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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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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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tir. Mukarnas altlýklý þerefeden sonra ge-
len sathî niþlerle teþkilâtlandýrýlmýþ sekiz
köþeli petek üstte dilimli bir külâhla ör-
tülmüþtür.
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Milas Ulucamii (bk. AHMED GAZÝ CAMÝÝ)

Niðde Ulucamii (bk. ALÂEDDÝN CAMÝÝ)

Niksar Ulucamii. Tokat’ýn Niksar ilçesin-
de XII. yüzyýlýn ortalarýnda inþa edilen Dâ-
niþmendli camii (bk. DÂNÝÞMENDLÝLER [Mi-
mari]).

Siirt Ulucamii. Ýnþa tarihi kesin þekilde
bilinmemektedir. Yapýldýktan kýsa bir müd-
det sonra harap olan yapý 523’te (1129)
Irak Selçuklu Hükümdarý Mugýsüddin Mah-
mûd b. Muhammed Tapar, 658’de (1260)
atabeglerden Mücâhid Ýshak tarafýndan
tamir ettirilerek geniþletilmiþ, yanýna bir
medrese ilâvesiyle külliye haline getirilmiþ-

tir. Osmanlý döneminde caminin doðu ka-
nadýndaki medrese hücreleri kaldýrýlmýþ,
yerine iki nefli bir mescidle 1905’te bir sa-
at kulesi inþa edilmiþ, cami ve minare ona-
rýlmýþtýr. Vakýflar Genel Müdürlüðü’nce
1957-1980 yýllarýnda tekrar elden geçiri-
len caminin ilk yapýsýndan kubbeleri taþý-
yan orta ayaklarla minaresi kalmýþtýr. Za-
manla doðuya doðru eðrilen minare de
1974-1975’te sökülüp yeniden inþa edil-
miþ ve yakýn zamanda tekrar esaslý bir
onarým görmüþtür.

Kaynaklara göre ilk cami, eyvanla birle-
þen mihrap önü kubbeli yapýsýyla Büyük
Selçuklu mimarisinin plan þemasýný ser-
giliyordu. Daha sonra mihrap önü kubbe-
sinin iki yanýna kubbeli iki mekânla eyva-
na dikey uzanan beþik tonozlu iki nef ek-
lenerek transeptli enine geliþmiþ bir ca-
mi haline getirilmiþtir. Vakýflarca gerçek-
leþtirilen restorasyonda yapý merkezinin
asýl planýna baðlý kalýnarak yan kanatlar-
da ve çevrede yeni bir düzenlemeye gidil-
miþtir. Bugün zeminin ortalama 3,5 m.
aþaðýsýnda kalan caminin etrafý avlu du-
varýyla çevrilmiþtir. Avluya kuzeyden ge-
niþ bir merdivenle inilmektedir. Dikdört-
gen planlý camiye geçiþ cepheden hafif dý-
þa taþan basýk kemerli bir kapýyla saðlan-
mýþtýr. Kapýnýn bulunduðu eyvan mihraba
dikey olarak uzanmaktadýr. Ýkiþer kemer-
le birbirine ve eyvana açýlan kýble duvarý-
na paralel neflerin üstleri beþik tonozla
örtülmüþtür. Bu mekân doðu ve batýda
ikiþer, kuzeyde altý pencereden ýþýk almak-
tadýr. Bu bölümden birbirine kemerlerle
baðlanmýþ, üstleri üç kubbeyle örtülü ön
kýsma geçilmektedir. Ýki yandaki dar uzun
dikdörtgen hücreler vakýflarýn tamiri sýra-
sýnda yapýlmýþtýr.

Mihraba paralel yan yana üç kubbeden
ortadaki diðerlerinden daha büyük tutul-

Aynalýklar geometrik çerçeveli bitki motif-
leriyle bezenmiþtir.

Avlunun kuzeydoðu köþesinde bulunan
minarenin uzun kare kaidesinin üst bölü-
mü ile silindirik gövdesi sonradan yapýl-
mýþtýr. Kaide, kitâbelerin yer aldýðý sevi-
yeden itibaren yatay bir silme ile kesile-
rek daraltýlmýþtýr. Ýkinci kademeden yine
yatay silmelerle pabuç kýsmýna geçilmek-
tedir. Güney cephesinde kaval silmeli sat-
hî bir Bursa kemeri içinde satrançlý kûfî
harflerle yazýlmýþ kabartma kitâbe ile üze-
rinde yapýmla ilgili iki ayrý nesih kitâbe
mevcuttur. Yüksek pabuç, köþelerde alt-
lýk ve baþlýklarýyla zarif süslemeli sütun-
çelere yaslanan kademeli silmeli sivri ke-
merlerle sonuçlanmakta, her yüzünde ke-
mer içlerinde satrançlý kûfî harflerle ka-
bartma olarak yazýlmýþ kelime-i tevhid pa-
nolarý görülmektedir. Batý cephesinde bu
panonun altýnda iri nesih harfli bir kitâbe
daha bulunmaktadýr. Avludan dar bir mer-
divenle kaide üzerindeki minare kapýsýna
çýkýlýr. Kapýnýn iki yanýnda geometrik geç-
me motifli süslemeleriyle kalýn sütunçe-
ler iri bitki örnekli baþlýklar taþýmaktadýr.
Bunlara yaslanan sivri kemer asma yap-
raðý ve üzüm salkýmlarýyla bezenmiþ, et-
rafý ayný formda kademeli silme kemer-
lerle kuþatýlmýþtýr. Kemer içine yerleþtiril-
miþ 1306 (1889) tarihli nesih kitâbe yer
almaktadýr. Silindirik gövde içlerinde ki-
tâbeler görülen kaval silmeli yatay þerit-
lerle üç süsleme kuþaðýna ayrýlmýþtýr. Alt-
ta içi yazýyla doldurulmuþ damla motifle-
ri, ortada sathî niþler arasýnda yine yazý
dolgulu madalyonlar, en üstte silmelerle
oluþturulan deðiþik niþ örnekleri iþlenmiþ-
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