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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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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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týr. Bunlardan ortadaki nef yanlardaki nef-
lere göre daha geniþ tutulmuþtur. Arka
kýsýmda ahþap taþýyýcýlara sahip “U” þek-
linde bir mahfil mevcuttur. Mermer mih-
rabýn son derece sade tasarýmýna karþýlýk
minberin itinalý ahþap iþçiliði dikkat çeki-
cidir. Ancak ahþap süslemenin asýl güzel
uygulamalarý caminin tavanýnda yer al-
maktadýr. Yanlarda düz çýtalarla oluþtu-
rulan kompozisyonlar orta nefte bu defa
renkli çýtalarla oluþturulan içleri boyalý
geometrik taksimatlarla zengin bir görü-
nüm sergilemektedir. Caminin nefleri ayý-
ran ayak ve kemerlerin yüzeyleriyle kemer
köþelerinde görülen kalem iþi süslemeler
dönemine ait olup iri madalyonlu kompo-
zisyonlara sahiptir. Kýrmýzý ve yeþil zemin
üzerinde beyaz renkte bitkisel süsleme-
ler çinilerde görülen kompozisyonlarla ya-
kýn benzerlik göstermektedir.
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Urfa Ulucamii. Urfa çarþý merkezinde
Haþimiye ile Sarayönü caddesi arasýnda
yer almaktadýr. Caminin yerinde V. yüzyý-
lýn ilk yarýsýna kadar bir sinagog bulunur-
ken buraya daha sonra Mor Stefanos ad-
lý bir kilise yapýlmýþtýr. Kýrmýzý renkli mer-
mer sütunlarýndan dolayý Kýzýl Kilise diye
de bilinen yapýnýn yerine þehrin fethinden
sonra cami inþa edilmiþtir. Ýnþa tarihi ke-
sin olarak bilinmeyen caminin kilisenin ana
mekânýna mý yoksa avlusuna mý yapýldýðý

tam belli deðildir. Cami, kiliseye ait mev-
cut kýrmýzý sütunlarýn kullanýlmasýndan do-
layý Mescidü’l-hamrâ, Kýzýl Cami, Câmiu’l-
hamrâ, Câmiu’l-ahmer gibi adlarla da anýl-
mýþtýr.

Camide mevcut dört onarým kitâbesi
yapýnýn inþa tarihi hakkýnda fikir verme-
mektedir. Ancak caminin inþa tarihine iliþ-
kin önemli bir referans noktasý, yapýnýn
doðu duvarýna bitiþen ve daha önce inþa
edildiði tahmin edilen Eyyûbî Medresesi’-
nin 586 (1190) tarihli inþa kitâbesidir. Bu
bilgi, bölgede Eyyûbîler’den önce egemen-
lik kuran Zengîler’in camiyi yaptýrmýþ ol-
duðunu düþündürmektedir. Özellikle Nû-
reddin Mahmud Zengî’nin, XII. yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda Urfa Ulucamii ile benzer
plan özelliði gösteren ve doðal âfetler so-
nucu harap olan Halep Ulucamii’ni aslýna
uygun biçimde yeniden yaptýrmasý bu fik-
ri kuvvetlendirmektedir. Bir baþka görüþ
caminin Artuklu devrinde 497 (1104) yý-
lýnda inþa edildiði yönündedir. Urfa Ulu-
camii ile ilgili bilinen en eski belge Hasan
b. Alâeddin adýnda bir emîrden bahseden
786 (1384) tarihli vakfiyedir. Avlunun batý
kapýsýndaki 1096 (1685) tarihli kitâbe ise
caminin Ali Paþa tarafýndan tamir edildiði
bilgisini vermektedir. Son cemaat yerin-
de harim mekânýna açýlan kapýlarýn üze-

(1679) yýlýnda aslýna sâdýk kalýnarak yeni-
den yapýlmýþtýr. Bu yenilemeye ait kitâbe
cümle kapýsý üzerinde bulunmaktadýr. Ýlk
yapýnýn Dâniþmendliler tarafýndan XII. yüz-
yýlda inþa edildiði sanýlmaktadýr. Bugün-
kü yapýnýn da ilkinin temelleri üzerinde ya-
pýldýðý düþünülmektedir. Düzgün kesme
taþ malzemeyle inþa edilen yapý 22,5 ×
28 m. ölçüsünde dikdörtgen bir plana sa-
hiptir ve üstü ahþap çatý ile örtülüdür. Ku-
zey cephesi kalenin yer aldýðý tepenin ya-
macýna yaslanmýþtýr. Güneydoðu köþesi
önünden geçen yol sebebiyle pahlanmýþ
olup güney kenarýna klasik özelliklere sa-
hip bir çeþme, doðu ve batý kenarlarýna
da birer son cemaat mahalli yerleþtiril-
miþtir. Birer mihrap niþi ile þekillenen bu
son cemaat yerlerinden doðudaki kare,
batýdaki yuvarlak taþýyýcýlara oturan sivri
kemerlerin taþýdýðý ahþap çatýlara sahip-
tir. Ortaya yakýn konumda camiye açýlan
basýk kemerli kapýlar bulunmaktadýr. Ka-
pýlarýn iki yanýnda altta dikdörtgen, üstte
yuvarlak kemerli açýklýklara sahip ikiþer
pencere yer almaktadýr. Doðu duvarýna kâ-
gir zarif bir kuþevi yerleþtirilmiþtir.

Harim kýsmý, mihraba dik iki sýra halin-
de yerleþtirilmiþ sekiz iri ayaða oturan siv-
ri kemerlerle kýbleye dik üç nefe ayrýlmýþ-
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