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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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çilir. Avlunun etrafýnda sýralanan deðiþik
plan ve mimaride yapýlar farklý zamanlar-
da ortaya çýkmýþtýr. Ýlk yapýda avluyu üç
taraftan çeviren revaklý ve iki katlý me-
kânlar mevcuttu. Ancak doðu ve batý ka-
natlarý sonradan tek beþik tonozlu odalar
þeklinde düzenlenmiþtir. Doðudaki bölüm
kuzeyde minare kaidesine kadar uzan-
makta ve ortadan bir kapýyla avluya açýl-
maktadýr. Cephede on üç satýrlýk nesih ki-
tâbe ile duvarýn her iki yüzünde konsolla-
rý birleþtiren küçük kaþ kemerli bir saçak
frizi dikkati çeker. Kuzey köþesinde mina-
renin kaidesine çýkýlan taþ bir merdiven
vardýr. Batýdaki mekânýn kuzeyine küçük
bir eyvan açýlmýþ, eyvanýn önü zamanla
örülerek iki katlý hale getirilmiþ ve müf-
tülük binasý olarak kullanýlmýþtýr. Avlunun
kuzeyinde pâye ve kemerlere yaslanan çap-
raz tonozlu bir revak arkasýnda sýralanan
hücreler yer almaktadýr. Kubbeli ana me-
kânýn karþýsýnda içinde selsebili olan kü-
çük bir eyvan bulunmaktadýr. Þadýrvanýn
arkasýnda Osmanlý dönemi onarýmýný gös-
teren yedi satýrlýk kitâbe mevcuttur. Ey-
vanýn batýsýndan itibaren revaklarýn önü
kapatýlarak Þâfiîler mescidi haline getiril-
miþtir. Eyvanýn bitiþiðindeki sivri kemerli
bir kapýyla girilen mescidin batýya doðru
kaymýþ ve dýþa taþýrýlmýþ yarým daire plan-

lý mihrap niþi ile avluya bakan beþ pence-
resi vardýr. Mescid ve revaklý bölümün üze-
ri ikinci kat odalarý þeklinde deðiþik amaç-
larda kullanýlmaktadýr.

Caminin harim kýsmýna avludan dört ka-
pýyla geçilmektedir. Kuzey duvarýnýn ka-
pýlar arasýnda kalan bölümü yarý yüksek-
likte ikinci bir duvarla kaplanmýþ, kapý ke-
merleri de son tamirde camekânla kapa-
týlmýþtýr. Düz taþ örgülü kuzey cephesin-
de ana giriþ mekânlarýna bakan iki pen-
cere ile ortada sathî mihrap niþi yer alýr.
Her iki pencerenin yanýnda Akkoyunlu dö-
nemine ait sekiz ve onar satýrlýk nesih ki-
tâbeler bulunmaktadýr. Dikdörtgen kesit-
li kalýn pâyelerle mihraba paralel üç nefe
ayrýlan harimin sivri kemerlerle yükselti-
len iç mekâný beþik tonozludur. Kýble du-
varýnda beþ pencere görülen yapýda mev-
cut olmayan asýl mihrap önü iki nef ge-
niþliðinde bir kubbeyle örtülmüþtür. “T”
þeklinde dört pâye ile kýble duvarýna yas-
lanan tromp geçiþli kubbe kuzeyde tek,
yanlarda ikiþer kemerle desteklenmiþtir.
Dört pencereli sekizgen kasnak üzerinde
yer alan kubbe dýþtan dilimli bir forma sa-
hiptir. Caminin ana mihrabý derin oyul-
muþ iki kademeli yüksek bir niþ þeklinde
düzenlenmiþtir. Üzeri geç döneme ait ka-
lem iþi bitki süslemeli sivri kemerle çevri-
len birinci kademeyi yine sivri kemerli ve
istiridye yivli kavsaraya sahip ikincisi ta-
kip eder. En dýþta, testere diþi motifli iki
diziyle sýnýrlanan dikdörtgen çerçeve ile
üzerindeki üçgen alýnlýk ve çelenk moti-
fiyle alýþýlmamýþ bir mihrap kompozisyo-
nu sergilemektedir. Artuklu dönemi mih-
rabý bu garip süslemelerle yok edilmiþtir.
Daha uzun olan batý kanadýndaki ikinci
mihrap da yarým daire planlý niþiyle geç
dönemden kalmadýr. Ahþap minber büyük
ölçüde yenilenmiþtir. Kapý çerçevesinde Ar-
tuklu Hükümdarý Dâvud’un adý yazýlýdýr.
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ÿAhmet Vefa Çobanoðlu

Mardin Ulucamii. On altý deðiþik kitâbe
taþýmasýna ve hakkýnda hayli bilgi bulun-
masýna raðmen inþa tarihi tam olarak ay-
dýnlanmamýþtýr. Minarenin kaidesinde 572’-
de (1176-77) Diyarbekir Meliki II. Kutbüd-
din Ýlgazi tarafýndan yaptýrýldýðý yazýlýdýr.
Caminin doðusunda avlu duvarý üzerin-
deki kitâbede ise 582 (1186) tarihi ile Ar-
tuklular’dan Hüsâmeddin Yavlak Arslan’ýn
adý geçmektedir. Baþka bir yapýdan geti-
rildiði sanýlan Selçuklu dönemine ait kitâ-
be parçasý dýþýndaki diðer kitâbeler daha
sonraki tamirlerle ilgilidir. 803’teki (1400-
1401) Timur istilâsýnda zarar gören ve bir
minaresi yýkýlan yapý Akkoyunlu ve Mem-
lükler zamanýnda onarýlmýþ, Osmanlý dö-
neminde 1178 (1764-65), 1287 (1870),
1303 (1886) ve 1306 (1889) yýllarýnda ye-
nilenmiþtir. Bugünkü durumunu 1967-
1968’de alan caminin XII. yüzyýlýn son çey-
reðinde yapýldýðý kabul edilir.

Çarþý içindeki yapýlar arasýnda kalan ca-
mi, kuzeyinde revaklý avlusu bulunan mih-
raba paralel üç nefli, dikdörtgen planlý bir
þemaya sahiptir. Meyilli arazi üzerinde ku-
rulduðundan kýble yönü doldurularak önü
dört payanda ile desteklenen duvarla tak-
viye edilmiþtir. Avluya doðudan ve batý-
dan iki kapýyla girilmektedir. Sade mima-
riyle ele alýnan kapý açýklýðýnýn ardýndan ey-
van biçiminde ve birer sivri kemerle av-
luya açýlan çapraz tonozlu mekânlara ge-
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