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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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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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