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mermerden, yuvarlak gövdeleri tuðladan-
dýr. Þerefelerin ikisi de altý sýra stalaktit
üzerine oturur; külâhlar ahþap ve kurþun
kaplý iken son yangýndan sonra taþtan in-
þa edilmiþtir.

Orhan Bey’in yaptýrdýðý ilk bedestenin
ardýndan Yýldýrým Bayezid’in bedesteni in-
þa edilmiþtir, bu bedesten halen iþlevini
sürdürmektedir. Caminin kuzeyinde ve
uzakta çarþý aksýna paralel þekilde planla-
nan bedesten altý kalýn ayakla taþýnan on
dört kubbe ile örtülüdür. Her cephesinde
birer tane olmak üzere dört kapýlý yapýnýn
içinde otuz iki, etrafýnda ise altmýþ sekiz
dükkân vardýr. Dýþarýdakilerin on ikisi Or-
han Gazi vakfýna, diðer seksen sekiz dük-
kân Yýldýrým vakfýna aittir. Bu bedesten da-
ha sonra yapýlan Edirne bedestenine ör-
nek teþkil etmiþtir. Batýda yine caminin
vakfýndan Vâiziye Medresesi yer alýr. Yirmi
bir adet hücresi, bir dershanesi, müderris
ve muîd odalarý olduðu düþünülen dört bö-
lümlü bir mekândýr; bu bölümün üzerin-
de mahkeme kurulduðundan Mahkeme
Medresesi diye de bilinir. Etrafýnda otuz
yedi dükkâný vardýr; bina yangýn ve dep-
remden dolayý günümüze kadar birçok de-

ðiþikliðe uðramýþtýr. Kuzeybatýda bulunan
ve Þengül Hamamý diye bilinen hamam
küçük ve tek hamam olup soðukluk kýs-
mýndan iki eyvanlý, dikdörtgen planlý sýcak-
lýk bölümüne geçilmektedir. Burada iki
adet halvet vardýr, kazan ve külhan ise ba-
týdadýr. Yapý bugün Gümüþçüler Çarþýsý’-
dýr. Caminin akarýndan olduðu ve günlük
40 akçe kira getirdiði bilinen bir kahve-
hanenin XVI. yüzyýlýn sonlarýna kadar var-
lýðý bilinmektedir. Bu kahvehane de orta-
dan kalkmýþtýr.
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ÿDoðan Yavaþ

Bünyan Ulucamii. Kayseri’nin Bünyan il-
çesinde bulunan, Anadolu Selçuklu döne-
mine ait yapýnýn kitâbesinde kýrýklar olma-
sý sebebiyle inþa tarihi ve bânisiyle ilgili ke-

len Tevfik Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Mihrabý çevreleyen dört frizden biri kûfî
yazý kuþaðý, biri stilize motif kuþaðý, diðer
ikisi bitkisel süsleme kuþaðý halinde dü-
zenlenmiþtir. Mihrap niþinin iki köþesinde
mermer þeklinde boyanmýþ sütunçe fi-
gürü ile bunlarýn yanlarýnda köþe dolgu-
su olarak iri rûmî ve palmetlerden bir kol-
tuk tasarýmý vardýr. Bu iki koltuk süsle-
melerinin arasýnda rûmîlerden teþekkül
eden büyük bir kandil motifi ve bu moti-
fin ortasýndaki damla içinde sülüs yazý ile
müsennâ bir âyet yer almaktadýr.

Yýldýrým Bayezid evkafýnýn mütevellisi
Mustafa Efendi’nin sekiz aðaç direk üze-
rine yaptýrdýðý sade ve zarif müezzin mah-
filine çýkan merdivenin altýndaki alýnlýk-
ta þair Rahîmî’ye ait ta‘lik yazýlý kýta 956
(1549) tarihlidir ve camide tarihi bilinen
en eski yazýdýr. 2009’da yapýlan onarýmda
bu kýta ile birlikte müezzin mahfiline çý-
kan merdivenin koltuðundaki, deri üzeri-
ne nakþedilmiþ natüralist üslûpta bitkisel
süslemeler tamamen ortaya çýkarýlmýþtýr.
Müezzin mahfilinin karþýsýnda yer alan ro-
koko üslûbundaki mermer vaaz kürsüsü
üzerinde ta‘lik beyitle 1231 (1816) tarihi
vardýr. Ayrýca mihrabýn yanýnda ahþap bir
vaaz kürsüsü bulunmaktadýr. Caminin gü-
neydoðu köþesindeki hünkâr mahfili 1862’-
de Sultan Abdülaziz tarafýndan ahþaptan,
çok sade bir þekilde yeniden yaptýrýlmýþ-
týr. Mahfilin alt bölümü eskiden beri kü-
tüphane olarak kullanýlmaktaydý. 1786’da
Münzevi Abdullah Efendi burada bir kü-
tüphane kurmuþ, kendi kitaplarýný baðýþ-
ladýðý gibi Yeniþehirli Hacý Osman Efendi
adýnda bir kiþinin kitaplarýný alarak vak-
fetmiþtir.

Ýki minareden batýdakini Yýldýrým Baye-
zid’in yaptýrdýðý, doðudaki ikincisinin de
ilk yapýda planlandýðý halde yarým kaldýðý,
bir müddet bu þekilde kullanýlarak adýna
“güdük minare” denildiði ve daha sonra
Çelebi Sultan Mehmed ya da Yavuz Sultan
Selim devrinde tamamlandýðý tahmin edil-
mektedir. Minarelerin kaideleri ve küpleri
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heye gelecek þekilde kapý girintisini do-
laþmakta, kapýnýn üzeri mukarnaslý kav-
sara ile sonlanmaktadýr. Taçkapýnýn etra-
fýný beþ sýra bordür çevrelemektedir. Bu
bordürlerde geometrik geçmeler ve bit-
kisel bezemeler kullanýlmýþtýr. Bunlarýn ya-
ný sýra kývrýk dallar arasýnda görülen stili-
ze aslan ve griffon baþlarýndan meydana
gelen figürlü süslemeler dikkati çekmek-
tedir.

Cami mihraba dik üç nefli olup orta nef
daha geniþ ele alýnarak mihrap aksý vur-
gulanmýþtýr. Yapýnýn ahþap kiriþlemeli üst
örtüsü birbirine sivri kemerlerle baðlanan,
ortada serbest dört, kuzey ve güney du-
varlarýnda yarým ikiþer pâye ile taþýnmak-
tadýr. Kuzey duvarý içinden üst örtüye çý-
kýþý saðlayan merdiven bulunmaktadýr. Du-
varlarý sývanmýþ yapýda tek süsleme mih-
rapta görülmektedir. Kesme taþ mihrap
beþ kenarlý niþli ve mukarnaslýdýr. Niþin iki
yaný sütunçelerle yumuþatýlmýþtýr. Sivri ke-
merin köþe dolgularýnda birer kabartma
rozet yer almaktadýr. Günümüzde yeni-
lenmiþ olan mihrapta geometrik geçme-
lerden meydana gelen süslemelerin bu-
lunduðu bilinmektedir. Caminin minberi
de mihrap gibi kesme taþtan yapýlmýþtýr.
Yan aynalýklarý bezemesiz býrakýlan min-
berin dilimli kemerli kürsü kýsmý üstte
prizmatik bir külâhla sonlanmaktadýr. Ca-
minin kuzeybatýsýndaki minare XX. yüz-
yýlda yenilenmiþtir. Cephe yüksekliðinde
ele alýnmýþ kare planlý kaidenin köþeleri

pahlanarak silindirik formlu gövdeye ge-
çilmektedir. Minare üstte üzeri dilimli, çift
kulplu kâse formuna dönüþmekte ve ufak
konik bir külâhla sona ermektedir. Yapým
tarihi hakkýnda farklý görüþler bulunmak-
la birlikte Bünyan Ulucamii taçkapýsýnda
görülen figürlü süslemeleriyle Anadolu’da
önem arzeden bir yapý durumundadýr.
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ÿZeynep Hatice Kurtbil

Cizre Ulucamii. Günümüze kadar bir-
çok onarým geçirerek ulaþan yapý bazý araþ-
týrmacýlara göre Ýslâmiyet’in Anadolu’ya ilk
girdiði yýllarda, muhtemelen VII. yüzyýlda
kiliseden camiye dönüþtürülmüþtür. Ab-
bâsîler döneminde tamir edilen cami, 555
(1160) yýllarýnda Zengî Atabegi Ebü’l-Ka-
sým Mahmud Sencer Þah tarafýndan ye-

sin bilgiye ulaþýlamamýþtýr. Okunabilen ký-
sýmlarýndan yapýnýn bir emîrü’l-ümerâ ta-
rafýndan mimar Kalûyân’a yaptýrýldýðý an-
laþýlmakta, bundan hareketle 654 (1256)
yýlýna tarihlendirilmektedir. Bazý araþtýr-
macýlar ise yapýyý 734’te (1333) Zahîrüd-
din Mahmûd b. Tâc-ý Kýzýl’ýn mimar Kara-
buli oðlu Kalûyân’a yaptýrdýðýný ileri sür-
mektedir (Erkiletlioðlu, s. 84-85). Özgünlü-
ðünü koruyarak günümüze ulaþan cami
zaman içerisinde bazý onarýmlar geçirmiþ-
tir. Bu onarýmlardan birini gerçekleþtiren
Sâlih Bey’e ithafen Sâlih Bey Camii diye de
adlandýrýlmaktadýr. Yapýnýn minaresi 1906
ve 1956 yýllarýnda onarýlmýþ, toprak dam
olan üst örtüsü 1964-1967 yýllarýndaki ona-
rýmlarda çinko ile kaplanmýþtýr.

Kesme taþla inþa edilen yapý dikdört-
gen planlý ahþap tavanlý olup düz çatý ile
örtülüdür. Kuzeydoðu köþesinde payanda,
kuzeybatý köþesinde minare yer almakta-
dýr. Kare planlý payanda üstte köþeleri pah-
lanarak onikigene dönüþmekte ve pirami-
dal bir külâhla sonlanmaktadýr. Yapýnýn
aydýnlatýlmasý güney ve doðu cephelerin-
de ikiþer, batý ve kuzey cephelerinde bi-
rer adet farklý ebat ve þekillerde pence-
relerle saðlanmaktadýr. Cepheler oldukça
sadedir; asýl süsleme kuzey cephesinin or-
tasýnda cepheden yüksek ve dýþa taþkýn
taçkapý üzerinde toplanmýþtýr. Yapýnýn ba-
sýk kemerli giriþinin iki yanýnda mukarnas-
lý kavsaraya sahip birer niþ vardýr. Üstteki
mermer inþa kitâbesi bir bölümü ön cep-
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