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Selçuklu dönemi taçkapýlarýndan farklý þe-
kilde anýtsallýk iddiasý görülmez. Avlu ba-
tý, doðu ve kuzey yönlerinde ikiþer sýra ha-
linde kubbemsi çapraz tonozlarýn örttü-
ðü kare planlý birimlerle kuþatýlmýþtýr. He-
men hepsi devþirme olan sütunlara tuð-
la örgülü ve sývalý sivri kemerler oturmak-
tadýr. Sütun baþlýklarýnýn bir kýsmý Roma
ve Bizans dönemlerine ait devþirme par-
çalardýr. Bir kýsmý da Saruhanlý dönemine
aittir ve köþeleri mukarnaslarla bezelidir.
Derin bir revak meydana getiren bu iki sý-
ralý birimlerin zemini avluya göre yüksel-
tilmiþtir. Avlunun merkezinde bir havuz,
batý yönünde medrese avlusuna ve tür-
beye açýlan kapý, güney yönünde harimin
duvarý, bu duvarýn ortasýnda taçkapý ve
mihrapla ayný eksen üzerindeki harim
giriþi yer alýr. Harimin giriþi son derecede
gösteriþsizdir. Sývalý duvarlarýn üst kesim-
lerinde sýralanan küçük boyutlu pencere-
leriyle cepheler de oldukça duraðandýr.
Harim mekâný enine dört, boyuna yedi bi-
rime ayrýlmak üzere yirmi sekiz birim ha-
linde tasarlanmýþ, mihrap-taçkapý ekseni
üzerine mihrap duvarýna bitiþik dokuz bi-
rimlik bir bölüm kubbeyle örtülmüþtür.
Kubbeli bölüm dýþýnda kalan on dokuz bi-
rim sivri kemerlere oturan kubbemsi çap-
raz tonozlarla örtülüdür. 10,80 m. çapýn-
daki kubbe mihrap duvarýna gömülmüþ
iki sütun ve altý pâye tarafýndan taþýnmak-
ta, bu özelliðiyle Anadolu’da kubbesi se-
kizgen destek üzerine oturan ilk cami ör-
neðini meydana getirmektedir.

Mihrap ekseninde yer alan ve kuzeye
(taçkapý yönüne) açýlan kemer yivli olarak
tasarlanmýþ, böylece yapýnýn ana ekseni
ve mihrap önü bölümünün ayrýcalýðý vur-
gulanmýþtýr. Mihrabýn basitliðiyle ahþap
minberin ihtiþamý ilginç bir tezat teþkil
eder. Beylikler dönemi minberlerinin en
güzel örneklerinden biri olan minber bü-

tünüyle ceviz aðacýndan yontulmuþ, kün-
dekârî tekniðiyle meydana getirilmiþtir. Ýç-
leri rûmî dolgulu, ufak boyutlu geomet-
rik parçalarýn teþkil ettiði minberde, âyet
ve hadis ibareleri içeren kartuþlarýn yaný
sýra minberi yapan Antepli Hacý Mehmed
b. Abdülazîz Ýbnü’d-Dakký’nin adýný içeren
bir kitâbe kartuþu vardýr. Ayný ustanýn im-
zasý çeyrek yüzyýl sonra Osmanlý baþþehri
Bursa’da ulucaminin minberinde de gö-
rülecektir. Bu husus Selçuklular devrinde
olduðu gibi Beylikler döneminde de gez-
gin ustalarýn varlýðýný kanýtlar. Camide min-
ber dýþýnda herhangi bir özgün süsleme
öðesi günümüze intikal etmemiþtir. Ca-
miyle medrese arasýnda kitlenin kuzey sý-
nýrýnda yükselen minare tuðla örgülüdür.
Silindir biçimindeki gövdesinde fîrûze sýr-
lý tuðlalarla zikzaklar meydana getirilmiþ,
ayrýca gövdenin orta kesiminde sýrlý tuð-
lalar yatay ve dikey sýralar halinde kulla-
nýlmýþtýr. Minareyi yanlardan kuþatan çeþ-
meler sivri kemerli niþlerle donatýlmýþtýr.
Ýshak Çelebi’nin kare planlý ve pandantif-
li kubbe ile örtülü kümbeti altta tonozlu
bir kriptoya sahiptir. Ýri düðümlü devþir-
me sütunlarýn kullanýldýðý sivri kemerli ka-
pýsýndaki geometrik bezemeli ahþap ka-
natlar özgündür. Medrese eyvanlý avlulu
ve iki katlý olarak düzenlenmiþtir. Çapraz
tonozlu geçitle cami avlusuna baðlanan
yapýda kuzeyde mütevazi ölçüde sivri ke-
merli niþli taçkapý avluya bir eyvanla bað-
lanýr. Güneyde sivri beþik tonozlu dersha-
ne-mescid eyvaný vardýr. Ýki kat halindeki
talebe odalarý beþik tonozlarla örtülüdür.
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Manisa Ulucamii. Cami, medrese, tür-
be, hamam ve çeþme birimlerini içeren
bir külliye programýnda inþa edilen yapý-
lar Saruhanoðullarý’ndan Muzafferüddin
Ýshak Çelebi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ca-
mi 768 (1366), medrese 780 (1378) tarih-
lidir. Medresenin kitâbesinde adý geçen
Mimar Emet b. Osman’ýn diðer birimleri
de tasarlamýþ olmasý muhtemeldir. Cami,
medrese ve kümbet birimleri tek bir kitle
içinde toplanmýþ, cami doðuya, medrese
batýya, Ýshak Çelebi’nin kümbeti camiyle
medrese arasýna, bunlarýn avlularýný bir-
leþtiren kapýnýn güneyine minarenin ka-
idesinin yanlarýna da iki çeþme yerleþtiril-
miþtir.

Cami doðu-batý doðrultusunda geliþen,
dikdörtgen planlý, eþit büyüklükte bir ha-
rim ve bir avludan meydana gelir. Duvar-
larda bol miktarda devþirme taþýn yaný
sýra moloz taþ ve tuðla kullanýlmýþtýr. Av-
lunun kuzey duvarýnýn ekseninde taçkapý
yer alýr. Taçkapýnýn üzerindeki yarým kub-
benin içi yivlerle dolgulanmýþ, çevresi renkli
taþ kakmalý bir kemerle kuþatýlmýþtýr. Yan-
larda bulunan sivri kemerli niþlerin üze-
rinde, kýrmýzý renkli taþlar ve fîrûze renk-
li çini parçalarýyla kakma olarak yapýlmýþ
örgülü yuvarlak birer madalyon vardýr. Ay-
rýca ortada fîrûze sýrlý ve yivli bir çini ka-
bara bulunmaktadýr. Bütün bu süsleme
öðelerine raðmen söz konusu taçkapýda
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rap ekseninde bulunmayan kapý diðer açýk-
lýklardan daha yüksek tutulmuþ, altta ba-
sýk kemerli açýklýklý, üstte basýk kemerli
ve üçgen alýnlýklý biçimde düzenlenmiþtir.
Önceleri ahþap kiriþli toprak damla örtü-
len son cemaat yeri ahþap tavanlý ve ki-
remit çatýlý yapýlmýþtýr. Tavandaki ahþap
kiriþlerde ve etek kýsmýnda kalem iþi süs-
lemeler vardýr. Düzgün kesme taþýn kulla-
nýldýðý köþeleri sütunçelerle yumuþatýlan
taçkapý yüksektir ve sivri kaþ kemer altýn-
da mukarnaslý yaþmaklýdýr. Üstte iki satýr
halinde 907 tarihli tamir kitâbesi görül-
mektedir. Mukarnasýn altýnda iki kartuþ
içinde kelime-i tevhid yazýsý ve arada es-
mâ-i hüsnâdan meydana gelen düðümlü
madalyonlu bir düzenleme yer almakta-
dýr.

Moloz taþ malzemeyle inþa edilen ca-
mide yer yer kesme taþ malzeme de kul-
lanýlmýþtýr. Beden duvarlarýnda bulunan
ahþap hatýllar cephede hareketliliði sað-
lamakta, pencerelerin alt ve üst lentola-
rýný oluþturmaktadýr. Beden duvarlarýnda-
ki dikdörtgen açýklýklý pencereler eðimli
araziden dolayý doðu yönünde bir, diðer
cephelerde altlý üstlü iki sýra halindedir.
Batý ve doðu pencerelerde süslemeli metal
þebekeler dikkat çekicidir. Harimde nef-
ler dikdörtgen kesitli iki sýra kesme taþ
pâyeye oturan sivri kemerlerle ayrýlmak-
tadýr. Neflerin üstü içten ahþap tavanla,
dýþtan kiremit kaplý meyilli bir çatýyla ör-
tülüdür. Harim mekânýnýn ortasýnda eni-
ne dikdörtgen bir alanda yükseltilmiþ, bol
pencereli ikinci bir çatý yer almaktadýr.
Doðu yönünde eðimli araziden kazanýlan,
harimden 3 m. kadar yüksekteki hafif
çarpýk planlý mahfil bodur sütunlara otu-
ran beþ sivri kemerli açýklýklý olarak dü-
zenlenmiþtir. Bey mahfili þeklinde düzen-
lendiði tahmin edilen bu bölüme doðu

cephesinin kuzey köþesinde açýlan bir ka-
pýdan ve harimin kuzeydoðu köþesindeki
merdivenlerle ulaþýlmaktadýr.

Alçý mihrap mukarnaslý bir çerçeve ile
sýnýrlanmýþ olup mukarnaslý kavsaralýdýr.
Mihrap niþinde sivri kemerli üç küçük niþ
görülür. Yapýnýn orijinal ahþap minberi
XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýndaki yangýnda
zarar görmüþ, sadece iki parçasý günümü-
ze ulaþmýþtýr. Kitâbesine göre 1317 (1899-
1900) yýlýnda Muhammed Esad tarafýn-
dan yaptýrýlan bugünkü minber ceviz aða-
cýndandýr ve sedef kakmalýdýr. Harimin
kuzey duvarýnda taçkapýnýn batý tarafýn-
da yer alan müezzin mahfili ile harimin
batý tarafýnda boydan boya uzanan mah-
fil önceleri ahþapken yakýn zamanda be-
tonla yeniden yapýlmýþtýr. Son cemaat ye-
rindeki kapýdan ulaþýlan batýdaki mahfilin
1194 onarýmýnda inþa edildiði kapý üze-
rindeki kitâbesinde belirtilmektedir. Son
cemaat yeri önünde yapýdan baðýmsýz ko-
numdaki kesme taþ minare kare bir ka-
ide üzerinde altta sekizgen, ortada silin-
dirik ve üstte onikigen gövdelidir. Þerefe
altý stilize mukarnaslý ve rozetlidir. Her cep-
hede rozetlerin arasýnda mavi-beyaz renk-
te sýr altý tekniðinde tabaklar mevcuttur.
Taþ korkuluklar kýrýk kemerli ikiþer niþle
süslenmiþ olup üstlerinde geometrik ajur-
lu ahþap þebekeler bulunmakta, þebeke-
ler arasýndaki ahþap dikmeler üstteki ça-
týyý taþýmaktadýr. Minarenin alt kýsmý ori-
jinal olmakla birlikte onikigen kesitli üst
kýsmý ve yukarýsý 1264 (1848) yýlýnda yeni-
den inþa edilmiþtir.
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ÿM. Baha Tanman

Maraþ Ulucamii. Câmi-i Atîk, Câmi-i Ke-
bîr, Süleyman Bey Camii, Alâüddevle Bey
Camii isimleriyle de anýlýr. Yapýnýn esasý,
Dulkadýroðullarý Beyliði döneminde Sü-
leyman Bey tarafýndan 846-858 (1442-
1454) yýllarý arasýnda yaptýrýlmýþ, daha son-
ra oðlu Alâüddevle Bozkurt Bey zamanýn-
da 907’de (1501-1502) tamir edilmiþtir.
Buna ait kitâbe taçkapý üzerinde yer al-
maktadýr. Camiyle ilgili 906 (1500), 2
Receb 911 (29 Kasým 1505) ve 14 Muhar-
rem 916 (23 Nisan 1510) tarihli vakfiyeler
bulunmaktadýr. Çarþýda çýkan bir yangýn
neticesinde zarar gören cami 1194’te
(1780) onarýlmýþ, 1270 (1853-54), 1314
(1897), 1945 ve sonrasýnda da çeþitli ona-
rýmlar geçirmiþtir. 1275’te (1858-59) inþa
edilen muvakkithâne 1945 yýlýnda yýktýrýl-
mýþtýr.

Enine dikdörtgen alanda mihraba dik
yedi nefli plana sahip olan caminin kuze-
yinde son cemaat yeri ve camiden ayrý bir
minaresi mevcuttur. Yapýnýn önündeki çar-
pýk planlý avlu yakýn zamanda ortaya çýk-
mýþtýr. Pâyelerin taþýdýðý sivri kemerli açýk-
lýklý son cemaat yerinde açýklýklar came-
kânla kapatýlmýþtýr. Sola kaydýrýlan ve mih-
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