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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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olarak son cemaat yeri geniþletilip mes-
cide dönüþtürülmüþ, ayrýca minare ve av-
lu kapýsý yapýlmýþtýr. Harime giriþi saðla-
yan kapý da bu onarýmda konulmuþtur.
Caminin gelir durumuyla ilgili ilk kayýtla-
ra XVII. yüzyýlýn sonlarýnda tutulan vakýf
defterlerinde rastlanmaktadýr. Bu kayýt-
larda camiye ait belli giderlerin Ashab-ý
Kehf Vakfý’ndan karþýlanmasý gerektiði yö-
nünde bilgiler vardýr. Gerek bu kayýt ge-
rekse XIX. yüzyýl vakýf defterlerinde ya-
pýnýn adýnýn zikredilmemesi camiye vakýf
tahsis edilmediði þeklinde yorumlanabilir.
Bugünkü yapý ana hatlarýyla merkezî kub-
beli, sekiz destekli harim mekâný, önünde
beþ gözlü son cemaat yeri ve kuzey köþe-
lerine yerleþtirilmiþ iki minareden oluþ-
maktadýr.
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ÿTuðba Erzincan

Afyon Ulucamii. Eski Afyon’un ortasýn-
da, kalenin bulunduðu tepenin güneyba-
týsýnda yer alan Anadolu Selçuklu döne-
mine ait ahþap direkli cami 671 (1272) yý-
lýnda inþa edilmiþtir. XIX. yüzyýla kadar
Hoca Bey Camii diye bilinen yapý bu tarih-
ten itibaren ulucami þeklinde anýlmýþtýr.
Yapýnýn bânisinin kim olduðu açýkça bilin-
memekle birlikte mihrapta geçen Sivas-
tos oðlu Ali Bey yapýnýn bânisi kabul edil-
mektedir. Yapý üzerinde görülen onarým

kitâbesinde ulucaminin Sâhibataoðulla-
rý’ndan Nusretüddevle Ahmed zamanýn-
da 742’de (1341) Mugýsüddin Emîr Îsâ b.
Muzafferüddin tarafýndan onarýldýðý be-
lirtilmektedir. Cami 1765, 1851, 1947 ve
1984 yýllarýnda da bazý onarýmlar geçir-
miþtir.

Ulucami moloz taþ malzeme ile yamuk
dikdörtgen biçiminde ele alýnmýþtýr. Üze-
ri kýrma çatý ile örtülü yapý özgün planýn-
da düz toprak damla örtülü olup ortasýn-
da aydýnlýk feneri bulunmaktaydý. 1947’-
deki onarým sýrasýnda bu fener kapatýlmýþ,
1983 yýlýnda da çatýsý yenilenmiþtir. Yapý-
nýn kuzey, doðu ve batý yönlerinde üç gi-
riþ mevcuttur. Bunlardan batý cephesin-
de yer alan giriþ üzerinde sivri kemerli bir
niþ içinde mermer onarým kitâbesi var-
dýr. Yapýnýn cepheleri belli bir düzen gös-
termeyen pencere açýklýklarýna sahiptir.
Güney yönünde bulunan pencereler sivri
hafifletme kemerli ve dikdörtgen formlu,
batý yönünde sivri kemerli, kuzey ve do-
ðu yönlerinde ise dikdörtgen formlu bi-
çimde ele alýnmýþtýr. Kuzey cephesindeki
pencereler saçak altýnda olup bu cephe-
de çörtenler bulunmaktadýr.

Yapý iç mekânda ahþap sütunlarla mih-
raba dik dokuz nefe ayrýlmýþtýr. Mukar-
naslý baþlýklara sahip silindirik formlu sü-
tunlar altta mermer kaideler üzerine otur-
maktadýr. Yapýda mukarnaslý baþlýklar, ah-
þap kiriþler ve lambriler üzerinde geomet-
rik, bitkisel, yazýlý ve figürlü kalem iþi süs-
lemelerin varlýðý bilinmektedir, ancak bu
süslemelerden çok azý zamanýmýza ulaþa-
bilmiþtir. Yapýda görülen, kuþ ve horoz fi-
gürlerinin yer aldýðý bilinen tek parça mü-
zede bulunmaktadýr. Yapýnýn kuzey duvarý
boyunca mahfil uzanmaktadýr. Ahþap di-
rekler üzerine oturan mahfilin ahþap kor-
kuluklarý yenilenmiþtir. Yapýnýn kýble du-
varýnýn ortasýnda mevcut kesme taþ mih-
rabý dikdörtgen formludur ve mihrap si-

aydýnlatýlmýþtýr. Alt sýra pencereler dikdört-
gen formlu, üst sýra pencereler hafif sivri
kemerlidir. Harimin kuzeydoðu ve kuzey-
batý köþeleri mahfil þeklinde deðerlen-
dirilmiþtir. Güney duvarýnýn ortasýnda yer
alan sade mihrap yuvarlak kemerli, ya-
rým daire kesitli bir niþe sahiptir ve sýva-
nýp boyanarak özgün niteliðini yitirmiþtir.
Mihrabýn batý yönündeki minber ise özen-
li bir ahþap iþçiliðine sahiptir. Caminin gü-
neybatý köþesinde yer alan silindirik form-
lu, tek þerefeli kesme taþ minare muhte-
melen yapýnýn geçirdiði onarým sýrasýnda
inþa edilmiþtir. Kaidesi yüksek olup yan ta-
rafý taþla örüldüðü için minare kapýsý pa-
buçluk bölümüne açýlmaktadýr. Günümüz-
de kapýya ulaþýmý saðlayan basamaklar
dýþtan algýlanýrken ilk yapý yýkýlmadan ön-
ce bu bölümün kapalý olduðu, merdiven
boþluðuna iki küçük pencere açýldýðý ve
üzerinin sacla örtüldüðü görülmektedir.
Sekizgen formlu pabuçluktan silindirik göv-
deye geçiþ profilli bir silmeyle saðlanmýþ-
týr. Geometrik geçmeli bir bilezikle ikiye
bölünerek hareket kazandýrýlan gövde yi-
ne profilli bir silme ile sonlanarak þerefe
bölümüne geçilmektedir. Taþ korkulukla
çevrili þerefenin altý mukarnas bezemeli-
dir. Petek bölümü konik bir külâhla sona
ermektedir.

Ýnþa kitâbesi günümüze ulaþan yapýnýn
onarým kitâbesi yýkým esnasýnda kaybol-
muþtur. Nesih hatlý, dört satýrlý mermer
inþa kitâbesine göre cami, Zilhicce 978
(Mayýs 1571) tarihinde inþa ettirilmiþtir. Ya-
pýnýn onarým kitâbesiyle ilgili olarak kay-
naklarda 1130 (1718) ve 1247 (1831-32) yýl-
larý zikredilmektedir. Son cemaat yerinde
sonradan eklenen mihrabýn saðýndaki ne-
sih hatlý, beþ satýrlý onarým kitâbesine gö-
re camiyi Efsûslu (Afþinli) Seyyid Hacý Mu-
hammed onartmýþtýr. Bu onarýmda ihti-
yaca cevap vermeyen harim kýsmýna ek
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