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ULUCAMÝ

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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ÿZeynep Hatice Kurtbil

Aksaray Ulucamii. Osmanlý tahrir def-
terlerinde Karamanoðlu Mehmed Bey Ca-
mii adýyla geçen yapý ulucami adýný son-
radan almýþtýr. Caminin bânisi ve yapým
tarihi hakkýnda farklý görüþler vardýr. Ba-
zý araþtýrmacýlara göre Anadolu Selçuklu
eseri sayýlan yapýnýn ilk defa Sultan I. Me-
sud zamanýnda (1116-1155) inþa edildiði
ve II. Kýlýcarslan döneminde (1155-1192)
onarýldýðý kabul edilmektedir. Caminin min-
beri bu ilk yapýdan kalmýþtýr; üzerinde min-
berin ve yapýnýn mimarý Hoca Nûþtegin el-
Cemâlî’nin ismi yazýlýdýr. Günümüzde Ak-
saray Müzesi’nde bulunan kitâbeye göre
yapý, mimar Fîruz tarafýndan Karamanoð-
lu II. Mehmed Bey zamanýnda 811 (1408)
yýlýnda yenilenmiþtir. Bazý araþtýrmacýlar
ise vakfiyelere dayanarak yapýnýn inþa-
sýna Karamanoðlu Mehmed Bey zama-
nýnda baþlandýðý ve oðlu II. Ýbrâhim dö-
neminde 834 (1431) yýlýnda tamamlandý-
ðý, minberin de II. Ýbrâhim tarafýndan bir

Selçuklu yapýsýndan getirildiði ileri sürül-
mektedir. 1118’de (1706) bir minare ekle-
nen yapý 1883’te onarým geçirmiþtir. 1901
yýlýnda yapýnýn batý tarafýna bir þadýrvan
eklenmiþtir. Cami 1925’te mühendis Sâ-
lih Bey tarafýndan esaslý bir onarýmdan
geçirilmiþtir. Bu onarým sýrasýnda özellik-
le batý cephesi ve taçkapýda deðiþiklikler
yapýlmýþ, minaresiyle þadýrvaný yeniden in-
þa edilmiþtir. Yapý son olarak 1980’de ta-
mir edilmiþ ve üst örtüsü yenilenmiþtir.

Çok ayaklý cami tipinde inþa edilen ya-
pý kareye yakýn dikdörtgen plana sahip-
tir. Kesme taþtan inþa edilen caminin cep-
he duvarlarý batý yönünde beþ, kuzey ve
güney yönlerinde üçer payanda ile des-
teklenmiþtir. Yapýnýn kuzeybatý yönünde
dikdörtgen planlý bezirhâne, batý cephesi-
nin güneyinde bugün kitap satýþ yeri ola-
rak kullanýlan dikdörtgen planlý bir me-
kân yer almaktadýr. Bu birimlerin hangi
tarihte yapýldýðý bilinmemektedir. Cami-
nin aydýnlatýlmasý cephelere açýlan dikdört-
gen formlu pencerelerle saðlanmaktadýr.
Belli bir düzen göstermeyen pencereler
batý ve güney cephelerinde iki sýra, kuzey
ve doðu cephelerinde tek sýra halinde ele
alýnmýþtýr. Güney ve doðu cepheleri saðýr
sivri kemerlerle þekillenmiþ ve pencereler
bu kemerler içine yerleþtirilmiþtir. Yapý-
nýn batý ve kuzey cephelerinde birer giriþ
bulunmaktadýr. Ana giriþ batý cephesin-
dedir ve bezemesiyle diðer cephelerden
ayrýlmaktadýr. Cephenin ortasýnda yer alan

lindirik formlu sütunçeler üzerine oturan
mukarnaslý kavsaraya sahiptir. Bitkisel be-
zemeli bordür ve nesih hatla yazýlmýþ ya-
zý kuþaðý ile çevrelenen mihrapta Hattat
Hacý Murad b. Mahmûd’un adý geçmek-
te, yapýdaki kalem iþi süslemelerin de ay-
ný hattat tarafýndan yapýldýðý düþünülmek-
tedir. Döneminden kalan ahþap minber
geometrik bezemeli olarak ele alýnmýþtýr.
Minberin ahþap kapýsý üzerinde yer alan
kitâbede yapýnýn ahþap iþlerini yapan Nec-
câr Emîrihac Bey’in adý yazýlýdýr.

Caminin minaresi kuzey cephesinin ba-
týsýnda, kuzey giriþ kapýsýnýn yanýnda bu-
lunmaktadýr. Minarenin kaide kýsmý alt-
ta kesme taþtan olup kare planlýdýr. Kaide
bunun üzerinde bir sýra kesme taþ, üç sý-
ra tuðla örgü biçiminde beþgen formda
beden duvarlarýnýn bitimine kadar devam
etmektedir. Kaideden silindirik formlu göv-
deye geçiþ baklavalý pabuçlukla saðlan-
mýþtýr. Gövde kaideden itibaren tuðla ör-
güdür ve aralarda yeþil sýrlý tuðladan bak-
lava motifleri kullanýlmýþtýr. Sade bir þe-
refesi olan minare þerefe üzerinde ince-
lerek üstte konik bir külâhla sonlanmak-
tadýr. Farklý dönemlerde onarýmlar geçi-
ren minarenin Yýldýrým Bayezid devrinde
de esaslý bir onarým geçirdiði düþünülmek-
tedir. 1984 yýlýndaki son onarýmda þere-
feden yukarýsý yenilenmiþtir. Minarenin
kaidesi önünde sivri kemerli ayna taþýna
sahip bir çeþme yer almakta ve kitâbesi
bulunmayan çeþmenin Osmanlý dönemin-
de yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Afyon Uluca-
mii, Anadolu Selçuklu döneminden günü-
müze ulaþan ahþap direkli camiler grubu-
na ait bir örnek olup özgün mimarisiyle
bu devrin önemli yapýlarý arasýnda sayýl-
maktadýr.
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