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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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ÿAhmet Çakmak

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-

ULUCAMÝ

Erzurum Ulucamii’nin mukarnaslý kubbe içi

Erzurum

Ulucamii



102

ULUCAMÝ

reddin Karaarslan tarafýndan veya bun-
dan bir süre önce yaptýrýldýðý kabul edil-
mektedir. Mimari özelliklerine göre mina-
re ile çevresini muhtemelen 515’ten (1121)
önce Belek b. Behrâm b. Artuk yaptýrmýþ,
öndeki harim bölümü XII. yüzyýlýn ortala-
rýnda ilâve edilmiþtir. 1899 ve 1905’te ta-
mir edilen cami, 1964-1967 arasýnda ve
2000’li yýllarda Vakýflar Genel Müdürlüðü
tarafýndan yeniden elden geçirilmiþtir. Ya-
pý revaklý-eyvanlý düzende küçük bir avlu-
ya sahiptir. Bazý bölümlerinde kesme taþ,
duvarlarda moloz taþ, destek ve örtü sis-
teminde tuðla kullanýlmýþtýr.

Ana cephe niteliðindeki batý duvarýnda
bugünkü þeklini son tamirde alan sivri ke-
merli taçkapý ile minare kaidesini göste-
ren kemer açýklýðý yer almaktadýr. Cami-
nin güney cephesinde harimi aydýnlatan
dört pencere kaldýrýlmýþ, doðu köþesin-
deki kapý haline getirilmiþtir. Destek ku-
lesi þeklinde dýþa taþan mihrap niþi yerini
korumaktadýr. Minare kapýsýnýn karþýsýn-
daki doðu kapýsý da sivri kemerli, dikdört-
gen çerçeveli basit bir mimariyle ele alýn-
mýþtýr. Ýç avluya uzak kalan harim bölü-
mü üç cephede duvarlarýn üst seviyesin-
de açýlan on bir mazgal pencereyle aydýn-
latýlmýþtýr. Doðuda ve batýdaki kapýlardan
avlulu bölüme geçilmektedir. Harime ka-
dar yapýnýn dýþ duvarlarý boyunca uzanan
dikdörtgen mekânlarla avluyu üç taraf-
tan çeviren revaklar mevcuttur. Revakla-
rýn kesiþtiði kýsýmlar iki eyvan þeklinde de-
ðerlendirilmiþtir. Mekânlarýn tamamý be-
þik tonozlarla örtülüdür. Avlunun kuzeyin-
deki kemerler arasýnda kûfî hatla yazýl-
mýþ Fahreddin Karaarslan’a ait kitâbe bu-
lunmaktadýr. Güneyde son cemaat yeri
niteliðindeki bölüme altý kemer açýklýðýy-
la geçilmektedir. Enine tek beþik tonozla
örtülen bu mekânda yarým daire planlý,
dilimli kemerli bir alýnlýkla istiridye yivli

kavsaraya sahip alçý bir mihrap niþi yer
almaktadýr. Duvarýn iki yanýndan iki kapýy-
la girilen, yatýk dikdörtgen planlý harim
bölümü mihraba paralel iki neften mey-
dana gelmektedir. Mihrap önü 8 m. çapýn-
da bir kubbe ile, diðer kýsýmlar beþik to-
nozla örtülmüþtür. Ýkinci nefin mihrap ak-
sýndaki orta bölümü aynalý tonozu son ta-
mirde kaldýrýlmýþtýr. Üç taraftan kemer-
lerle desteklenen pandantif geçiþli kubbe
spiral biçimde dizilen tuðlalarla örülmüþ-
tür. Caminin asýl mihrabý derin bir niþ üze-
rine kesme taþ kaplamayla elde edilmiþ
olup sivri kemerli ve basit geometrik mo-
tifli süslemelidir. Caminin, abanoz aðacýn-
dan kündekârî tekniðiyle yapýlan ve Kaz-
vinli Ýsmâil oðlu Ebû Saîd’in eseri olan 582
(1186) tarihli minberi bugün Harput Kur-
þunlu (Sâre Hatun) Camii’nde bulunmak-
tadýr.

Caminin kuzeybatýsýnda yer alan ve ka-
re bir kaide ile silindirik gövdeden mey-
dana gelen minare doðuya doðru eðilmiþ-
tir. Meandýr motifiyle süslenen kesme taþ
kaide caminin batý duvarýna bitiþtirilmiþ,
bu süslemenin görülebilmesi için geniþ bir
kemerle önü açýk tutulmuþtur. Minareye
cami içinden ve sonradan yapýlan bir mer-
divenle çýkýlmaktadýr. Tuðla örgülü kalýn
silindirik gövdenin kalan kýsmýnda mean-
dýr, dairesel motifler ve altýgen yýldýzlar-
dan oluþan üç süsleme kuþaðý mevcut-
tur. Minarenin þerefesi süslemesizdir, pe-
tek kýsmý gövdeye göre incedir. Harput Ulu-
camii’nin küçük iç avlulu planý Eski Ma-
latya Ulucamii’ni hatýrlatsa da yapýnýn iki
ayrý planlamayla þekillendiði düþünülebi-
lir. Tamirler sýrasýnda avlu etrafýndaki me-
kânlarda ortaya çýkan ocak niþlerinden bu
kýsmýn belki de bir medrese þeklinde plan-
lanmýþ olabileceði ve Artuklu mimari an-
layýþýyla mihrap önü kubbeli bir harim ek-
lenerek ulucami haline getirildiði tahmin

lý bir peteðe sahiptir. Erzurum Ulucamii,
ilk yapýldýðý þekliyle günümüze ulaþama-
sa da Saltuklular’dan kalan iki mescidden
biri olarak önemlidir. Kayseri Ulucamii gi-
bi XII. yüzyýlda Anadolu’da yapýlan uluca-
milerin mihrabýn bulunduðu orta mekâna
aðýrlýk veren mimari anlayýþý ve geomet-
rik motifli taþ süslemesiyle Türk sanatý-
nýn bütünlüðü içinde yerini almaktadýr.
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ÿAbdüsselâm Uluçam

Harput Ulucamii. Harput iç kalesinde
bulunmaktadýr. Duvarýnda yer alan ve ver-
giyle ilgili bir ferman olan kitâbeye göre
541 (1146) yýlýnda Artuklu Hükümdarý Fah-
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