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ULUCAMÝ

larý mahalline bitiþik bir konumda yer al-
maktadýr. Üç cepheli yapýnýn dýþ cephesin-
de Nakkaþzâde Mehmed’e ait 1195 (1781)
tarihli celî sülüs bir âyet kitâbesi mevcut-
tur. Caminin yanýnda 1826 yýlýnda bir mu-
vakkithânenin yapýldýðý bilinmekle bera-
ber yol yapýmý sebebiyle ortadan kalkmýþ-
týr. Eskicami Medresesi Camiardý Medre-
sesi ve Medrese-i Atîka adýyla da anýlmak-
tadýr; ancak bugüne ulaþmadýðýndan mi-
marisi bilinmemektedir.
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ÿN. Çiçek Akçýl

Eðridir Ulucamii. Isparta’nýn Eðridir il-
çesinde Taþmedrese (Dündar Bey Medrese-
si) ile karþýlýklý konumda düzgün dikdört-
gen planlý bir meydanýn güneyinde yer al-
maktadýr. Caminin ve medresenin doðu
duvarlarý hizasýndan geçen sur niteliðinde
bir duvarla yapýlar birbirine baðlanmak-

tadýr. Caminin ilk yapým tarihini ve bâni-
sini açýklayan bir kitâbesi yoktur. Ancak
Hamîdoðullarý’ndan Dündar Bey zamanýn-
da yapýldýðý bilinen Taþmedrese ile (701/
1301-1302) ayný dönemde inþa edilmiþ bir
yapý olmasýnýn yanýnda Hamîdoðullarý’nýn
üçüncü emîri olan ve ilk idaresi 1327-1328
yýllarýnda gerçekleþen Hýzýr Bey tarafýn-
dan inþa ettirildiði de öne sürülmektedir.
Bu sebeple Hýzýr Bey Camii diye de bilinen
cami genellikle XIV. yüzyýlýn ilk çeyreðine
tarihlendirilmektedir. Yapý 1815’te yangýn
geçirmiþ, 1820’de Eðridir mütesellimi Yý-
lanlýoðlu Þeyh Ali Aða tarafýndan yeniden
yaptýrýlmýþtýr. Caminin harimi 1819’da tek-
rar inþa edilirken kuzeye bakan taçkapý-
nýn önüne dört ahþap direðe oturan kon-
sollu ve ahþap tavanlý bir giriþ saçaðý ek-
lenmiþ, 1878’deki onarýmda çatýsý, batý-
daki kapýsý, pencereleri, mihrap ve min-
beri yeniden yapýlmýþtýr. Eðridir âyanýn-
dan Burhanzâde Hacý Murad Aða 1884’te
bir onarým daha gerçekleþtirmiþtir. Vakýf-

kitâbe mevcuttur. Kuzey cephesi boyun-
ca uzanan beþ birimli son cemaat yerin-
de ortadaki birimin üzeri kubbeyle, yan-
lardaki birimlerin üzeri aynalý tonozlarla
örtülmüþtür. Kesme taþ ve tuðla sýralarýn-
dan meydana gelen farklý bir mimariye
sahip bu bölümde geometrik ve bitkisel
bezemeli pencereler ayrýca dikkat çekmek-
tedir. Taçkapý eksenindeki açýklýkta görü-
len basýk kemerin üzerinde, 1748 yangýný
ve 1752 depreminde zarar gören caminin
1753 yýlýnda I. Mahmud tarafýndan ona-
rýldýðýný gösteren Türkçe manzum bir ki-
tâbe yer almaktadýr. 1865’te Sultan Ab-
dülaziz döneminde tamir edilen caminin
diðer kitâbesi Edirne Müzesi’ndedir. Yapý-
nýn kuzeydoðu köþesinde ahþap bir sun-
durma altýnda abdest musluklarý vardýr.
Eskiden cemaatin kýþ günleri sýcak su ile
abdest almasýný saðlayan özel bir tesisa-
týnýn bulunduðu bilinmektedir.

Ýki minareli yapýda kuzeydoðudaki oriji-
nal minare son cemaat yerinin sað köþe-
sindedir. Tek þerefeli minarenin kaide kýs-
mýna caminin bu yönündeki çömlekçiler
kapýsý aralýðýnda duvar içinden bir merdi-
venle çýkýlmaktadýr. 1953 depreminde za-
rar gören minare 1965’te yeniden yapýl-
mýþtýr. II. Murad tarafýndan sonradan ilâ-
ve edildiði tahmin edilen iki þerefeli mina-
re ise kuzeybatý cephesinde son cemaat
yerinin solunda camiden baðýmsýz halde-
dir. Kare kaidenin içine yerleþtirilen çeþ-
me ve köþelerdeki silindir biçiminde, mu-
karnas konsollu ve konik külâhlý çýkýntýla-
rý ile oldukça farklýdýr. Günümüzde kitap
satýþ yeri olarak kullanýlan sebil, yapýnýn
kuzeydoðu cephesinde abdest musluk-
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sinin her yüzünde sivri kemerli bir niþ bu-
lunmakta ve kesme taþlarýn fîrûze renkli
tuðlalarla çevrelenmesinden oluþan bir
süslemenin izleri görülmektedir. Minare-
nin pabuç kýsmý sekizgen tabanlýdýr. Alt
ve üst kenarlarýnda birer silmeyle sýnýrla-
nan gövde, testere diþi silmelerle dolgu-
lanmýþ þerefe, petek ve kurþun kaplý külâh
Osmanlý döneminde yenilenmiþtir.
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Elbistan Ulucamii. Elbistan’ýn merkezin-
de yer alýr. Câmi-i Kebîr, Alâüddevle Bey
Camii adlarýyla da bilinen caminin ilk ya-
pým tarihi kesin deðildir. Asýl taçkapýsý üze-
rindeki dört satýrlýk sülüs kitâbe 637 (1239-
40) tarihlidir; burada Anadolu Selçuklu Sul-
taný II. Gýyâseddin Keyhusrev zamanýnda
bölgede imar faaliyetinde bulunan Emîr
Mübârizüddin Çavlý’nýn ismi geçmektedir.
Taçkapýnýn Selçuklu özellikleri göz önün-
de bulundurulduðunda ilk yapýnýn bu emîr
tarafýndan yaptýrýldýðý ve kitâbenin de bu

döneme ait olduðu görüþünün yaný sýra
kitâbenin Emîr Çavlý’nýn inþa ettirdiði baþ-
ka bir camiden buraya getirilmiþ olabile-
ceði de ileri sürülmüþtür. Caminin günü-
müzdeki mimarisi Osmanlý üslûbunu yan-
sýtmaktadýr. Ýlk yapýnýn Þah Ýsmâil’in 1507’-
de Elbistan’da gerçekleþtirdiði yýkým fa-
aliyeti esnasýnda tahrip edildiði bilinmek-
tedir. Alâüddevle Bey’den sonra Osmanlý-
lar’ýn desteðiyle Dulkadýr Beyliði’nin yöne-
timini ele geçiren Þehsuvaroðlu Ali Bey
tarafýndan (1515-1522) caminin Osmanlý
üslûbunda yeniden inþa edildiði düþünül-
mektedir. Bunlardan baþka cami Kanûnî
Sultan Süleyman ve IV. Mehmed zama-
nýnda onarým geçirmiþtir; 1816’daki ona-
rýma dair kitâbe de son cemaat yeri du-
varýnda yer almaktadýr. Cami daha sonra
birkaç defa tamir edilmiþ, Vakýflar Genel
Müdürlüðü tarafýndan 1990’lý yýllarda tek-
rar onarýlmýþtýr.

Kuzey-güney doðrultusunda merkezî
planlý yapýnýn önünde üç birimli bir son
cemaat yeri bulunmaktadýr. Yanlarý kapalý
olan son cemaat yeri, ortada kare kesitli
iki serbest pâyeye oturan üç sivri kemer-
li açýklýða sahiptir ve üzeri çapraz tonoz-
larla örtülüdür. Mihrap ekseninde yer alan
taçkapý cepheden taþkýn yerleþtirilmesi,
sivri kemer içindeki mukarnaslý kavsara-
sý, kitâbesi, köþe sütunçeleri ve yan niþle-
ri, basýk kemerli kapý açýklýðý gibi özellik-
lerinden dolayý araþtýrmacýlar yapýnýn Sel-
çuklu dönemine ait ilk halinden günümü-
ze ulaþtýðýný düþünmektedir. Ayrýca son
cemaat yerine açýlan iki pencerede görü-
len üç dilimli ikiz kemerli alýnlýklar bölge
özelliði göstermektedir. Kütlesel görünüm-
deki caminin dýþ cephelerinde iki sýra ha-
linde pencereler bulunmaktadýr. Pence-
reler alt sýradakiler sivri kemerli alýnlýklý
olmak üzere dikdörtgen açýklýklýdýr. Harim,
ortada kare kesitli dört pâyeye oturan ke-
merler ve üzerinde pandantiflerle geçiþi
saðlanan 8,30 m. çapýnda kubbe ile örtü-

lar’ýn yaptýðý son onarýmda harimin üzeri
kurþun kaplý kýrma çatýyla örtülmüþtür.

Taçkapýsý ve minaresi dýþýnda özgünlü-
ðünü tamamen yitiren caminin ilk yapýsý-
nýn dikdörtgen planlý, kâgir duvarlý ve ah-
þap direklerin taþýdýðý düz ahþap çatýlý ol-
duðu ve ahþap direkli Selçuklu camileri
tasarýmýný sürdürdüðü düþünülmektedir.
Günümüzde düzgün olmayan dikdörtgen
plana sahip yapý mihraba dik altý neflidir.
Nefleri meydana getiren desteklerin ya-
rýsýna yakýný serbest, diðerleri duvarlara
bitiþtirilmiþ durumda kullanýlmýþtýr. Yapý-
nýn her cephesinde yer alan pencereler
doðu cephesinde çift sýra düzenlidir. Ek-
sendeki taçkapý dýþýnda batý yönünde bir
kapý daha vardýr. Mihrap dýþtan üçgen bir
çýkýntý halinde vurgulanmýþtýr. Kuzey yö-
nündeki taçkapý zeminin zamanla yüksel-
mesi sonucu çukurda kalmýþtýr. Kesme
taþtan inþa edilen taçkapýnýn dikdörtgen
çerçevesi iç içe silmelerle kuþatýlmýþtýr.
Basýk kemerli giriþ kapýsý sivri kemerle
çevrelenmiþ olup mukarnas kavsarayla son-
lanmaktadýr. Mukarnas kavsara gibi yan-
larda bulunan niþlerin köþe sütunçeleri ve
mukarnas kavsaralarý da 1815 yangýnýn-
da hasar görmüþtür. Kavsaranýn üzerinde
görülen, Selçuklu sülüsüyle yazýlmýþ âyet
kuþaðý özgün, kemer üzerinde yine bir
âyetin yer aldýðý kitâbe ise 1301 (1884) ta-
rihlidir. Âyet kuþaðýnýn üzerinde yarým kü-
re biçiminde geometrik süslemeli kabara
Hamîdoðullarý dönemindendir. Kavsara ile
âyet kuþaðý arasýnda kalan çiçek görü-
nümlü rozetler ve kemerin üzerindeki âyet
kitâbesini kuþatan kývrýk dal kabartmalý
süslemeler muhtemelen XIX. yüzyýlýn ba-
þýnda ve sonundaki onarýmlarda yapýlmýþ-
týr. Caminin surun yuvarlak kemerli kapý
açýklýðý üzerinde yer alan ve konumuyla
dikkati çeken minaresine surun arka cep-
hesinden bir geçitle ulaþýlmaktadýr. Kes-
me taþ örgülü minarenin sekizgen kaide-
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