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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Oktay Aslanapa, Türk Sanatý II: Anadolu Sel-
çuklularýndan Beylikler Devrinin Sonuna Ka-
dar, Ýstanbul 1973, s. 29-37; Divriði Ulu Camii
ve Darüþþifasý (haz. Yýlmaz Önge v.dðr.), Ankara

Divriði

Ulucamii’nin

mihrap

ve minberi

Divriði

Ulucamii’nin

kuzey

cephesindeki

taçkapýsý ile

Divriði

Dârüþþifâsý’nýn

taçkapýsý



97

manlý onarýmlarýnda son þeklini alan eni-
ne dikdörtgen þemada mihraba paralel üç
nefli Þâfiîler Mescidi yer almaktadýr. Av-
lu ortasýndaki þadýrvan sekizgen planlý ve
1266 (1850) tarihlidir. Sekizgen su hazne-
li þadýrvan mermer sütunlarýn taþýdýðý pi-
ramidal çatý ile örtülüdür. Þadýrvanýn ya-
nýnda kare planlý sekiz sütunun taþýdýðý,
yine piramidal çatý ile örtülü namazgâh
vardýr. Namazgâhýn yanýndaki havuzun
cephelerinde abdest musluklarý bulunur.
Namazgâhla havuzun 1850’de yapýldýðý bi-
linmektedir. Caminin minaresi kýble duva-
rýna bitiþiktir ve eksendeki mihraba yakýn
konumdadýr. Cami içinden bir kapý ile bað-
lantý saðlanan minarenin batý yönünde ka-
pýsý vardýr. Koyu renkli taþ malzemenin kul-
lanýldýðý minarede kareye yakýn dikdörtgen
planlý gövde silmelerle beþ bölüme ayrýl-
mýþtýr. Üstte þerefe altýnda iki renkli taþ
kullanýmý ile bir hareket saðlanmýþtýr. Þe-
refeden yukarýsý deðiþikliðe uðramýþ olup
silindirik gövdeli ve külâhlýdýr.
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ÿAhmet Çakmak

Edirne Eskicamii. Halk arasýnda Uluca-
mi adýyla da bilinen Eskicami’nin (Câmi-i
Atîk) yapýmý 805 (1402-1403) yýlýnda Emîr
Süleyman Çelebi tarafýndan baþlatýlmýþ,
816’da (1413) Çelebi Sultan Mehmed tara-
fýndan tamamlatýlmýþtýr. Bedesten, med-
rese, muvakkithâne ve sebilden meydana

gelen yapý küçük bir külliye özelliði göster-
mekte ve çok birimli ulucamiler grubuna
girmektedir. Avlusu bulunmayan camiye
üç kapý ile girilmektedir. Batýdaki kapýnýn
üzerinde yer alan kitâbede yapýnýn mimarý
olarak Konyalý Hacý Alâeddin ile kalfa Ömer
b. Ýbrâhim’in adlarý okunmaktadýr.

Kesme taþ malzeme ile inþa edilen ka-
re planlý yapýnýn üzeri dokuz kubbe ile ör-
tülmüþtür. Kubbeler, kare kesitli dört ka-
lýn pâye ile bunlarýn hizasýndaki duvar pâ-
yelerine oturan sivri kemerlerle taþýnmak-
tadýr. Mihrap ekseninde sýralanan ve se-
kizgen kasnaklara oturan kubbelere geçiþ
mihraptan itibaren prizmatik üçgenler,
mukarnas dolgulu tromplar ve sivri ke-
merli tromplarla, yuvarlak kasnaklý olan
diðer kubbeler ise pandantiflerle saðlan-
mýþtýr. Orta sýradaki kubbeler Bursa Ulu-
camii’nde görüldüðü gibi daha yüksek ele
alýnmýþtýr. Giriþteki sekiz dilimli kubbenin
üzeri aydýnlýk feneriyle örtülüdür. Cami için-
de 1020 (1611) yýlýnda Filibeli Ramazan
Aða tarafýndan yaptýrýlan edirnekârî süs-
lemeli ahþap mahfil bulunmaktadýr. Öz-
gün kalem iþi süslemeleri bakýmýndan zen-
gin olan caminin iç ve dýþ duvarlarýnda hat
sanatýnýn örnekleri vardýr. Mihrabýn saðýn-
daki duvarda Kâbe’den getirildiði rivayet
edilen bir taþ mevcuttur. Halk arasýnda
Kâbe taþý diye anýlan taþ özellikle müba-
rek gecelerde ziyaret edilmektedir. Ayrýca
mermer minberin yan yüzeylerinde ve ba-
samaklarýndaki geometrik bezeme olduk-
ça ilginçtir.

Camide, II. Murad tarafýndan Edirne’ye
davet edilen Hacý Bayrâm-ý Velî’ye ait vaaz
kürsüsü yer almaktardýr. Hâtýrasýna hür-
meten bir daha kullanýlmayan kürsünün
halkýn gözünde bir makam özelliði vardýr.
Mihrap eksenindeki mukarnaslý kavsaralý
taçkapýda Çelebi Sultan Mehmed’in adýný
ve inþa tarihini veren Arapça mensur bir

kýn benzerlik göstermektedir. Caminin taþ
mihrabý geniþ bir mukarnaslý çerçeve içi-
ne alýnmýþtýr. Mihrap niþi beþ kenarlýdýr.
Köþelerdeki hasýr örgülü sütunçeler iyo-
nik bitkisel desenli ve iki kademeli baþlýk-
lara sahiptir. Baþlýklarýn hizasýnda niþi ah-
þap üzerine yazýlmýþ bir âyet (el-Bakara
2/143) kuþaðý çevreler. Üstte dilimli bir
kemerle çevrelenen mukarnaslý kavsara
vardýr. Geç dönemde yenilenen taþ min-
ber sadedir. Ajurlu korkuluðu, dilimli ke-
merli açýklýklarý yanýnda köþk kýsmý üstte
dilimli yüksek bir kubbe ile sonlanmýþtýr.
Harimin kuzeyinde yer alan ahþap mahfi-
lin tavaný kalem iþleriyle süslenmiþtir. Ha-
rimin doðu kýsmýnda Þâfiîler için iki renkli
taþtan bir mihrap daha vardýr. Ayrýca ca-
minin avluya bakan cephesinde eksendeki
ahþap mükebbirenin altýnda taþtan, mu-
karnas dizili sade bir mihrap bulunmak-
tadýr.

Caminin revaklý avlusu çeþitli yapýlarla
çevrelenmiþtir. Avlunun batýsýndaki iki kat-
lý cephe dikkat çekicidir. Yakýnlarda bulu-
nan antik bir tiyatrodan devþirildiði tah-
min edilen süslemeli sütunlar, korint dü-
zeninde sütun baþlýklarý ve asma dalý ile
üzüm salkýmlarýnýn görüldüðü frizler bu
cephede kullanýlmýþtýr. Her iki katta dev-
þirme malzeme arasýna yerleþtirilen kitâ-
be kuþaklarý ile baþarýlý bir kompozisyon
meydana getirilmiþtir. Bu cephe doðu yö-
nünde muhtemelen kýsmen devþirme, kýs-
men de devþirme malzemeye benzetile-
rek aynen tekrar edilmiþtir. Burada ayrý-
ca kabartma biçiminde aslan ve boða fi-
gürleri iþlenmiþtir. Doðu kanadýnýn üst ka-
tý kitaplýk olarak düzenlenmiþtir. Kuzeyde
Mesudiye Medresesi önünde bir dizi re-
vak avluya açýlmaktadýr. Diðer kýsýmda Os-
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