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ULUCAMÝ

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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ÿZeynep Hatice Kurtbil

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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rev aldýðý anlaþýlmaktadýr. Harimin güney-
doðu ve güneybatý köþelerinde yerden
yüksek, ahþap kare gövdeli ve kubbeli bi-
rer sakal-ý þerif mahfazasý mevcuttur. Ca-
minin çifte minaresi son cemaat yeriyle
harim mekânýnýn birleþtiði köþelerde yer
almaktadýr. Benzer özellikler gösteren mi-
narelerden kuzeydoðu yönündeki 1911
onarýmýnda yapýlmýþtýr. Daha önce bura-
da harime açýlan bir odanýn varlýðý bilin-
mektedir. Yüksek bir kaide üzerine otu-
ran armudî formlu pabuçluða sahip her
iki minare onaltýgen gövdeli ve tek þere-
felidir. Þerefe korkuluðu yekpâre kesme
taþ, þerefe altý iç ve dýþbükey silmelidir.
Kurþun kaplý külâhýn altýnda bir dizi fîrû-
ze çini sýralanmýþtýr.

Vaktiyle avlu içerisinde bulunan hazîre,
medrese odalarý ve Müþir Hacý Hasan Pa-
þa’nýn yaptýrdýðý belirtilen kütüphane gü-
nümüze ulaþmamýþtýr. Avlu kapýlarýna ya-
kýn konumda 1910’da yapýlan barok te-
pelikli üç çeþme vardýr. Avlunun güney-
batý yönünde dört musallâ taþý mevcut-
tur, bunlardan iki tanesinin üzerinde ki-
tâbe yer alýr. Avlunun ortasýndaki þadýr-
van sekiz adet ahþap sütunun taþýdýðý iç-
ten kubbeli, dýþtan basýk külâhlý bir üst ör-
tüye ve dalgalý geniþ bir saçaða sahiptir.
Kanûnî Sultan Süleyman döneminde Sýk-
lýk deresi denilen mevkiden bu þadýrvana
su getirildiði bilinmektedir. Þadýrvanýn on
dört köþeli mermer teknesinin güney yö-
nünde Hacý Abdurrahman adý ve 1176
(1762-63) tarihi yazýlýdýr.
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ÿTuðba Erzincan

Develi Ulucamii (Aþaðý). Câmi-i Kebîr adýy-
la tanýnmaktadýr. Kapýsý üzerinde 1143
(1730) yýlýnda Bây Ali tarafýndan inþa edil-
diði belirtilmektedir. 1183 (1769), 1260
(1844) ve 1318 (1900) yýllarýnda onarým
gören caminin minaresi kaidesindeki ki-
tâbeye göre 1287 (1870) tarihlidir. Yapý
kareye yakýn dikdörtgen planlýdýr. Altý taþ
sütuna oturan yuvarlak kemerli, açýklýklý
son cemaat yerinin üstü içten ahþap ki-
riþli, dýþtan kiremit kaplý kýrma çatýlýdýr.
Kuzeybatýda kare kaide üzerinde silindirik
gövdeli tek þerefeli minarede þerefe altý
oval silmelidir. Koni biçimindeki taþ külâh
altýnda girland motifleri iþlenmiþtir. Ka-
idede yer alan sülüs hatlý on iki satýrlýk ki-
tâbe Develili saz þairi Seyrânî’ye aittir.

Son cemaat yerinden yuvarlak kemer-
li, ahþap kanatlý kapýdan harime geçilir.
Kapýnýn iki yanýnda yuvarlak kemerli iki-
þer pencere vardýr. Ayrýca doðuda ve ba-

matlý tavanla örtülüdür. Bu örtü sistemi
dýþtan kýrma bir çatý altýna alýnmýþtýr. Kub-
beyi taþýyan on iki adet ahþap sütun ba-
sýk kemerlerle birbirine baðlanmaktadýr.
Eteðinde yuvarlak kemerli dört pencere-
nin bulunduðu kubbe kalem iþi bezemey-
le her birinde Allah’ýn isimleri yazýlý yirmi
bölüme ayrýlmýþ, bunun yanýnda kompo-
zisyonda bitkisel motiflere de yer verilmiþ-
tir. Harimin kuzeyindeki mahfil kubbeyi
bu yönde taþýyan dört ahþap sütuna otur-
maktadýr. Orta eksende dýþbükey formlu
mahfile doðu ve batý yönünden iki mer-
divenle baðlantý saðlanmaktadýr. Dikdört-
gen bir çerçeve içine alýnan mermer mih-
rap, iki yanda akant yapraklar ve daha üst-
te istiridye kabuðu motifle sonlanan bi-
rer pilastýrla biçimlendirilmiþtir. Çokgen
mihrap niþi içbükey formlu sade bir kav-
sarayla nihayetlenmektedir. Minber üstün
ahþap iþçiliðiyle Selçuklu geleneðini yan-
sýtan bir örnektir. Alaca ilçesinin Karahi-
sar köyünde yýkýlan bir yapýdan getirildiði
yönünde bir rivayet vardýr. Abanoz aða-
cýndan sahte kündekârî tekniðinde ele alý-
nan minber özgün karakterini önemli öl-
çüde korumuþtur. Geometrik ve bitkisel
motiflerden oluþan kompozisyonuna ya-
zýnýn da katýlýmý ile yoðun bir süsleme or-
taya çýkmýþtýr. Eserin kapýsý ve doðu yan
aynalýðý ile batý yan aynalýðý arasýnda tek-
nik ve kompozisyon bakýmýndan farklýlýk
söz konusudur. Minberde bulunan bir bâ-
ni, iki sanatkâr ve bir tarih kitâbesinden
eserin Dâvud oðlu Ahmed’in emriyle 706
(1306-1307) yýlýnda yapýldýðý ve yapýmýn-
da Ankaralý Abdullah oðlu Dâvud ile An-
karalý Ebûbekir oðlu Muhammed’in gö-
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