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ULUCAMÝ

yer alan minare kesme taþtan kare bir ka-
ide üzerinde tuðladan silindirik gövdeli,
tek þerefeli ve kurþun külâhlýdýr. Minare-
ye geçiþ caminin içinden saðlanmaktadýr.
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ÿÝsmail Orman

Van Ulucamii. Eski Van þehrinin orta-
sýnda yer alan yapý günümüze harabe þek-
linde ulaþmýþtýr. Caminin kitâbesi ya da
vakfiyesi yoktur. 1970-1973 yýllarýnda ya-
pýya ait kazýlarý yürüten Oktay Aslanapa
kazýda ortaya çýkarýlan tonoz yýkýntýlarý, du-
var süslemeleri, harç cinsi ve tekniðinden
yola çýkarak camiyi Karakoyunlu Hüküm-
darý Kara Yûsuf’un saltanatýnda 1389-1400
yýllarýna tarihlendirir. Ahlatþahlar döne-
minde inþa edilmiþ olduðunu belirtenler
de vardýr. 1655’te yapýyý ziyaret eden Ev-
liya Çelebi, Van Ulucamii yanýnda bir de
medresesinin olduðunu belirtir. Caminin
1913 yýlýnda yayýmlanan fotoðraflarý elde-
ki en eski fotoðraflardýr ve cami o tarih-
te de harabe durumundadýr.

Tesbitlere göre 22,30 × 26,30 m. ölçü-
lerinde dikdörtgen planlý yapý günümü-
ze kadar temel seviyesinde duvarlarý ve
kýsmen minaresiyle gelebilmiþtir. Mihrap
önünde birbirine sivri kemerlerle baðlan-
mýþ 9 m. çapýnda kubbe ile diðer kýsým-
lar sekizgen pâyeler tarafýndan taþýnan,
kuzeyde üç, doðu ve batýda iki sýra halin-
de yýldýz tonozlarla kapatýlmýþtýr. Doðu du-
varý üç kademe halinde güneye doðru ge-
niþler. Yapý doðuda beþ, güney ve batýda
dörder, kuzeyde üç adet büyük pencere
ile aydýnlatýlmýþtýr. Kuzeybatýda dýþa taþkýn
minare kaidesi görülür. Zeminden yakla-
þýk 2,90 m. yukarýya uzanan kaide 4,61 m.

çapýndaki silindirik minareye geçiþi sað-
lar. Minarenin kuzey yönüne mazgal pen-
ceresi açýlmýþtýr. Bugün minarenin külâhý
ve kapýsý yýkýk vaziyettedir. Ancak 1911’-
de þerefesinin ayakta olduðu ve þerefeye
geçiþin mukarnaslarla saðlandýðý bilinmek-
tedir.

Cami asýl önemini zengin süslemelerin-
den alýr. Kazýdan çýkarýlarak Van Müzesi’n-
de sergilenen parçalarda bitkisel, geomet-
rik desenler, bunlarýn aralarýndaki yazý ku-
þaklarý, kabaralar, derz motifleri ve üç di-
limli süsleme kemerleri bulunmaktadýr. Ya-
pý ayrýca yoðun biçimde alçý süslemeye sa-
hipken çini görülmez. Camide tuðla ve al-
çý birlikte kullanýlmýþ, doðal renklerinin ya-
ný sýra sarý, yeþil, kýrmýzý ve mavi renk bo-
yalý görsel etki yükseltilmiþtir. Yapýnýn ka-
demeli sivri kemerin çevrelediði cümle ka-
pýsýnda üstte yýldýz kompozisyonu, bunun
altýnda kûfî harflerle yazýlmýþ kitâbe ku-
þaðý yer alýr. Mihrap önündeki kubbenin
içi her biri ayrý geometrik motifler taþýyan
mukarnaslarla doldurulmuþtur. Mukarnas-
lara geçiþi saðlayan köþe dolgularý ve üst
örtüyü meydana getiren tonozlarýn iç bü-
key yüzeylerinin çok çeþitli bitkisel kom-
pozisyonlarla bezendiði görülmektedir. Ya-
pýnýn diðer birimleri gibi mihrabý da par-
çalar halinde günümüze ulaþmýþtýr. Van
Müzesi’ne kaldýrýlan bu parçalar elveriþsiz
koþullar yüzünden yok olma tehlikesiyle
karþý karþýyadýr. Bachmann’ýn yayýmladý-
ðý fotoðraflar ve G. Schneider’in çizimleri
esas alýnarak kazý sýrasýnda çýkan parça-
larýn tesbiti mümkün görülmektedir. Tuð-
la ve alçý ile hazýrlanmýþ mihrap dýþ cep-
heye dikdörtgen biçiminde taþar. Malze-
me ve süsleme yönünden Ýran’daki Büyük
Selçuklu camileri ile benzerlik gösterir.
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örtüyü teþkil eden kubbeler sekizgen kas-
naklýdýr. Beþ birimli öndeki son cemaat
yeri pâyelerin taþýdýðý sivri kemerler üze-
rinde sekizgen kasnaklý kubbelerle örtü-
lüdür. Son cemaat yerinde mihrap ekse-
ninde ve pahlanmýþ köþelerde giriþler bu-
lunmaktadýr. Yatýk dikdörtgen planlý ha-
rim dört pâye ile üç bölüme ayrýlmýþtýr.
Geniþ tutulan orta aksta önde sivri beþik
tonoz örtülü bir birimle mihrap önünde
merkezî kubbeli bir birim yer alýr. Yanlarda
farklý boyutlarda üçer kubbeli birim mev-
cuttur. Büyük sivri kemerler üzerine otu-
ran ve pandantiflerle geçiþi saðlanan kub-
beli birim kuzey yönünde büyük sivri ke-
merle tonozlu birime, daha alt seviyede
ikiþer küçük sivri kemerli açýklýkla yanlara
baðlanmaktadýr. Harime biri son cemaat
yerinde, diðer ikisi yan cephelerde olmak
üzere üç kapýyla geçilmektedir. Kuzeyde
mihrap eksenindeki kapý diðerlerinden da-
ha geniþtir ve yuvarlak kemerli bir açýklý-
ða sahiptir. Kapýnýn etrafý tek sýra mukar-
naslý bir frizle çevrelenmiþtir. Kapý kanat-
larý demirdir. Harim tek sýra pencere ile
aydýnlatýlmýþtýr. Harim mekânýnda kubbe,
pandantifler, kemerler ve pâyelerde “C-S”
kývrýmlý iri yaprak motiflerinden oluþan ba-
rok özellikli süslemeler bulunmaktadýr. Kes-
me taþ malzeme ile ele alýnan mihrap ge-
niþ bir bordür içerisinde mukarnaslý ve ya-
rým daire niþlidir. Mihrap niþinde iki yana
açýlan perde motifi görülmektedir. Ahþap
minber ise tamamen yenidir. Caminin ba-
tý cephesinde kýbleye yakýn bir konumda
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be ile örtülüdür. Köþelerdeki yüksek tu-
tulmuþ sekizgen gövdeli aðýrlýk kuleleri de
kubbe ile örtülmüþtür. Harimi pandantif-
lerle geçiþi saðlanan üç kubbe ile kuze-
ye doðru geniþletilen caminin önünde üç
bölümlü son cemaat mahalli yer alýr. Dört
mermer sütun üzerinde ortada ikisi mu-
karnaslý, yanlarda diðer ikisi baklavalý baþ-
lýklara oturan yuvarlak kemerli açýklýklý son
cemaat yerinin üstü pandantiflerle geçi-
þi saðlanan üç kubbe ile örtülüdür. Orta
bölümde yer alan taçkapýnýn tasarýmýnda
renkli taþ panolar, iri silmeler ve mukar-
nas taklidi düzenleme dikkat çekicidir. Ge-
niþ bir niþ içine alýnan kapý kemeri üze-
rinde ve yan duvarlarda yenilemeye ait ta-
rih kitâbeleri yer almaktadýr. Niþin iki kö-
þesi koyu renkli mermer sütunçelerle yu-
muþatýlmýþtýr. Ahþap kapý kanatlarý iri ma-
dalyonlu üçer aynalý olarak düzenlenmiþ,
bitkisel dekorlu bordürle çevrelenmiþtir.
Üstteki iki aynayý ayýran yüzeyde kûfî ki-
tâbeler mevcuttur.

Eklektik etkiler taþýyan dýþ cephede, do-
lanan konsol dizili saçakta ve alt pencere-
leri çevreleyen kaþ kemerli çökertme çer-
çeveler dýþýnda süsleme bulunmamakta-
dýr. Üst sýrada yuvarlak kemerli üçlü pen-
cerelere sahip yapýda yüksek kasnaðýn her
yüzünde yuvarlak kemerli ikiþer pencere

açýlmýþtýr. Son cemaat yerindeki taçkapý
dýþýnda iki yanda yer alan yuvarlak kemer-
li kapýlarýn üstleri yarým kubbe ile örtülü
ahþap saçaklarla zenginleþtirilmiþtir. Ha-
rimde merkezî kubbeyi kuzey yönünde ta-
þýyan iki serbest pâye kare kesitli olup kö-
þeleri ve altlý üstlü çevresi kaval silmelerle
yumuþatýlmýþtýr. Kesme taþ malzemeyle
yapýlan mihrap üç yönde kývrýk dallý, bit-
kisel süslemeli geniþ bir bordürle sýnýrlan-
dýrýlmýþtýr. Niþin iki yanýnda ikiþer burma-
lý sütunçe yer almaktadýr; bunlarýn baþ-
lýklarý bir konsolla birleþtirilerek üstlerine
birer ýþýnsal düzenleme iþlenmiþtir. Geo-
metrik kompozisyonlu geniþ bir bordür
içinde iki yaný rozetli mihrap âyeti bulun-
maktadýr. Mukarnaslý mihrap niþi altta kaþ
kemerli sathî niþlerle yedi kenarlý olarak
yapýlmýþtýr. Geç dönem özelliklerini yansý-
tan kesme taþtan minber oldukça sade-
dir. Kaþ kemerli kapý açýklýðý üzerindeki
alýnlýkta kabarýk iri bir çiçek, yan aynala-
rýn ortasýnda birer kabara, alt kýsýmlarda
kabarýk çiçek, çarkýfelek motifleriyle alter-
natif biçimde yerleþtirilmiþ dilimli kemerli
ve ajurlu açýklýklarla sathî niþler iþlenmiþ-
tir. Geçiþ açýklýðý dilimli kemerli olup yu-
varlak kemerli açýklýklý köþk kýsmý piramit
bir külâhla örtülmüþtür. Caminin yenile-
nen minaresi de eklektik tarzdadýr ve ha-
fif içbükey yüzeylere sahip onaltýgen þek-
linde düzenlenmiþtir. Bu çokgen düzen-
leme þerefede ve petek kýsmýnda aynen
devam ettirilmiþ ve alemli armudî bir kub-
becikle sonlandýrýlmýþtýr.
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Zile Ulucamii. Tokat’ýn Zile ilçesinde yer
almaktadýr. Nasuh Paþa Camii adýyla da
tanýnan yapýnýn son cemaat mahallinde
bulunan ve ilk yapýya ait olan inþa kitâbe-
sinden, Selçuklu Sultaný III. Gýyâseddin Key-
husrev’in saltanatý esnasýnda 665 (1266-
67) senesinde Muhammed Zalûlî b. Ebû
Ali tarafýndan yaptýrýldýðý anlaþýlmakta ve
Sadrazam Nasuh Paþa’nýn Zile voyvodalýðý
sýrasýnda (1611-1614) onun saðladýðý mad-
dî imkânlarla tamir edildiði bilinmektedir.
Bu tamire ait kitâbe de son yenileme es-
nasýnda inþa kitâbesinin altýna yerleþtiril-
miþtir. XX. yüzyýlýn baþlarýnda harap du-
ruma gelen yapý yýktýrýlarak yerine bugün-
kü cami inþa edildiðinden ilk yapýnýn mi-
marisi hakkýnda bir bilgiye ulaþýlamamýþ-
týr.

Zile Kaymakamý Süleyman Necmi Bey’in
giriþimi ve yöre halkýnýn yardýmlarýyla 1909’-
da yaptýrýlan bugünkü yapý kesme taþtan
inþa edilmiþtir. Kare planlý olan yapý yük-
sek sekizgen kasnaða oturan tromplu kub-
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