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camiye bitiþik konumda türbe yer almak-
tadýr.

Dikine dikdörtgen bir alana oturan ca-
minin doðu, batý ve kuzey cephelerinde
birbirinden farklý düzende zengin süsle-
meli birer taçkapý bulunmaktadýr. Bun-
lardan doðu cephesinde mihraba yakýn ko-
numdaki taçkapý üst kotta ele alýnmýþtýr
ve þah mahfiline geçiþi saðlamaktadýr. Sel-
çuklu üslûbunda mukarnaslý yaþmaklý ka-
pýnýn etrafý geometrik ve bitkisel motifli
geniþ bordürlerle çevrelenmiþtir. Dikdört-
gen açýklýklý kapý çevresi de mukarnaslý
olup üstte ahþap iþçiliðini hatýrlatan ka-
bartma geometrik bir kompozisyon ve tek
satýrlý kitâbede usta Ahlatlý Nakkaþ Ah-
med’in adý mevcuttur (Sakaoðlu, s. 314).
Kuzey cephesindeki taçkapý barok tasarý-
mý hatýrlatan, plastik deðeri yüksek kaba-
rýk süslemeleriyle eþsiz bir örnektir. Kapý
üzerindeki kitâbede caminin Ahmed Þah
tarafýndan yaptýrýldýðý yazýlýdýr. Kapýda bu-
lunan ikinci kitâbede I. Alâeddin Keyku-
bad’ýn adý geçmektedir. Bu kitâbe ile 638
(1240-41) tarihli minber kitâbesi ve 641
(1243) tarihli vakfiye caminin yapýmý ve
ibadete açýlýþýnýn yaklaþýk on beþ yýl sür-
düðünü göstermektedir. Batý cephesinde
yer alan taçkapý farklý kompozisyon ve bit-
kisel süslemeye sahiptir. Külliyenin diðer
kapýlarýna göre daha yüzeysel süsleme-
sinden ve tekstil motiflerini hatýrlattýðýn-
dan dolayý “tekstil kapý” diye anýlmýþtýr.
Üzerinde 626 tarihli üç satýr halinde Arap-
ça kitâbe görülen kapýnýn saðýnda doðan
ve çift baþlý kartal figürleri iþlenmiþtir.

Harim ortadaki daha geniþ, mihraba dik
beþ neflidir. Nefler dörder ayaða oturan
ve yatayda atýlan kemerlerle beþ bölüme
ayrýlmýþ, böylece yapýnýn üst örtüsü yir-
mi beþ bölümden oluþan deðiþik tonoz ve
kubbeli birimlerden meydana gelmiþtir.

Ortadaki birim aydýnlýk fenerli þeklinde
düzenlenmiþtir. Mihrap önünde yer alan
on iki dilimli kubbe dýþtan kýrýk piramidal
külâhla örtülmüþtür. Bazý birimlerde elips
biçiminde kubbemsi, bazýlarýnda ise yer
yer renkli taþlarýn da kullanýldýðý zengin
dekorasyonlu tonozlar görülmektedir. Mih-
rap kubbesini taþýyan kemerlerden batý-
dakinin dýþ tarafýnda kilit taþýnýn üstün-
deki kartuþta “Amelü Hürremþah b. Mu-
gýs el-Hýlâtî” yazýsý yapýnýn mimarýný gös-
terir. Batý cephesindeki dört pencere ile
harim mekâný sýnýrlý ölçüde ýþýk almakta-
dýr. Mihrabýn solundaki bir pencere ile tür-
be mekânýna baðlanan harimin bu köþe-
sinde vaktiyle ahþaptan þah mahfilinin bu-
lunduðu anlaþýlmaktadýr. Ýki yaný kabarýk
iri rûmî motiflerle süslenen mihrap sade
bir dikdörtgen çerçeve içerisinde ele alýn-
mýþ ve sivri kemerli bir niþ þeklinde dü-
zenlenmiþ, alt kýsmý sade olan niþin üst
kýsmý yoðun biçimde kabarýk bitkisel mo-
tiflerle bezenmiþtir. Mihrabýn solunda yer
alan bir pencere bu yöndeki türbeye açýl-
maktadýr. Abanoz aðacýndan yapýlan ve on
iki kollu yýldýzlardan meydana gelen geo-
metrik kompozisyonlu minberde her bir
geometrik alan kývrýk dallý rûmîlerle dol-
gulanmýþ, korkuluk ajurlu biçiminde ele
alýnmýþ, köþk kýsmý ise dilimli kemerli ola-
rak düzenlenmiþtir. Panolarý çevreleyen
bordürlerde ise yazý bulunmaktadýr. Tif-
lisli Ahmed Usta’nýn eseri olduðu anlaþý-
lan minberde kitâbelerin Hattat Mehmed
tarafýndan yazýldýðý belirtilmiþtir. Geç dö-
nemde yenilenen minare caminin kuzey-
batý köþesinde geniþ ve yüksek silindirik
bir payanda üzerinde kurulmuþtur. Kare
kaide üzerinde sekizgen pabuçlu, silindi-
rik gövdeli minare mukarnaslarla geçiþi
saðlanan tek þerefeli ve taþ külâhlýdýr.

Caminin güneyinde yapýya bitiþik durum-
daki dârüþþifâ, kapýsý üzerindeki kitâbeye
göre Turan Melek tarafýndan inþa ettiril-

lýdýr. Caminin içinde giriþin sað tarafýnda
kitâbeli bir çeþme vardýr. Musluk yeri üze-
rindeki 1117 (1705) tarihli kitâbeden çeþ-
menin Osman adlý bir kiþi tarafýndan yap-
týrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Cami günümüzde
saðlam bir þekilde ibadete açýktýr.
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Divriði Ulucamii. Sivas’ýn Divriði ilçesin-
de Mengücüklü Emîri Hüsâmeddin Ah-
med Þah ve eþi Turan Melek Hatun tara-
fýndan 626 (1229) yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Dâ-
rüþþifâ ve türbeyle birlikte bir külliye oluþ-
turan, eðimli bir arazi üzerinde kesme taþ-
tan inþa edilen yapý kütlesinde caminin
kýble yönünde dârüþþifâ, dârüþþifâ içinde
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ÿAhmet Vefa Çobanoðlu

Diyarbakýr Ulucamii. Avluya bakan cep-
hesinde saðda pencere üzerinde yer alan
çiçekli kûfî kitâbesine göre Büyük Selçuk-
lu Sultaný Melikþah’ýn emriyle 484’te (1091)
yaptýrýlmýþtýr. Yapýnýn aslý þehrin müslü-
manlar tarafýndan fethinden sonra kili-
seden çevrilen bir camidir. 509 (1115-16)

yýlýndaki deprem ve yangýn yapýya büyük
zarar vermiþ, bunun üzerine tamamý ye-
niden inþa edilmiþtir. Yapýda bir kýsmý ta-
rihli olmak üzere çok sayýda kitâbe mev-
cuttur. Bunlardan caminin yeniden inþa
edildiði Büyük Selçuklu ve Ýnaloðullarý dev-
rine ait, tarihleri yazýlý beþ kitâbe þunlar-
dýr: Avlunun batý cephesinin alt katýnda
511 (1117-18), üst katýnda 518 (1124) ta-
rihli kitâbeler, caminin avluya bakan cep-
hesinde doðuda 550 (1155) tarihli, avlu-
nun doðu cephesinde 557 (1162) tarihli
kitâbeler. Minarede de 550 (1155) tarihli
bir kitâbe bulunmakla birlikte bunun da-
ha sonraki bir tamirde konduðu tahmin
edilmektedir. Ýnaloðullarý devrine ait biri
avlunun doðu kapýsý kemeri üzerinde, di-
ðeri avlu giriþinde pencere üzerindeki iki
sütun arasýnda tarihsiz iki kitâbe daha
vardýr. Caminin Mimar Muhammed b. Se-
lâme tarafýndan yapýldýðý tahmin edilmek-
tedir. Avlunun doðusundaki iki kitâbede
ise Mimar Hibetullah el-Gürgânî’nin adý
geçmektedir. Uzun süren bu yeniden inþa
aþamasýndan sonra yapý 735 (1334-35),
874 (1469-70), 935 (1528-29), 1124 (1712),
1266 (1850) ve 1304 (1886-87) tarihleri
baþta olmak üzere pek çok defa tamir
görmüþtür.

Kesme taþ malzemeyle inþa edilen ca-
mi enine dikdörtgen planlýdýr. Önünde bü-
yük revaklý bir avlu bulunan yapýda harim
mihraba paralel üç neflidir; nefler mih-
rap ekseninde neflerden daha yüksek ve
geniþ ele alýnan bir transept ile dikine ke-
silmiþtir. Her iki tarafta nefler kare kesit-
li pâyelere oturan beþer sivri kemerle bö-
lümlenmiþtir. Kemerlerin üzerinde daha
küçük ikinci bir sýra kemer dizisi vardýr.
Neflerin ve transeptin üzeri içten ahþap
tavanlý olup dýþta iki tarafa meyilli ahþap
çatýlarla örtülmüþtür. Yapý plan kuruluþu
bakýmýndan Þam Emeviyye Camii ile ya-

miþtir. Yapý üç eyvanlý, revaklý avlulu olup
batý ve güney yönünde iki kat halinde dü-
zenlenen bir plana sahiptir. Avlusunun üze-
ri örtülü olan yapýnýn batý cephesinde dý-
þa taþkýn biçimde ele alýnan taçkapýsý plas-
tik deðeri yüksek, zengin kabarýk bitkisel
ve geometrik süslemeleriyle âbidevî bir gö-
rünüme sahiptir; iç içe yerleþtirilen kalýn
silmelerin teþkil ettiði sivri kemerinden
dolayý gotik prensipleri hatýrlatmaktadýr.
Kapýnýn üzerinde yer alan pencerenin önü-
ne yerleþtirilen süslü sütunçe pencerenin
ikiz pencere þeklinde algýlanmasýný saðla-
maktadýr. Dikdörtgen bir alana oturan dâ-
rüþþifâda giriþte yýldýz tonoz örtülü kare-
ye yakýn bir mekân ayný zamanda iki yan-
daki beþik tonoz örtülü dikdörtgen me-
kânlara geçiþi saðlar. Giriþin karþýsýndaki
eyvanlý revaklý avlu sekizgen kesitli dört
sütuna oturan sivri kemerlerin taþýdýðý to-
nozlarla örtülüdür. Avlu ortasýnda bulu-
nan sekizgen havuzun üstüne isabet eden
kýsýmda küçük bir aydýnlýk feneri mevcut-
tur. Eyvanlarýn tonozlarý diðer birimlere
göre daha itinalý bir iþçilik sergilemekte-
dir. Bu eyvanlarýn iki yanýnda dikdörtgen
planlý birer küçük mekân vardýr. Giriþin
karþýsýndaki ana eyvanýn duvarlarý zengin
süslemeli olup güneyinde büyük bir to-
nozlu oda yer almaktadýr. Kuzeyindeki kub-
beli birim türbe olarak düzenlenmiþtir. Ca-
miye bir pencere ile açýlan bu mekân dýþ-
tan piramidal bir külâhla örtülüdür. Tür-
be içerisinde üç sýra halinde dizilmiþ on al-
tý sanduka bulunmaktadýr. Bunlardan fîrû-
ze renkte altýgen çinilerle süslenen san-
dukanýn Ahmed Þah’a ait olduðu kabul
edilmektedir.
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