ULUCAMÝ
Akþehir Ulucamii. Konya’nýn Akþehir ilçesindeki cami, XIII. yüzyýl baþlarýnda inþa edilmiþ olup Anadolu Selçuklu Sultaný
I. Alâeddin Keykubad döneminde (12201237) geniþletilmiþtir. Ýlk yapýdan günümüze yalnýzca avluda yer alan, kitâbesine
göre 610 (1213) tarihli minare ulaþmýþtýr.
Çeþitli dönemlerde tamir gören yapýnýn
avlu duvarýnda 1226 (1811) tarihli bir çeþme bulunmaktadýr.
Aksaray
Ulucamii’nin
harim
kýsmýndan
bir görünüþ

taçkapý dikdörtgen formlu ve cepheden
taþkýn biçimde ele alýnmýþtýr. Mukarnaslý
kavsaraya sahip, sivri kemerli giriþin iki
yanýnda birer niþ görülmektedir. Cephenin iki yanýnda pilastýrlarla iki katlý düzenleme oluþturulmuþtur. Bu düzenlemelerden altta yer alanýnda mukarnaslý bir
niþ ve bunun üzerinde yatay yerleþtirilmiþ boþ bir kartuþ bulunmaktadýr. Bu düzenlemenin üzerinde dilimli, kör bir kemer
ve iki yanýnda birer rozet motifi mevcuttur. Üstte yer alan ikinci alanda ise þemse formunda bitkisel bezeme görülmektedir. Cephe düzenlemesi üstte profilli bir
korniþle sýnýrlandýrýlmýþ olup taçkapýnýn üstü içi bitkisel bezemeli üçgen alýnlýkla sonlanmaktadýr.
Yapý iç mekânda birbirine sivri kemerlerle baðlanan on iki pâye ile yirmi beþ birime ayrýlmýþtýr. Bu birimlerin üzeri mihrap önünde ve müezzin mahfilinde kubbe, diðer birimlerde tonozla örtülüdür. Tonozlar giriþte kilit taþý süslü kaburgalý tonoz, diðer birimlerde çapraz tonoz þeklindedir. Mihrap önünde yer alan kubbe
kývrýmlý kemerler üzerine oturmaktadýr; geçiþ Türk üçgenleriyle saðlanmýþtýr. Kubbe
eteðinde ve eksenlerde birer adet yuvarlak niþ görülmektedir. Bu niþlerin önceden
pencere açýklýðý olduðu ve örülerek kapatýldýðý düþünülmektedir. Müezzin mahfili önündeki kubbeye geçiþ pandantiflerle
saðlanmýþtýr. Bu birimin kuzeyinde mukarnaslý tonoz bulunmaktadýr. Yapýnýn kuzeyi iki kat halinde düzenlenmiþtir. Mahfile çýkýþ yapýnýn batý duvarýna bitiþik ahþap merdivenle saðlanmaktadýr, kuzey
cephesinde de bir dehlizle mahfile geçiþi
saðlayan bir kapý vardýr. Güney duvarýnýn
sað kýble köþesinde sonradan örülmüþ bir
kapý açýklýðý görülmektedir.
Yapýnýn süsleme açýsýndan en önemli
kýsmý ahþap minberidir. Selçuklu dönemi84

nin özgün örneklerinden biri olan minber
kündekârî tekniðiyle yapýlmýþ, sedef kakma ve kabartma süslemelerle deðerlendirilmiþtir. Bitkisel ve geometrik motiflerle bezenen minberin kapý kanatlarý ve korkuluklarýnda Selçuklu sülüsüyle yazýlmýþ
bazý sûreler vardýr. Güney duvarýnýn ekseninde yer alan, alçýdan yapýlmýþ mihrap
son dönem eseridir. Dikdörtgen çerçeveli
mihrap üstte dilimli bir kemer ve içinde
mukarnas kavsaralý niþten meydana gelmektedir. Niþin iki yanýnda birer kabara
bulunmaktadýr. 1925’te yapýlan onarýmlar
sýrasýnda yenilenen minare caminin güneybatýsýnda, yapýdan baðýmsýz þekilde ele
alýnmýþtýr. Kesme taþtan minarenin kürsü
kýsmý altýgen planlý, gövdesi çokgen formludur. Çift þerefeli olan minare üstte konik
bir külâhla sonlanmaktadýr. Geçirdiði tamirler neticesinde dýþ cephesinde bir takým deðiþiklikler yapýlan Aksaray Ulucamii
iç planý ile özgünlüðünü korumaktadýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Muallim Sapancalý Hüsnü, Hasan Daðý’nda Ýlmî Cevelan (haz. Nevzat Topal), Konya 2009, s.
54-58; E. Diez v.dðr., Karaman Devri Sanatý, Ýstanbul 1950, s. 12; A. Gabriel, Niðde Türk Anýtlarý (trc. Ahmed Akif Tütenk), Ankara 1962, s.
72-73; Konyalý, Niðde Aksaray Tarihi, I, 12211287; a.mlf., “Aksaray Ulu Camii”, VD, sy. 10
(1973), s. 273-288; Zeki Sönmez, Baþlangýcýndan 16. Yüzyýla Kadar Anadolu Türk-Ýslâm Mimarisinde Sanatçýlar, Ankara 1989, s. 177-178,
322-324; Muhammet Görür, Anadolu Selçuklu
ve Beylikler Döneminde Aksaray Þehri (yüksek
lisans tezi, 1991), Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, s. 93-110; Zafer Bayburtluoðlu,
Anadolu’da Selçuklu Dönemi Yapý Sanatçýlarý,
Erzurum 1993, s. 177-179; Osman Nuri Dülgerler, Karamanoðullarý Dönemi Mimarisi, Ankara
2006, s. 78-80; Zeki Oral, “Anadolu’da San’at Deðeri Olan Ahþap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”, VD, sy. 5 (1962), s. 26-29; Yýlmaz Önge,
“Anadolu’nun Türk-Ýslâm Devri Yapýlarýnda Enteresan Bazý Taþ Kemer ve Tonozlar”, EFAD, sy.
9 (1978), s. 327-328.

ÿZeynep Hatice Kurtbil

Duvarlarý sývalý olmakla birlikte sývalarýn
döküldüðü kýsýmlardan görülebildiði kadarýyla caminin duvarlarý moloz taþ-tuðla almaþýk örgülü olduðu anlaþýlmaktadýr.
Caminin önünde yakýn zamanda ilâve edilmiþ camekânlý bir son cemaat yeri mevcuttur. Son cemaat yerinde saðda mukarnaslý bir mihrap niþi vardýr. Ortada yer alan
ve geç devirde ele alýnan sivri kemerli bir
kapýdan beþ basamakla inilerek ulaþýlan
harim yatýk dikdörtgen planlý ise de batý
duvarý çarpýktýr. Mihraba dik yedi neften
meydana gelen harimde mihrap akstan
hafif sola kaymýþtýr. Nefler farklý kesitli sütun ve pâyelerin taþýdýðý tuðla örgülü sivri kemerlerle düzenlenmiþtir. Sütunlar ve
baþlýklar devþirmedir. Geniþ, sivri kemerli
açýklýklarla yanlara baðlanan ve kýrýk pandantiflerle geçiþi saðlanan onikigen kasnaklý mihrap önü kubbesi iki nefi kesmektedir. Kubbeyi taþýyan ayaklardan ikisi mihrap duvarýndan öne doðru çýkma yapmýþ,
serbest olan diðer ikisi ise “ L ” kesitli olarak ele alýnmýþtýr. Kubbe üstten piramidal
bir çatý, harim ise içten ahþap tavan, dýþtan kýrma çatýyla örtülüdür.
Harimin doðu ve batý cephelerinde üç,
güney cephesinde dört, kuzey cephesinde beþ pencere vardýr. Caminin doðu cephesinde harime geçiþi saðlayan bir kapý yer
almaktadýr. Üstte tuðladan sivri kemerli
biçimde düzenlenen kapý altta kesme taþtan basýk kemerli açýklýða sahiptir. Kapýnýn üstteki kemerinin iki yanýnda mozaik
çini kitâbe görülür. Yakýn dönemlerdeki
onarýmlar sonucu kapalý kýsýmlarý da açýða çýkarýlan çini mozaik süslemeli mihrapta görülen geometrik desenler fîrûze ve
patlýcan moru renklerindedir. Örgü düzenlemeli ve altý-on iki kollu yýldýzlardan meydana gelen geometrik desenli iki bordür
mihrabý üç yönden çevrelemektedir. Mukarnaslý yaþmaðýn konturlarý tuðla, içleri mozaik çinilerden geometrik desenlidir.
Köþelerde çarkýfelek formunda kûfî hatla
Ali ismi tekrarlanmýþtýr. Beþ kenarlý niþin
içerisinde her bir kenarý dilimli kemerli ve
geometrik süslemeli olarak düzenlenmiþtir. Üstte nesih hatla “Allahüekber” yazýsý
tekrar edilmiþtir.

ULUCAMÝ

Camiden ayrý olarak ele alýnan minare
avlunun kuzeydoðu köþesinde bulunmakta olup bir duvar ile camiye baðlanmaktadýr. Tuðla ve devþirme malzeme ile inþa edilmiþ kare kaide üzerinde yer alan
minare tuðladan silindirik gövdelidir. Kaidenin güney cephesinde kapý, batý cephesinde devþirme malzeme üzerine yazýlan ve minarenin 610 (1213) yýlýnda Said
Hacý Necmeddin Necibzâde Ebûsaîd Ýbrâhim adýna babasý tarafýndan yaptýrýldýðýný
belirten kitâbe mevcuttur. Sekizgen pabuçluðun üstü kirpi saçak gibi düzenlenmiþ olup her cephesinde sivri kemerli yüzeysel niþler vardýr. Niþlerden bazýlarýnýn
içlerinde fîrûze renkte sekiz kollu yýldýzlar
arasýnda patlýcan moru çiniler görülmektedir. Kirpi saçaklý geçiþe sahip þerefenin
buradan itibaren üst kýsmýnýn yenilendiði
anlaþýlmaktadýr. Avluda bulunan ve barok
özellikler gösteren þadýrvan altý sütuna
oturan bitkisel süslemeli baþlýklar üzerinde on iki kemerli kasnaklýdýr ve içten ahþap tavanlý, dýþtan kurþun kaplý sivri bir
külâhla örtülüdür. Mermerden dilimli haznesi üzerinde metal þebekeler vardýr.
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Balýkesir Ulucamii (bk. ZAÐANOS PAÞA
KÜLLÝYESÝ).

Bayburt Ulucamii. Anadolu Selçuklu Sultaný II. Mesud döneminde (1282-1299,
1302-1308) yaptýrýldýðý kabul edilen cami
özgün planý esas alýnarak 1970’li yýllarda
yeniden inþa edilmiþtir. Ýlk yapýdan günümüze harim mekânýna açýlan iki kapý, mihrap önü kubbesinin geçiþ elemaný olan mukarnaslý tromplardan birkaçý ve minare
ulaþmýþtýr. Yapý geçirdiði birçok deðiþime
raðmen özgün durumu hakkýnda fikir vermektedir. Vakýf kayýtlarýna göre caminin
XVI. yüzyýlda þehirdeki on bir zemin, iki
bahçe ile on beþ dükkân ve bir deðirmenin
kirasýndan müteþekkil evkafý mevcuttu.

Üç nefle bölünen dikdörtgen formlu bir
plan þemasý gösteren yapýnýn doðu yönünde son cemaat yeri bulunmaktadýr.

karnaslý kavsaralý mihrabýn iki yanýnda sýva altýnda birer kandil motifine rastlanmýþtýr.

Bayburt Ulucamii’nin planý

Buradaki ahþap direk ve konsollar zamanýmýza kadar gelmeyen ahþap bir son cemaat yerinin varlýðýný düþündürmektedir.
Mekânýn dýþ tarafýnda güney yönündeki
giriþ üzerinde 1266 (1850) tarihli bir onarým kitâbesi yer almaktadýr. Yapýda beþ
kitâbe de son cemaat yerindedir; bunlardan dördü geç devir Osmanlý kitâbesi, biri
de Ýlhanlý dönemine ait bir türbe kitâbesidir. Üst örtüsü içten ahþap kiriþli düz
dam þeklindeki son cemaat yerinden harime geçiþi saðlayan iki kapý vardýr. Kapýlardaki zengin geometrik, bitkisel ve figürlü süslemelerle Selçuklu geleneði yansýtýlmýþtýr. Dikdörtgen bir bordürün sýnýrladýðý sivri kemerli kapýda kemerin iç yüzeyi zencerek motifiyle, dýþ yüzeyi ise sekizgen geçmelerle dolgulanmýþtýr.
Harim mekâný dikdörtgen formlu, mihrap yönüne dik uzanan üç nefli, mihrap
önü kubbeli bir plana sahiptir. Nefleri meydana getiren sekiz adet kalýn taþ pâyenin
yüzeyleri sývalýdýr. Sivri kemerlerle birbirine baðlanan taþ pâyeler yapýnýn geçirdiði
bir onarýmda ahþap direklerle desteklenmiþtir. Yerel üslûpta ahþap iþçiliðine sahip bu destekler, ahþap kiriþli düz toprak
dam þeklindeki üst örtünün aðýrlýðýný ve
yapýnýn doðuya eðimini dengelemek amacýyla yapýlmýþ olmalýdýr. Mihrap önünde
iki pâyeye oturan üç geniþ sivri kemerin
teþkil ettiði kare mekânýn üzeri geçiþi mukarnaslý tromplarla saðlanan kubbe ile örtülüdür. Dýþtan algýlanmayan, kâgir olmasý muhtemel kubbe ahþap örtülüdür. Orta sahýn üzerinde kare formlu, sonradan
camla kapatýlan bir aydýnlýk feneri yer almaktadýr. Mihrabýn yanýnda ve son cemaat yerinde açýlan pencerelerin yaný sýra
aydýnlýk feneri de harim mekânýný aydýnlatmaktadýr. Döneminde çinili bir kompozisyona sahip bulunmasý muhtemel mihrap özgün haliyle günümüze ulaþmamýþtýr. Dikdörtgen çerçeveli, sivri kemerli, mu-

Caminin kuzeydoðusunda görülen tuðla minarenin silindirik gövdesi kare kesitli
bir kaideye oturan sekizgen pabuçluk üzerinde yükselir. Kaidedeki 1277 (1860-61)
tarihli kitâbe minarenin geç devirde onarým gördüðünü ortaya koyar. Kaidenin köþeleri pahlanmýþ, pabuçluðun her yüzü
hafif sivri kemerli yüzeysel niþlerle hareketlendirilmiþtir. Bu niþlerde yer yer bugüne kadar gelen mozaik çini parçalarý
görülmektedir. Ayný tekniðe þerefe altýný
dolanan basit mukarnaslý kuþaðýn hemen
altýnda da rastlanýr. Buradaki çini süslemeli kuþak da Selçuklu geleneðini sürdürmektedir. Mozaik çini tekniðiyle fîrûze ve patlýcan moru tonlarýnda ele alýnan
süslemede kompozisyonu geometrik ve
bitkisel öðeler oluþturmaktadýr.
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ÿTuðba Erzincan

Bergama Ulucamii. Ýzmir’in Bergama ilçesindeki cami 801 (1398-99) yýlýnda I. Bayezid (Yýldýrým) tarafýndan inþa ettirilmiþ
olup Yýldýrým Camii diye bilinmektedir. XX.
yüzyýlýn baþýnda bakýmsýz durumdaki yapý
1905’te bir onarým geçirmiþtir. Bazý araþtýrmacýlar bu onarýmlarda caminin üç cephesinin eski temelleri üzerine, arka cephesinin ise geniþletilerek onarýldýðýný düþünmektedir. Bu esnada yýkýk olan minare de onarýlmýþtýr. 1949’da yýkýlan minare
1956’da tekrar ele alýnmýþ, 1970-1971 yýllarýnda yapýlan onarýmlar sýrasýnda tamamen yýkýlarak yeniden inþa edilmiþtir. Þadýrvan da 1949 yýlýndan sonra eklenmiþtir.

Kesme taþ ve kaba yontu taþla inþa edilen yapýnýn kasnaklarýnda taþ ve tuðla almaþýk örgü, cephelerde yer yer devþirme
malzeme kullanýlmýþtýr. Aydýnlatmanýn be-

Bergama
Ulucamii’nin
planý
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