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EŞREFOGLU RÜMİ CAMii 

İznik'te XV. yüzyılda 
Eşrefoğlu Rumi adına yaptırılan 

ve orijinal şekli 
günümüze ulaşmayan cami. 

_j 

Eşrefzade veya Eşref-i ROm! Camii 
adlarıyla da anılan ve Yunan işgali sıra
sında tamamen ortadan kalkan cami
nin ilk yapısından günümüze yalnızca 
minaresiyle hazlre kısmı ulaşmıştır. Ca
mi, iznik 'te yaşamış ve burada ölmüş 
olan Kadiriyye tarikatının Eşrefıyye kolu
nun kurucusu ünlü mutasawıf Eşrefoğ
lu ROm! (ö. 874 / 1469-701 adına inşa edil
miştir. Eski fotoğraflarda Eşrefoğlu RQ
ml'nin türbesinin de caminin hemen bi
tişiğinde olduğu görülmekte. ancak iş

gal sırasında o da tamamen yıkıldığı için 
günümüzde şeyhin kabrinden başka her
hangi bir izine rastlanmamaktadır. Ca
minin inşa tarihi ve banisi belli değildir. 
Yalnız burada 1485 yılında Fatih Sultan 
Mehmed'in eşi Mükrime Hatun tarafın
dan bir cüz okuma vakfının kurulduğu 
bilinmekte ve bu durum yapının bu ta
rihten önce yapılmış olduğu görüşüne 
kesinlik kazandırmaktad ı r. Cami, büyük 
ihtimalle Eşrefoğlu Rumi'nin ölümünden 
sonra türbe ile birlikte veya türbeden 
hemen sonra ona yakın bir tarihte inşa 
edilmiş olmalıdır. Minarenin camiden 
ayrı ve türbe duvarına bitişik yapılması 
da aynı ihtimalleri hatırlatmaktadır. 

Geçmişte yapılan araştırmalardan ve 
mevcut fotoğraflarından hakkında bilgi 
edinilebilen Eşrefoğlu ROm! Camii 'nin 
uzunlamasına dikdörtgen planlı . düz ça
tılı bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Dev
şirme dört sütuna oturan beş kemerli, 
yanları kapalı ve hayli derin bir son ce
maat yeri ile dışa açılır. Ortada yer alan 
kapının iki yanında simetrik olarak alt
ta büyük, üstte küçük birer penceresi 
bulunmakta ve bunların kapıya uygun 
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düşecek şekilde sivri kemerlerle donatıl
dıkları görülmektedir. Duvarlar düzen
siz taş ve tuğla sıralarıyla meydana ge
tirilmiştir. Yapının iç kısmında sekiz ah
şap direk üzerine oturan bir müezzin 
mahfili bulunmaktaydı. Mukarnaslı kav
sarası dışında bütünü ile çini kaplı olan 
mihrap, iç mekanın en dikkat çekici un
surlarından biriydi. Yapıdan ayrı tutul
duğu ve bitişikteki türbenin köşesinde 
yer aldığı bilinen. halen şerefeden yuka
rısı eksik ve çelik kuşaklar içine alınmış 
olan minare, yüksek bir çokgen kaideye 
oturmakta olup tamamen tuğladan örül
müş silindirik bir gövdeye sahiptir. Göv
desinde ve şerefe altında dikdörtgen ve 
kare levhalardan meydana gelen çini ku
şaklardan başka şerefe altındaki mu
karnasların arasına da aynı tarzda çini 
levhalar yerleştirilmiştir. Bu çinilerin IV. 
Murad zamanında yaptırılan onarım sıra
sında konulduğu bilinmektedir ; bu ona
rımda cami ve türbenin içi de çinilerle 
kaplanmıştır. Özellikle camide son cema
at yeriyle harimin duvarlarını ve mihra
bın üzerini kaplayan çinilerin son dere
ce zengin olduğu mevcut fotoğraf ve çi
zimlerden anlaşılmaktadır. Bu çiniler
den halen iznik Müzesi'nde bulunan çok 
sayıdaki parçasının sır altı tekniğinde 
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r-ı 
yapıldığı ve XVII. yüzyıl için hayli kalite
li olan bir işçilik yanında desen ve renk 
açısından da önemli özellikler sergiledi
ği görülmektedir. Çok değişik çiçek de
senleri ihtiva eden bu parçalar arasında 
kitabeli olanlar özellikle dikkat çekici
dir. Eşrefoğlu ROm! Camii ve Türbesi'
nin çinilerinden günümüze ulaşan bu kı

sıtlı malzeme, XVII. yüzyılda artık geri
lerneye başlayan iznik çiniciliğinin son 
dönem örnekleri olması bakımından da 
ayrıca değer taşımaktadır. Camiyi önem
li kılan başka bir husus da yapının iznik'
teki tek çinili eser olmasıdır. Osmanlı
lar'ın birinci derece çini yapım merkezi 
olan iznik'te üretim. başından beri im
paratorluğun önde gelen merkezlerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda daima dış tü
ketime yönelik olmuştur. 

Eşrefoğlu ROm! Camii 'nin. elli yıl ön
cesine kadar etrafında bulunan kalınti
lardan geniş bir yapı topluluğuyla çevri
li olduğu anlaşılmaktadır. Fotoğraflarda 
şadırvanlı bir avlu içinde. caminin hemen 
bitişiğinde Eşrefoğlu Rumi'nin dikdört
gen planlı büyük türbesinin yer aldığı 

görülmektedir. Türbe, batı cephesinin 
kuzey ucundaki bir kapı ve pencere ara
cılığıyla revaklı, güney duvarı mihrap niş
li küçük bir avluya açılmakta , türbenin 
kuzey cephesinin önünde ise Eşrefoğlu 
ROm!' nin eşyalarının sergilendiğ i kare 
planlı özel bir bölme bulunmaktaydı. Es
ki yayınlardan , caminin hemen yakınında 
küçük ölçülerdeki bir hamamın izlerine 
rastlandığı ve yapıların güneyinde görülen 
kalıntılarla etraftaki geniş bir alana yayıl
mış izierin de büyük bir tekke komplek
sine ait olduğunun sanıldığı öğrenilmek
tedir. Bu durumda, Eşrefoğlu Rumi'nin 
tekkesi etrafında tarikata ait bir merkez 
meydana getirme düşüncesiyle kurul
muş ve zamanla eklenen yeni yapılarla 
genişletilerek şekiilendirilmiş bir külli
yenin varlığı söz konusu olmaktadır. 
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Tamamen harap olduktan sonra 1954 
yılında cami derneği tarafından basit bir ~ 

tarzda kagir olarak yapı lan ve aynı yıl 

ibadete açılan cami günümüzde de kul
lanılmakta , Eşrefoğlu Rumi'ye ve yakın
larına ait bazı kabirler de minare ile ca
minin sağ tarafı arasında kalan açık ha
zirede bulunmaktadır. 
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~ SELD A KALFAZADE 

EŞREFOGULIARI 

XIII. yüzyıl sonlarına doğru 
Beyşehir ve Seydişehir yöresinde 

kurula n bir Türk beyliği. 
_) 

Anadolu Selçukluları ' nın uç beylerinden 
olan Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey 
tarafından kurulmuştur. Seyfeddin Sü
leyman Bey, Karaman ve Menteşe Türk
menleri'nin 1277 ve 1282 yıllarında Kon
ya'ya saldırıları ve burayı işgallerinden 
faydalanarak nüfuzunu bulunduğu yö
rede hissettirmeye başladı. İlk hedefi 
Akşehir ve civarı oldu, bu bölgeye akın
larda bulundu. Selçuklu Sultanı lll. Gıya 

seddin Keyhusrev'in ölümünden sonra çı-
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kan saltanat boşluğu sırasında Keyhus
rev'in annesi tarafından saltanat naibli
ğine getirildi. Ancak ll. Gıyaseddin Me
sud'un Konya'da duruma hakim olması 
üzerine kendi merkezi olan Gorgorum'a 
(Gurgurum -Gökçimen) döndü. 

Toprakları bir ara Germiyanlı sa ldırı

sına uğrayan Seyfeddin Süleyman bu iş
galden İlhanlılar'ın ve Selçuklular'ın yar
dımları sayesinde kurtuldu. Selçuklu- Mo
ğol kuwetleri, 1288 yılı başlarında Tar
sus'u işgal eden Karamanlılar üzerine yü
rüyünce Karamanlılar ' ın müttefiki olan 
Süleyman Bey de Ilgın· a saldırdı ve öl
dürttüğü muhafıziarın başını Konya'ya 
gönderdi. Ancak bir süre sonra Selçuk
lu Sultanı ll. Mesud'a itaatini bildirmek 
üzere Konya'ya gitti ve sultan tarafın
dan affedildi. Bu görüşmenin ardından 
Süleyman Bey merkezini Gorgorum'dan 
Beyşehir' e taşıdı. 687 ( 1288) tarihli kita
besinden buradaki kalenin Süleyman Bey 
tarafından inşa ertirildiği anlaşılmakta 

ve bu beyin daha o tarihte "emir-i kebir-i 
muazzam" unvanını kullandığı, babasının 
adının Eşref olduğu görülmektedir. Bey
şehir de bazan kalenin banisine izafetle 
Süleymanşehir diye anılmaktaydı. 

Eşrefoğlu ile barışı sağlamlaştırmak is
teyen ll. Gıyaseddin Mesud, kardeşi Rük
neddin Geyümers'i Süleyman Bey'in kızı 

Gülcemal ile evlendirrnek istiyordu. Bu 
hususu görüşmek için Beyşehir 'e giden 
Geyümers Eşrefoğlu tarafından hapsedi
lince ll. Mesud ordusuyla Beyşehir' e yü
rümüş, çıkması muhtemel bir savaş Ka
ramanoğlu 'nun araya girmesiyle önlen
miş ve GeyQmers serbest bırakılmıştır . 

İlhanlı Devleti'ndeki hükümdar deği
şikliğinden ve ll. Mesud'un Kayseri'ye git
mesinden faydalanan uç Türkmenler ' i 
yeniden ayaklandılar. Eşrefoğlu toprak
larına saldıran Karamanoğulları karşı

laştıkları şiddetli direniş üzerine geri çe
kilmek zorunda kaldılar. Bu karışıklık

laria başa çıkamayan ll. Mesud, ilhanlı 
Hükümdan Geyhatu 'yu Anadolu 'ya ça
ğı rmak zorunda kaldı. Kuwetli bir or
duyla Anadolu'ya gelen Geyhatu Laren
de (Karaman), Ereğli, Beyşehir ve yöre
sinde büyük bir katliam ve yağma ha
reketinde bulunmuş ve 7000 kişiyi esir 
alarak Konya'ya götürmüştür. Fakat Ha
ziran 1292'de Geyhatu'nun Tebriz'e dön
mesinden, ll. Mesud 'un da kardeşinin 

saltanat iddiasıyla Kastamonu civarında 
ayaklanmasıyla meşguliyetinden fayda
lanan Karamanlılar Konya'ya saldırmış
lar, Eşrefoğlu Süleyman Bey de Gevele 
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Kalesi ve civarını işgal etmiştir. Ancak 
Süleyman Bey Geyhatu'dan çekindiği için 
kırk gün süreyle elinde tuttuğu bu ka
leden ayrılarak Beyşehir'e dönmüştür. 

Anadolu 'da görevli Moğol noyanları
nın sık sık ayaklandığı ve Anadolu Sel
çukluları ' nın son yıllarını yaşadığı bu dö
nemde, diğer Türk beyleri gibi Eşrefoğ
lu Süleyman da ölümünden kısa süre ön
ce muhtemelen 1299 veya 1300'de is
tiklalini ilan etmiştir. Ancak Ağustos 

1302'de vefat ederek Beyşehir'de yap
tırdığı Eşrefoğlu Camii'nin yanındaki tür
besine defnedilmiştir. 

Süleyman Bey. babasının adına izafe
ten kurduğu beyliğin sınırlarını Beyşe

hir ve Gorgorum bölgesinden güneyde 
Seydişehir ve Bozk.ır 'a , kuzeyde ise Do
ğanhisar ve Şarkikaraağaç'a kadar ge
nişletmiştir. Yerine geçen büyük oğlu 
Mübarizüddin Mehmed Bey Gelendost ve 
Yalvaç · ı alarak beyliğin topraklarını bi
raz daha büyütmüş. fakat kısa süre son
ra buraları güçlü komşusu Hamidoğul

ları ' na bırakmak zorunda kalmıştır . Bu 
arada ilhanlı Hükümdan Olcaytu Han'ın 
Memlük seferinde başarısızlığa uğrama
sı ve Anadolu'daki karışıklıklarla baş ede
meyen dayısı irinci'nin zulümleri uç Türk
menler ' ini tekrar harekete geçirdi. Ka
ramanoğlu Mehmed Bey Konya 'yı işgal 

ederken Eşrefoğlu Mehmed de Ilgın ve 
Akşehir yöresini ele geçirdi. Türkmen 
beylerinin bu cüretlerinden telaşianan 
Olcaytu Han beylerbeyi Emir Çoban ' ı üç 
tümen askerle Anadolu'ya gönderdi. Si
vas- Erzincan arasındaki Karanbük mev
kiinde diğer Türkmen beyleri gibi Eşre
foğlu Mehmed Bey de Emir Çoban ' ın hu
zuruna giderek itaatini arzetti. 


