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leri ulaþan caminin yerinde daha önce Ay
Mâbedi’nin (Sin Tapýnaðý) bulunduðu bi-
linmektedir. Þehrin Hz. Ömer dönemin-
de 19 (640) yýlýnda Ýyâz b. Ganm tarafýn-
dan fethedilmesinin ardýndan camiye dö-
nüþtürülen yapý Firdevs Camii olarak da
anýlmýþtýr. Halife II. Mervân zamanýnda
onarým geçiren ve artan müslüman nü-
fusun ihtiyacýný karþýlayacak þekilde büyü-
tülen caminin minaresi de muhtemelen
bu tamirat esnasýnda eklenmiþtir. Ayrýca
þehri egemenlik alanýna katan Zengî Sul-
taný Nûreddin Mahmud camiyi geniþlet-
miþ ve süslemelerini yeniletmiþtir. Bu ta-
mirin tamamlanmasýna iþaret eden 570
(1174) tarihli kitâbe revak kýsmýndaki bir
sütun baþlýðýna iþlenmiþtir. Çeþitli zaman-
larda yapýlan kazýlar sonucunda yapýnýn re-
vaklý avlusu ile birlikte 104 × 107 m. eba-
dýnda kareye yakýn bir planý olduðu anla-
þýlmýþtýr. Kazýlar sýrasýnda yapýnýn giriþle-
rinde Nabonid döneminden (m.ö. V. yüz-
yýl) kalma, ay tanrýsý Sin ile güneþ tanrýsý
Þamas’ý temsil ettiði kabul edilen rölyef-
lere rastlanmýþtýr.

Mihraba paralel dört neften meydana
geldiði anlaþýlan yapýda nefleri ayýran ke-
merlerin farklý tarzda taþýyýcýlara sahip
bulunduðu görülmektedir. Birinci ve ikin-
ci nefler üslûp birliði içindedir. Ýlk iki ne-
fin üst örtüleri diðerlerine göre daha aþa-
ðýdadýr. Bu iki nef arasýndaki asma dalý
ve yapraklý motiflerle süslü sütunlar gü-
nümüzde Þanlýurfa Müzesi’ndedir. Bun-
dan dolayý yapýnýn ilk baþta iki nefli olarak
tasarlandýðý tahmin edilmektedir. Üçün-
cü nefte çift sütun ve köþeli taþýyýcýlar at-
lamalý biçimde ele alýnmýþtýr. Dördüncü
nefte diðerlerinden farklý bir döþemenin
kullanýlmasý, Nûreddin Mahmud’un bura-
da geniþletme yaptýrdýðýný düþündürmek-
tedir. Revaklý avluyu harime baðlayan or-

ta akstaki kapý üzerinde âbidevî bir ke-
mer yer almaktadýr. Mihrabý giriþ aksýna
göre batýya kaymýþ olan yapýda harime ge-
çiþi saðlayan önü merdivenli toplam on
dokuz kapýnýn varlýðý anlaþýlmaktadýr. Mih-
rabýn yanýndaki kapý kýble duvarýna biti-
þik odalarla baðlantýlýdýr. Nûreddin Mah-
mud’un yaptýrdýðý revaklý avlu ortasýnda
Anadolu’nun en eski þadýrvaný sayýlan se-
kizgen planlý, fýskýyeli havuzlu bir þadýrvan
mevcuttur. Havuzun köþelerindeki sütun-
larýn kaide izleri evvelce üstünün örtülü
olduðunu göstermektedir. Avlunun doðu
ve kuzey duvarlarý dýþýnda tesbit edilen
tuðla duvarlý küçük odalardan meydana
gelen yapý herhalde medresedir. Caminin
kuzey duvarýna bitiþik durumda Halife II.
Mervân’ýn yaptýrdýðý düþünülen minare bu-
lunmaktadýr. 5,20 × 5,20 m. ölçüsünde
kesme taþtan kare gövdeli minarenin yük-
sekliði 33 metredir ve þerefeden yukarýsý
yýkýktýr, üst kýsýmdaki 11 metrelik bölümü
tuðladan yapýlmýþtýr.
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ÿÝsmail Orman

Hasankeyf Ulucamii. Hasankeyf Kalesi’-
nin kuzeybatýsýnda çevreye hâkim bir te-
pe üzerindedir. Birkaç kitâbesi bulunma-
sýna raðmen ne zaman yapýldýðý kesin ola-
rak bilinmemektedir. 724 (1324) ve 907
(1501-1502) yýllarýnda Eyyûbîler ve Akko-
yunlular tarafýndan tamir edilip geniþletil-
miþtir. Ayný özellikteki yapýlarla karþýlaþtý-
rýlarak XII. yüzyýlda Artuklular dönemin-
de inþa edildiði söylenebilir. Yapý bir hayli
deðiþiklik geçirmiþ olup bugün terkedil-
miþ durumdadýr. Cami yamuk planlý bir

edilebilir. Kalýn silindirik gövdeli tuðla mi-
naresi de enine bölümlenmiþ süslemele-
riyle, Güneydoðu Anadolu ve Kuzey Irak
bölgesinde XII-XIII. yüzyýllarda yapýlan Sel-
çuklu dönemi minarelerinin öncüsü duru-
mundadýr.
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Harran Ulucamii. Günümüze sadece
minarenin bir kýsmý ile harime ait temel-
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