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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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ÿAbdüsselâm Uluçam

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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tamamlanýp üzerleri boyanmýþtýr. Mina-
renin kare planlý, dikdörtgen prizmasý þek-
lindeki kaidesi oldukça yüksek tutulmuþ-
tur. Kýsa bir pabuçtan sonra silindir biçi-
minde devam eden gövde yukarýya doð-
ru daralýr. Kaide ince þeritlerle üç geniþ
süsleme kuþaðýna ayrýlmýþtýr. Altta fîrûze
sýrlý tuðla dizileriyle elde edilen eþkenar
dörtgen ve zikzak motifleri, kapý kemeri
hizasýnda madalyon þeklinde kesilmiþ yýl-
dýzlarla etrafýndaki kollardan oluþan fîrû-
ze mozaik çinili kuþak yer almaktadýr. Üst-
te yine sýrlý tuðla malzemenin þekillendir-
diði geometrik süslemeler bulunmakta, alt
kýsýmlarda kaidedeki örneklerin tekrar edil-
diði görülmektedir.
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ÿAbdüsselâm Uluçam

Silvan Ulucamii. Diyarbakýr’ýn ilçesi Sil-
van’da (Meyyâfârikýn) 422’de (1031) bir
caminin yapýldýðý bilinmekle beraber gü-

nümüzdeki cami, kubbe eteðinde yer alan
nesih kitâbeye göre Artuklu Emîri Nec-
meddin Alpý b. Timurtaþ tarafýndan 547-
552 (1152-1157) yýllarý arasýnda inþa etti-
rilmiþtir. Güney duvarýnda doðu tarafýnda
yer alan mihrap Eyyûbî döneminde 624’-
te (1227) yapýlmýþ bir onarýma iþaret et-
mektedir. 1911-1913 yýllarýnda büyük bir
onarým daha geçiren yapýnýn cephe dü-
zenlemelerindeki deðiþiklikler sýrasýnda ba-
zý mimari öðelerin yeri deðiþtirilmiþ, yeni
pencere ve kapýlar açýlmýþtýr. 1964’te Va-
kýflar Ýdaresi tarafýndan müdahale gören
caminin özgün durumu büyük ölçüde or-
tadan kalkmýþtýr.

Cami doðu-batý doðrultusunda yatýk dik-
dörtgen planlý, mihraba paralel dört nefli
ve mihrap önü kubbelidir. Kuzey cephesi
üzerinde görülen izlerden (özellikle köþe-
deki kapý sövesi) yapýnýn önünde bir avlu-
nun olabileceði düþünülmektedir. Kesme
taþtan inþa edilen caminin cephelerinde
farklý boyutlarda ve formlarda iki sýra pen-
cere yer almakta, saçak hizasýnda küçük
taþ konsollara oturan bir silme bulunmak-
tadýr. Kuzey cephesinde eksende iki sü-
tunçeye oturtulan sade düzenlemesiyle
mihrap, mihrabýn iki yanýnda birer yuvar-
lak kemerli pencere, birer kapý ve ikiþer
dikdörtgen açýklýklý pencere ile simetrik
bir düzenleme vardýr. Doðudaki kapý ol-
dukça süslüdür. Çift sütunlardan meyda-
na gelen pilastýrlar üzerinde yanlarda kat-
lý konsollar ve silmeler, ortada dikdörtgen
açýklýklý kapýyý çevreleyen geometrik kom-
pozisyonlu söveler ve üstte kademeli sil-
melerden oluþan dilimli kemerli düzenle-
meye sahiptir. Kemerin altýnda damla þek-
linde bir madalyon, alýnlýkta yuvarlak ke-
merli bir pencere mevcuttur. Batýdaki ka-
pý sade olup dilimli kemerli alýnlýk altýnda
benzer bir pencere yer alýr. Cephede do-
ðu ve batý yönünde kademeli silmelerden
meydana gelen sövelere sahip dikdört-
gen açýklýklý pencerelerin üzerinde yük-

muþ, kalýn ayaklarla desteklenen tromp
geçiþli kubbeler sekizgen kasnak üzerine
oturtulmuþtur. Yeni yapýda pencere açýk-
lýklarýný çeviren sivri kemerlerle geomet-
rik þekilli alçý þebekelerden baþka süsle-
meye yer verilmemiþtir. Kýble duvarýnda-
ki alçý mihraplar 1962’de inþa edilmiþ olup
önlerindeki yuvarlak sütunçe ve kemerle-
riyle yarým daire planlý niþlerden meyda-
na gelmektedir. Ancak eyvanýn iki yanýn-
da kubbeleri taþýyan orta ayaklardaki tâli
mihraplar ilk yapýdan kalmadýr. Restoras-
yon sýrasýnda ortaya çýkarýlan bu mihrap-
lar süslemeleriyle birlikte günümüze ulaþ-
mýþtýr. Ayný özelliði taþýyan mihraplarýn niþ
ve kavsaralarýna kýrmýzý tuðla zemin üze-
rine yerleþtirilmiþ fîrûze ve lâcivert renkli
çinilerden yýldýz örnekli geometrik þekil-
ler iþlenmiþtir. Dýþ çerçevedeki palmetler
ve kûfî yazý kuþaðý dökülmüþtür. Asýl mih-
raplarýn da benzer kompozisyonlu mozaik
çinilerle süslendiði sanýlmaktadýr. Cami-
nin, Ankara Etnografya Müzesi’nde ser-
gilenen ceviz aðacýndan þahane minberi
611 (1214-15) tarihiyle sekiz sanatçý ve mü-
tevelli adý taþýyan tek örnek durumunda-
dýr. Gerçek kündekârî tekniðiyle yapýlan
minberde beþgen ve beþ köþeli yýldýz çer-
çeveli bitki süslemeleri hâkimdir.

Vaktiyle caminin kuzeydoðu köþesine bi-
tiþtiði anlaþýlan minare bugün camiden
uzakta kalmýþtýr. 1975 restorasyonu sýra-
sýnda dýþ kýsmý muhafaza edilerek sökül-
müþ, temel, çekirdek, merdivenler ve iç
duvarý betonla yeniden yapýlmýþ ve süsle-
meleri üzerine monte edilmiþtir. Yakýn za-
manda gerçekleþtirilen restorasyonda mi-
naredeki tuðla kaplamalar sökülüp dü-
zenlenerek yeniden monte edilmiþtir. Bu
çalýþmada sýrlý tuðlalý motiflerde düzelt-
meler yapýlmýþ, eksik kýsýmlar tuðla olarak
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