EŞR EFOGLU CAMii
Eşrefi kültürünün temel kitabı tarikat pirinin Müzekki'n-nüfıls adlı eseridir. Bu eserde genel olarak tasawuf
ahlakıyla ilgili görüş ve yorumlar sade
bir Türkçe ile ve yer yer menkıbelerle
anlatılır. Müzekki'n- nüfUs yalnız tasavvufi muhitlerde tutunmamış, Muhammediyye ve Envôrü '1 - ôşıkin gibi halka
mal olmuş , toplumun din ve ahlak anlayışına tesir etmiş , kendisinden sonra
kaleme alınan bu tür eserlerin kaynaklarından biri olmuştur. Eşrefoğlu ' nun divanı da tasawufi muhitlerin görüş ve
zihniyetierine tesir eden başlıca eserlerdendir. Tarikatname ise bu adla yaz ı
lan Türkçe eserlerin en eskisidir ve Eş
refiyye' nin ada b ve erkanının oluşma
sında doğrudan etkili olmuştur.
Eşrefiyye'nin Osmanlı

döneminde en
tasawufi cemaatlerden olmasının
sebeplerinden biri. tarikat pirinden itibaren birçok postnişinin şiir ve tasavvuf başta olmak üzere değişik alanlarda eser vermiş olmasıdır. Abdürrahim
Tirsi, Hamdi-i Ewel, Sır Ali Sultan, Lutfullah Efendi. Eşref-i Sani, Abdülkadir
Efendi divan sahibi şair süfilerdir. Abdülkadir Efendi'nin Sırrü'd-deverôn (Dev·
ranname ). İbrahim Eşrefi ' nin Risôle- i
Gülôbôd gibi doğrudan tasawuf ve tarikat kültürüyle ilgili eserlerinin yanın
da Eşrefzade İzzeddin Efendi Enisü '1 cinôn adlı Arapça bir tefsir kaleme almış , oğlu Abdülkadir Necib Efendi bu
eseri Zübdetü'l- beyôn adıyla telhis etmiştir . Eşrefzade Ahmed Ziyaeddin Efendi'nin Gülzor-ı Sulehô ve vefeyôt -ı urefô adlı eseri Bursa· da yaşayan şair ve
süfiler konusunda önemli bir vefeyat kitabıdır. Eşrefoğlu Rümi hakkında Abdulcanlı

Esrefiwe gülleri

(Mustafa Kara özel arşivi)

lah Veliyyüddin Bursevi'nin kaleme a l dı
ile başlayan menakıbname yazma geleneği İzzeddin Ahmed Efendi'nin. mürşidi Mustafa Efendi'nin hayatı. fikirleri ve menkıbeleri hakkında kaleme aldığı H edi yyetü '1- fukarô ad lı eseriyle devam etmiştir.
Diğer tarikatlarda olduğu gibi Eşre
fiyye kıyafetinin de temel iki unsuru taç
ve hırkadır. "Eşrefi gülü" diye de adlandırılan tacın üst kısmı gülün yaprakları
na benzer ve merkezden dışa doğru üç
halkalıdır. Beyaz çuha üzerine işlenen bu
dairelerin birinci katında beş , ikincisinde altı. üçüncüsünde yedi yaprak bulunur. Bu gül deseninde sarı. beyaz, kırmı
zı ve siyah olmak üzere dört asli renk
ku ll anılır. Taçtaki terk sayıları, kullanı
lan renkler ve harfler hakkında açıkla
malar yapılmıştır. Eşrefi şeyhleri beyaz.
dervişleri yeşil taç kullanırlar.
Zamanımııda mayıs ayının ilk pazar
günü İznik ' te Eşrefoğlu için anma günü düzenlenmekte ve geleneğe uyularak misafirlere köfteli çorba ikram edilmektedir.
ğı Menokıb-ı Eşrefzôde
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tabe şeklindeki vaktiyesinden bir han
ve çifte hamamla birlikte inşa edilmiş
olduğu öğrenilmektedir. Eşrefoğulları ' 

hakimiyetleri altındaki topraklarda
pek çok eser arasında günümüze gelebilen en önemli yapıdır. Selçuklu geleneğine bağlı olarak ulucami
tarzında tasarlanan cami Konya Sahib
Ata [ı 258). Afyon Ulucamii [ ı 272}, Sivrihisar Ulucamii [XIII yüzyı l ortas ı ) ve Ankara Ahi Şerafeddin Camii [XIII y üzy ıl )
gibi ahşap direkli ve düz toprak damlı
camiierin en gelişmiş ve en büyük örneğidir. Biri taçkapıda, diğeri harime açı
lan çinili kapının kemer alınlığında olmak
üzere iki kitabesi bulunmakta. bunlardan birincisinde 696 ( 1296 -97), çini mozaikle yazılmış olan ikincisinde ise 699
( 1299- 1300) tarihi okunmaktadır; buradan binanın en az üç yılda tamamlandı
nın

bıraktıkları

ğı anlaşılmaktadır.
Binanın planı . kuzeydoğu köşesini
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derecelik bir açıyla kesen ve üzerindeki
eksenden kaymış taçkapı ve minare ile
ön cepheyi teşkil eden duvar yüzünden
kesik bir dikdörtgen şema gösterir; bu
durum, şehrin ana yolu üstüne yapılmış
ve cephesinin ona uydurulmuş olduğu
nu ortaya koymaktadır. Birçok Selçuklu
eseri gibi muhkem ve abidevi bir yapıya
sahip bulunan caminin ön cephe duvarı
kesme taş , diğerleri moloz taşla örülmüştür ve çok başarılı bir işçilik sergilemektedir. Ön cephede taçkapının sol
yanında duvar bir silme çerçeve içine
alınmış ve üzerine süs amacıyla mazgal
dendanları yapılmıştır. Taçkapının sağın

da yer alan yüksekçe minare hatalı onarımlardan dolayı özelliklerini yitirerek
günümüze gelmiştir; kaidesinin altında
sivri kemerli bir niş içerisinde, su haznesini antik bir lahdin oluşturduğu bir
sebil bulunmaktadır. Mazgal dendanlarından biraz daha yüksek tutulmuş olan
abidevi taçkapının süslemelerinde görülen üslüpla Sivas'taki Gökmedrese ve
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Beylikler dönemine ait
Anadolu'nun ahşap direkli
en büyük camii.

Göl ile kale

arasında
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kalan düzlüğe
kurucusu Sey-

feddin Süleyman Bey tarafından yaptı
rılmıştır. Taçkapı üzerinde yer alan ki-
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Çifte Minareli Medrese kapılarının üsIObu a rasında büyük benzerlikler göze
çarpmakta ve bu durum caminin taş iş
çiliğinde de Selçuklu geleneğinin devam
ettiğini göstermektedir. Bazı araştırma
cılar bu eserin. Gökmedrese'nin kapısı
nın iki yanında adı bulunan ve Konya'daki İnce Minareli Medrese'nin de mimarı olduğu sanılan Konyalı mimar KaIOyan'ın yetiştirmelerinden biri tarafın
dan yapıldığını düşünmektedirler.
Taçkapıdan . verev ön cephe duvarı ile
kuzey duvarı arasında kalan firüze ve
mor renkli çinilerle kaplı ara mekana,
buradan da Türk çini sanatında tek örnek teş kil eden sırlı tuğla ve mozaik çini kaplı abidevi ikinci taçkapı ile harime
girilir.
Son derece etkileyici bir mekan olan
harim, kırk sekiz adet ahşap direğin üzerindeki konsaliara oturan kirişlerin taşı
dığı düz bir tavanla örtülüdür. Direk baş
lıkları. konsollar ve tavan kirişleri , bugün birçoğu dökülmüş olan kalem işle
riyle süslüdür. Altı sıra halinde uzanan
7,5 m. yüksekliğindeki başlıkları mukarnaslı direkierin mihrap duvarına dik oluş
turdukları yedi neften ortada bulunanı
diğerlerinden daha geniş ve daha yüksektir: merkezindeki dört direğin üstü
de benzeri ulucami planlı yapılarda olduğu gibi açıktır. Binanın çatı örtüsü
toprak dam iken 1941 ·de yapılan onarım sırasında eğimli çatı haline getirilmiş , 1956 yılında da bakır levhalarla kapla nmıştır : mihrap önü kubbesinin üzeri ise siluette kendini kuwetle gösteren
piramidal bir külahla örtülüdür. Tuğla
konstrüksiyonlu üç sivri kemere oturan
mihrap önü kubbesi son derece alımlı
renklerde sırlı tuğla l arla ve çinilerle süslenmiş, göbeğine girift kOfi ile Allah. Muhammed, Ebu Bekir. Ömer. Osman ve
Ali isimleri yazılmıştır.
Caminin 4,58 m. genişlik ve 6 ,17 m.
mozaik çinili mihrabı Selçuklu devri örnekleriyle yarışabilecek düzeydedir ve üslüp yönünden Konya mihraplarına bağlanır. Tamamen çinilerle
kaplı olan mihrap çok zengin bir görünüşe sahiptir. Mavi- beyaz renklerin de
kullanıldığ ı nişte hakim renk firüzedir.
Mukarnaslar altındaki alında yer alan
motif! er. Konya Karatay Medresesi ·nin
kubbe içi motifleriyle büyük benzerlik
gösterir. Camideki çiniler g_enel üslüp
açısından her yönüyle Selçuklu çini sa-

işçiliğidir. Kapı ve bazısı Konya İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler Müzesi'nde
sergilenmekte olan pencere kanatları.
minber ve hükümdar mahfıliyle Osmanlı
dönemine ait müezzin mahfili camideki
ahşap işlerinin en fazla dikkat çekenleridir. Ceviz ağacından muhteşem minber, kapı ve pencere kanatları gibi hakiki kündekari tekniğinde imal edilm i ş
tir ve Anadolu'daki sayılı örneklerden biridir. Giriş kemerinin üzerindeki kitabesinde Eşrefoğlu Emir Süleyman Bey'in
ve kapı kanatları üzerindeki kartuş içinde de kOfi yazı ile yine Allah ve Muhammed lafızlarından başka dört halifenin
isimleri kabartma olarak yazılmış, kemerin iki yanında yer alan "amilehO isa "
ibaresi ile de usta adı belirtilmiştir. Güneybatı köşes i nde, başlıkları mukarnaslı iki ahşap sütun üzerine oturtulmuş
olan ve on üç basamaklı bir merdivenle çıkılan 2 m. yüksekliğindeki hükümdar mahfili yer alır ; ceviz ağacından dantel gibi işlenmiş şebekelerle çevrilidir.
Eksen üzerinde kubbenin önüne yerleş
tirilen müezzin mahfili, 982 (1574 -75)
yılında Mustafa Bey adlı bir Osmanlı vezir oğlu tarafından yaptırılmıştır : kiriş
leri ve tabanının alt yüzü nakış ve oymalarla bezelidir. Bunlardan başka , çinilerle kaplı girişin üzerinde yer alan kadınlar mahfilinin ahşap korkulukları ile
mihrabın iki yanından yan duvarlara kadar uzanan parmaklıkla r da ahşap işçi
liği açısından dikkat çekicidir.

Caminin doğu duvarına bitişik içi kubbe, dışı konik külah örtülü türbe Eşre
foğlu Süleyman Bey'e aittir. İçi tamamen
çinilerle süslü olan kümbetin 701 ( 13011302) tarihli kitabesinden, ölümünden
birkaç yıl önce yine Süleyman Bey tarafından yaptınldığı anlaşılmaktadır.

yüksekliğindeki

natının devamıdır.
Eşrefoğlu

kati çeken
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Camii'nde çiniler kadar dikbir sanat dalı da ahşap

diğer

Esre fo ğ lu

Camii'nin
mihrab ile
mozaik çini
süslemeli
harim kapıs t
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Asıl adı Abdullah, babasının adı Ahmed Eşref 'tir. Kaynaklarda künyesi Abdullah Rumi b. Seyyid Ahmed Eşref b.
Seyyid Muhammed Süyüfi (M ı srT) şeklin
de geçmektedir. İbnü ' l- Eşref, Eşrefza
de, Eşref- i ROmT. Abdullah İznik! ve Abdullah - ı Rumi adlarıyla da tanınmıştır.
Mısır'dan Suriye'nin Hama kasabasına,
daha sonra Anadolu 'ya göç edip önce
Manisa'ya, ardından da İznik' e yerleşen ,
aslen Mekkeli ve Hz. Peygamber soyundan geldiği rivayet edilen, alim ve şeyh
ler yetiştirmiş bir ailenin çocuğudur. Son
dönemlerde bazı müelliflerin (mesela bk.
Çelebi, s. 7; iA, IV, 396) Eşrefoğlu Rumi'yi 754'te ( 1353) İznik'te dünyaya gelmiş
olarak göstermelerine karşılık Emir Sultan (ö 833/ 1429) ve Hacı Bayram-ı Veli
ile (ö 833 / 1429-30) münasebetini göz

