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dýðýný belirten beþ satýrlýk sülüs yazýlý kitâ-
be mevcuttur. Batý cephesindeki kapý mer-
mer malzemeden sade biçimde ele alýn-
mýþ, kenarlarýnda zar baþlýklý sütunçeler
görülen kapý açýklýðý üzerinde üç sýra mu-
karnas kullanýlmýþtýr. Güney cephesinde
alttakiler büyük, üsttekiler küçük, dikdört-
gen açýklýklý çift sýra pencere bulunmakta-
dýr. Batý cephesinde tek sýra pencere yer
alýrken kuzey cephe saðýr býrakýlmýþtýr.

Harim ahþap sütunlarla mihrap duva-
rýna paralel altý nefe ayrýlmýþtýr. Sütunlar
ahþap konsollarla kiriþlere baðlanmýþ olup
üst örtü ahþap tavandýr. Ortaya yakýn yer-
de küçük bir aydýnlýk feneri vardýr. Yapý
dýþtan kiremit kaplý kýrma çatýyla örtülü-
dür. Ahþap sütunlarda kazýma tekniðin-
de baklava, palmet, zikzak ve halat mo-
tifleri bulunmaktadýr. Mihrabýn önündeki
iki sütunda korint üslûbunda devþirme
baþlýklar kullanýlmýþ, gövdelerinde oyma
ve kabartma olarak yine palmet, baklava,
hayat aðacý, halat, zikzak gibi motifler yer
alýrken ayrýca kýrmýzý, yeþil ve siyah renk-
lerde kalem iþiyle süslenmiþtir. Harimde-
ki diðer sütunlarýn bazýlarýnda da devþir-
me baþlýklar ve kaideler vardýr. Harimin do-
ðusunda yerden yükseltilmiþ korkuluklar-
la harim mekânýndan ayrýlan Sölpük Mes-
cidi bulunmaktadýr. Harimin kuzey ve ba-
tý cephelerinde çýkýþlarý ahþap merdiven-
lerle saðlanan ahþap kadýnlar mahfili gö-
rülmektedir.

1339-1440 yýlýndaki onarýmda camiye
yerleþtirildiði ileri sürülen mihrap kalýpla
yapýlmýþ alçý süslemelidir. Beþ sýralý mu-
karnaslý yaþmaklý ve köþeleri sütunçeli mih-
rap niþi geometrik yýldýz geçmeli kompo-
zisyonla dolgulanmýþtýr. Niþi çevreleyen
geometrik kompozisyonlu geniþ bordü-
rün iki yanýnda üzüm salkýmlarý ve dalla-
rýndan meydana gelen bitkisel süslemeli,
sülüs yazýlý ikiþer bordür yer almaktadýr.
Geniþ geometrik kompozisyonlu bordür-

de üstte iki, yanda ve tepede dokuz dilim-
li birer kabara vardýr. 643 (1245-46) ta-
rihli olduðu belirtilen minber özgün min-
ber deðildir ve 1924’te yýkýlan Sivrihisar
Kýlýç Mescidi’nden buraya getirildiði dü-
þünülmektedir. Minberin gövdesinde ve
kapý kanatlarýnda kündekârî, korkulukla-
rýnda ajurlu süslemeler kullanýlmýþ olup
taht bölümünün üzeri kýrýk piramidal bir
külâhla örtülüdür. Korkuluklarda altýgen-
lerden meydana gelen ajurlu geometrik
süslemeli panolarý ortadan ikiye bölen þe-
ritler üzerinde içleri rûmî ve palmetlerle
dolgulanmýþ sekizgenler bulunmaktadýr.
Aynalýklarda iç içe geçmiþ kýrýk þeritlerin
oluþturduðu kare çerçevelerde dört kollu
yýldýzla altýgen ve baklavadan geometrik
süslemeler kullanýlmýþtýr; bunlarýn içleri de
rûmî ve kývrýk dallardan meydana gelen
kompozisyonla dolgulanmýþtýr. Taht kýs-
mýnýn iki yanýndaki kare panolarda sekiz-
genlerden teþekkül eden ajurlu geomet-
rik geçmeler vardýr. Minber kapýsýný üç yön-
den Âyetü’l-kürsî yazýlý bir þerit çevrele-
mektedir. Sivri kemerli açýklýðý örten kapý
kanatlarý kývrýk dal, rûmî ve palmet süs-
lemeli üçer dikdörtgen panodan oluþmuþ-
tur. Üstteki panolardan doðudakinde us-
ta olarak Mehmed oðlu Hasan ismi geç-
mektedir. Minare caminin güneydoðu kö-
þesinde Sölpük Mescidi’ne bitiþik, dýþa taþ-
kýn, kesme taþtan kare kaide ve sekizgen
pabuçluk üzerinde yer almaktadýr. Tuðla-
dan silindirik gövdeli, altý mukarnas dolgu-
lu, tek þerefeli ve külâhlý minare, kaidesi
üzerindeki iki satýrlýk kitâbeye göre Tay-
mýþ oðlu Hacý Habib tarafýndan 812 (1409-
10) yýlýnda inþa ettirilmiþtir.
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Sivas Ulucamii. XII. yüzyýl içinde inþa edi-
len Dâniþmendli camii (bk. DÂNÝÞMENDLÝ-
LER [Mimari]).

Sivrihisar Ulucamii. Eskiþehir’in Sivrihi-
sar ilçesinde yer alýr. Anadolu’nun en bü-
yük ahþap sütunlu camilerinden biri olan
mâbedin yapým tarihi kesin þekilde bilin-
memektedir. Çeþitli yerlerinde bulunan ki-
tâbelere göre yapý, ilk defa 629’da (1232)
Anadolu Selçuklu Sultaný I. Alâeddin Key-
kubad’ýn saltanatýnda Emîr Cemâleddin
Ali Bey tarafýndan inþa ettirilmiþtir. 673’-
te (1274-75) III. Gýyâseddin Keyhusrev’in
nâiblerinden Abdullah oðlu Emînüddin Mî-
kâil Bey’in yaptýrdýðý müdahaleyle bugün-
kü görünümüne kavuþan camiye 812’de
(1409-10) bir minare eklenmiþtir. Mihra-
býn da 843 (1439-40) yýlýndaki onarýmda
yerleþtirildiði düþünülmektedir. 1192’de
(1778) bir tamir daha geçiren cami 1956-
1959 yýllarýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü
tarafýndan onarýlmýþtýr.

Doðu-batý doðrultusunda yatýk dikdört-
gen planlý caminin kuzey, doðu ve batý cep-
helerinde birer kapý bulunmaktadýr. Kuzey
kapýsý mermer malzemeden inþa edilmiþ
olup yay kemerli kapýsý üzerindeki üç sa-
týrlýk sülüs kitâbenin iki yanýnda geomet-
rik motifli birer kabara yer almakta, kitâ-
bede Abdullah oðlu Mîkâil’in onarýmýndan
bahsedilmektedir. Doðu cephesindeki sa-
de mermer söveli kapýnýn üzerinde iki ki-
tâbe ve kitâbelerin solunda stilize Mîkâil
sembolü mermer bir levha görülmektedir.
Kitâbelerden üstteki 843 (1439-40) tarih-
li, kare biçimli ve dört satýrlýk sülüs yazý-
lý tamirat kitâbesi, alttaki ise 1192 (1778)
tarihli, dikdörtgen biçimli ve on altý satýr-
lýk sülüs yazýlý vakfiye kitâbesidir. Doðu
cephesinde Sölpük Mescidi olarak adlan-
dýrýlan, cepheden dýþa taþkýn birimin ka-
pýsýnýn üzerinde buraya sonradan yerleþ-
tirildiði düþünülen ve yapýnýn Emîr Cemâ-
leddin tarafýndan 629’da (1232) yaptýrýl-
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on altý pâyeden meydana gelen destekler
üzerine oturan yuvarlak kemerler mekâný
mihraba dik beþ nefe böler. Mihrap önün-
de kubbe yoktur. Süsleme özelliðinin bu-
lunmadýðý iç mekânda mukarnas sýralý ba-
sit mihrap niþi dikkat çeker.

Camiye dair en eski bilgilere Evliya Çe-
lebi’de rastlanýr. Evliya Çelebi’nin bahset-
tiði 766 (1364-65) ve 1088 (1677) tarihli
iki kitâbe bugün mevcut deðildir. Cami-
nin tarihini aydýnlatacak önemli bir bilgi-
ye, zamanýnda yapýya bitiþik konumdaki
Alihan Medresesi’nin günümüzde caminin
son cemaat yeri dýþ duvarýna konmuþ olan
755 (1354) tarihli inþa kitâbesinde rastla-
nýr. Burada camide görev yapacak imam-
larýn medresenin müderrisleri arasýndan
seçildiði ve bu uygulamanýn uzun zaman-
dan beri devam ettiði þeklindeki ifade ve
medresenin bitiþik konumu caminin med-
reseden daha önce ya da onunla birlikte
yapýlmýþ olabileceðini düþündürür. Bu du-
rumda yapýnýn Aydýnoðlu Cüneyd Bey dö-
neminden önceye tarihlenmesi ihtimali or-
taya çýkar. Belki de söylendiði gibi kilise-
den dönüþtürülen ya da kilise temelleri-
nin üzerine inþa edilen bu ilk caminin yýkýl-
masý veya yenilemeye ihtiyaç duyulmasýn-
dan ötürü yerine Cüneyd Bey zamanýnda
ikinci cami yapýlmýþtýr. Evliya Çelebi’nin sö-
zünü ettiði kitâbe caminin bu ilk inþa dö-
nemine ait olabilir. 1932 yýlýndaki yangýn-
da caminin ahþap çatýsý zarar görmüþtür.
Mevcut kitâbelerden caminin Osmanlý dö-
neminde iki onarým geçirdiði bilinmekte-
dir. Bunlardan 1870’teki onarýmýn genel ol-
duðu ve yapýnýn özellikle dýþ cephelerinde
farkedilen bir deðiþikliðe yol açtýðý anlaþýl-

maktadýr. 1921-1922 onarýmý son cemaat
yeriyle ilgilidir. Kapýlar, pencereler ve son
cemaat yeriyle birlikte yapýnýn dýþ görünü-
münde son dönem mimarisinin izleri hâ-
kimdir. Buna zaman içinde Cumhuriyet
dönemi onarýmlarýyla meydana gelen de-
ðiþiklikleri de eklemek gerekir. Netice ola-
rak ilk inþasýnýn XIV. yüzyýlýn ilk yarýsýna
kadar inmesi muhtemel olan Tire Uluca-
mii, Osmanlý döneminde özellikle XIX. yüz-
yýldaki onarýmlarla özgün karakterini yiti-
rerek önemli deðiþimlerle günümüze ula-
þabilmiþtir. Caminin yalnýzca iç bölümdeki
mukarnaslý basit mihrap niþi ve kýsmen
de minaresinin yapým özellikleriyle Aydý-
noðlu dönemine uygunluk taþýdýðý söyle-
nebilir.
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ÿSelda Kalfazade

Tokat Ulucamii. Tokat’ýn merkezinde
kendi adýyla anýlan mahallede (Camiike-
bir) yer alýr. Bir deprem veya yangýn ne-
ticesinde harap olan Selçuklu yapýsý 1090
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ÿAyþe Denknalbant

Tire Ulucamii. Caminin kuzeydeki ka-
pýsý üzerinde yer alan 1287 (1870) tarihli
onarým kitâbesinde Aydýnoðlu Cüneyd Bey
(1405-1426) tarafýndan yaptýrýldýðý yazýlý-
dýr. Kuzey-güney doðrultusunda geliþen
eðimli bir arazi üzerinde kare planlý bir ya-
pýdýr. Arazinin topografik durumu yapýnýn
mimarisini etkilemiþ, bu sebeple zemine
dolgu yapýlmýþ, yan giriþlerden kuzey yö-
nüne doðru uzanan kýsým ve son cemaat
yerinin tabaný doldurulmuþtur. Dýþtan ta-
mamýyla sývandýðý için duvar iþçiliðinin bel-
li olmadýðý yapýda ana giriþin bulunduðu
kuzey cephesinde köþelerde pâye, ortada
direkler üzerinde taþýnan, düz çatý ile ör-
tülü bir son cemaat yeri mevcuttur. Silin-
dirik gövdeli tuðla minare harimle son ce-
maat yerinin birleþtiði kuzeydoðu köþe-
desindedir. Caminin doðu, batý ve güney
cephelerinde iki sýra halinde yuvarlak ke-
merli pencereler görülür. Yapýnýn kuzey-
deki kapýsýnýn dýþýnda doðu ve batýda sa-
de birer kapýsý daha vardýr. Yapýnýn üzeri
kiremit kaplý, çift eðimli kýrma bir çatý ile
örtülüdür. Doðudan ve batýdan hafif içer-
lek biçimde ana mekâna bitiþen ve zemin-
den yükseltilen son cemaat yerine bir mer-
divenle çýkýlmaktadýr. Ortadaki destekler-
den en saðdaki üzerinde yer alan kalem
iþi 1340 (1921-22) tarihli kitâbe son cema-
at yerinin onarýmýyla ilgilidir. Bugün görü-
len destekler sonradan onarým sýrasýnda
konmuþtur. Kuzeydeki kapýdan girilerek
ulaþýlan iç mekân son derece yalýn bir gö-
rünüþe sahiptir. Dikdörtgen kesitli kalýn
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