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sülüsyazılıkitâbeyegöreyapıherikisinindevefatındanönce877 (1472-73)yılındatamamlanmıştır.Kareplanlıtürbeninüzeripandantiflibirkubbeyleörtülüdür.Kapısıdoğucephesindeyeralır,diğercephelerindesağırsivrikemerleriniçindeyinesivrikemerlialınlıklarıolanbirerpencerebulunur.Düzgünkesmetaşlaüçsıratuğladanalmaşıkörgülüduvarlarınınüstündeikisırakirpisaçakdolanır.
BİBLİYOGRAFYA:F.W.Hasluck, Cyzi cus, Ox ford 1910, s. 86-

87; A.D.Mordtmann, Ana to li en, Skiz zen und 
Rei seb ri efe aus Kle ina si en: 1850-1859 (ed. Fr. 

Ba bin ger), Han no ver 1925, s. 556; İbrahimHakkıKonyalı, An ka ra Abi de le rin den: Ka ra ca bey 
Ma mu re si, Vak fi ye si, Ta ri hi ve Di ğer Eser le ri, 
İs tan bul 1943, s. 170-176; Ayverdi, Os man lı 
Mi‘mârîsi IV, s. 770-776, şe kil 1104-1117; AhmetIşıkDoğan, Os man lı Mi ma ri sin de Ta ri kat 
Ya pı la rı, Tek ke ler, Za vi ye ler ve Ben zer Ni te lik li 
Fü tüv vet Ya pı la rı, İs tan bul 1977, s. 198; S.YıldızÖtükenv.dğr., Tür ki ye’de Va kıf Abi de le ri ve Es ki 
Eser ler, An ka ra 1986, IV, 371- 376, rs. 201-209; OktayAslanapa, Os man lı Dev ri Mi ma ri si, İs tan-
bul 2004, s. 93-94; Fr.Taeschner,“Ana to lische 
Fors chun gen”, ZDMG, LXXXII (1928), s. 179; a.mlf.,“Be it ra ege zur frü hos ma nisc hen epig ra
phik”, Isl., XX (1932), s. 178; SemaviEyice,“Bur sa 
ve Çev re sin de Türk Sa na tı”, TTOK Bel le te ni, sy. 
239 (1941), s. 4; a.mlf.,“İlk Os man lı Dev ri nin 
Dinîİç ti maî Bir Mü es se se si: Zâvi ye ler ve Zâvi ye li 
Ca mi ler”, İFM, XXI II/1-2 (1963), s. 41, plan 33.

ÿEnisKarakaya

– —KARACA BEY CAMÝÝ

ve KÜLLÝYESÝ

Ankara’da
XV.yüzyýlaaitkülliye.

˜ ™

Ankara’daSümermahallesindeHacettepeÜniversitesiYerleşkesidahilindeyeralmaktadır.Külliye,genişbiravlununiçindebulunancamivetürbeileavlugirişininyakınındakiçeşme,buyapılarauzakbiryerdeçiftehamamlavakfiyesindeadıgeçenmutfak,ahırvemahzendenoluşuyordu.Halencami,türbe,hamamveçeşmesağlamdurumdadır.Külliyeninbânisi,ÇelebiSultanMehmed’indamadıAna

sındankubbeligirişmekânınageçilir.Bu
bö lü mün üze ri 10m.çapındapandantiflibirkubbeyleörtülüdür.Yedisırastalaktitinüzerindebaklavalıkuşakdolanmakta,sekizgenkasnağınüstündeüçadetpencereyeralmaktadır.Bumekânayrıca,kubbesindekisekizköşeliaydınlıkfenerininheryüzüneaçılmışolanbirerküçükpencereiledeaydınlanmaktadır.Beşkenarlımihrapnişikubbeduvarınıniçinegömülmüştür.Kubbeliikimekânıgenişbirsivrikemerayırır.Kıbletarafındakimihrapönümekânı8,90m.çapında,altısıramukarnaspandantifli kubbeyle örtülüdür. Onikigenkasnağınheryüzündeyuvarlakkemerli,alçışebekelibirerpencerebulunur.Kareplanlıveüzerleri7,30m.çapında,onikigenkasnaklıbirerkubbeninörttüğüyanmekânlarortamekânakapalıdır.Bunlarınönündeyeralaneninedikdörtgenplanlı,üzerleribeşiktonozlaörtülükoridorlaranamekânlaolanbağlantıyısağlar.Yanmekânlarınduvarlarındabirerocakvedördernişvardır.Yapınınbedenduvarlarınınüzerindeikisıradanoluşanyirmidörtpencerebulunmaktaolupbunlardanaltsıradakionikipenceredikdörtgensöveli,sivrikemerlialınlıklarasahipkenüstsıradakilersivrikemerlivealçışebekelidir.Camininkesmetaştan,silindirikgövdeli,tekşerefeliminaresigüneybatıcephesinebitişiktir.Minarekapısıyapınıniçindebatıdakimekânınkoridorununsonundadır.KaracaBeyCamii’niniçvedışdekorasyonusonderecesadeveölçülüdür.Yoğunlukbüyükölçüdetaçkapıdatoplanmıştır.Kemerleriniçyüzüylepandantiflerinaltındaizlerigörülenmavi,fîrûze,sarıvekırmızırenklerinkullanıldığıkalemişleriyapınıniçsüslemesihakkındabirfikirverir.Duvarlardakesmetaşvetuğladanözenlibirişçilikgörülür.Çatıhizasındakubbeetekleriniçiftsıratesteredişikuşağısarar.CaminingüneybatıduvarınınyakınındakitürbeKaracaBey’inhanımıBülbülHatunveonunkardeşiAhmedBey’eaittir.Türbeninkapısıüzerindekiüçsatırlık

ri’ndekikayıtlaragöreyapının861 (1457) yılındandahaönceyeaitolmasıgerektiğinisöyler(Os man lı Mi‘mârîsi IV, s. 776). İnşasındanonyediyılsonra(877/1472-73) KaracaBey’inhanımınınkardeşiAhmedBeytarafındantamirettirilencami1853 depremiveYunanişgalisırasındabüyüktahribatgörmüştür.Güneyvebatıduvarları,soncemaatyeriveminaresininüstkısmıileüstörtüsününbirkısmıyıkılmış,19711972’deVakıflarGenelMüdürlüğütarafındanonarılmıştır.Bugüncamiveyanındakitürbesağlamdurumdadır,aşhaneveimaretkısımlarıisegünümüzeulaşmamıştır.KaracaBeyCamiiyanlarındatabhâneodalarıolanzâviyecamilerinklasikörneklerindenbiridir.Tamamenyenidenyapılansoncemaatyeribeşadetsivrikemeritaşıyanaltıpâyeyesahiptir.Revakınüzerinibeşkubbeörter.Taçkapısıkalitelitaşişçiliği,çokrenklimalzemesivedekoratifözelliğiyledikkatçekmektedir.Kapısıhafifsivrikemerli,derinveyüksekbirnişiçindeyeralmış,kemervekemerayaklarıçiftrenklitaşlarınalternatifyerleştirilmesiylebirâhenkoluşturulmuştur.Kemertaşlarınınüzerindeuzunsaplıpalmetdizisisıralanır.Kapınınikirenklitaştanyapılanbasıkkemerininüstündeyeralanaynada,kitâbeyeçerçeveoluşturandüğümlügeçmelersekizkollubüyükbiryıldızlayuvarlakbirkursmeydanagetirir.Cümlekapı
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Kuzeybatıcephesindesoncemaatyeriylebatıyanodasınınbirleştiğiyerdeyapıyadışarıdanbitişikolanminaresiözellikleresahipbirörnektir.Tekşerefeliminareninkaidesidışataşkınbeşcepheliolupaltkısmıbloktaşlar,üstkısmıtuğlaörgülüdür.Heryüzündeçiftkademeliyüzeyselkörnişleryeralmakta,bunlarıniçlerindesarı,yeşil,mavi,morvefîrûzerenkliçinilerlegeometrikdesenlituğlasüslemelerbulunmaktadır.Tuğladanpabuçkısmıüçgenlerlegövdeyegeçişisağlar.Minaregövdesiikibölümdenoluşur.Altkısmıtuğlaörgülü,çinilispiralçizgilerdenmey
da na ge lir ken muh te me len da ha son ra eklenmişolanüstkısmıtuğladanveongenşekillidir.YapınınduvarlarıAnkarataşıvetuğlailealmaşıkörgülüdür.CamininkuzeybatısındayeralantürbekapısıüzerindekisülüsyazılıkitâbedenanlaşıldığıgibiKaracaBey’eaittir.KitâbedeKaracaBey’in848 (1444)yılındavefatettiğikayıtlıdır(VarnaMuharebesi’ndeşehid
düşmüştür).Türbeninkasnağınayerleştirilenbirbaşkakitâbe,1211’de(1796-97) PîrMehmedtarafındangerçekleştirilen
ta mi ri bel ge ler. 1943’tekubbesivepencereşebekeleri restoreedilmiştir.Sononarım2005yılındagerçekleştirilmiştir.Taşvetuğlailealmaşıkörgülüduvarlarasahipolanyapısekizgenplanlıolupüzerikasnaklıbirkubbeyleörtülmüştür.Kuzeydoğucephesindedışataşkın,üzeritonozörtülüeyvanşeklindekigirişiBursakemerlidir.Türbebedenduvarlarıylakasnağınınüzerindeyeralanonbeşpencereyleaydınlanmaktadır.Altsıradakipencerelersivrikemerlivetaşsüslemelialınlıklarasahipkenüstsıradakileryuvarlakkemerlivealçışebekelidir.Türbeniniçindeüçadet

tekpencereaçılmıştır.Revaksütunlarınıngövdevebaşlıklarıylarevaksekisindekullanılanbloktaşlarınbirkısmıdevşirmedir.MukarnaslıbiryaşmağıolanbasıkkemerlicümlekapısınınüzerindesülüsyazılıArapçabirkitâbeyeralır.Kapınınikiyanındadikdörtgenşeklindekipanolardaçokköşeliyıldızlardanoluşangeometrik
geç me ler den mey da na ge len zen gin bir dekorasyonbulunur.Cümlekapısınınkanatlarıahşapişçiliğininseçkinörneklerindendir.Kapınınyüzeyienineveboyunayerleştirilenküçükdikdörtgenpanolardanoluşmaktadır,bunlardaoymaolarakyapılanyazılarverûmîdesenligiriftbezemelerhâkimdir.Cümlekapısınınaçıldığıharimuzunlamasınadikdörtgenplanlıbirmekândır.Orijinalşeklineuygunolarakortadangenişbirkemerlebölünenikibölümhalinderestoreedilmiş,üzerindeaydınlıkfenerlibirkubbeyapılmıştır.1892depremindeyıkılankıbleduvarındaneoklasiküslûptabirmihrapinşaedilmiştir.Yapılankazılardaasılmihrabınkıbleduvarındandışarıyadikdörtgenşeklindeçıkıntılıolduğuanlaşılmış,bunauygunbiçimderestoreedilmiştir.Ahşapminberivevaazkürsüsüylekadınlarmahfiliyenidir.Yanlardaki tabhâneodalarındandoğudakieskihalinikısmenkoruyabilmişti.Kareplanlıbumekânlardanharimkısmınavesoncemaatyerinedargeçitlerlegeçilmektedir.DoğudakiodageçişleriTürküçgenleriylesağlananbirkubbeyleörtülüdür.Kıbleduvarınınortasındayeralanalçımihrabınaslındabirocakolduğubacadeliğindenanlaşılmaktadır.Mihrabınbordüründekesişenaltıgenlerinoluşturduğugiriftbirbezemeyledarbordürlerderûmîlisarmaşıklar,üçgenköşeliklerdeyıldızdesenlerigörülür.Eskişeklinikaybedenbatıdakitabhânemekânıdoğudakinebenzerşekilderestoreedilmiştir.

doluBeylerbeyiCelâleddinKaracaBeyb.Abdullah’tır.Camikitâbesindeinşatarihi
be lir gin ol ma mak la bir lik te Mübârek Ga lib 

bu nu 831 (1428)olarakokumuştur(An-
ka ra II, s. 25).KitâbedebelirtildiğiüzereyapınınmimarıSinâneddinAhmedb.EbûBekirelMüşeymeş’tir.KülliyeninİbrahimHakkıKonyalıtarafındantesbitedilen,
844 (1440-41)tarihliArapçabirvakfiyesidebulunmaktadır.Gelirikesildiğiiçinçokuzunbirsürebakımsızkalanyapı1892yılıdepremindeiyiceharapolmuş,camininkubbesiçökmüş,
1894’teonarılarakCumhuriyetdöneminekadarvarlığınısürdürmüştür.1938, 1947 ve1965yıllarındaVakıflarGenelMüdürlüğü,1989’daTürkiyeDiyanetVakfıtarafındanyapılanrestorasyonlamâmurhalegelmiştir.Yapıözgünmimarisini1894 onarımındabüyükölçüdekaybetmiştir.20032005yıllarındayapılankazılarsonucundaelegeçenbulgularagörehazırlananrestitüsyonprojesidoğrultusundarestoreedilmiştir.Anadolu’dakibirçokörneğigibibüyükbirkubbeyleörtülüharim,bununikiyanındabirertabhâne,mihrapönündedilimlibiryarımkubbeyleörtülüsofavesoncemaatrevakındanoluşanşemayauygunbiçimderestorasyonuyapılmıştır.KaracaBeyCamii,Osmanlımimarisinin
bi li nen en es ki plan tip le rin den bi ri olan 

tab hâ ne li (zâvi ye li)yapılarındandır.Vakfiyesinde,diğeryazılıkaynaklarda,kitâbelerdevehalkarasındaİmaretCamiidiyeanılmaktadır.İkimermersütunlataşvetuğladanörülmüşikipâyeyedayanansivrikemerlerüzerindeyükselensoncemaatyeribeşbölümlüdür.Herbölümünüzeri,bağlantılarıTürküçgenleriylesağlanmışbirerovalkubbeyleörtülüolanrevakınikiyanıduvarlakapatılmış,doğuduvarınaaltlıüstlübirerpencere,batıduvarınaise
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danaldı.Konya’dailköğretimgöremediğinden1947’deAnkara’dadışarıdanilkokulubitirdi.Küçükyaştabirarababasıylaİstanbul’agitmişveSadettinKaynak’latanışmıştı.DahasonraSadettinKaynak,HâfızKemal(SüleymaniyeCamiibaşmü
ez zi ni)veCevdetSoydansesbirmevlidmerasimimünasebetiyleKonya’yagittiklerindeoradaokuduğuKur’an’ınçokbeğenilmesiüzerineKaynaktarafındanİstanbul’agötürüldü.VefatınakadarhocasıSadettinKaynak’ınyanındanveçevresindenayrılmadı.BuaradaİzmirHisarCamii imamıbestekârMehmetRâkımElkutlu’dandafaydalandı.İstanbul’danayrılıpAnkara’yagidenvebuşehreyerleşenTahirKaragözresmîvazifeleriniburadaaldı.Konya’dabulunduğuyıllardabiraraİmamHatipOkulu’ndamûsikiderslerivermişti.İlkresmîgörevi
ne 1 Ni san 1956’daMerkezKoyunpazarıCamiimüezzinliğiylebaşladıysadabeşaysonrabugörevindenistifaetti.1962
1963’teAnkaraMerkezKur’anKursu’ndaöğreticilik,AğustosKasım1965 ta rih le ri arasındaYeraltıUzunyolCamii’ndemüezzinlikyaptı.19651970yıllarındaMerkezArslanhaneCamiimüezzinliğindebulun
du. 1960’taEskişehirve1970’teTrabzonmüftülüğü bünyesindekimeslekî bilgikurslarınaöğreticiolarakkatıldı.1972’deKocatepeCamii’ndebaşlayanmüezzinlikgörevi1976yılınakadardevametti.DahasonraTicaretBakanlığı’nageçti.19771981 yıllarında Ticaret BakanlığıİdarîİşlerMüdürlüğü’ndemümeyyizlikyaptı.19811982’deLevâzımİşleriMüdürlüğü’ndegörevlendirildiveardındankendi isteğiyle emekliye ayrıldı. ŞekerhastalığıvekalpyetmezliğiolanTahirKa
ragöz 16Kasım1994’teGaziÜniversitesiTıpFakültesiHastahanesi’ndevefatetti.ErtesigünHacıBayrâmıVelîCamii’ndekılınancenazenamazındansonraKarşıyakaMezarlığı’nadefnedildi.TahirKaragözözellikledinîmûsikikonusundadevrinönemlimûsikişinaslarıarasındayeralmış,icracılığınınyanısırabazıeserlerdebestelemişvebusahadatalebeyetiştirmiştir.İlkmûsikizevkinibabasındanalmıştır.İstanbul’daSadettinKaynak’latanışmasıonunmûsikihayatındabirdönümnoktasıolmuştur.SadettinKaynak’ınçevresindekipekçokhâfızvebestekârdanmeşketmiş,kendisinibusuretleyetiştirmiş,İstanbul’dakicamilerdeKur’anvemevlidokuyarakkısazamandaaranılanbirsesicracısıhalinegelmiştir.SadettinKaynak vasıtasıyla İbnülemin

katar.Batıeyvanınınsolundayeralankareplanlıhalvetsonderecegösterişlistalaktitlikubbesiyleözelbirmekânolduğuizleniminiverir.Hamamınortakolankülhanıvesudeposuarkacephesinebitişiktir.Hamamıninşasındataşvetuğlakullanılmıştır.
BİBLİYOGRAFYA:MübârekGalib, An ka ra II: Kitâbe ler, İs tan-

bul 1928, s. 25, 54; a.mlf., An ka ra: Mes cid ler, 
Câmi ler, Me zar lık lar, Kitâbe ler (haz. Sey fet tin 

Erşahin–HüseyinÇınar), An ka ra 1996, s. 54-56, 
106-107; E.Mamboury, An ka ra: Gu ide tou ris-
ti que, An ka ra 1934, s. 225-227; İbrahimHakkıKonyalı, An ka ra Abi de le rin den: Ka ra ca bey 
Ma mu re si, Vak fi ye si, Ta ri hi ve Di ğer Eser le ri, 
İs tan bul 1943; a.mlf., An ka ra Ca mi le ri, An ka ra 
1978, s. 59-62; NurettinCanGülekli, An ka ra: 
Ta rih-Ar ke olo ji, An ka ra 1948, s. 119; a.mlf., An-
ka ra Reh be ri, İs tan bul 1949, s. 79; GönülÖney, 
An ka ra’da Türk Dev ri Di ni ve Sos yal Ya pı la rı, 
An ka ra 1971, s. 52-54, rs. 91-96, plan 24; a.mlf., 
Türk Çi ni Sa na tı, İs tan bul 1976, s. 49-51; SemaviEyice,“An ka ra’nın Es ki Bir Res mi”, Ata türk 
Kon fe rans la rı IV: 1970, An ka ra 1971, s. 103, lv. 
XLII; a.mlf.,“İlk Os man lı Dev ri nin Dinîİç ti maî 
Bir Mü es se se si: Zâvi ye ler ve Zâvi ye li Ca mi ler”, 
İFM, XXI II/1-2 (1963), s. 41, plan 31; Ayverdi, 
Os man lı Mi‘mârîsi II, s. 255-263, rs. 439-453; YıldızDemiriz, Os man lı Mi ma ri si’nde Süs le me 
I: Er ken De vir 1300-1453, İs tan bul 1979, s. 205-
212, rs. 75-85; Tür ki ye’de Va kıf Abi de ler ve 
Es ki Eser ler, An ka ra 1983, I, 385-395; İnciN.Aslanoğlu, An ka ra Ka ra ca bey Kül li ye si, An ka ra 
1988; ZekiSönmez, Baş lan gı cın dan 16. Yüz yı-
la Ka dar Ana do lu Türk-İslâm Mi ma ri sin de Sa-
nat çı lar, An ka ra 1989, s. 415-421; BekirEskici, 
An ka ra Mih rab la rı, An ka ra 2001, s. 46-48, şe kil 
11, rs. 36-38; YıldırayÖzbek, Os man lı Bey li ği 
Mi ma ri sin de Taş Süs le me (1300-1453), An ka ra 
2002, s. 400-404, rs. 413-417, şe kil 114-115; AliKılcı,“As lı na Dön dü rü len Ka ra ca bey Ca mi si”, 
X. Or ta çağ-Türk Dö ne mi Ka zı la rı ve Sa nat Ta ri-
hi Araş tır ma la rı Sem poz yu mu, Prof. Dr. Ör cün 
Ba rış ta’ ya Ar ma ğan (3-6 Ma yıs 2006), Bil di ri ler 
(haz. Mu ham med Gö rür), An ka ra 2009, s. 489-
504; AlpayÖzdural,“Bir Mi marî Fo tog ra met ri Uy
gu la ma sıKa ra ca bey Tür be si”, VD, sy. 9, An ka ra 
1971, s. 227- 238. ÿEnisKarakaya

– —KARADÂĞÎ, Abdurrahman

(bk. İBNÜ’l-HAYYÂT el-KARADÂĞÎ).
˜ ™

– —KARADÂĞÎ, Ömer

(bk. İBNÜ’l-KARADÂĞÎ).˜ ™

– —KARAGÖZ, Tahir
(1921-1994)

Bestekâr,hânende,mevlidhan.˜ ™

18Eylül1921’deKonya’nınMeramilçesindedoğdu.BabasıKonya’daSultanSelimCamiimüezziniHüseyinEfendi,annesiFatmaHanım’dır.İlkdinîbilgileribabasın

alçısandukabulunmaktadır.Binanınetrafındakihazîreortadankalkmıştır.Avlukapısınınsağyanında,çevreduvarınabitişik,sivrikemerlisığbirnişvesuteknesiylesıradanbirklasikOsmanlıçeşmesiyeralır.1940’tatamirgörençeşmeninönündegövdevebaşlıklarıdevşirmeikisütunadayanan,ikiyanaeğimlibirsaçakvarkensonrestorasyondabukısımkaldırılmıştır.Talatpaşa Bulvarı’ndaki Karaca BeyHamamıvakfiyesinegöreKaracaBeytarafındanevkafınaakarolması için inşaedilmiştir.Emirdağ’dangetirilensuyunbirmiktarıhamama,imaretveçeşmeyeayrıldıktansonragerikalanıylabulunduğumahalleninsuihtiyacıkarşılanıyordu.Yapınınkitâbesiyoktur,vakfiyesiylebağlantılı
ola rak 844’te(1440-41)tamamlandığıka
bul edi lir (Konyalı,An ka ra Abi de le rin den, 
s. 22). 1979’daonarılanhamamhalenfaaldurumdadır.Yanyanabitişikçiftehamamşeklindedüzenlenenyapınınkadınlarveerkeklereaitkısımlarınplanlarıbirbirindenfarklıdır.Solda(ku zey)yeralankadınlarkısmı,diğerininyıkanmakısmınaoranladahaküçükboyuttaolmasınakarşılıksoyunmalıkkısmıdahageniştir.Erkeklerkısmındakidekoratifgörünümünaksinekadınlarkısmısonderecesadedir.Diğerhamamlardaolduğugibiikikısmınkapılarıayrısokaklaraaçılır.Şirvanlısoyunmalıkkısımlarınınörtülerinioluşturandörtyanaeğimli,kiremitkaplıahşapçatısekizgengövdeli,pencereliyüksekbireraydınlıkfenerinesahiptir.Kadınlarkısmıkubbelibirsıcaklığıolandikdörtgenplanlıçiftehalvetliplanasahiptir.Üçyandankubbeyleörtülüeyvanlarlagenişleyensofanınortasındasekizgengöbektaşıyeralır,buradanbirbirinekomşudurumdakikubbeliikihalvethücresinegeçilir.Diğerlerinegöredahadarolanbatıeyvanıbirkapıylatonozörtülü,kareplanlıılıklığaaçılır.Erkeklerkısmısıcaklığı,dörtevyanlıveköşelerindehalvethücreleriyleTürkmimarisindeçokyaygınolanklasikhamamtipininbirörneğidir.Kubbeörtülükareplanlıılıklığıhelâlarveusturalıklabağlantılıdır.Buradangeçildiktensonraulaşılansıcaklıkbölümününortasofasındasekizgengöbektaşıbulunmakta,eyvanlarlahalvethücrelerininüzerlerinikubbeciklerörtmektedir.Erkeklerkısmınınenönemliözelliğianakubbesiveeyvankubbeciklerinineteğindekizenginsüslemelerdir.Sofakubbesistalaktitlerveyivlitropçuklarlasekizgenkasnağaoturur.Eyvankubbelerindekibağlantılarlakemerbaşlangıçlarındakistalaktitleriçdekorasyonadeğer


