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ULUCAMÝ

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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çinilerin 1087 (1676) yýlýnda Hüseyin Çe-
lebi b. el-Hâc Mustafa Küreci tarafýndan
Nakkaþ Müstecabzâde Süleyman Eþrefî’-
ye yaptýrýldýðý anlaþýlmaktadýr.

Ahþap minberin kapýsý ve doðu cephesi
zengin bir iþçiliðe sahiptir. Dilimli kemer-
li köþk kýsmý ve batý cephesi süslemesiz-
dir. Geometrik süslemelerin esas alýndýðý
minberde bitkisel süslemeler ve yazý da
bulunmaktadýr. Yuvarlak kemerli kapý açýk-
lýðý üzerinde ortasý yazýlý, etrafý bitkisel de-
korlu yüksek bir tepelik vardýr. Kapýnýn
önünde beþ kenarlý, dilimli kemerli ve rû-
mî süslemeli bir tabure ilk basamaðý oluþ-
turmaktadýr. Kapý kanatlarý ve çevresi geo-
metrik düzende ele alýnmýþtýr. Dörde bö-
lümlenmiþ kanatlarda üstten ikinci sýra-
da kitâbe görülmekte, kapý bingisi üze-
rinde de bitkisel süslemeler ve mühr-i Sü-
leyman bulunmaktadýr. Yan aynada farklý
yýldýzlardan oluþan geometrik kompozis-
yonlar, ortadaki panonun etrafýnda kývrýk
dallý rûmîli bir bordür yer almaktadýr. Üst-
teki üçgen bölümün ortasýnda tepelikteki
yazýnýn bir benzeri mevcuttur. Dilimli ke-
merli geçiþ açýklýðýnýn etrafýnda ve üze-
rinde rûmîli kompozisyon devam etmek-
tedir. Üstte iki satýr halinde düzenlenmiþ
bir kitâbe vardýr. Yapýnýn batý köþesinde
beden duvarý üzerinde yükselen minare-
ye harimin içinden ulaþýlmaktadýr. Kesme
taþtan olan minare kare kaide üzerinde
silindirik gövdeli, tek þerefeli ve kurþun
külâhlýdýr. Pabuçluktaki prizmatik üçgen-
ler üzerinde bir silme, þerefe altýnda mu-
karnas dolgu, geometrik bordür ve iri bir
kaval silme bulunmakta, korkuluklarda yýl-
dýzlardan meydana gelen bir düzenleme
görülmektedir.
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ÿAhmet Vefa Çobanoðlu

Kütahya Ulucamii. Kütahya þehir mer-
kezindeki Gazikemal mahallesinde Vâci-
diye Medresesi’yle (Kütahya Müzesi) II. Yâ-
kub Çelebi Ýmaret Mescidi (Eski Vahîd Pa-
þa Ýl Halk Kütüphanesi) arasýnda yer al-
maktadýr. Yapýnýn inþa tarihi kesin þekilde
bilinmemekle birlikte arþiv kayýtlarý, ona-
rým kitâbeleri ve çeþitli kaynaklar ýþýðýn-
da ilk inþasýnýn Yýldýrým Bayezid devrinde
(1389-1402) gerçekleþtirildiði kabul edil-
mekte, Fâtih Sultan Mehmed devrinde dü-
zenlenen vakfiyesinden yapýnýn Ankara Sa-

vaþý’ndan (1402) sonra Yýldýrým Bayezid’in
oðlu Mûsâ Çelebi tarafýndan 813’te (1410)
tamamlatýldýðý anlaþýlmaktadýr. Eserin Kü-
tahya Evkaf Defteri’nde Yýldýrým Baye-
zid Han Camii adýyla vakýf kaydýna rast-
lanmaktadýr. Ýnþa kitâbesi bulunmayan ca-
mide dördü onarým kitâbesi olmak üzere
altý adet kitâbe mevcuttur. Yapýnýn en eski
kitâbesi minare kaidesindeki 961 (1554)
tarihli onarým kitâbesidir ve minarenin ca-
miye ilâve edildiði bilgisini içermektedir.
Evliya Çelebi Seyahatnâme’de caminin
bu dönemde Mimar Sinan tarafýndan ta-
mir edildiðini belirtmektedir. Cami 1805,
1808 ve 1812 yýllarýnda onarým geçirmiþ,
yapý son þeklini II. Abdülhamid dönemin-
de gerçekleþtirilen onarým sýrasýnda al-
mýþtýr. 1888’de baþlayýp 1893’te tamam-
lanan bu büyük onarým sýrasýnda duvar-
lar temellere kadar yýkýlýp yeniden kesme
taþtan yapýlmýþtýr. Aizanoi Antik kentin-
den (Çavdarhisar) getirilen sütunlar ve
mermer plakalar yapýda kullanýlmýþ ve ca-
mi kubbeli þekilde yeniden inþa edilmiþ-
tir. Ulucami 1961 ve 1962’de basit onarým-
lar geçirmiþtir.

Cami, ortalama 45 × 25 metrelik bir otu-
rum alanýyla Kütahya’nýn en geniþ iç hac-
mine sahip camisidir. Bugünkü haliyle dik-
dörtgen þeklindeki harim mekâný iki bü-
yük merkezî kubbe, altý yarým kubbe ve
köþelerde dört küçük kubbeden meyda-

açýklýklý birer pencere görülür. Son cema-
at yerindeki ahþap korkuluklar ilk yapým-
dan kalmýþtýr.

Harim, geniþ ve yüksek tutulan orta
aksta kare kesitli dört pâyeye oturan sivri
kemerlerin taþýdýðý, prizmatik üçgenlerle
geçiþi saðlanan sekizgen kasnaklý üç kub-
beyle örtülüdür. Mihrap önündeki ve ku-
zeydeki kubbenin kasnaklarý da prizma-
tik üçgenlerle dolguludur. Orta aksýn iki
yanýnda bulunan alanlar daha alçak tu-
tulmuþ olup düz örtülüdür. Çift sýra pen-
cereyle aydýnlanan harimde alt sýra pen-
cereler sivri kemerli alýnlýklý ve dikdörtgen
açýklýklý, üst sýra pencereler yuvarlak ke-
merli açýklýklýdýr. Harimin kuzeyinde yer
alan ve geç dönemde yenilenmiþ olan ah-
þap mahfile iki yandan merdivenle ulaþýl-
maktadýr. Yanlarda taþ konsollara, ortada
dört sütuna oturan mahfil öne doðru bir
çýkma yapmaktadýr. Beþ kenarlý bir niþ bi-
çiminde düzenlenen mihrap, nisbetleri bo-
zuk ve oldukça sivri bir yaþmak kemerine
sahiptir. Mihrap niþinin üstünde yýldýzdan
geliþen girift bir kompozisyon bulunmak-
tadýr. Mihrabýn solunda deðiþik levhalar-
dan meydana gelen bir çini düzenleme gö-
rülür. Yazýlý, geometrik ve bitkisel süsle-
meli çini karolarýn yaný sýra ortada asýl
kompozisyonu oluþturan Kâbe tasvirli pa-
no yer almaktadýr. Üzerindeki kitâbeden
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