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li] ENiS KARAKAYA 

MENÜÇiHR CAMii 

Türkiye'nin 
Ermenistan sınırında 

Anadolu'daki ilk camilerden 
biri. 

-' 

Ocaklı köyü (eski Ani) yakınında olup 
Şeddadiler'den (Ben! Şeddad) Ebü Şüca' 
Menüçihr tarafından Türkler'in Anado
lu'ya girmesinden az sonra 1072-1086 
yılları arasında inşa edilmiştir. Cami eski 
şehrin hemen hemen merkezinde, orta 
surlarının güney burcuna ait kalıntıla
rın yakınında bulunmaktadır. Yapı, Pet
rograd (Leningrad) Üniversitesi kazı ekibi
nin burada araştırma yapmaya başladığı 
1892 yılına kadar oldukça sağlam durum
daydı . Söz konusu incelemeler 1904'e ka
dar devam etmiş. bu süre zarfında yapı 
kazı evi olarak kullanılmış. ardından kazı 
başkanı Nikola Marr tarafından yapıya ait 
pek çok parça yerinden sökülerek Sov
yetler Birliği 'ne götürülmüştür. Bugün 
sadece mihrap duvarı. batı yan duvarı ve 
kuzeybatı köşesindeki sekizgen kesitli, 
kalın gövdeli minaresinin bir kısmı sağ
lam durumdadır. 

Caminin planı pek düzgün olmayan bir 
dikdörtgen şeklinde olup ( 18,5 x ı 5,7 m.) 
yapı çift katlı olarak düzenlenmiştir. Alt 
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kattaki mahzen. örtüsü zengin bir tonoz 
sistemine sahip olan odalardan meyda
na gelmiştir. Üst kat mekanı (harim) kalın 
gövdeli. dorik forma benzer başlıkları bu
lunan bodur sütuntarla üç sahna ayrılmış
tı. Bu bölüm tahrip olmuştur. Sağlam du
rumda bulunan duvarlar üzerinde sivri 
kemerli dar ve uzun pencereler açılmıştır. 

Caminin sonraları gözetierne kulesi ola
rak da kullanılan minaresi çift renkte taş
lardan yapılmıştır. Eski şehrin ortasında 
bir zafer anıtı gibi yükselen bu heybetli 
minarenin şekli Selçuklu mimarisinin er
ken devir özelliklerine uygundur. Minare 
camiye göre daha açık renkli taşlardan 
inşa edilmiş olup Emir Fadlün tarafından 
11 25 yılında yaptınldığı kabul edilmek
tedir. Minarenin ilgi çekici tarafı. üzerinde 
beyaz renkte taşların sıralanmasıyla küfı 
hatta yazılmış "bismillah" yazısının olma
sıdır. Eski kaynaklarda caminin batı du
varının üstünde yer alan inşa kitabesiyle 
bundan başka iki kitabeden söz edilir. 

İnşaatında kullanılan malzeme "volka
nik tüf" adı verilen. sağlam fakat hafif 
bir taştır. Bölgeye has olan, siyah. bej. 
kahverengi ve gri renklerdeki bu taşlar 
Horasan harcı ile kaynaştırılmıştır. Düz
gün bir sıralama göstermeyen taşlar ya
pının dış cephelerinde hareketli bir görü
nüm meydana getirmiştir. Camiye doğu 
kenanndan bitişik olduğu bilinen med
rese de yapının son cemaat yeri gibi yı
kılmıştır. Bu yapılarta birlikte inşa edil
mesi muhtemel olan caminin yakınında
ki (kuzeydoğu) hamam 1965-1967 yılları 
arasında yapılan arkeotojik kazılarda bu
lunmuştur. Köşelerinde kubbeli dört hal
veti bulunan haçvari planlı sıcaklığı. buna 
bitişik dikdörtgen planlı külhan ve su de
posu ile ılıklığının bir kısmı ortaya çıkarıl
mış olan hamam günümüzde harabe du
rumundadır. 
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MENÜÇiHRi 
(ı.SP. ~) 

Ebü'n-Necm Ahmed b. KOs 
b. Ahmed MenOçihri Dameganl 

(ö. 432/1040-41 [?]) 

İranlı şair. 
-' 

Belh'te dünyaya geldiği söylenmekle 
beraber kendisi doğum yerini şiirlerinde 
Damegan (Damgan) olarak belirtmiştir. 
Genç yaşta yazdığı bir şiirin Mes'üd b. 
Mahmüd dönemine (ı 030- ı 04 ı) ait oldu
ğunu söylediğine göre muhtemelen IV. 
(X.) yüzyılın sonları veya V. (Xl.) yüzyılın ilk 
yıllarında doğmuştur. Thzkirelerde lakabı 
"şest - gele" (altmış sürü sahibi) kaydedil
miştir. Ancak bu Iakabın ona ait olmadı
ğını ve bir başka şairle karıştırıldığını söy
leyenler de vardır (İA, vııı. 340). Menü
çihrl mahlasını almasının sebebi, Cürcan 
ve Taberistan'da hüküm süren Ziyar!ler'
den Menuçihr b. Kabüs b. Veşmglr'in sa
rayına intisap etmiş olmasıdır. Menüçih
rl'nin hayatının ilk dönemleri hakkında 
bilgi yoktur. Avfı, onun çocukluğunda çok 
zeki olduğunu ve çok şiir ezberlemekle 
tanındığını belirtmektedir. Şiirlerinden 
iyi bir eğitim aldığı, din! il imler, Arap dili, 
tıp gibi alanlarda tahsil gördüğü. gençli
ğinde Cürcan ve Taberistan'da bulundu
ğu anlaşılmaktadır. 


