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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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le duvarýnda mihrap niþiyle sonradan ka-
patýlan tek pencere dýþýnda açýklýk yok-
tur. Harimin batý kanadý küçük bir eyvan-
la irtibatlandýrýlmýþtýr. Ayrýca kuzey duva-
rýna bitiþen minare kaidesiyle batýsýnda
kare planlý bir oda yer almaktadýr. Ýç me-
kân batýdaki mazgal pencereyle aydýnla-
týlmýþtýr. Caminin eyvanla bir “T” oluþtu-
ran ilk harim bölümünde dökülen sývanýn
altýnda kesme taþ malzeme kullanýldýðý
görülmektedir. Ek mekânlarý çeviren du-
varlar moloz taþla örülmüþ, caminin ta-
mamý kalýn harç tabakasýyla sývanmýþtýr.
Vaktiyle kemer ayaklarý boyunca uzanan
kitâbe kuþaðýndan bazý harflerle izleri kal-
mýþtýr. Doðu kanadýn kuzey duvarýna bi-
tiþtirilen dikdörtgen bölüm iki mihrap ni-
þiyle ikinci bir harim þeklinde deðerlendi-
rilmiþtir. Doðudaki takviye kemeri, giriþ-
teki büyük eyvan kemeriyle bazý kapý ve
pencere açýklýklarý son tamirde þekillen-
miþtir. Ýkinci harimden küçük bir eyvanla
avluya geçilmektedir. Ýki eyvan arasýnda
ortadaki duvarý sonradan kaldýrýlan ve
avluya dört pencereyle açýlan bir oturma
mekâný mevcuttur.

Minarenin moloz taþ kare kaidesine dý-
þarýdan merdivenle çýkýlmaktadýr. Esas gi-
riþ kapýsý üzerinde yer alan ve izlerinden
sýrlý tuðla süslemeli olduðu anlaþýlan si-
lindirik gövdeli tuðla minare yýkýlmýþtýr.
Kaidenin avluya bakan cephesinde, Eyyû-
bî tamiri sýrasýnda yazýlan örgülü çiçekli
kûfî kitâbe kuþaðý ile Bursa Kemeri’nin
iki yanýnda alçý üzerine iþlenmiþ bitki süs-
lemeleri vardýr. Kemer içinde iki satýrlýk
nesih kitâbede 724 (1324) tarihi okun-
maktadýr. Yapýnýn dýþ duvarlarýnda Ýslâm
öncesi döneme ait bezemeli devþirme mal-
zemelerle çoðu okunamayan Ýslâmî kitâ-
be parçalarý kullanýlmýþtýr. Güney cephesi
duvar altýndaki maðara ve medrese hüc-
releriyle hareketli bir görünüþe sahiptir.

Hasankeyf Ulucamii karanlýkta kalan tari-
hi, düzensiz plan ve kalitesiz malzemeyle
yapýlan kötü onarýmlarýna raðmen son za-
manlara kadar kullanýldýðý için günümü-
ze saðlam biçimde gelmiþtir. Taþtan kare
kaideli, fîrûze sýrlý, silindirik gövdeli mina-
re tipiyle Cizre ve Musul ulucamileri, saç
örgüsü þeklinde aþaðý sarkan mukarnas-
lý kavsaralarýyla Kuzey Irak bölgesi yapýla-
rýna benzemektedir.
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Isparta Ulucamii (Kutlu Bey Camii). Ýl mer-
kezinde hükümet konaðýnýn hemen yaný
baþýnda yer almakta, bânisi ve Isparta’-
nýn ilk Osmanlý idarecisi olan Kutlu Bey’in
adýyla da anýlmaktadýr. 833 (1429) yýlýnda
inþa edilen ilk yapý 1899’da yýktýrýlmýþ ve
yerine 1902 yýlýnda tamamlanan yeni bir
cami yaptýrýlmýþ, 1914 depreminde bu ya-
pýnýn da yýkýlmasý üzerine 1922’de bugün-
kü cami inþa edilmiþtir. Tek þerefeli mi-
naresi 1931 yýlýnda Vakýflar Ýdaresi tara-
fýndan yeniden yaptýrýlmýþ ve 1990-1992
yýllarýnda onarým görmüþtür. Kutlu Bey’in
camiyi yaptýrdýðý yerde bir Selçuklu yapý-
sý bulunduðu tahmin edilmekte, Böcüzâ-
de Süleyman bunun 478 (1085-86), Os-
man Turan ise 699 (1299) tarihli olduðu-
nu söylemektedir. Asýl cami hakkýnda faz-
la bilgi yoktur. Böcüzâde tarafýndan 1908’-
de yapýlan bir çalýþmadan yapý hakkýnda
bazý bilgiler elde edilmektedir. Buna göre
ilk yapýnýn üzerinin toprak damla örtül-
düðü ve tuðladan iki þerefeli bir minare-
sinin bulunduðu anlaþýlmaktadýr. 1899 yý-
lýnda mihrap tarafýndaki çürüyen birkaç
direðin yenilenmesi için damý açýldýðýnda
ahþap direklerinin çoðunun çürüdüðü gö-
rülmüþ, bunun üzerine dönemin Isparta
mutasarrýfý Ýzmitli Hüseyin Hüsnü Paþa
tarafýndan caminin yýktýrýlýp II. Abdülha-
mid’in tahta çýkýþýnýn yirmi beþinci yýlý hâ-
týrasýna Ayasofya’ya benzer kâgir ve çok
kubbeli olarak yeniden yapýlmasýna karar
verilmiþtir. Halktan toplanan 500 küsur
lira ile, Hamidiye adýnýn konmasý için izin
alýnýp yenisinin inþasýna baþlanmýþtýr. Ot
taþý denilen taþtan sütunlar, küfeki taþýn-

avlunun güneyinde kurulmuþtur. Arazinin
meylinden dolayý terasla yükseltilen avlu-
ya doðuda ve batýdaki kapýlardan girilmek-
tedir. Doðu kapýsýnýn önünde dört ayak ve
kemer üzerine oturan, günümüzde kub-
besi yýkýk bir ön giriþ yer almaktadýr. Al-
týnda sarnýca inen kemerli merdiven var-
dýr. Muntazam taþ döþemeli avlu antik dö-
nemden bir tapýnaða aittir. Ortasýnda bir
havuzla su kuyusu mevcuttur.

Yapýya derin bir eyvandan geçilmekte-
dir. Harim kýsmý kubbeli orta mekânla dik-
dörtgen planlý yan bölümlerden meyda-
na gelmektedir. Kuzey-güney doðrultu-
sunda uzanan, ortasý takviye kemerli ey-
van ve beþik tonozla örtülmüþtür. Batýda
iki niþ arasýnda satrançlý kûfî ile taþ üze-
rine yazýlmýþ Ali adý okunmaktadýr. Bura-
dan daha dar bir kemerle harim bölümü-
ne geçilir. Kapýnýn iki yanýndaki büyük bo-
yutlu kalem iþi Allah-Muhammed isimle-
ri tamirler sýrasýnda yazýlmýþtýr. Kapý ke-
merinin üzeri bitki motifleriyle süslenmiþ-
tir. Eyvan kemeri içinde mermere kazýlmýþ
üç satýrlýk tamir kitâbesi vardýr. Kapýnýn
üzeri mahfil olarak düzenlenmiþtir. Kare
þeklindeki mihrap önü mekâný tromplara
geçilen basýk bir kubbeyle örtülüdür. Kub-
be sekizgen kasnak üzerinde sekiz dilim-
lidir. Mukarnas baþlýklý iki sütunçeyle sý-
nýrlanan mihrap niþi mukarnaslý bir kav-
sarayla taçlandýrýlmýþtýr. Kavsarayý çev-
releyen sivri kemer kubbe eteðine kadar
yükselmektedir. Mihrabý sýnýrlayan geniþ
kuþakta sathî mukarnas dizileri iþlenmiþ-
tir. Caminin ahþap minberi bugün Mardin
Müzesi’nde bulunmaktadýr.

Kubbeli mekânýn iki yanýnda uzanan bö-
lümler farklý kalýnlýk ve geniþlikteki tak-
viye kemerleriyle orantýsýz bir plan arze-
der. Mimarinin þekillenmesinde yerli ge-
lenekle iklimin büyük etkisi olmuþtur. Kýb-
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