
miş olup aynı plan üst kattaki odaya da 
yansıtılmıştır. Avlunun iki köşesinde yer 
alan merdivenlerle üst kata ulaşılmaktadır. 
Kuzeybatı köşesinde dışa çıkintılı biçimde 
ele alınan bölümler iki katta da mazgallı 
olarak düzenlenmiştir. Bunlardan temizlik 
birimi olduğu düşünülen batı yönündeki 
bölüm ince uzun dikdörtgen planlı olup 
her iki katta koridora bağlanmakta, ayrı
ca alt katta da küçük bir kapı ile dışa açıl
maktadır. Kuzeydeki birim ise köşe oda
larına açılan birer mekandır. Avlunun or
tasında vaktiyle bir şadırvanın bulunduğu

nu, bunun üstünde de fevkanl bir mesci
din olduğunu Evliya Çelebi bildirmektedir. 
1964 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü ta
rafından başlatılan restorasyon çalışmala
rından sonra yapı turistik otel olarak kul
lanılmaya başlanmıştır. 

Caminin yanında yer alan hamam çifte 
hamam şeklinde yapılmıştır. Soğukluk kı
sımları zamanla değişikliğe uğramış olup 
ılıklık kısımları dikdörtgen planlıdır. Kare 
planlı sıcaklık bölümleri alt hizada yer alan 
köşe tromplarından sonra sekizgen ola
rak devam eder. Mekanların üzeri filgözü 
açıklıklı birer kubbe ile örtülüdür. Yalnız er
kekler bölümünün sıcaklığında göbek taşı 
mevcuttur. Sıcaklıkların arkasında su de
posu ve külhan bulunur. 
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Niğde Ulukışla'da 

XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen 
L menzil külliyesi. _j 

Konya-Adana yolu üzerinde Ulukışla'da 
yer alan külliyenin banisi Sadrazam Damad 
Öküz Mehmed Paşa'dır. Vakfiyesi Zilhicce 
1 OZB (Kasım-Ara lı k 1619) tarihli olduğuna 

göre külliye bu tarihten önce tamamlan
mış olmalıdır. Cami, kervansaray, arasta 
(bedesten), hamam, mektep, fırın ve kah
vehaneden oluşan külliyenin imaret ve za
viyesinin de bulunduğunu Evliya Çelebi bil
dirmektedir. Bugün mektep, fırın, kahve
hane, imaret ve zaviye yapıları mevcut de
ğildir. 

Külliyenin güneydoğu ucunda yer alan ca
mi Mehmed Paşa veya Kışla Camii adıyla 
da tanınır. Zamanla harap olan yapı 1969 
yılındaki tesbitlerde üst örtüsü, duvarları 
ve son cemaat yeri yıkılmış olup birinci sıra 
pencere üst hizasına kadar duvarları mev
cuttu. Bu tarihten sonra Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'nce ihya edilen yapı kare plan
lı, kubbeli olup önünde üç birimli son ce
maat yeri vardır. Kesme taş duvarlarında 
eşit aralıklarla yerleştirilen kırmızı taş sı

raları ve bu taşların kemerlerdeki alterna
tif kullanımı ile hareketli cephelere sahip 
yapının alt sıra pencere alınlıkları süsleme
li olarak düzenlenmiştir. Son cemaat yeri, 
baklavali başlıklı dört mermer sütuna otu
ran sivri kemerli açıklıklı ve pandantifler
le geçişi sağlanan üç kubbe ile örtülüdür. 
Eksende yer alan kapı sivri kemerli alınlık
lı ve yuvarlak kemerli açıklıklıdır. Kapının 

iki yanında harime açılan birer pencere ve 
mihrap nişi vardır. Harim içten 1 Z,ZO x 

14,00 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. 
Köşelerde yaklaşık 1 m. seviyesinden baş

latılan kemerler sayesinde uçları aşağıya 
kadar uzamış pandantiflerle geçişi sağla
nan dıştan sekizgen kasnaklı kubbe hari
mi örter. Kuzeyde geniş tutulan kemer sa
yesinde harim bu yönde genişletilmiştir. 

Üç sıra pencere ile aydınlarran harimde alt 
sıra dikdörtgen, orta sıra sivri, kubbe kas
nağındakiler ise yuvarlak kemerli açıklıklı
dır. Vaktiyle mermer olduğu bilinen mih
rap son ananmda sıvanmış ve mermer 
taklidi boyanmıştır. Kuzeyde kapı üzerin
de yer alan taş konsaliara oturtutmuş ah
şap bir mahfi! mevcuttur. Kuzeybatı köşe-
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sinde mevcut minare kare kaide üzerin
de prizmatik üçgenlerle geçilen onikigen 
gövdeli, ova! şerefeli ve kurşun külahlıdır. 
Minareye cami içinden geçilmektedir. Ca
minin vaktiyle taş döşemeli olan avlusu 
1935 yılında sökülmüştür. Kuzeydeki aras
tadan avluya bir bağlantının olduğu bugün 
içi örülerek kapatılan kapıdan anlaşılmak
tadır. 

Külliyenin büyük boyutlu yapısı olan ker
vansaray düzgün kesme taş ve moloz taş 
malzeme ile inşa edilmiş olup biri kuzey
de, diğeri güneyde iki ayrı bölümden mey
dana gelmektedir. Arastanın kuzeyinde bu
lunan ve aviulu olan bölüm kareye yakın 
dikdörtgen bir alanı kaplamaktadır. Avlu 
güneye, kapalı mekanlar ise kuzeye yer
leştirilmiştir. Dikdörtgen planlı avlu güne
yinde yer alan bir kapı ile arastaya bağlan

maktadır. Doğu ve batı yönünde dörder 
payeli, çapraz tonoz örtülü ve ocaklı revak
lar vardır. Revakların kuzeyinde dışa açı

lan birer küçük kapı mevcuttur. Batıdaki 
revakın güney birimi sonradan kapıya dö
nüştürülmüştür. Avlunun kuzeyinde ker
vansarayın kapalı bölümüne bitişik olarak 
bir sıra halinde beşik tonoz örtülü sekiz 
birim bulunmaktadır. İki yanda simetrik 
olarak yerleştirilen bu mekanlardan birer 
tanesi avluya açılan eyvan, diğerleri odadır. 

Ortada yer alan kapı ile kapalı bölüme ge
çilmektedir. Doğu-batı doğrultusunda dik
dörtgen planlı olan bu mekan ortada altı 
paye ile bölümlenmiş iki beşik tonazla ör
tülüdür. Mekanın uzun kenarlarında ön
leri sekili (güneydeki mevcut değil) ocak 
nişleri görülür. Dıştan üçgen alınlıklı cep
heli kısa kenarlarda mazgal açıklıkları var
dır. Bu mekanın güneydoğu ve güneybatı 
köşelerinde yer alan birer kapı ile beşik to
nozlu birimlere geçiş sağlanmıştır. Ker
vansarayın kapalı bölümü altında saman
lık birimlerinin bulunduğu belirtilmekte
dir. Arastanın güneyinde yer alan ve ku
zey-güney istikametinde dikey yerleştiril-
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miş olan ikinci bölüm eksende olmayan 
bir kapı ile arastaya bağlanmaktadır. Me
kan ortada dikdörtgen kesitti dört paye ile 
ikiye bölümtenmiş olup iki beşik tonazla 
örtülüdür. Kuzey hariç diğer üç duvarda 
görülen ocak nişlerinin önündeki sekiler 
sonradan kaldırılmıştır. 

Külliyenin ortasında doğu-batı doğrul
tusunda uzanan arasta dikdörtgen plan
lıdır. Ortada sivri kemerli, tonoz örtülü so
kakla bunun iki yanında sıralanmış tonaz
lu dükkaniardan oluşur. Sokağın iki ucun
da dışa açılan birer kapısı olan arastadan 
kuzey ve güneyde kervansarayın bölüm
lerine bağlanan iki kapı, güney batıda ha
mama, güneydoğuda cami avlusuna açı
lan kapılar vardır. Her iki dizide çoğu ocak
lı olarak düzenlenmiş toplam yirmi dört 
birim mevcuttur. Üst örtüleri genelde siv
ri kemerli tonoz olup üç tanesi çapraz to
nozludur. Dışa açılan batı kapısının yanın
da duvar içinden çatıya geçişi sağlayan bir 
merdiven bulunmaktadır. Dıştan kesme 
taş kaplamalı yapı içte moloz taş malze
me ile inşa edilmiştir. Sokağın üstünü ör
ten tonazun doğu bölümü orüinaldir ve 
tuğla örgütüdür. Batı bölümü ise betonar
me olarak yenilenmiştir. Güneydoğuda ca 
mi avlusuna açılan kapının kemeri palmet 
süslemelidir. Arastada kuzeydoğuda yer 
alan mekanla güneyde hamamla kervan
saraya ait yapı arasında kalan mekan di

ğerlerine göre büyük ve yatık dikdörtgen 

öküz Mehmed Paşa Camii 
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planda ele alınmıştır. Kuzeydoğudaki me
kanın bir bölümü iki katlıdır. Güneydeki 
mekanın fırın olarak kullanıldığı söylenmek
tedir. 

Arastanın güneybatısında kuzey-güney 
doğrultusunda dikine yerleştirilmiş olan 
tek hamam bir kapı ve iki pencereli cep
hesiyle arasta sakağına açılmaktadır. Ka
pı sövesinin üzerinde rozetli ve palmetli 
bir süsleme vardır. Soğukluk bölümü ku
zeye doğru daha derin olmak üzere dört 
yönde genişletilmiş kubbe ile örtülü bir 
mekandır. Batıda yer alan küçük bir kapı 
ile ayrıca dışa açılmaktadır. Eksende yer 
alan kapı ile geçilen ılıkhk yatık dikdört
gen planlı olup biri küçük iki aynalı tonaz
la örtülüdür. Sıcaklık bölümü dört eyvanlı 
ve dört köşe halvet adalı olarak düzenlen
miştir. Orta mekanla halvet odalarının üst
leri filgözü açıklıklı kubbelerle, eyvanların 
üstleri ise sivri kemerli tonozlarla örtül
müştür. Sıcaklığın güneyinde enine dik
dörtgen planlı ve tonoz örtülü su deposu 
ile külhan bölümü yer almaktadır. Külliye
nin kuzeyinde kesme taştan inşa edilen 
sivri kemerli nişli, kitabesiz bir çeşme mev
cuttur. Üstü iki yana meyilli olarak düzen
lenen bu çeşmenin külliye bünyesinde ol
duğu tahmin edilmektedir. 
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Sözlükte ölçü kelimesi "ağırlık, uzunluk 
ve hacim gibi büyüklüklerin belli bir biri
me göre değerlendirilmesi, bu karşılaştır
mada kullanılan birim, sonuçta bulunan 
rakam" anlamlarına gelir. Müsikide sesle
rin eşit zaman birimlerine bölünmesine de 
ölçü denir (edebiyattaki kullanımı için bk. 
VEZİN). Ölçme işlemine ölçüm (Ar keyl), 
hacim ölçüsü birimine ölçek (Ar. mikyal, 
klle) adı verilir. Arapça'da ölçü karşılığın
da yahut onunla bağlantılı olarak mikdar, 
mikyas, vezn, mizan 1 kıstas, kabban (ka
pan), mesaha gibi kelimeler kullanılır. Çe
şitli ölçü birimlerinin doğruluğunu tahkik 
için faydalanılan hassas standart nurnu
nelere sence (etalon) adı verilir. Bunlar es
ki çağlardan beri başta tapınaklar olmak 
üzere çeşitli yerlerde korunmuştur. 

Ölçü kullanımı medeni hayatın gereği
dir. Piyasanın en önemli meselelerinden 
olan ölçü tartı konusu Kur'an'da birçok 
yerde geçer; ölçme tartmanın yanı sıra 
kullanılan aletlerin de doğru olması ve in
sanlara haksızlık yapılmaması istenir (el
En'am 6/152; el-A'raf 7/85; Hud 11/84-85; 
el-isra 17/35; eş-Şuara 26/181-182; er-Rah
man 55/7-9; el-Mutaffifln 83/1-3). "Hz. Pey
gamber Medine'ye geldiğinde ölçülerle il
gili sahtekarlıkta Medineliler'in üstüne yok
tu. Allah 'veylün li'l-mutaffifin' ayetini in
dirince ölçüyü doğru tutmaya başladılar" 
mealindeki rivayet (İbn Mace, "Ticarat", 
35; Kurtubl, XIX, 250) o devirdeki durumu 
açıkça göstermektedir. Ölçü ve tartılarda 
hile yapmanın haramlığı hususunda icma 
oluştuğu gibi bazı alimiere göre bu tür al
datmalar büyük günahlardandır (İbn Ha
cer ei-Heyteml, I, 244-247; Meclisi, XLVII, 
217). Söz konusu yasağı çiğneyenlere -nas
la belirlenmiş bir ceza bulunmadığından
ta'zir uygulanacağı hususunda ittifak var-


