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ne geliþmiþtir. Endülüs’te Kurtuba Uluca-
mii çok ayaklý bir camidir ve ilâvelerle ge-
niþletilmiþtir. Abbâsî devrine ait Baðdat
Ulucamii’nin revaklý avlulu ve çok ayaklý bir
yapý niteliðinde inþa edildiði bilinmekte-
dir. Sâmerrâ’da Mütevekkil-Alellah’ýn ye-
niden yaptýrdýðý Sâmerrâ Ulucamii ve Sâ-
merrâ’nýn kuzeyinde kurulan Ca‘feriyye’-
de Ebû Dülef Camii revaklý avlulu ve mih-
raba dik nefli olarak ele alýnmýþ ordugâh
camileridir. Kahire Ýbn Tolun Camii revaklý
avlulu ve mihraba paralel neflerden mey-
dana gelmektedir.

Fâtýmîler devrinde inþa edilen Tunus
Mehdiye Ulucamii mihraba dik neflere sa-
hiptir. Kahire’de Ezher ve Hâkim camileri
ise revaklý avlulu ve mihraba paralel nef-
li yapýlar olup mihrap ekseninde bir tran-
septe yer alýr. Murâbýtlar zamanýnda Ce-
zayir’de inþa edilen el-Câmiu’l-kebîr ve Ti-
limsân Ulucamii iç görünüþleri bakýmýn-
dan birbirine benzerdir ve çok ayaklý ca-
mi tipinde ele alýnmýþtýr. Muvahhidler dev-
rinde Rabat’ta yaptýrýlan Hassân Camii
mihraba dik neflerden oluþmakla birlikte
mihrap önünde üç paralel nef yer almak-
tadýr. Merînîler zamanýnda Tilimsân ya-
kýnlarýnda inþa edilen Mansûre Camii re-
vaklý avlulu ve mihraba dik düzenlenmiþ
neflerden meydana gelmekte, bu nefler
mihrap önünde üç paralel nefle kesilmek-
tedir.

Türk dünyasýnda da Ýran ve Afganistan
coðrafyasý baþta olmak üzere ulucami di-
ye tanýmlanabilecek büyük camiler yapýl-
mýþtýr. Gazneli devrinden Leþker-i Bâzâr
Ulucamii mihraba paralel iki nefli ve mih-
rap önü kubbeli planýyla bu tipin deðiþik
bir örneðidir. Büyük Selçuklu devrinde ele
alýnan Ýsfahan Cuma Camii mihrap önü
kubbeli bir yapýdýr ve yine Büyük Selçuklu
döneminde dört eyvanlý avlulu hale geti-
rilmiþtir. Dört eyvanlý revaklý avlulu ve mih-

rap önü kubbeli bu tipin ilk uygulamasý
Zevvâre Cuma Camii’nde görülmektedir.
Erdistan Cuma Camii’nde de Zevvâre’deki
plan tekrar edilmiþtir. Gülpâyegân Cuma
Camii mihrap önü kubbeli bir yapý olup
XIX. yüzyýlda dört eyvanlý revaklý avlulu
þemaya dönüþtürülmüþtür. Ýlhanlý devrin-
den Kâþân vilâyetinde Netanz Cuma Ca-
mii dört eyvanlý revaklý avlulu plandadýr.
Verâmin Cuma Camii ise dört eyvanlý re-
vaklý avlulu ve mihrap önü kubbeli olarak
ele alýnmýþtýr. Anadolu’da Artuklu, Dâniþ-
mendli, Saltuklu, Mengücüklü ve Anado-
lu Selçuklu döneminde inþa edilen uluca-
miler farklý plan þemalarý göstermekle bir-
likte mihraba dik ya da paralel nefli ve
mihrap önü kubbeli yapýlardýr. Erken Os-
manlý devrinde ele alýnan yapýlar ise çok
birimli ya da çok kubbeli binalar þeklinde
tanýmlanabilir. Anadolu dýþýndaki uluca-
milerin önemlileri bâni ya da bulundukla-
rý þehrin adýyla anýldýklarýndan bu madde-
de Anadolu’daki ulucamilerden belli baþlý
örnekler incelenmiþtir.

Adana Ulucamii. 914 (1508) yýlýnda Ra-
mazanoðlu Halil Bey tarafýndan inþasýna
baþlanýp Ramazanoðlu Pîrî Mehmed Pa-
þa’nýn 948’de (1541) tamamlattýðý cami
Halil Bey Mescidi (Küçük Mescid) (Receb
898 / Nisan 1493), medrese (947/1540),
harem (Þâban 900 / Mayýs 1495), selâm-
lýk (903/1498), Çarþý Hamamý (947/1540),
Gön Haný (937/1531), imaret (947/1540),
arasta ve çarþýlarla birlikte (1531-1540) bir
külliye meydana getirmektedir. Bunlardan
imaretle Çarþý Hamamý’nýn kadýnlar kýsmý
tamamen ortadan kalkmýþ, Gön Haný’nýn
sadece kapýsý ayakta kalmýþ, selâmlýk ola-
rak bilinen yapýnýn ancak bir kýsmý harap
durumda günümüze ulaþmýþtýr. Ulucami
ile içinde bulunan türbe, yanýndaki medre-
se ve diðer yapýlar ise orijinal mimarilerini
korumuþtur (külliyenin yapýlarý için bk.
RAMAZANOÐULLARI [Mimari]). Külliye, Ra-
mazanoðullarý’nýn XVI. yüzyýlda yaptýrdýk-
larý diðer dinî ve sosyal yapýlarla birlikte
Adana’nýn bir Türk þehri halinde geliþme-
sine büyük katký saðlamýþtýr.

Taþ, tuðla ve yer yer her ikisinin birlik-
te kullanýldýðý ulucami asýl cami, türbe ve
caminin batýsýndaki dikdörtgen planlý es-
ki bölüm olmak üzere üç kýsýmdan mey-
dana gelmektedir. Asýl caminin sade baþ-
lýklý bir sýra sütunla kýbleye paralel iki ne-
fe bölünmüþ harimine kuzeydeki avludan
açýlan sivri kemerli üç kapýyla girilmekte-
dir. Siyah-beyaz taþlarla alternatif örülen
kemerler birer sýra mukarnas, geometrik
süsleme firiziyle süslenmiþtir. Mihrap önü
yüksek bir kasnak üzerine oturan kurþun

– —
ULEYMÎ

(bk. EBÜ’l-YÜMN el-ULEYMÎ).
˜ ™

– —
ULEYÞ, Muhammed

(bk. MUHAMMED ÝLÎÞ).
˜ ™

– —
ULU ÂRÝF ÇELEBÝ

(bk. ÂRÝF ÇELEBÝ).
˜ ™

– —
ULUCAMÝ

Ýslâm beldelerinde
erken dönemlerde inþa edilen

þehrin en büyük camisine
verilen ad.

˜ ™

Ýslâm þehirlerinde ulucamiler bulunduk-
larý þehrin veya bânilerinin adýyla anýldýðý
gibi “cuma camisi” ve “câmi-i kebîr” gibi
isimlerle de tanýnmýþtýr. Fethedilen þehir-
lerde önceleri orada bulunan en büyük iba-
det yapýsý camiye çevriliyor ve hemen ar-
dýndan büyük bir cami inþa ediliyordu. Er-
ken dönemde ele alýnan ve ordugâh cami-
leri diye de adlandýrýlan Basra, Kûfe ulu-
camileriyle Kahire Fustat’ta Amr b. Âs Ca-
mii bu tipin ilk örnekleri kabul edilir. Bu
yapýlar revaklý avlulu ve çok ayaklý planda
yapýlmýþtýr.

Ulucami diye görülen yapýlardan Eme-
vîler devrinde inþa edilen Kudüs’teki Mes-
cid-i Aksâ mihraba dik nefli ve mihrap önü
kubbeli bir yapýdýr. Þam Emeviyye Camii,
mihraba paralel üç nefli olup mihrap ek-
seninde bu nefleri dikine kesen bir tran-
septe sahiptir. Kayrevan Sîdî Ukbe Camii
revaklý avlulu ve mihraba dik nefleri ol-
makla beraber mihrap önünde iki nef eni-
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týrýlmýþsa da onun hemen gerisindeki kas-
naðýnda bir ejder motifi görülen, içten ve
dýþtan mukarnaslý konik çatýnýn daha ön-
ceki bir yapýdan kaldýðý sanýlmaktadýr. Asýl
caminin aksine tuðlanýn daha çok kullanýl-
dýðý bu kýsmýn kuzey cephesindeki dilimli
ikiz kemer Suriye ve Mýsýr tesirinin etkili
olduðu bir döneme iþaret etmekte, mu-
karnaslý sivri çatý ise Baðdat’ta Sitti Zü-
beyde Türbesi’ni andýrmaktadýr. Adana
Ulucamii, plan itibariyle Artuklu geleneði-
ni devam ettirmesinin yanýnda renkli taþ
süslemeleri ve yüksek kasnaklý sivri kub-
beleriyle Memlük, dilimli kemerleriyle Zen-
gî üslûbunu uyumlu bir terkiple bünyesin-
de toplayan, çinileriyle de Osmanlý etkile-
rini yansýtan bir yapýdýr.
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ÿNusret Çam

Afþin Ulucamii. Kahramanmaraþ’ýn Af-
þin ilçesinde yer alan yapý, Dâniþmendli-
ler’e mensup Pîr Ali’nin oðlu Mehmed ta-
rafýndan 978 (1571) yýlýnda inþa ettirilmiþ-
tir. Vakýf defterlerinde Efsûs Köyü Mesci-
di diye geçen, Pîr Ali ya da Turabollu Ca-
mii olarak da bilinen yapý Cumhuriyet dö-
neminden itibaren ulucami adýyla anýlmýþ-
týr. Günümüze sadece minaresi ve avlu ka-
pýsý özgün biçimde ulaþan ilk yapý 1979’da
yýkýlmýþ ve yerine betonarme bir cami in-
þa edilmiþtir. Yapýnýn özgün mimarisi hak-
kýnda ancak eski fotoðraflardan bilgi edi-
nilebilmektedir.

Doðu-batý istikametinde enine geliþen
cami eðimli bir alan üzerinde bulunmak-
tadýr. Caminin batýsýnda kalan avluya gü-
ney cephesinin batý köþesindeki basýk ke-
merli kapýdan girilmektedir. Kaba yontu
ve kesme taþ malzeme ile inþa edilen ya-
pýnýn düz çatý þeklindeki üst örtü siste-
minde ahþap malzeme kullanýlmýþtýr. Son
cemaat yeri arazinin eðimi sebebiyle alý-
þýlanýn aksine harimin batý yönündedir. Öz-
gün planý tek sahýnlý olan son cemaat ye-
ri, caminin XIX. yüzyýlda geçirdiði onarým-
da geniþletilerek mihraba dik üç nefli ha-
le getirilmiþtir. Nefleri meydana getiren
kemer dizilerinin oturduðu çift sýralý üçer
ahþap direðin kaidelerinde devþirme sü-
tun baþlýklarý kullanýlmýþtýr. Batý cephesin-
de üç adet taþ sütuna oturan yuvarlak ke-
merli cephe düzenlemesi de bu onarým-
da müdahale görmüþ, kemerlerin arala-
rý örülerek üç pencere ve bir kapý açýklýðý
yerleþtirilmiþ, giriþ kuzey köþesine alýnan
kapý ile saðlanmýþtýr. Üst örtü ahþap kiriþ-
li düz toprak damdýr. Harimin batý duva-
rýnýn kuzey ucunda açýlan basýk kemerli
kapý mekânýn harimle baðlantýsýný temin
etmektedir.

Ortada üç sütuna, kuzey ve güney doð-
rultusunda duvar pâyelerine oturan sivri
kemerlerin oluþturduðu mihraba dik dört
nefli yapýda harim sekiz adet pencere ile

kaplý soðanvari bir kubbeyle diðer yerler
çapraz tonozlarla örtülmüþtür. Harimin ba-
týsýnda Ramazanoðullarý beylerinin namaz
kýlmasýna mahsus olduðu tahmin edilen,
caminin bünyesine dahil bir bölümle do-
ðusunda içinde üç sanduka bulunan, mih-
rabýn önündeki kubbenin tam bir benze-
riyle örtülü türbe yer almaktadýr. Sandu-
kalar ve bu üç mekân duvarlarý 1,30 m. se-
viyesine kadar XVI, XVII. yüzyýl çinileriyle
kaplanmýþtýr. Mihrap, çinilerden baþka
minberle birlikte Zengî ve Memlük gele-
neðini aksettiren renkli taþ kakmalarla ay-
rýca tezyin edilmiþtir.

Avlunun batý tarafýnda sade baþlýklý sü-
tunlarýn taþýdýðý, oluklu kiremit kaplý kub-
belerle örtülü bir sýra, kuzey tarafýnda ise
iki sýra halinde revaklar bulunmaktadýr. Ha-
lil Bey tarafýndan konulan 914 (1509) ta-
rihli kitâbenin yer aldýðý doðu taçkapýsý
siyah-beyaz taþ iþçiliði ve dikine geliþmiþ
þekliyle Memlük üslûbunu yansýtýr. Onun
yanýnda, üzeri dilimli saðýr kemerler ve dü-
ðümlü düz kuþaklarla süslenmiþ sekizgen
gövdeli, þerefesinin üstü sakýflý minare var-
dýr. Avlunun batýsýnda vakfiyesinde dârül-
kurrâ olarak zikredilen, beþ kapalý mekân-
la bir dehlizden meydana gelen üçüncü
bir kýsým daha bulunmaktadýr. Bu kýsým-
la batý kapýsý 948 (1541) yýlýnda Ramaza-
noðlu Pîrî Mehmed Paþa tarafýndan yap-
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