
cağına küçük oğlu Derviş Mehmed Bey ta
yin edildi. Avcı kuşların tedavisinde ihti
sas sahibi, dürüst ve cömert bir insan olan 
Derviş Bey içki ve esrara düşkünlüğü yü
zünden ancak altı ay beylik yapabildi , ve
fatı üzerine Sis sancak beyi olan ağabeyi 
İbrahim Adana hakimi oldu. İbrahim Bey 
amcasının oğlu Hüseyin ile birlikte Kıbrıs 
seferine katıldı ( 978/ ı 570) ve 991 'de ( ı 583 ) 
İran seferine çıkan Serdar Ferhad Paşa'
nın ordusuna ilhakı istendi. Fakat bu ka
rar değiştirilerek oğullarından Sis sancak 
beyi Ahmed'in İ ran seferine katılması, ken
disinin de Halep'in muhafazasında bulun
ması bildirildi (2 ı RebTülahir 993 1 22 Ni
san ı 585 ). Receb 99S'te (Haziran 1587 ) 
oğlu Mehmed Bey Adana hakimi idi. Bu
na göre İbrahim Bey Reblülahir 993 (Ni
san 1585) ile Receb 995 (Haziran 1587) ta
rihleri arasında ölmüştür. Osmanlı belge
lerinden İbrahim Bey'in hakimliği zama
nında Tarsus'ta Ahmed'in (98811580) ve 
ertesi yı l Ömer Bey'in sancak beyi olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu beylerin Ramazanoğul
ları hanedanından olmaları muhtemeldir. 

lll. İbrahim Bey'in Mehmed, Ahmed ve 
İsmail adlı oğullarından Mehmed Bey Ada
na hakimi oldu. Mehmed Bey 14 Ramazan 
1013'te (3 Şubat 1605) öldü, yerine oğul
larından Pir Mansur tayin edildi. Ancak 
Mehmed Bey, paşa unvanı ile başka eya
letlerde beylerbeyilik yaparken oğulların
dan İbrahim Bey Adana hakimliğinde bu
lundu. Bu IV. İbrahim Bey olup 1013 (1605) 
yılında hayattaydı. Pir Mansur'un 1 o 17'
de (ı 608) beyliği bıraktığına dair bir riva
yetin bulunduğu bildirilir. Pir! Mehmed Pa
şa'nın kardeşi Kubad Bey ise Karaman, 
iç-il, Aclun ve Trabzon'da sancak beyliği 
yaptıktan sonra Basra beylerbeyi oldu, ar
dından Halep ve Van'da beylerbeyilikte bu
lundu ve 966 (1558-59) yılında vefat etti. 
Ali Mustafa Efendi, Piri Reis'in öldürülme
sinde onun İ stanbul'a ulaştırdığı gerçek 
dış ı sözlerin önemli rolü olduğunu yazar. 
Kubad Paşa'nın oğulları da beylerbeyilik 
mevkiine kadar yükselmiştir. 

Ramazanoğulları , Çukurova'da Üçoklar 
üzerinde hakimiyet kurup onları kendile
rine tam olarak bağlayamadıkları gibi Öze
roğulları , Kara İsa , Kuştemür (Koştemür) . 
Kosunlu, Ulaş ve diğer aileler de onları met
bu tanımamış görünmektedir. Bunun asıl 
sebebi Çukurova'da Ayas, Sis ve Tarsus 
olmak üzere üç Memlük valiliğinin bulun
masıdır. Bu valilikler Ramazanoğulları'nı, 
Özeroğulları'nı ve diğer Üçoklu aileleri göz 
altında tutuyordu . Ramazanoğulları'nın 
Karamanoğulları ile münasebetleri daima 
dostça olmuştur. Osmanlı sınırları Toros-

lar'a dayanınca Üçoklu Türkmenleri'nin du
rumu ile yakından ilgilenilmiş ve onların 
Ertuğrul Bey'in babası Süleyman Şah ' ın 

emrindeki Oğuz topluluğundan oldukları 
söylenilerek kendilerine sahip çıkılmıştır. 

Memlükler devrinde Ramazanoğulları 
umumiyetle sadece Adana ve Misis yöre
lerini idare etmiştir. Bu topraklar üzerin
deki idarelerine Memlükler'in karışmadığı 
ve elde edilen gelirlerin tamamen kendi 
tasarruflarında olduğu bilinmektedir. Os
manlı devrinde beyliğin hukuki statüsü 
"ocaklık" diye nitelendirilmiştir. Bundan do
layı onlara "hakim" unvanı ile hitap edil
mekte, yazılarda Kırım haniarına olduğu 
gibi "cenab-i emaret-meab" unvanı veril
mekteydi. Fakat Ramazanoğulları, Osman
lı devrinde yalnız Adana hakimleri diye 
tanınır. Adana hakimleri, bu yörede ken
dilerine dirlik olarak tahsis edilen yerin 
geliriyle geçinmek zorunda bırakılmıştır. 

Bu sebeple Ramazanoğulları'nın durumu 
sancak beylerinkinden çok farklı değildir ; 

tek istisna hakimliğin babadan oğula geç
mesidir. Ramazanoğulları 'nın Adana ve 
Tarsus'ta çeşitli imar faaliyetlerinde bu
lundukları bilinmektedir. 
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~ FARUK SüMER 

D MİMARİ. Ramazanoğulları devrine ait 
mimari eserler başta Adana olmak üzere 
Kızıldağ yaylası , Tarsus ve Ceyhan'da bu
lunmaktadır. Adana'da Ramazanoğulları'

na ait en eski eser 812 ( 1409) tarihli Ak
çamescid'dir. Kesme küfeki taşından inşa 
edilmiş kare planlı yapının üzeri tuğladan 
örülü pandantiflerle geçişi sağlanan kub
beyle örtülüdür. 1830 ve 1867 yıllarında ta
mir görmüştür. Tamir kitabesinin yanında 
vaktiyle iki kuş figürünün yer aldığı bilin
mektedir. Bu figürler ebced hesabıyla ya
pının inşa tarihini ( ku ş: 406 x 2 = 812) be
lirtiyordu (b k AKÇAMESCİD). 898'de ( 1493) 
inşa edilen Halil Bey M escidi içten 6, 70 x 

5,60 m. ölçülerinde olup duvarları kesme 
taş ve moloz taş örgülüdür. Üzeri içten 
çapraz tonazla örtülü olan yapı dıştan düz 
toprak damlıdır. Ulucaminin doğusunda 
medresenin kuzeybatı köşesinde yer alan 
yapı halk tarafından Küçük Mescid olarak 
tanınmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı mi
marisiyle güneyden gelen Zengl ve M em
lük mimarisi etkilerinin bir arada görül
düğü ulucami 914-948 (1508-1541 ) yılları 
arasında yapılmıştır. Cami, yatık dikdört
gen planda mihraba paralel çapraz tonoz
larla örtülü iki nefli bir yapı olup mihrap 
önü kubbelidir (bk. ULUCAMi [Adana]) . Ca
minin doğu yanına bitişik 6,30 x 5,50 m. 
ölçüsündeki türbe Piri Mehmed Paşa ta
rafından yaptırılmıştır. Üzeri sivri bir kub
be ile örtülüdür. Alt katta beşik tonoz ör
tülü bir mumyalık vardır. Burada üçünde 

Tarsus Ulucamii 
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gömü yapılmış olarak toplam on altı ka
bir yeri belirlenmiştir. Türbede üç çini la
hit Ramazanoğulları'ndan Emir Halil Bey, 
Pir! Mehmed Paşa'nın oğullarından Meh
med Şah ve Mustafa Bey'e aittir. Duvar
ları kaplayan çiniterin XVIII. yüzyıl Tekfur 
Sarayı imalatı olduğu kabul edilmektedir. 
Türbenin kuzeyinde üzeri çapraz tonazla 
örtülü dikdörtgen planlı bir ziyaret me
kanı vardır; duvarları çini, mihrabı siyah 
ve beyaz mermer kaplamalıdır. 

Caminin doğusunda yer alan medrese 
taçkapıdaki kitabesine göre 947 ( 1540) yı
lında inşa ettirilmiştir. Kareye yakın bir 
alanı kaplayan yapıda aviuyu doğu, batı 
ve güney yönlerinde beşik tonoz örtülü on 
altı medrese odası çevrelemektedir. Ku
zeyde yer alan dikdörtgen planlı ve iki kub
beli dershane mekanı eyvan biçiminde av
luya açılmaktadır. Yapının batı yönündeki 
taçkapının alınlığında iki satırlık inşa kita
besi mevcuttur. Avluda mevcut sekizgen 
planlı, üzeri meyilli bir çatıyla örtülü şadır
van XIX. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmış
tır. Caminin kuzeybatısında tuğladan inşa 
edilmiş bir yapı grubu bulunmaktadır. Bu 
yapıların daha erken bir devreye ait oldu
ğu söylenebilir. Batıda yer alan 948 ( 1541 ) 
tarihli taçkapının arkasında dıştan mukar
naslı konik kule ile bunun altında ortada 
bir servi motifine doğru ağzını açmış yılan
ejder kabartması yer almaktadır. Bu bö
lümün bir darüşşifa olduğu düşünülebi
lir. Güneydeki tuğla minare kalıntısından 
burada daha erken dönemde inşa edilmiş 
(XIV yüzyıl sonu veya "XV. yüzyıl başı) bir 
caminin bulunduğu anlaşılmaktadır. Va
kıf kayıtlarından 1530 yıllarından itibaren 
bir imaretin olduğu, buna bağlı olarak mi
safirhanenin bulunduğu anlaşılmaktadır. 
1 570 yılı kayıtlarında darülhadis. darüşşifa, 
ulucami ve medrese içinde birer kütüp
hanenin kurulduğu belirtilmektedir. 
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Eskicami (Yağ Camii) ve Medresesi, Ha
lil Bey'in emriyle Zilkade 906'da (Mayıs
Haziran 150 ı) kiliseden camiye çevrilmiş , 

Muharrem 932 (Ekim-Kasım 1525) tarihli 
ilk minaresi Pir! Mehmed Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. 965 ( 1558) yılındaki ekleme
leri e cami enine dikdörtgen bir mekana 
sahip olmuştur. Mihraba dik beşik tonozlu 
beş nefli yapıda orta nef daha geniş, yan
lar daha dardır. Sivri kemerierin bodur sü
tunlara oturtutması ile mekanda basık bir 
etki meydana gelmiştir. Son cemaat yeri 
dört sütuna oturan beş kemerli açıklıklı 
olup üzeri meyilli bir sundurma ile örtü
lüdür. Doğu yönündeki minare kare kaide 
üzerinde silindirik gövdelidir. Caminin ya
nına eklenen medrese 965'te ( 1558) inşa 
edilmiştir. Kapısının yanında yer alan ba
samaklardan vaktiyle iki katlı olduğu an
laşılan yapının bugün güneydeki odaları 
ile dershanesi. ayaktadır. Büyük sivri ke
merli açıklığı ile eyvan şeklinde düzenlen
miş kare planlı dershane tromplu kubbey
le, medrese odaları beşik tonazla örtül
müştür. Cuma Fakih Mescidi ve Medre
sesi'nin 948'de ( 1541) inşa edildiği kabul 
edilmektedir. Son yıllarda yapılan onarım
larla özgünlüğünü kaybeden yapının mina
resi yoktur; alt katı günümüzde dükkan 
olarak kullanılmaktadır. Caminin güney
batısında yer alan medrese harap durum
da olup ince uzun bir avlu etrafında sırala

nan odalardan meydana gelmiştir. Keme
raltı Camii (Savcızade Camii) 955'te (I 548) 
Hacı Mustafa tarafından inşa ettirilmiştir. 

Caminin yanında bir de medresenin bulun
duğu anlaşılmaktadır. Kesme taştan ya
pılan kare planlı harimin üzeri kubbe ile 
örtülü olup doğusunda ve kuzeyinde iki
şer kubbeli son cemaat yeri bulunmakta
dır. Mihrabı sivri kemerli nişli ve mukar
nas kavsaralı, taş minberi ise boyalıdır. Ku
zeydoğu köşesinde yer alan minare kare 
kaide üzerinde onikigen gövdelidir. 

Adana 
Ulucamii 

Adana Yağ camii ve avlu taçkapısı 

XVI. yüzyılın ortalarında Hasan Ağa adlı 
bir kişi tarafından inşa edilen Hasan Ket
hüda Camii kare planlı harimle bunun iki 
yanında dikdörtgen planlı birer mekana 
sahip olup vaktiyle önünde revaklı bir av
lusu bulunmaktaydı. 1814 ve 1946 yılların
daki tamirlerde iki yandaki mekanlar de
ğişikliğe uğratılmış ve avludaki revaklar 
kaldırılmıştır. Bugün yapının önünde üç 
kubbeli ve ahşap sundurmalı çift son ce
maat yeri mevcuttur (b k. HASAN AGA CA

Mii). Tahtalı Camii 1 591 -1 595 yılları arasın
da Sevindikzade adlı bir kişi tarafından yap
tırılmıştır. Yamuk dikdörtgen planlı yapı 
ahşap tavanla örtülüdür. Silindirik gövde
li minaresi kapının sağına yerleştirilmiş. 
minber ve mihrabı 1948 yılında yenilen
miştir. Vakıf kayıtlarından 945'te ( 1538) 
inşa edildiği anlaşılan Çukur Mescid günü
müze ulaşmamıştır. 967 (1559-60) tarih
li Mümine Hatun Mescidi ise kare planlı 
kubbeli bir yapı olup bugün ticarethane 
olarak kullanılmaktadır. 

Çarşı Hamarnı 936 (1529-30) yılında Pir! 
Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Kesme taştan inşa edilen yapının sivri ke
merli taçkapısı bitkisel motiflerle süslen
miştir. Kare planlı soyunmalık bölümü
nün üzeri aydınlık fenerli kubbeyle örtü
lüdür. llıklık bölümü dikdörtgen planlı iki 
birimden oluşur. Bunlardan soldaki kub
be, sağdaki ise eliptik ku b be ile örtülmüş
tür. Sıcaklık bölümü dört eyvanlı ve dört 
köşede halvet hücrelerinden meydana gel
miştir. Orta birim ve halvet hücreleri kub
beli, eyvanlar ise beşik tonoz örtülüdür. 
XVI. yüzyıl sonlarına ait ırmak Hamamı, 
Seyhan ırınağına yakınlığından dolayı Ya
lı Hamarnı olarak da tanınmıştır. Eski bir 
Roma hamamının harabeleri üzerine ku
rulmuş olan yapı kare planlı kubbeli soyun-



malık, dikdörtgen planlı ve üç kubbeli ılık
lık ile kubbeli sıcaklık bölümlerinden olu
şur. Sıcaklıkta orta mekan sekizgen olup 
dört yönde eyvanlıdır. İki yanda çok derin 
tutulan kubbeli birer eyvan daha vardır. 
Bu eyvanların iki yanına kubbeli dört hal
vet hücresi yerleştirilmiştir. Gön Ham 936 
( 1529-30) yılında Pir! Mehmed Paşa tara
fından yaptırılmıştır. Bugün Vakıflar Çar
şısı olarak adlandırılan yapının yalnızca siv
ri kemerli taçkapısı orjjinalliğini koruyabil
miştir. Ulucaminin bitişiğinde yer alan ve 
kapısı üzerindeki kıtabesine göre Şaban 
900 (Mayıs 1495) tarihinde Halil Bey tara
fından inşa ettirilen üç katlı yapının Ra
mazanoğulları Sarayı'nın harem dairesi ol
duğu kabul edilmektedir. 16 x 1 O m. ölçü
lerindeki yapının zemini kesme taş, üst 
katları tuğladır. Kuzeyinde yer alan ve Tuz 
Ham olarak da adlandırılan, 903 (1497-98) 
yılına tarihlenen yapı muhtemel sarayın 
selamlık dairesidir. Üzeri toprak damla ör
tülü yapının yanında yalnızca sıcaklık bö
lümü günümüze ulaşmış hamam ve kare 
planlı kubbeli bir mescid vardır. 

Tarsus'ta Eskicami XIV. yüzyıl sonları-XV. 
yüzyıl başlarında kiliseden camiye çevril
miş, yapıya minare ve mihrap eklenmiştir. 

Tarsus Ulucamii, 987'de (ı 579) lll. İbrahim 
Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Mihraba 
paralel üç nefli yapının önünde kubbeli re
vaklı bir avlu vardır. Avlu taçkapısı siyah
beyaz taş işçiliğiyle dikkat çekicidir. Ulu
cami bitişiğinde yer alan Kırkkaşık Bedes
teni'nin inşa tarihi bilinmemekte, bundan 
dolayı ulucami ile birlikte yapıldığı kabul 
edilmektedir. Dikdörtgen planlı yapıda or
ta alan beş kubbe ile, çevredeki dükkan
lar ise beşik tonazla örtülüdür. Tarsus'ta 
964'te (ı 557) Kubad Paşa tarafından yap
tırılan Kubad Paşa Medresesi kesme taş
tan inşa edilmiş olup dikdörtgen bir avlu 
etrafında iki eyvanlı olarak düzenlenmiştir. 

Kapı karşısındaki ana eyvan kubbe, odalar 
ise çapraz ve beşik tonozlarla örtülüdür. 
Yakın zamanda tamir gören yapı 1970 yı
lından itibaren müze olarak kullanılmak
tadır. Mahmud Paşa'nın vakfından oldu
ğu belirtilen Eski Hamam'ın inşa tarihi 
belli değildir. Harap durumda olan yapıda 
sıcaklık bölümünün dört eyvanlı olduğu bi
linmektedir. Ceyhan ilçe merkezine 14 km. 

. mesafede eski Halep kervan yolu üzerin
de bulunan Kurtkulağı Köyü Camii kıta
besinden anlaşıldığına göre 1 O 1 O ( 1601-
1602) yılında Haydar Ağa tarafından yap
tırılmıştır. Eser, kuzey-güney doğrultusun
da yerleştirilmiş iki kubbeli dikdörtgen 
planlı cami mekanı ile bunun doğusunda 
yer alan çapraz tonoz örtülü ve sivri kemer-

Adana'da Akçamescid'in taçkapısı 

li açıklıklı eyvandan oluşan yazlık mescid
den meydana gelmektedir. Eyvanın önü 
avlu olarak düzenlenmiştir. Kuzeydoğu kö
şesinde avlu girişi ve kare kaideli silindirik 
gövdeli bodur minare yer almaktadır. Hay
dar Ağa bu köyde bir de namazgah yap
tırmıştır. Ayrıca Karaisalı ilçesinin Kızıldağ 
yaylasında Pir! Mehmed Paşa tarafından 
inşa edilen cami, medrese ve imaret biri
minden imaret günümüze ulaşmamıştır. 
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Iii] AHMET VEFA ÇOBANOGLU 

RAMHÜRMÜzT 

ı 1 
RAMAZANzADE MEHMED ÇELEBİ 

L (bk. MEHMED ÇELEBİ, Ramazanzade). _j 

L 

RAMHÜRMÜZİ 
( ı.SJ.ofo'll}l ) 

EbCı Muhammed İbn Hallad el-Hasen 
b. Abdirrahman b. Hallad 
er-Ramhürmüzi el-Farisi 

(ö . 360/971) 

Hadis usulüne dair 
ilk eseri 

yazdığı bilinen muhaddis. 
_j 

265 (879) yılı civarında iran'ın güneyba
tısında Ahvaz'a bağlı Ramhürmüz'de doğ
du. Dedesine nisbetle İbn Hallad veya Hal
ladi diye anıldı. Hocaları arasında babası
nın da yer alması onun bir ilim muhitinde 
yetiştiğini göstermektedir. Öğrenimine 290 
(903) yılında başladı, hadis öğrenmek için 
Şlraz'a ve Mekke'ye gitti. Kendilerinden ha
dis öğrendiği 200'e yakın hacası arasında 
İbn Ebu Hayseme, Ahmed b. Muhammed 
el-Birtl, Muhammed b. Galib ed-Dabbl, MO
sa b. Harun el-Bağdadl, Mutayyen, Yusuf 
el-Kadi, Ebu Ca'fer İbn Ebu Şeybe, Ca'fer 
b. Muhammed el-Firyabl, Abdan el-Ahva
zl, Zekeriyya b. Yahya es-Sad gibi alimler 
yer almaktadır. Sika, me'mOn, sebt, hafız 
gibi ta'dll Iafızlarıyla nitelendirilen, müt
taki ve güzel ahlaklı olduğu belirtilen, ken
di beldesinin merkez camisinde dersler 
verdiği bilinen Ramhürmüzl'nin talebeleri 
arasında İbn Cümey' el-Gassanl, Ebu Ali 
Hasan b. Ahmed b. Muhammed el-Keşşl 
eş-Şirazl, İbn MerdOye gibi muhaddisler 
vardır. Ramhürmüzl tarih, şiir ve edebi
yatla da meşgul olmakla birlikte hadis il
minde şöhret bulmuştur. Hadis usulüne 
dair kaleme alınan ilk eser kabul edilen 
el-Mu]Jaddi§ü'l-fô.şıl beyne'r-ravi ve'J
vô.'i'si, hem dirayetü'l-hadls hem rivayet 
adabı konusunda daha sonraki çalışmalara 
kaynak olmuştur. 

Ramhürmüzl'nin yaşadığı dönem siyasi 
bölünmelerin ve tefrikaların baş göster
diği, Abbas! yönetimine bağlılıkları sembo
lik kalan bölgesel yönetimlerin hüküm sür
düğü , bu sebeple Abbas! hilafetinin Bağ
dat ve civarıyla sınırlı kaldığı bir dönemdi. 
Büveyhller 326'da (938) bölgenin kontro
lünü ele geçirmeden önce Ramhürmüzl 
HOzistan'da kadılık yapmaktaydı. Daha 
sonra dönemin idarecilerine yazdığı şiir
ler sayesinde onlarla iyi ilişkiler kurdu. Ay
nı zamanda şair olan Büveyhl Veziri Mü
hellebl'nin 345'te (956) vezirlik görevine ta-
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