische Kunst, München 1987, 312-322.
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Kümbedin inşa yılını veren kitabe bulunmamaktadır. Kümbedin ziyaret katında Şeyh Hasan Bey’e ait
lahdin Arapça kitabesi 748 yılının Ramazan ayında (Aralık 1347) vefat ettiğini belirtmektedir.
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bölümünün sınırı cephelerde bir taban silmesiyle belirtilmiştir. Ziyaret mekânında, kuzey
duvarının ekseninde dikdörtgen açıklıklı giriş, diğer duvarların eksenlerinde de aynı boyutlarda ve
biçimde birer pencere bulunur. Kesme taş cepheler, kapı ve pencereler silmelerle
çerçevelenmiştir. Yapının kuzey duvarında batı ve doğu yönlerine doğru devam eden, günümüze
ulaşmamış olan duvar izleri gözlenir. Bazı araştırmacılar bu izlerden hareketle,yapının kuzeyinde,
Kayseri’deki Ali Cafer Kümbedi’nde olduğu gibi, bir giriş bölümünün bulunduğunu ileri
sürmüşlerdir 73 . Kesme taş gövdenin güneydoğu ve güneybatı köşelerinde, günümüzde yerinde
bulunmayan sütunçelerin yuvaları görülür.
Kesme taş örgülü kısmın üzerinde, bezemeli bir çini kuşaktan sonra, tuğla örgülü iri Türk
üçgenlerinden oluşan ve kübik altyapıdan silindir biçimindeki kasnağa geçişi sağlayan kuşak
gelmektedir. Çini bezemeli silindir kasnak kesme taş örgülü altyapıyla aşağı yukarı aynı
yüksekliktedir. Yapıyı taçlandıran, kurşun kaplı konik ahşap külâhın altında aslında ahşap bir
kubbenin bulunduğu, bunun yerine 1892’de, kentin ileri gelen Halvetî şeyhlerinden Ahmed
Efendi’nin bugünkü tuğla kubbeyi yaptırdığı bilinmektedir74.
Şeyh Hasan Bey’e ait, siyah mermerden yontulmuş tek bir lahdi barındıran ziyaret mekânı
dört yönde sağır sivri kemerlerle donatılmıştır. Kubbeye geçiş kuşağı, cephelerdeki Türk
üçgenleri kuşağıyla aynı yükseklikte başlayan bir mukarnas dizisiyle oluşturulmuştur. Kasnakta,
kesme taş örgülü kısımda yer alan pencerelerle aynı eksende birer mazgal pencere açılmıştır.
Süsleme Özellikleri: Şeyh Hasan Bey Kümbedi’nin tuğla ve çini bezemeleri Anadolu
Türk mimari süslemesinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir 75 . Kesme taş örgülü kesimin
bitiminde yer alan ilk kuşakta, harca gömülmüş sırsız tuğlalar yan yana baklavalar meydana
getirecek şekilde dizilmiştir. Kasnağa geçiş kuşağında da, üçgenlerin sınırına yerleştirilmiş kare
biçiminde küçük firuze sırlı çiniler görülür. Kasnaktaki tuğla örgülü yüzey, aynı biçimde çinilerin
yardımıyla baklavalara ayrılmış ve her baklavanın içinde bir çark-ı felek (gamalı haç) motifi
oluşturulmuştur. Bu bezeme kuşağının üst sınırı, sırsız tuğlaların meydana getirdiği bir meandr
kuşağıyla belirtilmiştir. Yapıdaki en ilginç çini bezeme külâhın eteğinde dolaşan kuşaktır. Burada,
ortadaki firuze sırlı yanlardakiler sırsız olmak üzere, dikine yerleştirilmiş üçlü tuğla gruplarıyla
dikdörtgen yüzeyler elde edilmiş, bu yüzeyler, lacivert zemin üzerine beyaz rûmîlerle bezeli çini
levhalarla dolgulanmıştır.
***
Şeyh Hasan Bey Kümbedi Anadolu Türk mimarisinde alışılmadık kitle ve cephe
tasarımıyla dikkati çeker. Yapının dış görünümü, malzeme, ayrıntı ve bezeme olarak tamamen
farklı iki ana kesime ayrılmıştır. Alt kesim, kesme taş örgüsü, yalın cepheleri ve dikdörtgen
açıklıklarıyla Anadolu’nun Antik Çağ yapılarını çağrıştırır. Buna karşılık geçiş kuşağıyla kaide,
tuğla örgüleri ve çini bezemeleriyle Türklerin Orta Asya ve İran’dan taşıdıkları mimari mirası
yansıtmaktadır. Türk üçgenleriyle meydana getirilmiş olan geçiş kuşağı Türk minarelerindeki

A. Gabriel, Monuments Turcs d’Anatolie, II, Paris 1934, 167.
Rıdvan Nafiz [Ergüder], Sıvas Şehri, İstanbul 1928, 151.
75
Bkz. Ş. Yetkin, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1986 (2. basım), 145, res. 92-93.
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pabuç kısmını, yüksek tutulmuş olan silindir biçimindeki kasnak da bodur bir minare gövdesini
andırmakta, halkın bu yapıya neden “Güdük Minare” adını yakıştırdığı kolayca anlaşılmaktadır.
c. Kayseri-Talas yolu Sırçalı Kümbed
? (Sultan Alâeddin Eretna Bey’in veziri Alâeddin Ali Şah Rûmî [ö.1365] için ?)
* XIV. yy. ortaları76
Mimari Özellikleri: Tasarımı ve bezeme ayrıntılarıyla tamamen Selçuklu dönemi
Anadolu kümbetlerinin özelliklerini sürdüren Sırçalı Kümbet tamamen kesme taşla örülmüştür.
Yapı kare planlı (8.50 x 8.50 m.) bir kripta üzerine oturur. Kümbedin gövdesi dıştan daire, içten
onikigen planlıdır. Çift kollu merdivenlerle ulaşılan giriş kuzeye açılır. Basık kemerli kapıyı
barındıran sivri kemerli nişin köşeleri sütunçelerle yumuşatılmıştır. Kemerle bunu kuşatan
dikdörtgen çerçeve arasında iki yuvarlak kabara bulunmaktadır.
Ziyaret mekânı, duvarların alt kesiminde yer alan üç adet dikdörtgen pencereyle
aydınlanır. Ayrıca bu pencerelerin ve kapının üzerine, yuvarlak kemerli mazgallar
yerleştirilmiştir. Alt sıradaki pencereler silmelerden oluşan dikdörtgen çerçevelerle kuşatılmıştır.
Çerçevelerin alt kesiminde yer alan pencerelerin üzerinde sivri kemerli birer pano bulunur.
Duvarların iç yüzündeyse pencereler sivri kemerli çerçevelerle kuşatılmış, kemerin tepesi bir
düğüm motifiyle zenginleştirilmiştir. Sivri kemerlerin içinde mukarnaslı kavsaralar
bulunmaktadır 77 . Ziyaret mekânında duvarlar silmelerle çerçevelenmiştir. Kümbedi örten
kubbenin üzerindeki külâh ortadan kalkmıştır. Bu yüzden günümüzde kubbeyle sonuçlanan
Sırçalı Kümbet alışılmamış bir görünüm sunmaktadır.
Süsleme Özellikleri: Cephelerde, kriptanın üst sınırını belirleyen ve pencereleri kuşatan
silmelerden başka bezeme yoktur. Ziyaret mekânında, pencereleri taçlandıran düğümlü kemerler
ve mukarnaslı kavsaralardan başka, onikigen prizmadan kubbeye geçiş kuşağındaki köşeler
yelpaze biçiminde öğelerle dolgulanmıştır. Günümüze ulaşmamış olan külâhta, yapıya “Sırçalı
Kümbet” adını veren firuze çini kaplamaların yer aldığı bilinmektedir78.
d. Kayseri Ali Cafer Kümbedi

Yapının hangi tarihte ve kimin için yaptırıldığı tesbit edilememiştir. K. Seyhan, Eratna Beyliğinin Mimari
Eserleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, yayınlanmamış lisans tezi, 1982, 96’da, Kırşehir’deki Âşık Paşa
Türbesi’nin banisi olan, Sultan Alâeddin Eretna Bey’in veziri Alâeddin Ali Şah Rûmî (ö.1365) için yaptırılmış olma
ihtimali ileri sürülmektedir.
77
Bu suretle pencereler, içeriden bakıldığında mihrap-pencere görünümü kazanmaktadır. Kıble yönündeki
pencere ise konumu itibariyle gerçekten bir mihrap-pencere niteliğindedir. Kümbetlerin içinde ziyaret namazı
kılındığı göz önüne alınacak olursa bu mihrap-pencerenin belirli bir fonksiyona cevap verdiği anlaşılır. Bu tür mihrappencereler daha sonra, Osmanlı mimarisinde de kullanılacaktır. Örneğin Edirne Üç Şerefeli Cami’de (1447), son
cemaat yerinden harime açılan pencerelerden iki tanesi bu şekilde tasarlanmıştır. Mimar Koca Sinan’ın da bu mihrappencere fikrini benimsediği, birtakım yapılarında (örneğin Edirne Selimiye Camii’nde) kullandığı dikkati
çekmektedir.
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? (Kayseri emîri Eretnaoğlu Cafer Bey için ?) * 1354-1355 civ.79
Mimari Özellikleri: Tamamen kesme taşla inşa edilmiş olan ve Selçuklu geleneğini
sürdüren Ali Cafer Kümbedi, kare planlı bir kripta üzerine oturan sekizgen prizma biçimindedir.
Güney yönünde, günümüze yıkık durumda ulaşmış olan dikdörtgen planlı giriş bölümüyle
donatılmıştır. Beşik tonoz örtülü olduğu tahmin edilen bu bölümün yan (doğu ve batı)
duvarlarında birer pencere yer alır. Ziyaret mekânının güney kenarında kapı, doğu, batı ve kuzey
kenarlarında birer pencere yer alır. Duvarlar (kenarlar) sağır sivri kemerlerle son bulur. Sekizgen
prizmadan kubbe eteğine geçişte, kenarların arasında kalan köşelere yelpaze biçiminde dolgular
yerleştirilmiştir. Ziyaret mekânını örten kubbe sekizgen piramit biçiminde bir külâhın altında
gizlidir.
Süsleme Özellikleri: Kapıyı kuşatan dikdörtgen çerçevenin köşeleriyle bunun içindeki
sivri kemerli nişin köşeleri, mukarnaslı küçük başlıkları olan sütunçelerle donatılmıştır. Basık
kemerin taşları birleşme çizgilerinde şemse biçiminde oyulmuş, bu oyuklara renkli taş
kakılmıştır80. Kapının iç ve dış yüzünde birer mukarnaslı kavsara dikkati çeker.
Dikdörtgen biçiminde olan pencereler cephelerde aynı biçimde silme çerçeveler içine
alınmış, aynaları rûmî bezemeli sivri hafifletme kemerleriyle taçlandırılmıştır. Ayrıca girişin
karşısına gelen kuzey penceresi diğerlerinden daha fazla süslenerek dua (niyaz) penceresi şeklinde
değerlendirilmiştir. Bu pencerede, diğerlerinde bulunmayan mukarnaslı ve kaz ayağı motifli iki
silme daha vardır. İçte pencerelerin üzerinde mukarnaslı kavsaralar bulunur. Külâhın eteğinde,
Selçuklu sülüsüyle kabartma olarak bir âyet kuşağı81 dolaşmaktadır.

5.3.3.2. Türbeler
a. Kırşehir / Âşık Paşa Türbesi
Sultan Alâeddin Eretna Bey’in veziri Alâeddin Ali Şah Rûmî (ö.1365)
mutasavvıf ve şair Aşık Paşa83 [1271-1332/33] için) * 1332/33 civ.84

82

(Bilgin,

Bazı araştırmacılar inşa kitabesi bulunmayan bu yapıyı, üslubundan hareketle Selçuklu dönemine (Halil
Edhem [Eldem], Kayseri Şehri, Mebâni-i İslâmiye ve Kitabeleri, İstanbul 1334; ikinci baskı: Kayseri Şehri, haz. K.
Göde, Ankara 1982, 108-109), bazıları da Eretnaoğlu dönemine tarihlemişlerdir (O. Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul
1973, II, 200). Yapıda gömülü olan kişinin, 1354-1355 arasında Kayseri’ye egemen olan Eretnaoğlu emîrlerinden
Cafer Bey olması kuvvetle muhtemeldir.
80
Aynı türde süslemeli basık kemerler Hamidoğlu-Tekeoğlu Beyliği’nin bazı mimari eserlerinde görülür.
Ayrıca Hacı Bektaş-ı Velî Külliyesi’nde, Hacı Bektaş-ı Velî Kümbedi’ni ve Kırklar Meydanı’nı barındıran ana
yapının, Karamanoğlu dönemine ait olması muhtemel ilk girişinde (Ak Kapı) buna benzer bir bezemeyle karşılaşılır.
81
Bakara Sûresi.
82
Âşık Paşa’nın yeğenidir.
83
Beylikler döneminin ileri gelen fikir ve edebiyat adamlarından olan Âşık Paşa Babaîlerin reisi Baba İlyas
Horasanî’nin oğlu Muhlis Paşa’nın oğludur. Anadolu Türkçesinin gelişmesinde önemli rol oynamış olan Âşık
Paşa’nın Garibname adlı manzum eseri ünlüdür. Oğullarından mutasavvıf Elvan Çelebi Çorum’un Mecitözü ilçesine
bağlı Elvançelebi köyündeki zâviyenin kurucusudur. Torunlarından, “Aşıkpaşazade” ya da “Derviş Ahmed Âşıkî”
olarak anılan tarihçi ve mutasavvıf Şeyh Ahmed Efendi (ö.1484civ.) ünlü Âşıkpaşazade Tarihi’nin yazarıdır ve
İstanbul’da, Fatih-Haydar’da bulunan Âşık Paşa Külliyesi’ndeki türbesinde gömülüdür (Bkz. M. B. Tanman, “Âşık
Paşa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, I[1993], 364-368).
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Mimari Özellikleri: Dikdörtgen bir alanı (10.00 x 7.50 m.) kaplayan Aşık Paşa Türbesi
kendi içinde iki bölümden meydana gelir: Güneyde yer alan, kare planlı ve kubbeli asıl türbeyle
bunun kuzeyinde bulunan dikdörtgen planlı ve sivri beşik tonoz örtülü giriş bölümü. Yapının
duvarları tümüyle iri kesme taş örgülüdür. Girişin yer aldığı batı cephesinde mermer bloklar, diğer
cephelerde kalker bloklar kullanılmıştır. Örgü kalitesinin daha düşük olduğu kuzey, doğu ve
güney cephelerinde, kalker bloklarının arasında devşirme mermer parçalarına rastlanır. Ayrıca
yapının içinde de devşirme malzemeye yer verilmiştir. Asıl türbenin sekiz dilimli kubbesi de içten
kalker, dıştan mermer bloklarıyla örülmüştür. Tuğlanın kullanıldığı tek yer giriş bölümünün
tonozudur.
Taçkapı niteliğindeki türbe kapısı kuzeydeki giriş bölümünün batı cephesindedir. Taçkapı
kitlesi yatayda ve düşeyde yapıdan taşırılmıştır. Üst sövesi basık kemer biçiminde yontulmuş olan
kapı sivri kemerli ve istiridye kavsaralı bir nişin içine alınmıştır. Giriş bölümünün doğu
duvarında, taçkapının karşısında küçük bir pencere, kuzey duvarında da örülerek kapatılmış daha
büyük bir pencere yer alır. Küçük pencerenin üst sövesi Bizans dönemine ait mermerden bir
korkuluk babasıdır.
Giriş bölümünün güney duvarında bulunan kapıdan asıl türbeye girilir. Eşik taşı Bizans
dönemine ait bezeli bir mermerdir. Mermer sövelerle kuşatılmış olan dikdörtgen kapı açıklığı,
duvara gömme devşirme granit sütunlara oturan bir sivri hafifletme kemeriyle taçlandırılmıştır.
Kemerin aynasındaki küçük kitabe levhasında Besmele ve Kelime-i Tevhit yazılıdır. Ayrıca
kapının üst lentosunda, mermerin yüzeyine mürekkeple yazılmış birçok graffiti bulunmaktadır85.
Türbe mekânının batı, güney ve doğu duvarlarında birer adet dikdörtgen pencere vardır.
Batı duvarındaki (yapının giriş cephesindeki) pencere diğerlerinden daha büyük tutulmuş ve daha
özenli ayrıntılarla donatılmıştır. Güney duvarındaki pencerede lento olarak Roma dönemine ait,
korint başlıklı bir pilastr kullanılmıştır. Türbeyi örten kubbenin ağırlığı kısmen duvarlara, kısmen
de dört büyük sivri kemerle mekânın köşelerine gömülmüş bodur sütunlara oturur. Sütunların
üzerinde köşeleri mukarnaslarla pahlanmış başlıklar bulunmaktadır. İçten ve dıştan sekiz dilimli
olarak tasarlanan kubbeye geçiş üçgen pandantiflerle sağlanmıştır. Kubbenin yarı yüksekliğinde
içte ve dışta birer kaval silme dolaşmaktadır.
Süsleme Özellikleri: Yapıdaki taş süslemelerin en yoğun olduğu yer taçkapıdır. Titiz bir
işçilikle beyaz mermerden yontulmuş olan taçkapıda, Selçuklu dönemi taçkapılarından farklı bir
süsleme düzeni dikkati çeker. Kapının, basık kemer biçiminde yontulmuş olan üst sövesi alttan ve
üstten küçük antrölak silmeleriyle sınırlandırılmıştır. Sövenin yüzeyine, ters-yüz kondurulmuş
palmet biçiminde çizikler yapılarak bezemeli bir örgü izlenimi uyandırılmıştır. Selçuklu dönemi
taçkapılarının hemen hepsinde görülen mukarnaslı yan nişlere yer verilmemiştir. Aynı şekilde,
kalın kaval silmelerle belirtilmiş bir sivri kemerin taçlandırdığı kavsara, mukarnas yerine stilize
istiridye motifiyle dolgulanmıştır. Söz konusu dolgunun alt köşelerinde mukarnaslı minyatür
84
Türbenin giriş (batı) cephesinde, saçak hizasına yerleştirilmiş olan Arapça-Farsça karması kitabe baninin
adını, ayrıca Âşık Paşa’nın doğum ve ölüm tarihlerini vermektedir. Türbenin inşa yılı ayrıca belirtilmemiştir. Âşık
Paşa’nın ölümünden az önce veya az sonra yaptırıldığı tahmin edilebilir.
85
Bunlar içinde ortada yer alan sülüs hatlı ibare, genellikle kapılarda rastladığımız bir duadır: “Yâ müfettih
el-ebvâb / iftahlenâ hayr’el-bâb” (Ey kapıları açan / Bize hayır kapılarını aç).
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tromplar görülür. Bunların arasında (istiridye dolgusunun altında) kalan yüzey, üç merkezli üç
adet kemerin içinde kesişen rûmîlerle süslenmiştir. Kavsaradan arta kalan yüzey, Anadolu’da
alışılagelmiş geometrik şemalar ya da rûmî şeritleri yerine, kaval silmelerin meydana getirdiği,
birbirine eklemlenen iri geçmelerle doldurulmuştur. Taçkapı kitlesi, palmet biçiminde küçük
tepeliklerle son bulur.
Yapıdaki diğer taş bezemeler arasında, türbe hariminin batı duvarındaki pencere kayda
değer. Pencerenin dikdörtgen açıklığı, dikdörtgen biçiminde göçertmeli silmelerle çerçevelenmiş
ve bir sivri hafifletme kemeriyle taçlandırılmıştır. Kemer aynasının ortasında, içi bezenmeyerek
boş bırakılmış yuvarlak bir rozet bulunmaktadır. Türbenin köşelerindeki sütunların başlıklarında
görülen mukarnaslı köşe pahları da bezemeler arasında sayılabilir.
***
Âşık Paşa Türbesi, planındaki ve giriş cephesindeki asimetrik tasarımla, Selçuklu dönemi
mezar yapılarının çizgisinden ayrılan, Anadolu Türk mimarisine yenilik getiren bir yapıdır. Asıl
türbe mekânının kuzeyine yerleştirilmiş olan giriş bölümü ince uzun bir dehliz biçiminde
tasarlanmış, ancak kapı kuzey cephesi yerine batı cephesine açılmıştır. Esasen batı cephesine
gerek malzeme gerekse de tasarım ve bezeme açısından diğerlerinden çok daha fazla önem
verildiği ilk bakışta fark edilmektedir. Bu seçimde muhakkak ki, türbenin çevreyle olan ilişkisi,
başka bir ifadeyle ziyarete gelenlerin izlediği ve yapıyı algıladıkları yön esas alınmıştır.
Taçkapı ölçeğindeki giriş cephenin soluna kaydırılmış, sağ tarafta, asıl türbeye tekabül
eden kısmın ortasına, silmelerle çerçevelenmiş ve sivri hafifletme kemeriyle taçlandırılmış bir
pencere oturtulmuştur. Kitabe de Anadolu Türk mimarisinde hiç alışılmadık bir konuma sahiptir:
Batı cephesindeki pencereyle aynı eksen üzerine, cephenin üst sınırına yerleştirilmiş olan kitabe
saçak hizasından yukarı doğru taşmakta, saçak silmesi kitabeyi yukarıdan kuşatmaktadır. Asıl
türbeyi örten kubbe birçok araştırmacı tarafından Kırgız çadırlarına benzetilmiş, buradan
hareketle yapının Orta Asya kökenli bir mimar tarafından tasarlanmış olabileceği ileri
sürülmüştür.
Batı cephesinden bakıldığında, soldaki taçkapı kitlesi gerisindeki giriş bölümünü dışa
yansıtmakta, sağdaki asıl türbe birimi de farklı cephe tasarımı ve kubbesiyle kendini belli
etmektedir. Böylece yapının içerdiği iki mekân cepheden “okunabilmektedir” ki bu Anadolu Türk
mimarisi için yenidir. Taçkapı değişik tasarımı ve bezeme ayrıntılarıyla dikkati çeker. Kavsarayı
üç yönden kuşatan iri geçmeler Anadolu’da daha önce görülmemiş ayrıntılardır. Kavsarada dolgu
olarak mukarnas yerine stilize istiridye motifi tercih edilmiştir. Söz konusu motifin kökeni geç
Roma mimarisine kadar iner. İslâm sanatında Emevî döneminde ilk örnekleri gözlenen bu motif
Fatımî döneminde86 ve Memlûk döneminde87 sürdürülmüştür. Anadolu Türk mimarisinde, daha
önce Selçuklu dönemine ait İncir Han’ın (1238/39) taçkapısında uygulanan söz konusu dolgu
Âşık Paşa Türbesi’nde tekrar karşımıza çıkar. Suriye-Memlûk etkileriyle açıklanabilecek olan bu
Fatimî döneminin en tanınmış örneği olarak Kahire el-Akmar Camii’nin (1125) taçkapısı verilebilir.
Memlûk dönemi örnekleri arasında Kahire Emîr Baştak el-Nasırî Hamamı (1310-1341 arası) ile Şam Emîr
Arak el-Silahdar Türbesi’nin (1349/50) taçkapıları verilebilir (Bkz. M. Meinecke, Die Mamlukische Architektur in
Ägypten und Syrien, Glückstdat 1992, I, levha 61/d ve 73/a, II, 213, 190 ).
86
87
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tasarım öğesi XIV. yy.dan sonra Anadolu Türk mimarisinde devam etmemiştir. Bu arada türbenin
batı cephesindeki pencerede gözlenen, içi yuvarlak rozet dolgulu sivri hafifletme kemeri yaklaşık
50 yıl sonra, Osmanlı topraklarında, İznik Yeşil Cami’de (1378-1392) tekrar kullanılacaktır.
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Uygulamalar
1)

Aşık Paşa’nın kimliğini ve eserlerini araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)
Niğde Sungur Ağa Camii ile Kırşehir Aşık Paşa Türbesi’nin tasarımında ve bezeme
detaylarında görülen ve Türk Mimarisi için önem arz eden istisnai uygulamalarının önemini
kavradınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Orta Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerine hakim olan
(bugünkü Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Tokat, Çorum, Amasya, Niğde, Kayseri, Sivas,
Erzincan, Erzurum, Tunceli, Samsun, Gümüşhane illeriyle Giresun ilinin güneyini ve Malatya
ilinin kuzeyini içine alan bölge) ve 1344-1381 yılları arasında hüküm süren Eretnaoğlu Beyliği ile
yıkılmasından sonra yerine kurulan ve 1398 yılına kadar ayakta kalabilmeyi başaran Kadı
Burnaneddin Devleti’nin mimarisi incelenmiştir. Bahsi geçen kültürlerin eserlerinde görülen
Azerbaycan-Kafkasya mimarisinin, Gotik, Memluk ve Selçuklu üsluplarının etkileri ve geçiş
yolları üzerinde durularak eserlerde görülen istisnai uygulamalar detaylıca incelenmiştir. Özellikle
de Niğde Sungur Ağa Camii ile Kırşehir Âşık Paşa Türbesi bu bağlamda atipik önemli örnekler
olarak ele alınmış ve tanıtılmıştır. Özellikle de bezeme detaylarında görülen farklı kültür izleri,
konunun en can alıcı noktalarını oluşturmaktadır. Bunlara ilaveten Kayseri’deki “Köşk Medrese”
adıyla bilinen hanikahta bu dönemden günümüze ulaşabilmiş tarikat yapılarının azlığı sebebiyle
özel bir öneme sahiptir.
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Bölüm Soruları
1)
Kırşehir’deki Âşık Paşa Türbesi’nin taçkapısında görülen istiridye motifi hangi
kültüre ait yapılarda görülmez?
a)

Roma

b)

Karamanoğlu Beyliği’ne ait yapılarda

c)

Emevi

d)

Fatımi

e)

Memluk

2)
Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi Eretnaoğlu Beyliği’nin yerleşim sınırları
içerisinde yer almaz?
a)

Kırşehir

b)

Sivas

c)

Erzincan

d)

Sinop

e)

Kayseri

3)
Eretnaoğlu Beyliği’nin yıkılmasından sonra yerine aşağıdaki beylik/devletlerden
hangisi kurulmuştur?
a)

Danişmendoğulları

b)

Saltuklular

c)

İlhanlılar

d)

Osmanlılar

e)

Kadı Burhaneddin Devleti

4)

Eretnaoğlu Beyliğinin mimarisinde aşağıdaki hangi etki göze çarpmaz?

a)

Anadolu Selçuklu

b)

Azerbaycan-Kafkasya

c)

Saltuklular
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d)

Gotik üslup etkileri

e)

Memluk

5) Eretnaoğlu Beyliği mimarisinde gözlenen Memluk etkisi doğrudan ne ile ilişkilidir?
a)
Bir süreliğine Memlûk Devleti’ne tabi olmaları, sınır komşusu olmaları ve özellikle
de Suriye’nin, Selçuklu döneminden beri Anadolu’ya mimar ve sanatçı gönderen bir yöre olması
ile ilişkilidir.
b)

Yapılan hukuki antlaşmalarla ilişkilidir

c)

Evlilikler yoluyla kurulan akrabalıklarla ilişkilidir

d)

Yapılan ekonomik anlaşmalarla ilişkilidir

e)

Yapılan siyasi antlaşmalarla ilişkilidir

6)
olabilir?

Niğde Sungur Ağa Camii’ndeki gotik üslup etkileri hangi sanatçı grubuyla ilişkili

a)

Batı Anadolulu sanatçılar ile

b)

Memluk taş ustaları ve sanatçıları ile

c)

Kıbrıs kökenli usta ve sanatçılar ile

d)

İtalyan kökenli usta ve sanatçılar ile

e)

Azerbaycan ve Kafkasya kökenli usta ve sanatçılar ile

7)
sergiler?

Aşağıdaki mezar yapılarından hangisi Selçuklu geleneğinin dışına çıkan bir tasarım

a)

Kırşehir Âşık Paşa Türbesi

b)

Niğde Sungur Ağa Türbesi

c)

Kayseri Köşk Medrese olarak bilinen hanikahın avlusundaki kümbed

d)

Sivas Şeyh Hasan Bey Kümbedi (Güdük Minare)

e)

Kayseri-Talas yolu Sırçalı Kümbed

8)

Eretnaoğlu Beyliğine ait yapılardan hangisi figürlü bezemeye sahiptir?

a)

Kırşehir Âşık Paşa Türbesi

b)

Kayseri Köşk Medrese olarak bilinen hanikâh
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c)

Niğde Sungur Ağa Camii

d)

Kayseri-Talas yolu Sırçalı Kümbed

e)

Sivas “Güdük Minare” olarak bilinen Şeyh Hasan Bey Kümbedi

9)
Niğde Sungur Ağa Camii’nde görülen gül pencere uygulaması hangi mimarlık
üslubuyla ilişkilidir?
a)

Selçuklu

b)

Gotik

c)

Erken Osmanlı

d)

Memluk

e)

İlhanlı

10) Niğde Sungur Ağa Kümbedi ile Niğde Hüdavend Hatun Kümbedi hangi açıdan
birbirlerine benzemezler?
a)

Figürlü bezeme

b)

Sekizgen başlayan gövde planı açısından

c)

Gövdenin üst bölümünün on altı gene dönüşmesi bakımından

d)

Kümbetlerin gövdesinde görülen mukarnas dolgulu üçgen çıkıntılar açısından

e)

Kümbetlerin gövdesinin üst seviyesinde görülen sağır sivri kemerler bakımından

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)e 4)c, 5)a, 6)c, 7)a, 8)c, 9) b, 10)a
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6. HAMİDOĞULLARI BEYLİĞİ (1280-1391)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Hamidoğlu Beyliği: Tarihçe
6.2. Hamidoğlu Beyliği Mimarisinin Genel Özellikleri
6.3. Hamidoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
6.3.1. Camiler
6.3.2. Medreseler
6.3.3. Tarikat Yapıları
6.3.4. Askeri Yapılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ortaçağ Kaleleri içerisinde Eğirdir Kalesi hangi savaşlarda kullanılmıştır ?

2)
Beyliğin hakim olduğu çevrede yetişen bitkiler Hamidoğulları eserlerinin
bezemesine yansımış mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Hamidoğlu Beyliği’ne ait Beyliğe ait dini eserlerin, Ders
notlarıyla
tavsiye
dini eserler, eğitim yapıları eğitim ve tarikat yapılarının edilen kaynakları okuyarak,
ve tarikat yapıları
mimari
ve
bezeme ders
sunumlarını
takip
özellikleriyle çevre kültür ederek ve imkan varsa
etkilerini öğrenir
yapıları ziyaret ederek.
Hamidoğlu Beyliği’ne ait Ortaçağ Kaleleri hakkında Ders
notlarıyla
tavsiye
askeri yapılar
fikir sahibi olunur.
edilen kaynakları okuyarak,
ders
sunumlarını
takip
ederek ve imkan varsa
yapıları ziyaret ederek.
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Anahtar Kavramlar


Hamidoğlulları



Eğirdir (Felekâkâd)



Uluborlu



Dündar Bey



Haşhaş bitkisi



Kale



Sakahane



Gotik etkiler
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Giriş
Bu bölümde 1280-1391 tarihleri arasında Burdur, Isparta, Akşehir, Seydişehir ve Beyşehir
çevrelerine hakim olmuş Hamidoğlu Beyliği’ne ait cami, medrese, türbe, tekke ve bir kale ele
alınacak ve incelenecektir.
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6.1. Tarihçe
Antalya yöresinde, Göller Bölgesi’nde (bugünkü Isparta ve Burdur illerinde) ve Orta
Anadolu’nun güneybatı kesiminde (Akşehir, Beyşehir, Seydişehir yöreleri) hüküm sürmüş olan
Hamidoğulları hanedanı iki kola ayrılmıştır: Hamidoğulları adını sürdüren kol beyliğin kuzey
kesimini, Antik Çağ’da adı Pisidya olan Göller Bölgesi ile Akşehir-Beyşehir-Seydişehir
yörelerini elinde tutmuş, başlangıçta Anadolu Selçukluları’na, sonra İlhanlılar’a tabi olmuş,
l335’te İlhanlı Devleti’nin dağılması üzerine bağımsızlığını kazanmış, 1374’te topraklarının
önemli bir kısmını Osmanlı sultanı I. Murad Hüdavendigâr’a 80.000 altın karşılığında devreden
Hamidoğullları l39l’de Yıldırım Bayezid tarafından bütünüyle Osmanlı Devleti’nin topraklarına
katılmıştır. Başkentleri 1280-1310 arasında Uluborlu, l310-1391 arasında da 2. hükümdarları
Felekeddin Dündar Bey’in lakabından dolayı “Felekâbâd” adını verdikleri Eğirdir olmuştur.
Hamidoğlu Emîrleri:
1. İlyas Bey...............................1280-1300
2. Felekeddin Dündar Bey.........1300-1324
3. Hızır Bey...............................1327-1328
4. Necmeddin İshak Bey............1328-1340
5. Muzaffereddin Mustafa Bey...1340-1355
6. Hüsameddin İlyas Bey............1355-1370
7. Kemâleddin Hüseyin Bey.......1370-1391

6.2. Hamidoğlu Beyliği Mimarisinin Genel Özellikleri
Hamidoğlu ve Tekeoğlu beylikleri, coğrafî açıdan olduğu gibi kültür etkileşimleri
açısından da, birbirinden oldukça farklı iki bölgede hüküm sürmüştür. Kara ikliminin egemen
olduğu, Anadolu Selçuklu kültürünün beşiği Orta Anadolu ile Akdeniz kaynaklı etkileşimlere
açık Antalya kıyıları arasında bir geçiş kuşağı oluşturan Göller Bölgesi’nde yer alan eserlerde,
özellikle Eğirdir ve Korkuteli’ndeki medrese yapılarında, Selçuklu medrese mimarisi hemen
hiçbir değişime uğramadan devam etmiştir. Hamidoğlu yapılarında kesme taş örgüyle moloz taş
örgüye rastlanır. Her ikisinin aynı yapıda kullanılması halinde, giriş cephelerinde kesme taş örgü,
yan ve arka cephelerdeyse moloz taş örgü tercih edilmiştir. Eğirdir Kalesi’nin bazı burçlarında
tuğla kasetli almaşık örgü kullanılmıştır. Ayrıca bu yapılarda bolca kullanılan devşirme malzeme
ve tamamen kendine özgü sütun başlıkları bir yöre özelliği -ya da Beylikler dönemi mimarisi
genelinde bir tür taşra üslubu- olarak değerlendirilebilir.
Gerek Hamidoğlu gerekse de Tekeoğlu yapılarının bazılarında Selçuklu taş süsleme
programı devam ettirilmiştir. Eğirdir Ulu Camii’nin minaresinde, kaidede karşımıza çıkan,
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süsleyici nitelikteki kasetli örgü, Bizans kökenli bir teknikle Selçuklu mirasına bağlanan, sırlı
tuğla bezemenin ilginç bir sentezidir.
Diğer taraftan Tekeoğlu Beyliği yapısı olan Korkuteli’ndeki Alâeddin Camii’nin taçkapısı,
tamamen gotik kökenli unsurlarından oluşan fakat kompozisyon itibariyle ne gotik ne de
Anadolulu olan garip süslemesiyle, Tekeoğlu topraklarına muhtemelen Kıbrıs yoluyla ulaşan
gotik üslup etkilerinin şaşırtıcı bir örneğini sergiler. Korkuteli Alâeddin Camii (muhtemelen
1361-1373 arası), Eretnaoğlu eserlerinden Niğde Sungur Bey Camii (1335) ile birlikte, Beylikler
dönemi Anadolu Türk mimarisinin en ilginç yapılarından birisidir. Söz konusu hybride yapılarda
teşhis edilen benzer bezeme ayrıntıları, her ikisinde de aynı yöreden (büyük bir ihtimalle
Kıbrıs’tan) gelen ustaların çalıştığını gösterir.

6.3. Hamidoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
6.3.1. Camiler
Eğirdir’de Ulu Cami ile Taş Medrese’nin Yerleşim Planı: Eğirdir’in merkezinde yer
alan Ulu Cami ile Taş Medrese, Anadolu Türk şehirciliğinde pek görülmeyen ilginç bir yerleşim
düzeni sergilemektedir. Aynı dönemin (Hamidoğlu), farklı tarihlerde inşa edilmiş iki eseri olan bu
yapıların arasında düzgün dikdörtgen planlı bir meydan bulunmaktadır. Daha erken tarihli
(1301/02) olan medrese meydanın kuzeyine, cami (1327/28) ise güneyine yerleştirilmiştir. Söz
konusu yapılar, doğu duvarlarının hizasında uzanan, sur niteliğinde bir duvarla birbirine
bağlanmakta, bunun üzerindeki kapı meydanı şehrin geri kalan kesimine bağlamakta, caminin
minaresi, kapıyla aynı eksende, surun üzerinde yükselmektedir. Minarenin girişi surun arka
(doğu) cephesinden, merdivenli bir geçitle sağlanmıştır.
Meydanı doğu yönünde sınırlayan sur moloz taş örgülüdür. Ancak kapının bulunduğu
kesimde moloz taş örgü yerini kesme taş örgüye bırakmakta, kesme taşların arasında bol
miktarda, bir Selçuklu yapısının88 taçkapısından devşirildiği anlaşılan süslemeli mermer blokları
göze çarpmaktadır. Çok kaliteli bir yontunun gözlendiği bu taşlar, geometrik geçmeli, mukarnaslı
ve rûmîli kuşakların parçalarıdır. Bazı parçalarda bu kuşakların yanı sıra yuvarlak rozetler ve
yıldız biçiminde yuvalar gözlenir. Basık kemerli olan kapı, köşelerinde sütunçelerin bulunduğu
sivri kemerli bir nişin içine alınmıştır.
Eğirdir Ulu Camii (Hızır Bey Camii)
Hızır Bey * 1327-132889

Söz konusu devşirme malzeme Eğirdir’de veya çevrede bulunan bir Selçuklu yapısına ait olmaladır. Ancak
yapının kimliği kesin olarak tespit edilememiştir. Her halükârda bu yapı, Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in,
sonradan Taş Medrese’ye taşınmış olan, 1237/38 tarihli kervansarayı değildir. Zira kervansarayın taçkapısındaki
malzeme (kalker) ve yontu kalitesi buradaki devşirme parçalardan farklıdır.
89
Yapıda ilk yapım tarihini ve baniyi açıklayan kitabe bulunmamakta, ancak Hamidoğulları’nın 3. emîri olan
ve 1327-1328 arasında kısa süre tahtta kalan Hızır Bey tarafından inşa ettirildiği bilinmektedir. Yerinde daha önce
Bizans dönemine ait bir kilisenin veya bir deponun bulunduğu bazı kaynaklarda zikredilir. 735(134/35) yılında
Eğirdir’i ziyaret eden İbn Batûta yapıdan söz etmektedir.
88
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yangın: 1814/15(1230); yeniden inşa: Eğirdir mütesellimi Yılanlıoğlu Şeyh Ali Ağa *
1819/20(1235)
onarım: Eğirdir âyânından Burhanzade Hacı Murad Ağa * 1883/84(1301)90
Mimari Özellikleri: Taçkapısı ve minaresi dışında, özgün mimarisini bütünüyle yitirmiş
olan yapının, dikdörtgen planlı, kâgir duvarlı, ahşap direklere oturan düz ahşap çatılı olduğu
anlaşılmaktadır. Ahşap direkli Selçuklu ulu camilerinin tasarımını sürdürdüğü söylenebilir.
Zamanla meydan kotunun yükselmesi sonucunda çukurda kalmış bulunan taçkapıya
basamaklarla inilmektedir. Kesme taştan inşa edilmiş olan taçkapının dikdörtgen cephesi iç içe
silme çerçevelerle kuşatılmış, basık kemerli giriş, sivri kemerli ve mukarnas dolgulu bir
kavsaranın içine alınmıştır. Kavsaranın üzerinde bulunan, Selçuklu sülüsüyle yazılmış âyet kuşağı
özgündür. Buna karşılık kemerin üzerindeki küçük âyet levhası 1301(1883/84) tarihini taşır.
Yanlarda bulunan nişlerin köşe sütunçeleri ve mukarnaslı kavsaraları da yangında bozulmuştur.
Binanın harimi 1819/20’da yeniden inşa edilmiş, kuzeye bakın taçkapının önüne, dört adet
ince ahşap direğe oturan, bağdadî konsollu ve ahşap tavanlı bir giriş saçağı eklenmiştir.
Vakıflar’ın gerçekleştirdiği son onarımlarda harimin üzeri, kurşun kaplı kırma çatıyla örtülmüştür.
Aykırı konumuyla dikkati çeken minare kesme taş örgülüdür. Sekizgen prizma biçimindeki
kaidenin yüzlerine sivri kemerli birer niş yerleştirilmiştir. Pabuç kısmı sekizgen tabanlı kesik
piramit biçimindedir. Alt ve üst bitimlerinde birer simitle kuşatılmış olan gövde, testere silmelerle
dolgulanmış şerefe, petek kısmı, kurşun kaplı koni biçimindeki külâh Osmanlı döneminde
yenilenmiştir.
Süsleme Özellikleri: Camide günümüze kalabilen taş bezemeler taçkapıda toplanır.
Selçuklu örneklerini tekrar eden mukarnaslar 1814/15 yılındaki yangında hasar görmüş, hasarı
gizlemek amacıyla yer yer tıraşlanmıştır. Üstteki âyet kuşağının üzerinde, taçkapının ekseninde
bulunan yarım küre biçimindeki, geometrik şebekeli kabara Hamidoğlu dönemindendir.
Kavsarayla üstteki âyet kuşağı arasında yer alan, çiçek görünümlü rozetler ise, yangında bozulan
özgün rozetlerin yerine 1819/20 onarımında yapılmış olsa gerektir. Aynı şekilde kemerin
üzerindeki, 1301(1883/84) tarihli âyet levhasını yanlardan kuşatan kıvrık dal kabartmaları da
levhadaki tarihte vuku bulan onarımın ürünü olmalıdır. Minarenin kaidesinde, kesme taşların
firuze renkli sırlı tuğlalarla çerçevelenmesinden oluşan çok değişik bir bezemenin izleri seçilir.

6.3.2. Medreseler
Eğirdir Taş Medrese (Dündar Bey Medresesi)
Felekeddin Dündar Bey * 1302
Mimari Özellikleri: Açık avlulu, revaklı, iki katlı ve eyvanlı Selçuklu medrese tasarımını
sürdüren yapının taçkapısı, Eğirdir yakınında bulunan bir Selçuklu kervansarayından getirilmiş
Taçkapının kemeriyle kavsarasının mukarnas dolgusu arasında yer alan küçük âyet levhası (Fetih
Sûresi’nin ilk âyeti: İnnâ fetahnâleke fethen mübînâ) 1301(1883/84) tarihini taşımaktadır.
90
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olup burada yer alan kitabe 1237/38 (635) tarihiyle Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in adını
vermektedir. Taçkapı gibi yapının bütün güney (giriş) cephesinde, ayrıca avlu cephelerinde
oldukça itinalı bir kesme taş işçiliği kullanılmış, yan ve arka cephelerde moloz taş örgüyle
yetinilmiştir.
XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini yansıtan taçkapının basık kemeri
siyah ve beyaz renkli taşlarla alternatif ve geçmeli olarak örülmüş, girişi barındıran nişin köşeleri
sütunçelerle donatılmış, üstü mukarnaslı bir kavsarayla taçlandırılmıştır. Taçkapının dikdörtgen
çerçevesinde geometrik bezeme kuşakları ve Selçuklu sülüsüyle yazılmış kitabe göze çarpar. Bu
çerçeveyle kavsarayı kuşatan bezemeli sivri kemer arasında, sağda ve solda ikişer yuvarlak
madalyon, ayrıca kavsaranın yanlarında da birer yuvarlak madalyon bulunmaktadır.
Taçkapıyı izleyen sivri beşik tonozlu giriş mekânı, dikdörtgen çerçeve içinde basık kemerli
bir kapıyla revağa açılır. Dikdörtgen planlı avluyu kuzey, batı ve doğu yönlerinden (U) şeklinde
kuşatan revak, devşirme sütunlara ve Bizans-Türk karışımı ilginç başlıklara oturan sivri
kemerlerden meydana gelmektedir. Revağın, günümüzde mevcut olmayan kuzey kanadında üç,
yan kanatlarında ise dörder tane açıklık vardır. Revakların gerisinde yer alan toplam oniki adet
dikdörtgen planlı, sivri beşik tonoz örtülü medrese hücresi (öğrenci odası), Bursa kemerli bir
çerçeve içine alınmış dikdörtgen biçiminde kapılarla revağa açılmaktadır. Söz konusu kapılar
şebekeli tepe pencereleriyle taçlandırılmıştır. Giriş bölümü de aynı türde, ancak daha büyük bir
kemerle avluya bağlanır. Avlunun kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde, üst kattaki odalara
ulaştıran merdivenlerin yuvarlak kemerli kapıları bulunmaktadır. Avlunun güney yönünde yer
alan ve iki kat yüksekliğinde tutulmuş olan dershane-mescit sivri beşik tonozlu geniş bir eyvan
şeklinde tasarlanmıştır. Eyvanın köşelerine sütunçeler, eyvan kemerinin üzerine de Dündar Bey’in
adını ve inşa tarihini veren kitabe konmuştur. Eyvanın yanlarında bulunan iç içe ikişer mekâna ait
kapılar dikdörtgen çerçeveli ve basık kemerlidir.
Süsleme Özellikleri: Revaktaki sütun başlıkları genellikle Bizans dönemine ait devşirme
malzemeler olarak algılanmıştır. Kanaatimizce bunlar Hamidoğlu döneminde, Bizans etkisiyle
oluşturulmuştur. Köşelerinde güvercin kabartmaları, bunların arasında stilize bitkilerin görüldüğü
başlıklar özellikle dikkat çekicidir. Diğer bir başlık türünde ise, yörede yüzyıllar boyunca
yetiştirilmiş olan haşhaş bitkisinin stilize tasvirleriyle karşılaşılır91. Yapıdaki diğer taş bezemeler:
Hücre kapılarını taçlandıran geometrik şebekeler, eyvanın köşe sütunçelerindeki yaprak bezemeli
küçük başlıklar, eyvan kemerinin alnında gözlenen, birbirine eklemlenen ve tepelerinde stilize
bitki motifleri bulunan dilimli kaş kemerciklerin meydana getirdiği frizdir.

6.3.3. Tarikat Yapıları
Eğirdir Baba Sultan Tekkesi
Hüsameddin İlyas Bey (İsa bin Musa Dedüğü için) * 1357/5892

Haşhaş bitkisi motifi Aydınoğlu eserlerinden Birgi Ulu Camii’nin kapısında da karşımıza çıkar.
Girişin üzerinde yer alan kitabede, “bukaa” ve “imaret” olarak anılan yapının 759(1357/58) yılında
Hüsameddin İlyas Bey tarafından İsa bin Musa Dedüğü için inşa ettirildiği belirtilmektedir.
91
92
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Mimari Özellikleri: XIV. yüzyıl ortalarından itibaren Anadolu’nun önemli tekkeleri
arasında yer alan bu kuruluşun zamanında geniş bir mimari programa sahip olduğu, tekke, imaret,
misafirhane, sakahane gibi birimleri barındırdığı bilinmektedir. Günümüze gelebilen tek yapı,
halk arasında “Baba Sultan” olarak anılan Musa oğlu İsa Dedüğü’nün türbesidir.
Külâhlı üstyapısıyla ilk bakışta kümbet görünümü arz eden türbe kesme taştan inşa
edilmiştir. Kare bir tabana oturan sekizgen prizma biçimindeki yapının kubbesi sekizgen piramit
şeklinde bir külâhla taçlandırılmıştır. Herhangi bir bezemenin gözlenmediği türbe yuvarlak
kemerli küçük pencerelerle aydınlanır.

6.3.4. Askerî Mimari
Eğirdir Kalesi
Eğirdir Kalesi’nin surlarında ve burçlarında moloz taş örgüyle birlikte kasetli almaşık örgü
de kullanılmıştır. Burçların çoğu yarım daire planlıdır. Burçlardan birisi, yarım sekizgen planıyla
olduğu kadar üç kenarında yer alan sivri kemerli nişlerle de diğerlerinden ayrılır. Nişlerin içinde,
tuğla örgüyle meydana getirilmiş farklı biçimde dolgular dikkati çeker.
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Uygulamalar
1) Bulunduğunuz veya yolunuzun düştüğü şehirlerdeki Ortaçağ kalelerini ziyaret ederek
genel mimari özelliklerini tanımaya çalışınız ve bu örnekleri Eğirdir Kalesi ile karşılaştırınız?
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Uygulama Soruları
1) Ortaçağ Kalelerinin genel mimari özelliklerini kavradınız mı?
2) Hamidoğlu Beyliği’ne ait mimari eserlerin Beylikler dönemi eserleri içerisindeki yeri ve
önemini kavradınız mı?

126

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hamidoğlu Beyliği, 1280-1391 yılları arasında Burdur, Isparta, Akşehir, Seydişehir ve
Beyşehir çevrelerine hakim olmuştur. Bu beylik tarihinde kimi zaman Anadolu Selçuklulara,
kimi zaman İlhanlılara ve son olarak da Osmanlı’ya tabi olarak varlığını 1391 yılına kadar
sürdürmüştür. Uluborlu ve Eğirdir (Felekâbâd) yerleşimleri beyliğe başkentlik yapmış iki önemli
merkezdir. Beyliğin yapılarından bazılarında görülen kasetli örgü, Bizans kültür etkilerini yansıtır.
Eğirdir Ulu Cami minaresinin surlar üzerine yerleştirilişiyle farklı bir uygulamaya işaret ederken,
Eğirdir Taş Medresesi’nin avlusunda kullanılan sütun başlıklarındaki güvercin ve haşhaş bitkisi
istisnai uygulamalara işaret etmektedir. Özellikle de haşhaş bitkisi, Batı Anadolu beyliklerine ait
bazı yapılarda görülmektedir. Bu bitkinin motif olarak kullanımı yakın çevrede sıkça bulunması
ve sanatçının severek haşhaş bitkisini bezeme unsuru olarak kullanmasıyla ilişkilidir.
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Bölüm Soruları
1)

Hamidoğulları Beyliği aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisine hakim değildi?

a)

Burdur

b)

Isparta

c)

Seydişehir

d)

Beyşehir

e)

Muğla

2)
Hamidoğulları Beyliği tarih sahnesine çıktıktan sonra bir dönem hangi beyliğe veya
devlete tabi olmuştur?
a) İlhanlılara
b) Eşrefoğlu Beyliğine
c) Karamanoğlu Beyliğine
d) Kadı Burhaneddin Devletine
e) Memluklulara
3) Aşağıdakilerden hangisi Hamidoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmıştır?
a) Beyşehir
b) Eğirdir
c) Akşehir
d) Seydişehir
e) Burdur
4) Korkuteli Alaeddin Camii’nin taçkapısında hangi kültürün veya üslubun etkileri
görülür?
a) Memluk
b) İlhanlı
c) Anadolu Selçuklu
d) Gotik
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e) Timur
5) Korkuteli Alaeddin Camii’nin taçkapısında görülen gotik etkiler hangi yolla (doğrudan)
bu yapıya ulaşmıştır?
a) Kıbrıslı ustalar yoluyla
b) İtalya’dan gelen ustalar yoluyla
c) Venedik’ten gelen ustalar yoluyla
d) Rodos şövalyeleri yoluyla
e) Haçlı Seferleri yoluyla
6) Korkuteli Alaeddin Camii’nde görülen gotik üslup özellikleri nedeniyle hangi yapı ile
ortak özelliklere sahiptir?
a) Sivas Güdük Minare olarak bilinen kümbed ile
b) Ermenek Tol Medrese ile
c) Beyşehir Eşrefoğlu Camii’yle
d) Kırşehir Aşık Paşa Türbesi ile
e) Niğde Sungur Bey Camii’yle
7) Eğirdir Ulu Camii minaresi nerede yer alması bakımından farklı bir örnektir ?
a) Taçkapının hemen yan tarafında
b) Surların üzerinde
c) Avlusunun köşesinde
d) Caminin kapısının önündeki meydanın ortasında
e) Taçkapısının doğrudan üzerinde
8) Eğirdir Ulu Camii planı açısından nasıl tanımlanabilir?
a) Ahşap direkli ve düz çatılı
b) Çok birimli ve birimlerinin üzeri kubbe örtülü
c) Merkezi kubbeli (merkezi planlı)
d) Kare planlı ve tek kubbeli mescit modeli
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e) Ters T planlı (Zaviyeli)
9) Eğirdir Taş Medrese (Dündar Bey Medresesi)’nin plan şemasını aşağıdaki tanımlardan
en iyi hangisi tanımlar ?
a) Eyvanlı ve avlusunun üzeri kubbeyle örtülü
b) Eyvanlı, revaklı avlulu ve avlusunun üzeri kubbeyle örtülü
c) Eyvanlı, iki katlı ve avlusunun üzeri kubbeyle örtülü
d) Açık avlulu, revaklı, eyvanlı ve iki katlı
e) Açık avlulu, revaksız, eyvanlı ve iki katlı
10) Eğirdir Taş Medrese (Dündar Bey Medresesi) aşağıdakilerden hangisine sahip
değildir?
a) U şeklinde avluyu çevreleyen revaklara
b) Devşirme malzeme kullanımına
c) On iki adet öğrenci hücresine
d) Tonozlu medrese hücreleri şebekeli tepe pencerelerine
e) Avluyu örten türk üçgenleri ile geçilen bir kubbeye

Cevaplar
1)e,2)a, 3)b, 4)d, 5)a, 6)e, 7)b, 8)a, 9)d,10)e
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7. TEKEOĞULLARI BEYLİĞİ (1300 - 1392 & 1402 - 1423)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Tekeoğlu Beyliği: Tarihçe
7.2. Tekeoğlu Beyliği Mimarisinin Genel Özellikleri
7.3. Tekeoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
7.3.1. Camiler
7.3.2. Eğitim Yapıları
7.3.3. Tarikat Yapıları
7.3.4. Mezar Yapıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Antalya’nın simgesi olarak pek çok görüntüde kullanılan “minare” hangi külliyeye

aittir ?
2)
Tarikat yapılarının planları ile medrese yapılarının planları arasında bir benzerlik
söz konusu mudur?

133

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Tekeoğlu
camiler

Beyliği’ne

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

ait Beyliğe ait camilerin plan ve Tavsiye deilen kaynakları,
bezeme özellikleri ile bu ilgili ünitenin metinlerini
yapıların Ortaçağ Türk okuyarak, ders sunumlarını
Mimarisi içerisindeki yerini inceleyerek ve imkan varsa
ve önemini öğrenir.
ilgili
yapıları
yerinde
görerek.

Tekeoğlu Beyliği’ne ait Beyliğe ait eğitim ve tarikat Tavsiye deilen kaynakları,
eğitim ve tarikat yapıları
yapılarını
öğrenir.
Bu ilgili ünitenin metinlerini
beyliğin hangi tarikatlarla okuyarak, ders sunumlarını
ilişkiye girmiş olduğunu inceleyerek ve imkan varsa
öğrenir.
ilgili
yapıları
yerinde
görerek.
Tekeoğlu Beyliği’ne
mezar yapıları

ait Beyliğin mezar yapılarında Tavsiye deilen kaynakları,
uygulanmış tasarımları ve ilgili ünitenin metinlerini
hangi önemli şahsiyetler için okuyarak, ders sunumlarını
mezar yapıları yapılmış inceleyerek ve imkan varsa
olduğunu öğrenir.
ilgili
yapıları
yerinde
görerek.
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Anahtar Kavramlar


Tekeoğlu



Yivli Minare



Mevlevihane



Zincirkıran/Zencîrşiken



Mübarizeddin Mehmed Bey



Antalya



Korkuteli



Gotik üslup etkileri



Kıbrıslı ustalar
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Giriş
Bu bölümde, Hamidoğulları’nın ilk hükümdarı olan İlyas Bey’in oğlu Yunus Bey
tarafından kurulan ve 1300-1392 ile 1402-1423 tarihleri arasında ayakta kalan, Antik Çağ’da adı
Pamfilya olan Antalya yöresinde hüküm süren Tekeoğlu Beyliği mimarisi etraflıca incelenecektir.
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7.1. Tarihçe
Hanedanın diğer kolu olan Tekeoğulları, Hamidoğulları’nın ilk hükümdarı olan İlyas
Bey’in oğlu Yunus Bey ile tarih sahnesine çıkmıştır. Antik Çağ’da adı Pamfilya olan Antalya
yöresinde hüküm süren Tekeoğulları’nın ilk başkenti Antalya l36l-l373 arasında, Kıbrıs Krallığı
tarafından işgal edilmiş, bu arada başkent, “Istanoz” olarak anılan Korkuteli’ne 93 taşınmış,
1373’te beyliğin 6. hükümdarı “Zincirkıran/Zencîrşiken” 94 lakaplı Mübarizeddin Mehmed Bey
Antalya’yı tekrar fethetmiştir. Yıldırım Bayezid l392’de Mehmed Bey’in oğlu ve
Tekeoğulları’nın son emîri olan Osman Bey’i tahtından uzaklaştırarak beyliği Osmanlı
topraklarına katmıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra Osman Bey bir müddet (1402-1423) daha
Korkuteli’nde Tekeoğulları Beyliği’ni yaşatmış, 1423’te beylik Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Tekeoğlu Emîrleri
1. Yunus Bey..............................1300-1324
2. Mahmud Bey..........................1324-1328
3. Hızır Bey................................1328-1335
4. Sinaneddin Bey......................1355- ?
5. Dadı Bey.................................? - 1360
6. Zincirkıran (Zencîrşiken)
Mübarizeddin Mehmed Bey...1360-1380
7. Osman Bey.............................1380-1392 & 1402-1423

7.2. Tekeoğlu Beyliği Mimarisinin Genel Özellikleri
Hamidoğlu ve Tekeoğlu beylikleri, coğrafî açıdan olduğu gibi kültür etkileşimleri
açısından da, birbirinden oldukça farklı iki bölgede hüküm sürmüştür. Kara ikliminin egemen
olduğu, Anadolu Selçuklu kültürünün beşiği Orta Anadolu ile Akdeniz kaynaklı etkileşimlere
açık Antalya kıyıları arasında bir geçiş kuşağı oluşturan Göller Bölgesi’nde yer alan eserlerde,
özellikle Eğirdir ve Korkuteli’ndeki medrese yapılarında, Selçuklu medrese mimarisi hemen
hiçbir değişime uğramadan devam etmiştir.
Buna karşılık Antalya’daki Yivli Minare Camii, almaşık duvar örgüsü, taçkapının ilgi
odağı olmadığı cepheleri ve bilhassa altı tane kare planlı ve kubbeli mekân biriminden oluşan
harim tasarımıyla, gerek Anadolu Selçuklu mimarisinde gerekse de diğer Anadolu beyliklerinin
93
Yunanca Stanos adından türetilmiş olan Istanoz adı daha sonra terk edilmiş söz konusu yerleşim, XV.
yüzyıl sonlarında Teke sancak beyi olan Şehzade Korkut’tan dolayı “Korkut-eli” olmuştur.
94

Mehmed Bey’e bu lakabın verilmesinin sebebi Antalya’yı Kıbrıs Krallığı’nın işgalinden kurtarmış

olmasıdır.
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mimarilerinde o tarihe kadar gözlenmeyen yeni /özgün bir çözümü sergilemekte, bu beyliğin
Anadolu Türk mimarisinin gelişimine yaptığı en önemli katkı olarak değerlendirilebilmektedir.
Yivli Minare Camii ile birlikte yaptırılan Antalya Mevlevîhanesi de, Anadolu Selçuklu
mimarisinde gözlenen ve kökeni Anadolu-öncesi Türk mimarisine kadar inen, avlusu kubbeyle
örtülü tarikat yapılarının Beylikler Dönemi’ne ait nadir örneklerindendir.
Gerek Hamidoğlu gerekse de Tekeoğlu yapılarının bazılarında Selçuklu taş süsleme
programı devam ettirilmiştir. Antalya’daki Yivli Minare Camii ve Mevlevîhane gibi bazı
örneklerde ise, almaşık örgülü cephelerde hiçbir bezemeye yer verilmemiştir.
Diğer taraftan Korkuteli’ndeki Alâeddin Camii’nin taçkapısı, tamamen gotik kökenli
unsurlarından oluşan fakat kompozisyon itibariyle ne gotik ne de Anadolulu olan garip
süslemesiyle, Tekeoğlu topraklarına muhtemelen Kıbrıs yoluyla ulaşan gotik üslup etkilerinin
şaşırtıcı bir örneğini sergiler. Korkuteli Alâeddin Camii (muhtemelen 1361-1373 arası),
Eretnaoğlu eserlerinden Niğde Sungur Bey Camii (1335) ile birlikte, Beylikler dönemi Anadolu
Türk mimarisinin en ilginç yapılarından birisidir. Söz konusu hybride yapılarda teşhis edilen
benzer bezeme ayrıntıları, her ikisinde de aynı yöreden (büyük bir ihtimalle Kıbrıs’tan) gelen
ustaların çalıştığını gösterir.

7.3. Tekeoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
7.3.1. Camiler
a. Korkuteli Alaeddin Camii
(muhtemelen Zincirkıran Mübarizeddin Mehmed Bey * muhtemelen 1361-1373 arası veya
1373’ten hemen sonra95)
minarenin eklenmesi: Murad Paşa * 1571
Mimari Özellikleri: Taçkapının bulunduğu kuzey duvarı nispeten sağlam kalabilmiş,
diğer duvarlar yarıya kadar çökmüş, üstyapı ve taşıyıcı sistem bütünüyle tarihe karışmış, yakın bir
tarihte, içinden ağaçların çıktığı harimin ortasına küçük bir mescit yapılmıştır. Bu arada yapının
içinde ve çevresindeki toprak kotu yükselmiş bulunduğundan yıkık duvarlar üzerindeki
pencerelerin sayısı ve boyutları da tam olarak tespit edilememektedir.

Henüz yeterince incelenmemiş olan bu yapının inşa tarihi ve banisi bilinmemektedir. “Alâeddin Camii”
adı, Antalya’daki Yivli Minare Camii’nde olduğu gibi, burada da Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubâd’ın daha önce
bir ulu cami inşa ettirdiği, sonradan bunun yerine Tekeoğulları’nın bugünkü yapıyı inşa ettirmiş olmaları ihtimalini
akla getirir. Bugünkü caminin inşa tarihini ve banisini tespit etmemizi sağlayacak ne kitabe ne de belge
bulunmaktadır. Üç ihtimal söz konusudur:
*) Yakınındaki medreseyle birlikte 1319’de İstanoz (Korkuteli) emîri Sinaneddin Çalış Bey tarafından
yaptırılmış olması. Yapıların arasındaki belirgin üslup farkı bu ihtimalin gücünü azaltmaktadır.
*) Antalya’nın Kıbrıs Krallığı’nın işgalinde bulunduğu, Korkuteli’nin Tekeoğlu başkenti olduğu 1361-1373
arasında veya Antalya’nın geri alınmasından hemen sonra Mübarizeddin Mehmed Bey tarafından yaptırılmış olması.
Yapının taçkapısında gözlenen gotik üsluba bağlı bezeme ayrıntıları bu ihtimali destekler.
*) Korkuteli’nin tekrar başkent olduğu 1402-1423 arasındaki son döneme ait olması. Bu ihtimal de zayıftır.
95
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Kıble ekseninde gelişen dikdörtgen planlı geniş bir alanı kaplayan caminin kuzey duvarı
kesme taş, diğer duvarları moloz taş örgüye sahiptir. Mimari özelliklerinin tam olarak tespit
edilebilmesi için bir kazı çalışmasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak ahşap direklere
oturan düz ahşap çatılı olduğu tahmin edilebilir.
Kuzey cephesinin ekseninde, ileri taşan dikdörtgen cephesiyle taçkapı yer alır. Basık kapı
kemeri zikzaklı sivri kemeri olan bir nişin içine alınmıştır. Batı duvarında, Antik Çağ’a ait
mermer sövelerle çerçevelenmiş pencereler ve basık kemerli bir yan giriş bulunur. Kapı kuşatan
dikdörtgen çerçeve, kapının basık kemeri ve çerçevenin üzerindeki alınlık düzgün kesilmiş
mermer bloklarıyla örülmüştür.
Süsleme Özellikleri: Taş süslemenin en ilginç olan kesimi taçkapıda toplanmıştır.
Buradaki süsleme kompozisyonu Anadolu Türk mimarisine bütünüyle yabancıdır. Tek tek ele
alındıklarında, kompozisyonu meydana getiren öğelerin gotik kökenli oldukları görülür. Ayrıca
kemerin üzerinde yer alan, harap durumdaki gül pencere de gotik mimarinin karakteristik tasarım
öğelerindendir. Fakat sonuçta ortaya çıkan bezeme programı gotik üsluba da yabancıdır.
Taçkapının yapımında, bu üslubun egemen olduğu Kıbrıs’tan getirtilmiş veya savaşlarda esir
alınmış ustalar çalışmış olmalıdır. Buna karşılık batı yönündeki yan girişin çerçevesinde, Selçuklu
üslubuna bağlanan basit bir zencirek bezemesi dikkati çeker. Alınlık ise, ortada bir palmetle
yanlarda iki yarım palmetten meydana gelmektedir.
b. Antalya Yivli Minare Camii (Külliye: cami, mevlevîhane, kümbet, hamam)
Mübarizeddin Mehmed Bey * 1373
Mimari Özellikleri: Daha önce aynı yerde Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin
Keykubâd’ın inşa ettirdiği bilinen cami ortadan kalkmış, geriye “Yivli Minare” olarak anılan ve
Antalya’nın simgesi haline gelmiş olan minaresi kalmıştır. Tekeoğlu yapısı olan bugünkü camiden
bağımsız olan Yivli Minare tuğlayla inşa edilmiştir. Minarenin kare planlı kaidesinden üçgen
köşe pahlarıyla sekizgen planlı olan ve yüzeyleri sivri kemerli nişlerle hareketlendirilmiş bulunan
pabuç kısmına geçilir. Gövde yarım silindir biçiminde yivlerle donatılmış, tuğla örgünün içine
firuze sırlı tuğlalar yerleştirilmiştir. Şerefenin altı iki sıra mukarnasla dolguludur. Gövdeye göre
daha dar olan, kısa petek kısmı konik bir külâhla son bulur.
Dikdörtgen bir alanı kaplayan caminin duvarları moloz taş ve tuğlayla örülmüş, üstleri
sıvanmıştır. İbadet hacmi (harim) eşit büyüklükte, kare planlı ve kubbeli altı birimle, batı yönünde
yer alan, dikdörtgen planlı ve beşik tonozlu birimden meydana gelmektedir. Söz konusu
birimlerin üzerindeki tuğla örgülü, kiremit kaplı kubbelerin ve batıdaki beşik tonozun ağırlığı
duvarlar ve her birime iki tane isabet eden sivri kemerler tarafından taşınmaktadır. Sütunlar ve
başlıklar Antalya’nın Roma ve Bizans dönemlerine ait yapılarından devşirilmiştir. Başlıklardan
bazıları korint, bazıları iyon nizamındadır. Kubbelere geçiş prizmatik üçgenlerle sağlanmıştır.
Mihrap ekseninde, kuzeyde yer alan kubbe bir aydınlık feneriyle taçlandırılmak suretiyle, harimde
kapalı avlu fikri yaşatılmıştır.
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Batı yönünde, kare planlı iki birim boyunca devam eden, ince uzun dikdörtgen planlı
birimin beşik tonozu, doğu yönündeki sütunlara isabet eden kemerlerle takviye edilmiştir. Harim
mekânındaki tasarıma ters düşen bu birime neden ihtiyaç duyulduğu kesin olarak
bilinmemektedir. Zamanında emîr mahfili türünden fevkânî ahşap bir mahfili barındırdığı
varsayım olarak ileri sürülebilir. Kuzey duvarının üst kesiminde sıralanan dikdörtgen
pencerelerden en batıda yer alan ve bu birime tekabül edenin söz konusu mahfilin kapısı olması
da muhtemeldir.
Taçkapı niteliğinde olmayan girişlerden biri kuzey cephesinin ekseninde, diğeri doğu
cephesinin kuzey kesimindedir. Dışarıdan dikdörtgen açıklıklı olan kuzey kapısının açıklığı
içeriden yuvarlak bir kemerle geçilmiştir. Açıklığı aynı türden bir kemerle geçilmiş olan doğu
girişi ise dışarıdan basık kemerlidir. İki girişin de gerek boyut gerekse de tasarım olarak son
derecede mütevazı tutulması, hiçbir süslemeyle donatılmaması dikkat çekicidir. Yapının inşa
kitabesi, konumundan dolayı tali giriş niteliğinde olması gereken doğu kapısının üzerine
yerleştirilmiştir.
Cephelerin düzeninde, pencerelerin dağılımında, boyutlandırılmasında ve ayrıntılarında
belirgin bir savrukluk gözlenir. Mihrap (güney) cephesinin alt kesiminde sıralanan dikdörtgen
açıklıklı, ahşap hatıllı pencerelerden bir tanesi (mihrabın batısındaki) diğerlerinden daha alçaktır.
Bunlardan bazılarının üzerine küçük boyutlu ve yuvarlak kemerli tepe pencereleri yerleştirilmiş,
bazılarında ise bunlara gerek görülmemiştir. Kuzey cephesindeki pencerelerin de ne boyutları ne
de yükseklikleri arasında bir uyum vardır. Cepheler basit bir saçak silmesiyle son bulur. Kuzey ve
güney cephelerinin batı kesimlerinde, dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü birime tekabül eden
üçgen alınlıklar gözlenmektedir.
***
Yivli Minare Camii, Anadolu Türk mimarisinde “çok birimli camiler” olarak
adlandırılan tipin gelişmesinde çok önemli bir aşamayı oluşturur. Bu cami tipinin, erken dönem
Osmanlı mimarisinde gözlenen ilk örneklerinde96 harimi meydana getiren birimlerden, mihraptaçkapı ekseninde sıralanan kare planlı birimler kubbelerle, yanlarda yer alan dikdörtgen planlı
birimler ise tonozlarla örtülmüştür. İlk olarak Yivli Minare Camii’nde -batıda yer alan ve kendi
içinde bir bütün meydana getiren dikdörtgen planlı kesim dışında- bütün birimler kare planlı ve
kubbeli olarak tasarlanmıştır. Ancak taşıyıcı sistemin tam olarak çözümlenememiş olduğu dikkati
çeker. Şöyle ki, paye yerine sütun tercih edilmiştir. Ancak sütunların yeterli olamayacağı
görüldüğünden, birimlerin köşelerindeki sütunlardan başka kenarların ortalarına da birer sütun
konmuştur. Sonuçta birimlerin arasında bir yerine iki kemer açıklığı ortaya çıkmış, ibadet mekânı
gereksiz yere bölünmeye uğramıştır.
Bundan sonra XIV. yüzyılın sonunda Bursa Ulu Cami (1396-1400) ile bu cami tipinin en
anıtsal ve en gelişmiş örneği Osmanlı mimarisi çerçevesinde ortaya konmuş, bunu Edirne Eski
Cami ( 1414) izlemiştir.

96

Bursa’da Şehadet Camii (1366 civ.) ile Filibe’de Hüdavendigâr Camii (1366 civ.).

140

7.3.2. Eğitim Yapıları
a. Korkuteli Emir Sinaneddin Medresesi
İstanoz (Korkuteli) emîri Sinaneddin Çalış Bey97 * 1319
Mimari Özellikleri: Eğridir’deki Taş Medrese gibi, bu yapı da, Anadolu Selçuklu
mimarisindeki açık avlulu, revaklı, iki katlı ve eyvanlı medrese şemasına sahiptir. Kesme taş
işçiliğinin de gözlendiği medresenin taçkapısı giriş cephesinden ileri doğru çıkmaktadır.
Taçkapının dikdörtgen cephesinin dış köşeleri minyatür başlıklı sütunçelerle yumuşatılmıştır.
Cepheyi çerçeveleyen geometrik bezeme kuşağından sonra bezemesiz bir kuşak gelmekte, basık
kemerli asıl kapıyı barındıran, sivri beşik tonozlu eyvanın üzerinde kitabe yer almaktadır. Eyvanın
köşelerinde sütunçeler, yan yüzeylerinde küçük nişler bulunur. Söz konusu nişler çokgen planlı
olup köşelerindeki sütunçeler çentikli olarak tasarlanmış,üstlerine küçük kübik başlıklar
konmuştur.
Medresede, dört eyvanlı şemanın iki eyvanlı türevi uygulanmıştır. Taçkapıyı izleyen sivri
beşik tonozlu giriş eyvanının tam karşısına aynı türde bir tonozun örttüğü, iki kat yüksekliğindeki
dershane eyvanı yerleştirilmiş, avlunun yanları dörder açıklıktan meydana gelen revaklarla
kuşatılmış, revakların gerisine üçer tane öğrenci odası konmuştur. Giriş eyvanını yanlardan
kuşatan, büyük boyutlu mekânların içinde üst kata çıkan merdivenler bulunmaktadır. Giriş
eyvanından daha büyük olan dershane eyvanının yanlarında, kışlık dershane olmaları muhtemel,
kare planlı iki birim yer alır. Üst katta da zemin kattaki plan düzeni tekrar edilmiştir. Öğrenci
odaları ve kışlık dershaneler mazgal niteliğinde küçük pencerelerle donatılmıştır.
Süsleme Özellikleri: Taçkapının yanlarındaki nişlerin mukarnaslı kavsaraları dilimli
kemerler şeklinde dışa yansımakta, kemerlerle nişin dikdörtgen çerçevesi arasında rûmîli köşe
dolguları gözlenmektedir. Revakların sivri kemerleri, rozetler, yelpazeler ve rûmîlerle bezeli,
birbirinin eşi olmayan, çok değişik başlıklara oturmaktadır. Roma ve Bizans dönemlerine ait
devşirme malzemenin de kullanılmış olduğu medresenin eyvanında, bir nişin içinde ufak boyutlu
ikinci bir kitabe tespit edilmektedir.

7.3.3. Tarikat Yapıları
a. Elmalı-Tekke köyü Abdal Musa Tekkesi
Abdal Musa * XIV. yy. 1. çeyreği(?)98
Abdal Musa’nın sandukasını kuşatan şebekenin yapılması: 1813
Şifalı su kuyusunun yapılması: 1819
onarımlar: Sultan Abdülaziz * 1874; Sultan II. Abdülhamid * XIX. yy. sonu;
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Yunus Bey’in oğludur.
Bkz. M. B. Tanman, “Abdal Musa Tekkesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, I(1988), 65-66.
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Yusuf Baba * 1910; Vakıflar * 1968
Mimari Özellikleri: “Pîrevi” olarak anılan Hacı Bektaş-ı Velî Tekkesi’nden sonra
Bektaşîliğin ikinci önemli merkezi olan bu tekkeden geriye Abdal Musa’nın türbesiyle şifalı su
kuyusu kalmıştır. Ayrıca tekkenin yakınında, yine Tekeoğlu Dönemi’ne tarihlenebilen Budala
Sultan Türbesi bulunur. 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşî tekkelerinin kapatılması
sırasında tahrip edilen tekkenin aslında, Hacı Bektaş-ı Velî Tekkesi’nde olduğu gibi, üç avlulu bir
yerleşim düzeni arz ettiği bilinmektedir. Abdal Musa Türbesi üçüncü avluda yer alır.
Abdal Musa Türbesi’nin doğu yönünde, Sultan Abdülaziz’in onarımında (1874) eklenen ya
da son şeklini alan, dikdörtgen planlı giriş bölümü bulunur. Bu bölümün ortasında, türbe kapısının
ekseninde bir bağdadî kubbe vardır. İki yanda, zemini yükseltilmiş, çepeçevre oturma sekileriyle
donatılmış, ahşap tavanlı sofalar yer almaktadır. Mekânı kuşatan ahşap dikmelerin arasına,
bağdadî tekniğiyle yapılmış dilimli kemerler yerleştirilmiştir. Giriş bölümünü örten kurşun kaplı
çatının ortasında, bağdadî kubbe yukarı doğru taşmaktadır.
Tekeoğlu Dönemi’ne, XIV. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen asıl türbe kesme taşlarla
örülmüş, kare planlı bir yapıdır. Mekânı örten kubbe sekizgen bir kasnağın üzerine oturtulmuş ve
sekizgen prizma biçiminde bir külâhla örtülmüştür. Kubbeye geçiş testere silmeli pandantiflerle
sağlanmıştır. Türbenin batı, güney ve kuzey duvarlarının alt kesimlerinde küçük boyutlu, silme
çerçeveli dikdörtgen pencereler bulunur. Sivri beşik tonozlu bir eyvanın içindeki basık kemerli
kapı doğudaki giriş bölümüne açılır.
1819 tarihinde yenilenmiş olan şifalı su kuyusu altıgen prizma biçiminde, üzerinde sülüs
hatlı manzum kitabe metnini barındıran bir bileziğe sahiptir. Sekiz adet ahşap dikmenin taşıdığı,
basık sekizgen prizma biçiminde, kurşun kaplı bir ahşap çatı altına alınmıştır. Türbenin
yakınındaki bir başka kuyunun, zemine yerleştirilmiş kare biçimindeki bileziğinin köşelerinde
barok üslupta bezemeler (C harfi şeklinde yapraklar), bunların önlerinde birer yuvarlak rozet,
aralarda da servi kabartmaları görülür.
Tekkeye hakim bir yamaçta yükselen Budala Sultan Türbesi Abdal Musa Türbesi’ne
oranla çok daha basit bir yapıdır. Kare planlı olan türbenin duvarları moloz taşla örülmüş ve
sıvanmıştır. Kuzeye açılan kapı, tepesi basık kemer biçiminde ahşap pervazlarla kuşatılmıştır.
Yapıyı örten piramit biçimindeki ahşap külâh günümüzde çinko levhalarla kaplıdır. Külâhın
tepesinde palmet biçiminde yaldızlı madenî bir alem bulunmaktadır.
Süsleme Özellikleri: Türbenin kuzey duvarında bulunan dikdörtgen biçiminde küçük bir
mermer levha üzerinde, klasik Osmanlı üslubunda, XVI veya XVII. yüzyıla ait olması gereken
bezemeler görülür: Kırık kaş kemerle donatılmış olan levhanın ortasına yuvarlak bir rozet, yanlara
servi, lâle ve karanfil motifleri, kemerin sağ üst köşesine bir lâle, sol üst köşesine de bir karanfil
yerleştirilmiştir.
Abdal Musa’nın sandukasını kuşatan 1813 tarihli pirinç şebeke Osmanlı barok üslubunu
yansıtır. Şebeke, sandukanın ayak ve baş uçlarında ikişer tane, yanlarda da birer tane olmak üzere,
toplam altı adet dikmeyle taşınır. Dikmelerin üzerinde sorguç biçiminde tepelikler bulunur.
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“Zilbahar” denilen taksimatın gözlendiği şebeke birimlerinden ayak ucundaki kısım kavisli olarak
tasarlanmıştır. Baş ucundaki şebeke biriminin üzerinde, üç küçük alemle taçlandırılmış, palmet
biçiminde bir çerçevenin içinde istifli sülüsle şu yazı yer alır: “Yâ Hazret-i Kutbü’l-Ârifîn Abdal
Musa Sultan”. Ayrıca şebekenin üst kesiminde, kartuş içinde şebekenin 1228(1813) yılında
Seyyid İbrahim tarafından yaptırıldığını belgeleyen kitabe bulunur.
Asıl türbenin külâhını taçlandıran yaldızlı madenî alem Osmanlı dönemi tekke sanatının
ilginç örneklerindendir. İki dairenin ortasında iç içe iki tane çifte “Ali” yazısı bulunmaktadır.
“Ali”lerin “lam”ları zülfikâr (Hz. Ali’ya atfedilen çift uçlu kılıç) biçiminde yukarıya doğru çıkar.
Zülfikârların arasında, yuvarlak bir çerçevenin içinde “Allah” ismi yer alır. Dıştaki “Ali”lerin
“ayn”larının karınlarında iki bölüm halinde kelime-i tevhit yazılıdır. Kompozisyonu sınırlayan iki
dairenin arasında, altta “Lâ fetâ illâ Ali / lâ seyfe illâ Zülfikâr” cümlesi99, yanlarda, altılı gruplar
halinde ve yuvarlak çerçeveler içinde 12 imamın isimleri sıralanmaktadır. Giriş bölümünün
çatısını taçlandıran, yine Osmanlı Dönemi’ne ait madenî alem de, tepede “Allah”, yanlarda
karşılıklı (aynalı) olarak düzenlenmiş “yâ Hû” yazılarını barındırır.
b. Antalya Mevlevihanesi
Mübarizeddin Mehmed Bey * 1373
Mimari Özellikleri: Özgün tasarımı ile günümüze ulaşmış en eski mevlevîhanelerden olan
Antalya Mevlevîhanesi de Yivli Minare Külliyesi’nin bir parçasıdır. Camide olduğu gibi, moloz
taş ve tuğlayla inşa edilmiş olan yapının planında, Selçuklu dönemi tarikat yapılarında ayrıca
kapalı avlulu (kubbeli) medreselerinde gözlenen şemanın tek eyvanlı bir türevi uygulanmıştır.
Yapının çekirdeğini oluşturan, kare planlı ve kubbeli semahaneye, âyinler sırasında mıtrıbın
(müzisyenlerin ve âyin okuyanların) kullandığı, beşik tonozlu bir eyvan saplanmakta, bu
mekânların yanlarında derviş odaları sıralanmaktadır.
Antalya Mevlevîhanesi, kare planlı ve kubbeli âyin mekânıyla ona saplanan beşik tonozlu
eyvandan oluşan çekirdeğiyle, Tokat’ta XIII. yüzyıl sonlarında ve XIV. yüzyıl başlarında inşa
edilmiş olan tarikat yapılarıyla benzerlik gösterir 100 . Söz konusu tekkeyi, Tokat’taki tekke ve
zâviyeler gibi, erken dönem Osmanlı mimarisindeki bazı tarikat yapılarının ve tabhaneli/zâviyeli
camilerin öncülleri arasına katmak mümkündür101.
c. Alanya Sitti Zeyneb Tekkesi
? * XIV. yy.102

Hz. Muhammed’e atfedilen bu hadisin anlamı: “Ali gibi yiğit olmaz, Zülfikâr gibi kılıç olmaz”
Bkz. S. Emir, Erken Osmanlı Mimarlığında Çok-İşlevli Yapılar: Kentsel Kolonizasyon Yapıları Olarak
Zaviyeler, I, Öncül Yapılar: Tokat Zaviyeleri, İzmir 1994.
101
M. B. Tanman, “Bursa ve Çevresinde Erken Dönem Osmanlı Tarikat Yapıları”, Bursa’da Dünden
Bugüne Tasavvuf Kültürü, Bursa 2002, 254-264.
102
Kitabesi bulunmayan, ancak XIV. yüzyılda Tekeoğlu döneminde inşa edildiği anlaşılan bu tesis küçük
kapsamlı bir zâviye-türbedir. Başlangıçta hangi tarikata bağlı olduğu bilinmeyen bu tekkeyi XVII. yüzyıl ortalarında
ziyaret etmiş olan Evliya Çelebi, o dönemde Bektaşîliğe bağlı olduğunu bildirmektedir. Bkz. Türkiye’de Vakıf
Abideler ve Eski Eserler, Ankara 1983(ilaveli 2. baskı), I, 604-605.
99

100
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Mimari Özellikleri: Alanya’da, kenti kale kapısına bağlayan yolun üzerinde, eski bir kült
merkezi olması muhtemel mağaranın üzerinde yer alır. Duvarları moloz taşlarla inşa edilmiş olan
tekke kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş bir (T) biçimindedir. T’nin güneye uzanan
kanadının doğu yönünde, girişin açıldığı dikdörtgen bir mekân bulunur. Söz konusu mekânın
güney kesimi yuvarlak beşik tonoz, kuzey kesimi kubbeyle örtülüdür. Kubbeyle örtülü bu
kesimden bu kanadın batı yönünde yer alan ve bir kapıyla birbirine bağlanan iki küçük mekâna
geçilir. Hücre niteliğindeki bu mekânlardan güneydeki sivri beşik tonoz, kuzeydeki ise Bursa
kemeri kesitli bir beşik tonozla örtülüdür. Bu sonuncu hücreden Sitti Zeyneb’e atfedilen
sandukanın bulunduğu, kare planlı ve kubbeli türbeye geçilir. Kuzey yönünde küçük bir tepe
penceresine sahip olan türbenin doğu yönünde, derin bir eyvan niteliğinde, dikdörtgen planlı,
beşik tonoz örtülü, duvarları sağır bir bölüm uzanır.
Türbe dışında, diğer birimlerin işlevleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak T’nin güney
kanadındaki birimlerin barınma, yeme-içme, sohbet türünden işlevlere tahsis edildiği tahmin
edilebilir. Türbeye saplanan ve doğu-batı doğrultusunda gelişen tonozlu eyvanın ise âyinlerin icra
edildiği mekân olması kuvvetle muhtemeldir. Kuruluş tarihi, banisi, başlangıçta hangi tarikata
bağlı olduğu tespit edilemeyen103 Sitti Zeyneb Tekkesi, kare planlı ve kubbeli bir birimle (burada
türbe) ona saplanan beşik tonozlu diğer birimden oluşan kesimiyle, Antalya Mevlevîhanesi’ne ve
Tokat’ta XIII. yüzyıl sonlarında ve XIV. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olan tarikat yapılarına
benzer104. Yukarıda Antalya Mevlevîhanesi için söylenenleri bu yapı için de tekrar edebiliriz.

7.3.4. Mezar Yapıları
a. Antalya Mübarizeddin Mehmed Bey Kümbedi
Mübarizeddin Mehmed Bey * 1373 civ.
Mimari Özellikleri: Mübarizeddin Mehmed Bey’in ve l377’te ölen oğlunun gömülü
oldukları kümbet, tasarımı, oranları ve ayrıntılarıyla Anadolu Selçuklu kümbetlerinin geleneğini
devam ettirmektedir. Kesme taştan inşa edilmiş olan kümbet sekizgen planlıdır. Dikdörtgen bir
çerçeve içine alınmış olan basık kemerli kapısının üzerinde kitabe bulunur. Duvarların alt
kesiminde yer alan pencereler dikdörtgen açıklıklıdır. Kümbeti örten kubbe sekizgen prizma
biçiminde bir külâhın içine alınmıştır.
Süsleme Özellikleri: Girişin kemeriyle kitabe arasına yerleştirilmiş olan yuvarlak rozetler,
giriş cephesinin üst kesiminde yer alan ve zamanında içinden bir zincirin sarktığı rivayet edilen
mermer halka105, cephelerin üst kesiminde sıralanan yuvarlak ve baklava biçimindeki rozetlerle
palmetler yapıdaki taş süslemeyi meydana getirir.
b. Elmalı-Tekke köyü Abdal Musa Türbesi

103
Tekkeyi XVII. yüzyıl ortalarında ziyaret etmiş olan Evliya Çelebi, o dönemde Bektaşîliğe bağlı olduğunu
bildirmektedir.
104
Bkz. S. Emir, a.g.e.
105
Söz konusu halkadan sarkan zincir, Mehmed Bey’in Antalya’yı Kıbrıs Krallığı’nın esaretinden
kurtarmasını simgelemektedir.
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Bkz. Abdal Musa Tekkesi
c. Elmalı-Tekke köyü Budala Sultan Türbesi
Bkz. Abdal Musa Tekkesi
d. Alanya Sitti Zeyneb Türbesi
Bkz. Sitti Zeyneb Tekkesi
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Uygulamalar
1) Tekeoğlu Beyliği’ne ait tarikat yapılarının ilişkili olduğu tarikatlar ve dervişler hakkında
(hayatları, eserleri v.s.) bilgi edinilmelidir.
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Uygulama Soruları
1)
Antalya Yivli Minare Külliyesi’ne ait mevlevihanenin bugün hangi amaçla
kullanıldığını öğrenebildiniz mi?
2)
Beyliğe ait tarikat yapılarının bağlı olduğu tasavvufi inançlar ve öğretileri hakkında
bilgi edinebildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tekeoğlu Beyliği, Hamidoğulları’nın ilk hükümdarı olan İlyas Bey’in oğlu Yunus Bey
tarafından kurulmuş, 1300-1392 ile 1402-1423 tarihleri arasında, Antik Çağ’da adı Pamfilya olan
Antalya yöresinde hüküm sürmüştür. Kara ikliminin egemen olduğu, Anadolu Selçuklu
kültürünün beşiği Orta Anadolu ile Akdeniz kaynaklı etkileşimlere açık Antalya kıyıları arasında
bir geçiş kuşağı oluşturan Göller Bölgesi’nde yer alan Tekeoğlu Beyliği eserlerinde, özellikle
Eğirdir ve Korkuteli’ndeki medrese yapılarında, Selçuklu medrese mimarisinin hiç değişime
uğramadan devam ettiği, etraftaki antik yapıların varlığından dolayı devşirme malzemenin
yapılarda bolca kullanıldığı, plan tasarımlarıyla Antalya Yivli Minare Camii’nin çok birimli
camilerin gelişimine, Antalya Mevlevihanesi’nin ise Erken Osmanlı dönemi zaviyeli camilerin
plan şemasına kaynaklık ettiği gözlenmektedir. Gerek Hamidoğlu gerekse de Tekeoğlu yapılarının
bazılarında Selçuklu taş süsleme programı devam ettirilmiş, Antalya’daki Yivli Minare Camii ve
Mevlevîhane gibi bazı örneklerde ise, almaşık örgülü cephelerde hiçbir bezemeye yer
verilmemiştir. Diğer taraftan Korkuteli’ndeki Alâeddin Camii’nin taçkapısında tamamen gotik
kökenli unsurlardan oluşan fakat kompozisyon itibariyle ne gotik ne de Anadolulu olan garip bir
süslemeyle karşılaşılır. Bu örnek Tekeoğlu topraklarına muhtemelen Kıbrıs yoluyla ulaşan gotik
üslup etkilerinin şaşırtıcı bir örneği olarak ele alınmalı ve yorumlanmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangi tanım Antalya Mevlevihane’sinin planını en iyi açıklar?

a)

Dört eyvanlı ve açık avlulu

b)

Tek eyvanlı ve kapalı avlulu (kubbeli)

c)

İki eyvanlı, iki katlı ve kapalı avlulu (kubbeli)

d)

Tek eyvanlı ve açık avlulu

e)

Eyvansız ve kapalı avlulu (kubbeli)

2)
Selçuklu ve Beylikler dönemi tarikat yapıları sonraki devirlere kaynak olması
bakımından aşağıdakilerden hangisi açısından önemlidir?
a)

Üst örtüde tonoz kullanımı açısından

b)

Figürlü bezeme açısından

c)

Revaklı avluları açısından

d)

Erken Osmanlı dönemi tabhaneli camilerin öncüsü olmalarından

e)

İnşaat malzemesi kullanımı bakımından

3) Antalya Zincirkıran (Zencîrşiken) Mübarizeddin Mehmed Bey’in kümbetinin planı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kare planlı ve kubbelidir.
b) Kare plan,sekizgen kasnak üzerine kubbelidir
c) Sekizgen gövde külahla örtülüdür
d) Eyvan tipi türbedir.
e) Onaltıgen gövde külahla örtülüdür.
4) Aşağıdakilerden hangisi Budala Sultan Türbesi’nin planını doğru tanımlar?
a) Kare planlı, piramit biçimli bir külahla örtülü
b) Sekizgen gövde piramit biçimli bir külahla örtülüdür.
c) Dikdörtgen planlı ve tonozla örtülüdür
d) Kare planlı ve kubbelidir
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e) Baldaken tarzı açık bir türbedir ve kubbeyle örtülüdür
5) Elmalı –Tekke Köyü’ndeki Abdal Musa Tekkesi hangi tarikatla ilişkilidir?
a) Halvetilik
b) Mevlevilik
c) Kadirilik
d) Sünbüliyye
e) Bektaşilik
6) Antalya Yivli Minare Camii’nin plan şemasındaki iç mekana yansıyan sıkıntı nedir?
a) İbadet mekanında fazlaca sütun bulunması
b) Mekana girişi sağlayan kapıların yerlerinin seçimi
c) Üst örtü tercihleri
d) Mihrabın konumu
e) Bezeme
7) Antalya Yivli Minare Camii’nde çok birimli camilerin gelişimi açısından önemli ilk ne
uygulanmıştır?
a) Bütün birimler ilk defa tonoz örtülüdür
b) İlk defa taçkapı hizasındaki sahında kubbe yanlarda tonoz uygulanmıştır
c) Sadece mihrap önündeki bölüm ilk defa kubbelidir
d) Bütün birimler ilk defa kare planlı ve kubbelidir
e) Taçkapı eksenindeki kubbeler ilk defa yanlardaki birimlere göre yüksek tutulmuştur
8) Antalya Yivli Minare Camii ile ilgili olarak aşağıdaki hangi özelliği doğrudur ve cami
bu özelliği nedeniyle önemlidir?
a) Süslemelerinde karşılaşılan motifler açısından
b) Zengin ve kaliteli malzeme kullanımı açısından
c) Çok birimli cami şemasının gelişimi açısından
d) Büyük bir külliye olması açısından
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e) Figürlü bezeme açısından
9) Antalya Yivli Minare Camii’nin kuzey duvarının üst kesiminde sıralanan pencerelerden
en batıda yer alan pencerenin ne ile ilişkili olduğu düşünülmektedir?
a) Minareye caminin içinden geçiş sağlayan bir açıklık olduğu
b) Mekanı aydınlatan pencerelerden biri olduğu
c) Dışarıya çıkışı sağlayan sonradan örülerek kısmen kapatılmış bir kapı olduğu
d) Hafifletme kemeri iken sonradan açılarak pencereye dönüştürüldüğü
e) Ahşap fevkani mahfilin kapısı olabileceği
10) Hangisi Antalya Yivli Minare Camii’ne ait bir özellik değildir?
a) Korint sütun başlıkları kullanılmıştır.
b) Ana mekanda kapalı avlu fikri yaşatılmaya çalışılmıştır.
c) Devşirme malzeme kullanılmıştır.
d) Yapının tüm dış cephesi mermer malzeme ile kaplanmıştır.
e) Kubbeye geçiş prizmatik üçgenlerle sağlanmıştır.

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c, 4)a, 5)e, 6)a, 7)d, 8)c,9)e,10)d
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8. MENTEŞEOĞULLARI BEYLİĞİ (1280 civ. - 1391 & 1402 - 1425 civ.)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Menteşeoğlu Beliği: Tarihçe
8.2. Menteşeoğlu Beyliği Mimarisinin Genel Özellikleri
8.3. Menteşeoğlu Beyliğinin Başkentleri
8.3.1. Beçin
8.3.2. Balat (Miletos)
8.4. Menteşeoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
8.4.1. Camiler ve Mescidler
8.4.1.1. Kâgir duvarlı ve çatılı mescitler
8.4.1.2. Çok destekli ve çatılı camiler
8.4.1.3. Tek kubbeli camiler ve mescitler
8.4.1.4. Çok birimli camiler
8.4.2. Tarikat Yapıları
8.4.3. Eğitim Yapıları
8.4.4. Ticaret Yapıları: Kervansaraylar
8.4.5. Hamamlar
8.4.6. Askeri Yapılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Beyliğin bulunduğu konum itibariyle mimari bezeme programında hangi kültürlerin
izlerine rastlanması beklenebilir?
2)
Beyliğin mimarisinin plan tasarımında yapı tiplerine göre hakim şemalar
görülmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Menteşeoğlu Beyliği: Beyliğin
geçirdiği Beyliğin siyasi ve askeri tarihini
Tarihçe
savaşları,
ilişkide araştırarak ve bu konudaki yayınları
olduğu veya iletişime okuyarak
geçtiği devletleri ve
beyliğin
hakimiyet
alanlarını öğrenir
Beyliğe ait mimarlık Beyliğe ait mimari Ders sunumlarının incelenmesi, konuyla
eserleri
eserlerin tasarım ve ilişkili belgelesellerin izlenmesi ve
bezeme
özelliklerini bölgede yürütülen kazılar ve sonuçları
(dini, eğitim, ticaret, öğrenir
hakkında bilgi edinilmesiyle.
su, askeri)
Beçin’de ve kalede yürütülen kazılar
hakkında:
http://www.3dmekanlar.com/tr/becinkalesi.html
https://www.youtube.com/watch?v=V2y
K3EMLdDk
https://www.youtube.com/watch?v=KX_
DeUB9R0I
Balat İlyas Bey Camii hakkında belgesel:
https://www.youtube.com/watch?v=gKL
LKev_fBE
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Anahtar Kavramlar


Beçin (Antik Mylasa)



Balat (Antik Miletos)



Gotik üslup etkisi



Denizcilik



Memluk etkisi



Doğu Akdeniz etkileri



Kale



Kıbrıs Lusignan Krallığı ve Saint-Jean Devleti



Ankara Savaşı



Karya
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Giriş
Bu bölümde, tarihsel arka planı ışığında, Menteşeoğlu Beyliği’ne ait mimarlık eserleri
etkileşimde oldukları kültür çevreleri perspektifinden ele alınarak incelenecek ve Beylikler
dönemi içerisindeki yerleri ve önemleri ortaya konacaktır.
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8.1. Tarihçe
Menteşeoğulları Beyliği’nin sınırları Güneybatı Anadolu’da, bugünkü Muğla ilinin
bütünüyle Antalya ilinin batı ucunu, ayrıca Aydın ve Denizli illerinin güney kesimlerini içine
almaktaydı. Beyliğin toprakları hemen aynen Antik Çağ’daki Karya bölgesiyle çakışmaktaydı. İlk
başkentleri Milas (antik Mylasa) yakınındaki Beçin olan Menteşeoğulları daha sonra Milas ve
Balat kolları olarak ikiye ayrılmış, beyliğin kuzeybatı topraklarına egemen olan bu ikinci kolun
başkenti ise Aydın ilinin Didim ilçesine bağlı Balat (antik Miletos) olmuştur. 1308’e kadar
Anadolu Selçukluları’na, 1308-1335 arasında İlhanlılar’a tabi olan beylik l335’ten itibaren
bağımsızlığını kazanmıştır. Ancak bulundukları bölgenin jeostratejik özelliklerinden dolayı
Menteşeoğulları’nın üzerinde yoğun bir İlhanlı baskısının olmadığı söylenebilir. Yıldırım Bayezid
l390’da beyliğin Milas kolunu, 1391’de de Balat kolunu Osmanlı topraklarına katmıştır. Timur’un
zaferiyle sonuçlanan Ankara Meydan Savaşı’ndan (1402) sonra, diğer Anadolu beylikleri gibi
Menteşeoğulları da tekrar tarih sahnesine çıkmıştır. Bu ikinci evrede başkent olan Balat’ta yoğun
bir inşa faaliyeti gözlenir. II. Murad döneminde, 1425’te kesin olarak Osmanlı Devleti’ne katılan
Menteşeoğlu Beyliği’nin topraklarında Menteşe Sancak Beyliği oluşturulmuştur.
Güneybatı Anadolu’da Türkmenlerin yerleşmesi tam anlamıyla Menteşeoğlu Dönemi’nde
gerçekleşmiştir. Ayrıca Menteşeoğulları Türk denizcilik tarihinde önemli bir yer işgal ederler.
Güneybatı Anadolu kıyılarındaki yerli halkın tecrübelerinden yararlanarak güçlü bir donanma
meydana getirmişler, Ege Denizi’nde boy göstererek, merkezi Rodos’ta olan, Oniki Adalar ile
Bodrum Kalesi’ni ellerinde bulunduran Saint Jean Şövalyeleri Devleti ile mücadeleye
girişmişlerdir. Menteşeoğlu beyleri bu yüzden “emîr-i sevâhil” (sahillerin emîri) olarak anılırlardı.
Anadolu’daki diğer kıyı beylikleri gibi, Menteşeoğulları da, birtakım siyasî tehditlere karşı, Doğu
Akdeniz’in en güçlü İslâm devleti olan Memlûk İmparatorluğu ile her zaman olumlu ilişkiler
içinde olmuşlardır.
Menteşeoğlu emîrleri
l. Menteşe Bey............................1280?-1282?
2. Mesud Bey.............................1282?-1318?
3. Şücaeddin Orhan Bey.............1318?-1344?
4. İbrahim Bey...........................1344?-1358?
5. Mehmed Bey..........................1358?-1390 & 1402-1403
6. Taceddin Gazi Ahmed Bey....1390-1391
7. Şücaeddin İlyas Bey...............1403-1421
8. Leys Bey.................................1421-1425?
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8.2. Menteşeoğlu Beyliği Mimarisinin Genel Özellikleri
Menteşeoğlu Beyliği, Anadolu’nun, Antik Çağ’dan beri, iç kesimlere nispeten kapalı olan,
buna karşılık deniz yoluyla güneyden ve batıdan gelebilecek etkilere en fazla açık bulunan bir
yöresinde (Karya’da) yer almaktaydı. XIV. yüzyılda Menteşeoğulları’nın batı ve güney
sahillerinin hemen ötesinde, tıpkı Kıbrıs’taki Lusignan Krallığı gibi, yönetici nüfusu ve kültürel
kimliği Batı’dan beslenen Saint-Jean Şövalyeleri Devleti’ne ait adalar bulunmaktaydı. Özellikle
bu devletin merkezi olan ve Menteşeoğulları’nın devamlı mücadele ve ilişki içinde
bulunageldikleri Rodos, Kıbrıs’ın yanı sıra, Doğu Akdeniz’de gotik üslubun diğer önemli
temsilcisi idi 106 . Kaldı ki, XIV. yüzyılda Batı Anadolu’nun sergilediği sosyo-kültürel yapı,
Menteşeoğlu topraklarını, Rodos ve Oniki Adalar’a göre daha uzaklardan, Venedik kolonisi olan
Girit’ten, hatta doğrudan Avrupa’dan ve özellikle Venedik’ten gelebilecek etkilere açık kılacak
denli karmaşıktır 107 . Beçin’deki Ahmed Gazi Medresesi’nin taçkapısında ve eyvan kemerinde
gözlenen gotik profilasyon, ayrıca eyvan kemerinin üst köşelerinde yer alan, elinde sancak tutan
arslan figürlü armalar Batı dünyasıyla kurdukları bu iletişimin mimariye yansımalarıdır.
Diğer taraftan, Balat’taki İlyas Bey Camii’nin süsleme programında, Anadolu’daki kıyı
kentlerinin Antik Çağ’dan beri, deniz yoluyla yoğun bir ilişki içinde bulunageldikleri Suriye ve
Mısır’da, Menteşeoğulları’nın çağdaşı olan Memlûk Devleti’nin mimarisinden kaynaklanan kimi
özellikler fark edilir. Ayrıca bazı yapılarda, yörede Roma Dönemi’nden beri yaygın olan, moloz
taş ve tuğlayla meydana getirilmiş almaşık örgü kullanılmış, bu örgünün içine bol miktarda
devşirme malzeme de katılmıştır.
Bütün bunlara rağmen Menteşeoğlu mimarisinin esasını oluşturan plan tipleri (kare planlı
ve kubbeli mescit, kubbe ve tonozlarla örtülü birimlerden oluşan cami/çok birimli cami), ortak bir
avlu çevresinde yer alan cami-medrese ikilisi, açık avlulu/revaklı/eyvanlı medrese, bir türbeyle bir
ibadet mekânından oluşan iki birimli tarikat yapısı, merkezî kubbeli ve iki/üç/dört eyvanlı hamam,
eyvan-türbe vb.) hemen bütünüyle Anadolu Selçuklu mirasına bağlanır.
Anadolu Selçukluları’nın XIII. yüzyılda, özellikle Konya ve çevresinde uyguladıkları, kare
planlı ve kubbeli mescit tasarımı Menteşeoğlu mimarisinde daha büyük boyutlarda ele alınmış,
özellikle Eski Çine’deki Ahmed Gazi Camii (1308), dönemi için büyük bir teknik atılıma işaret
eden 17.00 m. çapındaki kubbesiyle, Osmanlı mimarisinde anıtsal boyutlarda ele alınarak
geliştirilecek olan tek kubbeli camilere öncülük etmiştir.

A. Gabriel, La Cité de Rhodes MCCCX-MDXXII. Architecture Civile et religieuse, Paris 1923.
E. Zachariadou, Trade and Crusade, Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (13001415), Venise 1983, s. XXXIV: “The island of Crete, the major colony of Venice in Romania, was situated off the
coast of Asia Minor and constituted an extremely convenient platform for trade with Menteshe and Aydin. Cretan
ports occupied an intermediary position in the commercial relations between Venice and the states of the Levant,
especially the Mamluk territories. The task of the Cretan administration with respect to the two emirates was larger.
Venice delegated the handling of political and commercial relations with them to the Duca di Candia, that is the
Venetian governor of Crete, and his council; it was they who sent ambassadors to the emirs for negociations, who
concluded treaties and who appointed consuls in Palatia (Balat) and Theologo (Ayasuluk)”. s. 80: “At that time (XV.
yy. başları) the island of Crete was in a most critical situation. Many impoverished inhabitants, unable to repay heavy
loans, took refuge with the Turks and participated in razzias against Venetian territories; however the Venetians were
prepared to reach an agreement with some of them allowing them to return to Crete”.
106
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Ayrıca Milas’taki Hacı İlyas Camii (1333), kubbelerle örtülü üç birimden meydana gelen
ve yanları açık olan son cemaat yeri revağıyla, Anadolu’da ilk uygulamalarına XIII. yüzyıl
Selçuklu mescitlerinde tanık olunan son cemaat yerlerinin gelişiminde önemli bir aşamaya işaret
etmektedir108.
Diğer taraftan özellikle Balat İlyas Camii’nde gözlenen özenli taş işçiliği, ayrıca Selçuklu
geleneğinden büyük ölçüde ayrılan cephe düzeni, mimari ayrıntılar ve zengin taş bezeme
programı Beylikler döneminin yeni arayışlarına işaret eder. Diğer Batı Anadolu beylikleri gibi,
Menteşeoğulları da bu yapıyla Osmanlı mimarisine birçok tecrübeyi miras olarak bırakmışlardır.

8.3. Menteşeoğlu Beyliğinin Başkentleri
8.3.1. Beçin
Milas’ın güneyinde, kente 3 km. kadar uzaklıkta, doğal bir kaya üzerinde bulunan Beçin
müstahkem (korunaklı) bir idarî merkez, bir tür akropolis olarak inşa edilmiştir. Kentin doğu
yönünde surlarla kuşatılmış, yakın zamana kadar bir köyü barındıran iç kale yer alır. Ovadan
arnavut kaldırımı döşeli bir yol kıvrılarak kalenin batıya açılan kapısına çıkmaktadır. Kent iç
kalenin güney ve batı yönlerinde yayılmaktadır. İç kaleyle Ahmed Gazi Medresesi’nin arasında ve
medresenin çevresinde cami, mescit, hamam türünden çeşitli yapıların kalıntıları göze çarpmakta,
bu alana kazı çalışmaları devam etmektedir.

8.3.2. Balat (Miletos)
Antik Çağ’da İyonya’nın en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden olan Miletos kenti
Roma Dönemi’nde önemini korumuş, ancak Bizans Dönemi’nde, limanının Büyük Menderes
nehrinin getirdiği alüvyonlarla dolmaya başlaması üzerine önemini yitirmeye başlamış ve giderek
küçülmüştür. Bizans döneminde, Roma dönemine ait tiyatronun üzerine, tiyatronun malzemesi
kullanılarak bir kale-saray inşa edilmiş ve kent bu yapının adı olan “Palation” (küçük saray) adı
ile anılmaya başlamıştır.
XIV. yüzyılın sonlarında Menteşeoğulları’na başkentlik etmeye ve artık Balat olarak
anılmaya başlayan kent son bir parlak dönem yaşamış, özellikle XV. yüzyılın 1. çeyreğinde
Menteşeoğulları burada birçok mimari eser inşa ettirmişlerdir. Bu dönemde ve daha sonra
Osmanlı Dönemi’nde, XVIII. yüzyıla kadar deniz ticaretinin bir ölçüde devam ettiği, gemilerin
Büyük Menderes’in ağzında demirledikleri, malların küçük teknelere aktarılarak nehir yolu ile
Balat’a ulaştırıldığı bilinmektedir. Ancak XVIII. yüzyıldan itibaren ticarî önemi giderek artan
Kuşadası’nın (İtalyanca adıyla Scala Nuova=Yeni İskele) ve asıl İzmir kentinin rekabeti
karşısında Balat iyice sönmüş, zamanla köye dönüşmüştür.

Bu arada 1326 tarihli Bursa Alâeddin Camii’nde son cemaat yeri revağının yanlardan kapalı olduğu
hatırlanabilir.
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8.4. Menteşeoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
8.4.1. Camiler ve Mescidler
8.4.1.1. Kâgir Duvarlı ve Çatılı Mescitler
Milas Hacı İlyas Camii
Hacı İlyas * 1333
Mimari Özellikleri: Menteşeoğulları’nın 3. emîri Şücaeddin Orhan Bey’in (1318-12344)
dönemine ait olan bu cami yaklaşık 15.00 x 15.00 m. boyutlarında, kare planlı bir harim ile kare
planlı (5.00 x 5.00 m.) ve kubbeli üç birimden meydana gelen bir son cemaat yeri revağından
oluşur. Moloz taş ve tuğlayla örülü olan duvarları içten ve dıştan sıvalıdır. Harim bir kırma çatıyla
örtülmüştür.
Son cemaat yerinin ortadaki birimi, iki yandan (L) kesitli payelere oturan bir sivri kemerle
dışarı açılır. Söz konusu kemerin oranları Selçuklu geleneğine bağlı sivri kemerlerden ziyade
gotik üsluptaki sivri kemerleri andırır. Soldaki payenin üst kesimine kitabe yerleştirilmiştir. Son
cemaat yerinin yanlarda yer alan birimleri ise aynı türde birer sivri kemerle yanlara, ikiz
kemerlerle kuzeye açılmaktadır. İkiz kemerler yanlarda (L) kesitli payelere, ortada devşirme
sütunlara oturur. Son yıllarda, caminin en önemli özelliklerinden birini meydana getiren yan
açıklıklar örülerek kapatılmıştır (!).
Her duvarında ikişer pencerenin bulunduğu harimde dönemine ait herhangi bir bezemeye
rastlanmaz. Mihrapla minber de geç dönemde yenilenmiştir. Yapının en ilginç öğelerinden biri,
harimin batı cephesine dayalı bir merdivenden ibaret olan minaresidir. Bu tür merdiven-minareler,
Menteşeoğlu bölgesinde başka yapılarda da karşımıza çıkar. Son yıllarda yapının batı cephesine
kesme taşlar, silindir gövdeli bir minare inşa edilmiştir. Yapıda herhangi bir süsleme öğesi
bulunmamaktadır.

8.4.1.2. Çok Destekli ve Çatılı Camiler
-Balat “Dört Sütunlu Cami” olarak bilinen cami
? * XV. yy. 1. çeyreği(?)
Mimari Özellikleri: Balat’ta, Tiyatro Tepesi’nin güneye bakan yamacında yer alan ve
arkeologlar tarafından “Dört Sütunlu Cami” olarak adlandırılmış olan yapı kareye yakın
dikdörtgen planlıdır (14.37 x 13.97 m.). Duvarları moloz taş ve tuğla kırıklarıyla örülmüştür.
Girişi batı cephesindendir. Doğu ve güney duvarlarında ikişer pencere bulunur. Güney duvarının
ekseninde yarım daire planlı mihrap nişi, bunun tam karşısında, kuzey duvarının ekseninde minare
kapısı yer alır. Minarenin kaidesi yapı kitlesine bitişiktir.
Harimin içinde, eşit olmayan aralıklarla dikilmiş dört tane devşirme sütun vardır. Örtü
sisteminin niteliği kesinlik kazanmamıştır. Sütunlara oturan kubbeli ve tonozlu bir örtü sistemi
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varsayılabilir. Ne var ki harimi kuşatan duvarlar kâgir bir örtüyü taşıyacak güçte değildir. Mekân
büyük bir ihtimalle, duvarlara ve sütunlara oturan kirişlerin taşıdığı bir çatıyla örtülüydü.

8.4.1.3. Tek Kubbeli Camiler ve Mescitler
Eski Çine Ahmed Gazi Camii
Ahmed Gazi (?) * XIV.yy.1.çeyreği (vakfiye:1308)
Mimari Özellikleri: Bugünkü Çine’nin l0 km. kadar uzağında yer alan ve zaman içinde
bir köye dönüşmüş olan Eski Çine’de bulunmaktadır. Anadolu Türk mimarisinde tek kubbeli
camilerin gelişiminde çok önemli bir yer işgal etmesine rağmen üzerinde yeterli ölçüde araştırma
yapılmamıştır. İnşa tarihi ve banisinin kimliği sorunlu olan caminin vakfiye tarihi 1308’dir.
Kare planlı (19.50 x 19.50 m.) bir alana yayılan caminin harimi yaklaşık 17.00 m. çapında
bir kubbeyle örtülmüştür. Dönemine göre oldukça iddialı olan bu kubbeyi taşıyan duvarlar alçak
tutulmak suretiyle yapı sağlamlaştırılmak istenmiştir 109 . Duvarlar yarı yüksekliğine kadar,
çevreden devşirilmiş iri mermer bloklarla örülmüş, blokların arasına tuğla dolgu yapılmış,
duvarların üst kesimi ufak boyutlu moloz taşlarla örülmüş ancak köşeler yine iri devşirme
bloklarla takviye edilmiştir. Biri kuzey duvarının ekseninde, diğeri doğu duvarının kuzey
kesiminde olmak üzere, iki tane basık kemerli giriş vardır. Batı duvarında üç, diğer duvarlarda ise
ikişer pencere açılmış, ayrıca her duvarın eksenine birer tepe penceresi yerleştirilmiştir. Bütün
pencereler dikdörtgen açıklıklıdır. Alt sırada yer alan pencereler devşirme mermer sövelerle
çerçevelenmiş, tuğla örgülü sivri hafifletme kemerleriyle taçlandırılmıştır. Kubbeye sivri kemerli
tromplarla geçilmektedir. Tromp kemerleri duvarların yarı yüksekliğinden başlayarak kubbe
eteğine kadar çıkarlar. Kiremit örtülü kubbe dışarıdan, oniki köşeli iki kasnakla kuşatılmıştır.
Cepheler sıvanmamış, buna karşılık duvarların iç yüzeyleri sıvayla kaplanmıştır.
Süsleme Özellikleri: Özgün olan bezemeler yalnızca ahşap minberde toplanmıştır.
Minberin yan yüzeyleri alttan ve kıble yönünden, rûmi bezemeli kayıtların çerçevelediği
dikdörtgen panolarla kuşatılmıştır. Bunlarla korkuluk arasında kalan üçgen yüzeyler kesişen
onikigenlerden meydana gelen bir şebekeyle doldurulmuştur. Korkuluk da şebeke şeklinde olup
kesişen kırık çizgilerin sınırladığı altıgenler dört kollu yıldızları içerir. Minberin kapısı da rûmîli
dikmelerle bunların taşıdığı, Selçuklu sülüsüyle yazılmış bir ayetin bulunduğu bir alınlıktan
oluşur.

Aynı güvenlik önlemi erken dönem Osmanlı mimarisinde, l9.50 m. çaplı bir kubbeyle örtülü olan, l382
tarihli Mudurnu Yıldırım Camii’nde de dikkati çeker.
109
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Balat İlyas Bey Camii ve Külliyesi (cami, medrese, hamam ve dârülkurra?)
Şücaeddin İlyas Bey * 1404
Mimar (?) Nâsıreddin Altana110
Yerleşim Planı: Balat’ta Menteşeoğlu mimarisinin son önemli ve en parlak eseri olan
yapı İlyas Bey Camii bir külliyenin merkezinde yer alır. Caminin kuzeyindeki şadırvan avlusunun
çevresinde medrese odaları, bunların arasında, avlunun kuzey kenarında dershane bulunmakta,
hamam ise cami-medrese grubunun kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ayrıca dârülkurra veya
sıbyan mektebi olması muhtemel, tek birimli yapı kalıntıları da külliyenin programında teşhis
edilir.
Mimari ve Süsleme Özellikleri
Cami: Malzemesine, mimari ayrıntılarına ve süslemesine büyük özen gösterildiği anlaşılan
caminin duvarları içten ve dıştan mavi-beyaz mermer bloklarla örülmüş, tuğla örgülü olan kubbe
içten sıva, dıştan kiremitle kaplanmıştır. Yaklaşık 14.00 m. çapındaki kubbeye geçiş, altta
prizmatik üçgenler, üstte istiridye motifleriyle dolgulu tromplarla sağlanmıştır. Trompların üst
köşelerine ayrıca, mukarnas dolgulu minyatür tromplar yerleştirilmiştir. Kubbe ilki mermer,
ikincisi tuğla örgülü olan iki sekizgen kasnak üzerinde yükselir.
Kuzey (giriş) cephesinde sivri kemeri içeren kesim cepheden ileri çıkarılmış ve bir yaprak
silmesiyle çerçevelenmiştir. Sivri kemerin içine yerleştirilmiş olan basık kemerler mukarnaslı
başlıklara sahip sütunlara oturur. Ortadaki açıklık girişe ayrılmış, yandakiler mermer şebekelerle
donatılmıştır. Eyvan kemeriyle bütünleşen bir tür son cemaat yeri niteliğindeki bu kemer dizisi
beyaz ve kırmızı taşlarla geçmeli olarak örülmüştür. Basık kemerlerin üzerinde de birer Bursa
kemeri yer alır. Ortadaki Bursa kemerinin içinde kitabe, yandakilerin içinde geometrik renkli taş
ve firuze çini kakmalar bulunmaktadır. Ayrıca Bursa kemerlerinin içinde de renkli taş ve çini
kakma küçük bezeme grupları vardır. Cephenin yanlarında kabartma rûmî kuşakları bitirilmeden
bırakılmıştır.
Doğu, batı ve güney cephelerinde, altlı üstlü ikili gruplar halinde yerleştirilmiş dörder
pencere yer alır. Söz konusu cephelerde bulunan toplam onaltı pencerenin hepsi de birbirinden
farklı ayrıntılar ve süslemelerle donatılmıştır. Geometrik kompozisyonların (mühr-i Süleyman,
kaz ayağı, kesişen yıldızlar vs.) yanı sıra çeşitli stilize bitki motifleri ve rûmîler kullanılmış, ayrıca
âyet ve hadis yazılarına da yer verilmiştir. Teknik olarak pencerelerde de mermer üzerine oyma ile
renkli taş ve firuze renkli çini kakma teknikleri görülür. Pencerelerin iç yüzlerinde ve
tavanlarında v (soffitlerinde) da birbirinden farklı bezemeler bulunmaktadır. Bütünüyle
Mihrap sütunçelerinin üzerindeki başlıklarda, çiçekli kûfîyle yazılmış olan ve kırıklardan dolayı kısmen
okunamayan kitabe “amel-i Nâsireddin Altana” ibaresiyle başlamakta ve bir duayla devam etmektedir (K. Wulzinger
– P. Wittek – F. Sarre, Das islamische Milet, Berlin 1935, 93). Burada adı geçen sanatçı büyük bir ihtimalle caminin
mimarıdır. Diğer bir ihtimal mihrabı yapan taşcı ustası olmasıdır. Ancak aynı yörede, Milas’ta Osmanlı egemenliği
altında inşa edilen 1391 tarihli Firuz Bey Camii’nde, “amel-i Hasan bin Abdullah el-bennâ” şeklindeki mimar
kitabesinin mihrapta yer alması bu ihtimallerden ilkini güçlendirmektedir (E. H. Ayverdi, Osmanlı Mi’mârîsinin İlk
Devri, I, İstanbul 1966, 522; M. B. Tanman, “Hasan b. Abdullah”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar
Ansiklopedisi, İstanbul 1999I, 531-532).
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mermerden yontulmuş olan mihrapta mukarnaslı çerçeve, mukarnas başlıklı sütunçeler, kandil
motifleri ve rûmîli panolar dikkati çeker.
Tuğladan örülmüş olan minaresi kuzeybatı köşesinde, beden duvarının üzerinde
yükselmekteydi. Depremlerde ortadan kalkan minarenin girişi harimin kuzeybatı köşesindendir.
Caminin kuzeyindeki avlunun ortasında, bir kuyuyla bağlantılı olan (suyu kuyudan temin edilen)
şadırvanın izleri seçilir. Şadırvanın çatısını dört adet devşirme sütun taşımaktadır.
Cami ile medrese ortak bir avluyu paylaşmakta, caminin aynı zamanda medresenin
dershanesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim caminin tasarımına dikkat edildiğinde aslında bu
yapının kare planlı ve kubbeli bir eyvan şeklinde düşünüldüğü, mekânın kuzey duvarında yer alan
geniş sivri kemerli açıklığın içine, bir tür dekoratif son cemaat yeri olarak değerlendirilebilecek,
üç basık kemerden oluşan bir revak yerleştirildiği fark edilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde
İlyas Bey Camii bir yandan Selçuklu Dönemi’nin, ortak bir avlu etrafında bütünleşen camimedrese gruplarına (örneğin Kayseri’deki 1249 tarihli Hacı Kılıç Medresesi), diğer yandan
eyvanlı/avlulu medreselerine, ayrıca harimin tasarımı ile de kare planlı ve kubbeli Selçuklu
mescitlerine bağlanmaktadır. Cephe düzeninde ve süsleme ayrıntılarında ise Selçuklu mirasının
yanı sıra Suriye-Memluk etkileri de hissedilir. Bütün bu geleneklerin bir sentezi olan cami
tamamen kendine özgü, Anadolu Türk mimarisinde bir başka benzeri olmayan ilginç bir yapıdır.
Medrese: Şadırvan avlusunun batı, doğu ve kısmen kuzey kenarlarında iki katlı medrese
odalarının kalıntıları bulunmaktadır. Camiden farklı olarak külliyenin diğer yapıları (bu arada
medrese odaları da) moloz taş, tuğla ve devşirme malzemeyle örülmüştür. Zamanında üstlerinin
sıvalı olduğu tahmin edilebilir. Avlunun çevresinde revak yoktur. Caminin karşısında, sivri
kemerli ve kubbeli bir eyvan şeklinde düzenlenmiş olan dershane bulunur. Duvarlarda, devşirme
mermer bloklarının da kullanıldığı özensiz bir almaşık örgü dikkati çeker. Kubbesinin üzerinde
izleri görülen, sıvaya yapışık, geniş, içbükey kiremitler devrinden kalmadır.
Balat / “Merdivenli Cami” olarak bilinen mescid
? * XV. yy. 1. çeyreği(?)
Mimari Özellikleri: Almaşık örgülü duvarları olan bu mescit kare planlı ve kubbelidir.
Batı yönünde, Milas’taki Hacı İlyas Camii’nde olduğu gibi, merdiven biçiminde bir minareyle
donatılmıştır.

8.4.1.4. Çok Birimli Camiler
Milas Ulu Cami
Taceddin Gazi Ahmed Bey * 1378
Mimari Özellikleri: Milas’ın en büyük camii olan bu yapının duvarları, moloz taş ve kırık
tuğlaların oluşturduğu özensiz bir almaşık örgüyle meydana getirilmiştir. Örgüde bol miktarda
devşirme malzeme görülür. Kıble ekseninde gelişen dikdörtgen bir alana yayılmıştır. Planına,
üstyapısına, cephelerine asimetri ve düzensizlik hakimdir. Son cemaat yeri yoktur. Harim sekiz
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adet payeye ve duvarlara oturan kemerlerle toplam 13 birime ayrılmıştır. Payelerden
kuzeydoğudaki sekizgen, diğerleri kare kesitlidir. Birimlerden yalnızca mihrabın önündeki kare
planlı ve kubbeli olarak tasarlanmış, geriye kalanlar beşik tonozlar ve çapraz tonozlarla
örtülmüştür. Güney, doğu ve batı cepheleri payandalarla takviye edilmiştir. Geç dönemde
yenilenmiş olan minare, kuzey cephesine yaslanan bir merdiven biçimindedir.

8.4.2. Tarikat Yapıları
Balat/ Tekke olarak bilinen yapı
? * XV. yy. 1. çeyreği(?)
Mimari Özellikleri: Harap durumda bulunan bu yapının inşa tarihi ve banisi gibi
fonksiyonu da kesin olarak tespit edilememiştir. Selçuklu Dönemi’ne ait iki birimli zâviyeleri
(örneğin Alanya Akşebe Sultan Zâviyesi) andıran binanın bir tarikat yapısı olması muhtemeldir.
Almaşık örgülü (moloz taş ve tuğla) duvarlara sahiptir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan
kare planlı ve kubbeli iki birimden oluşur. Bir mihrap ve iki pencereyle donatılmış olan doğudaki
bölümün mescit ve âyin birimi olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey duvarında, pencerenin solunda
(batısında) bir ocağın bulunması dikkat çekicidir. Ocağın varlığı bu mekânın, ibadet dışında
sohbet eylemi için de kullanıldığını gösterir.
Kuzeye bakan bir pencerenin yanı sıra iki büyük kemerle batıya ve güneye açılan diğer
birimin ise ne amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Bir tür giriş/hazırlık bölümü
olduğu, aynı zamanda yaz aylarında sohbet mekânı olarak kullanıldığı tahmin edilebilir. Son
yıllarda kısmen çökmüş olan sivri kemerler testere silmelerle zenginleştirilmiştir. Batı duvarı
içindeki dar merdiven, ayrıca kuzey duvarlarındaki dikme ve kiriş yuvaları her iki birimde de
ahşap asma katların bulunduğunu düşündürmektedir.
Güneydoğu yönünde, duvarlarla kuşatılmış bir hazire bulunur. Hazirede bulunan ve çoğu
Menteşeoğlu Dönemi’ne ait mezar taşları günümüzde Miletos Müzesi’nde korunmaktadır. Hazire
alanında almaşık örgülü duvarlara sahip, muhtemelen tekke şeyhlerine ait türbe yıkıntılarına
rastlanır. Tekkede, söz konusu ana binadan başka barınma birimleri (derviş hücreleri), mutfak,
kiler vb. bölümlerin de bulunduğu, ancak bunların ortadan kalktıkları tahmin edilebilir.

8.4.3. Eğitim Yapıları
Beçin Ahmed Gazi Medresesi
Taceddin Gazi Ahmed Bey * 1375
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Beçin’deki yapıların en önemlisi olan bu medresenin
duvarlarında moloz taş örgüyle kesme taş örgü birlikte kullanılmıştır. Dış cephelerde ve özellikle
taçkapıda, ayrıca eyvan cephesinde özenli kesme taş isçiliği gözlenmekte, buna karşılık iç
duvarlarda moloz taşın tercih edildiği anlaşılmaktadır. Tasarımıyla açık avlulu ve eyvanlı
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Selçuklu medreselerinin geleneğini sürdüren bu yapının mimari öğelerinde, ayrıntılarında ve
oranlarında gotik üslubun etkileri açıkça fark edilmektedir.
Güney cephesinin ekseninde yer alan ve cepheden ileri taşan taçkapı oranları ve ayrıntıları
(özellikle silme demetleri) ile tamamen gotiktir. Selçuklu taçkapılarının vazgeçilmez tasarım ve
süsleme öğelerine (mukarnaslı kavsara, geometrik geçmeler, rûmîler, yazı kuşakları vs.) burada
yer verilmemiş, bezeme olarak sivri kemerleri meydana getiren kaval silme demetleriyle
yetinilmiştir. Sivri kemerli bir nişin içine alınmış olan kapının dikdörtgen açıklığı mermer
sövelerle çerçevelenmiştir. Söveleri yanlardan kuşatan silme demetleri kapıyı taçlandıran sivri
hafifletme kemerine bağlanır. Söz konusu kemerin aynasında kitabe yer almaktadır. Kapıyı
kuşatan nişin yan duvarlarında birer küçük niş vardır.
Enine dikdörtgen planlı (12.50 x 9.10 m.) avlunun güney yönünde, ortada sivri beşik
tonozlu giriş eyvanı, bunun yanlarında dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü ikişer oda, doğu ve
batı yönlerinde de bunların eşi olan ikişer oda, kuzey yönünde, ortada kubbeli eyvan, yanlarda
diğerlerinden daha büyük boyutlu ikişer oda yer alır. Avluyu kuşatan odaların önünde revak
bulunmaması dikkat çekicidir. Avludan, yapının güneybatı ve güneydoğu köşelerinde yer alan
merdivenlere beşik tonozlu koridorlarla ulaşılmaktadır. Üst katın kısmî olduğu, ancak kubbeli
eyvana komşu olan odaların üzerinde birer odanın bulunduğu belli olmaktadır.
Basık kemerli birer kapıyla avluya açılan odalar, mazgal türünde ufak birer pencereyle
donatılmış olduklarından loş mekânlardır. Hepsinde birer ocak, ayrıca iki veya üç adet dolap nişi
vardır. Medresenin dershanesi olması gereken kubbeli eyvan Ahmed Gazi’nin türbesi olarak
değerlendirilmiştir. Çevre halkının velî olarak kabul ettiği Ahmed Gazi’nin türbesi devamlı
ziyaret edilmekte, buraya çeşitli adaklar adanmaktadır. Bu durumda eyvana komşu olan, öğrenci
odalarından daha büyük boyutlu iki mekân ya da bunların üstünde yer alan mekânlar dershane
olsalar gerektir. Eyvan geniş bir sivri kemerle avluya açılır.
Eyvan kemerinin üst köşelerinde, Avrupa’daki soylu armalarını andıran ve onlardan alınan
ilhamla yapıldığı belli olan iki arma bulunmaktadır. Bu armalarda mermer üzerine kabartma
olarak, elinde sancak tutan arslanlar tasvir edilmiştir. Sağdaki armada bulunan sancakta Ahmed
Gazi’nin adı yazılıdır. Eyvanı örten kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmış, kubbe sekizgen bir
kasnak üzerine oturtulmuş ve kiremitlerle kaplanmıştır. Eyvanın arka (kuzey) duvarında, sonradan
açılmış olması muhtemel bir kapı vardır. Gerek eyvanın gerekse de oda kapılarının kemerlerinde
de gotik üslupta silmeler gözlenir.

8.4.4. Ticaret Yapıları: Kervansaraylar
Balat/ Kervansaraylar
? * XV. yy. 1.çeyreği(?)
Biri tiyatronun önünde (batısında), diğeri kentin doğu kesiminde, Antik Çağ’daki Arslanlı
Liman’ın yanında bulunan iki kervansarayda, bol miktarda devşirme malzemeli özensiz almaşık
örgü kullanılmıştır. Her iki yapı da, plan olarak Selçuklu dönemi kervansaraylarını tekrar eder.
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Ancak malzeme ve teknik gibi, mimari ayrıntılar son derecede basittir ve hiçbir süslemeye
rastlanmaz.

8.4.5. Hamamlar
Balat İlyas Bey Hamamı
Geleneksel Türk hamam şemasına uygun olan İlyas Bey Hamamı’nın sıcaklığında merkezî
kubbeli ve üç eyvanlı tasarım gözlenir. Göbek taşının bulunduğu, üstü kubbeli merkezî mekân
(göbek taşı) köşeleri pahlı kare planlıdır. Pahlı köşelerden halvetlere girilir. Bazı kurnalar ve ayna
taşları yerinde kalabilmiştir. Son yıllarda kazılar sırasında ortaya çıkarılan soğukluk kısmında bol
miktarda devşirme malzemenin kullanıldığı ve bu kısmın ahşap çatıyla örtülü olduğu
anlaşılmaktadır.
Duvarların üst kısmında ve örtüde, malakârî ve alçı baskı teknikleri kullanılarak zengin
alçı süslemeler yapılmıştır. Malakârî palmet dizileri, çeşitli rozetler, mukarnaslar kullanılan
bezeme öğelerinin başlıcalarıdır. Ayrıca sıva üzerine yapılmış, çoğunlukla gemi motifleri içeren
ilginç grafitiler (kazımalar) dikkati çeker.
Balat “Selçuklu Hamamı” olarak bilinen hamam
? * XV. yy. 1.çeyreği(?)
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Arslanlı Liman’dan Dydima’ya doğru hareket eden antik
direkli cadde üzerinde bulunmaktadır. Balat’taki bütün hamamlar gibi, bu yapıda da düzensiz
almaşık örgü kullanılmıştır. Batıdaki dikdörtgen planlı soğukluk kısmının çatıyla örtülü olduğu
anlaşılmaktadır. Kuzey yönündeki ılıklık farklı boyutlarda kare planlı dört birimden meydana
gelir. Bunlardan üç kubbeli, biri bindirme kubbelidir. Ilıklığın güneyinde bulunan sıcaklıkta
kubbeli göbek taşı bölümünü doğu ve batı yönlerinde iki eyvanla kuşatılmış, göbek taşının
güneydoğu ve güneybatı köşelerine kare planlı ve kubbeli birer halvet yerleştirilmiştir. Sıcaklığın
güneyindeki su haznesi (T) planlıdır.
Yapı alçı bezemesinin bolluğu ve güzelliği ile dikkati çeker. Bezemeler teknik ve motif
olarak İlyas Bey Hamamı’ndakilerle aynı özellikleri paylaşır.
Balat / Basamaklı Cami yanındaki Hamam
? * XV.yy.1.çeyreği(?)
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Soğukluk (soyunmalık) kısmı yıkıktır ve planı tam olarak
restitüe edilememektedir. Doğudaki ılıklık bölümü, kare planlı ve kubbeli iki birimle, dikdörtgen
planlı ve yuvarlak beşik tonozlu bir birimden oluşur. Sıcaklık bölümü (12.62 x 12.62 m.) merkezî
kubbeli ve dört eyvanlıdır. Kare planlı ve kubbeli halvetlerinin (3.30 x 3.30 m.) kapıları
eyvanların arasındaki pahlı köşelerde bulunmaktadır. Su haznesi ve külhan sıcaklığın
kuzeyindedir. Bu hamam da bir öncekiyle aynı süsleme özelliklerine sahiptir.
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Balat/ kaledeki Hamam (Bey Sarayı’nın Hamamı ?)
? * XV.yy.1.çeyreği(?)
Mimari Özellikleri: Antik tiyatronun üzerindeki kalenin batısında bulunan bu hamam,
küçük boyutlu, tek halvetli tasarımıyla bir konak veya saray hamamıdır. Kalenin yakınında
bulunması, burada yer aldığı tahmin edilen saraya ait olduğunu düşündürmektedir. Soyunmalık
kısmı harap olmuş, kalıntıları toprak altında kalmıştır. Dikdörtgen planlı ılıklığın beşik tonozunda
yıldız biçiminde ışıklıklar vardır. Kare planlı halvetin kubbesine sivri kemerli tromplarla geçilir.
Dikdörtgen planlı ve yuvarlak beşik tonozlu su haznesi halvetin doğusunda yer alır.

8.4.6. Askeri Yapılar
Beçin Kalesi
Çepeçevre uçurumların kuşattığı doğal bir platonun üzerinde oturtulmuştur. Surlar moloz
taşla örülmüş, örgüde bol miktarda devşirme malzeme kullanılmıştır. Ayrıca batıya bakan
cephede, Menteşeoğulları’nın amblemi olan devşirme arslan kabartmaları dikkati çeker. Burçlar
kare planlıdır. Kalenin içinde beşik tonozlu sarnıç, mescit, hamam ve kasır kalıntıları dikkati
çeker.
Balat Kalesi
Miletos’un Roma Dönemi tiyatrosunun tepesine oturtulmuştur. İlk yapımı Bizans
Dönemi’ne ait olan kalenin duvarlarında bol miktarda tiyatro basamağı kullanılmıştır. Almaşık
örgülü duvarların bir kısmı Menteşeoğlu Dönemi’ne aittir.
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Uygulamalar
1)

Bölgede yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi edininiz?

2)

Ortaçağ dönemi Doğu Akdeniz çevre kültürleri hakkında bilgi edininiz?

3)
Çevre müzelerde sergilenen Menteşeoğlu Beyliği’ne ait taşınabilir kültür varlıkları
hakkında bilgi edininiz?
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Uygulama Soruları
1)

Bölgede yürütülen kazı çalışmaları ve buluntuları hakkında bilgi edindiniz mi?

2)
Ortaçağ dönemi Doğu Akdeniz kültürlerinin Menteşeoğlu Beyliği mimarisini ve
bezeme anlayışını nasıl etkilediğini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Menteşeoğlu Beyliği, Antik Çağ’dan başlayarak konumu itibariyle daha çok deniz yoluyla
güneyden ve batıdan gelebilecek etkilere açık bir beylikti. Çevre kültürlerinin bir başka ifadeyle
Doğu Akdeniz çevre kültürlerinin etkisi mimari kurgudan ve tasarımdan ziyade daha çok kendini
bezemede ve detaylarda ortaya koymuştur. Bu beyliğin mimarisinde Rodos’tan, Oni İki
Adalar’dan, Girit’ten ve Memluk mimarisinden gelen etkiler kendini belli eder. Yukarıda
değindiğimiz kültürler üzerinden Menteşeoğlu beyliği dolaylı da olsa Batı mimarisiyle bağlantı
kurmuştur. Beçin’deki Ahmed Gazi Medresesi’nin taçkapısında ve eyvan kemerinde gözlenen
gotik profilasyon, ayrıca eyvan kemerinin üst köşelerinde yer alan, elinde sancak tutan arslan
figürlü armalar, Batı dünyasıyla kurulan mimari bağın açık yansımalarıdır. Diğer taraftan,
Balat’taki İlyas Bey Camii’nin süsleme programında, Anadolu’daki kıyı kentlerinin Antik
Çağ’dan beri, deniz yoluyla yoğun bir ilişki içinde oldukları Suriye ve Mısır’da,
Menteşeoğulları’nın çağdaşı olan Memlûk Devleti’nin mimarisinden kaynaklanan kimi özellikler
fark edilir. Bütün bu detaylarda karşılaşılan Akdeniz kaynaklı izlerin yanı sıra Menteşeoğlu
mimarisinin esasını oluşturan plan tipleri (kare planlı ve kubbeli mescit, kubbe ve tonozlarla
örtülü birimlerden oluşan cami/çok birimli cami, ortak bir avlu çevresinde yer alan cami-medrese
ikilisi, açık avlulu/revaklı/eyvanlı medrese, bir türbeyle bir ibadet mekânından oluşan iki birimli
tarikat yapısı, merkezî kubbeli ve iki/üç/dört eyvanlı hamam, eyvan-türbe vb.) hemen bütünüyle
Anadolu Selçuklu mirasına ve asıl köklerine bağlanır. Anadolu Selçukluları’nın XIII. yüzyılda,
özellikle Konya ve çevresinde uyguladıkları, kare planlı ve kubbeli mescit tasarımı bu beylikte
kubbe boyutuyla anıtsallaştırılarak geliştirilmiş, Anadolu’da ilk uygulamalarına XIII. yüzyıl
Selçuklu mescitlerinde tanık olunan son cemaat yerlerinin gelişiminde de Milas’taki Hacı İlyas
Camii (1333) ile önemli ilerlemeler kaydedilerek Osmanlı mimarisine hazırlık yapılmıştır.
Etkileşim ve süregelen değerlerin geliştirildiği bir dönem olmasının yanı sıra Menteşeoğlu Beyliği
geleneğinden büyük ölçüde ayrılan cephe düzeni, mimari ayrıntıları ve zengin taş bezeme
programı ile Beylikler döneminin yeni arayışlarına ve görünümlerine işaret etmektedir. Tüm bu
uygulamalarıyla Menteşeoğlu beyliğinin yapıları Osmanlı mimarisine birçok tecrübeyi miras
olarak bırakacaktır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Menteşeoğlu beyliğinin ilk başkentidir?

a)

Beçin

b)

Denizli

c)

Balat

d)

Antalya

e)

Alanya

2)

Menteşeoğlu Beyliği’nin toprakları Antik Çağ’da hangi bölge ile çakışmaktaydı?

a)

Galatya

b)

Bitinya

c)

Karya

d)

Pamfilya

e)

Pontus

3)
Menteşeoğlu Beyliği hangi savaş veya olaydan sonra bağımsızlığını kazanarak
tekrar tarih sahnesine çıkabilmiştir?
a) Kösedağ Savaşı
b) İstanbul’un fethi
c) Osmanlı Beyliği’nin kurulması
d) Ankara Meydan Savaşı
e) Celali İsyanları
4)
Güneybatı Anadolu’nun bir Türkmen bölgesi haline gelmesi asıl hangi dönemde
gerçekleşmiştir?
a) Osmanlının kuruluşu ile
b) Menteşeoğlu Beyliği döneminde
c) İstanbul’un fethi ile
d) Karamanoğlu Beyliği döneminde
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e) Selçuklular döneminde
5)

Menteşeoğlu Beyliği özellikle Türk tarihinde ne açıdan büyük bir öneme sahiptir?

a) Dericilik
b) Dokumacılık
c) Denizcilik
d) At yetiştiriiciliği
e) Ahşap sanatında
6) Menteşeoğlu beyliği konumu itibariyle özellikle hangi etkilere daha fazla açıktı?
a) Deniz yoluyla güneyden ve batıdan gelen etkilere
b) Karayolu ile iç batı Ege’den gelen etkilere
c) Karayolu ile Orta Anadolu’dan gelen etkilere
d) Sadece güneyden gelen etkilere
e) Sadece batıdan gelen etkilere
7)
Konumu itibariyle Menteşeoğlu beyliği hangi devletten/beylikten/krallıktan
etkilenmiştir?
a)

Kilikya Ermeni Krallığı

b)

Suriye Haçlı Krallığı

c)

Kıbrıs Lusignan Krallığı ve Saint-Jean Devleti

d)

Karamanoğlu Beyliği

e)

Tekeoğlu Beyliği

8)
Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Menteşeoğlu beyliğine ait yapıların Batı
dünyasıyla kurmuş olduğu iletişime birer örnek olarak verilebilir?
a)

Beçin Ahmed Gazi Medresesi

b)

Milas Hacı İlyas Camii

c)

Balat İlyas Bey Camii

d)

Balat Dört Sütunlu Cami
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e)

Eski Çine Ahmed Gazi Camii

9)
Balat İlyas Bey Camii’nin süsleme programında hangi kültürün izlerine
rastlanmaktadır?
a)

Haçlı

b)

Memluk

c)

Osmanlı

d)

Kıbrıs Krallığı

e)

Venedik kolonisi olan Girit’in etkisi

10) Menteşeoğlu Beyliği mimari eserlerinde uygulanmış olan plan tiplerini hangi mirasa
bağlayabiliriz?
a)

Osmanlı mirasına

b)

Selçuklu mirasına

c)

Karamanoğlu beyliği mirasına

d)

Doğu Akdeniz mirasına

e)

Göçebe kültürü mirasına

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)b, 5)c, 6)a, 7)c, 8)a, 9)b, 10)b
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9. AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ (1300 - 1390 & 1402 - 1425)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Aydınoğulları Beyliği: Tarihçe
9.2. Aydınoğulları Beyliğinin Genel Mimari Özellikleri
9.3. Aydınoğulları Beyliğine Ait Mimari Eserler
9.3.1. Camiler
9.3.2. Mezar Yapıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
XV. yüzyılda Şair Enverî tarafından kaleme alınan Gazi Umur Bey’in, seferlerde
geçen hayatını konu eden Düsturnâme adlı destansı eser ve içeriği hakkında bilginiz var mı?
2)
Aydınoğlu Beyliği’nin Ortaçağ’da özelikle de Akdeniz deniz ticaretindeki önemi
hakkında bilginiz var mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Aydınoğlu Beyliği: Tarihçe

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Beyliğin siyasi, askeri ve Beyliğin tarihi ile ilgili
ticari ilişkilerini ve bunun birincil
kaynakları
mimariye olan yansımalarını (Düsturnâme)
ve
konu
gözlemlemeyi öğrenir
hakkındaki
araştırmaları
okuyarak

Aydınoğulları Beyliğine Ait Beyliğe ait anıtsal eserlerde Konuyla
ilgili
ders
Mimari Eserler
uygulanmış
mimari
ve sunumları takip ederek, ders
bezeme özellikleriyle çevre notları
okuyarak
ve
kültürlerin etkilerini öğrenir belgeselleri izlerek
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Anahtar Kavramlar


Deniz Ticareti ve Denizcilik



Gazi Umur Bey



Düsturnâme



Gümrük harçları



Osmanlı’dan çeyrek asır önce Rumeli topraklarına yapılan ilk fetihler



Birgi



Ayasluğ



Şam kökenli bir mimar (Ali ibn Müşeymeş el-Dımışkî)



Emevî, Zengî, Memlûk ve Anadolu Selçuklu etkilerinin sentezi



Şam Emeviye Camii modeli



Devşirme malzeme (aslan heykeli) kullanımı



Venedik-Ceneviz ticari ilişkiler



Cephe tasarımında Osmanlı’ya öncülük



Avlu tasarımında Osmanlı’ya öncülük



Fevkani (yapının yükseltilerek alta vakıf dükkanlarının yerleştirilmesi)



Ahşap ustası Muzafereddin bin Abdülvahid (minber ustası)
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Giriş
Bu bölümde, Aydınoğlu Beyliği’nin Ortaçağ döneminde diğer devletlerle kurdukları siyasi
ve ticari ilişkilerinin perspektifinden bakarak, beyliğin günümüze gelebilmiş olan anıtlarına ilham
ve etki kaynağı olan unsurlar üzerinden gidilerek dini yapılarla mezar yapıları tanıtılacaktır.
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9.1. Tarihçe
Aydınoğulları Beyliği Batı Anadolu’da, bugünkü Aydın ilinin doğusunda (Söke ve Çine
ilçeleri dışında kalan kesimde), İzmir ilinin güneyinde (Bergama, Dikili, Menemen, Kemâlpaşa
ilçeleri dışında kalan kesimde), Manisa ilinin doğusunda (Alaşehir ve Salihli ilçelerinde) ve
Denizli ilinin Buldan ilçesinde, Antik Çağ’daki İyonya ile Lidya’nın doğu kesiminde hüküm
sürmüşlerdir. Beylik 1308’e kadar Anadolu Selçukluları’na, 1308-1312 arasında İlhanlılar’a tabi
Germiyanoğulları’na, 1312-1335 arasında doğrudan İlhanlılar’a tabi olmuş, 1335-1390 arasında
tamamen bağımsız kalmış, 1390-1402 arasında Osmanlılar’a katılmış, Ankara Meydan Savaşı’nda
Osmanlı Devleti’nin dağılması üzerine tekrar bağımsızlığına kavuşmuş, 1402-1425 arasında, Gazi
Cüneyd Bey’in idaresi altında bazen bağımsız, bazen Osmanlılar’a tabi olarak varlığını
sürdürmüş, 1425’te kesin olarak Osmanlı Devleti tarafından ortadan kaldırılmıştır. 1300-1307
arasında Güzelhisar 111, 1307-1348 arasında Birgi, 1348-1390 arasında Ayasluğ112, 1402-1425
arasında da Müslüman İzmir113 başkent görevini üstlenmiştir.
Batı Anadolu’da Türk egemenliğinin kurulmasında ve bu bölgede Türkler’in
yerleşmesinde Aydınoğulları’nın büyük payı vardır. Küçük Menderes Ovası’nın tamamına,
Büyük Menderes ve Gediz ovalarının ise önemli bir kısmına sahip olan Aydınoğulları güçlü bir
tarım potansiyelini ellerinde tutmuşlardır. Fakat beyliğin asıl önemli gelir kaynakları, Ege
Denizi’nde güçlü bir donanmaya sahip olmaları sayesinde adalara ve Yunanistan’a yaptıkları
akınların ganimetleri ile özellikle İsa Bey’in döneminde (1360-1390), önemli bir deniz ticareti
merkezi olan Ayasluğ (antik Efesos) limanından elde ettikleri gümrük harçları olmuştur.
Türk denizcilik tarihinde çok önemli bir yeri olan Aydınoğlu Gazi Umur Bey (1334-1348),
henüz beyliğin başına geçmeden 1328/29’da Bozcaada’yı alarak 1330’da Gelibolu Yarımadası’na
asker çıkarmıştır. Böylece Aydınoğulları Osmanlılar’dan çeyrek yüzyıl kadar önce Rumeli
topraklarında ilk fetih hareketlerini başlatmış olmaktaydı. Bundan sonra Batı Ege adalarına,
Yunanistan’a, Girit’e, Kıbrıs’a, Romanya’ya, Makedonya’ya seferler düzenlemiş, ayrıca
Kantakuzenos-Paleologos rekabetinden yararlanarak Bizans’ın iç işlerine müdahele etmiş, bu
arada 1341’de İmparator İoannes Kantakuzenos’un ricası üzerine Dimetoka’yı Bulgaristan
Krallığı’ndan alarak Bizans Devleti’ne teslim etmiştir. XV. yüzyılda şair Enverî tarafından
kaleme alınan Düsturnâme
adlı destan Gazi Umur Bey’in, seferlerde geçen hayatını konu
edinmektedir.
Aydınoğlu Emîrleri
1. Aydın Bey..........................................1300-1307
2. Mübarizeddin Gazi Mehmed Bey.......1307-1334
3. Bahaeddin Gazi I. Umur Bey (Paşa)...1334-1348
Antik Çağ’daki Tralles, bugünkü Aydın.
Antik Çağ’daki Efesos, bugünkü Selçuk.
113
O dönemde Kadife Kale’nin çevresinde bulunan ve Türkler’in elinde bulunan kesime “Müslüman İzmir”,
Deniz kıyısında yer alan ve daha çok İtalyanlarla meskun olan kesime ise “Gavur İzmir” denilmekteydi.
111
112
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4. Hızır Bey............................................1348-1360?
5. İsa Bey...............................................1360?-1390
6. Musa Bey...........................................1402
7. II. Umur (Ömer) Bey..........................1402-1403
8. İzmiroğlu Gazi Cüneyd Bey...............1403-1425

9.2. Aydınoğulları Beyliğinin Genel Mimari Özellikleri
Aydınoğulları’nın coğrafî konumu, bu konumum biçimlendirdiği siyasî ve ticarî ilişkileri
mimarilerinin ilham/etki kaynaklarını da belirlemiştir. Birgi Ulu Camii’nde (1312) olduğu gibi,
bir yandan gerek tasarımı gerekse de mozaik çini bezemesi ve ahşap ayrıntılarıyla Selçuklu
geleneğine sahip çıkan Aydınoğlu mimarisi, diğer yandan Şam kökenli bir mimarın (Ali ibn
Müşeymeş el-Dımışkî) eseri olan Selçuk İsa Bey Camii (1374) ile Emevî, Zengî, Memlûk ve
Anadolu Selçuklu mimarilerinin özgün bir sentezini yapmaya muvaffak olmuştur.
İsa Bey Camii’nde, Şam Emeviye Camii’nin planını küçük ölçüde tekrar eden harim
tasarımının Anadolu Türk mimarisinde benimsenip geliştirildiği söylenemez. Ancak, İslâm
mimarisinde ilk olarak Fatımî Dönemi’nde Kahire’de ortaya çıkan fakat asıl gelişimini Memluk
Dönemi’nde gerçekleştiren anıtsal cephe tasarımı İsa Bey Camii kanalıyla Anadolu Türk
mimarisinin repertuarına girmiştir. Selçuklu yapılarından farklı olarak, pencerelerin sayıca
artmaları, basit ışık menfezleri olmaktan çıkıp cephenin en önemli tasarım öğeleri haline
gelmeleri ve taçkapının cephenin görsel merkezi konumunu terk ederek pencerelerle birlikte
cephenin tümünü kapsayan kompozisyonun bir parçası haline gelmesi Anadolu’da ilk olarak İsa
Bey Camii’nin giriş (batı) cephesinde başarıyla denenmiş ve Osmanlı mimarisindeki cephe
tasarımlarına öncülük etmiştir.
Ayrıca yine İsa Bey Camii, cami harimiyle bütünleşen avlusu, avlunun üç yönde (batı,
doğu ve kuzey) revaklar ve girişlerle donatılması, minarelerin avlu ile harimin birleşme çizgisi
üzerine yerleştirilmesi gibi hususlarda da Osmanlı Dönemi selâtin camilerinin tasarımına ilham
kaynağı oluşturmuştur. Özellikle Edirne / Üç Şerefeli Camii’ni (1447) bu yönleriyle İsa Bey
Camii’nin mirasçısı olarak görmek mümkündür.
Diğer taraftan, yine ilk olarak Fatımî Dönemi’nde Kahire’de inşa edilen El-Akmar
Camii’nde uygulanan, sonra da Memlûk mimarisinde devam ettirilen, cami kotunun yükseltilerek
altına vakıf dükkânlar yerleştirme çözümü Anadolu’ya İsa Bey Camii ile intikal etmiştir. Osmanlı
Dönemi’nde, özellikle yoğun çarşı dokusu içinde yer alan camilerde, ibadet hacmini çevrenin
gürültüsünden soyutlamak ve camiye gelir sağlamak amacıyla bu yerleşim düzenine
başvurulmuştur. Birçok örnek arasında İstanbul’da Koca Sinan’ın eserlerinden olan Rüstem Paşa
Camii ile İzmir’in Kemeraltı Çarşısı içinde yer alan Şadırvanaltı Camii sayılabilir.
Aydınoğlu başkentlerinden Ayasluğ (bugünkü Selçuk), deniz yoluyla bir yandan Venedik
ve Ceneviz devletleriyle yoğun bir ticaret ilişkisi içinde bulunmakta, diğer taraftan İsa Bey’in
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sanata ve bilime düşkün kişiliği sayesinde, XIV. yüzyılda Doğu Akdeniz’in en güçlü devleti olan
ve İslâm uygarlığının bu yörede en önemli temsilcisi sayılan Memlûk Devleti’nin topraklarından
Anadolu’ya gelen bilim adamlarını ve sanatçıları kendine çekmekteydi. İsa Bey Camii’nde
gerçekleştirilen önemli sentezi, o tarihlerde Ayasluğ’un sahip olduğu bu sosyokültürel yapı ve
sahne olduğu ilişkiler çerçevesinde değerlendirmek gerekir.
Diğer taraftan Selçuklu Dönemi’nde yaygın olan kümbet tasarımının -özellikle altyapıdaterk edildiği, bunun yerine kriptası olmayan türbelerin tasarlandığı dikkati çeker. Ancak bazı
türbelerde piramit biçimindeki külâhlar yapının kitlesine kümbet görünümü vermektedir.
Eşrefoğlu ve Karamanoğlu mimarilerinden farklı olarak, Aydınoğlu mimarisi, özellikle mezar
yapılarında Selçuklu geleneğinden kopmuştur. Bu arada Birgi’deki Mehmed Bey Türbesi (1334)
ile Tire’deki Süleyman Şah Türbesi (1349/50) gibi örnekler, kare planlı ve kubbeli tasarımlarıyla
erken dönem Osmanlı türbeleriyle paralel bir gelişmeye işaret ederler.
Bütün diğer Batı Anadolu beyliklerinde olduğu gibi, Aydınoğlu mimarisinde de, İsa Bey
Camii dışında, Roma kökenli almaşık örgü yaygın biçimde kullanılmış, çevrede bol miktarda
bulunan ören yerlerinden inşaat malzemesi devşirilmiştir. Ufak ölçekli Aydınoğlu yapılarının
çoğunda kullanılan almaşık örgünün oldukça özensiz olduğu, ufak boyutlu moloz taşlar ve tuğla
kırıklarıyla meydana getirildiği dikkati çeker. Bu örgü türü Ayasluğ’da ve Tire’de Osmanlı
Dönemi’nde de devam ettirilmiştir.
Bu arada Birgi Mehmed Bey Türbesi, Tire Süleyman Şah Türbesi, Ayasluğ İsa Bey
Camii gibi yapılarda, özenli bezeme ayrıntılarıyla donatılmış düzgün kesme taş işçiliği bir yandan
Anadolu Selçuklu, diğer taraftan Suriye Memlûk mimarilerini hatırlatır.

9.3. Aydınoğulları Beyliğine Ait Mimari Eserler
9.3.1. Camiler
Birgi Ulu Cami
Mübarizeddin Gazi Mehmed Bey * 1312
Ahşap ustası Muzafereddin bin Abdülvahid
Mimari Özellikleri: Doğu ve güney duvarları, çoğu devşirme olan iri mermer bloklarıyla
örülmüş, kuzey ve batı duvarlarında küçük boyutlu moloz taş örgüye yer verilmiştir. Camilerin
büyük çoğunluğunda esas cephe olan kuzey cephesinde gösterişsiz bir almaşık örgüyle yetinilmiş
olması, buna karşılık doğu (yan) ve güney (arka) cephelerde kesme taş işçiliğe yer verilmesi
şaşırtıcıdır. Ayasyuğ’daki İsa Bey Camii’nde karşılaşılan bu aykırı durumun kökeni, yapının
çevresiyle olan ilişkisinde aranmalıdır. Caminin doğusundaki küçük meydan büyük bir ihtimalle
Aydınoğlu Dönemi’nde de mevcuttu, yapı da asıl bu yönden ve güneyden algılanmakta, saray
binası da bu yönde bulunmaktaydı. Güneydoğu köşesine yerleştirilmiş olan, amblem niteliğindeki
devşirme arslan heykeli de bunu ihtimali güçlendirir.
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Tasarım olarak Selçuklu Dönemi’nin çok destekli ve çatılı cami geleneğini sürdürmektedir.
Avlusu ve son cemaat revağı olmayan caminin harimi, mihrap duvarına dik gelişen beş sahından
meydana gelir. Sahınların sınırında, sivri kemerlerle birbirine bağlanan dörder sütun sıralanır.
Mihrabı barındıran orta sahın diğerlerinden daha geniş tutulmuş, mihrap önü birimi tromplu bir
kubbeyle örtülmüş, bunun dışında kalan saha beşik çatıyla kapatılmıştır.
Yapının, aynı derecede özen gösterilmiş olan iki girişi bulunmaktadır. Kuzey cephesinin
ortasında, mihrap ekseninde yer alan kapı sivri kemerlidir. Moloz taş örgülü cephede beyaz
mermer kitlesiyle dikkati çeken kapı saçak hizasına kadar yükselir. Bu cephede, yakın tarihli
onarımlarda ortadan kaldırılmış olan, ahşap direkli, yuvarlak kemerli ve çatılı (sakıflı) son cemaat
yeri özgün değildir. Zamanında bunun yerinde ahşap direklere oturan çatılı bir sundurmanın
bulunduğu tahmin edilebilir.
İkinci kapı doğu cephesinin eksenindedir. Basık kemereli olan bu giriş de saçak hattına
kadar yükseltilmiştir. Her ne kadar bu iki kapı da düşeyde büyük tutulmuşsa da, cepheden ileri
taşmayan ve mukarnaslı kavsarası olmayan sığ kitleleriyle Selçuklu taçkapılarından ayrılmakta,
yeni bir cephe düzeni arayışına işaret etmektedir.
Bütün cephelerde, düşey eksenlere yerleştirilmiş ikili gruplar halinde dörder pencere
bulunur. Alt sırada yer alan pencereler dikdörtgen biçiminde olup köşeleri gönye burunla birleşen
mermer sövelerle çerçevelenmiştir. Bunların üzerine kemerli tepe pencereleri oturtulmuştur. Tepe
pencerelerinin ayrıntıları her cephede farklıdır. Bunların en gösterişlileri doğu cephesindekiler
olup mermer sövelerle ve dilimli kemerlerle donatılmışlardır. Güney cephesindeki tepe
pencerelerinde de mermer söveler ve geçmeli sivri kemerler gözlenir. Kuzeydekiler ise tuğladan
yuvarlak kemerlere sahiptir. İçlerinde özgün olmayan alçı revzenler bulunur. Bunların yanı sıra
saçak hizasında kare açıklıklı tepe pencereleriyle harim mekânı bol ışığa kavuşturulmuştur. Söz
konusu mekânda, Selçuklu Dönemi camilerine kıyasla doğal aydınlatmanın yoğunlaştığı dikkati
çeker.
Selçuklu üslubunu yansıtan minare, güneybatı köşesinde yapının kitlesinden taşan, kesme
taştan kare planlı bir kaide üzerinde yükselir. Silindir biçimindeki tuğla örgülü gövde pabuç
(kürsü) kısmı olmaksızın doğrudan kaideye oturmaktadır.
Süsleme Özellikleri: Güneydoğu köşesindeki, Roma çağına ait arslan heykeli,
Menteşeoğlu yapılarından Beçin Kalesi’nde olduğu gibi, muhtemelen amblem niteliği
taşımaktadır. Batı Anadolu Beylik yapılarında, özellikle camilerde pek görülmeyen figüratif
bezeme geleneğinin burada devşirme bir öğeyle yaşatılmasıdır.
Doğu kapısıyla kuzey kapısında, kemer taşlarında, ayrıca kemerlerin üst köşelerinde
boyutları ve ayrıntıları (geometrik geçmeler ve ışınsal bölünmeler) farklı yuvarlak rozetler
bulunmaktadır. Kilit taşlarında ise bitkisel süsleme öğelerine yer verilmiştir. Kuzey kapısındaki
kemerin kilit taşında bir vazodan çıkan haşhaş çiçekleri dikkati çeker. Kapılardaki süsleme
programı Selçuklu üslubundan çok farklıdır ve özellikle rozetler daha sonra Osmanlı mimari
bezemesinde görülenleri hatırlatır. Doğu cephesindeki tepe pencerelerinde düğüm motifleriyle ve
küçük rozetlerle taçlandırılmış dilimli kemerler, bunların oturduğu burmalı sütunçeler, kemerlerin
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üst köşelerini dolgulayan asma motifleri Suriye-Memlûk ve Bizans mimari bezemelerinin ilginç
bir sentezi olarak değerlendirilebilir. Kuzey cephesinde, alt sıradaki pencerelerin sövelerinde ise,
antik Yunan ve Roma mimarilerindeki yumurta frizlerini hatırlatan, Anadolu Türk mimarisine
yabancı bir bezeme göze çarpar. Bunun bir benzeri daha sonra İznik’teki Yeşil Cami’de, doğu
cephesindeki bir sövede karşımıza çıkar.
Camideki çini bezeme üç yerde toplanır: Mihrap, mihrap önü kubbesinin orta sahna açılan
kemeri ve minare. Yapının tasarımında olduğu gibi, mozaik çini tekniğiyle meydana getirilmiş
olan mihrabında da Anadolu Selçuklu üslubu devam ettirilmiştir. Firuze ve patlıcan morunun
kullanıldığı çinilerde geometrik kompozisyonlar, özellikle yıldız geçmeler egemendir. Kavsarayı
dolgulayan mukarnaslar da mozaik çiniden üretilmiştir. Mihrap cephesini kuşatan bordürler
arasında yalnızca bir tanesinde kıvrık dallardan çıkan rûmîler görülür. Orta sahınla mihrap önü
kubbesi arasında geçişi sağlayan sivri kemerin üzerinde, mozaik çini tekniğiyle meydana
getirilmiş bir âyet kuşağı ile bunun altında geometrik bir dolgu vardır. Minarenin gövdesinde,
belirli bir yükseklikte, çok harap durumda bir mozaik çini kuşağı bulunur. Örgüde kullanılan
firuze sırlı tuğlalarla bu kuşağa kadar olan kesimde zikzaklar, buradan sonra baklavalı bir taksimat
oluşturulmuştur.
Birgi Ulu Camii’nde Selçuklu üslubunu ve tekniklerini sergileyen ahşap minberle ahşap
pencere kapakları dikkati çeker. Muzafereddin bin Abdülvahid adlı bir ustanın eseri olan minber
1320 tarihlidir. Minberi oluşturan parçalar ceviz ağacından, çok ince bir işçilikle yontulmuş ve
kündekârî tekniğiyle bir araya getirilmiştir. Geometrik olan ana kompozisyonu oluşturan
parçaların ayrıntılarında stilize bitkisel motifler ve rûmîler kullanılmıştır. Aynı ustanın eseri olan
pencere kapaklarında Selçuklu Dönemi ciltlerini hatırlatan salbekli şemseler, kapakların üst
tablalarında Selçuklu sülüsüyle yazılmış âyet ve hadis ibareleri bulunmaktadır.
Ayasuluğ (Selçuk) İsa Bey Camii
İsa Bey * 1374
Mimar Ali ibn Müşeymeş el-Dımışkî
Yerleşim Planı: Antik Efesos kenti Bizans Dönemi’nde, limanın Küçük Menderes’in
getirdiği alüvyonlarla giderek dolması ve bataklığa dönüşmesine paralel olarak kıyıdan
uzaklaşmış ve doğuda, İncil yazarı Aziz İoannes (Hagios İoannes Theologos) Bazilikası’nın
bulunduğu tepeye doğru kaymıştır. Aydınoğlu Dönemi’nde de, Aziz İoannes’in adından türetilen
Ayasluğ adıyla anılan kent, bir iç kalenin taçlandırdığı bu tepenin eteklerinde yer almaktaydı. Söz
konusu tepenin batı yamacında, Antik Çağ’ın harikalarından birisi olan Artemis Tapınağı’nın
kalıntılarının yakınında Aydınoğulları’ndan İsa Bey (ö.1390) 1374’te büyük bir cami ile bunun
çevresinde medrese ve hamamdan oluşan bir külliye meydana getirmiştir. Caminin mimarı
kitabede “Ali ibn Müşeymeş el-Dımışkî” olarak belirtilmiştir.
Büyük bir ihtimalle Aydınoğulları’nın sarayı da bu tepede, kalenin içinde yer almakta idi.
XIX. yüzyılda Selçuk’un küçülmesi ve doğuya doğru kayması üzerine kervansaray olarak
kullanılan, bu arada mihrabının yerine bir kapı kondurulan cami Cumhuriyet Dönemi’nde onarım
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geçirmiş ve sağlam olarak günümüze ulaşmış, medrese ise tarihe karışmıştır. Hamam harap ve
toprağa gömülü olarak durmaktadır.
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Düzgün kesme taş işçiliği gösteren yapı enine dikdörtgen
planları olan bir harimle bir şadırvan avlusundan meydana gelir. Avlunun üç adet girişi vardır.
Kuzey girişi kuzey cephesinin ekseninde, batı ve doğu girişleri ise avluyu bu yönde sınırlayan
duvarların harime komşu olan güney kesimindedir. Avlunun ortasındaki şadırvandan geriye
sekizgen planlı havuzun izleri ulaşmıştır. Avluyu üç yönde (kuzey, doğu ve batı) kuşatan
sundurma devşirme sütunlara oturan içe doğru eğimli bir çatıdan oluşmaktadır. Doğu ve batı
girişlerinin yanındaki merdivenlerden, harimin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde yükselen
minarelere çıkılır. Yan girişleri izleyen kare planlı birimler yıldız tonozlarla örtülüdür.
Harimin planı mihrap duvarına paralel uzanan iki sahın ile mihrap ekseninde bunları kesen
iki kubbeli transeptten oluşur. Sahınların üzeri beşik çatılarla örtülmüş, yapının batı ve doğu
cephelerinde beşik çatıların önü üçgen alınlıklarla (frontonlarla) kapatılmıştır. Söz konusu
tasarımın Şam Emeviye Camii’nden esinlenmiş olduğu hemen belli olmaktadır. Ancak İsa Bey
Camii ile Diyarbakır Ulu Camii, ayrıca mihrap önü kubbelerine sahip Artuklu Dönemi camileri
arasında da benzerlik bulmak mümkündür. Sahınların sınırında sıralanan dört adet devşirme granit
sütunun üzerindeki başlıklardan üçü Aydınoğlu Dönemi’ne ait olup mukarnaslıdır. Diğeri de
kompozit tipte bir Roma başlığıdır. Sütunlar tuğla örgülü sivri kemerlerle birbirine bağlanır.
Günümüzde, mukarnaslı başlıklar dışında, cami hariminde görülebilen özgün bezemeler
mihrabın önündeki kubbenin üçgen pandantiflerinde ve sekizgen kasnağında bulunan mozaik çini
bezemelerdir. Pandantiflerin yüzeyi firuze, koyu mavi ve kahverengi küçük altıgen levhalar ile
kaplanmıştır. Kasnakta ise firuze sırlı mukarnas biçiminde çiniler sıralanmaktadır. Yapının eski
halini gösteren gravürlerde mihrabın, Zengî ve Memluk dönemlerinde görülenlere benzeyen,
renkli taş kakma tekniğiyle meydana getirilmiş, örgü motifleriyle çerçevelendiği dikkati çeker.
Tuğla örgülü ve silindir gövdeli olan minarelerden doğudaki yıkılmış, batıdaki ise onarım
görmüştür.
Caminin özelikle batı cephesine özen gösterilmiştir. Normalde mihrap eksenindeki kuzey
cephesinde olması gereken ana giriş de bu cephede yer almaktadır. Doğu ve kuzey yönlerindeki
girişler batı girişine oranla çok daha ufak boyutlu ve gösterişsizdir. Bu durum şüphesiz ki caminin
konumundan kaynaklanmaktadır: Yapının doğu ve kuzey yönlerinde, üzerinde kalenin ve
bazilikanın bulunduğu tepe yükselmekte, batı yönünde ise, muhtemelen Aydınoğlu Dönemi’nde
meydan şeklinde düzenlenmiş olan geniş bir düzlük uzanmaktadır. Ayrıca İsa Bey’in yaptırdığı
hamam da bu yöndedir. Cephe boyunca yükselen ince uzun taçkapı harimle şadırvan avlusunun
sınırında yer alır. Arazinin eğiminden yararlanılarak batı cephesinin altına bir dizi basık tonozlu
dükkân yerleştirilmiş, ayrıca yüksekte kalan taçkapının önündeki sahanlığa da yanlardan iki
merdiven koluyla çıkış temin edilmiş, sahanlığın altı da bir çeşme nişi olarak değerlendirilmiştir.
Taçkapının sağında (güneyinde) harime açılan, solunda da (kuzeyinde) avluya açılan,
düşey eksenler üzerine yerleştirilmiş ikili pencere grupları sıralanmaktadır. Gerek taçkapıda
gerekse de pencerelerde, beyaz mermerin yanı sıra kırmızı ve siyah renkli taşlar kullanılarak göz
alıcı bezemeler meydana getirilmişir. Taçkapının kavsarasında mukarnas sıraları üzerine oturan
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yivli bir niş ve bunları kuşatan geçmeler bulunur. Hepsi birbirinden farlı şekilde tasarlanmış olan
pencerelerin bazılarında, Memlûk cephelerini hatırlatan derin mukarnaslı söveler, bazılarında da
Zengî Dönemi’nde başlayıp Suriye’de Eyyubî ve Memlûk dönemlerinde devam eden düğümlü
çerçevelerle geçmeli kemerler kullanılmıştır.
Ayasluğ (Selçuk)’daki diğer yapılar:
Selçuk’ta, bir kısmı doğrudan Aydınoğlu Dönemi’ne bağlanan, bir kısmı da AydınoğluOsmanlı geçiş dönemi yapıları olarak değerlendirilebilen ufak boyutlu ilginç eserler tesbit
edilmektedir. Bunlardan İsa Bey Hamamı merkezî kubbeli ve dört eyvanlı geleneksel Türk
hamam şemasına sahiptir. Diğer taraftan kare planlı, giriş cepheleri sivri kemerli nişlerle
hareketlendirilmiş mescitler ve üstyapılarıyla Selçuklu kümbetlerinin geleneğini sürdüren,
piramit biçiminde külahlara sahip türbeler bulunmaktadır.

9.3.2. Mezar Yapıları
Birgi Mehmed Bey Türbesi
Mübarizeddin Gazi Mehmed Bey (ö.1349) * 1334
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Ulu Caminin batısında bulunmaktadır. Kare planlı türbe
mekânını örten kubbe, içeriden pandantiflere, dışarıdan sekizgen bir kasnağa oturur. Türbenin
beden duvarları iri mermer bloklarıyla, kasnak da tuğlayla örülmüştür. Sivri kemerli kapı güney
cephesindedir. Diğer cephelerde, caminin cephelerinde görülen düzende ikili pencere grupları
bulunur.
Kapı kemerinde kilit taşıyla yanlardaki ikinci taşlar yuvarlak rozetlerle süslüdür. Giriş
(güney) cephesinin saçak altında da yuvarlak ve baklava biçimli iri rozetler alternatif olarak
dizilidir. Kubbe sırsız tuğlalar ve firuze sırlı tuğlalarla örülmüştür. Kubbenin göbeğinde firuze ve
patlıcan moru mozaik çinilerden oluşan yuvarlak bir madalyon bulunur. Kubbenin kasnağında
aynı renkte mozaik çinilerle kûfî hatlı bir âyet kuşağı dolaşmaktadır. Kasnak pencerelerinin
kemerlerinde de çini parçalarıyla geometrik dolgular yapılmıştır.
Tire Süleyman Şah Türbesi
? (Gazî Mehmed Bey’in oğlu Emîr Süleyman Şah için) * 1349/50

Mimari ve Süsleme Özellikleri: Malzemesi ve planıyla Birgi’deki Mehmed Türbesi’ne
benzer. Ancak düşey oranları oldukça farklıdır: Gövde aşırı basık tutulmuş, buna karşılık
sekizgen kasnak yükseltilmiştir. Ayrıca kiremit örtülü basık sekizgen piramit biçiminde bir
külâhla donatılmış olan kubbeye geçiş prizmatik üçgenler kuşağıyla (Türk üçgenleriyle)
sağlanmıştır. Sivri kemerli giriş burada da güney cephesinin eksenindedir. Diğer cephelerde
dikdörtgen biçiminde birer pencere yer alır. Kasnağın, gövdeye paralel olan dört kenarında da
ince uzun dikdörtgen birer pencere bulunmaktadır.
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Taş süsleme ayrıntıları Birgi’deki Ulu Cami’nin ve Mehmed Bey Türbesi’nin
kapılarındakilerin tekrarıdır. Tasarım farklı bir mimarın eseri olabilir. Ama taş bezemelerin aynı
usta ekibi tarafından gerçekleştirildiği muhakkaktır. Gerek kapı gerekse de bunu taçlandıran
kitabe burmalı kaval silmelerle kuşatılmıştır. Sivri kemerin kilit taşında ışınsal dolgulu yuvarlak
bir rozet, yanlarda bunu izleyen üçüncü taşlarda da helezonî dolgulu daha küçük birer rozet yer
alır. Kemerle dış çerçeve arasındaki üçgenlerde geometrik geçme dolgulu birer yuvarlak rozetle
bunun yanında damla biçiminde, rûmî dolgulu birer motif bulunmaktadır.
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Uygulamalar
1)
XV. yüzyılda Şair Enverî tarafından kaleme alınan Düsturnâme
inceleyiniz.

adlı eseri

2)
Aydınoğlu Beyliği’nin Akdeniz deniz ticaretindeki önemini ve bunun mimariye
olan etkilerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Şair Enverî tarafından kaleme alınan Düsturnâme (XV. yy.) adlı eseri incelediniz

mi?
2)
Aydınoğlu Beyliği’nin Akdeniz deniz ticaretindeki önemini ve bunun mimariye
olan etkilerini gözden geçirdiniz mi?

190

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aydınoğlu Beyliği coğrafî konumu sebebiyle çevre bölgelerle siyasî, askeri ve ticarî
ilişkiler kurmuştur. Bu ilişkilerin izleri mimari programlarında ve bezeme sanatlarında açıkça
görülmektedir. Çevre kültürlere ve etkilere açık yönünün yanı sıra beyliğin yapılarında Selçuklu
geleniğinin özü de kendini muhafaza etmeye devam eder. Bu duruma en iyi iki örnek, Birgi Ulu
Camii (1312) ile Selçuk İsa Bey Camii’dir (1374). Birgi Ulu Camii’nde (1312) bir yandan gerek
tasarımı gerekse de mozaik çini bezemesi ve ahşap ayrıntılarıyla Selçuklu geleneğine sahip çıkan
Aydınoğlu mimarisi, diğer yandan Şam kökenli bir mimarın (Ali ibn Müşeymeş el-Dımışkî) eseri
olan Selçuk İsa Bey Camii (1374) ile Emevî, Zengî, Memlûk ve Anadolu Selçuklu mimarilerinin
özgün bir sentezini yapmaya muvaffak olmuştur. İslâm mimarisinde ilk olarak Fatımî
Dönemi’nde Kahire’de ortaya çıkan fakat asıl gelişimini Memluk Dönemi’nde gerçekleştiren
anıtsal cephe tasarımı, İsa Bey Camii kanalıyla Anadolu Türk mimarisinin repertuarına girmiştir.
Selçuklu yapılarından farklı olarak, pencerelerin sayıca artmaları, basit ışık menfezleri olmaktan
çıkıp cephenin en önemli tasarım öğeleri haline gelmeleri ve taçkapının cephenin görsel merkezi
konumunu terk ederek pencerelerle birlikte cephenin tümünü kapsayan kompozisyonun bir
parçası haline gelmesi Anadolu’da ilk olarak İsa Bey Camii’nin giriş (batı) cephesinde başarıyla
denenmiş ve Osmanlı mimarisindeki cephe tasarımlarına öncülük etmiştir. Ayrıca yine İsa Bey
Camii, cami harimiyle bütünleşen avlusu, avlunun üç yönde (batı, doğu ve kuzey) revaklar ve
girişlerle donatılması, minarelerin avlu ile harimin birleşme çizgisi üzerine yerleştirilmesi gibi
hususlarda da Osmanlı Dönemi selâtin camilerinin tasarımına ilham kaynağı oluşturmuştur. Diğer
taraftan, yine ilk olarak Fatımî Dönemi’nde Kahire’de inşa edilen El-Akmar Camii’nde
uygulanan, sonra da Memlûk mimarisinde devam ettirilen, cami kotunun yükseltilerek altına
vakıf dükkânlar yerleştirme çözümü Anadolu’ya İsa Bey Camii ile intikal etmiştir. Osmanlı
Dönemi’nde, özellikle yoğun çarşı dokusu içinde yer alan camilerde, ibadet hacmini çevrenin
gürültüsünden soyutlamak ve camiye gelir sağlamak amacıyla bu yerleşim düzenine başvurulmuş
ve bu konuda Selçuk İsa Bey Camii öncü bir model olmuştur.
Birgi’deki Mehmed Bey Türbesi (1334) ile Tire’deki Süleyman Şah Türbesi (1349/50)
kare planlı ve kubbeli tasarımlarıyla erken dönem Osmanlı türbeleriyle paralel bir gelişmeye işaret
eden mezar yapılarıdır. Bu özellikleriyle Aydınoğlu beyliğinin mezar örneklerini Selçuklu
geleneğinden uzak örnekler olarak düşünmek ve yorumlamak gerekmektedir.
Beyliğin yapılarında bir çok Batı Anadolu Beylikleri yapılarında olduğu gibi Roma kökenli
almaşık örgü yaygın biçimde kullanılmış, çevrede rahat bulunan devşirme malzemeye inşaat
faaliyetlerinde sıkça yer verlmiştir. Buna karşılık Birgi Mehmed Bey Türbesi, Tire Süleyman Şah
Türbesi ve Ayasluğ İsa Bey Camii gibi yapılarda, özenli bezeme ayrıntılarıyla donatılmış düzgün
kesme taş işçiliği bir yandan Anadolu Selçuklu, diğer taraftan da Suriye Memlûk mimarilerinin
duvar örgülerini hatırlatmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aydınoğlu Beyliği’nin toprakları Antik Çağ’daki hangi uygarlığın hakimiyet
sahasına denk gelmektedir?
a)

İyonya ve Lidya Krallığı

b)

Frigler

c)

Hititler

d)

Urartular

e)

Galatlar

2)

Aşağıdakilerden hangisi Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmamıştır?

a)

Güzelhisar

b)

Beçin

c)

Birgi

d)

Ayasluğ

e)

İzmir (Müslüman İzmir)

3)

Aydınoğlu Beyliği büyük tarım potansiyelini hangi ovalara borçludur?

a)

Dalaman Ovası

b)

Konya Ovası

c)

Bakırçay Ovaları

d)

Küçük ve Büyük Menderes Ovaları ile Gediz Ovası

e)

Yenişehir Ovası

4)

Aydınoğlu Beyliği’nin deniz ticareti merkezi konumundaki limanı hangisidir?

a)

Knidos Limanı

b)

Myndos Limanı

c)

Side Limanı

d)

Aperlai Limanı
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e)
5)
hangisidir?

Ayasluğ (Antik Efes)
Aydınoğlu Beyliği’nin güç sahibi olmasında ve gelirinde büyük payı olan kaynak

a)

Dericilik

b)

At yetiştiriciliği

c)

Dokumacilık

d)

Denizcilik ve gümrük harçları

e)

Afyon yetiştiriciliği

6) Aşağıdakilerden hangi bölge, Osmanlı’dan önce Aydınoğlu Beyliği’nin ilk fetih
hareketlerini başlattığı yerdir?
a)

Orta Anadolu

b)

Rumeli toprakları

c)

Memluk toprakları

d)

Marmara Bölgesi

e)

Dulkadiroğlu beyliği toprakları

7) Aydınoğlu Beyliği nereye sefer düzenlememiştir?
a)

Antalya

b)

Girit

c)

Kıbrıs

d)

Romanya ve Makedonya

e)

Batı Ege Adaları ile Yunanistan

8)
Aydınoğlu Beyi Gazi Umur Bey ve onun deniz seferleri hakkında kaleme alınan
eserin adı nedir?
a)

El evamirü’l Alaiyye

b)

Bezm u Rezm

c)

Karamanname
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d)

Mülahhas

e)

Düsturnâme

9)
tekrarlar ?

Selçuk İsa Bey Camii plan şeması özellikleri itibariyle hangi yapının plan tasarımını

a)

Şam Emeviye Camii

b)

Hazara Degaron Camii

c)

Konya Alaeddin Camii

d)

Divriği Ulu Camii

e)

Afyon Ulu Camii

10) Selçuk İsa Bey Camii ilkleri oluşturan hangi özelliği ile Osmanlı mimarisine
öncülük etmiştir?
a)

Planı ile

b)

Cephe tasarımları ile

c)

Çini bezemeleri ile

d)

Üst örtü biçimleri ile

e)

Mihrap tasarımı ile

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)d, 4)e, 5)d, 6)b, 7)a, 8)e, 9)a,10)b
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10. SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ (1300 - 1390 & 1402 - 1410)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Saruhanoğulları Beyliği: Tarihçe
10.2. Saruhanoğulları Beyliğinin Genel Mimari Özellikleri
10.3. Saruhanoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
10.3.1. Camiler ve Külliyeler
10.3.2. Medreseler
10.3.3. Tarikat Yapıları
10.3.4. Mezar Yapıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Manisa Mevlevihanesi’nin Beylikler dönemi tarikat yapıları içerisindeki yeri ve
önemi nedir? Mevlevihane hangi tarikatla ilişkili olup, burada görev yapmış olan şeyhler
kimlerdir?
2)
Manisa Ulu Camii’nin plan kurgusunun geçmişten aldığı kökler ile Osmanlı dönemi
merkezi plan şeması geleneğine kazandırdığı unsurlar ve katkılar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Saruhanoğlu
Tarihçe

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Beyliği: Beyliğin siyasi-askeri ve Beyliğin tarihçesi ile ilgili
ticari ilişkileri ile hakimiyet yayınları okuyarak.
sahası hakkında bilgi edinir .

Beyliğe ait mimari eserler Beyliğe ait mimari eserleri Ders
sunumlarını
[dini (cami ve mescit), ve özelliklerini öğrenir, bu inceleyerek ve ders notlarını
eğitim (medrese), tarikat eserlerin Beylikler dönemi okuyarak.
(mevlevihane) ve mezar mimarisi içerisindeki yerleri
yapıları (türbe ve kümbet)]. ile sonraki dönemlere olan
kazanımlarını kavrar.
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Anahtar Kavramlar


Saruhan tahtı



Veliaht-şehzade yönetimindeki sancak merkezi



Manisa



Denizcilik



Gediz Ovası



Saruhan Bey



Merkezi planlı cami



Mevlevihane



Mihrap önü kubbesi geleneği
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Giriş
Bu bölümde, Saruhanoğlu Beyliği’ne ait mimari eserler plan şemaları ve özellikleri
açısından ele alınarak incelenecek ve Beylikler dönemi içerisindeki yerleri ve önemleri
belirtilecektir. Türk mimarisinin sürekliliği bağlamında bu eserlerin sonraki dönemlere olan
katkıları da yeri geldikçe tartışılacaktır.
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10.1. Tarihçe
Saruhanoğulları Batı Anadolu’da, bugünkü Manisa ilinin batısında (Alaşehir ve Salihli
ilçeleri dışında kalan kesimde) ve İzmir ilinin batısında (Menemen, Kemâlpaşa ve Foça
ilçelerinde), Antik Çağ’da Lidya oyarak bilinen yörede hüküm sürmüşlerdir. 1308’e kadar
Anadolu Selçukluları’na, 1308-1335 arasında İlhanlılar’a tabi olan beylik 1335-1390 arasında
bağımsızlığını elde etmiş, 1390-1402 arasında Osmanlı Devleti’ne katılmış, Ankara Meydan
Savaşı’dan sonra (1402) sekiz yıl kadar Osmanlılar’a bağlı olarak yaşamıştır. Başkentleri
Manisa 114 idi. Osmanlı döneminde “Saruhan tahtı” olarak anılan Manisa veliaht-şehzadelerin
yönetiminde bir sancak merkezi olarak önemini devam ettirmiş ve birçok mimari eserle
donatılmıştır.
Güney komşuları olan Aydınoğulları ve kuzey komşuları olan Karesioğulları gibi,
Saruhanoğulları da Ege Denizi’nde varlıklarını gösteren, çeşitli akınlar yapan bir deniz kuvvetine
sahipti. Gediz Ovası’nın bereketli toprakları da beyliğin ekonomik gücüne önemli ölçüde katkıda
bulunmaktaydı.
Saruhanoğulu Emîrleri
l. Saruhan Bey .......................1300-1345
2. Fahreddin İlyas Bey............1345-1357
3. Muzafereddin İshak Çelebi..1357-1388
4. Hızırşah Bey........................1388-1390 & 1404-1410
5. Orhan Bey...........................1402-1404

10.2. Saruhanoğulları Beyliğinin Genel Mimari Özellikleri
Kısa ömürlü olan ve siyasî hayatı devamlı mücadeleler içinde geçen Saruhanoğulları’nın
yoğun bir imar faaliyetinde bulunamadıkları söylenebilir. Ne var ki Saruhanoğlu dönemi mimari
eserlerinin henüz tam bir kataloğu da yapılmamıştır. Yine de bu beylikten günümüze az sayıda
yapının gelebilmiş olduğu dikkati çeker. Duvarlarda özensiz almaşık örgü ve bol miktarda
devşirme malzeme kullanılmıştır.
Saruhanoğlu dönemi mimari eserleri içinde Manisa Ulu Camii (1376), Artuklu dönemi
camilerindeki mihrap önü kubbesini geliştirip Osmanlı dönemi merkezî planlı cami tasarımına
öncülük eden, Anadolu Türk mimarisi tarihinde bir kilit yapı olarak değerlendirilegelmiştir.
Ancak söz konusu cami ile Osmanlı döneminin ilk merkezî planlı yapısı olan ve gerek plan
gerekse de üstyapı açısından ondan çok daha ileri bir düzeye sahip bulunan Edirne/ Üç Şerefeli
Cami (1447) arasındaki doksan yıllık süre zarfında belirli bir gelişme zincirinin ara halkalarını
teşkil edecek yapılar tespit edilememektedir. Anadolu Türk mimarisinin bu sorunu henüz
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yeterince aydınlığa kavuşmamış olsa da Manisa Ulu Camii’nin merkezî planın oluşumundaki
önemli yeri inkâr edilemez.
Manisa Ulu Camii ile aynı yıllara ait Manisa Mevlevîhanesi, 1373 tarihli Antalya
Mevlevîhanesi ile birlikte, Beylikler döneminden günümüze intikal etmiş iki önemli tarikat
yapısından birisidir. Daha önce Selçuklu dönemine ait tarikat yapılarında (hankahlarda ve
zâviyelerde) görülen ve kökleri, Orta Asya’daki Anadolu-öncesi Türk mimarisine uzanan, avlusu
kubbeyle örtülü ve eyvanlı şema burada da kullanılmış, ancak bunun yanı sıra ilk olarak
merkezdeki âyin birimi (semahane) çepeçevre iki katlı seyirci mahfilleriyle kuşatılmıştır.
Manisa’nın Mevlevîliğin tarihinde önemli bir yeri vardır. Tıpkı tahta çıkacak Osmanlı
şehzadelerinin bu kentte bir tür padişahlık stajı yapmaları gibi, Mevlevîliğin merkezi olan ve
Mevlânâ soyundan gelen çelebilerin denetiminde bulunan Konya Mevlânâ Dergâhı’nda postnişin
olacak çelebiler de önce Manisa Mevlevîhanesi’nde şeyh olarak görev yapmaktaydı. Belki de bu
yüzden ilk olarak Manisa Mevlevîhanesi’nde gözlenen bazı özellikler daha sonra Osmanlı
dönemine ait birçok mevlevîhanede devam ettirilmiştir. Geç dönemden bir örnek olarak İstanbulTünel’de XIX. yüzyılın ortalarında bugünkü haliyle yenilenmiş olan Galata Mevlevîhanesi (Divan
Edebiyatı Müzesi) verilebilir.
Manisa Ulu Camii ve Mevlevîhanesi dışında kalan yapılarda Saruhanoğlu mimarisinin çok
önemli atılımlar gerçekleştirdiği söylenemez. Ulu Cami’ye bitişik olan medrese Selçuklu
döneminin açık avlulu/eyvanlı tasarımını, Manisa İlyas Bey Camii (1362) de Selçuklu
mescitlerinin tasarımı sürdürür. Manisa’daki Saruhan Bey Türbesi (ö.1345), Revak Sultan Türbesi
(XIV.yy. ortaları), kare planlı ve kubbeli tasarımlarıyla diğer beylik dönemi türbeleriyle aynı
özellikleri paylaşır. Diğer taraftan Ulu Cami’ye bitişik olan İshak Çelebi Kümbedi ise kriptalı
altapısı ve kubbeli üstyapısıyla, Anadolu Türk mimarisinde Beylikler döneminde gerçekleşen
kümbetten türbeye geçişe ilginç bir örnek oluşturmaktadır.

10.3. Saruhanoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
10.3.1. Camiler ve Külliyeler
Manisa İlyas Bey Camii
Fahreddin İlyas Bey * 1362
Mimari Özellikleri: Kitabesi bulunan en eski tarihli Saruhanoğlu yapısıdır. Almaşık
örgülü duvarlara sahip olan kare planlı harim kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye geçiş öğesi olarak
tromp kullanılmıştır. İki birimli bir son cemaat yeriyle Selçuklu dönemi mescitlerinin özelliklerini
devam ettirmektedir.
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Manisa / Ulu Camii ve Külliyesi
(Cami, medrese, kümbet, çeşmeler, mevlevîhane)
Muzaffereddin İshak Çelebi * 1376(cami) - 1378(medrese)
Mimar Emet bin Osman (kümbedin kitabesinde)
Yerleşim Planı: Manisa’nın güneyindeki Sipil Dağı’nın eteklerinde, kent görünümüne
egemen bir yamaç üzerinde yer alan külliyede cami, medrese ve kümbet birimleri tek bir kitle
içinde toplanmıştır. Doğuda cami, batıda medrese yer almakta, bunların avlularını birleştiren
kapının güneyinde, camiyle medresenin arasında İshak Çelebi’nin kümbedi bulunmaktadır.
Külliyenin mimari programı içindeki iki çeşme minarenin kaidesinin yanlarında yer alır. Aynı
topluluğun bir parçası olarak nitelendirilebilen cami-medrese-kümbet kitlesinin güney yönünde
bağımsız bir yapı olarak inşa edilmiştir.
Mimari ve Süsleme Özellikleri:
Cami: Doğu-batı doğrultusunda gelişen, dikdörtgen planlı, eşit büyüklükte bir harim ve bir
avludan meydana gelir. Duvarlarda bol miktarda devşirme taşın yanı sıra moloz taş ve tuğla da
kullanılmıştır. Avlunun kuzey duvarının ekseninde taçkapı yer alır. Taçkapının üzerindeki yarım
kubbenin içi yivlerle dolgulanmış, çevresi renkli taş kakmalı bir kemerle kuşatılmıştır. Yanlarda
yer alan sivri kemerli nişlerin üzerinde, kırmızı renkli taşlar ve firuze renkli çini parçalarıyla
kakma olarak yapılmış örgülü yuvarlak birer madalyon bulunur. Ayrıca ortada firuze sırlı ve yivli
bir çini kabara yer alır. Bütün bu süsleme öğelerine rağmen söz konusu taçkapıda, Selçuklu
dönemi taçkapılarından farklı olarak anıtsallık iddiası gözlenmez.
Avlu batı, doğu ve kuzey yönlerinde, ikişer sıra halinde, kubbemsi çapraz tonozların
örttüğü kare planlı birimlerle kuşatılmıştır. Hemen hepsi devşirme olan sütunlara tuğla örgülü ve
sıvalı sivri kemerler oturmaktadır. Sütun başlıklarının bir kısmı Roma ve Bizans dönemlerine ait
devşirme parçalardır. Bir kısmı ise Saruhanoğlu dönemine ait olup köşeleri mukarnaslarla
bezelidir. Derin bir revak oluşturan bu iki sıralı birimlerin zemini avluya göre yükseltilmiştir.
Selçuk / İsa Bey Camii’nde (1374) de görülen bu özellik daha sonra Osmanlı camilerinin şadırvan
avlularında sürdürülecektir. Avlunun merkezinde bir havuz, batı yönünde medrese avlusuna ve
türbeye açılan kapı, güney yönünde harimin duvarı, bu duvarın ortasında, taçkapı ve mihrapla
aynı eksen üzerindeki harim girişi yer alır.
Harimin girişi son derecede gösterişsizdir. Sıvalı duvarların üst kesimlerinde sıralanan
küçük boyutlu pencereleryle cepheler de oldukça durağandır. Harim mekânı enine 4, boyuna 7
birime ayrılmak üzere, 28 birimli olarak tasarlanmış, mihrap-taçkapı ekseni üzerine, mihrap
duvarına bitişik olarak 3 x 3 = 9 birimlik bir bölüm kubbeyle örtülmüştür. Mihrap önü kubbesinin
3 birim kadar genişletilmesi Anadolu Türk mimarisinde daha önce Artuklu camilerinde görülmüş
olan bir özelliktir. Kubbeli bölüm dışında kalan 19 birim sivri kemerlere oturan kubbemsi çapraz
tonozlarla örtülüdür. Kubbe ise, ikisi mihrap duvarına gömülmüş olan altı paye tarafından
taşınmaktadır. Mihrap ekseninde yer alan ve kuzeye (taçkapı yönüne) açılan kemer yivli olarak
tasarlanmış, böylece yapının ana ekseni ve mihrap önü bölümünün ayrıcalığı vurgulanmıştır.
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Mihrabın basitliğiyle ahşap minberin ihtişamı ilginç bir tezat oluşturur. Beylikler dönemi
minberlerinin en güzel örneklerinden biri olan bu eser bütünüyle ceviz ağacından yontulmuş,
kündekârî tekniğiyle meydana getirilmiştir. İçleri rûmî dolgulu ufak boyutlu geometrik parçaların
oluşturduğu minberde âyet ve hadis ibareleri içeren kartuşlar da bulunmaktadır. Minberi yapan
ustanın adı da belirtilmiştir: Antepli (Ayıntabî) Mehmed bin Abdülaziz ibn el-Dıkkî. Aynı ustanın
imzası çeyrek yüzyıl sonra Osmanlı başkenti Bursa’da Ulu Cami’nin minberinde karşımıza
çıkacaktır. Bu husus, Selçuklu döneminde olduğu gibi, Beylikler döneminde de gezgin ustaların
varlığını kanıtlar. Memlûk Devleti’ne bağlı Dülkadiroğlu Beyliği’nin topraklarından gelen
Mehmed bin Abdülaziz’in bu eserinde, Selçuklu üslubunun yanı sıra Memlûk üslubuna bağlanan
özellikler de teşhis edilebilir.
Camide minber dışında özgün süsleme öğesi günümüze intikal etmemiştir. Camiyle
medrese arasında, kitlenin kuzey sınırında yükselen minare tuğla örgülüdür. Silindir biçimindeki
gövdesinde firuze sırlı tuğlalarla zikzaklar meydana getirilmiş, ayrıca gövdenin orta kesiminde
sırlı tuğlalar yatay ve dikey sıralar halinde kullanılmıştır. Minareyi yanlarından kuşatan çeşmeler
sivri kemerli nişlerle donatılmıştır.

10.3.2. Medreseler
Manisa İshak Bey (Ulu Cami) Medresesi: Kitabesine göre camiden iki yıl sonra (1378)
yaptırılmış, mimar Emet bin Osman tarafından tasarlanmıştır. Külliyedeki diğer yapıların da aynı
mimarın eseri olması muhtemeldir. Açık avlusu, avluyu kuşatan eyvanları ve iki katlı öğrenci
odalarıyla Selçuklu dönemi medrese şemasını sürdürür. Ancak devşirme malzeme, moloz taş ve
tuğlayla özensiz biçimde örülmüş olan duvarları, ayrıca taçkapısının mütevazı tasarımıyla
onlardan ayrılır. Ayrıca avlu cephelerinin bitiminde yer alan testere saçaklar, erken dönem
Osmanlı yapılarıyla ortak olan Bizans kökenli bir ayrıntıdır. Avlunun kuzeyinde, sivri kemerli bir
nişin içinde bağımsız taçkapı, gerisinde sivri beşik tonozlu giriş eyvanı, bunun karşısında, avlunun
güneyinde sivri beşik tonozlu mescit-dershane eyvanı, doğuda cami avlusuna açılan çapraz
tonozlu geçit, bunlardan arta kalan alanlara, iki kat halinde, beşik tonozlu odalar yerleştirilmiştir.

10.3.3. Tarikat Yapıları
Manisa Mevlevîhanesi: Selçuklu döneminin kapalı avlulu (kubbeli) medreseleri ve aynı
şemaya sahip tarikat yapıları (örnek: Konya Sahip Ata Hankahı) gibi, mevlevîhanenin
çekirdeğinde de kare planlı, ve kubbeli bir sofa (kapalı avlu) birimi yer alır. Semahane olarak
kullanılan bu birim sivri beşik tonozlu dört eyvanla kuşatılmıştır. Güneydeki eyvan mihraplı
mescit ve “mutrıbhane”115 bölümüdür. Bu bölümün vakit namazlarında mescit olarak kullanıldığı,
sema âyinleri sırasında ise mutrıba (musiki heyetine) tahsis edildiği anlaşılmaktadır. Kuzeydeki
eyvan girişe, doğu ve batı yönlerindeki eyvanlar ise kendi içlerinde ahşap katlarla bölünerek sema
âyinlerini seyredenlere (züvvâr) ayrılmıştır. Eyvanlar arasında kalan (L) planlı bölgelere,
medresedeki öğrenci odalarının yerini alan derviş odalarına (dedegân hücrelerine) konmuştur.
Mevlevîhanelerde, “mukabele” olarak anılan âyinler sırasında, sazendelerden ve âyin okuyanlardan
(âyinhanlardan) oluşan musiki heyeti “mutrıb”, bunlara tahsis edilen mekân ise “mutrıbhane / mutrıb maksûresi /
mutrıb mahfili” olarak adlandırılır.
115
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Cami ve medrese gibi durağan cephelere sahip olan yapının kuzeyinde, zemini yükseltilmiş,
yanlardan duvarlarla kapatılmış, ahşap direkli ve sakıflı bir giriş sundurmasının bulunduğu
anlaşılmaktadır.

10.3.4. Mezar Yapıları
Manisa İshak Bey Kümbedi: Kümbedin sivri kemerli girişi camiyle medrese bağlantısını
sağlayan çapraz tonozlu geçide açılır. Kemerin oturduğu sütunlar Bizans dönemine ait ilginç
devşirme parçalardır: Kalın düğümlerle birbirine bağlanan üç ince sütundan oluşurlar. Geometrik
bezemeli ahşap kapı kanatları özgündür. Kare planlı mekânın üstü pandantifli kubbeyle örtülüdür.
Altında tonozlu bir kripta bulunan yapıda örtü olarak piramidal külâh yerine kubbenin
kullanılması olması türbe olarak adlandırılmasına sebep olmuştur.
Manisa Saruhan Bey Türbesi ve Revak Sultan Türbesi: Manisa Saruhan Bey
Türbesi’nin XIV. yy. ortalarına, Revak Sultan Türbesi’nin de XIV. yy. 3. çeyreğine ait
olabileceği tahmin edilmektedir.
Mimari Özellikleri: Her iki yapı da almaşık örgülü duvarları olan, kare planlı ve kubbeli
yapılardır. Giriş cepheleri birer geniş sivri kemerle hareketlendirilmiştir.

205

Uygulamalar
1)
Manisa Mevlevihanesi’nin plan şemasının Ortaçağ dönemi tarikat yapıları
içerindeki yerini karşılaştırmalı bir yöntemle ele alarak inceleyiniz.
2)
Manisa Mevlevihanesi’nin, Mevlevi tarikatına bağlı mevlevihaneler içerisindeki
yerini ve önemini öğreniniz.
3)
Manisa Ulu Camii’nin plan şemasının Osmanlı mimarisinin merkezi plan şemasına
olan katkısını öğrenerek, Edirne Üç Şerefeli Camii’nin plan şeması ile Ulu Camii’nin plan
şemasını karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
Manisa Mevlevihanesi’nin plan şeması ile Ortaçağ döneminde tarikat yapılarında
görülen plan tiplerini gözden geçirdiniz mi?
2)
Manisa Mevlevihanesi’nin, Mevlevi tarikatına bağlı mevlevihaneler içerisindeki
yerini ve önemini öğrendiniz mi?
3)
Manisa Ulu Camii’nin plan şemasının Osmanlı mimarisinin merkezi plan şemasına
olan katkısını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Saruhanoğulları’nın kısa ömürlü bir beylik olmaları sebebiyle yoğun bir imar faaliyetinde
bulunamadıkları söylenebilir. Bunu ifade ederken, Beyliğe ait tüm yapıların eksiksiz bir listesinin
de henüz yapılamadığını göz ardı etmemek gerekir. Beyliğin başkenti konumundaki Manisa,
veliaht-şehzade yönetimindeki önemli bir sancak merkezidir. Beyliğe ait mimari eserler içerisinde
Manisa Ulu Camii (1376), Artuklu dönemi camilerindeki mihrap önü kubbesini geliştirip Osmanlı
dönemi merkezî planlı cami tasarımına öncülük etmiş önemli bir eserdir. Manisa Ulu Camii ile
aynı yıllara ait Manisa Mevlevîhanesi, 1373 tarihli Antalya Mevlevîhanesi ile birlikte, Beylikler
döneminden günümüze intikal etmiş iki önemli tarikat yapısından birisidir. Daha önce Selçuklu
dönemine ait tarikat yapılarında (hankahlarda ve zâviyelerde) görülen ve kökleri, Orta Asya’daki
Anadolu-öncesi Türk mimarisine uzanan, avlusu kubbeyle örtülü ve eyvanlı şema burada da
kullanılmış, ancak bunun yanı sıra ilk olarak merkezdeki âyin birimi (semahane) çepeçevre iki
katlı seyirci mahfilleriyle kuşatılmıştır. Manisa’nın Mevlevîliğin tarihinde önemli bir yeri vardır.
Tıpkı tahta çıkacak Osmanlı şehzadelerinin bu kentte bir tür padişahlık stajı yapmaları gibi,
Mevlevîliğin merkezi olan ve Mevlânâ soyundan gelen çelebilerin denetiminde bulunan Konya
Mevlânâ Dergâhı’nda postnişin olacak çelebiler de önce Manisa Mevlevîhanesi’nde şeyh olarak
görev yapmaktaydı. Belki de bu yüzden ilk olarak Manisa Mevlevîhanesi’nde gözlenen bazı
özellikler daha sonra Osmanlı dönemine ait birçok mevlevîhanede devam ettirilmiştir. Manisa Ulu
Camii ve Mevlevîhanesi dışında kalan yapılarda Saruhanoğlu mimarisinin çok önemli atılımlar
gerçekleştirdiği söylenemez. Beyliğe ait diğer medrese, mescit ve mezar yapılarında ise Selçuklu
geleneği devam ettirilmiştir. Sadece İshak Çelebi Kümbedi’nin kriptalı altapısı ve kubbeli
üstyapısı, Anadolu Türk mimarisinde Beylikler döneminde gerçekleşen kümbetten türbeye geçişe
örnek teşkil etmesi açısından önem arz etmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Saruhanoğlu Beyliği’nin toprakları Antik Çağ’daki hangi uygarlığın hakimiyet
sahasına denk gelmektedir?
a)

İyonya

b)

Frigler

c)

Lidya

d)

Hititler

e)

Urartular

2)

Saruhanoğlu Beyliği’nin başkenti neresidir?

a)

Beçin

b)

Manisa

c)

Tire

d)

Selçuk

e)

Aydın

3)
önemlidir?

Saruhanoğlu Beyliği’nin toprakları (Manisa) Osmanlı döneminde hangi açıdan çok

a)

Önemli ilmi eserlerin kaleme alındığı bir yer olması açısından

b)

Ticaret açısından

c)

Çevre kültürlerle kurduğu ilişki açısından

d)

Verimli toprakları açısından

e)

Veliaht-şehzadelerin yetiştirildiği bir yer olması açısından

4)
Manisa Ulu Camii’nin plan şemasının özü açısından cami hangi kompozisyonların
birlikteliğinden meydana gelen bir yapı olarak en doğru şekilde tanımlanabilir?
a)

Mihrap önü kubbesi ile orta avlu geleneğini birleştirir bir yapı olarak

b)

Mihrap önü kubbesi ile eyvan birlikteliğini sergileyen bir yapı olarak

c)

Mihrap önü kubbesi ile mihrap duvarına dik sahın geleneğini birleştiren bir yapı

olarak
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d)

Mihrap önü kubbesi geleneği ile merkezi plan şemasını birleştiren bir yapı olarak

e)

Tek ve merkezi bir kubbeyle örtülü bir yapı olarak

5)
Manisa Ulu Camii plan şeması itibariyle Osmanlı dönemine ait hangi camiye
öncülük ettiği söylenebilir?
a)

Edirne Üç Şerefeli Camii

b)

Bursa Ulu Camii

c)

Edirne Eski Camii

d)

İznik Hacı Özbek Camii

a)

Bursa Yıldırım Camii

6)

Manisa Mevlevihanesi hangi tarikatın tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir?

a)

Halvetilik

b)

Kadirilik

c)

Nakşibendilik

d)

Bektaşilik

e)

Mevlevilik

7)

Manisa İlyas Bey Camii’nin banisi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Fahreddin İlyas Bey

b)

Saruhan Bey

c)

Muzafereddin İshak Çelebi

d)

Hızırşah Bey

e)

Orhan Bey

8)

Manisa Ulu Camii ile Külliyesi’nin banisi kimdir?

a)

Hızırşah Bey

b)

Fahreddin İlyas Bey

c)

Orhan Bey
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d)

Muzafereddin İshak Çelebi

e)

Saruhan Bey

9)
Manisa Ulu Camii Külliyesi’nin bir parçası olan kümbetin kitabesinde adı geçen
mimar aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ali ibn Müşeymeş el-Dımışkî

b)

Baba Can

c)

Mimar Emet bin Osman

d)

Musa bin Abtullah

e)

Şeyh Seyyid el-Hac Abdülvehhab Efendi

10)

Manisa Ulu Camii’nin minberinin ustasının adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Antepli (Ayıntabî) Mehmed bin Abdülaziz ibn el-Dıkkî

b)

Usta İsa

c)

Muzafereddin bin Abdülvahid

d)

İbn Neccâr/Dülgeroğlu” lakaplı Murad oğlu Hacı Nusret

e)

Hoca/Hâce Ebûbekir

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)e, 4)d, 5) a, 6)e, 7)a, 8) d ,9c , 10)a
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11. GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ (1260 civ.-1390 & 1402-1429)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Germiyanoğulları Beyliği: Tarihçe
11.2. Germiyanoğlu Beyliği Mimarisinin Genel Özellikleri
11.3. Germiyanoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
11.3.1. Camiler ve Mescitler
Afyonkarahisar Kubbeli Mescit
Kütahya Kurşunlu Camii
Afyonkarahisar Pekmezpazarı Mescidi (Analcı Mescidi)
Afyonkarahisar Ak Mescit
Afyonkarahisar Kâbe Mescidi
Kütahya İshak Fakîh Camii
Kütahya Hisarbeyoğlu Camii (Saray Camii)
11.3.2. Eğitim Yapıları: Medreseler
Kütahya Vacidiye Medresesi
Kütahya İshak Fakîh Medresesi
11.3.3. Çok Fonksiyonlu Yapılar
Kütahya II. Yakub Bey İmareti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Germiyanoğlu Beyliği ile Erken Osmanlı Mimarisi arasında hangi açıdan
benzerlikler söz konusudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Germiyanoğlu
Tarihçe

Kazanım

Beyliği:

Beyliğe ait mimari eserler

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Beyliği siyasi ve askeri
tarihini öğrenir.

Germiyanoğlu Beyliği’nin
tarihçesi ile ilgili yayınları
okuyarak

Beyliğe ait anıtların mimari
ve
bezeme
özellikleri
öğrenir

Ders
sunumlarını
inceleyerek ve ders notlarını
okuyarak.
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Anahtar Kavramlar


Kütahya



İnançoğulları



Rasathane (Gözlemevi)



Erken Osmanlı dönemi mimarisiyle benzerlikler
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Giriş
Bu bölümde, Germiyanoğlu Beyliği’ne ait mimari eserler (cami ve mescitler, eğitim
yapıları: medreseler, çok fonksiyonlu yapılar: imaretler) plan ve bezeme özellikleri ile ele alınarak
tanıtılmaktadır.
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11.1. Tarihçe
Batı Anadolu’nun en köklü ve en uzun ömürlü Türkmen beyliğini kurmuş olan
Germiyanoğulları Oğuzlar’ın Avşar boyundandır. Beyliğin sınırları Kütahya, Uşak, Afyon,
Denizli illeriyle Manisa ilinin doğu kesimini içine almakta, aşağı yukarı Antik Çağ’daki Frigya
bölgesine tekabül etmekteydi. Anadolu Selçukluları’nın batı sınırındaki uç beyleri olan
Germiyanoğulları 1260 civarında Selçuklular’a bağlı bir beylik kurmuşlar, bu bağlılık 1308’e
kadar sürmüş, 1335’e kadar İlhanlılar’a tabi olmuşlar, 1335-1390 arasında bağımsız kalmışlardır.
1390’da Osmanlı Devleti tarafından ilhak edilen beylik Ankara Meydan Savaşı’ndan (1402) sonra
yeniden kurulmuş, ancak 1414’te tekrar Osmanlılar’ın tabiyetine girmiş, 1429’da da kesin olarak
bu devlete katılmıştır. Denizli ve çevresinde 1276-1368 arasında hüküm sürmüş olan
İnançoğulları da Germiyanoğulları’nın bir koludur.
Anadolu’daki diğer bazı beylik hanedanlarından farklı olarak, Osmanoğulları ile olumlu
ilişkiler kurmuş olan Germiyanoğulları’ndan, 1429’dan XX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde
önemli görevler alan kişiler yetişmiştir116. Ayrıca Germiyanoğulları’nın 4. emîri olan Süleyman
Şah Bey (ö.1387) Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hatun ile
evlenmiş, bu evlilikten doğan Devlet Hatun da Yıldırım Bayezid ile evlenmiştir. Başkentleri
Kütahya idi. Kütahya Osmanlı döneminde de, Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi olarak önemli
konumunu sürdürmüştür.
Germiyanoğlu Emîrleri
l. Kerimeddin Ali Şîr Bey.......1260civ.-1264
2. I. Yakub Bey........................1264-1325civ.
3. Mehmed Bey........................1325civ.-1360civ.
4. Süleyman Şah Bey (Adil).....1360civ.-1387
5. II. Yakub Bey.......................1387-1390 & 1402-1429

11.2. Germiyanoğlu Beyliği Mimarisinin Genel Özellikleri
Germiyanoğlu Beyliği ile Osmanlı Beyliği arasında siyasî tarihte gözlenen yakın ilişkiler
bu iki devletin mimarilerine de yansımıştır. Nispeten erken tarihli (1314) olan ve Selçuklu
döneminin kapalı avlulu (kubbeli) medrese geleneğini sürdüren Kütahya Vacidiye Medresesi,
diğer taraftan Selçuklu mescitlerinin tasarımını büyük ölçüde tekrar eden bazı mescitler hariç
tutulursa, Germiyanoğlu mimari eserlerinin çoğunluğu erken dönem Osmanlı mimarisinin
özelliklerini yansıtmaktadır. Kütahya’da bulunan Kurşunlu Cami (1377), İshak Fakîh Camii
(1433) ve Hisarbeyoğlu Camiii (1487) kare planlı ve kubbeli harimleri, sivri kemerli ve kubbeli
son cemaat yerleriyle daha önce, XIII. yüzyıl Selçuklu mescitlerinden hareketle XIV. yüzyılın ilk
II. Abdülhamid’in saltanat döneminde (1876-1909) adliye nazırlığı yapmış olan Germiyanoğlu
Abdurrahman Nureddin Paşa bunlardan birisidir.
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yarısında Osmanlılar’ın geliştirmiş oldukları şemayı tekrar eder. Esasen bu yapılardan son ikisi,
beyliğin Osmanlı Devleti’ne katılmasından (1429) sonra, Osmanlı bürokrasisi içinde görevlerini
sürdüren Germiyanoğlu döneminin ileri gelen yöneticileri tarafından yaptırılmıştır.
Diğer taraftan Kütahya’daki II. Yakub Bey İmareti (XV. yy. l. çeyreği), yine Osmanlı
mimarisinin, Selçuklu dönemi kapalı avlulu (kubbeli) medreselerinden ve tarikat yapılarından
esinlenerek üretmiş olduğu tabhaneli cami (imaret) tasarımının değişik bir uygulamasıdır.
Bütün Batı Anadolu beyliklerinde ve bu arada erken dönem Osmanlı yapılarında görülen
almaşık örgü Germiyanoğlu mimarisinde de kullanılmış, bazı yapılarda da düzgün kesme taş
örgüye yer verilmiştir. Süsleme programı, yapıların çoğunda son derecede yalındır.

11.3. Germiyanoğlu Beyliğine Ait Mimari Eserler
11.3.1. Camiler ve Mescitler
Afyonkarahisar Kubbeli Mescit
Hacı Ali bin İdris * 1330
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Küçük boyutlu, kare planlı (7.40 x 7.40 m.) ve kubbeli
bir harimden ibarettir. Son cemaat yeri ve minaresi bulunmayan mescidin duvarları kaba yontulu
siyah Afyon taşından örülmüş, taşların arasında kalın kireç harçlı derzler kullanılmıştır. Kuzey
duvarının ortasında, silmelerden oluşan dikdörtgen bir çerçevenin içindeki sivri kemerli giriş,
bunun tam karşısında, güney duvarının ortasında da mihrap nişi bulunur. Batı duvarında iki, diğer
duvarlarda birer tane olmak üzere, toplam beş adet dikdörtgen pencereyle aydınlanan harimde
kubbeye geçiş prizmatik üçgenlerle sağlanır. Oniki köşeli bir kasnağa oturan kubbe, onikigen
tabanlı basık piramit biçiminde bir külâhla gizlenmiştir. Gerek bu külâh gerekse de beden
duvarlarıyla kasnak arasında kalan yüzeyler kiremit kaplıdır. Mihrabın kavsarasındaki basit
mukarnaslar dışında herhangi bir süslemeye rastlanmaz.
Kütahya Kurşunlu Camii
Ahî Şeyh Mehmed * 1377
Mimari Özellikleri: Kareye yakın dikdörtgen planlı (7.26 x 7.09 m.) ve kubbeli bir
harimle üç birimli bir son cemaat yerinden meydana gelir. Harimin duvarlarında, kesme taş ve
tuğla sıralarından oluşan almaşık örgü, son cemaat yerinde ve minarenin kaidesinde kesme taş
örgü kullanılmıştır. Yanlardan kapalı olan son cemaat yerinde ortadaki birim aynalı tonoz,
yanlardaki birimler kubbeler ile örtülüdür. Kurşun kaplamalı örtü öğelerini taşıyan sivri kemerler
yanlarda duvarlara, arkada (güneyde) harimin duvarına, önde (kuzeyde) ise iki adet dikdörtgen
kesitli payeye oturur.
Harimin kuzey duvarında, ortada basık kemerli giriş, yanlarda dikdörtgen açıklıkları
sövelerle çerçevelenmiş, sivri hafifletme kemerleri olan iki birer pencere yer alır. Doğu duvarında
da aynı türde iki pencere bulunur. Bunların yanı sıra, kubeye geçişi sağlayan prizmatik üçgenler
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kuşağının (Türk üçgenlerinin) içinde, güney, doğu ve batı duvarlarında .irer tane sivri kemerli tepe
penceresi açılmıştır. Basık silindir biçiminde (daire planlı) bir kasnağa (tambura) oturan kubbe
kurşun kaplıdır. Tamburla beden duvarları arasında kalan sahalar ise kiremitlerle örtülmüştür.
Harimin kuzeydoğu köşesinde yükselen minare, dışa taşkın, kare planlı bir kaideye oturur. Üçgen
yüzeylerden oluşan pabuç kısmı, silindir biçimindeki gövdeyle petek, altı testere silmelerle
dolgulu şerefe tuğladan örülmüştür.
Afyonkarahisar Pekmezpazarı Mescidi (Analcı Mescidi)
? * 1381
Mimari Özellikleri: Son cemaat yeri bulunmayan mescidin kare planlı (6.00 x 6.00 m.)
harimi, prizmatik üçgenler kuşağına oturan kasnaksız bir kubbeyle örtülüdür. Kuzey duvarının
ekseninde giriş, bunun karşısında yarım daire planlı mihrap nişi bulunur. Duvarların alt
kesiminde, giriş (kuzey) cephesinde iki, doğu cephesinde bir tane olmak üzere, toplam üç pencere
vardır. Aslında sivri kemerli olan bu pencereler 1950’i yıllardaki bir onarımda yuvarlak kemerli
olarak yenilenmiştir. Ayrıca güney ve batı duvarlarında birer tane tepe penceresi yer alır. Yapının
kuzeybatı köşesine sonradan bir minare eklenmiştir.
Afyonkarahisar Ak Mescit
Ketenci (Ketanî) Hacı Hamza bin Hacı Hasan * 1397
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Plan ve üstyapı olarak Kütahya’daki Kurşunlu Cami’ye
(1377) çok benzer. Kare planlı (7.50 x 7.50 m.) bir harimle üç birimli son cemaat yerinden oluşur.
Ancak burada harimin duvarlarında almış örgü yerini kesme taş örgüye terk etmiş117, son cemaat
yerini yanlardan kapatan duvarlar da ortadan kalkmış, aynı noktada yer alan minare
yükseltilmiştir.
Son cemaat yerinin planında ve örtü sisteminde de bazı farklılıklar vardır: Ortadaki birim
daraltılarak dikdörtgen planlı olarak tasarlanmış, Bursa kemeri profilli bir tonozla, yanlardaki
birimler de tekne tonozlara örtülmüştür. Tonozların üzerinde, üç yöne doğru meyilli (kırma çatı
görünümünde), kiremit kaplı bir kâgir dolgu bulunmaktadır. Son cemaat yerinin tonozlarını
taşıyan sivri kemerler önde kare planlı dört payeye, arkada harimin kuzey duvarındaki konsollara
oturur.
Harim duvarlarının alt kesiminde ikişer tane, hafifletme kemerli dikdörtgen pencere yer
alır. Bunların ortasında, kuzey duvarında giriş, güney duvarında mihrap bulunur. Alt sıradaki
pencerelerin ortalarına gelecek şekilde, sivri kemerli birer tepe penceresi, ayrıca kasnağın içinde
de sivri kemerli dört küçük pencere açılmak suretiyle mekân bol ışığa kavuşturulmuştur.
Prizmatik üçgenler kuşağıyla donatılmış olan, kurşun kaplı kubbe oniki köşeli basık bir kasnağa
oturur.

Yapının halk arasında “Ak Mescit” olarak tanınmasının sebebi cephelerinin açık renkli kalker taşıyla
örülmüş olmasıdır.
117
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Minare harimin kuzeydoğu köşesine yerleştirilmiştir. Cepheden taşan kare planlı kaide
kesme taş örgülüdür. Beden duvarlarının saçak hizasına kadar yükselen kaidede, son cemaat yeri
kemerlerinin üzengi hizasında kare kesitten sekizgen kesite geçilmiş, aradaki üçgenler koni
biçiminde dolgularla donatılmıştır. Üçgen yüzeylerden oluşan pabuç, silindir biçimindeki
gövdeyle petek, testere silmelerle dolgulanmış şerefe tuğla örgülüdür. Kurşun kaplı koni
biçiminde bir külâhla son bulan minarenin yapının kitlesiyle gösterdiği uyum, ayrıca oranlarındaki
ahenk Ak Mescid’e etkileyici bir görünüm kazandırmaktadır. Kayda değer yegâne süsleme
mihrabın kavsarasındai mukarnaslı dolgudur.
Afyonkarahisar Kâbe Mescidi
Hacı Muhammed bin Hacı Yusuf * 1397
Mimari Özellikleri: Son cemaat yeri bulunmayan bu mescidin harimi 7.10 x 7.10 m.
boyutlarındadır. Duvarlar iri bazalt bloklarıyla örülmüştür. Silmelerden dikdörtgen bir çerçeve
içine alınmış olan basık kemerli giriş, Selçuklu mescitlerinde olduğu gibi yana (doğu cephesine)
alınmıştır. Biri bu cephede, ikisi güney cephesinde olmak üzere, toplam üç adet dikdörtgen
pencere bulunur. Güneydeki pencerelerin söveleri devşirmedir. Ayrıca her cephede, bazıları
dikdörtgen, bazıları sivri kemerli olan birer tepe penceresi bulunur. Sekizgen kasnak üzerinde
yükselen, kurşun kaplı kubbeye geçiş prizmatik üçgenler kuşağıyla sağlanmıştır. Kısa boylu
minare harimin güneydoğu köşesinde, duvarların üzerine oturur.
Kütahya İshak Fakîh Camii
Cemâleddin İshak Fakîh * 1433
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Germiyanoğlu Beyliği’nin Osmanlı topraklarına
katılmasından hemen sonra inşa ettirilen bu caminin banisi Germiyanoğlu ulemasından
Cemâleddin İshak Fakîh’dir. Son cemaat yerinin cephesiyle minare kesme taş, diğer duvarlar
almaşık örgülüdür.
Bu yapıda Kurşunlu Cami’nin tasarımı tekrar edilmiş, ancak son cemaat yerinin sağındaki
(batısındaki) kubbeli birim batı ve kuzey yönlerinden kapatılarak doğuya açılan bir revak haline
getirilmiş ve İshak Fakîh’in türbesi olarak kullanılmıştır 118 . Ayrıca bu birim batıya doğru,
dikdörtgen planlı ve yarım kubbe örtülü bir mekânla da genişletilmiştir. Son cemaat yeri -türbe
olarak kullanılan da dahil olmak üzere- kare planlı ve kubbeli üç birimden oluşur. Pandantiflerle
geçilen kubbelerin iç yüzeyleri dilimlidir. Kubbelerin üzerinde, kırma çatı görünümünde, kiremit
örtülü bir kâgir dolgu bulunmaktadır. Taşıyıcı sistem, köşelere yerleştirilmiş iki paye ve bunların
arasındaki iki sütundan meydana gelir 119 . Kaval silmeli sütun başlıkları devşirmedir. Sivri
kemerler ahşap gergilerle takviye edilmiştir.

118

Aynı döneme ait Osmanlı eserlerinden Amasya’daki Yörgüç Paşa Camii’nde de buna benzer bir türbeyle

karşılaşılır.
Erken dönem Osmanlı camilerinden bazılarının son cemaat yerlerinde de taşıyıcı olarak payeler ve
sütunlar birlikte kullanılmıştır. Örnek olarak Bursa’daki 1339/40 tarihli Orhan Gazi Camii ile 1426 tarihli Muradiye
Camii verilebilir.
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Kare planlı (8.07 x 7.87 m.) harimin kuzey duvarında, ortada basık kemerli giriş, bunun
sağında bir pencere, batı ve güney duvarlarında da ikişer pencere vardır. Duvarların alt kesiminde
bulunan bu dikdörtgen pencerelerden başka kasnakta üç adet sivri kemerli küçük tepe penceresi
tasarlanmıştır. Mihrap sivri kemerli ve dilimli bir kavsarayla donatılmıştır. Kubbeye geçiş
prizmatik üçgenler kuşağıyla sağlanır. Kubbe alttaki sekizgen, üstteki daire kesitli iki kasnak
üzerinde yükselir. Giriş cephesindeki kiremit örtülü dolgudan dolayı, aslında yüksek tutulmuş
olan birinci kasnak diğer cephelerden algılanabilmektedir. Beden duvarlarıyla ilk kasnak arasında
ve birinci kasnakla ikinci kasnak arasında kalan yüzeyler, ayrıca kubbenin üzerinde bulunan
basık koni biçimindeki külâh kiremit kaplıdır.
Kapısı harimin kuzeydoğu köşesine açılan minarenin kare planlı kaidesiyle silindir
biçimindeki gövdesi arasında, prizmatik üçgenlerden oluşan pabuç kısmı vardır. Gövdenin
başlangıcındaki sivri kemerli nişler dizisi, bunun üzerindeki simit minareyi bezeyen öğelerdir.
Şerefeyle peke kısmı özgün değildir.
Kuzey (giriş) cephesinin tasarımına diğerlerinden daha fazla özen gösterildiği dikkati
çeker. Her şeyden önce bu cephe itinalı kesme taş işçiliğiyle öbürlerinden ayrılır. Son cemaat
yerinin sivri kemerlerinden ortadaki diğerlerinden biraz daha dar tutulmuştur. Söz konusu
kemerde gerek oranları (aşırı sivriliği) gerekse de silme profilleri açısından Gotik üslubun etkileri
hissedilir. Ayrıca bu kemer ters (U) biçiminde bir silmeyle taçlandırılmış, böylece cephede girişmihrap ekseni vurgulanmıştır120. Söz konusu silmenin üst kenarında, tam ortada yukarı doğru bir
kırılma yapılarak bu vurgulama daha da pekiştirilmiştir. Yanlardaki kemerlerin üzerinde de birer
yuvarlak kabara bulunur.
Almaşık örgülü olan diğer cepheler, dikdörtgen çerçeveli ve yuvarlak hafifletme kemerli
pencereleriyle mütevazı bir görünüme sahiptir. Giriş cephesindeki kabaralar, minaredeki sivri
kemerli nişler ve mihrabın yivli kavsarası özgün taş süsleme öğeleri olarak sayılabilir.
Kütahya Hisarbeyoğlu Camii (Saray Camii)
Hisarbeyoğlu Mustafa Bey * 1487
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Banisi son Germiyanoğlu emîri II. Yakub Bey’in subaşısı
olup Osmanlı döneminde de birtakım idarî görevlerde bulunmuş, bu camiyi II. Bayezid’in saltanat
yıllarında yaptırmıştır. Duvarlarda ve son cemaat yerinin cephesinde, kesme taşların tuğlalarla
çerçevelendiği (kasetlendiği) almaşık örgü kullanılmıştır.
Son cemaat yerini meydana getiren birimler kare planlı ve kubbelidir. Pandantiflerle
donatılmış olan kubbeler, almaşık örgülü sivri kemerler aracılığıyla köşelerde dikdörtgen kesitli
payelere, ortada sütunlara oturur. Sütunlar baklavalı başlıklara sahiptir.
Harimin değişik bir planı vardır: Kare planlı ve kubbeli olan ana mekânın kıble yönüne,
kareye yakın dikdörtgen planlı ve 3/4 kubbeli bir bölüm eklenmiştir. Ana mekânda kuzey
Buna benzer bir cephe düzenlemesi Bursa-Çekirge’deki I. Murad Hüdavendigâr Cami-Medresesi’nin giriş
cephesinde, medreseye ait üst kat revağının ortasındaki kemerin üzerinde de gözlenir).
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duvarının ortasında giriş, yanlarında dikdörtgen açıklıklı ve hafifletme kemerli birer pencere, yan
duvarlarda da aynı türde birer pencere bulunur. Kubbeye geçiş sivri tromplarla sağlanmıştır.
Mihrabı barındıran diğer bölümde ise yanlarda birer pencere görülür. Geniş bir sivri kemerle ana
mekâna bağlanan bu bölümün kubbesine geçiş prizmatik üçgenlerle sağlanmıştır. Harimin
kuzeybatı köşesinden geçilen minare bütünüyle kesme taş örgülüdür. Kare planlı kaidesinden
silindir biçimindeki gövdeye geçiş prizmatik üçgenlerin oluşturduğu pabuç kısmıyla sağlanır.
Hisarbeyoğlu Camii, mimarisinden ziyade, Kütahya çini sanatının ve mimaride çini
kullanımının tarihi açısından önemlidir. Mukarnaslı mihrabı çevreleyen bordürde, rûmîler ve
palmetlerle bezeli sır altı tekniğinde çiniler görülür. Ayrıca mihrabı taçlandıran âyet de mavi
zemin üzerine beyaz olarak sülüs harflerle yazılmıştır. Taştan yontulmuş minberin sivri kemerli
kapısının iki yanındaki yüzeylerde de beyaz zemin üzerine mavi renkli bitkisel bezemeli çiniler
bulunmaktadır. Bütün bunlar XV. yüzyıl mavi-beyaz Kütahya çinilerinin en erken örnekleridir.

11.3.2. Eğitim Yapıları: Medreseler
Kütahya Vacidiye Medresesi
Emîr Umur bin Savcı * 1314
Mimari Özellikleri :Rasathane (gözlemevi) olarak inşa ettirilmiş olan bu yapıda kapalı
avlulu (kubbeli) Selçuklu medreselerinin tasarımı görülür. Kubbeli bir eyvanın içine alınmış olan
girişin solunda, rasat aletlerinin muhafaza edildiği beşik tonozlu bir mekân bulunmaktadır. Kare
planlı avlunun üzeri aydınlıklı bir kubbeyle örtülmüş, mekânın merkezine bir havuz
yerleştirilmiştir. Dershane eyvanının yanlarında ayrıca kare planlı, ortası açık (aydınlıklı)
kubbeleri olan dershaneler yer alır. Kare planlı ve beşik tonozlu öğrenci odaları avluyu yanlardan
kuşatır.
Kütahya İshak Fakîh Medresesi
İshak Fakîh * 1433
Mimari Özellikleri: Aynı adı taşıyan cami ile birlikte inşa edilmiş olan ve günümüze
intikal edemeyen bu medrese açık avlulu ve revaklı Osmanlı medreselerinin özelliklerini
yansıtmaktaydı.
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11.3.3. Çok Fonksiyonlu Yapılar
Kütahya II. Yakub Bey İmareti
II. Yakub Bey * XV. yy. l .çeyreği
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Söz konusu yapı, Karaman’daki İbrahim Bay İmareti
gibi, birden fazla fonksiyona hitap eden minyatür bir külliye niteliğindedir. Mescit, medrese,
fütüvvet merkezi/Ahî zâviyesi ve türbe olarak tasarlanmıştır. Yapı halen kütüphane olarak
kullanılmaktadır. Son cemaat yeri görünümündeki giriş revağı yanlardan kare planlı ve kubbeli
birimlerle kuşatılarak yapının kitesi içine alınmıştır. Söz konusu revak üç adet kare planlı ve
kubbeli birimden meydana gelmekte, birimler sivri kemerlerle dışa açılmaktadır. Tasarımın
çekirdeğinde ortası açık büyük bir kubbeyle örtülü sofa/avlu bulunmakta, bunun merkezinde bir
şadırvan yer almaktadır. Bu kubbeli sofa üç yönde birer eyvanla kuşatılmıştır. Dikdörtgen planlı
olan eyvanlarda, iki yana yerleştirilen kemerler sayesinde üst yapıda kareye geçilmiş, kare
açıklıklar kubbelerle örtülmüştür. Aynı örtü sistemi giriş revağının yanlarında yer alan ve
şadırvanlı sofaya açılan birimlerde de tekrarlanır. Söz konusu birimler birer ocakla donatılmıştır.
Kıble yönünde uzanan ve bir mihrapla donatılmış bulunan mescit eyvanının arkasında II.
Yakub Bey’in türbesi yer alır. Mihrabın yanlarına ahşap parmaklıklar yerleştirilmiş ancak ibadet
hacmiyle türbe bir mekân bütünlüğü içinde kaynaştırılmıştır.
Türbedeki lahit ve bunun altındaki yüksek seki çinilerle kaplıdır. Söz konusu çinilerde
erken dönem Osmanlı çinilerinin özellikleri gözlenir.
***
II. Yakub Bey İmareti’nde dikkati çeken ilk husus, yapının erken dönem Osmanlı
mimarisinin üretmiş olduğu tabhaneli cami tipinin özelliklerini yansıtmasıdır. Bilindiği gibi bu
yapı tipinin kökeninde Selçuklu döneminin kapalı avlulu (kubbeli) medreseleri ve bu yapılarla
aşağı yukarı aynı şemaya sahip bazı tarikat yapıları (hankahlar), ayrıca XIV. yüzyılda Anadolu
toplum düzeninde büyük nüfuzu olan Fütüvvet (Ahîlik) kurumu yatmaktadır. II. Yakub Bey
İmareti’nde gözlenen diğer bir ilginç özellik de, hemen daima tarikat yapılarında karşılaşılan
ibadet mekânı/türbe kaynaşmasını sergilemesidir. Germiyanoğlu hanedanının Mevlânâ soyuyla
olan akrabalığı ve Mevlevî tarikatının mensupları olmaları da bu bağlamda önem kazanmaktadır.
Nitekim aynı mekân bütünlüğü Konya’daki Mevlânâ Dergâhı’nda, semahane ve türbe birimleri
arasında da gözle
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Uygulamalar
1)

Erken Osmanlı Dönemi mimarisi hakkında bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1)
Erken Osmanlı Dönemi mimarisinin özelliklerini (plan, cephe ve bezeme)
öğrenerek, bu dönemin yapılarını Germiyanoğlu Beyliği mimarisiyle karşılaştırma bir yöntemle
ele alarak incelediniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Germiyanoğlu Beyliği ile Osmanlı Beyliği arasındaki yakın ilişki iki devletin mimarilerine
de yansımıştır. Erken tarihli (1314) olan ve Selçuklu döneminin kapalı avlulu (kubbeli) medrese
geleneğini sürdüren Kütahya Vacidiye Medresesi, diğer taraftan Selçuklu mescitlerinin tasarımını
büyük ölçüde yineleyen bazı mescitler dışında, Germiyanoğlu beyliği mimarisi büyük ölçüde
erken dönem Osmanlı mimarisinin özelliklerini yansıtmaktadır. Kütahya’da bulunan Kurşunlu
Cami (1377), İshak Fakîh Camii (1433) ve Hisarbeyoğlu Camii (1487), XIII. yüzyıl Selçuklu
mescitlerinden hareketle kare planlı ve kubbeli harimleriyle kemerli ve kubbeli son cemaat
yerlerine sahip XIV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlılar’ın geliştirmiş oldukları şemayı
anahatlarıyla tekrar eder. Esasen bu yapılardan son ikisi, beyliğin Osmanlı Devleti’ne
katılmasından (1429) sonra inşa edilmişlerdir. Beyliğin bir başka yapısı olan Kütahya’daki II.
Yakub Bey İmareti (XV. yy. l. çeyreği), yine Osmanlı mimarisinin, Selçuklu dönemi kapalı avlulu
(kubbeli) medreselerinden ve tarikat yapılarından esinlenerek üretmiş olduğu tabhaneli cami
(imaret) tasarımının değişik bir uygulamasıdır. Mimari eserlerin bezeme programı ise son
derecede yalın bir ifade ve duruş sergilemektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Germiyanoğlu Beyliği sınırları dahilinde yer almaz?

a)

Kütahya

b)

Ankara

c)

Uşak

d)

Afyon

e)

Denizli

2)
Germiyanoğlu Beyliği’nin sınırları Antik Çağ’da hangi uygarlığın sınırlarına
tekabül etmekteydi?
a)

Frigya

b)

Lidya

c)

İyonya

d)

Urartu

e)

Likya

3)

Aşağıdakilerden hangisi Germiyanoğlu Beyliği’nin bir koludur?

a)

Eşrefoğulları

b)

İsfendiyaroğulları

c)

Tekeoğulları

d)

Hamidoğulları

e)

İnançoğulları

4)

Germiyanoğlu Beyliği’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Afyon

b)

Denizli

c)

Kütahya

d)

Manisa
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e)

Uşak

5)
Germiyanoğlu Beyliği mimarisi büyük ölçüde hangi beyliğin ya da devletin mimari
özelliklerini yansıtır?
a)

Karamanoğlu beyliği mimarisi

b)

Eşrefoğlu beyliği mimarisi

c)

Saruhanoğlu beyliği mimarisi

d)

Osmanlı mimarisi

e)

Aydınoğlu beyliği mimarisi

6)
Germiyanoğlu Beyliği cami ve mescitlerinde büyük ölçüde aşağıdaki plan
şemalarından hangisi görülür ?
a)

Kubbeyle örtülü kare planlı şema

b)

Çok ayaklı (direkli) ulu cami modeli

c)

Kıble duvarına parelel mihrap önü kubbeli şema

d)

Dört yarım kubbeli merkezi planlı şema

e)

Kıble duvarına dik sahınlardan meydana gelen şema

7)
Aşağıdaki tanımlardan hangisi Kütahya’daki II. Yakup Bey İmareti’nin plan
şemasını en iyi şekilde tanımlar?
a)
İmaretin planı Selçuklu geleneğindeki kapalı avlulu kubbeli medrese şeması ile
Erken Osmanlı döneminde görülen tabhaneli cami tasarımının bir varyantıdır.
b)

Açık avlu etrafında U şeklinde dizilen odalardan meydana gelen bir plan düzenine

c)

Eyvanlı, açık avlulu bir plan şeması sergiler

sahitir

d)
sergiler

Açık avlu etrafında L şeklinde dizilen odalardan meydana gelen bir plan şeması

e)

Eyvansız, açık avlulu bir plan şeması sergiler

8)

Kütahya Vacidiye Medresesi hangi amaç için inşa edilmiştir?

a)

İmaret

b)

Rasathane
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c)

Aşevi

d)

Tarikat yapısı

e)

Hanikah

9)

Kütahya II. Yakup Bey İmareti bünyesinde hangi işlevi sunmamaktadır ?

a)

Mescit

b)

Medrese

c)

Fütüvvet merkezi/Ahi zaviyesi

d)

Türbe

e)

Rasathane

10) Kütahya II. Yakup Bey İmareti’nin plan şeması, Osmanlı mimarisinde görülen
hangi plan şeması ile benzerdir?
a)

Çok birimli (kubbeli) cami planı

b)

Tabhaneli cami planı

c)

Tek kubbeli cami planı

d)

Merkezi kubbeli (planlı) camiler

e)

Sekiz destekli camilerin planı

Cevaplar
1)b, 2)a, 3) e, 4)c, 5)d, 6)a, 7)a, 8)b, 9)e, 10)b
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12. CANDAROĞULLARI BEYLİĞİ (İSFENDİYÂROĞULLARI)
BEYLİĞİ
(1291 - 1392 & 1402 - 1461)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Candaroğulları (İsfendiyâroğulları) Beyliği: Tarihçe
12.2. Candaroğulları (İsfendiyâroğulları) Beyliğinin Genel Mimari Özellikleri
12.3. Candaroğulları (İsfendiyâroğulları) Beyliğine Ait Mimari Eserler
12.3.1. Camiler
12.3.2. Mezar Yapıları
12.3.2.1. İsmail Bey Türbesi
12.3.2.2. Sinop İsfendiyâroğulları Türbesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ahşap camilerinde kullanılan inşa teknikleri nelerdir? Çantı tekniği nasıl
uygulanmaktadır?
2)
Ahşap üzerine kalem işi bezeme Selçuklu ve Beylikler döneminde hangi yapılardan
karşımıza çıkmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Candaroğlu
Beyliğin askeri ve siyasi Beyliğin
tarihiyle
(İsfendiyaroğulları) Beyliği: tarihini öğrenir
yayınları okuyarak
Tarihçe

ilgili

Konu

Beyliğe ait mimari eserler

Kazanım

Beyliğe ait mimari eserlerin Ders sunumları ile ders
plan ve mimari özelliklerini notlarından ayrıca konuyla
öğrenir
ilişkili
belgesellerden
(Kastamonu Kasaba Köyü
Camii ile ahşap camiler
üzerine
çekilmiş
belgesellerden)
yararlanarak.
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Anahtar Kavramlar


Kastamonu



Kızıl Ahmedliler



Paflagonya



İsfendiyaroğulları



Ahşap camiler



Ahşap üzerine kalem işi bezeme
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Giriş
Bu bölümde, Candaroğulları (İsfendiyâroğulları) beyliğine ait mimari eserler, plan ve
bezeme özellikleri açısından ele alınarak tanıtılacak ve Beylikler dönemi içerisinde bu beyliğe ait
eserlerin yeri ve önemi üzerinde durulacaktır.
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12.1. Tarihçe
Anadolu’daki Türkmen beyliklerinin, Karamanoğulları ve Dülkadiroğulları ile birlikte en
uzun ömürlü olanı Candaroğulları Beyliği’dir. Bu hanedana, sekizinci emîri İsfendiyâr Bey’den
dolayı “İsfendiyâroğulları” adı da verilmiş, ayrıca son emîrleri Kızıl Ahmed Bey’den dolayı
Osmanlı tarihlerinde “Kızıl Ahmedliler” diye de anılmışlardır.
Antik Çağ’da Paflagonya olarak anılan bölgede hüküm süren beylik Kastamonu, Sinop,
Samsun, Çankırı, Zonguldak illeriyle Çorum ilinin Kızılırmak’ın batısında kalan kesimini ve Bolu
ilinin doğusunu içine almaktaydı. Beyliğin başkenti başlangıçta kısa bir müddet (1291-1308)
Eflani kasabası, 1308’den itibaren de Kastamonu (Bizans dönemindeki adı Castrum Comneni)
olmuştur. Candaroğulları Beyliği’nin ortadan kalkmasından sonra Kastamonu Anadolu
Beylerbeyliği’ne bağlı bir sancak merkezi, Tanzimat’tan itibaren de, eski beyliğin sınırlarını içine
alan geniş bir vilayetin merkezi olmuş, Cumhuriyet döneminde bu geniş vilayet Samsun, Sinop,
Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Çankırı ve Çorum illeri arasında bölüştürülmüştür.
Beyliğin kurucusu Şemseddin Demir Yaman Candar Bey, Osmanoğulları gibi, Oğuzlar’ın
Kayı boyundan olup İlhanlılar tarafından bu bölgeye vali tayin edilmişti. Beylik 1308’e kadar
Anadolu Selçukluları’na, 1308-1335 arasında doğrudan İlhanlılar’a tabi olmuş, 1335-1383
arasında bağımsız kalmış, 1383-1390 arasında ise Osmanlılar’a tabi olmuştur. 1390-1402 arasında
Osmanlı Devleti’ne katılan beyliğin emîrleri Osmanlı valisi statüsüne inmiş, Ankara Meydan
Savaşı’ndan (1402) sonra tekrar canlanan Candaroğulları 1413’te yine Osmanlılar’a tabi olmuşlar
ve 1461’e kadar bu şekilde varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Candaroğlu hanedanıyla Osmanoğlu hanedanı arasında birçok evlilik bağı kurulmuştur.
Beyliğin son emîri olan Kızıl Ahmed Bey tahtını kaybettikten sonra, Fatih Sultan Mehmed’in
Trabzon seferine Osmanlı Devleti’nin sancak beyi olarak katılmış, bu seferde gösterdiği
yararlılıktan ötürü kendisine beylerbeyi pâyesi ve paşa unvanı verilmiştir. Ancak 1461’de Fatih’in
teklif ettiği Mora sancak beyliğini reddederek Akkoyunlular’a sığınmış, 1481’de II. Bayezid tahta
çıktığında affa uğrayarak İstanbul’a dönmüş, soyundan birçok Osmanlı devlet adamı yetişmiştir.
III. Murad dönemi vezirlerinden ve padişahın baş musahibi olan, “Şemsî” mahlasıyla şiirler
yazan, ayrıca Üsküdar’da Mimar Koca Sinan’ın tasarladığı Şemsi Paşa Külliyesi’ni inşa ettiren
Şemsi Ahmed Paşa bunlardan birisidir.
Candaroğlu (İsfendiyâroğlu) emîrleri
l. Şemseddin Demir Yaman Candar Bey........................1291civ.-1300civ.
2. Bedreddin Şücaeddin Gazi I. Süleyman Paşa-Bey......1300civ.-1340civ.
3. Taceddin Gıyaseddin I. İbrahim Paşa-Bey..................1340civ.-1342civ.
4. Yakub Bey.................................................................1342civ.-1345civ.
5. Adil Bey.....................................................................1345civ.-1360civ.
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6. Damad Kötürüm Celâleddin Bayezid Velî Bey...........1360civ.-1385
(Gazi Süleyman Paşa’nın kızı Efenzed Hatun ile evli)
7. Damad II. Süleyman Paşa-Bey....................................1385-1392
(Gazi Süleyman Paşa’nın kızı Sultan Hatun ile evli)
8. Sultanzade İftihareddin Mübarizeddin İsfendiyâr Bey..1392-1440
9. Damad Taceddin II. İbrahim Bey.................................1440-1443
(Çelebi Sultan Mehmed’in kızı Selçuk Hatun ile evli)
10. Damad Kemâleddin Ebu’l-Hasan İsmail Bey..............1443-1459
(II. Murad’ın kızı Hatice Sultan ile evli)
11. Cemâleddin Kızıl Ahmed Bey (Paşa)...........................1459-1461

12.2. Candaroğulları (İsfendiyâroğulları) Beyliğinin Genel Mimari
Özellikleri
Candaroğulları dönemi mimarisinin oluşumunda, bir yandan beyliğin Osmanlılar’la olan
komşuluğu ve yakın siyasî/ailevî ilişkileri, diğer taraftan bulunduğu bölgenin ormanlarla kaplı
olmasının ahşap mimarinin gelişimine ve Selçuklu dönemi ahşap direkli camilerinin geleneğini
sürdürmeye imkân tanıması etkin olmuştur. Candaroğlu mimari eserlerinden Kastamonu İbn
Neccâr Camii’nde (1353), XIV. yüzyılda bütün beyliklerde ve erken Osmanlı mimarisinde
olduğu gibi, XIII. yüzyıl Selçuklu mescitlerinden geliştirilen, kare planlı ve kubbeli, üç birimli
son cemaat yerine sahip cami tasarımı görülmekte; aynı kentteki İsmail Bey Camii (1443-1460)
de Osmanlılar’ın Anadolu Türk mimarisinin repertuarına kattığı tabhaneli cami şemasını
sürdürmektedir. Buna karşılık Kasaba Köyü Camii (1366) Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’da en
görkemli örnekleri inşa edilmiş olan ahşap direkli ulu camilerin, köy ölçeğinde tasarlanmış ufak
bir örneğini teşkil eder. Söz konusu yapıdaki mimari ayrıntılar ve ahşap üzerine yapılmış olan
kalem işleri de büyük ölçüde Selçuklu üslubunu devam ettirir.

12.3. Candaroğulları (İsfendiyâroğulları) Beyliğine Ait Mimari Eserler
12.3.1. Camiler
Kastamonu İbn Neccâr Camii
“İbn Neccâr/Dülgeroğlu” lakaplı Murad oğlu Hacı Nusret * 1353
Mimari ve Süsleme Özellikleri: Özenli bir kesme taş işçiliği gösteren yapı kare yakın
dikdörtgen planlı (8.50 x 8.70 m.) ve kubbeli bir harimle üç birimli bir son cemaat yerinden
meydana gelir. 1943 depreminde yıkıldıktan sonra ihya edilen son cemaat yerinin birimleri kare
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planlı ve kubbelidir. Pandantifli olan kubbeler sekizgen kasnaklara oturur. Kubbeleri taşıyan sivri
kemerler yanlarda iki ince payeye, ortada iki sütuna oturur.
Harimin kuzey duvarında, ortada basık kemerli giriş, bunun karşısında, güney duvarının
ekseninde mihrap yer alır. Alt sırada yer alan dikdörtgen açıklıklı ve sivri hafifletme kemerli
pencereler, kuzey duvarında iki, güney duvarında dört, doğu ve batı duvarlarında da üçer tane
olmak üzere yerleştirilmiştir. Bunlara ilaveten her duvarda bir tane sivri kemerli tepe penceresi,
kubbe kasnağında da dört adet aynı türde tepe penceresi bulunmaktadır. Sekizgen prizma
biçiminde basık bir kasnak üzerinde yükselen kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Gerek
harimin gerekse de son cemaat yerinin kubbeleri kurşun kaplıdır. Harimin kuzey duvarı boyunca
ahşap dikmelere oturan fevkânî bir mahfil uzanır. Mekânın kuzeybatı köşesinde, son cemaat
yerine (kuzeye) doğru hafifçe kitleden taşan minare kondurulmuştur.
Yapının en ilginç bezeme öğeleri meşe ağacından yontulmuş olan kapı kanatlarıdır. Motif
olarak, XIV. yüzyılın ciltlerinde de görülen, içleri rûmîlerle dolgulanmış salbekli şemseler
kullanılmıştır. Kapı binisinin üzerindeki kitabede kanatların camiden üç yıl sonra (1356’da)
Ankaralı Nakkaş Abdullah bin Mahmud tarafından yapıldığı belirtilmektedir.
Kasaba Kasaba Köyü Camii
(Emîr Mahmud Bey * 1366)
Mimari Özellikleri: Kıble ekseninde uzanan dikdörtgen planlı harimin duvarları moloz
taşlarla örülmüş, köşeler kaba yontulu iri taşlarla güçlendirilmiştir. Doğu ve batı duvarları kuzeye
doğru ilerleyerek son cemaat yerini yanlardan kapatır. Harimle son cemaat yeri aynı kırma çatıyla
örtülmüştür. Harimdeki ve son cemaat yerindeki dörder adet ahşap direk çatı kirişlerini
taşımaktadır. Kuzey duvarının ortasında dikdörtgen açıklıklı girişe ve aynı biçimde bir tepe
penceresine yer verilmiştir. Kapıyı taçlandıran sivri hafifletme kemerinin içinde kitabe bulunur.
Diğer üç duvarda, altta ve üstte ikişerden dörder adet dikdörtgen pencere açılmıştır. Alttaki
pencereler düzensiz sövelerle çerçevelenmiş ve sivri hafifletme kemerleriyle taçlandırılmıştır.
Kesme taş örgülü minarenin kare tabanlı kaidesi son cemaat yerinin batı duvarına bitişiktir.
Harimin kuzey duvarı boyunca, Bursa kemerlerine oturan fevkânî bir ahşap mahfil uzanır.
Mahfilin korkulukları geometrik şebekelerden meydana gelmektedir.
Süsleme Özellikleri: Ahşap direkleri taçlandıran mukarnaslı ahşap başlıklar tamamen
Selçuklu üslubundadır. Başlıklar, kirişler, mertekler, kirişlerin yanlarındaki konsollar, bunların
arasında kalan yüzeyler, mahfil tavanları, günümüze kadar bozulmadan kalabilmiş olan kalem
işleriyle bezelidir. Canlı ve neşeli renklerin kullanıldığı kalem işlerinde, Selçuklu üslubuna
bağlanan geometrik motiflerin yanı sıra XIV. yüzyıl üslubunun özelliklerini taşıyan iri rûmîler ve
şakâyık çiçekleri de yer alır. Diğer taraftan fevkânî mahfilindeki dikmelerin, Bursa kemerlerinin,
kirişlerin ve şebekelerin yüzeyi de aynı şekilde kalem işleriyle bezelidir.
İbn Neccâr Camii’ndekilerle büyük benzerlik gösteren kapı kanatları aynı ustanın
(Ankaralı Nakkaş Abdullah bin Mahmud’un) eseridir.
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Taştan yontulmuş olan mihrabı bir zencirek kuşağı çevreler. Daha önce Elbistan/Afşin
Eshâb-ı Kehf Ribatı gibi, Selçuklu dönemine ait bazı yapılarda görülen bu bezeme ayrıntısı daha
sonra Bursa’daki Yıldırım Camii’nin (XIV.yy.sonları) mihrabında ve bazı pencerelerinde,
ardından Sinop’ta, Selçuklu Dönemi’ne ait olan Ulu Cami’nin (Alâeddin Camii) 1429’da
Candaroğulları tarafından yenilenen mihrabında, son olarak da Kastamonu’daki İsmail Bey
Camii’nin (1443-1460) taçkapısında kullanılacaktır.
Kastamonu İsmail Bey Külliyesi (cami, türbe, medrese, imaret, han ve hamam)
(Cami, türbe, medrese, imaret, han, hamam)
Damad Kemâleddin Ebü’l-Hasan İsmail Bey * 1443-1460
Yerleşim Planı: Kastamonu’ya hakim bir tepe üzerinde yer alan, dağınık planlı bu
külliyenin camii, medresesi ve türbesi İsmail Bey tarafından yaptırılmış, imaret, han ve hamam ise
daha sonra Osmanlı Dönemi’nde eklenmiştir. Söz konusu yapı topluluğu, Anadolu Türk mimarisi
tarihinde Selçuklu Dönemi’nde de mevcut olan, fakat asıl erken Osmanlı mimarisinin geliştirmiş
olduğu (ilk önemli örnek Bursa’da 1339/40 tarihli Orhan Gazi Külliyesi’dir), bağımsız
birimlerden oluşan, geniş programlı külliye tasarımını yansıtır.
Mimari ve Süsleme Özellikleri
Cami: Külliyenin programında ve yerleşim düzeninde gözlenen Osmanlı etkisi caminin
tasarımında da kendisini belli eder. Söz konusu cami, erken dönem Osmanlı mimarisinin
karakteristik yapı tipi olan tabhaneli camilerdendir. Tabhaneli camilerin “kapalı tabhaneli”
grubuna girer. Kuzey cephesinde beş birimli son cemaat yeri bulunur. Kare kesitli payelere oturan
sivri kemerler, pandantifli kubbeleri taşır.
Ortadaki birimin gerisinde, mihrap ekseninde yer alan taçkapı gösterişli bir zencirek
kuşağıyla çerçevelenmiştir. Taçkapı-mihrap ekseninde kare planlı ve kubbeli iki birim sıralanır.
Bunlardan ilki sofa, zemini yükseltilmiş olan ikincisi ise asıl camidir. Pandantifli olan sofa
kubbesi bir aydınlık feneriyle taçlandırılmış, asıl caminin kubbesine geçiş ise mukarnas
dolgularıyla sağlanmıştır. Sofa biriminin doğusunda ve batısında, basık beşik tonozlarla örtülmüş
tabhaneler bulunmaktadır. Güney yönünde bağımsız girişlere sahip tabhanelerden batıdaki büyük
bir ocakla donatılarak imaretin mutfağı olarak kullanılmıştır. Söz konusu yapı, bir tek bu yönüyle
Osmanlı mimarisindeki tabhaneli camilerden ayrılır. Minare yapının kitlesi içine alınarak, sofayla
bunun kuzeybatısındaki küçük tabhanenin arasına sıkıştırılmıştır.
Medrese: Camiye ve türbeye göre çok daha gösterişsiz olan medresenin duvarları moloz
taş örgülüdür. Açık avlulu ve eyvanlı medrese şeması uygulanmıştır. Giriş eyvanının karşısında
dershane eyvanı, avlunun yan kanatlarında ise öğrenci odaları bulunur.
İmaret, han ve hamam ise almaşık örgülü, Osmanlı plan şemalarını sahip yapılardır.
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12.3.2. Mezar Yapıları
12.3.2.1. İsmail Bey Türbesi
İsmail Bey sürgüne yollandığı Filibe’de gömülü olduğu için, kendisi için hazırladığı bu
türbeye ancak aile fertleri gömülebilmiştir. Kare planlı olan yapının kubbesi yüksek bir kasnak
üzerine oturmaktadır. Duvarlar kesme taşlarla, sekizgen kubbe kasnağı ise tuğlalarla örülmüştür.
Kubbeye geçişi sağlayan tromplar dışarıya prizmatik üçgenler biçiminde yansır.

12.3.2.2. Sinop İsfendiyâroğulları Türbesi
Kuruluşu Selçuklu Dönemi’ne inen ancak Candaroğlu ve Osmanlı dönemlerinde birçok
onarım geçiren Sinop Ulu Camii’nin avlusundadır. Dikdörtgen planlı türbe, yüksek duvarlarla
kuşatılmış olan avlunun kuzeybatı köşesine yerleştirilmiştir. Kıble ekseni üzerinde sıralanan iki
birimden biri kubbeyle, diğeri çapraz tonozla örtülmüştür.
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Uygulamalar
1)

Ahşap camilerde uygulanan çantı tekniğinin özelliklerini öğreniniz.
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Uygulama Soruları
1)

Ahşap camilerin hangi tekniklerle inşa edildiğini öğrendiniz mi?

2)
Selçuklu ve Beylikler dönemine ait ahşap camiler ve özellikleri hakkında bilgi
edindiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) dönemi mimarisinin oluşumunda, beyliğin
Osmanlılar’la olan komşuluğu ve yakın siyasî/ailevî ilişkileri, bulunduğu bölgenin ormanlarla
kaplı olmasının ahşap mimarinin gelişimine ve Selçuklu dönemi ahşap direkli camilerinin
geleneğini sürdürmeye imkân tanımasına olanak sağlaması etkin olmuştur. Candaroğlu mimari
eserlerinden Kastamonu İbn Neccâr Camii’nde (1353), XIII. yüzyıl Selçuklu mescitlerinden
geliştirilen, kare planlı ve kubbeli, üç birimli son cemaat yerine sahip cami tasarımı görülmekle
birlikte; aynı kentteki
İsmail Bey Camii (1443-1460) de ise Selçuklu kapalı avlulu
medreselerinden hareketle ortaya çıkan, tarikat yapılarıyla bağlantılı olan ve Erken Osmanlı
dönemi camilerinde sıkça tercih edilen tabhaneli cami şeması görülmektedir. İstisnai bir örnek
olan Kasaba Köyü Camii (1366) ise Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’da en görkemli örnekleri inşa
edilmiş olan ahşap direkli ulu camilerin, plan şeması açısından köy ölçeğinde tasarlanmış ufak bir
modelini ortaya koyarken ahşap üzerine yapılmış kalem işi bezemeleriyle bu sınırların dışına
taşmakta ve motif repertuarıyla büyük ölçüde Selçuklu üslubunu devam ettirmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Candaroğulları beyliği İsfendiyaroğulları adı dışında hangi isimle anılmıştır?

a)

Kızıl Ahmedliler

b)

Kızıl etekliler

c)

Kızıl saçlılar

d)

Kızıl damlılar

e)

Kızıl atlılar

2)
Candaroğlulları Beyliği’nin toprakları Antik Çağ’da hangi uygarlığın hakimiyet
sahasına denk gelmektedir?
a)

İyonya

b)

Lidya

c)

Likya

d)

Frigya

e)

Paflagonya

3)
almaz ?

Aşağıdaki şehirleden hangisi Candaroğlulları Beyliği’nin sınırları dahilinde yer

a)

Sinop

b)

Kastamonu

c)

Amasya

d)

Çankırı

e)

Zonguldak

4)

1308’den sonra Candaroğlulları Beyliği’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sinop

b)

Eflani kasabası

c)

Zonguldak

d)

Samsun
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e)

Kastamonu

5)

Aşağıdakilerden hangisi Candaroğlulları Beyliği’nin kurucusudur?

a)

Taceddin Gıyaseddin I. İbrahim Paşa

b)

Yakub Bey

c)

Şemseddin Demir Yaman Candar Bey

d)

Bedreddin Şücaeddin Gazi I. Süleyman Paşa-Bey

e)

Adil Bey

6)

Candaroğlu Beyliği mimarisinin coğrafi koşullardan kaynalanan önemli özelliği

a)

Denizcilikte ileri olması sebebiyle Karadeniz’den gelen etkilere açık olmuştur

nedir?

b)
görülür
c)
d)
etkisi azdır

Ticaret yollarına hakim olması sebebiyle mimarisinde farklı kültürlerin izleri

Ormanlık bir bölgeye hakim olmasından dolayı ahşap mimari gelişmiştir
Selçuklu’nun başkentine uzak olması nedeniyle beyliğin mimarisinde Selçuklu’nun

e)

Yağış alan bir bölge olması sebebiyle mimarisinde bolca kerpiç tercih edilmiştir

7)

Kastamonu Kasaba Köyü Camii’nin planı hangi şemayı tekrar eder?

a)

Selçuklu dönemi ahşap direkli ulu cami modelini

b)

Kare planı kubbeli cami planını

c)

Mihrap önü kubbeli kıble duvarına parelel enine gelişen cami modelini

d)

Mihrap önü kubbeli kıble duvarına dik gelişen cami modelini

e)

Tabhaneli cami planını

8)

Kastamonu Kasaba Köyü Camii hangi özelliği açısından çok önemli bir yapısıdır?

a)

Ahşap direkli plan şemasına sahip olması bakımından

b)

Anıtsal bir cami olması bakımından

c)

Çini bezemeleri bakımından
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d)

Ahşap üzerine yapılmış orjinal kalem işi bezemelerine sahip oluşu bakımından

e)

Selçuklu geleneğini sürdürmesi bakımından

9)

Kastamonu İbn Neccar Camii’nin ahşap ustası aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ankaralı Nakkaş Abdullah bin Mahmu

b)

Antepli (Ayıntabî) Mehmed bin Abdülaziz ibn el-Dıkkî

c)

Usta İsa

d)

Muzafereddin bin Abdülvahid

e)

İbn Neccâr/Dülgeroğlu” lakaplı Murad oğlu Hacı Nusret

10)

Kastamonu İsmal Bey Külliyesi’nde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

a)

Cami

b)

Medrese

c)

İmaret

d)

Han

e)

Saat Kulesi

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)c, 4)e, 5)c 6)c, 7)a, 8)d, 9)a, 10)e
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13. RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ (1378 – 1516)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Ramazanoğulları Beyliği: Tarihçe
13.2. Ramazanoğulları Beyliğinin Genel Mimari Özellikleri
13.3. Ramazanoğulları Beyliğine Ait Mimari Eserler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ramazanoğlu Beyliği’nin yakın çevresinde hangi devletler ve kültürler söz
konusudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ramazanoğulları
Tarihçe.

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Beyliği: Beyliğin siyasi ve askeri Beyliğin tarihi ile
tarihini öğrenir.
yayınlar okuyarak.

elde
veya

ilgili

Ramazanoğulları Beyliği’ne Beyliğe ait mimari eserlerin Ders
sunumlarını
ait mimari eserler.
özelliklerini öğrenir.
inceleyerek ve konuyla ilgili
ders notlarını okuyarak.
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Anahtar Kavramlar


Adana



Gotik üslup etkileri (Suriye ve Kıbrıs Krallığı etkili)



Kilikya



Eyyubi, Zengi, Memluk etkileri



Mukarnaslı konik kule



Bağdat Sitti Zeynep Türbesi



Gül pencere



Figürlü bezeme (Aslan, kuş ve ejder figürleri)
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Giriş
Bu bölümde, Ramazanoğulları Beyliği’ne ait mimar eserler, plan ve bezeme özellikleri ile
çevre kültür etkileri açısından birlikte ele alınarak incelenmektedir.
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13.1. Tarihçe
Ramazanoğulları, Güney Anadolu’da, Antik Çağ’da Kilikya olarak anılan yörenin
doğusuna (Çukurova’ya) yerleşen Oğuz boylarındandır. Başkenti Adana olan beylik, coğrafî
konumundan ötürü, Anadolu’ya egemen olan güçlü devletlerle güneyindeki Memlûk Devleti
arasında sürekli bir denge siyaseti gütme zorunda kalmıştır. XIV. yüzyılda Karamanoğulları ile
Memlûklar, XV. yüzyılda da Osmanlılar ile Memlûklar arasında kalan Ramazanoğulları Beyliği
1510’a kadar Memûk sultanlarına, 1510’dan sonra Osmanlı sultanlarına tabi olmuş, Yavuz Sultan
Selim’in Mısır Seferi’nin başlarında, 1516’da Osmanlı Devleti’ne katılmış, ancak bölgenin
yönetimi 1608’e kadar bu hanedana bırakılmıştır.

13.2. Ramazanoğulları Beyliğinin Genel Mimari Özellikleri
Ramazanoğlu mimarisi, beyliğin siyasî tarihine paralel olarak, Anadolu Türk mimarisiyle
Suriye yöresindeki Zengî, Eyyubî ve Memlûk mimarileri arasında bir geçiş üslubu sergiler.
Yapılarda gözlenen plan şemaları Anadolu kökenlidir. Örneğin 1409 tarihli Adana / Akça Mescit,
kare planlı ve tek kubbeli tasarımıyla, erken Osmanlı mimarisinin, ayrıca bazı beyliklerinin
(Aydınoğlu, Menteşeoğlu, Saruhanoğlu, Germiyanoğlu, Candaroğlu), XIII. yüzyıl Anadolu
Selçuklu mescitlerinden alıp geliştirdiği bir tasarımı tekrar eder.
Öte yandan Adana Ulu Camii (1513-1541) 121 , enine gelişen harimi ve mihrap önü
kubbesiyle Artuklu ve Anadolu Selçuklu camilerine bağlanır. Öte yandan, şadırvan avlusunu
kuşatan kare planlı ve kubbeli revak birimleri gibi, caminin doğu cephesine bitişik, önünde
(kuzeyinde) çapraz tonozlu bir giriş bölümüyle donatılmış olan, kare planlı ve kubbeli türbe de
Osmanlı etkilerinin ürünleridir. Bu arada, türbeyle cami harimi arasında pencerelerle kurulmuş
olan bağlantı da, Anadolu Selçukluları’na ve bunların üslubunu sürdüren bazı beyliklere
(Eşrefoğulları, Karamanoğulları ve Eretnaoğulları) ait kimi yapılarda görülen bir mekân ilişkisidir.
Diğer taraftan mimari ayrıntılarda ve süsleme programında, Anadolu Türk mimarisinin
(Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı) yanı sıra, Suriye ve Irak etkileriyle Suriye ve Kıbrıs kökenli
Gotik üslup etkileri bir arada hissedilir. Örneğin Adana Ulu Camii’ninde, şadırvan avlusunun
kuzeybatı köşesindeki kanatta bulunan, mukarnaslı konik kule biçimindeki örtü, Bağdat
yakınlarında, XII. Yüzyılda son şeklini alan Sitti Zübeyde Türbesi’nin üstyapısıyla büyük
benzerlik gösterir. Doğu yönündeki avlu girişinin üzerindeki gül pencere ise gotik üslubun izini
taşır. Aynı caminin, doğu avlu girişinin yanında yükselen sekizgen kesitli ve renkli taş kakmalarla
süslü minare Zengî ve Memlûk minarelerine bağlanır. Ulu Cami’nin, üst bitimi mukarnas
sıralarıyla donatılmış göçertemeler içindeki pencereleri de Memlûk üslubundadır. Aynı üslup,
taçkapılarda, pencerelerde, minarede, harimin şadırvan avlusuna açılan kemerlerinde, mihrapta ve
minberde gözlenen zengin renkli taş bezemelerde de karşımıza çıkar. Harimin avluya açılan
kemerlerinde, renkli taş süslemeyi kuşatan mukarnaslar ve geometrik geçmeler Anadolu’ya,
bunları kuşatan silmenin alt bitimlerindeki düğümler ise Suriye kökenlidir. Harimde ve camiye

Şadırvan avlusunun doğu ve batı yönlerindeki taçkapılarda ve minberin üzerindeki kitabelerden yapının
inşasına 913(1513) yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından başlandığı, oğlu Pirî Mehmed Paşa’nın 926(1520)
yılında minberi koydurduğu ve 948(1541) yılında da inşaatı tamamladığı anlaşılmaktadır.
121
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bitişik türbede yer alan, bir kısmı sıraltı tekniğinde, bir kısmı da renkli sır tekniğindeki çini
bezemeler ise Osmanlı üslubundadır.
Akça Mescit’in taçkapısında ve mihraplarında gözlenen mukarnaslı ve rûmîli silmeler
Selçuklu ve Karamanoğlu mimari bezemelerini hatırlatır. Asıl ilginç olan, Akça Mescit’in
taçkapısındaki kuş ve arslan figürlerinin, ayrıca Ulu Cami’nin batı kanadındaki mukarnaslı
kubbenin eteğindeki ejder kabartmalarının Selçuklular’ın figürlü bezeme geleneğini devam
ettirmektedir. Karşılıklı yer alan (antitetik konumda) ve ortalarındaki bir motife doğru ağızlarını
açmış olan bu ejderlerin aşağı yukarı eşini Bağdat’taki Tılsımlı Kapı’da ve Eyyubî Dönemi’ne ait
Halep Kalesi’nde bulmak mümkündür.
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Uygulamalar
1)
Ramazanoğulları Beyliği’nin yakın çevresindeki kültürleri ve bu kültürlere ait
mimari ve bezeme üslup özelliklerini araştırınız.
2)
araştırınız.

Ortaçağ döneminde sıkça görülen figürlü bezemenin sembolik anlamlarını
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Uygulama Soruları
1)
Ramazanoğulları Beyliği’nin yakın çevresindeki kültürleri ve bu kültürlere ait
mimari ve bezeme üslup özelliklerini öğrendiniz mi?
2)
Ortaçağ döneminde sıkça görülen figürlü bezemenin sembolik anlamlarını
öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ramazanoğlu mimarisi, beyliğin siyasî tarihine paralel olarak, Anadolu Türk mimarisiyle
Suriye yöresindeki Zengî, Eyyubî ve Memlûk mimarileri arasında bir geçiş üslubu sergiler.
Yapılarda gözlenen plan şemaları Anadolu kökenlidir. Örneğin Adana Ulu Camii (1513-1541)122,
enine gelişen harimi ve mihrap önü kubbesiyle Artuklu ve Anadolu Selçuklu camilerine bağlanır.
Bunun yanı sıra şadırvan avlusunu kuşatan kare planlı ve kubbeli revak birimleri gibi, caminin
doğu cephesine bitişik, kare planlı ve kubbeli türbesi Osmanlı etkilerinin ürünleridir. Diğer
taraftan mimari ayrıntılarda ve süsleme programında, Anadolu Türk mimarisinin (Selçuklu,
Karamanoğlu ve Osmanlı) yanı sıra, Suriye ve Irak etkileriyle Suriye ve Kıbrıs kökenli Gotik
üslup etkileri bir arada hissedilir. Adana Ulu Camii bu açıdan oldukça zengin bir örnektir. Bunlara
ilaveten camide kullanılmış olan sıraltı tekniği ile renkli sır tekniğindeki çini bezemeler Osmanlı
üslubundadır. Bir diğer önemli yapı Akça Mescit ile Adana Ulu Camii’nde görülen figürlü
bezemeler (kuş, aslan ve ejfder) Selçuklular’ın figürlü bezeme geleneğini devam ettirmesi
açısından önemlidir.

Şadırvan avlusunun doğu ve batı yönlerindeki taçkapılarda ve minberin üzerindeki kitabelerden yapının
inşasına 913(1513) yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından başlandığı, oğlu Pirî Mehmed Paşa’nın 926(1520)
yılında minberi koydurduğu ve 948(1541) yılında da inşaatı tamamladığı anlaşılmaktadır.
122
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Bölüm Soruları
1)
Ramazanoğulları Beyliği’nin toprakları Antik Çağ’da hangi bölgeye denk
gelmektedir?
a)

Kilikya

b)

Likya

c)

Lidya

d)

Frigya

e)

Urartu

2)

Ramazanoğulları Beyliği’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Antalya

b)

Alanya

c)

Adana

d)

Kayseri

e)

Urfa

3)

Ramazanoğulları Beyliği konumundan dolayı ne ile uğraşmak zorunda kalmıştır?

a)

Denizden gelen saldırılarla uğraşmak

b)

Venedik ve Ceneviz kolonileriyle uğraşmak

c)

Kervanyollarından gelen sıkıntılarla uğraşmak

d)
Memluk devleti ile Anadolu’da hakim güçlü devletlerle denge siyaseti gütmek
zorunda kalmıştır
e)

Irak Türkmenleri ile uğraşmak

4)

Ramazanoğulları Beyliği’nin mimarisinde hangi mimarinin etkisi görülmez?

a)

Zengi

b)

Eyyubi

c)

Memluk

d)

Anadolu Selçuklu
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e)

Son dönem Bizans mimarisinin bezeme detaylarında görülen etkileri

5)

Adana Ulu Camii plan şeması itibariyle hangi şemayı tekrarlar ?

a)

Boyuna gelişen mihrap önü kubbeli

b)

Enine gelişen mihrap önü kubbeli

c)

Merkezi planlı

d)

Çok kubbeli (ayaklı)

e)

Tabhaneli cami planını

6)
Ramazanoğulları Beyliği’ne ait yapıların mimari ayrıntılarıyla süsleme programında
hangi etki görülmez?
a)

Selçuklu ve Karamanoğulları etkileri

b)

Bezeme detaylarında Bizans etkisi

c)

Osmanlı etkileri

d)

Suriye ve Irak etkileri

e)

Suriye ve Kıbrıs Krallığı Gotiği etkileri

7)
Adana Ulu Camii’nin şadırvan avlusunun kuzeybatı köşesindeki kanatta görülen
mukarnaslı konik kule biçimli örtü daha önce hangi yapıda karşımıza çıkmaktadır?
a)

Sitti Zübeyde Türbesi

b)

İsmail Samani Türbesi

c)

Hoca Ahmed Yesevi Türbesi

d)

Tim Arap Ata Türbesi

e)

Sultan Sencer Türbesi

8)
Adana Ulu Camii’nde görülen hangi özellik veya bezeme detayı Gotik üslup
çerçevesinde değerlendirilebilir?
a)

Gül pencere

b)

Mukarnaslı portal

c)

Renkli taş bezeme
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d)

Çini kullanımı

e)

Yüksel minare uygulaması

9)
Adana Ulu Camii’nde görülen renkli taş kakma süslü minare hangi etkileri
yansıtmaktadır ?
a)

Irak

b)

Haçlı

c)

Zengi ve Memluk

d)

Osmanlı

e)

Karamanoğlu

10)

Adana Ulu Camii’nde görülen hangi süsleme doğrudan Osmanlı üslubuna bağlanır ?

a)

Renki taş bezeme

b)

Çini bezeme

c)

Gül pencere

d)

Mukarnaslı konik kulenin bezemeleri

e)

Figürlü bezeme

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)e, 5)b, 6)b, 7)a, 8)a, 9)c, 10)b
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14. DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ (1337 – 1522)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Dulkadiroğulları Beyliği: Tarihçe
14.2. Dulkadiroğulları Beyliğinin Genel Mimari Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Dulkadiroğlu Beyliği’ne ait Elbistan Ulu Camii’nin Osmanlı mimarisinde görülen
merkezi planlı yapılara bir katkısı var mıdır?
2)
Anadolu öncesinden Karahanlılardan başlayarak Osmanlı mimarisinin klasik
dönemine kadar merkezi planın gelişmesinde kilit taşı görevi gören yapılar ve özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Dulkadiroğlu
Mimarisinin
Özellikleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Beyliği Beyliğe
ait
yapıların Ders
sunumlarını
Genel özellikleri ile bu anıtların inceleyerek ve ders notlarını
Türk mimarisi içerisindeki okuyarak
yerini ve önemini öğrenir
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Anahtar Kavramlar


Elbistan



Maraş



Memluk



Merkezi plan
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Giriş
Bu bölümde Dulkadiroğlu Beyliği’ne ait mimari eserler, Beylikler dönemi içerisindeki
yerleri ile Türk mimarisine ve tezyini sanatlarına olan katkıları bağlamında ele alınacak ve
incelenecektir.
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14.1. Tarihçe
Oğuzlar’ın Bozok koluna bağlı olan Dülkadiroğulları’nın (Dülkadir / Dulkadir
Türkmenleri) 1337 yılında Maraş ve Elbistan bölgesinde kurmuş oldukları beylik sonradan
Malatya, Harput ve Kayseri dolaylarını da sınırları içine katmıştır. Başkentleri Elbistan ile
Maraş’tır. Dülkadiroğulları, batıda Karamanoğulları ile Eretnaoğulları, sonradan Osmanlılar,
güneyde de Memlûklar gibi güçlü devletlere komşu olmuşlar, bunların kâh birine, kâh diğerine
tabi olarak oldukça hareketli bir siyasî yaşam sürmüşlerdir.

14.2. Dülkadiroğlu Beyliğinin Genel Mimari Özellikleri
Dülkadiroğlu mimarisinde, beyliğin konumundan ve bunun doğurduğu siyasî ve kültürel
ilişkilerinden kaynaklanan bir karmaşa gözlenir. Başka bir deyişle, Dülkadiroğlu mimarisi,
Selçuklu, Karamanoğlu ve Memlûk mimarilerinin etkisinde kalmış, ancak bunlardan hareketle
kendisine özgü bir üslup yaratamamıştır. Örneğin 1496 tarihli Maraş Ulu Camii, mihrap
duvarına dik uzanan yedi sahınlı planı ve ahşap örtüsüyle, Selçuklu döneminin çok destekli
camilerine bağlanır; buna karşılık, sekizgen kesitli ve renkli taş bezemeli minaresi Memlûk
üslubundadır. Öte yandan 1480 tarihli Maraş / İklime Hatun Mescidi ile inşa tarihi bilinmeyen
Maraş / Taş Medrese, asimetrik ve karışık tasarımlarıyla olduğu kadar mimari ayrıntıları ve taş
süslemeleriyle de tamamen Memlûk mimarisinin kapsamına girerler. Buna karşılık 1431/32 tarihli
Kayseri / Hatuniye Medresesi, açık avlulu ve iki eyvanlı plan şemasıyla Anadolu Selçuklu
mimarisini devam ettirir. Aynı şekilde Maraş / Taş Medrese Kümbedi ile Nevşehir’in
Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş-ı Velî Külliyesi’nde bulunan Balım Sultan Kümbedi de XVI.
yüzyıl başlarında Anadolu Selçuklu kümbet geleneğini sürdüren yapılardır.
Dülkadiroğlu mimarisinin üretmiş olduğu yegâne özgün yapı Elbistan Ulu Camii’dir.
1515-1520 arasına tarihlenen yapının kare planlı hariminde, daha sonra Osmanlı mimarisinde
geliştirilecek olan, merkezî kubbeli ve dört yarım kubbeli plan şeması dikkati çeker. Kare kesitli
dört payeye ve duvarlara oturan merkezî kubbe dört yarım kubbeyle kuşatılmış, mekânın
köşelerinde kalan küçük kare birimler de birer küçük kubbeyle örtülmüştür. Merkezî kubbe, yarım
kubbelerin arasına gelen noktalarda dört adet payanda kemeriyle desteklenmiştir. Kubbenin
kasnağa oturduğu noktada, yatay itme gücünü dengelemek amacıyla tasarlanan bu payanda
kemerlerinin Türk mimarisindeki ilk uygulaması Edirne’de 1437-1447 arasında inşa edilen Üç
Şerefeli Cami’de görülür. Harimdeki bu şaşırtıcı gelişmeye karşılık son cemaat yeri, yanlardan
kapalı olması ve iki kare kesitli payeye oturan üç adet çapraz tonozdan oluşan örtüsüyle, çağdaşı
olan Osmanlı camilerine oranla gelişmemiş bir düzeye işaret eder. Kare kesitli bir kaideye oturan,
silindir gövdeli, kalın minare son cemaat yerinin batı duvarına bitişiktir. Yapının taş
süslemelerinde Memlûk üslubunun etkileri hissedilir.
Elbistan Ulu Camii’nde gözlenen bu şemanın kökeni, Karahanlı dönemine tarihlenen
Hazara Kışlağı Camii’ne kadar götürülebilir. Anadolu Türk mimarisinde daha önce görülmeyen
bu tasarım, 1522 tarihli Diyarbakır Fatih Paşa Camii’nde, çok daha gelişmiş bir düzeyde tekrar ele
alınacaktır. Fatih Paşa Camii’nde, yarım kubbeler köşelerde ikişer küçük yarım kubbeyle
donatılmıştır. Ayrıca, kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerine, kare planlı ve kubbeli birer tabhane
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odası eklenmiş olan harimin kuzeyine, sütunlara oturan sivri kemerlerin taşıdığı pandantifli
kubbelerle örtülü, yedi birimli, zarif bir son cemaat yeri inşa edilmiştir. Mimar Koca Sinan’ın,
Hassa Mimarları Ocağı’nın başına geçmeden önce, Kanunî Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi’ne
katıldığı sırada Diyarbakır’ı ziyaret ettiği bilinmektedir. Bu kentteki Fatih Paşa Camii’nin,
merkezî plan arayışları içinde olan Koca Sinan’ın dikkatini çekmemesi imkânsızdır. Nitekim daha
sonra İstanbul’daki Şehzade Camii’nde söz konusu şemayı uygulamış, XVII. yüzyıl başlarında da
Koca Sinan’ın öğrencilerinden Sedefkâr Mehmed Ağa Sultan Ahmed Camii’nde aynı tasarımı
devam ettirmiştir. Günümüzün cami mimarisinde de en çok bu şemanın tekrar edildiği
düşünülecek olursa, Elbistan Ulu Camii’nin Türk mimarisindeki önemli yeri daha iyi anlaşılır.

269

Uygulamalar
1)

Merkezi planlı camilerin gelişimi hakkında bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1)
Merkezi planlı camilerin gelişimi açısından Elbistan Ulu Cami’nin önemi nedir
öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dülkadiroğlu mimarisinde, beyliğin konumundan ve bunun doğurduğu siyasî ve kültürel
ilişkilerinden kaynaklanan bir karmaşa gözlenir. Başka bir deyişle, Dülkadiroğlu mimarisi,
Selçuklu, Karamanoğlu ve Memlûk mimarilerinin etkisinde kalmış, istisnai bir durum dışında
kendisine özgü bir üslup yaratamamıştır. Maraş Ulu Camii ile Selçuklu döneminin çok destekli
cami şemasını bağlanır. Buna karşılık Maraş Ulu Camii’nin minaresi, Maraş / İklime Hatun
Mescidi ile Maraş / Taş Medrese’de Memlûk mimarisinin etkileri görülür. Kayseri / Hatuniye
Medresesi, açık avlulu ve iki eyvanlı plan şemasıyla Maraş / Taş Medrese Kümbedi Anadolu
Selçuklu mimarisine özgü gelenekleri devam ettirir. Dülkadiroğlu mimarisinin üretmiş olduğu
yegâne özgün yapı Elbistan Ulu Camii’dir. Daha sonra Osmanlı mimarisinde geliştirilecek olan,
merkezî kubbeli ve dört yarım kubbeli plan şeması bu yapıda dikkati çeker. Günümüzün cami
mimarisinde dahi en çok uygulanan bir şema olması itibariyle Elbistan Ulu Camii’nin plan
şemasının Türk mimarisindeki yeri ve önemi oldukça büyüktür.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki şehirlerden hangisi Dulkadiroğlu Beyliği’nin sınırları dahilinde yer
almamıştır?
a)

Maraş

b)

Harput

c)

Kayseri

d)

Malatya

e)

Erzurum

2)
yapmıştır?

Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangileri Dulkadiroğlu Beyliği’ne başkentlik

a)

Elbistan ile Maraş

b)

Kayseri ile Pınarbaşı

c)

Van ile Hoşap

d)

Elazığ ile Harput

e)

Malatya ile Arapkir

3)

Aşağıdakilerden hangisi Dulkadiroğlu Beyliği’nin sınır komşusu değildir ?

a)

Eretnalılar

b)

Ramazanoğluları

c)

Germiyanoğulları

d)

Karakoyunlular

e)

Memluk

4)
Dulkadiroğlu Beyliği’nin mimarisinde aşağıdakilerden hangi devletin/beyliğin
etkileri görülür?
a)

Eşrefoğlu Beyliği

b)

Memluk

c)

Hamidoğulları Beyliği
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d)

Karakoyunlular

e)

Menteşeoğlu Beyliği

5)

Maraş Ulu Camii plan şeması ve özellikleri itibariyle hangi geleneğin takipçisidir?

a)

Şam Emeviye Camii modelinin

b)

Merkezi plan geleneğinin

c)

Avlulu eyvanlı plan geleneğinin

d)

Selçuklu dönemi çok destekli cami geleneği

e)

Tabhaneli cami geleneğinin

6)

Maraş Ulu Camii’ne ait minarede hangi kültür ve üslup özellikleri görülür?

a)

Osmanlı

b)

Memluk

c)

Karakoyunlu

d)

Karahanlı

e)

Gazneli

7)
Maraş Taş Medrese asimetrik ve karmaşık kurgusu ile taş bezemeleri açısından
hangi mimarinin üslup özelliklerini taşır ?
a)

Memluk

b)

Osmanlı

c)

Akkoyunlu

d)

Karakoyunlu

e)

Karahanlılar

8)

Elbistan Ulu Camii hangi açıdan Türk mimarisinde önemlidir?

a)
Daha sonra Osmanlı mimarisinde geliştirilecek olan, dört yarım kubbe ile
genişletilmiş merkezi kubbeli yapıların özgün ve gelişmiş bir örneği olması açısından
b)

Kubbe çapı açısından

c)

Cephe bezemlerindeki oranları açısından
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d)

Minare yükseklikleri açısından

e)

Avlu düzeni açısından

9)

Elbistan Ulu Camii’nde görülen plan şemasının kökleri nerede aranmalıdır?

a)

Osmanlı

b)

Memluk

c)

Karahanlı

d)

Büyük Selçuklu

e)

Anadolu Selçuklu

10) Merkezi kubbebin kasnağının oturduğu noktada tasarlanan payanda kemerlerinin
Osmanlı mimarisindeki ilk örnekleri aşağıdaki yapılardan hangisinde karşımıza çıkar ?
a)

Edirne Beyazıt Camii

b)

İstanbul Atik Ali Paşa Camii

c)

Edirne Selimiye Camii

d)

İstanbul Süleymaniye Camii

e)

Edirne Üç Şerefeli Camii

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)c, 4)b, 5)d, 6)b, 7)a, 8)a, 9)c, 10)e
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