
iSKENDER PAŞA CAMii 

imamlığını yapan son dönem Nakşibendl 
şeyhlerinden Mehmet Zahit Kotku'nun 
(ö. I 980) adını taşıyan bir aşevi bulun
maktadır. 
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İSKENDER PAŞA CAMii 

Ahlat'ta 
Osmanlı döneminde yapılmış 

ilk cami. 
_j 

KanCın!Sultan Süleyman'ın ikinci İran 
seferinden (955/1548) sonra bölge ile be
raber Ahlat kesin olarak Osmanlı toprak
larına katılmıştır. Bu sefer sırasında Van 
Kalesi'nin alınmasında büyük katkısı olan 
İskender Paşa da Van beylerbeyiliğine ge
tirilmiştir. İskender Paşa. Ahlat ve bölge-
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nin imarında büyük rol oynamış. pek çok 
hayrat yaptırmıştır. Bu hayratından biri 
de Ahlat'taki İskender Paşa Camii ve Ha
mamı'ndan oluşan külliyedir. 

İskender Paşa Camii, Osmanlı döne
minde yapılan Yenikale'nin iç kale bölü
münde ve meyilli bir arazi üzerinde ku
rulmuştur. Caminin güneydoğusundaki 
hamam yıkık durumdadır. Yapıda üç ki
tabe mevcuttur. Bunlardan cümle kapısı 
üzerinde yer alan 972 ( 1564-65) tarihli 
kitabe yapının inşa tarihini verir. Gövde
sinde damla motifleri içinde yer alan iki 
kitabeden biri 978 ( 1570) tarihli minare
nin tarih, diğeri ise "Ahlatlı büyük baş
mimar" ibaresiyle usta kitabesidir. Kita
belerin üçü de Arapça ve Farsça olup cell 
sülüs hatla yazılmıştır. Ahlat, istilalar ve 
tabii afetler yüzünden pek çok defa yakı
hp yıkılmış. yapıların çoğu tahrip edilmiş
tir. Ayakta kalan eserler arasında yer alan 
cami XIX. yüzyılın sonı.ina kadar sağlam 
olarak gelmiştir. XX. yüzyılın başında böl
geyi gezen W. Bachmann'ın çektiği fotoğ
raflarda. son cemaat yerinin yıkıldığı ve 
kubbedeki kurşunların söküldüğü görül
mektedir. ı. Dünya Savaşı sırasında ( ı 9 ı 5) 
bölgeyi istila eden Ruslar tarafından yapı 
büyük bir tahribe uğramıştır. Minarenin 
şerefeden yukarısı yıkılmış ve taşınabilir 
bütün eşyaları götürülmüştür. Bu tarih
ten sonra cami tamamen metrük hale 
gelmiş ve uzun süre kullanılamamış olup 
1990-1995 yıllarında Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafından tamir edilerek yeni
den ibadete açılmıştır. 

Caminin beden duvarlarından daha 
yüksekte ele alınan son cemaat yeri üç 
bölümlüdür. İki yanı duvarla kapalı olan 
bu mekan, iki sütuna oturan üç sivri ke
merle kuzeye açılmakta olup bölümleri
nin üzerieri kubbe ile örtülüdür. Geçişleri 
pandantiflerle sağlanmış olan kubbeler 
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dıştan sekizgen kasnak üzerine oturmak
tadır. Harime girişi sağlayan kapı sivri ke
mer içine alınmıştır. Kapının iki yanında 
dikdörtgen çerçeve içine alınmış yuvarlak 
kemerli mihrap nişi vardır. Son cemaat 
yerinin duvarlarında on sıra beyaz. on bir 
sıra siyah andezit taşlarının nöbetieşe 
sıralanmasından oluşan renkli taş işçiliği 
görülmektedir. 

Yapının dış cepheleri kahverengi ande
zit (Ahlat) taşından sade olarak yapılmış
tır. Cephelerdeki pencereler sivri kemer
li birer alınlığa sahiptir. Batı cephesinin 
minareye yakın kısmında yerden 1 m. 
yükseklikte mazgal biçiminde bir bölüm 
bulunmaktadır. Bu kısım ya güvercinlik 
ya da sonradan kapatılmış harime geçiş 
yeri olabilecek bir bölüm olmalıdır. 

Caminin kuzeybatı köşesindeki mina
rede kare kaide üzerindeki onikigenlerle 
silindirik gövdeye geçilmektedir. Kaide
nin kuzey yüzünde satrançlı küfi "Ali " 
yazısı bulunmaktadır. Silindirik gövdenin 
orta bölümüne yakın yerde beyaz ande
zit taşı ile vurguianmış damla motifi için
de inşa ve usta kitabeleri yer almaktadır. 
Alem kısmı 1995 yılında yeniden yapılan 
minarede mukarnaslarla geçilen şerefe
nin korkulukları orüinalinde ahşap olup 
bunlar son tamirde metal olarak yenilen
miştir. 

Harim 13 x 13 m. ölçüsünde kare bir 
plana sahiptir. ibadet mekanını köşeler
den tromplarla geçilen 13 m. çapındaki 
tek kubbe örtmektedir. Kubbenin ağırlı
ğı sekiz sivri kemerle beden duvarlarına 
aktarılmıştır. Kubbe dıştan sekizgen kas
n ak üzerine oturmuş olup basık kubbe 
şeklindedir. Sekizgen kasnağın her yü
zünde harimi aydınlatan sivri kemerli 
pencereler vardır. Harimin beden duva
rındaki pencereler sivri kemerli niş içinde 
ele alınmış olup dikdörtgen açıklıklıdır. 

Eksende yer alan mihrap Rus istilası 
sırasında harap olmuş. 1990-1995 tami
rinde aslına uygun olarak yeniden yapıl
mıştır. Duvar yüzeyinden öne çıkintılı ola
rak ele alınan mihrap nişi yarım daire şek
linde düzenlenmiştir. İki yanda sütunçe
lerle sınırlandırılmış olan n iş. üstte üç di
limli kemer formunda bir kavsarayla ör
tülmüştür. Yapının minberi ve mahfili 
orijinal değildir. Eski mahfiiden günü
müze duvardakikiriş yerlerinin izleri kal
mıştır. İskender Paşa Camii, bölgede ya
pılan Osmanlı camilerinin öncüsü ve kla
sik tek kubbeli plan şemasının taşradaki 
önemli bir uygulaması olması açısından 
dikkat çekicidir. 
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İSKENDER PAŞA CAMii 
ve TÜRBESi 

Diyarbakır'da 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış 

cami ve türbe. 
_j 

Diyarbakır 'da kendi adıyla anılan ma
hallede bulunmaktadır. Diyarbakır valisi 
iskender Paşa tarafından yaptırılmış olan 
caminin kitabesi yoktur. 27 Reb'iülewel 
973 (22 Ekim 1565) tarihinde düzenlenen 
vakfiyeye göre 958 (1551) yılında inşa 
edilmiştir. Yapının adı, Mimar Sinan ' ın 

eserlerine ait tezkirelerden sadece Tuh
t etü'l-mi'marin'de geçmektedir. 

iskender Paşa Camii ana hatlarıyla tek 
kubbeli, kare planlı camiierin özelliklerini 

taşıyan bir yapıdır. Sadece harimle bağ
lantısı olmayan, fakat ona bitişik konum
daki tabhane şeklinde iki küçük mekanla 
ufak bir farklılık göstermektedir. Bu ha
liyle kanat mekanları . ana mekana oran
la küçük olsa da zaviyeli cami karakteri 
kazanmıştır. Ha rime göre yan cephelerin
de dışarıya doğru taşan son cemaat yeri 
beş bölümlüdür. Destek sistemini, iki kö
şede " L" biçiminde kesit veren iki ayak ve 
ortada dört sütun teşkil etmekte, bunlar 
birbirine sivri kemerlerle bağlanmakta
dır. Bu bölüm ün örtü sistemi hafif me
yilli kagir bir sundurma şeklindedir. Son 
cemaat yerinin özgün mimarisini koru
madığı taş işçiliğindeki farklılıktan ko
layca anlaşılmaktadır. Yapının bu bölümü 
sadece bazalt taşıyla inşa edilmiştir. Be
den duvarlarında ise almaşık örgülü si
yah ve beyaz renkteki taşlarla renkli bir 
görünüm sağlanmıştır. Bu farklılığın da 
işaret ettiği gibi yenilenen son cemaat 
yerinin orüinal örtü sistemini daha önce
leri beş adet kubbenin teşkil etmiş olması 
kuwetle muhtemeldir. 

Yapının ana ekseni üzerinde bulunan 
taç kapısı geniş sivri kemerli bir eyvan 
şeklindedir. iki yan duvarı mihrabiyeli. kö
şe çıkmaları ise sütunçelerle zenginleşti
rilmiştir. Aynı tipteki sütunçeler sivri ke
merli pencerelerin kenarlarında da bu
lunmaktadır. Pencere aralarında mukar
nas kavsaralı iki adet mihrap yer alır. iç 
boyutları 14,75 x 14,75 m. olan ha ri m 
çokgen kasnaklı. tromplu bir kubbe ile 
örtülüdür. iki köşeden merdivenle bağ
lantılı mahfi! dört sütunla taşınmakta
dır. Mukarnas dolgulu taş mihrabı orüi
naldir. Minberi ise ahşaptır. Dikdörtgen 
planlı iki yan mekanın kapıları güney cep
helerinde yer alır. Bunların son cemaat 
yerine bakan küçük birer penceresi bulu
nur. Bu ek mekanlardan doğudakine bi-
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iSKENDER PAŞA CAMii ve TÜRBESi 

lskender Paşa Camii ve Türbesi 'nin planı 

tişik durumda olan minare kesme taştan 
olup kübik kaideli, silindirik gövdeli ve 
tek şerefelidir. 

Zarif sütunçeler ve iki farklı renkteki 
taşların kullanılması ile sağlanmış olan ar
moninin dışında taş süslemeye rastlan
maz. Hatta son cemaat yerinin sütun 
başlı kları nın üzeri bile işlenmemiştir. 
Bunların yanı sıra yapının içinde az mik
tarda çini kaplamaya rastlanmaktadır. 

Büyük bir kısmı dökülmüş olan çinilerden 
mevcut durumdakiler altıgen biçimli ve 
mavi rengin hakim olduğu örneklerdir. 
Caminin önündeki kagir saçaklı şadırvan 
özgün halini kaybetmiştir. 

Caminin güneytarafındaki hazirede 
XVI. yüzyıl alimlerinden Muslihuddin 
Mehmed Lari'nin mezarı bulunmaktadır. 

Türbe ise caminin doğusunda yer alır. Ki
tabesi bulunmayan bu yapı mimari yön
den oldukça ilgi çekici özellikler taşımak
tadır. iki ayrı bölüm halinde mescid ve 
türbe kısımlarından meydana gelen ya
pının inşa malzemesi camide olduğu gibi 
siyah renkli taş ve küfeki taşıdır. Binanın 
kuzey kısmını teşkil eden mescid kare 
planlıdır. Asimetrik kapı doğu cephesin
de bulunur. Mescid dokuz pencere vasıta
sıyla ışık almaktadır. Bu pencerelerden 
güney duvarında yer alan iki tanesi tür
beye bakmaktadır. Pencerelerin ortasın
da mihrap vardır. Mescid sekizgen kas
naklı kagir bir kubbeye sahiptir. E bat ola
rak böyle büyük bir caminin hemen yanı 
başına küçük bir mescidin inşa edilmesi 
biraz tuhaf görülürse de bunun önceleri 
bir tekkenin tevhidhanesi olabileceği ih
timali akla gelmektedir. Türbe kısmı ba
sık sekizgen planlıdır. Bu bölüm ün üzeri
ni ise onaltıgen şekilli bir kasnağa sahip 
ku b be ve iki yarım ku b be örter. Kuzeydo
ğu cephesine sivri kemerli kapı açılmıştır. 
Diğer cephelerin hepsinde pencere var
dı r. Türbenin içinde iki pencere arasına 
alınmış bir mihrap bulunmaktadır. Bü-
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