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konudatesbitedilebileneneskiverimi-naredebulunansatrançlıkûfîkitâbedeki
670 (1271)tarihiolupMemlükSultanıI.Baybars’ınşehrehâkimolduğudönemeaittir.1265’te(1849)Câmi-iKebîrvebiti-şiğindekiyazlıkcamitamiratgörmüştür.Külliyedekikitâbelerdenminarenin1117 

(1705)ve1206 (1791-92),batıkapısının
1250 (1834-35),medresenin1265 (1849), caminin1293 (1876) yıllarındaonarımgördüğüöğrenilmektedir.Külliyeyioluş-turanyapılarınsononarımları1986ve
2002yıllarındaVakıflarGenelMüdürlüğütarafındangerçekleştirilmiştir.Günümüzdekülliyeyioluşturanyapılar,bellibirgeometrikdüzengöstermeksizinbazıkısımlarıkomşuyapılarlasınırlananikiayrıavluiçindeveçevresindeşekillen-miştir.Yapıtopluluğu,tarihîşehirdokusuiçindeÂsinehrinindoğusundanehrinikiyakasınıbağlayananaköprününyakınındabulunur.Camibatıdanvedoğudanbirerkapısıolandışavlunungüneyindeyeralır.Medresehücreleriikiayrıgruphalindedü-zenlenmiştir.İlkidoğuavlukapısıilecami-ninkuzeyduvarıarasında,diğeriavlununkuzeyindedir.Camidenayrıkonumlananminarekuzeydekimedresehücreleriara-sınaonlarabitişikolarakyerleştirilmiştir.Şadırvanavluiçindebatıyadoğruyaklaş-mışdurumdadır.Caminingüneybatısındayazlıkcamibulunur.Herikisiarasındanarka kısımdaki hazîreye ve oradan daimaretinyeraldığıikinciavluyageçilir.İkitürbedenbiricamininkıbleduvarınadış-tanbitişikhalde,diğeriiseikinciavludaimaretinbatısındadır.İkinciavlunungü-neydoğuyönündebağımsızbirgirişidahavardır.Buyöndecaminindoğuduvarıilegüneydenonabitişenkomşuyapıarasın-dakalankısımdabirçeşmemevcuttur.Yapıtopluluğu,güneydoğudankuzeyba-tıyadoğruçeşitliaçılaryaparakuzananbirdizidükkânlaçevrilidir.Günümüzdekuzeydekimedresehücrelerininbüyükbirbölümüdedışarıyaaçılandükkânlaradö-nüştürülmüştür.Duvarlarıkesmetaşmalzemeylekaplıcamininharimieninedikdörtgenplanlı,ikisahınlıbirdüzenesahiptir.Harimindoğuvebatıkısımlarındakitaşıyıcısistem,ze-minveüstdöşemekotuaçısındanfarklı-lıkgöstermektedir.Doğukısımdazeminvehaçtonozluüstörtükotubatıdakileregöredahadüşüktür.Yapıdaharimortadabeşsütunavebirbağımsızpâyeyeoturançiftsırahalindekiondörthaçtonozlaör-tülüdür.Tonozlar,duvarlar,ayaklar,göm-mepâyevesütunçelerlebunlarınbaşlık-larıtaştan,bağımsızsütunlarıngövdeleri

rasındaiseUfa’dakiRusyaMüslümanla-rınınMerkezîDinîNezâreti,İçRusyaveSibiryabölgesindekimüslümanlarınmer-kezikonumundadır(Rus ya’nın ba tı böl ge le ri 
ve Kaf kas ya müs lü man la rı ay rı ör güt len me ye 
sa hip tir).

2010yılınüfussayımısonuçlarınagöreUfa’nınnüfusu1.072.291’dir.Bunüfu-sun% 49’unuRuslar,% 28’iniTatarlar,
% 17’siniBaşkırtlarve% 6’sınıdiğermilli-yetleroluşturmaktadır.İlkcaminin1830’-dainşaedildiğiUfa’da2013yılıitibariyleonsekizcamibulunmaktadır.BunlardanenbüyüğüolanLâle(Tül pan)Camiimima-risiyledikkatçekmektedirveşehregelenturistlerinziyaretettiğiyerlerdenbiridir.Ufa’daonyedidevletmüzesi,otuzdanfazlaüniversitebulunmaktadır (2013). ŞehrinenbüyükkütüphanesiZekiVelidiToganadınıtaşımaktadır(ün lü Türk ta rih-
çi si To gan, XX. yüz yı lın baş la rın da bu şe hir de ki 
Os ma ni ye Med re se si’nde de oku muş tur).Baş-kırdistanİlimlerAkademisiveakademiyebağlıTarih,DilveEdebiyatEnstitüsüileGilim(İlim)YayınevibaşşehirUfa’nınenönemliilimveyayınmerkezlerininbaşındagelmektedir.

BİBLİYOGRAFYA:R.G.Kuzeev, Pro is hoj de nie Ros siys ko go Na-

ro da. Et ni çes kiy Sos tav, İs to ri ya Ras se le ni ya, 
Mos ko va 1974, s. 219; a.mlf., İtil-Ural Türk le ri 
(trc.ArifAcaloğlu), İs tan bul 2005, s. 456; İs toriya 
Ufı: Krat kiy Oçerk, Ufa 1981; Baş kor tostan. 
Krat ka ya Ent sik lo pe di ya, Ufa 1996, tür.yer.; S. İ.Rudenko, Baş kurt lar (trc.Roza-İklilKurban), 
Kon ya 2001, s. 36-37; Na ro dı Baş kor tos ta na. İs-
to ri ko-Et nog ra fi çes kie Oçer ki, Ufa 2002, tür. yer.; F.G.Hisamitdinova, Naz va ni ya Başkr skih Na-
se len nıh Punk tov XVI-XIX Ve kov, Ufa 2005, 

tür.yer.; a.mlf.–R.Z.Yanguzin, Ko ren nıe Na-
ro dı Ros sii: Baş ki rı, Ufa 2007, tür.yer.; İ.V.Nig-matullina, Sta ra ya Ufa, Ufa 2007; A.K.Matveev, 
Geog ra fi çes kie Naz va ni ya Ura la: To po no mi çes-

kiy Slo vary, Eka te rin burg 2008, s. 294-296; İlyasKamalov,“Baş lan gıç tan Gü nü mü ze Baş kurt lar”, 
Ta rih ten Bu gü ne Baş kurt lar: Ta rih, Dil ve Kül-
tür Üze ri ne İn ce le me ler (haz. A. Me lek Öz yet gin 

v.dğr.), İs tan bul 2008, s. 25-38; A.R.Şirgazin–D.B.Kalimullina, Ufa. Pam yat ni ki İs lams koy Kul-
tu rı, Ufa 2008, s. 11-28; “Res pub li ka Baş kor tos-
tan”, Ta tars ka ya Ent sik lo pe di ya, Ka zan 2010, 

V, 60-61; TuncerBaykara,“To gan, Ah met Ze ki 
Ve li di”, DİA, XLI, 209.

ÿİlyasKemaloğlu

– —ULUCAMİ
˜ ™

AntakyaUlucamiiveKülliyesi.HatayiliAntakyamerkezilçesindeyeralankülliyecami,medrese,yazlıkcami,şadırvan,ikiadettürbe,çeşme,imaretvedükkânlargibifarklıdönemlerdeinşaedilmişyapı-lardanmeydanagelmiştir.Caminininşatarihikesinolarakbilinmemektedir.Bu

Antakya Ulucamii’nin minaresi ve avlunun kuzey kısmında 

yer alan medrese

iseyekpâregranittendir.Yalnızcabatıdakisonsütununüstkısmıkesmetaştandır.Güneyvebatıduvarlarıdıştandörtgenduvarpayandalarıyladesteklenmiştir.Harimeavludankuzeyduvarındaaçılanüçayrıbasıkkemerlikapıdangirilir.Kapı-larınikisibatıkısmına,biridoğukısmınadenkgelmektedir.Hariminzeminiavluko-tundanoldukçayüksektutulmuştur.Ha-rimeçıkış,kapılarınönlerineyerleştirilenyarımdaireplanlıkesmetaşbasamaklarlasağlanmıştır.Harimiçiftsırapencereyleaydınlananyapıdagüneyvebatıdakiüstsırapencerelerbasık,kuzeyduvardakilerisesivrikemerlidir.Herbirüstpencerealtındayuvarlakkemerliikişeraltpen-cerebulunmaktadır.Kuzeycephedeikiüstpencerealtınabirerkapıaçıklığıdenkgelmiştir.Doğudayeralanbölümdeiseyalnızcabasıkkemerlialtsırapencerelervardır.Harimdeayrıcamihrapnişiiçindekaşkemerliküçükbirpenceremevcuttur.Kuzeycephenindoğukısmındakikapıvepencereaçıklıklarınınöncedendahage-nişolduğuduvardakibirleşimizlerindenveüstlerindekibirersağırsivrikemerdenanlaşılmaktadır.Doğukısmı,dershaneyadayazlıkcamiolarakkullanılanbağımsızbireyvanikensonradanyanınaeklenenyadayenilenenbatıkısmıylabirleştirilmişolmalıdır.Mihrapyalınelealınmışvesivrikemer-lesonlandırılmıştır.Bunukuşatandik-dörtgençerçevenintepeliğindebirsıra
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oluşturmaktadır.Batıcephesindebasıkkemerligirişkapısıvebirmazgalpencereilegüneycephesindebirtepepenceresibulunur.Haçtonozludöşemesi,muhdesbetonarmedüzçatıylaörtülmüştür.Yapıilecamiduvarıarasındakiilişkitürbeninsonradaneklendiğinigöstermekte,ba-sitveyalınyapısıgeçdönemeişaretet-mektedir.ŞeyhHüseyinEfendiTürbesi. Caminingüneyindeyeralankareplanlıdoğaltaşyapılıtürbehaçtonozlaörtül-müş,üzerimuhdesalaturkakiremitkap-lıkırmaçatıilekapatılmıştır.Girişidoğucephesininortasındadır.Batıcephesindeaynıaksüzerindebirpenceresivardır.
Çeşme.Caminingüneyduvarınadoğuyöndenbitişenvedoğuyadoğruçıkıntıyapankomşuyapınınkuzeycephesindedikdörtgenplanlısivrikemerliyalınbirniştenibarettir.İmaret.Caminingüney-doğusundakiyapıikiayrıkütlehalindedüzenlenmiştir.Güneydedoğu-batıdoğ-rultusundakonumlananikimekânveba-tıdadiğerinezıtdoğrultudaüçmekândanoluşur.Buradayanmekânlaraortadakieyvanımsıbölümdengirilir.İmaretşehir-dekikonutmimarisineuygunbirkarak-tergösterir.Dükkânlar.Birinciavluyugü-neydoğudankuzeybatıyadoğrusınırlayandükkânların1929tarihliharitadabugünmevcutolanlardanfarklıkonumdavebi-çimdeolduğugörülür.Kaynaklarda1931 yılınınilkyarısındaulucamidükkânlarınınyıkıldığı,maliyetivakıflarcakarşılananye nidükkânlaryapıldığıbelirtilir.Kısmentaşvetuğladuvarlı,düzbetonarmeçatılımevcutdükkânlarbutarihteinşaedilen-lerolmalıdır.ŞehrinFransızişgaliveyö-netimialtındabulunduğubudönemdekarşımızaçıkaneklektikbezemekompo-zisyonuiçerenmevcutbatıavlukapısıdaaynıtarihteyapılmışolmalıdır.

BİBLİYOGRAFYA:MehmetTekin, An tak ya Ta ri hin den Yap rak-
lar ve Ha lef za de Sü rey ya Bey, An tak ya 1993, 

s. 63; a.mlf., Ha tay Ta ri hi: Os man lı Dö ne mi, 
An ka ra 2000, s. 32; AtamanDemir, Çağ lar İçin-
de An tak ya, İs tan bul 1996, s. 128, 158, 159, 
173; F.MineTemiz, XIX. Yüz yıl ve Son ra sın da 
An tak ya’nın Kent sel Me kan Olu şu mun da Mey-
da na Ge len De ği şik lik ler ve Kur tu luş Cad de-
si (dok to ra te zi, 2002), Yü zün cü Yıl Üni ver si te si 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 23, 36, 39; a.mlf.,
“An tak ya Ulu Ca mi Kül li ye si”, Ulus la ra ra sı Ka-
tı lım lı XV. Or ta çağ ve Türk Dö ne mi Ka zı la rı ve 
Sa nat Ta ri hi Araş tır ma la rı Sem poz yu mu, Es-

ki şe hir 2012, II, 771-774; AdemKara, XIX. Yüz-
yı lın İlk Ya rı sın da An tak ya 1800-1850 (dok to ra 

te zi, 2004), AÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 72; AhmetGündüz, XVI. Yüz yıl da An tak ya Ka za sı 
(1550-1584), Ha tay 2009, s. 38; HalilSahillioğlu,
“An tak ya”, DİA, III, 231.

ÿF. Mi ne Te miz

içineaçılmaktadır.Kesmetaşminareninkaidesikareplanlıolupgövdesiyirmiikikenarlıdır.Silindirikpetekkurşunkaplıkonikkülâhlasonlanmıştır.Üsttesiyah-beyaztaşlarlaalternatifpalmetlibirdiziişlenmişolupşerefesimukarnaslıgeçişesahiptir.Külâhınaltkısmındadaikirenklitaşişlemelimukarnassırasıvardır.
Medrese.Camininkuzeyduvarınadarkenarındanbitişikolanikihücre,batıdabasıkkemerlibirerkapıveikişerpenceredizisi,kuzeydebirpencerevekapıakslarıüzerindekibirerkaşkemerlipencerele-riyleavluyabakar.Kuzeyduvarıboyuncaönündebirsekisiolantaşduvarlıyapınınsokağabakanbatıcephesindedebasıkkemerliikipenceresivardır.Camidenson-rayapıldığıanlaşılanmedreseninkuzey-dekiikincibölümündeiseözgünhalindeminarenindoğusundabir,batısındaçeşitliboyutlardayedihücrebulunduğuanla-şılmaktadır.Güneycephesindekibasıkkemerlikapıvepencereaçıklıklarıavluyabakar.Minareninbatısındakalanonsıraaçıklığınüstündekaşkemerlibirertepepenceresimevcuttur.Medreseninherikibölümübirbiriyleuyumiçindedirveaynıyadayakıntarihlerdeinşaedilmişolma-lıdır.YazlıkCami.Günümüzdebirkısmıyıkılmışvekalanıbüyükölçüdedeğişikliğeuğramışolanbucamidenkalanizlerveşehrin1929tarihlikadastroharitasıince-lendiğindeeninedikdörtgenplanlı,doğu-dabir,kuzeydeikisütunaoturanüçsivrikemerliaçıklığa,güneydeortaakstakiyarımdaireplanlıvesivrikemerliyalınmihrabınikiyanındabulunanüçerbasıkkemerlipencereyesahipbiryapıdaoldu-ğuanlaşılmaktadır.Caminindoğuvebatıkısımlarıtekbiryapıhalinegetirildiktensonrainşaedilmişolmalıdır.
Şadırvan.Doğaltaştanonikikenar-lı suhaznesinesahiptir.Hazneninkö-şelerinebinenahşapdikmelereoturanahşapkonstrüksiyonlu,dıştansaçkaplıpiramidalkülâhlaörtülmüştür.Külâhınsaçaklarıahşapkaplamalıdır.Dikmelerkıvrımlıdesenleriolanahşapparçalarlabirbirinebağlanmış,dikmelerinçevre-sidıştanbellibiryüksekliğekadaryinehazneninüzerinebinen,desenlimetalkorkuluklaçevrilmiştir.Yapıgeçdönemeaittir.ŞeyhAbdurrahmanEfendiTürbesi. Camininkıbleduvarınabitişikolarakdo-ğaltaştaninşaedilentürbekareplanlıdır.Camimihrabınındoğusundakalanikin-cipencereaçıklığıtürbeyebakmaktavebunundoğusundakipayandaduvarıaynızamandatürbeninkuzeydoğuköşesini

mukarnasdizisiköşelerdebirerkandilliklebitirilmiştir.Doğukısmındayeralanikincimihrapyineyalınvesivrikemerlidir.Tepe-liğidüzdikdörtgenalınlığasahiptirveikiyandayalınbirerkandilliklebitirilmiştir.Minbermermerolupyeryerdoğaltaşmalzemekullanılmıştır.Aynalıkkısmınıneteklerindeüçadetkaşkemerliaçıklıkbu-lunmaktadır.Kapısımukarnaslıtepelikliolupbasıkkemerli,köşkaltındakiaçıklıkisesivrikemerlidir.Köşkkısmı,köşelerdesivrikemerlerlebirbirinebağlananmu-karnasbaşlıklıdörtsütunaoturankubbeileörtülmüştür.Korkuluktakarevedaire-leriçindebitkiselvegeometrikgeçmelerişlenmiştir.Camininkuzeycephesindeortaakstaikipencerearasındabironarımkitâbesiyeralır.Bütüncephelerdekapıvepencereaçıklıklarıkesmetaşsöveleriylecepheninkarakterinibelirleyenelemanlardır.Batıvegüneycephelerininaltkısımlarındabüyükboyutlukesmetaşlara,üstkısım-larındaisekabacayontulmuştaşlarayerverilmiştir.Batıcephesindekipayanda-larikiadetsivrikemerlebirbirinebağ-lanmıştır.Güneyduvarınınyapınındoğukısmındakalanbölümüyledoğucephe-simoloztaşlardanoluşmaktadır.Güneycephesinde,mihrabındoğusundakalanikilipenceredizisininortaaksınadenkgelenüstlükpenceresonradankapatıl-mıştır.İkincipencereiseburadakıbledu-varınabitişikolarakinşaedilentürbenin

Antakya Ulucamii’nin harim kısmından bir görünüş


