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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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ÿÝsmail Orman

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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geniþliðinde bir avlusu vardýr. Sekiz sütun
üzerine oturan yuvarlak kemerli onaltý-
gen kasnaklý þadýrvanda fýskýyeli onaltý-
gen su havuzu yer almaktadýr. Eski kilise
yapýsýnýn çan kulesi olduðu tahmin edilen
sekizgen planlý minare kesme taþtan in-
þa edilmiþtir. Avlunun kuzey duvarýna bi-
tiþik durumdaki minare bugün saat kule-
si olarak da kullanýlmaktadýr. Avludaki ha-
zîrede Nakþibendiyye tarikatýnýn Hâlidiyye
kolunun kurucusu Hâlid el-Baðdâdî’nin kü-
çük oðlu Þehâbeddin Ahmed’in türbesi ve
þehrin Haçlý Kontluðu’ndan geri alýnmasý
sýrasýnda þehid düþen bazý kumandanlarýn
mezarlarýnýn bulunduðu rivayet edilmek-
tedir. Camideki yapý malzemesi ve iþçilik
incelendiðinde son cemaat yeri ile harim
mekânýnýn batý ve doðu yönlerindeki birer
sýranýn yapýya sonradan eklendiði anlaþýl-

maktadýr. Yapý bölgeden çýkarýlan Urfa ta-
þýyla inþa edilmiþtir. Camideki yegâne süs-
leme unsuru mihrap önü kubbesine geçiþ
öðesi olarak kullanýlan tromplardaki mü-
tevazi taþ iþçiliðidir.
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ÿFatma Kuþ

Uþak Ulucamii. Yapým tarihi kesin ola-
rak bilinmemektedir. Ancak külliye bün-
yesindeki bir çeþmeye aitken yapýnýn gi-
riþ kapýsý üzerine sonradan yerleþtirildi-
ði kabul edilen Þâban 822 (Aðustos-Eylül
1419) tarihli sülüs hatlý Arapça kitâbe ca-
minin tarihlendirilmesine ýþýk tutmuþtur.
Bu kitâbeye göre yapýnýn Germiyanoðlu
II. Yâkub Bey’in ikinci saltanatý esnasýnda
(1402-1429) Kavþid (Koþud ?) oðlu Hasan
oðlu Mehmed Bey tarafýndan inþa edildi-
ði kabul edilmektedir. XIX. yüzyýlda ger-
çekleþtirilen onarýmlarda camiye bir son
cemaat yeri eklenmiþ ve minaresi yeniden
yapýlmýþtýr. Cami 1970’te Vakýflar Genel
Müdürlüðü’nce tamir ettirilmiþtir.

Moloz taþla inþa edilen yapý bugün kare
bir alana oturmakta olup mihrap önünde
büyükçe bir kubbe, bunun önünde tonoz-
lu bir birim ve iki yanda üçer kubbeden
meydana gelen bir üst örtüye sahiptir. Üst

rinde 1193 (1779), 1194 (1780) ve 1287
(1870) tarihli üç kitâbe yer almaktadýr.
Bunlardan 1194 (1780) tarihli kitâbede ca-
minin Hacý Fîrûz Bey tarafýndan onarýldý-
ðý yazýlýdýr. 1287 (1870) tarihli kitâbe ise
Urfa Evkaf müdürü Mustafa Efendi’nin
yaptýrdýðý þadýrvanla ilgilidir.

Cami, kýble duvarýna paralel geliþen dik-
dörtgen bir harim mekâný ile düz bir ör-
tü sisteminde mihrap önü kubbesiyle Or-
taçað yapým prensiplerine uygun bir küt-
le tasarýmýna sahiptir. Harim, kýble duva-
rýna paralel dikdörtgen kesitli iki sýra düz-
gün kesme taþ pâye ile üç sahna ayrýl-
mýþtýr. Harim mekânýnda pâyelerin teþkil
ettiði birimlerin üzeri çapraz tonozlarla
örtülmüþtür. Yapýnýn kýble ekseninden do-
ðuya kaydýrýlan mihrabýnýn önünde sivri
kemerler üzerinde tromplarla geçiþi sað-
lanan bir kubbe yer almaktadýr. Mihrabýn
saðýndaki taþ minber orijinal deðildir. Ha-
rim mekânýnda taþýyýcý unsur niteliðinde
çok sayýda pâye kullanýlmasý mekândaki
bütünlüðü etkilerken tavan yüksekliðinin
az olmasý da basýk bir hava etkisi býrak-
maktadýr. Kuzeyde sivri kemerli açýklýkla-
ra sahip on dört birimli son cemaat yeri
dikdörtgen kesitli düzgün kesme taþ pâ-
yeler üzerinde çapraz tonozlarla örtülü-
dür. Son cemaat yerinden harime geçiþi
saðlayan, bugün ikisi kapatýlmýþ yedi giriþ
vardýr.

Caminin kuzeyinde içinde minare, ha-
zîre, bir kuyu ve yapýya sonradan eklenen
bir þadýrvanýn bulunduðu, yapýnýn iki katý
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