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ULUCAMÝ

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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ve batý yönlerinde ortada geniþ, yanlarda
dar üçer sivri kemerli açýklýkla neflere bað-
lanmýþtýr. Kuzeyde dördüncü nefin ortasý
kubbeli mekân geniþliðinde üç çapraz to-
nozla örtülmüþtür. Kubbe eteðinde bâ-
ninin ismini veren kitâbe yer almaktadýr.
Nefleri taþýyan pâyeler sivri kemerlerle bir-
birine baðlanmýþtýr. Yapýnýn çöken nefleri
ve kubbesi XX. yüzyýl baþýnda yeniden ya-
pýlmýþtýr. Ýç mekânda geçirdiði onarýmlar
ve deðiþikliklere iþaret eden izler bulun-
maktadýr.

Caminin kýble duvarýnda dört mihrap
niþi vardýr. Bunlardan ikisi doðu tarafýn-
da, biri orta eksende, diðeri batý tarafýn-
dadýr. Doðu tarafýndaki mihraplardan bi-
ri iki dikdörtgen bordür içinde mukarnas
kavsaralý niþe sahiptir. Niþin içi bitkisel,
geometrik süslemeler ve âyet kitâbele-
riyle dolgulanmýþtýr. Niþi çevreleyen sivri
kemer üçlü sütunçeler ve süslemeli baþ-
lýklara oturmakta olup kemer üzerinde rû-
mîli kývrýk dallý zeminde 624 (1227) tarihli

celî sülüs Eyyûbî kitâbesi bulunmaktadýr.
Diðerinde ise geometrik süslemeli dik-
dörtgen bir bordür içinde halat silmeli,
yuvarlak kemerli mihrap niþi sivri yivlerle
hareketlendirilmiþtir ve köþeliklerinde bit-
kisel süslemeler kullanýlmýþtýr. Bu mihra-
býn Eyyûbî devrinde yapýldýðýný söyleyen-
ler varsa da XV. yüzyýla tarihlendirenler
de vardýr. Orta eksende yer alan mihrap
mukarnaslý olup XX. yüzyýl baþýnda yeni-
den ele alýnmýþtýr. Batýdaki mihrap niþ ise
diðerlerinden daha küçük ve sadedir. Ya-
pýda yer alan taþ minber de oldukça sade-
dir. Kuzeydoðu köþesinde yapýdan ayrý ele
alýnan minare yakýn zamanda inþa edil-
miþtir. Kare gövdeli minare silmelerle üçe
bölümlenmiþ, üstte mukarnaslý bir silme
üzerinde þerefe korkuluðu yer almýþtýr.
Þerefeden sonra silindirik gövdeli devam
eden minare koni biçiminde bir külâh ve
alemle sonlanmaktadýr.
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ÿAyþe Denknalbant

Sinop Ulucamii (bk. ALÂEDDÝN CAMÝÝ ve
MEDRESESÝ)

sek kabartma olarak ele alýnmýþ dilimli
kemerli bir dizi ve bunlarýn üzerinde kon-
sollu bir düzenleme bulunmaktadýr. Bü-
tün cepheyi kapladýðý anlaþýlan bu süsle-
menin doðu ucunda bir tonoz baþlangýcý
ve bir duvar izi görülmektedir. Batý ucun-
da bu düzenlemenin üzerinde küçük bir
kapý vardýr. Güney cephesinde mihrap önü
kubbeli bölüme denk gelen kýsýmda dik-
dörtgen kesitli üç iri payanda yer almak-
tadýr. Bunlardan mihrap niþi hizasýnda-
ki düz, diðer ikisi dilimli yarým kubbelerle
sonlandýrýlmýþtýr. Mihrap önü kubbeli me-
kânýn iki yanýnda güneye açýlan iki kapý
mevcuttur. Bu kapýlar kuzeydeki kapýlar-
la ayný eksendedir. Kapýlardan doðudaki
süslü olup silmelerle meydana getirilen
üçgen alýnlýðýný içten geometrik geçmeli
bir bordür ve istiridye kabuðu motifli bir
silme dolaþmakta, alýnlýðýn ortasýnda bir
rozet bulunmaktadýr. Yanlarda baþlýklý dal-
galý pilastýrlar üzerinde iki pencere yer
alýr. Sütunçeleri ve söveleri geometrik süs-
lemeli kapýnýn üzerinde silmelerin teþkil
ettiði yuvarlak bir kemer vardýr. Doðu ve
batý cephesi süslemesiz olan yapýda kapý
ve pencerelerde görülen form ve taþ iþçi-
liði bunlarýn XX. yüzyýlýn baþýnda ele alýn-
dýðýný göstermektedir.

Harimde mihraba paralel sivri kemerli
dört nef bulunmaktadýr. Bunlardan ikin-
cisi ve dördüncüsü diðerlerine göre daha
geniþtir. Mihraba paralel üç nef mihrap
önünde bir kubbeyle kesilmiþtir. 13,50 m.
çapýndaki kubbe içten pâyelere oturan sil-
meli kemerler üzerinde iri mukarnas dol-
gulu tromplarla önce sekizgene, küçük sa-
de tromplarla da onaltýgene oturmakta-
dýr. Dýþtan yüksek sekizgen kasnak üze-
rindeki kubbe kiremit kaplý piramidal bir
çatýyla örtülüdür. Kasnaðýn her cephesine
yuvarlak kemerli birer pencere açýlmýþtýr.
Mihrap önü kubbeli mekân kuzey, doðu
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