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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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ÿAbdüsselâm Uluçam

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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çeþitli kabartmalar mevcuttur. Kuzeyde-
ki ana giriþin hemen üstünde yer alan ka-
dýnlar mahfili tamamen ahþaptýr. Harimin
üstünü örten kubbelerin iç kýsýmlarý akan-
tus yapraklarý ile bezenmiþtir. Ana kub-
beyi dairevî bir kuþak þeklinde celî sülüs
hatla Âyetü’l-kürsî çevrelemektedir. Ka-
lem iþi süsleme ve yazýlarýn tamamý ca-
minin 1990’daki en son restorasyonundan
kalmadýr. Sütun baþlýklarý alçý kabartma-
larla bezenmiþ olup sütunlarda mermer
havasý veren yaðlý boya kullanýlmýþtýr. Mi-
nare caminin kuzeybatý cephesinde bina-
dan baðýmsýzdýr. Sekizgen kaideli, onaltý-
gen gövdeli minarenin kaide kýsmýnda yer
yer üç sýra tuðla hatýllý bir yüzey ve dev-
þirme bir baþlýk göze çarpmaktadýr. Kes-
me taþtan yapýlan minarenin þerefe altý
mukarnaslýdýr. Korkuluklarda geometrik
süslemeli güzel bir taþ iþçiliði vardýr. Kü-
lâh kurþun kaplamalýdýr. Avlunun kuzey-
doðusundaki oyma taþlý, mavi fayans kap-
lý þadýrvan yenidir.
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ÿÝbrahim Yýldýrým

Kayseri Ulucamii. XII. yüzyýlýn ortalarýna
doðru inþa edilen Dâniþmendli camii (bk.
DÂNÝÞMENDLÝLER [Mimari]).

Kýzýltepe Ulucamii. Eski adý Düneysir
olan Kýzýltepe’de yer almaktadýr. Kitâbe-
sine göre Mardin Artuklularý’ndan Yavlak
(Yoluk) Arslan (1184-1200) tarafýndan yap-
týrýlmaya baþlanmýþ, onun ölümü üzerine
kardeþi Ebü’l-Feth Artuk Arslan tarafýn-
dan 601 (1204-1205) yýlýnda tamamlan-
mýþtýr. XIX. yüzyýlda yeni yerleþim mer-
kezi Koçhisar’ýn uzaðýnda kaldýðýndan ter-
kedilmiþ, zamanla duvar taþlarý sökülerek
yakýndaki köylere götürülmüþ, XX. yüzyý-
la harabe halinde gelmiþtir. Vakýflar Ge-
nel Müdürlüðü’nün 1967-1976 yýllarýnda
tamir ettirdiði harim kýsmý büyük ölçüde
kurtarýlmýþ, ancak avlu etrafýndaki yapý-
larla kazý sýrasýnda ortaya çýkarýlan mina-
relerin kaideleri temel seviyesinde býra-
kýlmýþtýr.

Yapýnýn duvar ve destek elemanlarýnda
kesme taþ, örtü sisteminde tuðla kulla-
nýlmýþtýr. Harimin iki buçuk katý geniþliðin-
deki dikdörtgen avluya beþ kapýdan giril-
mektedir. Bitki motifi çerçeveleriyle doðu
kapýsý tamir öncesine kadar ulaþabilmiþse
de batý kapýsý tamamýyla tahrip edilmiþ-
tir. Diðer üç kapýdan önce avlu etrafýnda-
ki mekânlara, ardýndan avluya geçilmek-
tedir. Harimin kuzey duvarýndaki izlerden
avluyu çeviren mekânlarýn iki katlý oldu-
ðu, bu mekânlarýn medrese veya han þek-
linde kullanýldýðý tahmin edilmektedir; gü-
nümüze kadar temeller ve kuzeybatýda
ikinci kata çýkýlan merdivenin iki basama-
ðý gelebilmiþtir. Köþelerde kare kesitli iki
minare kaidesi mevcuttur. Avlunun orta-
sýndaki havuz veya þadýrvandan da hiçbir
iz kalmamýþtýr. Avlunun dýþ duvarlarý ku-
zeyden altý, diðer yanlardan dörder pa-
yanda ile desteklenmiþ, ayný sistem ha-

dan beden duvarlarý ile cami iki yýlda ya-
pýlarak 1320 Ramazanýnda (Aralýk 1902)
ibadete açýlmýþtýr. Padiþah tarafýndan ve-
rilen parayla ikinci minarenin inþasýna ka-
dar ulucami diye anýlmasý ve daha sonra
ilk kurucusu Kutlu Bey’in adýnýn da eklen-
mesiyle Kutlu-Hamid þeklinde adlandýrýl-
masý kararlaþtýrýlmýþtýr. Caminin mimarý
Yanko Efendi’dir. 1914 depreminde büyük
hasar gören cami yýkýlarak eski temelleri
üzerine küfeki taþýndan yine çok kubbeli
olarak 1922’de tekrar inþa edilmiþtir. Ca-
mi içinde bulunan aðaç sütunlar Sütçüler
ilçesinin meþhur Tota ormanlarýndan ge-
tirilmiþtir.

Dikdörtgen planlý caminin iki sýra sivri
kemerli pencereleri vardýr. Yapýnýn doðu,
batý ve kuzey cephelerinde düz atkýlý dik-
dörtgen þeklindeki giriþler sivri kemerli
alýnlýða sahiptir ve buraya yüksek tutul-
muþ birer taçkapý görüntüsü verilmiþtir.
Taç kýsýmlarýnda palmet þeridiyle çevre-
lenmiþ üçgen alýnlýklar, yanlarda ise taþ
silmeli bir çerçeve oluþturulmuþtur. Cami-
nin üzeri, ortadan dört sütuna oturan siv-
ri kemerler üstünde pandantiflerle geçi-
þi saðlanan yüksek kasnaklý ve pencereli
merkezî bir kubbe ile örtülüdür. Ana kub-
benin dört yanýnda birer oval kubbe, kö-
þelerde ise birer küçük kubbe bulunmak-
tadýr. Kuzey yönünde geniþleyen yapýda bu
bölüm yine ayný þekilde ortada oval iki,
yanlarda birer küçük kubbe ile örtülmüþ-
tür. Sivri kemerli bir kavsaraya sahip mih-
rabýn içi empire stilinde yaldýzlý alçý kabart-
ma motiflerle süslenmiþtir. Mihrabý dik-
dörtgen bordür halinde çepeçevre dola-
þan kuþak yazýsýnda celî sülüs hatla Âye-
tü’l-kürsî yazýlý olup hattatý Bektaþî Meh-
med Hilmi Efendi’dir. Yuvarlak kemerli bir
kapýsý olan minber kesme taþtan yapýl-
mýþtýr, her iki yanýnda empire üslûbunda
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