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ULUCAMÝ

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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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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Yapý harimde mihraba paralel dört nef-
li biçimde ele alýnmýþtýr. Yuvarlak kemer-
lerin birbirine baðladýðý silindir formlu pâ-
yelerin teþkil ettiði neflerin üzeri çapraz
tonozlarla örtülüdür. Mihrap önü kubbeli
olan yapýda kubbe sekizgen kasnak üze-
rine oturmakta ve kubbeye geçiþ tromp-
larla saðlanmaktadýr. Dýþ cepheye de yan-
sýtýlan tromplarýn dýþ köþelerinde mukar-
nas dizileri görülmektedir. Kubbe doðu,
batý ve kuzey yönlerinde birbirine bitiþik
ikiþer pâye, kuzeydoðu ve kuzeybatýda yi-
ne birbirine bitiþik üçer pâye üzerine otur-
maktadýr. Kubbe kasnaðý ve kubbe eteðin-
de dörder pencere açýklýðý bulunmakta-
dýr. Mihrap güney duvarýnýn giriþ aksýnda
yer almaktadýr ve beden duvarýnýn derin-
liðinde ele alýnmýþtýr. Dikdörtgen çerçe-
veli mihrap, yuvarlak kemerli kavsara ve
bunun içerisindeki yuvarlak kemerli mih-
rap niþinden oluþmaktadýr. Yapýlan mü-
dahaleler sonucunda mihrap özgünlüðü-
nü kaybetmiþtir, minber ise geç dönem ör-
neðidir.

Caminin kuzeyinde yamuk dikdörtgen
planlý avlu ve medrese odalarý yer almak-
tadýr. Yakýn zamana kadar bu yapýlardan
güneydoðu yönünde bulunan üç mekân,
kuzey yönünde mevcut iki katlý mekânlar
ve minare günümüze ulaþmýþtý. Batý yö-
nünde ise sadece birtakým ayak kalýntýla-
rý vardýr. Avludaki þadýrvan ve su kuyusu
da kalýntý halindeydi. 2007’de Vakýflar Ge-
nel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan ona-
rýmlar sýrasýnda avluyu üç yönden çevre-
leyen odalar ve revaklar yeniden inþa edil-
miþ, þadýrvan ve su kuyusu yenilenmiþtir.
Avlunun ortasýndaki þadýrvan altýgen plan-
lýdýr ve kubbe ile örtülüdür. Kubbe kemer-
lerle birbirine baðlanan sütunçeler üzeri-
ne oturmaktadýr. Þadýrvanýn yanýndaki su
kuyusunun üzeri baldaken tarzda inþa edil-
miþ olup dört sütun üzerine oturan kub-
be ile örtülüdür. Caminin tuðla minaresi
avlunun kuzeybatýsýndadýr. Kare planlý,
prizmatik bir kaide üzerinde yükselen mi-
nare aþaðýdan yukarýya doðru daralan si-
lindirik gövdeye sahiptir ve konik bir kü-
lâhla sonlanmaktadýr. Minarenin tek süs-
lemesi kaidenin dört yönündeki çini pa-
nolardýr. Bronz kapý tokmaklarý ile anýlan
Cizre Ulucamii enine planlý, mihrap önü
kubbeli mimarisiyle döneminin dikkate de-
ðer örneklerinden biridir.
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Çankýrý Ulucamii. Büyük Cami ve Ka-
nûnî Sultan Süleyman Camii adlarýyla da
bilinir. 929 (1523) yýlýnda Kanûnî Sultan
Süleyman’ýn emriyle yapýmýna baþlanmýþ,
966’da (1559) tamamlanmýþtýr. Çeþitli dö-
nemlerde onarýmlar geçirmesi yapýnýn öz-
gün planýný etkilemiþtir. Cami 1992’de Va-
kýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan yapý-
lan restorasyon çalýþmalarý sonucunda ye-
nilenmiþtir.

Cami ihata duvarý ile çevrili bir avlu için-
de yer almaktadýr. Kesme taþtan inþa edi-
len yapý merkezî ve dikdörtgen planlýdýr.
Ana mekânýn üzeri sekizgen kasnaklý kub-
be ile örtülmüþ, güney, doðu ve batý yön-
lerinde birer yarým kubbe ile desteklen-
miþtir. Güney yönünde bulunan yarým kub-
benin yanýnda oluþan alanlarýn üzeri de
küçük birer kubbe ile örtülmüþtür. Yapý-
nýn aydýnlatýlmasý cephelere ve kubbele-
re açýlan pencerelerle saðlanmaktadýr. Cep-
helerde altta bir sýra basýk kemerli, bun-
larýn üzerinde birer yuvarlak formlu pen-
cere mevcuttur. Pencerelerin arasýnda ge-
niþ pilastýrlar görülmektedir; ayrýca gü-

niden inþa ettirilmiþtir. Yapýnýn minaresi
550’de (1155) ele alýnmýþtýr. Üzerinde mev-
cut sekiz adet kitâbeden 1203 ve 1284 yýl-
larýnda da bazý onarýmlar geçirdiði öðre-
nilmektedir. 1946’da kapýlarý onarýlan ya-
pý 2007’de Vakýflar Genel Müdürlüðü ta-
rafýndan restore edilmiþtir.

Cami enine, yamuk dikdörtgen planlý ve
mihrap önü kubbeli þekilde inþa edilmiþ-
tir. Yapýnýn kuzeyinde avlu ile medrese oda-
larý, kuzey cephe duvarýnýn üzerinde mi-
naresi yer almaktadýr. Avluya giriþ kuzey-
den iki, doðu ve batý yönlerinde birer kapý
ile saðlanmaktadýr. Düzgün kesme taþla
inþa edilen yapýnýn cepheleri süsleme açý-
sýndan oldukça sadedir. Aydýnlatma cep-
helerde ve kubbe kasnaðýnda bulunan
pencerelerle temin edilmektedir. Doðu ve
batý cephelerinde dört, güney cephesin-
de sekiz adet dikdörtgen formlu pencere
yer almaktadýr. Harime kuzey cephesinde-
ki yedi adet giriþle geçilmektedir. Cephe
ortasýndaki kapý diðerlerinden daha yük-
sek ve geniþ olup sivri kemer içinde dik-
dörtgen söveli biçimde ele alýnmýþtýr. Ka-
pýnýn etrafýnda bitkisel ve geometrik süs-
leme görülmektedir, üzerine kûfî hatlý bir
kitâbe yerleþtirilmiþtir. Caminin en dikkat
çekici bezemeleri bronzdan yapýlan kapý
tokmaklarýdýr. Tokmaklar iki ejderin orta-
sýnda görülen aslan baþýndan meydana
gelen bir kompozisyona sahiptir. Kapý tok-
maklarýndan biri 1969’da yurt dýþýna ka-
çýrýlmýþ, diðeri de Ýstanbul Türk ve Ýslâm
Eserleri Müzesi’ne konmuþtur. Ana giri-
þin iki yanýnda bulunan diðer giriþler yu-
varlak kemer içerisinde dikdörtgen söve-
lidir. Bunlarýn üzerlerinde kûfî hatla yazýl-
mýþ birer kitâbe mevcuttur.
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