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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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maktadýr. Geçirdiði onarýmlar neticesin-
de planýnda birtakým deðiþiklikler yapýlan
Çankýrý Ulucamii klasik Osmanlý mimarisi-
nin önemli örneklerinden biri olarak dik-
kati çekmektedir.
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Çorum Ulucamii. Sultan Alâeddin Ca-
mii, Câmi-i Kebîr, Murâd-ý Râbi‘ Ulucamii
olarak da tanýnýr. Ýnþa kitâbesi bulunma-
makla birlikte hurufat defterlerindeki ka-
yýtlardan hareketle Selçuklu Sultaný III.
Alâeddin Keykubad’ýn âzat ettiði kölele-
rinden Hayreddin Bey tarafýndan XIII. yüz-
yýlýn sonlarýnda yaptýrýldýðý kabul edilmek-
tedir. Öte yandan minber üzerindeki 706
(1306-1307) tarihinin caminin yapým yýlýný
gösterdiði fikri de ileri sürülmüþtür. XVI.
yüzyýldaki depremlerde aðýr hasar göre-
rek kullanýlamaz duruma gelen cami, III.
Murad döneminde Mimar Sinan tarafýn-
dan esaslý þekilde onarýlmýþtýr. Bu onarým-
da yapýnýn dokuz kubbeli olarak ele alýn-
dýðý belirtilse de bunu doðrulayan bir veri
mevcut deðildir. IV. Murad devrinde tek-
rar onarým gören yapýya sultan tarafýndan
vakýf tahsis edildiði ve avlunun kuzey yö-
nüne medrese inþa ettirildiði bilinmekte-
dir. Daha sonraki depremlerle yine önem-
li ölçüde zarar gören yapý, uzun süre ha-
rap durumda kaldýktan sonra 1809’da Ça-
panoðlu Süleyman Bey’in büyük oðlu Ab-
dülfettah Efendi’nin emriyle onarýlmýþ ve
ana hatlarýyla bugünkü görünümünü al-
mýþ, 1911’de gerçekleþen onarýmda ise son
cemaat yerine kat ilâvesi yapýlmýþ, kuzey-
doðu köþesine minare yerleþtirilmiþtir.

Cami kareye yakýn dikdörtgen planlý ha-
rimi, iki katlý son cemaat yeri ve çifte mi-
naresiyle þehrin en büyük ve önemli ca-
misidir. Avluya doðu, batý ve kuzey yönle-
rindeki üç kapý ile giriþ saðlanmaktadýr.
Avlunun güneyinde yer alan cami kesme
taþ malzemeyle inþa edilmiþtir. Kuzey cep-
hesi, yuvarlak kemerli pencereleri, kat ge-
liþimini yansýtan profilli silmeleri, bunlarý
dikey yönde kesen pilastýrlarý ve sundur-
malý anýtsal kapýsýyla yapýnýn en hareketli
cephesidir. Diðer cepheler de yuvarlak ke-
merli iki sýralý pencere düzeni göstermek-
te olup kemerlerin kilit taþlarý profillidir.
Yapýnýn içten baðdâdî kubbe þeklindeki
üst örtüsü dýþtan dört yöne eðimli çatý
þeklindedir. Çatýda her yöne birer pence-
re açýlmýþtýr. Son cemaat yeri ise beþ kub-
belidir. Camiye geçiþ sundurmalý üç kapý
ile saðlanmaktadýr. Kuzey yönündeki ana
giriþ son cemaat yerine, doðu ve batý yön-
lerindeki giriþler harime açýlmaktadýr. Ba-
sýk kemerli doðu ve batý kapýlarý ahþap
sütunlarla taþýnan düz tavanlý birer sun-
durmaya sahipken kuzey yönündeki yu-
varlak kemerli ana giriþ kapýsý önünde
yer alan sundurma kesme taþ malzemey-
le ele alýnmýþtýr. Ýkisi duvara gömülü dört
sütun tarafýndan taþýnan çapraz tonozlu
sundurma son cemaat yeriyle birlikte ya-
pýya 1911 yýlý onarýmýnda eklenmiþtir. Son
cemaat yerinden harime yuvarlak kemer-
li birer pencere açýlmaktadýr. Pencerele-
rin arasýna birer mihrâbiye yerleþtirilmiþ-
tir. Bu mekândan harime dikdörtgen çer-
çeve içine alýnmýþ, iki yanda akant yap-
raklarla sonlanan pilastýrlarla hareket ka-
zandýrýlmýþ, alternatif renkli taþ süsleme-
li basýk kemerli bir kapý ile geçiþ saðlan-
maktadýr. Kapý üzerinde 1911 onarýmýný
gösteren kitâbe mevcuttur. Özellikli ah-
þap iþçiliðiyle dikkat çeken kapýnýn üst bö-
lümü camekânlý olup üzerinde 1225 (1810)
tarihli, iki satýr halinde yazýlmýþ Ýhlâs sû-
resi bulunmaktadýr. Orta aks dýþýnda iki
yanda çift katlý düzenlenen son cemaat ye-
rinde üst kata harimden ulaþýlmaktadýr.

Harim mekâný merkezde baðdâdî kub-
be, diðer kýsýmlarda ahþap çubuk taksi-

ney yönünde iki, güneybatýda ise bir adet
payanda kullanýlmýþtýr. Yapýnýn kuzey, do-
ðu ve batý yönlerinde üç adet giriþi bulun-
maktadýr, önlerinde de yuvarlak kemerli
birer sundurma vardýr. Yapýnýn ana giriþi
kuzey yönünde olup üç birimli son cema-
at yerine sahiptir. Sonradan örülerek ka-
palý bir mekân haline getirilen bu bölüm
üç kubbe ile örtülüdür. Kubbelerden or-
tada yer alaný ovale yakýn formludur. Son
cemaat yerinde giriþin iki yanýnda birer
mihrap niþi bulunmaktadýr.

Dikdörtgen planlý caminin merkezî kub-
besi harimde güney yönünde serbest iki,
kuzey yönünde duvara gömülü iki pâye
üzerine oturmaktadýr. Pâyeler birbirine siv-
ri kemerlerle baðlanmýþ ve kubbeye ge-
çiþ pandantiflerle saðlanmýþtýr. Güney yö-
nündeki pâyelerle duvar arasýnda yuvar-
lak kemerler kullanýlmýþtýr. Bu kemerler
iki yönde üçer sütun üzerine oturmakta-
dýr. Kýble duvarýnýn ortasýndaki mihrap sil-
melerle oluþturulan dikdörtgen bir çerçe-
ve içine alýnmýþtýr. Mukarnaslý kavsaraya
sahip mihrap niþi beþ köþelidir. Yapýnýn ku-
zey duvarý ile doðu ve batý duvarlarýnýn
bir kýsmýna kadar uzanan “U” biçimindeki
mahfil ahþap direkler üzerine oturmak-
tadýr. Caminin içi geç dönem kalem iþle-
riyle bezenmiþtir. Minare yapýnýn kuzey-
batýsýnda son cemaat yeri içindedir. Kes-
me taþtan yapýlan minare silindirik göv-
delidir ve üstte konik bir külâhla sonlan-
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