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ULUCAMÝ

702 (1302-1303) tarihli kitâbesine göre Ka-
ramanoðullarý Beyi Mahmud Bey tarafýn-
dan yaptýrýlmýþtýr. Ayný kapýnýn iç yüzünde
kemerin üzerindeki kitâbede son cemaat
yerini 950’de (1543) Ýshak Bey’in oðlu Hacý
Seydi Ali’nin tamamlattýðý belirtilmekte-
dir. Harimde bir pâye üzerindeki kitâbe-
den yapýnýn 1125’te (1713) Þeyh Seyyid el-
Hac Abdülvehhâb Efendi, doðu kapýsý üze-
rindeki kitâbeden 1324’te (1906) bir grup
hayýr sever tarafýndan onarýldýðý anlaþýl-
maktadýr.

Doðu-batý doðrultusunda uzanan enine
dikdörtgen planlý harimle buna batýdan
birleþen son cemaat yerinden meydana
gelen camide moloz taþ örgülü harim Ka-
ramanoðullarý döneminde inþa edilmiþ,
kesme taþ örgülü son cemaat yeri ise Os-
manlý devrinde eklenmiþ veya tamir edil-
miþtir. Her iki bölümün üzeri ahþap kiriþ-
li düz damlý iken son yýllardaki onarýmlar-
da kýrma çatýya dönüþtürülmüþtür. Ýkiþer
sivri kemerle güneye ve batýya açýlan son
cemaat yerinin kemerleri dikdörtgen ke-
sitli pâyelere oturmakta, pâyelerin ara-
sýnda kesme taþ levhalardan bir korkuluk
uzanmaktadýr. Kuzey yönü kapalý olan son
cemaat yerinin batý cephesinde basýk ke-
merli giriþi bulunmakta, Bursa kemeriyle
çevrelenen kapýnýn üstünde bir hadis yer
almaktadýr. Harimin batýya açýlan basýk
kemerli kapýsýnýn üzengi taþlarýnda kulla-
nýlan takozlar Karamanoðlu dönemi mi-
marisinin bir özelliðidir. Caminin özgün
ahþap kapý kanatlarýnda rûmîli zemin üze-
rinde bâni ve tarih kitâbesi, on kollu yýl-
dýz kompozisyonuna sahip yuvarlak iri bir
madalyon görülmektedir. Harimin doðu
cephesinde bir, batý cephesinde iki, güney
cephesinde altý pencere, ayrýca tepe pen-
cereleri bulunmaktadýr. Pencerelerin dü-
zeninden zaman içinde deðiþiklikler geçir-
dikleri anlaþýlmaktadýr. Doðu duvarýnda
basýk kemerli bir kapý vardýr. Yapýnýn kuzey

cephesi yamaca yaslanmakta olup pence-
resizdir.

Harim mihraba paralel üç neflidir ve
kesme taþ örgülü kare kesitli pâyelere
oturan yediþer sivri kemerle bölümlen-
miþtir. Kuzeyde yer alan nefin üzerinde
fevkanî bir ahþap mahfil mevcuttur. Mah-
filin barok süsleme özellikleri XIX. yüzyýl
baþlarýnda yenilenmiþ ya da yeniden ya-
pýlmýþ olduðunu düþündürmektedir. Mih-
rap alçý ve çini süslemeleriyle dikkati çek-
mektedir. Mihrabýn dýþ çerçevesinde fîrû-
ze renkli kare ve dikdörtgen çini parçala-
rý ve alçý ile geometrik bir süsleme, ikinci
bordürde kartuþlar içinde fîrûze renkli çi-
ni zemin üzerinde alçýdan kûfî hatlý âyet-
ler bulunmaktadýr. Mukarnaslý kavsaralý
mihrabýn kemer köþeliklerinde fîrûze çini
üzerine alçý ile yýldýz geçmeler yapýlmýþtýr.
Üstte alçýya gömülmüþ koyu mavi renkte
iki altýgen levha ile iki Milet iþi tabak mev-
cuttur. Kesme taþ örgülü minberin köþk
kýsmýnýn altýnda dikdörtgen, basamakla-
rýnýn altýnda ise kaþ kemerli bir açýklýk var-
dýr. Bitkisel süslemelerin yer aldýðý min-
berde kalem iþiyle yaprak ve lâle motifle-
ri, ayrýca ahþap mahfilde kalem iþi süsle-
meler görülür. Caminin son cemaat yeri
önünde sonradan yapýlmýþ bir ahþap mi-
nare bulunmaktadýr.

lüdür. Dört yönde yarým kubbelerle geniþ-
leyen mekânda köþeler pandantifli dört
küçük kubbe ile kapatýlmýþtýr. Mihrabýn
solunda kalýn tutulan duvar içinde düzen-
lenmiþ bey mahfili yer almaktadýr. Hari-
min doðusunda vaktiyle dýþarýdan baðlan-
týlý bir kapý olabileceði düþünülen, günü-
müzde pencereye dönüþtürülen yerden
duvar içindeki bir merdivenle bu mahfile
ulaþýlmaktadýr. Harimin kuzeyinde kapýnýn
iki yanýnda üstte bulunan ve harime sivri
kemerle açýlan mekânlara duvar içlerin-
deki merdivenlerle ulaþýlmaktadýr.

Dýþtan iri bir dikdörtgen prizma þeklin-
de vurgulanan mihrap iki renkli taþ örgü-
lüdür. Mihrabýn çokgen niþi beþ sýralý mu-
karnaslý kavsaralýdýr ve üçgen alýnlýkla taç-
landýrýlmýþtýr. Mihrabýn tacýnda ve köþe
sütunçelerinde barok süslemeler vardýr.
Mermer minberin köþk kýsmý yivli sütun-
lar üzerinde yer alan çifte kemerlere otu-
ran kubbeyle örtülmüþtür. Minberin ka-
pýsý, yan aynalýklarý ve külâhý barok etki-
leri taþýmaktadýr. Caminin kuzeybatý köþe-
sinde kübik kaide ve pahlý pabuçluk üze-
rinde silindirik gövdeli, tek þerefeli ve ko-
nik külâhlý bodur bir minare yer almakta-
dýr. Kuzeydoðu köþesinde görülen bazý iz-
lere dayanýlarak yapýnýn aslýnda bu köþe-
sinde ikinci bir minare olabileceði ileri sü-
rülmektedir.
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Ermenek Ulucamii. Ermenek Kalesi’nin
eteklerinde þehre hâkim bir set üzerinde
yer almaktadýr. Karamanoðullarý dönemin-
de inþa edilen cami, son cemaat yerinde
harime açýlan kapýnýn orijinal ahþap kanat-
larý üzerinde Selçuklu sülüsüyle yazýlmýþ
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zide doðuya doðru eðim bulunduðundan
soldaki yuvarlak kemer düzenlemeli üçün-
cü kapýya dört basamaklý merdivenle çýkýl-
maktadýr. Caminin kuzey cephesinde mi-
nare kaidesi üstündeki daha aþaðýda ka-
lan beþ pencere açýlmýþtýr. Ýki yandan se-
kizer basamakla ulaþýlan doðudaki birinci
kapý yuvarlak kemerli eyvan þeklindedir.
Hafif sivri kapý kemeriyle kuþatma kemeri
arasýnda kartuþlara yazýlmýþ beþ beyitlik
1277 (1861) tarihli tamir kitâbesi yer al-
maktadýr. Ayný yükseklikteki ikinci kapý ha-
fif sivri kuþatma kemeriyle basit bir yapý-
ya sahiptir. Doðu cephesine farklý yüksek-
lik ve büyüklükte altý pencere açýlmýþtýr.
Güneydeki duvar köþeleri, üzerinde baþ-
lýklarýyla kalýn sütunçeler biçiminde yuvar-
latýlmýþtýr. Caminin güney cephesi daha
hareketli bir görünüþe sahiptir. Mihrap
niþi kare þeklinde dýþa taþýrýlmýþtýr. Yine
farklý yükseklik ve ebatta beþ pencere
mevcuttur.

Avlusu ve son cemaat yeri bulunmayan
caminin harimine camekânlý bir giriþten
geçilmektedir. Kuzey duvarýna bitiþen hiz-
metli odalarýyla kuzeydoðu köþesinde taþ
merdivenle çýkýlan küçük bir hücre mev-
cuttur. Diðerlerinden daha geniþ ve yük-
sek tutulan orta nefin ilk iki nefi beþik to-
nozludur. Daha sonraki bölüm, pâyeler-
den taþan ve kalýn yuvarlak profilli dört
kemere yaslanan mukarnaslý bir tonoza
sahiptir. Daralarak yükselen beþ iri mu-
karnas dizisi tepede sekizgen bir aydýnlýk
feneriyle sonlanmaktadýr. Tonoz dýþtan ka-
re þeklinde yükseltilerek üzeri külâhla ör-
tülmüþtür. Ýç mekâný ortada aydýnlatan
aynalý tonozlu bölümün ardýndan dýþtan
sekizgen piramidal külâhla örtülü mihrap
önü kubbesi gelmektedir. Pandantiflere
yaslanan yuvarlak kasnaklý kubbe “kýrlan-
gýç çatý” adý verilen bir teknikle ahþap mal-
zemeden kurulmuþtur. Halat örgü motifli
kasnaktan itibaren kademeli þekilde da-

ralan ahþap hatýllar tepede altýgen bir ay-
dýnlýk feneri meydana getirecek þekilde
dizilmiþtir. Bu örtü sistemi yeni olup ori-
jinali onarým sýrasýnda göçmüþtür. Batýda-
ki neflerle doðudaki iki nef, kýble duvarýna
dikey biçimde uzanan ve pâyelerin üze-
rinde birer kemerle desteklenen tek be-
þik tonozla kapatýlmýþtýr. Doðudaki nefin
her bölümü mihraba paralel beþik tonoz-
lara sahiptir. Örtü sisteminin tamamý iç-
ten harçla sývanmýþ, dýþtan kurþunla kap-
lanmýþtýr. Mihrap önü bölümünde bütün
ayaklar kademeli yuvarlak veya köþeli pro-
fillerle hareketlendirilmiþtir. Harimin ku-
zeyinde iki ayak üzerinde sathî iki mihrap
niþi bulunmaktadýr.

Caminin ilk yapýsýndan kalan tek mima-
ri eleman mihrabýdýr. Sütunçe ve baþlýk-
larý bozulmuþ derin mihrap niþinin kavsa-
rasý mukarnasla dolgulanmýþtýr. Niþin et-
rafýný sekizgenlerin kesiþmesinden oluþan
dörtlü düðüm motifleriyle süslenmiþ ge-
niþ iki kuþak çevirir. En dýþta kademeli sil-
meli sivri kemerler yer almaktadýr. Mih-
rabýn iki yanýnda iki niþ daha mevcuttur.
Saðdaki yüksek bir seki üzerinde beþ ke-
narlý ve mukarnas kavsaralý dolap niþi þek-
linde deðerlendirilmiþ, soldaki 1970’te el-
den geçirilirken içi sývanarak basit bir niþ
haline getirilmiþtir. Ahþap minber ve mü-
ezzin mahfili yenidir. Dýþ cephelerde gö-
rüldüðü gibi iç mekânda da duvar ve pâ-
yeler sade taþ örgüsüyle býrakýlmýþ, süs-
lemeye yer verilmemiþtir. Küçük tutulan
pencereler dýþtan dikdörtgen çerçeveli, iç-
ten sivri kemerlidir. Caminin kuzeybatýsýn-
da yükselen minare taþ kaide üzerinde
tuðladan silindirik gövdeli olup harimin
içinde kalmýþtýr. Kalýn ve güdük minare
1971’de yapýlan mukarnas altlýklý bir þe-
refeyle çapý daha dar tutulmuþ sivri külâh-
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Erzurum Ulucamii. Atabey Camii ola-
rak da bilinir. Genellikle, kaybolan kitâbe-
sine dayanýlarak 575 (1179) yýlýnda Emîr
Ýzzeddin Saltuk’un oðlu Melik Nâsýrüddin
Muhammed tarafýndan Ebü’l-Feth Meh-
med’e yaptýrýldýðý kabul edilir. Ancak bu
ilk yapýdan özgün olarak sadece kýble du-
varý kalmýþtýr. Diðer kýsýmlar 1039 (1629-
30), 1049 (1639), 1242 (1826-27), 1275-
1277 (1858-1861) yýllarýnda ve 1957-1958,
1966-1975 yýllarý arasýnda esaslý þekilde
onarým görmüþtür. Yapýda tamirlerle ilgili
altý adet kitâbe bulunduðu belirtilirse de
bugün yalnýz ikisi mevcuttur.

Cami enine dikdörtgen planlý olup ya-
pýda kesme taþ malzeme kullanýlmýþtýr.
Ýç mekân ortadaki daha geniþ ve yüksek
yedi nefe ayrýlmýþtýr. Yapýnýn yirmi sekiz
baðýmsýz ayakla duvarlara gömülmüþ ya-
rým pâyeler üzerine oturan örtü sistemi
orta nefte deðiþik tipte kubbe ve tonoz,
doðudaki kýble duvarýna paralel, diðerleri
dikey biçimde uzanan beþik tonozlar þek-
lindedir. Kaynaklarda yapýnýn ahþap des-
tekli ve düz örtülü olduðu belirtilirse de
günümüzde buna iþaret eden bir iz mev-
cut deðildir. Yapýya kuzey ve doðu cephe-
lerinden beþ kapýyla girilir. Orta nefe açý-
lan kuzeydeki kapý sivri kemerli düzenle-
meli ve sütunçeli bir taçkapý niteliðinde-
dir. Taçkapý kemeri içinde iki kitâbe boþ-
luðu mevcuttur. Saðýndaki kapý mukar-
nas kavsaralý derin bir niþe sahiptir. Ara-
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