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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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li küçük pencereleri vardýr. Yarým kubbe-
ler ise kubbe eteðinde dalgalý bir hatla
nihayetlenmektedir. Düzgün kesme taþla
inþa edilen yapýda örtü sistemi ve mina-
rede tuðla malzeme kullanýlmýþtýr.

Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde yapý-
dan aðaç direkli bir cami olarak bahset-
mektedir. Bugün dikdörtgen harim me-
kâný, yüksek kaideler üzerinde iki sýradan
maydana gelen altý mermer sütunla üç
sahna ayrýlmaktadýr. Mihrap eksenindeki
sahýn yan sahýnlara göre daha geniþ, ke-
mer açýklýklarý ise daha yüksek tutulmuþ-
tur. Bu haliyle caminin harim mekâný ge-
niþ, aydýnlýk ve ferah bir etkiye sahiptir.
Sütun baþlýklarý sade ve yastýklýdýr. Kemer-
ler iki renkli olup kubbelere geçiþ pan-
dantiflerle saðlanmýþtýr. Camide üç kapý-
nýn eksenlerinin kesiþme noktasýnda bir
þadýrvan yer almakta, þadýrvanýn üzerin-
de altý sütunla taþýnan bir müezzin mah-
fili yükselmektedir. Harim mekânýnýn ku-
zey duvarýnda ise boydan boya mermer
sütunlarla taþýnan mahfil katý bulunmak-
tadýr. Mihrap, yapýnýn ekseninden kýble yö-
nüne konumlanma prensibi gereðince kýs-
men sola konumlandýrýlmýþtýr. Üçgen bir
alýnlýkla taçlandýrýlan mermer mihrap mu-
karnas dolgulu bir kavsaraya sahiptir ve
iki yandan silindirik sütunçelerle sýnýrlan-
dýrýlmýþtýr. Kavsaranýn iki yanýnda döne-
min beðenisine göre perde motifli kalem
iþleri dikkat çekmektedir. Mihrabýn saðýn-
daki ahþap minber kündekârî tekniðinde
geometrik bir kompozisyona sahiptir ve
XV. yüzyýla ait olabileceði düþünülmekte-
dir. Caminin süsleme programýnda özel-
likle üst örtü ve pencere çevrelerinde yo-
ðunlaþan kalem iþleri dikkat çekmekte,
genellikle bitkisel motiflerden meydana
gelen kalem iþleri devrin dekorasyon an-
layýþýný yansýtmaktadýr. Kütahya’nýn önem-

li çini üretim merkezlerinden birini teþkil
etmesine raðmen ulucamide mihrabýn sa-
ðýndaki dört karodan oluþan Kâbe tasvir-
li çini kompozisyonu dýþýnda çini kullanýl-
mamasý dikkat çekicidir.
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ÿFatma Kuþ

Malatya Ulucamii. Eski Malatya þehri
merkezinde (bugün Battalgazi ilçesi) yer
alan cami Anadolu Selçuklu Sultaný I. Alâ-
eddin Keykubad tarafýndan 621’de (1224)
yaptýrýlmýþtýr. Yapýmýndan kýsa bir süre
sonra baþlayan tamir ve müdahaleler so-
nucu caminin planý ve mimarisinde deði-
þiklikler meydana gelmiþtir. 645 (1247) ve
672 (1273-74) yýllarýnda yapýya esaslý mü-
dahalelerde bulunulmuþ ve kuzeyine bir
bölüm eklenmiþtir. XIV. yüzyýlýn sonu ile
XV. yüzyýlýn baþlarýnda cami çevresinde
“kaysâriye” denilen bir çarþýnýn inþa edil-
diði anlaþýlmaktadýr. 1902’de tekrar ona-
rým gören yapý uzun süre bakýmsýz ve ha-
rap durumda kalmýþ, son olarak 1960’lý ve
1980’li yýllarda tamir edilmiþtir.

Bugünkü yapýda tuðladan olan kýsým-
lar ilk camiden kalmýþ, taþla yapýlan bö-
lümler daha sonraki devirlerde ele alýn-
mýþtýr. Dikine dikdörtgen bir avlu ile bu
avlunun güneyinde yer alan ve avluya bü-

na gelen bir üst örtü sistemine sahiptir.
Kuzeyinde beþ bölümlü son cemaat yeri
vardýr. Doðu, batý ve kuzey cephelerinde
üç adet giriþi bulunan cami avlusuz olup
kuzeydoðu köþesinde bir minaresi mev-
cuttur. Güney ve batýsýný kaplayan geniþ
hazîre yakýn zamanda kaldýrýlmýþ, çevre
duvarý içine alýnmýþ boþ bir alan haline ge-
tirilmiþtir. Doðu ve batý cephe düzenleri
yapýnýn doðusundaki Vâcidiye Medresesi’-
ne temas etmemesi için atýlan pah dýþýn-
da simetrik bir düzen gösterir. Her iki cep-
he iki sýra pencere düzenine sahiptir ve
dýþarýdan üçer payanda ile desteklenmiþ-
tir. Bu cephelerdeki yan giriþler baldaken
formunda tasarýmlarý ile vurgulanmýþtýr.
Mihrap duvarýnda da iki sýra pencere dü-
zeni görülmektedir. Mihrap niþi çokgen
bir cephe ve piramidal örtüsüyle dýþarýdan
algýlanabilmektedir. Caminin son cemaat
yerinin batý tarafýndaki bir bölümü XIX.
yüzyýlda kapatýlarak Vahîd Paþa Kütüpha-
nesi þeklinde düzenlenmiþtir. Bu kütüp-
hane ile birlikte son cemaat yeri dört mer-
mer sütunla beþ birime ayrýlmýþtýr. Orta-
da bir kubbe, yanlarda birbirine eþit ol-
mayan aynalý tonozlarýn örttüðü son ce-
maat yeri XIX. yüzyýlda camekânla kapa-
týlmýþtýr. Yapýnýn sivri kemerli cümle kapý-
sý üzerinde iki onarým kitâbesi yer almak-
tadýr. Kubbeler, yarým kubbeler, mihrabýn
piramidal örtüsü ve payandalarýn nihayet-
lendiði kuleciklerin külâhlarý kurþun kap-
lýdýr. Kubbe kasnaklarýnýn yuvarlak kemer-
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