KARAMANOGULLARI
man'da hisariçinde yaptırdığı bir cami
ile bir türbe, inşası1432'de tamamlanan
mescid, darülkurra, imaret, çeşme gibi
tesislerden oluşan İbrahim Bey Külliyesi.
Ürgüp'ün Darnsa köyündeki Taşkınbaba
Camii bu eserlerden bazılarıdır. Bunlardan İbrahim Bey Külliyesi'ndeki medresenin pencere kanatlarıyla Taşkınbaba Camii'nin m ihra bı ağaç oymacılığının en güzel örnekleridir. İbrahim Bey Mescidi'nin
çini mihrabı ise çini sanatının bir şaheseri
kabul edilmektedir. Yine Taceddin İbra
him Bey ile oğulları Alaeddin ve Kasım'ın
türbelerin deki alçı işleri bu sanatın en güzel örneği olarak nitelendirilmiştir.
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lı siyasi nüfuzu. Osmanlı kökenli mekan
çözümlemeleri ve ayrıntılar şeklinde birtakım yapılara yansımıştır. Osmanlı etkileri ilk olarak Karaman'da I. Murad'ın kızı
ve ı. Alaeddin Ali Bey'in eşi olan Nefise
Sultan'ın yaptırdığı Hatuniye Medresesi'nde (783/1 38 I -82) ortaya çıkar ve bu evlilikten doğan Sultanzade ll. Alaeddin Ali
Bey'in Niğde'de yaptırdığı Akmedrese'de ( 1409) devam eder. )01_ yüzyılın ikinci
çeyreğinde Konya'da inşa ettirilen Hacı
Ali Darülhuffazı ile Nasuh Bey Darülhuffazı'nda ve Mut Lal Ağa Camii'nde (ı 441
civarı) Osmanlı mimarisinin damgası daha da kuwetle hissedilir.
Diğer taraftan Karamanlıla(ın Haçlı sefer lerinden artakalmış bir Katalik devleti
olan, mimarisine gotik üsiObun hakim
olduğu Kıbrıs Krallığı ile siyasi ve ekonomik ilişkileri. ayrıca Suriye ve Rodos'taki Haçlı kalintısı diğer küçük devletlerin Ortadoğu'ya taşıdığı gelenekler bazı
yapılardaki gotik etkileri açıklayabilir. Söz
konusu üs!Obun izleri özellikle Aksaray
Ulucamii'nde ( 1431), 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.

Beylikler döneminde Anadolu'da yaşa
nan karmaşık siyasi dengelerin gereği
olarak zaman zaman Memlük Devleti'nin
desteğini alan, hatta 1419'da kısa bir süre bu devlete tabi olan Karamanlılar'ın
bazı yapılarında (mesela Memlük Sultanı
el-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun'un naibi Emir Seyfeddin Hacıbeyler'in
Karaman' da yaptırdığı 1356 tarihli Seyfeddin Hacıbeyler Camii'nde) taş bezemede
Memlük etkileri hissedilir.

Karamanlı camileri ve mescidleri dört
grupta toplanabilir. Ahşap direkli ve düz
damlı camiler (mescidler). Ahşap direkli
D MiMARİ. Karamanlılar. Selçuklu yöAnadolu Selçuklu camilerinin ufak bonetiminin ve kültürünün yoğunlaştığı yöyutlu türevleri olan bu yapılara Ermenek
relerde hüküm sürdüklerinden, ayrıca
Akçamescid (700/!300-1301 ), Konya Mekendilerini söz konusu devletle özdeşleş
ram Camii (XV. yüzyılın birinci çeyreği) ve
tirdikleri için mimari alanında da büyük
Niğde Şah M escidi (816/1413-14) örnek
ölçüde onların mirasına sahip çıkmışlar
olarak verilebilir. Kagir taşıyıcılt ve düz
dır. Karamanlı mimarisinde Selçuklu gedarnit camiler. Doğu-batı doğrultusunda
leneğinin yanı sıra Osmanlı, gotik, Mem(enine) gelişen dikdörtgen planlı harim,
lük üsluplarının da etkileri görülür. Osmihrap duvarına paralel uzanan paye ve
manlılar'la uzun bir süreye yayılan siyasi · sivri kemer sıralarıyla üç veya dört sahna
mücadeleleri ve iki hanedan arasında
ayrılmış. toprak kaplı düz dam kemeriekurulan evlilik bağları, Karamanlı ve Osrin taşıdığı kirişlere oturtulmuştu r. Son
manlı sanatları arasındaki etkileşimi kocemaat yeri yoktur ve girişler yan cephelerde yer alır. Bu tipin örnekleri arasında
laylaştırmış. Karamanlı topraklarında XIV.
yüzyıl sonlarından itibaren artan OsmanErmenek Ulucamii ile (702/1301-1302) KaFARUK SüMER
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raman Hacıbeyler Camii (757/ 1356 ) özellikle kayda değer. Karaman'da Osmanlı
dönemine ait Arapzade Camii (899/ 149394 ) ve Dikbasan Camii( 899/ 1493 -94) Hacıbeyler Camii'nin tekran gibidir. Çok birimli camiler. Harimin, payelere oturan
ve iki doğrultuda( g ün ey -ku zeyve do ğ u
b a tı) gelişen kemerlerle kare veya dikdörtgen birimlere ayrıldığı . birimlerin
kubbe veya tonozlarla kapatıldığı, kubbeli birimlerin mihrap ekseninde yer aldığı bu tipe örnek olarak Ermenek Meydan Camii (XIV. y ü zy ıl veya XV. y ü zyı l ilk
çey reğ i) . Konya iplikçi Camii (ye nil eme ,
1333 ve 143 0- 3 1) ve Aks aray Ulucami
(834/143 1) verilebilir. Merkezi kubbeli cami. Bu tipi n tek örneği 1441 civarına tarihlenen Mut Lal Ağa Camii 'dir. Enlemesine dikdörgen biçiminde olan harim,
merkezi bir kubbe ve bunu yanlardan
kavrayan yarım kubbelerle örtülüdür.
Osmanlı mimarisinde de merkezi planlı
camiierin ilk örneği olan ve klasik dönemin kapısını açan Edirne Üç Şerefeli Cami
de Lal Ağa Camii ile aynı yıllarda (ı 43 71447) inşa edilmiştir. iki yapıda da kubbeyle örtülü merkezi birimi yaniara doğ
ru genişletmek ve yan kanatları ortadaki
birimle bütünleştirmek eğilimi gözlenir.
Ancak bunu gerçekleştirmek için üretilen çözümler farklıdır. Gerek kronoloji gerekse tasarım şernaları açısından bu iki
yapının birbirini etkilemiş olması ihtimali
zayıftır. Söz konusu paralel gelişim Beylikler döneminde, siyasi açıdan parçalanmış olan Anadolu'da belirli bir ortak kültür tabanı ve bölgeler arasında çok yönlü
etkileşimleri mümkün kılan i lişkiler sayesinde farklı yörelerde, aynı zaman diliminde ortak arayışların ortaya çıkması
şeklinde yorumlanabilir.
Karamanlı medreselerinde Anadolu
Selçuklu mimarisinin başlıca iki medrese
şeması devam ettirilmiştir. Sonuçta bu
yapı l a rı iki ana gruba ayı rma k m ümkündür. Kapa lı aviulu m edreseler. Bu tipin
tesbit edilen tek örneği Karaman'da XIV.
yüzyıl ortalarına ait Emir Musa (Musa Paşa) Medresesi'dir. 1927'de yıktırılan medresede kubbeyle örtülü aviuyu revaklar
kuşatmakta , bunların gerisinde de hücreler sıralanmaktaydı. Açık aviulu ve eyvanlı m edreseler. Karamanlı mimarisinde
bu şemanın dört. üç ve iki eyvanlı çeşit
Iemeleri uygulanmıştır. Bunların içinde en
erken tarihli olan ve tasarımı kadar süsleme programıyla da Selçuklu geleneğine
sıkı sıkıya bağlı Aksaray Zinciriye Medresesi'nde (7 36/ 133 5-36 ) söz konusu şerna 
nın klasik olan dört eyvanlı türü gözlenir.

Medrese örnekleri kronolojik olarak gözden geçirildiğinde eyvan sayısının önce
üçe (Ermenek Tolmed rese, 740/ 1339-40).
sonra ikiye (Alan ya Obaköy Medreses i,
1373 c i va rı; Karaman Hatuniye Medresesi , 783/ 1381-82; N i ğde Akmedrese, 8 12/
ı 409-1 o) indiği dikkati çeker.
Bu medrese tipinde kare veya dikdörtgen planlı , üstü açık avlu şemanın Çekirdeğini meydana getirir ve üç (Aksa ray
Zinciriye Medreses i, Ermenek To!med rese , Ni ğ de Akm edrese ) veya iki (Karaman
Hatuni ye Medreses il yönden revaklarta
kuşatılır. Hiçbir medresede revaklar. diğer birimlerden daha yüksek tutulan ve
görkemli kitlesiyle avluya hakim olan ana
eyvanın önünde devam etmez. Bütün örneklerde beşik tonozlu eyvan biçiminde
tasarlanan girişle yazlık dershane aynı eksen üzerinde (ka r ş ılıklı) yer almaktadır.
Diğerlerinden daha geniş ve yüksek tutulan ana eyvan ( yaz l ı k dershane) yanlardan , kışlık dershane veya türbe olarak
kullanılan kare planlı ve kubbeli birimlerle kuşatılmıştır. Avlunun çevresinde öğ
renci odaları. bazı örneklerde de yan eyvan lar bulunur. iki katlı olan Niğde Akmedrese hariç diğerleri tek katlıdır. Genellikle dikdörtgen biçiminde olan öğrenci
odaları tonozlarla örtülüdür. Osmanlı etkilerinin gözlendiği Karaman Hatuniye
Medresesi'nde odalar kare planlı ve kubbelidir. Niğde Akmedrese dışında kalan
örnekler cephe tasarımı olarak da büyük
ölçüde Selçuklu çizgisini sürdürür. Ancak
Akmedrese'de girişi n bulunduğu kuzey
kanadının üst katında yer alan ve Türk
sivil mimarisindeki " hayat"ları hatırlatan
sofalar, ayrıca bunların ikiz kemer sı rala
rıyla donatılması bu bölgenin geleneğine
yabancıdır. Anadolu Türk mimarisinde bu
tür bir cephe düzeni ilk olarak Bursa'da
I. Murad'ın yaptırdığı cami-medresede
( 1366 civa rı) ortaya çıkm ı ştır. Bu cephe
t asa rı m ının kayn ağ ın da , D oğu Akdeniz
kıyılarından Venedik gotiğine ve Balkanlar'daki geç dönem Bizans mimarisine
kadar uzanan karmaşık ve çok yönlü etkileşimler yatar. Akmedrese'yi yaptıran
Il. Alaeddin Ali Bey'in ı. Murad'ın tarunu
olması ve gençlik yıllarını dedesinin yanında Bursa'da geçirmiş bulunması bu
etkinin kaynağına ışık tutar.
Beylikler ve erken O smanlı mimarilerinde gözlenen. fütüwet geleneğine (Ahi lik) bağlanan ve imaret olarak anılan çok
fonksiyonlu yapıların bir örneği de Karaman'daki 836 (1432-33) tarihli ibrahim
Bey imareti'dir. Söz konusu yapıda , Selçuklu döneminin kapalı aviulu medre-

Karam a n oğ lu lbrahim Bey imareti'nin va kfiyesinin il k sav·
fa sı

(TSMA, Evrak, nr. 5318)

selerinde ve tarikat yapılarında (hankah)
gözlenen şema tekrar edilmiştir.
Karamantı bölgesinde "darülhuffaz"
denilen darülkurralar kare planlı ve kubbeli bir birimden ibaret yapılardır. Bunlardan Konya'daki Has Bey Darülhuffazı
(824/ 142 1) kriptalı alt yapısıyla kubbeli
bir kümbet olarak yor umlana bilir. Aynı
kişinin Meram'da yaptırdığı darülhuffazla yine Konya'da bulunan ve Osmanlı mimarisinin etkisini yansıtan Hacı Ali ve Nasu h Bey darülhuffazları (XV. yü zy ılın ikinci çey reğ i) kubbeli mescidleri andırır. Karaman'daki Hoca Mahmud Darülhuffazı
ve Mescidi (855/ 1451) devrinden önemli
mezar taşlarını bünyesi nde barındırır
(bk . HOCA MAHMUD DARÜLHUFFAZI ve

MESCİ Dİ ) .
Karamantı mezar yapıları kümbetler
ve türbeler olarak iki gruba ayrılır. Selçuklu örneklerinin özelliklerini sürdüren
kümbetlerde 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 külahla taçlandırılmıştır. Günümüze gelebilen iki önemli örnekten Karaman'daki
ı. Alaeddin Ali Bey Kümbeti (793/ 1391) bu
beyin yaptırdığı ve halen yı kık olan cami-
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ye, yine Karaman'daki ll. İbrahim Bey
Kümbeti de (836/1432) aynı adı taşı
yan imarete bitişiktir. Karamanlı türbelerinin hemen hepsi kare planlıdır ve
-Mut'taki Lal Ağa Camii'nin kıble yönünde yer alan. piramidal külahlı iki örnek
dışında- kubbelerle örtülüdür. Türbelerin bir kısmı (Ermenek To! medrese'deki
Emir Musa Bey Türbesi ile Karaman Hatuniye Medresesi'ndeki Nef'ı'se Sultan Türbesi). içinde yatanların yaptırdıkları medreselerin bünyesinde ana eyvana bitişik
olarak yer alır. Ermenek'in Balkusan köyünde bulunan Kerlmüddin Karaman Bey
Türbesi (ı 261 civa rı) beşi k tonozlu giriş
bölümüyle, Konya Musaila Mezarlığı ' n
daki Şücaüddin Türbesi de (749/13 48-49)
tarikat başlıklarına benzeyen dilimli kubbesiyle diğerlerinden ayrılır.
Karamanlı hamamlarında Türk hamam
mimarisinin yüzyıllar boyu uygulanan
prensiplerine sadık kalınmış. kare planlı
olan soğukluklar kubbe veya çatıyla örtülmüş, sıcaklıklarda ise merkezde göbek taşının bulunduğu kubbeli birim iki,
üç veya dört yönde kurnaları barındıran
beşik tonozlu eyvanlarla çevrilmiş. eyvanların aralarında kalan köşelere de kare
planlı ve kubbeli halvetler yerleştirilmiş
tir. Çifte hamam olarak tasarlanan Konya Meram Hamarnı (826/1423) özgün mimarisi ve ayrıntılarıyla günümüze gelebilen değerli bir örnektir.

öte yandan Karamanlılar'ın Anamur yaettikleri MamQre Kalesi,
Anadolu Türk askeri mimarisinin gelişi
minde önemli bir yer tutar. Ayrıca Ermenek -Anamur yolunda Göksu üzerinde yer
alan Alaköprü, Mimar Süleyman b. Yusuf
adını veren kitabesi ile önemli bir yapıdır
(bk_ AKKÖPRÜ).
kınlarında inşa

Karamanlı

sındaki balık kabartmaları,

Meram Hakemerinin kilit taşındaki
tavuslar. Karaman Arapzade Camii'nin
ejder başı biçimindeki çörtenleri, Karaman İbrahim Bey imareti'nin ahşap kapı
kanatlarındaki arslan. grifon ve doğuran
kadın motifleri sayılabilir.
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mimari süslemesinin reperbüyük ölçüde Selçuklu döneminin
geometrik ve bitkisel motifleriyle kompozisyon şemalarından oluşur. Ancak erken tarihli birkaç örnek dışında Selçuklu örneklerine göre daha hacim li , kıvrak ve
ayrıntılı olan bitkisel süsleme geometrik
209-223.
~ M. BAHA TANMAN
süslemenin önüne geçer. Bunların yanı
sıra hat sanatı süsleme programında yer
almaya devam eder. Mukarnas dolgular,
KARAMEHMETOGLU,
başlıkların yanı sıra taçkapıların ve mihHüseyin Avni
rapların kavsaralarında kullanılmıştır. Ka(bk. ARAPKiRLi HÜSEYiN AVNİ).
ramanlı mimarisi Beylikler döneminde
_j
L
Selçuklu mimarisinin figüratif süsleme
geleneğini sürdürür. islam öncesi Orta
Asya Türk inançlarıyla eski Anadolu kültKAAAMİTA
lerine bağlanan bu örnekler arasında
(bk. KARMATiLER).
_j
Alanya Obaköy Medresesi'nin taçkapıL
tuvarı,
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mamı 'n da kapı

L

Erzurum'da XIV. yüzyıl başlarına ait
bir mezar anıtı.

_j

Dervişağa mahallesinde Gülahmet caddesi üzerindedir. Kitabesine göre 708
(1308) yılında Sadreddin Türkbeg tarafından yaptırılmıştır. Zamanla harap olan
kümbet 1954'te Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tamir ettirilmiştir. Karanlık adını
nereden aldığı ve kimin için yapıldığı bilinmemektedir. Erzurum Vilayeti Salnamesi'nde Sadreddin Konevi'nin burada medfun olduğu kayıtlıysa da bu doğru
değildir. Girişi bugün bir evin bahçesinde
kalan yapının doğusunda bir hazlre bulunmaktadır.

Küfeki taşıyla inşa edilen kümbet iki
Kare planlı bir mumyalıkla (kaide)
içten daire, dıştan on iki yüzlü gövdeden
oluşan yapının üzeri içten kubbe, dıştan
konik bir külahla örtülmüştür. Doğu yönünden merdivenle inilen çapraz tonozlu mumyalıkta iki mezar yer almaktadır.
üç yönde açılan menfezlerle kuwetli bir
hava akımı sağlanmıştır. Kaideden gövdeye, köşelerin pahlanmasıyla onikigene
tamamlanan profilli bir kornişle geçilmektedir. Korniş üzerindı;!n yükselen çifte sütunçelerle silme kemerierin çevrekatlıdır.

Karanlık

Kümbet- Erzu rum

