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sinin her yüzünde sivri kemerli bir niþ bu-
lunmakta ve kesme taþlarýn fîrûze renkli
tuðlalarla çevrelenmesinden oluþan bir
süslemenin izleri görülmektedir. Minare-
nin pabuç kýsmý sekizgen tabanlýdýr. Alt
ve üst kenarlarýnda birer silmeyle sýnýrla-
nan gövde, testere diþi silmelerle dolgu-
lanmýþ þerefe, petek ve kurþun kaplý külâh
Osmanlý döneminde yenilenmiþtir.
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ÿAhmet Çakmak

Elbistan Ulucamii. Elbistan’ýn merkezin-
de yer alýr. Câmi-i Kebîr, Alâüddevle Bey
Camii adlarýyla da bilinen caminin ilk ya-
pým tarihi kesin deðildir. Asýl taçkapýsý üze-
rindeki dört satýrlýk sülüs kitâbe 637 (1239-
40) tarihlidir; burada Anadolu Selçuklu Sul-
taný II. Gýyâseddin Keyhusrev zamanýnda
bölgede imar faaliyetinde bulunan Emîr
Mübârizüddin Çavlý’nýn ismi geçmektedir.
Taçkapýnýn Selçuklu özellikleri göz önün-
de bulundurulduðunda ilk yapýnýn bu emîr
tarafýndan yaptýrýldýðý ve kitâbenin de bu

döneme ait olduðu görüþünün yaný sýra
kitâbenin Emîr Çavlý’nýn inþa ettirdiði baþ-
ka bir camiden buraya getirilmiþ olabile-
ceði de ileri sürülmüþtür. Caminin günü-
müzdeki mimarisi Osmanlý üslûbunu yan-
sýtmaktadýr. Ýlk yapýnýn Þah Ýsmâil’in 1507’-
de Elbistan’da gerçekleþtirdiði yýkým fa-
aliyeti esnasýnda tahrip edildiði bilinmek-
tedir. Alâüddevle Bey’den sonra Osmanlý-
lar’ýn desteðiyle Dulkadýr Beyliði’nin yöne-
timini ele geçiren Þehsuvaroðlu Ali Bey
tarafýndan (1515-1522) caminin Osmanlý
üslûbunda yeniden inþa edildiði düþünül-
mektedir. Bunlardan baþka cami Kanûnî
Sultan Süleyman ve IV. Mehmed zama-
nýnda onarým geçirmiþtir; 1816’daki ona-
rýma dair kitâbe de son cemaat yeri du-
varýnda yer almaktadýr. Cami daha sonra
birkaç defa tamir edilmiþ, Vakýflar Genel
Müdürlüðü tarafýndan 1990’lý yýllarda tek-
rar onarýlmýþtýr.

Kuzey-güney doðrultusunda merkezî
planlý yapýnýn önünde üç birimli bir son
cemaat yeri bulunmaktadýr. Yanlarý kapalý
olan son cemaat yeri, ortada kare kesitli
iki serbest pâyeye oturan üç sivri kemer-
li açýklýða sahiptir ve üzeri çapraz tonoz-
larla örtülüdür. Mihrap ekseninde yer alan
taçkapý cepheden taþkýn yerleþtirilmesi,
sivri kemer içindeki mukarnaslý kavsara-
sý, kitâbesi, köþe sütunçeleri ve yan niþle-
ri, basýk kemerli kapý açýklýðý gibi özellik-
lerinden dolayý araþtýrmacýlar yapýnýn Sel-
çuklu dönemine ait ilk halinden günümü-
ze ulaþtýðýný düþünmektedir. Ayrýca son
cemaat yerine açýlan iki pencerede görü-
len üç dilimli ikiz kemerli alýnlýklar bölge
özelliði göstermektedir. Kütlesel görünüm-
deki caminin dýþ cephelerinde iki sýra ha-
linde pencereler bulunmaktadýr. Pence-
reler alt sýradakiler sivri kemerli alýnlýklý
olmak üzere dikdörtgen açýklýklýdýr. Harim,
ortada kare kesitli dört pâyeye oturan ke-
merler ve üzerinde pandantiflerle geçiþi
saðlanan 8,30 m. çapýnda kubbe ile örtü-

lar’ýn yaptýðý son onarýmda harimin üzeri
kurþun kaplý kýrma çatýyla örtülmüþtür.

Taçkapýsý ve minaresi dýþýnda özgünlü-
ðünü tamamen yitiren caminin ilk yapýsý-
nýn dikdörtgen planlý, kâgir duvarlý ve ah-
þap direklerin taþýdýðý düz ahþap çatýlý ol-
duðu ve ahþap direkli Selçuklu camileri
tasarýmýný sürdürdüðü düþünülmektedir.
Günümüzde düzgün olmayan dikdörtgen
plana sahip yapý mihraba dik altý neflidir.
Nefleri meydana getiren desteklerin ya-
rýsýna yakýný serbest, diðerleri duvarlara
bitiþtirilmiþ durumda kullanýlmýþtýr. Yapý-
nýn her cephesinde yer alan pencereler
doðu cephesinde çift sýra düzenlidir. Ek-
sendeki taçkapý dýþýnda batý yönünde bir
kapý daha vardýr. Mihrap dýþtan üçgen bir
çýkýntý halinde vurgulanmýþtýr. Kuzey yö-
nündeki taçkapý zeminin zamanla yüksel-
mesi sonucu çukurda kalmýþtýr. Kesme
taþtan inþa edilen taçkapýnýn dikdörtgen
çerçevesi iç içe silmelerle kuþatýlmýþtýr.
Basýk kemerli giriþ kapýsý sivri kemerle
çevrelenmiþ olup mukarnas kavsarayla son-
lanmaktadýr. Mukarnas kavsara gibi yan-
larda bulunan niþlerin köþe sütunçeleri ve
mukarnas kavsaralarý da 1815 yangýnýn-
da hasar görmüþtür. Kavsaranýn üzerinde
görülen, Selçuklu sülüsüyle yazýlmýþ âyet
kuþaðý özgün, kemer üzerinde yine bir
âyetin yer aldýðý kitâbe ise 1301 (1884) ta-
rihlidir. Âyet kuþaðýnýn üzerinde yarým kü-
re biçiminde geometrik süslemeli kabara
Hamîdoðullarý dönemindendir. Kavsara ile
âyet kuþaðý arasýnda kalan çiçek görü-
nümlü rozetler ve kemerin üzerindeki âyet
kitâbesini kuþatan kývrýk dal kabartmalý
süslemeler muhtemelen XIX. yüzyýlýn ba-
þýnda ve sonundaki onarýmlarda yapýlmýþ-
týr. Caminin surun yuvarlak kemerli kapý
açýklýðý üzerinde yer alan ve konumuyla
dikkati çeken minaresine surun arka cep-
hesinden bir geçitle ulaþýlmaktadýr. Kes-
me taþ örgülü minarenin sekizgen kaide-
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702 (1302-1303) tarihli kitâbesine göre Ka-
ramanoðullarý Beyi Mahmud Bey tarafýn-
dan yaptýrýlmýþtýr. Ayný kapýnýn iç yüzünde
kemerin üzerindeki kitâbede son cemaat
yerini 950’de (1543) Ýshak Bey’in oðlu Hacý
Seydi Ali’nin tamamlattýðý belirtilmekte-
dir. Harimde bir pâye üzerindeki kitâbe-
den yapýnýn 1125’te (1713) Þeyh Seyyid el-
Hac Abdülvehhâb Efendi, doðu kapýsý üze-
rindeki kitâbeden 1324’te (1906) bir grup
hayýr sever tarafýndan onarýldýðý anlaþýl-
maktadýr.

Doðu-batý doðrultusunda uzanan enine
dikdörtgen planlý harimle buna batýdan
birleþen son cemaat yerinden meydana
gelen camide moloz taþ örgülü harim Ka-
ramanoðullarý döneminde inþa edilmiþ,
kesme taþ örgülü son cemaat yeri ise Os-
manlý devrinde eklenmiþ veya tamir edil-
miþtir. Her iki bölümün üzeri ahþap kiriþ-
li düz damlý iken son yýllardaki onarýmlar-
da kýrma çatýya dönüþtürülmüþtür. Ýkiþer
sivri kemerle güneye ve batýya açýlan son
cemaat yerinin kemerleri dikdörtgen ke-
sitli pâyelere oturmakta, pâyelerin ara-
sýnda kesme taþ levhalardan bir korkuluk
uzanmaktadýr. Kuzey yönü kapalý olan son
cemaat yerinin batý cephesinde basýk ke-
merli giriþi bulunmakta, Bursa kemeriyle
çevrelenen kapýnýn üstünde bir hadis yer
almaktadýr. Harimin batýya açýlan basýk
kemerli kapýsýnýn üzengi taþlarýnda kulla-
nýlan takozlar Karamanoðlu dönemi mi-
marisinin bir özelliðidir. Caminin özgün
ahþap kapý kanatlarýnda rûmîli zemin üze-
rinde bâni ve tarih kitâbesi, on kollu yýl-
dýz kompozisyonuna sahip yuvarlak iri bir
madalyon görülmektedir. Harimin doðu
cephesinde bir, batý cephesinde iki, güney
cephesinde altý pencere, ayrýca tepe pen-
cereleri bulunmaktadýr. Pencerelerin dü-
zeninden zaman içinde deðiþiklikler geçir-
dikleri anlaþýlmaktadýr. Doðu duvarýnda
basýk kemerli bir kapý vardýr. Yapýnýn kuzey

cephesi yamaca yaslanmakta olup pence-
resizdir.

Harim mihraba paralel üç neflidir ve
kesme taþ örgülü kare kesitli pâyelere
oturan yediþer sivri kemerle bölümlen-
miþtir. Kuzeyde yer alan nefin üzerinde
fevkanî bir ahþap mahfil mevcuttur. Mah-
filin barok süsleme özellikleri XIX. yüzyýl
baþlarýnda yenilenmiþ ya da yeniden ya-
pýlmýþ olduðunu düþündürmektedir. Mih-
rap alçý ve çini süslemeleriyle dikkati çek-
mektedir. Mihrabýn dýþ çerçevesinde fîrû-
ze renkli kare ve dikdörtgen çini parçala-
rý ve alçý ile geometrik bir süsleme, ikinci
bordürde kartuþlar içinde fîrûze renkli çi-
ni zemin üzerinde alçýdan kûfî hatlý âyet-
ler bulunmaktadýr. Mukarnaslý kavsaralý
mihrabýn kemer köþeliklerinde fîrûze çini
üzerine alçý ile yýldýz geçmeler yapýlmýþtýr.
Üstte alçýya gömülmüþ koyu mavi renkte
iki altýgen levha ile iki Milet iþi tabak mev-
cuttur. Kesme taþ örgülü minberin köþk
kýsmýnýn altýnda dikdörtgen, basamakla-
rýnýn altýnda ise kaþ kemerli bir açýklýk var-
dýr. Bitkisel süslemelerin yer aldýðý min-
berde kalem iþiyle yaprak ve lâle motifle-
ri, ayrýca ahþap mahfilde kalem iþi süsle-
meler görülür. Caminin son cemaat yeri
önünde sonradan yapýlmýþ bir ahþap mi-
nare bulunmaktadýr.

lüdür. Dört yönde yarým kubbelerle geniþ-
leyen mekânda köþeler pandantifli dört
küçük kubbe ile kapatýlmýþtýr. Mihrabýn
solunda kalýn tutulan duvar içinde düzen-
lenmiþ bey mahfili yer almaktadýr. Hari-
min doðusunda vaktiyle dýþarýdan baðlan-
týlý bir kapý olabileceði düþünülen, günü-
müzde pencereye dönüþtürülen yerden
duvar içindeki bir merdivenle bu mahfile
ulaþýlmaktadýr. Harimin kuzeyinde kapýnýn
iki yanýnda üstte bulunan ve harime sivri
kemerle açýlan mekânlara duvar içlerin-
deki merdivenlerle ulaþýlmaktadýr.

Dýþtan iri bir dikdörtgen prizma þeklin-
de vurgulanan mihrap iki renkli taþ örgü-
lüdür. Mihrabýn çokgen niþi beþ sýralý mu-
karnaslý kavsaralýdýr ve üçgen alýnlýkla taç-
landýrýlmýþtýr. Mihrabýn tacýnda ve köþe
sütunçelerinde barok süslemeler vardýr.
Mermer minberin köþk kýsmý yivli sütun-
lar üzerinde yer alan çifte kemerlere otu-
ran kubbeyle örtülmüþtür. Minberin ka-
pýsý, yan aynalýklarý ve külâhý barok etki-
leri taþýmaktadýr. Caminin kuzeybatý köþe-
sinde kübik kaide ve pahlý pabuçluk üze-
rinde silindirik gövdeli, tek þerefeli ve ko-
nik külâhlý bodur bir minare yer almakta-
dýr. Kuzeydoðu köþesinde görülen bazý iz-
lere dayanýlarak yapýnýn aslýnda bu köþe-
sinde ikinci bir minare olabileceði ileri sü-
rülmektedir.
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Ermenek Ulucamii. Ermenek Kalesi’nin
eteklerinde þehre hâkim bir set üzerinde
yer almaktadýr. Karamanoðullarý dönemin-
de inþa edilen cami, son cemaat yerinde
harime açýlan kapýnýn orijinal ahþap kanat-
larý üzerinde Selçuklu sülüsüyle yazýlmýþ
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