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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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hareketlendirilmiþtir. Mukarnas baþlýklý sü-
tunçelerin üst kýsýmlarýnda nesihle yazýl-
mýþ âyet kitâbeleri, altta geometrik örgü
motifleri yer almaktadýr. Etrafý kaval sil-
melerle çevrilen yarým daire planlý mih-
rap niþinin alt bölümünde yýldýzlardan çý-
kan geçme motifli geometrik kompozis-
yon hâkimdir. Üst bölümün ortasýnda ka-
val silmeyle yuvarlak kemerli sathî bir niþ
daha meydana getirilmiþtir. Dört tarafta
kitâbe kuþaðý, iki yanýnda geometrik mo-
tifli geniþ dikdörtgen çerçeve bulunan sat-
hî niþin içine burmalý sütunçeli yeni bir
niþ iþlenmiþtir. Ortada zincirle asýlmýþ bir
kandil motifi vardýr. Aradaki boþluklar in-
ce iþlemeli bitki motifleri ve rozetlerle dol-
gulanmýþtýr. Niþin üzerini istiridye yivli bir
kavsara çevirmektedir. Yedi dilimli dýþ ke-
merde tarih kitâbesi mevcuttur. Diyarba-
kýr ve Mardin ulucamilerinde görülen iki
katlý revaklý avlulu düzenleme Kýzýltepe
Ulucamii’nde de gerçekleþtirilmiþtir. Taç-
kapýsý, mihrap önü kubbesi ve zengin süs-
lemeli mihrabý ile orta mekâna dikkati
çekme çabasýna raðmen harimdeki me-
kân bütünlüðü bozulmamýþtýr. Ayrýca av-
lunun iki köþesinden yükselen çifte mina-
resiyle kubbe ve kasnaðýndaki aydýnlat-
ma sistemi Osmanlý sanatýndaki klasik uy-
gulamaya bir basamak teþkil etmektedir.
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ÿAbdüsselâm Uluçam

Konya Ulucamii (bk. ALÂEDDÝN CAMÝÝ)

Küre Ulucamii. Kastamonu’nun Küre il-
çesinde yer alýr. Câmi-i Kebîr mahallesin-
deki caminin (Hoca Þemseddin Camii) 870
(1465-66) tarihli vakfiyesinden Hoca Þem-
seddin tarafýndan bu tarihten önce yap-
týrýldýðý anlaþýlmaktadýr. 1950 yýlýnda ta-
mir görmüþtür. Kesme taþla inþa edilen
yapý dikine dikdörtgen planlý olup önünde
üç birimli bir son cemaat yeri vardýr. Or-
ta aksta bulunan büyük sivri kemer altýn-
da yay kemerli kapý açýklýðý ile içeri geçil-
mektedir. Yanlarda sivri kemerli alýnlýk al-
týnda dikdörtgen açýklýklý, üstte yuvarlak
kemerli açýklýklý pencereler mevcuttur. Son
cemaat yerinin üstünü örten kubbeler
pandantiflidir ve sekizgen kasnak üzeri-
ne oturtulmuþtur. Harime geçiþi saðlayan
kapý yüzeysel mukarnaslý bir yaþmak altýn-
da yay kemerli açýklýklýdýr. Kemer üzerin-
de silmelerle oluþturulan bir köþelik dü-
zenlemesi vardýr. Ahþap kapý kanatlarý üç
aynalýdýr. Üst aynada iki satýr halinde kitâ-
be, orta aynada sekizgenlerden meydana
gelen bir kompozisyon, alt aynada yýldýz-
dan geliþen kompozisyon bulunmaktadýr.
Üst aynanýn üstünde ve altýnda kûfî yazý-
lar, diðer kuþaklarda yýldýzdan geliþen bir
bordür yer almaktadýr. Usta kitâbesinden
Muharrem 878’de (Haziran 1473) Abdul-
lah oðlu Ýlyas tarafýndan yapýldýðý anlaþýl-
maktadýr. Kapýnýn iki yanýnda alçý süsle-
meli duvarda yarým daire niþli birer mih-
râbiye ve sivri kemerli alýnlýklý dikdörtgen

rim kýsmýnda devam ettirilerek yapýya bir
kale görünümü verilmiþtir.

Caminin avluya bakan cephesi yedi kapý
ve iki mihrap niþiyle hareketlendirilmiþ-
tir. Kuzeydoðu köþesinde avluyla iliþkili du-
var izleri ve üstten cami mahfiline baðla-
nan bir kapý bulunmaktadýr. Kaval silmeli
dikdörtgen bir çerçeve içinde yer alan taç-
kapý, iki renkli taþla dokuz dilimli kemer
baþta olmak üzere deðiþik formlarda iþ-
lenmiþ kemer sistemleriyle donatýlmýþtýr.
Eski resimlerinde iç kemerle kapýnýn düz
atký taþý arasýnda görülen örgülü kûfî ki-
tâbenin parçalarý bugün kaybolmuþtur.
Taçkapýnýn iki yanýndaki mihraplardan ba-
týdaki mukarnas baþlýklý sütunçeli ve mu-
karnas kavsaralý, doðudaki sade ve süsle-
mesizdir; etrafý ise yuvarlak geçmelerle
süslenmiþtir. Yan kapýlar arasýndaki boþ-
luklarda kemer seviyesine kadar yükse-
len ve üstte düðümlü rozet yapan antrö-
lak motifli bezemeler mevcuttur. Ayrýca
mihrap niþleriyle kapý kemerleri arasýna
sekizgen yýldýz formlu kabartma rozetler
iþlenmiþtir. Yan kapýlar yuvarlak geçmeli
süslemelerle çevrelenmiþtir ve sivri ke-
merlere sahiptir. Mihrap niþlerinin yanýn-
daki kapýlarýn kemerleri dilimli olarak dü-
zenlenmiþ, yapýnýn doðu ve batý cephele-
ri de süslemesiz olup üçer duvar payan-
dasý ile desteklenmiþtir. Kýble duvarýnda
dokuz destek payandasý ile mihrap önü
kubbeli mekânýn iki yanýndan harime ge-
çilen birer kapý bulunmaktadýr. Kuzeydeki
kapýda olduðu gibi etrafý silmelerle çevri-
len ve yuvarlak geçme motifleriyle süsle-
nen bu kapýlar onarýmdan önce taþla örü-
lerek, onarýmdan sonra da demir parmak-
lýklarla geçiþe kapatýlmýþtýr. Harim yan
cephelerden üçer, kýble duvarýndan dört
pencereyle aydýnlatýlmaktadýr.

Harim mekâný, taþ örgülü iki pâye dizi-
si ve sivri kemerlerle mihraba paralel üç
nefe ayrýlmýþ, üzeri beþik tonozla örtül-
müþtür. Mihrap önünde iki nefi kesen yük-
sek kasnaklý oval bir kubbe yer almaktadýr.
Üç dilimli ve mukarnas dolgulu, deðiþik
süslemelere sahip, sivri kemerli trompla-
rýn üzerinde kubbe geçiþini onaltýgene ta-
mamlayan yine mukarnas dizili köþe ele-
manlarý mevcuttur. Kubbe eteðinde bir
dizi, kasnakta ise dört pencere açýlmýþtýr.
Büyük bölümü yýkýlan kubbe ve tonozlar
restorasyonda tamamlanmýþtýr. Zengin
süslemeli taþ mihrabýn etrafý tromplara
kadar yükselen kaval silmelerle çevrilip ka-
demeli kuþaklarla sarýlmýþtýr. Benzeri ol-
mayan bu çok ünlü mihrap niþe doðru da-
ralan iki kademeli sütunçe ve kemerlerle
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Kýzýltepe Ulucamii’nin ön cephesi


