ULUCAM~*
-SELÇUKLU ~EHR~NDE ~SKASI BEL~RLEYEN B~R KAYNAK OLARAKTUNCER BAYKARA
I. B~ZANS ~EH~RLER~N~N FETH~~
A. Bizans ~ehirlerinin Fetih Arifesindelci Durumu:
Bizans imparatorlu~u, Roma'n~n mirasç~s~~olarak ortaya ç~ km~~, fakat
daha sonra ülkenin do~u kanad~~ile yetinmek zorunda kalm~~t~. Bu arada Sasani ~ran~~ile ba~layan büyük mücadelede de epeyce h~rpalanm~~~idi. Bu mücadele y~llar~nda güneyde geli~en ~slamiyetin do~urdu~u ~slam Devleti, VII.
yy. ortalar~ndan itibaren Bizans topraklar~na do~ru da harekete geçmi~,
önemli ba~ar~lar sa~lam~~t~. ~slam ordular~n~ n ve donanmas~n~n ~stanbul'a
yönelerek ~ehri birkaç kere ku~atmalar~na ra~men, bu ~ehri alamam~~lard~.
Bununla birlikte sonraki yüzy~llarda da ~slam ordulan, hemen her yaz Çukurova veya Malatya'daki hareket noktalar~ndan ~stanbul veya Anadolu içlerine
ak~ nlara devam etmi~lerdir.
Gerek Sasani ordular~ n~ n Anadolu içlerine kadar istilas~ , gerekse ~slamlar~n ak~ nlar~~sebebiyle, Anadolu'daki Bizans ~ehirleri veya yerle~ik nüfusu
önemli kay~plara u~ram~~t~. Bizans'~n d~~~güvenli~i sa~layamamas~~ üzerine
halk, derin ve yalç~n vadi içlerine çekilmi~ti. ~ehirlerin halk~~da sarp ve kayal~ k tepeler üzerine yapt~ klar~~kalelerde oturmu~lard~.
Efesos'un Bizans Devleti'nin hemen ba~lar~nda oldukça küçüldü~ü bilinmektedir. Çünkü ~ehrin eskiden hayli geni~~olan savunma surlar~na yetecek asker ç~ karamayan ~ehir yönetimi surlar~~daha dar bir alanda yenilemi~tir. Bu yeni dar alan dahi ~ehir halk~na geni~~geldi~inden içinde ya~ayamam~~lar, neticede halk, geride, 5-6 km. mesafedeki bir tepe üzerinde tesis ettikleri yeni kaleye s~~~nm~~lard~ r. Efesos ad~~ bu yeni yerle~imde de~i~mi~~
* Bu çal~~maya, asl~ nda kitap boyutunda bir monograf~~ olarak ba~lanm~~~idi. Antalya, Denizli, Niksar ve Tokat ile ilgili baz~~meseleler 1990'da yay~mlanan kitab~m~zda, Anadolu'nun Selçuklular De~Tindeki Sosyal ve iktisadi Tarihi Üzerinde Ara~t~rmalar, ortaya konulmu~~idi. Bu
defa, ayr~nt~l~~bilgilerin verilip meselelerin tart~~~laca~~~metnin gecikece~i ortaya ç~ kt~~~ndan,
özü, plan~~ de~i~tirilmeden sunulmu~tur.
Belleten C. LX, 3
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Türk devrindeki ad~n~n gösterece~i gibi Aya-sulug (Ayios Theologos) olmu~tur.
Özellikle Anadolu'nun bat~~kesimindeki canl~~ Roma dönemi ~ehirleri,
yeni Bizans devrinde, eski parlak hayatlar~n~~ devam ettirememi~lerdir.
Çünkü bu ~ehirlerin zenginli~i Roma'ya giden deniz yoluyla ba~lant~l~~idi.
Müslümanlar~n Akdeniz'e aç~larak Roma deniz gücüyle mücadeleye ba~lamalar~~ yan~nda, art~ k bütün yollar~ n Roma'ya aç~lmamas~~ da etkili olmu~tur.
Çünkü Anadolu için yeni merkez art~ k Eis-tin-polis, yani ~stanbul'dur. ~stanbulun devlet merkezi olarak ortaya ç~kmas~yla, eski Roma ba~lant~l~~yol düzeni ve bu yollann geli~tirdi~i ~ehirler de gerilemi~tir.
~stanbul, V ve VI. yüzrldan itibaren yeni bir yol düzeninin merkezi olmu~tur. Bu düzenin yak~n neticesi Bat~~Anadolu ~ehirlerinin gerilemesi, küçülmesi ve hatta bir süre sonra tamamen halk~ n~ n da~~lmas~~olmu~tur. Bu
konuda ~unu aç~kça söylemek mümkündür. E~er Türkler geldi~inde, ~ehirlerde hayat devam ediyorsa, ~ehrin ad~~da Türkçele~erek devam etmi~tir.
Konya, ~znik, Sivas, Malatya, Manisa, Kütahya, Bursa, Bergama, Ayasulu~~
gibi. Mesela Akdeniz k~y~lar~nda; Roma ça~~~harabeleri, hayli önemli olan
Perge veya Side, XI. yüzy~lda tamamen bo~alm~~~gibidir. Buna kar~~l~ k, yöre
halk~nca Adelle ~eklinde ifade edilen Antalya, önemli bir yerli nüfusa sahiptir.
Güzel-hisar diye an~lan ~imdiki Ayd~n'~n kadim ad~~Tralles imi~; ama
Türkler geldi~inde bu ad~~bilecek ve ya~atacak kimse kalmam~~~olmal~d~ r.
Ayn~~ ~ekilde Nyssa da Sultan-hisar olmu~ tur. Daha do~udaki Laodikeia, Ladik veya Laz~kiyye biçiminde devam etti~ine göre buradaki hayat devam etmi~tir. Hele, Bizans devrinin sarp ve kayal~ k arazi üzerindeki kalelerinin, yani
kastralann en güzel örneklerinden birisi olan Khonae, Türklerce Honas olarak bilinmi~tir. Nitekim bugün de ad~~Honaz'd~r. Oysa daha do~udaki Apamae, yok olmu~~olmal~~ki, Türkler devrinde yerinde kurulan kasaban~n ad~~
da Geyikler veya ondan ç~ km~~~olan Dinar'd~ rl.
~u gerçek tespit edilmi~tir ki, XI. yüzy~l~n son çeyre~inde Türkler bu ülkeye geldiklerinde, Roma ça~~ ndaki gibi canl~~ve hareketli bir iktisadi hayat,
kalabal~ k ve refah içinde bir nüfus söz konusu de~ildir. Gerçi ~ehirlerin
Roma ça~~ndaki adlar~~devam etmektedir: ~zmir, daha do~rusu Smyrna, Es1 Dönemin umumu bir tahlili için bk. Tuncer Baykara, Anadolu'nun Selçuklular Dev~-indeki Sosyal ve ~kdsadi Tarihi Üzerinde Ara~t~rmalar, ~zmir 1990.
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mira olarak ya~ar ama, Roma ça~~n~n geni~~alanl~~ ~ehri yerine Bizans devrinde ~zmir, Kadifekale'deki dar bir alanda s~k~~m~~t~r. Hatta XIII. yy. ortalar~nda deniz kenar~na Cenevizliler geleceklerdir. Ankara'da da durum farld~~
de~ildir. Hele çoklar~n~n gelip geçerken gördü~ü Afyon Karahisar kalesi Bizans kastralarm~n durumunu çok aç~k olarak gösterebilir. Kale d~~~ndaki
alana, rabada, yerle~me ancak Anadolu'nun kuzey k~s~mlar~~için söz konusudur.
Genelde, Bizans ça~~~~ehirlerinin, daha do~rusu kastralar~n~n küçük
alanl~~oldu~unu bilmeyen baz~~ara~t~r~c~lar, ta~rada ya~ayan halk~n, bir tehlike an~nda kaleye s~~~nd~~~n~~belirtmektedirler. Gerçekten de Dani~mendname gibi, fetih y~llar~n~~da yans~tan baz~~destanlarda bu türden kay~tlar vard~r. Fakat bu görünü~, sadece Niksar, Tokat gibi, Anadolu'nun belirli bir
çevresine ait olsa gerekir. Bu arada, yörede ya~ayanlar~~içeriye alabilmek,
herhalde sadece oldukça geni~~alanl~~kale-~ehirler için, mesela Malatya, ~znik
veya Diyarbekir (Amid) söz konusu olabilir. Bizans kastralar~mn büyük ço~unlu~u zaten küçük ve dar bir alan~~kapsamaktad~r: Ayasulu~, Honaz, Karahisarlar, Bursa, ~zmir (Kadifekale), Kütahya, Kastamonu, Ankara, Niksar,
Turhal, Zile, Divri~i, Bayburt, Harput gibi.
K~sacas~~Türkler geldi~inde, Anadolu sahas~ndaki kaleler oldukça sarp,
alanlar~~küçük idi. Sadece baz~~ ~ehirlerin kaleleri, gerçekten ~ehir denebilecek bir nüfusu alabilecek geni~liktedir: ~znik, Malatya Amid (Diyarbekir) ve
daha bir-iki yerle s~n~rl~d~r. Ötekiler en fazla 200 evin s~~abilece~i gerçekten
dar ve s~k~~~k tepe üzerleridir. Afyon Karahisar gibi olanlarda ise bu alan 50
ev ile s~n~rl~d~r.
Türkler geldi~inde, Bizans ~ehirlerinin ve kalelerinin insan unsuru oldukça zay~f idi. Türkler bu ülkede, zaten kalabal~k olmayan ~ehir=kaleleri
fazla bir güçlük çekmeden zaptetmi~lerdir. Bunlar~n nüfusu azd~r ama, bulunduklar~~yerler oldukça sarp olduklar~ndan yine de mücadele etmi~lerdir.
Kalelerin al~nmas~ , fetih olay~~ile ilgili ayr~nt~lara girmeden, önemli buldu~umuz tek bir unsurdan söz edece~iz.

B. Fetih Olay~ :
1. Kilisenin mescid edilmesi : Türk gelene~inde, sonraki yüzy~llara kadar
yans~yan bir gerçek, fethedilen kaledeki, bir ba~ka ifade ile ~ehirdeki en
önemli kilisenin veya dini mabedin camiye çevrilmesidir. Gerek surlar~n üzerinde gerekse bu kilisenin çaus~nda veya çan kulesinde ezan okunmas~~ da
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meselenin bir ba~ka yönüdür. Konumuz aç~s~ndan önemli olan, kalede bulunan kilisenin mescide, daha do~rusu cuma mescidine Mescid ül-Camiye
çevrilmesidir2. Böylece Türkler, kale içinde ibadetlerini yapabilecekleri bir
mekâna, bir mabede kavu~mu~~oluyorlard~.
Kalede camiye, cuma namaz~~k~l~nabilecek bir mescide dönü~türülen kilise ilk önemli gerçektir. Bu yap~, kiliseden çevrilmi~~olmas~~sebebiyle, genellikle halk aras~nda Kilise Camii diye an~labilir. Bu mabedin halk aras~ndaki
bir di~er adlanmas~, fetih olay~~ile yak~n ilgisinden dolay~~ Fatih, Fetih veya
Fethiye Camii3 diye de olabilir. Burada üzerinde durmak istedi~imiz as~l
özelli~i, bunun Fethiye Camii diye an~lmas~d~ r. Bir üçüncü adland~rma, kalenin fatihinin ad~yla amlmas~d~ ri. Fatih olan bey veya sultan, bu yap~p camiye çeviren en önemli ~ahsiyet oldu~undan genelde onun ad~yla da al~nabilir. Nitekim yüzy~llar sonra dahi Girit adas~nda Resmo Kalesi'ndeki cami,
fethi s~ras~ndaki Osmanl~~padi~ah~~olan Sultan ~brahim'in ad~yla an~l~yordu.
Bunun gibi, XI ve XII. yüzy~llarda, ayn~~esasda an~lmas~~muhtemel camilerin
isimleriyle ilgili bilgileri ne yaz~ k ki kaynaklarda bulam~yoruz. En iyi bilinen
gerçek, kiliseden çevrilen camilerin genellikle Fetih/Fethiye Camii diye
an~lmalar~d~r.
Kiliseden camiye çevrilen bu yap~ , yüksek bir tepenin üzerinde bulunan
kalenin, Bizans kastras~n~ n içindedir. Fetih günlerinde kumandan olan sultan veya bey, ilk cuma namaz~n~~bu camide lulm~~ur. Bu camiin fetihle ilgili
olarak halk aras~ nda etkili bir önemi, hat~ras~~vard~r. Kiliseden camiye çevrilmi~~olmas~~ona ayr~~bir önem ve özellik vermektedir. Bu özelli~i sebebiyledir ki fethiye camileri uzun bir zaman, kalelerde etkin yerlerini korumu~lard~ r. Mesela Ayasulu~~fethedildi~inde, St. Jean Kilisesi camiye çevrilmi~,
kö~esine bir minare eklenerek uzun bir süre kullan~lm~~t~r. Tabianyla sözünü
etti~imiz kilise/fetih camileri mimari bak~ mdan fethedenlerin herhangi bir
özelli~ini yans~ tmamaktad~r.
2 Sinop'un 1214'teki fethi sonras~ nda kilisenin mescid-i cami yap~lmas~~ : ~bn Bibi, El Evamirü7 AJaiye..., (t~pk~~bas~m) Ankara 1956, s. 154. Kiliselerin mescid edilmesiyle ilgili olarak dönemin tarihlerinde bilgi çoktur: Bk. S. Vryonis Jr., The Decline of Medieval Hellenism..., University of California Press, 1971.
3 Fetih/Fethiye/Fatih Camii isimleri, dönemin kay~ tlar~nda de~il, sonraki zamanlar~n hat~ras~~olarak bilinmektedir. H. Hüsameddin Efendi, Amasya Tarihi, I, 122, 155; perakende kay~ tlar, özellikle Evliya Celebi'de çoktur.
4 Osmanl~~ dönemi hauralarmda s~ kça görülür: Evliya Celebi'de pek çok örnek vard~ r. GiritResmo'da bizzat görülmü~tür.
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Fetih y~llanndaki sava~~~artlar~n~n ard~ ndan, aradan bir zaman geçip durum ola~ana dönünce, kale camilerinde, kaledeki Türklerin d~~~ nda, çevredeki Müslümanlar da cuma ba~ ta olmak üzere bayram namazlann~~da k~lmaktad~r. Bilindi~i gibi vakit namazlanmn cemaatle k~l~nmas~~farz de~il, fakat daha iyidir. Bu sebepledir ki kilise/fethiye veya kale camilerinin as~l i~levleri cuma namazlanndad~r.
2. Kale erlerinin yerle~tirilmesi : Kale Türklerin eline geçince, yap~lan
bir di~er i~, kalenin devaml~~ elde tutulmas~~için görevlilerin yerle~tirilmesidirs. Kaleye bir yetkili ve yetenekli kumandan/kütüval (Osmanl~~ devrinde
dizdar) ile sava~~için çe~idi ihtisas erbab~~(zenberekçi, neftci vs.) ile erler tayin edilirdi. Bu arada kale camiinde hatib-imam ve müezzin de görevlendirildi. Kale camiindeki bu dini görevliler de, kale askerinden say~l~yor ve geçimlerini tahsis edilen dirlikten sa~l~yorlar&
Kalenin büyüklü~üne göre, savunma için yeterli say~da yerle~tirilen
Türkler, buras~ n~n ilk Türk nüfusunu, te~kil etmi~lerdir. Kalenin büyüklük
ve önemine göre kale erlerinin say~s~, 20-200 aile aras~ nda de~i~iyordu. Bu
kale erlerinin geçimleri, bir ba~ka ifade ile hayatlann~n idamesi, için genellikle civarlanndaki yerlerin köy vs. vergi gelirleri, dirlik olarak tahsis ediliyordu. Böylece onlar~n, sadece askerlik yapmalar~, kaleyi gece gündüz koruyup kollamalar~~sa~lanmak istenmi~dr. Kale küdival veya dizdar' ba~ta olmak
üzere erlerin, kaleden d~~ar~~ç~kmalar~~söz konusu de~ildir. Dolay~s~yla onlar~n cuma namazlann~~ k~labilmeleri için, kale camiinin varl~~~~ayr~~ve kesin
bir zorunluluktur.
Kale erleri kale camiinin esas cemaatini te~kil ediyorlard~. Böylece zaten
eski mabed, kalenin büyüklü~üne, yani alabilece~i insan say~s~na göre yap~ld~~~ndan, kiliseden çevrilen cami de kaledeki Türk nüfusuna yeterli olabilmektedir. Dolay~s~yla, bu mabed, hem H~ristiyanlar hem de ~slamlar için kalede oturabilecek insan unsurunu kar~~layacak bir geni~likte idi.

5 Zaptedilen kalelere, güvenilir bir k~l tüm] ile cr~ndiyan, müstal~ f~zan i sipalilyan-~~gdzide
tayinleri, ~zzeddin Keykavus'un Güney Anadolu harekat~nda da zikredilir: ibn Bit~i, s. 186-188.
Erken tarihlerde de durumun aynen yap~ld~~~, daha geç devirdeki ilk Osmanl~~kayulanyla da
tespit edilebilir.
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II.

NÜFUS ARTI~I

A. Kaledeki Ola~an Nüfus Art~~~ :
1. Kalelerin nüfus durumu : Her ne ~ekilde, sava~la veya bar~~la, al~nm~~~
olursa olsun kalede Türkler etkin durumdad~rlar. E~er kale bir hücum sonucu fethedilmi~~ise, zaten mücadele sebebiyle kalenin içinde pek az nüfus
kalm~~~olabilir. Geride kalanlar ise, d~~ar~ ya gönderilerek orada iskân ettirilmi~lerdir6. Ancak geni~~~ehir sahas~~olan yerlerde, elbette halk~n bir k~sm~,
eski yerlerinde oturmaya devam etmi~~olabilir. Teslim olmalar~~durumunda
ise, kalenin askeri güvenlik m~ nukas~~Türklerin elinde olmas~~gerekti~inden,
kalenin bir k~sm~~yine de bo~altunl~yordu.
Gerek kaleden at~lan, gerekse bo~ altunlan insanlar, kale surlar~n~n d~~~ nda rabad diyebilece~imiz uygun bir yerde kalabilecekleri gibi, daha uzak
bir mesafeye de gidebilirler. Dadybra, Niksar ve Ankara'da kaleden ç~kan~lanlar, surlar~ n hemen dibindeki yeni mahallerde ikamet etmeye ba~lam~~lard~ r. Buna kar~~l~k Konya'dan ayr~ lmaya mecbur edilenler, 8-10 km. mesafedeki Sille kasabas~ nda oturmu~lard~r7.
Kalede, hem yeni fatihlerden, hem de eskilerden insanlar bulunabilirler. Böylece yanyana evlerde oturan insanlar~n birbirleriyle ili~ kilerine dair,
ilk fetih y~llar~ndan baz~~ olumsuz hat~ ralar kalm~~t~ r. Özellikle cuma günü,
bütün Türk erkeklerinin cuma namaz~na gitmeleri zaman~ n~~f~rsat kollayan
yerliler, zaman zaman cami kap~lar~n~~tutarak Türklere kar~~~harekete ve katliama giri~mi~ lerdir. Bunun Antalya'da geç tarihten bir kayd~n~~buluyorsak
da, öteki yerlerde, geç devir rivayetleri d~~~nda aç~ k bilgiler yoktur. Bununla
birlikte bu türden rivayetlerin bir gerçe~i yans~ tm~~~oldu~unu ve Türklerin,
sonraki zamanlarda çok ihtiyatl~~hareket ettiklerini söyleyebilirizs.
Kaledeki nüfusun yanyana ya~amalanndaki mahzur ve tehlikeler, iki taraf aras~nda bir sur yap~ larak giderilmeye çal~~~lm~~ur. Hatta bazen bu da yeterli görülmemi~, cuma günü cuma namaz~~ s~ ras~nda, namaz süresince H~6 Kaleden ç~ kart~lan yerli halk ile ilgili olarak Niketas'~n Dadybra (Devrel(?) için 1196 tarihindeki kayd~ m S. Vryonis oldukça s~k kullanm~~t~r: Ayn~~eser, 129, 162, 198, 227, not: 495.; ayn~~
olay için bk. O. Turan, Selçuklular Zaman~ nda Türkiye, ~stanbul 1971, s. 219.
7 Konya'dan ayr~ lmaya mecbur edilenlerin Sille'de iskasnlanyla ilgili bk. T.Baykara, Türkiye
Selçuklular~~De~rinde Konya, Ankara 1985.
8 Antalya'daki durum için bk. T. Baykara, Anadolu'nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve
iktisadi Tarihi Üzerinde Ara~t~rmalar, ~zmir 1990, s. 109-114.
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ristiyan k~sm~n~n kap~lar~~ kapat~lmakta ve namaz bitince aç~lmaktad~ r. Böylece Türkler vaktiyle duyduklar~~ ac~~hauralar~n yeniden olu~mas~na imkan
vermek istememi~lerdir.
Kalede ilk fetih y~llar~ nda, Türklerin say~lar~~merak edilebilir. Kaledeki
nüfusu bilmek için kale alan~n büyüklü~ü ilk ve en önemli unsurdur. Çünkü
meseleyi, bir bütün olarak ele almak gerekir. Kaledeki görevli asker, yani aile
say~s~n~~sonraki Osmanl~~ dönemi kay~ tlar~ ndan k~yas ederek bilsek bile, bu
sahaya yerle~en öteki Türk nüfusu da dü~ünmek gerekir. Kale sahas~ ndaki
Türk k~sm~ na s~~abilecek ev say~s~~ bilinince, nüfus da tahmin edilebilir.
Çünkü her evde ortalama 5-6 ki~i oldu~undan nüfusu bilmek imkan~~vard~r.
Bizans kastralarm~ n büyüklükleri göz önüne al~n~rsa, ilk fetih yüzy~l~~içindeki
nüfusun en fazla 1000 ki~i olabilece~ini san~yoruz.
Kaledeki nüfusu bilmek için Osmanl~~devrindeki tahrir say~lar~~ da bir fikir verebilir. Çünkü genelde kalenin fiziki sahas~~ayn~~ oldu~undan, alabilece~i asker say~s~~ ayn~~ ~ekilde devam etmi~~olabilir. Hatta Osmanl~ lar devrinde, özellikle ~ç Anadolu'daki eski Selçuklu ça~~~~ehirleri, iç-elde olduklar~ndan kalelerdeki asker kadrolar~~azalm~~~da olabilir. Osmanl~~ devrine ait
XVI. yüzy~l kay~ tlar~~ genellikle 20-200 ki~ilik kale kadrolar~ n~~göstermektedir.
Bu ise büyük kalelerde 1000-2000 küçüklerde ise 200-400 nüfus demek olsa
gerektir.
Önemli olan ikinci husus, kalelerdeki Türk nüfusu yan~ nda yerlilerin
nüfusunu da bilmektir. Bu hususta Osmanl~~devrindeki durumla k~yaslamak
imkan~~söz konusu olmad~~~ndan, bu nüfusu bilmek için, oturduklar~~sahan~n büyüklü~ü en önemli kaynakur. Sehir=kale içindeki bölünme sebebiyle
sahalarm~~bildi~imiz baz~~ ~ehirlerde (Niksar, Antalya, Uluborlu, Divri~i gibi)
durumu tahmin edebiliyoruz. Bu alanlara bak~l~ nca, kalelerde Türklerin,
daha fetih y~llar~nda, ötekilere göre en az~ndan üçte birlik bir durum sa~lad~ klar~n~~ söyleyebiliriz (Antalya gibi). Sonraki zamanlarda ise, Türkler kale
içinde yerlilerle nüfus bak~ m~ ndan e~it gibidirler (Uluborlu, Divri~i, Antalya).
Hemen ~u gerçe~i ilave etmemiz gerekiyor. Gerçi kale içinde yerlilerin
nüfusu Türklerle e~it say~lsa bile, kale d~~~ndaki alanlarda da Türklerin oturdu~unu unutmamak gerekir. Mesela, Niksar gibi geç Bizans devrinde de kalabal~ k olan bir ~ehirde, surlar içindeki nüfus söz konusu olsa bile Türkler,
yerli H~ ristiyan halka göre en az~ndan iki misli daha kalabal~ k olmu~lard~ r.
Bu durum, sur d~~~~nüfusla daha da artmaktad~ r.
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2. Kaledeki nüfus art~~~~: Kaledeki nüfus, fetih y~ llannda belirli bir kadroya ba~lanm~~~olmakla birlikte, zamanla kaledeki nüfus da artm~~ur. Bu nüfus art~~~ n~n ba~l~ ca iki temeli olabilir. Bunlardan ilki ola~an, tabii do~umdan olu~an art~~ ur. ~ kincisi ise, kalelere yeni Türk unsurlann~ n gelip yerle~melerinden ortaya ç~ kan art~~~kabul edilebilir. Burada, daha çok Türklerin
ola~an do~urganl~ klan sebebi ile belirli bir süre sonras~nda önemli bir nüfus
art~~~~gösterdiklerini, tarihin birçok döneminde de gördü~ümüzü ifade etmek istiyoruz.
Kalelerdeki nüfusun ola~an art~~~ , kale erlerinin gece-gündüz, kalede
oturmalanyla da yak~ ndan ilgilidir. Çünkü bunlar, sadece asker olup, geçimleri zaten sa~lanm~~~idi. Böylece bu Türkler, bir nesil sonra en az~ndan bir
misli art~~~göstermi~~olabilirler.
B. ~ehre=Kaleye Yeni Yerle~meler:
1. Nüfusun tabii art~~~ ndan olan büyüme : Tabii nüfus art~~~ , Türklerin
tarihin hemen her devrinde gösterdikleri art~~la izah edilebilir. Türk kad~n~n
do~urganl~~~~sebebiyle, eskiden beri h~zl~~ bir nüfus art~~~~vard~ r. Genelde
Türk ailesi 5 ki~i say~ lsa da bunu 6 olarak kabul edebiliriz: Ana-baba ile dört
evlat. Bazen ana-baba ile 3 evlat 5 ki~ilik nüfusu belirler. Biz yine de ana-baba
ile ikisi erkek ikisi k~ z dört evlad~~esas alal~ m. Bu iki erkek evlattan birisi babas~n~n yerine alacakt~ r. Öteki evlad ise, evlenip kendi evini yine babas~ n~ n
evinin yak~nlar~ nda ve uygun bir yerde kuracakt~r. Böylece kale sahas~ nda ev
yap~p yerle~ ilebilecek alanlar kale erlerinin çocuklar~~ taraf~ndan doldurulacakt~ r. Buna ~ehre=kaleye tabii nüfus art~~~ n~n yol açt~~~~yeni yerle~meler de
diyebiliriz.
Aradan bir nesil daha geçince, hem kale erinin torunu, hem de öteki evlad~n çocuklar~ yla, yeni evler yap~lmas~~daha da artacakur. Bu durumda kale
sahas~n~n ev yap~m~ na elveri~li yerleri tamamen dolabilecektir. Çünkü, kaleye ilk yerle~ enin ailesinin tabii ço~almas~n~ n ortaya koydu~u bir hakl~l~ k
neticesinde, öncelikle kale sahas~n~ n içindeki uygun yerlere evler yap~lm~~t~r.
Ev in~a edilebilecek yerlerin tamamen dolmas~yla, iskân art~ k kale sahas~n~n
d~~~ nda devam edebilecektir. Bu arada diyebiliriz ki, kale içindeki yeni iskânla birlikte, kale camiinin cemaatinin say~s~~ artm~~ , bu camiin alan~~ yetmemeye de ba~lam~~~olabilir.
Kale sahas~n~ n iskâna uygun yerleri, evlerle tamamen dolunca, kalenin
d~~~ nda, surlar~ n haricinde yeni bir yerle~me hareketi ba~lamak zorundad~ r.
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Kale erlerinin evlad~~ve torunlar~= elbette kalenin içiyle yak~n ba~lar~~vard~r. Zaten onlar~n kaledeki baba veya ata eviyle ilgileri, belki hisseli olarak
devam da etmektedir. Ancak, kalenin içi dolunca, kale surlar~n~n d~~~ndaki
ilk yerle~enlerin, kale erleriyle ilgili oldu~unu söyleyebiliriz. Bu yeni islân~n,
kale kap~s~n~n hemen yak~n~nda olmas~~ola~and~r. Çünkü kale kap~s~~vas~tas~yla kale içindeki akrabalar~~ve yak~nlar~yla mûnasebederini devam ettirebilecelderdir. Ayr~ca bu yeni iskân sahas~nda az nüfus bulundu~undan ve henüz bir çar~~~olu~mam~~~oldu~undan ihtiyaçlar~n~~da kale içindeki çar~~dan
(yukar~-çar~~ ) temin etmektedirler.
Burada bir hususu özellikle belirtmek gerekir. Bizans döneminde, kale
~ehirleri genellikle sarp ve kayal~k tepeler üzerinde kuruldu~undan, kale kap~lar~n~n hemen d~~~~veya yak~nlar~ , her zaman yeni bir iskan için everi~li olmayabilir. Afyon Karahisar kalesi örne~inden anla~~laca~~~gibi, nüfusun art~~~~
ile yeni iskan, a~a~~larda, kaleye giden yolun ba~lad~~~~yerde olu~mu~~olabilir.
Baz~~benzer kaleehirlerde de benzer durum görülmektedir (Bursa, Kastamonu).
Kale d~~~nda olu~maya ba~layan yeni mahallelerin kendilerine mahsus
mescidleri yap~lm~~~olabilir. Çünkü Selçuklu ~ehrinde de mahalle ile mescidinin özde~~gibi say~ld~~~n~~biliyoruz. Böyle olsa bile, yeni mahallenin sakinleri cuma ve bayram namazlar~~için kaledeki camiye gidiyorlard~. Kale oldukça yukarda oldu~undan bu gidi~-geli~ler zahmetli idi. Hele bu yeni yerle~menin sakinleri bir zaman geçip ya~lan~nca çektikleri zahmet daha da belirgin bir hal almaktad~r.
2. Göçer-evlilerin=Türk~nenlerin ~ehir hayat~na kat~lmas~~: Kale d~~~nda
yeni bir iskan hareketinin ba~lamas~ , yöredeki öteki Türklerin de dikkatini
çekmi~~olmal~d~r. Civarda oturan Türklerin, daha ilk zamanlardan itibaren
' la kat~lmalar~n~~pek mümkün görbüyük kitleler halinde kale içindeki islCa.~
memekteyiz. Kale içindeki hayata kat~lmak ancak çok zorlulda ve çok az ölçüde mümkün olabilse gerektir. Çünkü bu sahalarda oturanlar, yak~nlar~ndaki yerlere kendi evlad~ = yerle~mesini istiyordu9. Oysa, ~imdilerde kale
surlar~n~n d~~~nda ba~lam~~~olan iskâ.na kat~lmak oldukça kolayd~r. Böylece
Türkler için, hem ~ehrin nimetlerinden yararlanmak hem de gerekti~inde
9 N. Salkao~lu'nun tespitine göre, Divri~i Kalesi, "XIX. yüzy~l sonlar~na kadar bir mahalle
bannd~rm~stir. Halk o zamanlar 'Kalede yer al~nmaz, me~er ki miras kala dermi~". Necdet Sakao~lu, Türk Anadolu'da Mengikek Ogullan, Istanbul 1971, 5.118 ve not: 2.
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mevsimlik hayatlar~n~~devam ettirmek mümkün olabilecektir. Böyle dü~ünen
birçok Türk boyu, ~ehirlerdeki hayata kat~ larak bu mahallelere yerle~mi~~idiler. Nitekim XIII. yüzy~l~ n ba~lar~ndan itibaren ~ehirlerin mahalleleri aras~nda Türkmen mahallesi ad~n~~ta~~yardara rastl~yoruz (Ere~li, K~r~ehir). ~ehirlerde, ba~ka bir yerden göçüldü~ünû gösteren baz~~özel mahalle adlanndan gayri, genelde verilen Türkmen ad~, sonraki yüzy~llardaki ~ehire dahil
olma harekednde devam etmi~tir (Ku~adasfndaki Türkmen mahallesi gibi).
~ehirlerde nüfusun tabii art~~~~veya yeni yerle~melerle ortaya ç~kan bu
yeni durum, birçok meseleyi de beraberinde getirecektir.
III. 'YEN~~MESELELER

A. Kale Camiinin Yetmemesi:
Kale camiinin küçüklü~ü: Kale sahas~n~ n dolmas~, sur d~~~ndaki nüfusun giderek artmas~ , özellikle cuma günlerinde kale camiinin Türk cemaatine yetersizli~ini iyice aç~~a ç~karm~~t~r. Kale sahas~ ndaki yeni nüfus art~~~~
ile, kale camiinin cemaatinin artt~~~n~~yukarda belirtmi~~idik. Daha önce de
ifade etti~imiz üzere Kale camii, kaledeki nüfusa yeterli bir eski mabedin
camiye çevrilmi~~~ekli idi. Oysa ~imdi kalenin içi tamamen doldu~u gibi, kalenin d~~~ nda da yerle~meler ço~alm~~ ur. Hatta, bir zaman sonra sur d~~~ndaki nüfusun, kale içindeki nüfusdan daha çok oldu~u da söylenebilir. Böylece kale camiinin hacminin yetersizli~i aç~kça görülmekte idi.
Kale camiinin yerinin sarpl~~~: Kale camii, Bizans kastrasm~n mabedi
oldu~undan kastralann sarp özellikleri burada olumsuz bir unsur olarak görülmü~ tür. Çünkü sarp ve yalç~n kayal~ klar üzerinde kurulu Bizans kastralannda rahat bir ula~~ m söz konusu de~ildi. Böylece, sur d~~~ nda yerle~enlerin,
özellikle ya~l~~insanlar~ n kaledeki camiye gidip gelmeleri zahmetli olmaya
ba~lam~~t~r.
Yukar~da da dedi~imiz gibi, cuma namaz~~s~ras~nda al~nmas~~ola~an güvenlik tedbirleri sebebiyle erken bir zamanda kale kap~lar~n~n kapat~lmas~~
zorunlulu~u da kaledeki caminin rahat namaz lul~ nmas~~özelli~ini azaluyordu. Neticede hem küçük olu~lan, hem de oraya ula~~m~n kolay olmay~~~ ,
bir yeni meseleyi gündeme getirmi~tir. Çünkü aç~ kça görülmil~tür ki kale
camii art~ k yetmemektedir.
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B. Duruma Çare Aranmas~:

Namazgâh : Kale camiinin yetrnemesi üzerine, özellikle bayram namazlan aç~k alanlarda, meydan 'da k~l~nmaya ba~lanm~~t~r. Meydan gerçi,
k~bleyi belirleyen mihrab~~yarundaw, sade ölçülerde bir de minber yap~larak,
na~nazgâh olarak da kullan~l~yordu. Yaz mevsimlerinde veya iklimin uygun
olmas~~durumunda, cuma ve bayram namazlan da orada k~l~nm~~t~r. Fakat
Meydan'da cuma ve bayram namazlarm~n k~l~nmas~, meselenin çözümüne
yetmemekte, bunun için daha ba~ka çareler gerekmektedir.
Kale camiinin geni~letilmesi: Kale camiinin yetersizli~i aç~kça ortaya
nca,
ilk çare olarak, mevcud caminin yenilenerek geni~letilmesi akla
ç~ k~
gelmi~tir. Baz~~ ~ehirlerde böylesine bir geni~letme yap~lm~~~ve belirli bir süre
yeterli olmu~tur. Türk mimarisi özellikleri gösteren bütün kale camileri, böylesine yenilenen eski kilise-fetih camileridir. Bununla birlikte, birçok kale
içinde böyle bir geni~letme imkâns~z gibiydi. Çünkü buralarda kale camiinin
yeri, zaten iskân bak~m~ndan s~k~~~ k bir yerde olup, etraf~n~n aç~larak geni~letilmesi imkâns~z gibiydi. Bu arada camiin zaten eski olan yap~s~n~n daha
uzun bir süre dayanmas~~da bazen mümkün olmayabilirdi.
Kale camilerinin geni~letilmesine, Konya Kalesi'ndeki Alaeddin Camii
ilk akla gelen misal olabilir. Ancak bize kal~rsa Alaeddin Camii, daha erken
bir tarihte, kilise camiinden sonra yap~lan bir camidir. Ni~de'de oldu~u gibi,
Alaeddin Camii, eski kilise camiinin (muhtemelen Eflatun Kilisesi) geni~letilmesi biçiminde de~ildir. Alaeddin Camii'nin geni~letilmesi, Konya ~ehrinde, a~a~~da söz konusu edece~imiz plana uygun camilerin harap olu~lar~ndan sonra yap~lm~~~olsa gerektir.
Yukar~da da söyledi~imiz gibi, bugüne kadar gelen kale camileri içinde
Türk mimarisi özelliklerini ta~~makta olanlar, vaktiyle yenilenen ve geni~letilen yap~lard~r. Böylesine geni~letilen yap~lar veya Konya ve Ni~de'de oldu~u
gibi ayr~ca in~a edilen camiler, kale surlar~~içindeki iskân~n geli~mesiyle birlikte gerçekle~mi~tir.
Yeni bir cami yap~lmas~: Kale surlar~n~ n d~~~ ndaki iskân büyük boyutlara ula~~nca, yeni bir cami yap~lmas~~gereklili~i aç~kça ortaya ç~km~~t~r. Kale
camiinin geni~letilmesi mümkün olmay~nca veya yeni geni~letilen cami de
ihtiyaca yetmiyorsa, geriye tek çare olarak yeni bir camiinin yap~lmas~~kalÖ.Bak~rer, Anadolu Mihrablan, Ankara 1976.
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maktad~ r. Yeni bir cami ihtiyac~n~ n belirmesi beraberinde birçok soruyu da
getirmektedir. Öncelikle yeni camiin yap~lmas~ , kale içi sahas~~ geni~çe olan
~ehirlerde, yine kale sahas~ n~n içinde olmu~ tur (Konya, Ni~de). Fakat cami
yap~m~ ndaki as~ l büyük hareketlilik, surlar~ n d~~~ ndaki iskân~n iyice artmas~ ndan sonra görülecektir. Böyle bir durum, Anadolu'nun farkl~~yörelerinde,
farkl~~zamanlarda gerçekle~ecektir.
Daha önceleri de söyledi~imiz gibi, geç Bizans devrinde Tokat-Niksar
dolaylar~ nda Anadolu'nun öteki yörelerine göre daha canl~~ve kalabal~k bir
nüfus vard~. Dolay~s~ yla buralardaki ekonomik hayat çok daha iyi ~artlar içeriyordu. Bunun bir neticesi olarak da, kale sahas~n~ n dolup, iskân~n ~ehir
surlar~n~ n d~~~na ta~mas~ , buralarda çok daha erken bir zamanda, hemen
XII. yüzy~l ba~lar~nda görülmü~~olabilir. Buna kar~~l~ k, baz~~yörelerde, kale
sahas~n~ n dolup, Türklerin sur d~~~ na da yerle~meleri ancak XIII ve hatta
XIV. yüzy~ lda önemli meselelere yol açabilmi~ tir. Bu durum, zaten en iyi bir
~ekilde, yap~ m tarihleri bilinen cami (ulucamiler) sayesinde bilinmektedir.
IV. YEN~~B~R CAM~~ N YAPILMASI
A. Yerinin Seçilmesi:
1. Kale surlar~n~n d~~~ nda olmal~d~r : Yeni bir cami yap~lmas~~ kararla~~ nca, daha do~rusu böyle bir ihtiyaç ortaya ç~ k~ nca, yerinin belirlenmesi
önemlidir. Gerçi camilerin yerinin nereleri olmas~~gerekti~ine dair, bir k~s~m
tarihçilerin gerçekle ilgisiz hükümleri vard~ r. Onlara göre, ~ehirlerde önce
cami yap~ lmakta, iskân daha sonra bu camiin etraf~nda olu~maktad~r. Oysa,
yukar~ dan beri gösterdi~imiz geli~ meye göre, böyle bir olu~ um söz konusu
olamaz. Bir ba~ ka ifade ile cami, ~ehirlerin yeni geli~me istikametinde bo~~bir
alana yap~lacak de~ildir. Aksine, iskân geli~ip bir ihtiyaç aç~ kça belirip ortaya
ç~ k~ nca, bunu gidermek amac~ na yönelik olarak in~a edilecektir. Bu aç~ dan
yerinin, iskândan önce mi yoksa sonra m~~ belirlendi~i ayr~~ bir önem ta~~ r.
Burada gördü~ümüz gerçek, camiin, iskândan sonra ortaya ç~ kt~~~d~ r.
Camiin yeri, her~eyden önce nüfusun ço~unlu~unun bulundu~u yerde
olacakt~r. Art~k ~ehirlerin yeni iskân sahas~nda nüfusun a~~rl~~~ , kale surlar~n~n d~~~ ndad~r. Dolay~s~ yla yeni cami de surlar~n d~~~ ndaki alanda yap~ lacakt~ r. Zaten ~ehirlerin geli~ meleri de kale surlar~ n~ n d~~~ nda görülmektedir. Bu
sebeple yeni cami için, kale surlar~n~ n d~~~ ndaki alanda, uygun bir yer seçilecektir.
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Kale ile yak~ndan ili~kili olmal~d~r: Yukar~da, kale camiinin olumsuzluklanndan söz ederken, oraya gidi~-geli~in zorlu~unu belirtmi~~idik. Böyle
bir duruma imkan vermemek için, yeni in~aas~~tasarlanan camiinin kale ile
yak~ndan ili~kili bir yerde olmas~~gerekir. Çünkü kale ehli de kolayl~kla bu
camiye inip cuma namaz~n~~k~labilmelidir.
Gerçi, sonradan hem kale camiinde hem de yeni yap~lan camide cuma
namaz~~luhnabilmi~tir ama, fetih y~llar~nda ~ehirlerde bir yerde cuma namaz~~
k~l~nd~~~ndan bu ayr~~bir önem ta~~r. Kale ile kolayl~kla ili~ki kurulabilmesi
için yeni cami yerinin, kale ana giri~~kap~s~~yak~n~nda olmal~d~r. Böylece yeni
cami ile kale ana giri~i birbiriyle ilgili olacakt~r. Çünkü kale erleri de hemen
gerekti~inde kolayl~kla kalelerine gidebileceklerdir. Gerçi bu durumda zaten
nöbetçilerin cuma namaz~na gelmeleri beldenemez.

Oldukça sa~lam yap~la olmal~d~r: Camiler, surlar~n d~~~nda olacaldanndan yap~lar~n~n oldukça sa~lam olmas~~gerekmektedir. Eski hauralarda da
cuma namazlanyla ilgili olumsuzluklar bilindi~inden, camün adeta bir kale
gibi olmas~~da gerekmektedir.
Camilerin kale kap~lar~n~n tam kar~~s~nda ve çok sa~lam olarak yap~ld~klanm, XIV. yüzy~l kay~tlar~~da göstermektedir. Kad~~Burhaneddin'e ba~~e~meyen bir bey, Turharda kaleye kapan~nca, Kad~~Burhaneddin kalenin kar~~s~ndaki bo~~mescid-i camii, bir kale ~ekline sokarak kaleye s~~~nanlar~n yolunu kesmi~~idi". Benzer bir olay Sivas Ulucamiine s~~~n~p, Çelebi Mehmed'e
direnmek isteyen bir asi için M. Ne~ri'de anlaulmaktad~r". Gerçi camilerin
XIV. yüzy~l sonu ile XV. yy. ba~lar~ndaki bu durumlar~, ~ehir hayat~n~n geriledi~ini, ~ehrin sur d~~~ndaki birçok mahallesinin bo~ald~~uu bize aç~kça gösterir. Konumuz bu durumu yorumlamak olmad~~~ndan, sonradan Ulucami
diye an~lacak olan camilerin, a~a~~da söz konusu edece~imiz durumlar~n~,
dönemin tarihi kaptlanna da uygun oldu~unu belirtmelde yetinece~iz.
Netice olarak yer konusunda iki özellik bir araya gelince yeni camiin, kalenin ana giri~~kap~s~n~n hemen kar~~s~nda veya yak~n~ndaki bir uygun
alanda yap~lmas~~gerekmektedir.
11 Aziz bin Arde~ir, Bezm ü Rez~~~, 1928, s. 318; keza bk. Y. Wicel, Kad~~Burhaneddin Ahmed ve Devleti, Ankara 1970, s. 84'de sadece "mescid" kabul etmi~.
12 M. Nevi, Kitab-~~Cihann~lma, Ankara 1949-57,1. 403.
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B. Büyüklü~ü:
Kale ve ~ehir sakinlerinin hepsini kapsamahd~r: Yeni camiin büyüklü~ü için ilk temel ölçüt, hem kale hem de ~ehrin yeni semtlerindeki Türk
nüfusun tamam~n~~içine alabilecek bir büyüklükte olmas~~gereklili~idir. Böylece kale camiine s~~mayan cemaat bu yeni camiin içine s~~abilecektir.
Civardaki baz~~halk~n ihtiyac~na cevap verebilmeli: Camiin büyüklü~ü
biraz geni~~tutulmal~~ki, civardaki göçer-evli veya camii olmayan köylerin
halk~~da buraya geldi~inde camide rahatl~kla namaz k~labilmelidir. Bilindi~i
gibi her Türk köyünde cami olmayabilir. Camilerin oldu~u köyler, günümüz
köy adlar~ nda bile Camili diye yank~lann~~bulmu~tur. Böylece ~ehirlerin hemen yak~nlanndaki halk~~da, cuma veya bayram günleri buraya gelip namaz
ihtiyaçlar~n~~giderebilmelidirler.
Bununla birlikte yukar~da sayd~~~m~ z iki ölçütten özellikle ilkinin camilerin büyüldü~ünün belirlenmesinde etkili oldu~u söylenebilir.
C. Camii]] Yap~lmas~ :
1. Genel esaslar~~ve mali finansman~~: Cami, seçilen yeni yerinde ve yeni
olu~an mimari ve sanat ~artlar~nda in~a edilecektir. Bu arada hemen ifade
edelim ki camiin yap~ld~~~~yer bo~~ve ~ss~z bir alan olmad~~~ ndan buradakilerin mülklerini ve arsalann~~camiin yap~m~~için gönül r~zas~yla vermeleri veya
satmalan gerekir. Sultan~n pek çok ~eye yetkisi olmakla birlikte, sadece Allah
r~zas~~için yap~lan cami yerinin arsas~ n~~zorla almaya hakk~~yoktur. Belki bu
sebepledir ki ünlü camilerin yap~l~~~~s~ras~nda, baz~~çarp~kl~k veya öteki özellikleri izah için baz~~rivayetler anlat~l~ r.
Bursa Ulucamii'nin ortas~ndaki ~ad~rvan~ n yerinin vaktiyle, evini vermek
istemeyen böyle inatç~~birisine ait oldu~u rivayeti vard~r. Ayn~~ ~ekilde Niksar
Ulucamii'nin çarp~ kl~~~~da, r~zas~yla arsas~n~~ vermeyen birinin mülkünün
olu~u ile yorumlan~r. Bunlar~ n muhakkak olarak bir gerçe~i yans~tu~~~söylenebilir. Çünkü bu türden meseleler, cami in~aatlar~~ile ilgili olarak, hemen
bütün zamanlarda söz konusu edilmektedir.
Camilerde k~smen sezilebilmekle birlikte, minarelerin yap~m~nda temelin aulmas~ ndan sonra, uzun bir süre ustan~ n kaybolmas~~rivayetleri anlat~l~r.
Hatta bazen, ustas~ n~n ba~latt~~~~in~aat~, ancak gra~~n~ n bitirdi~i de rivayet
edilir. Bütün bunlar, camilerin sa~lam ve çok dayan~ kl~~yap~lmalar~~için bilinen mimari esaslar~ n halk zihnine yank~lanm~~~~ekilleridir.

ULUCAMI

47

Camiin in~a masraflann~n, devrin kurallar~na göre, yeterli birisinin veya
birilerinin kar~~lamas~~ söz konusudur. Genellikle bu türden in~aat~, büyük
mali imkânlan olan devlet görevlileri yapt~nrlard~. Devrin hemen bütün büyük in~aatlarm~n da böyle oldu~u unutulmamal~d~r. Camii yapt~ran ki~inin
ad~, belirli bir zaman için camiin ad~~olarak da ya~am~~t~r: Konya'daki Kad~~
~zzeddin'in yapt~rd~~~~ve ad~yla an~lan camii gibi.
2. Mimarisi : Yeni in~a edilecek cami, art~k Türk mimar ve mühendislerinin eseri olacakt~r. Dolay~s~yla yeni cami tamamen Türk cami mimarisi
özelliklerine göre yap~lmaktad~r. Hemen belirtelim ki elbette bu in~aat s~ ras~ nda, baz~~gayri Müslim ustalar kullan~lm~~~olacakt~r. Ancak bunlar~n da,
geleneklere uygun olarak daha önce yap~lan hamamda her sabah y~kanarak
i~e ba~lad~ klar~n~~ kabul edebiliriz. ~ehirlerdeki geç devir hamamlar~ndan
ayr~~olarak, adeta bir külliye olarak yap~lan camilerin yanlarmdaki hamamlar
bu gelene~e kesin bir örnek kabul edilebilir: Manisa Ulucamii'nin yan~ndaki
hamam gibi, Ayasulu~'da, yeri bilinmeyen 766/1364 tarihli hamam, 1374 tarihli Ulucamiin yap~m~~ s~ ras~nda in~a edilen hamam olmal~d~r. Yeni yap~lan
bu cami, evvelki kale camii Bizans devrinin yadigân olmas~na kar~~l~k, do~rudan Türk devrinin bir mimari örne~idir.
Baz~~ulucamilerde, nedense eski bir kilise oldu~una dair halk inan~~' devam ettirilmi~tir (Mara~, Manisa ulucamileri gibi). Oysa eskiden kilise olan
bir cami vard~ r ve bu, kesinlikle kale içinde olan camidir. Yeni camiin in~aat~~
s~ras~nda gerçi çevredeki eski veya antik yap~~kal~nulann~n ta~larmdan yararlan~lm~~~olabilir. Bununla birlikte, sonradan ulucami ad~n~~alacak olan yeni
camiler, kesinlikle yeni Türk devrinin yap~land~ r. Kale camiinin, daha do~rusu ilk camiin kiliseden çevrilmi~~olmas~, halk aras~nda bu yeni camiin de
bir özelli~i olarak devam ettirilmektedir. Bunda birazc~ k, kiliseleri cami etmi~~olman~ n, gurur verici görünen motifini devam ettirmek arzusu da yatmaktad~r. Oysa XX. yüzy~lda bu dü~ünce art~ k tersine tepecek bir duruma
gelmi~, H~ ristiyanlar eski kiliselerini geri isteyebilecek bir duruma gelmek
üzere olmu~lard~r.
Ulucamilerin bir ba~ka önemli özelli~i, çok sa~lam yap~l~~ olmaland~ r.
Yukar~da tarihi kay~ tlar~n incelenmesi s~ras~nda da görüldü~ü gibi, Selçuklu
ça~~ n~n mescid-i cam~leri, gerçekten kale gibi kabul edilebilecek yap~ lar idi.
Nitekim Oktay Aslanapa, Bünyan Ulucamii'nin "kesme ta~~duvarlanyla bir
kale görünümünde" oldu~unu söylemektedirts.
13
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Ulucamiler, mimari özellikleriyle de kendilerini belli ederler. Anadolu
sahas~nda, MI ve sonraki yüzy~llarda, üzeri örtülü geni~~bir alan elde edilmek için çok sütunlu ve çok kubbeli yap~lanyla bir klasikle~mi~~ulucami mimarisi ortaya ç~km~~~gibidir. Ulucamilerin kendilerine mahsus mimarileri ve
öteki özellikleri sanat tarihçileri taraf~ndan eskiden beri incelenmi~tir (O.
Aslanapa, S. Eyice, D. Kuban ve pek çok ara~t~r~c~). Ancak konumuz itibariyle
bu meselenin sadece tarihlendirmeye yarar~~nazar' dikkate al~nm~~t~r.
3. Di~er meseleler : Ulucamiler, belirli bir zamanda, ~ehirlerdeki Türk
iskân~mn geli~mesiyle birlikte, kale kap~s~n~n kar~~s~nda, geni~~ve sa~lam yap~l~~olarak in~a edilmi~lerdir. Camilerin kale kap~s~na olan mesafeleri, sur d~~~ndaki Türk iskân~n~n büyüklü~ünü gösterebilir. Çünkü bu cami, Türklerin
yerle~me sahas~n~n hemen ortalar~nda in~a edilmi~~olmal~d~r. Niksar'da mesafe oldukça yak~n ise de Harput'ta bu mesafe bir hayli uzakt~rm. Karahisar'larda (Afyon, ~ebin (Sarki), Teke ve Demürlü) topografik özellik sebebiyle,
ulucamiler kale kap~lar~na biraz mesafelidir. Honaz'da da arazinin durumuna ba~l~~olarak hem yamaçta hem de biraz mesafelidir. Ayr~ca camilerin
bir di~er önemli özellikleri, bütün ~ehir halk~n~~içine alacak geni~likte olmaland~ r. Bu sebeple ulucamiler, içlerinde birkaç bin (3.000-10.000) ki~inin
namaz k~labilece~i büyüklükte yerler olarak tan~mlan~ rlar. Bundan da o ~ehrin Türk nüfusu ö~renilebilir.
Duruma k~saca yeniden dönecek olursak, cami, kalenin d~~~nda ve ~ehrin yeni iskân sahas~nda bulunmaktad~r. Asl~nda camiin bu sahadaki yap~l~~~
tarihi, ~ehrin geli~mesinin belirlenmesi aç~s~ndan da çok önemlidir. Selçuklu
devrindeki Türk ~ehrinin incelenmesinde, bu sebeple çok önemli bir yeri
vard~r. Ancak camilerin in~a tarihlerinin tam olarak bilinememesi, bu konuda daha geni~~hükümlere ula~mam~za engel olmu~tur. Çünkü kitabesi
olanlar hayli azd~ r ve bir k~sm~n~n kitabesi de minberlerinin üzerinde bulunmaktad~ r. Minberlerin hem daha geç tarihlerde yap~labilmesi, hem de bir
ba~ka yerden nakil imkan~~olmas~~sebebiyle, yerle~me ve iskan ile ilgili hususlarda, bizi ihtiyatl~~olmaya zorlamaktad~r.
Sahil ~ehirleri : Anadolu'nun merkezi sahas~ndaki Bizans kasu-a ~ehirlerinin d~~~ nda, deniz kenar~~kalelerinde kendisine mahsus bir düzen olu~mu~tur. Türkler, ülkenin iç k~sm~ndaki ~ehirlerde, sur d~~~~sahan~n güvenli~ini
sa~lam~~~olmakla birlikte, deniz kenar~ndaki kalelerde böyle bir güvenlikten
14
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söz edilemez. Bu sebeple, Antalya, Alaiye ve Sinop gibi Selçuklu ~ehirlerinde
ayr~~bir cami düzeni görülmektedir.
Antalya'daki kale camii ve cami ili~ kisi, tam ve aç~k bir biçimde görülmüyor. Ancak 1215 ile 1225 surlan aras~ ndaki saha, kale kabul edilirse, bunun
d~~~nda, ~imdiki Y~vli-minare yeni geli~menin bir camiidir. Buna kar~~l~ k Alaiye'de kiliseden çevrilen camiin kilise özellikleri halen de içkalede görülmektedir. Sonraki dönemlerde, kale kap~s~na ba~l~~olarak, birisi kap~n~n d~~~nda
(And~zl~ ), fakat öteki hemen içinde, iki ayr~~yerde yukar~ da ve a~a~~da iki
cami görüyoruz. Bunlardan yukar~ daki, kale kap~s~n~ n hemen içinde olan ve
sonradan Sultan Süleyman Camii diye an~lacak olan Alaeddin Camii, öteki
de Liman ~ n üzerindeki bölmenin d~~~ nda, kap~n~n tam kar~~s~ndaki And~zl~~
Camii'dir.
Sinop'da kale camii içkalede ve 1215 tarihlidir. Buna kar~~l~ k, surlar~ n
içindeki geni~~~ehir sahas~ ndaki büyük cami, Alaeddin Camii 1267 tarihlidir.
Ancak bu sonuncu tarih, bir k~ sa elden ç~kman~ n sonras~n~~gösterdi~inden,
tarihlere ba~l~~ olarak yap~lacak bir de~erlendirme için yan~lt~c~~olabilir.
V. TÜRK KALE=~EH~R ~N~AATINDA DURUM
Yukar~da sözünü etti~imiz gerçekler, daha çok Bizans ~ehirlerinde geli~en Selçuklu iskân~ yla ilgilidir. Oysa bir k~s~ m kale ve ~ehirler var ki bunlar
do~rudan Türk döneminde yap~lm~~lard~r. Bunlar~ n durumunu ayr~ca ele
almam~ z gerekecektir.
A. Aksaray ~ehri:
Türklerin Anadolu'nun ortas~ nda, Konya merkez olduktan sonra, do~uya giden yol üzerinde kurduklar~~ en naml~~iskan yeridir. Ad~n~ n Garsaura'dan geldi~ine dair zorlamalar olsa da, do~rudan Beyaz-saray anlam~~ aç~ k ve
kesindir. ~~te bu ~ehir, XII. yüzy~l~ n ikinci çeyre~inde, Rükneddin Mesud
zaman~nda in~a edilmi~tir. Yeni bir kale in~aat~~oldu~undan, bunun da bir
kale camii tasarlanm~~~ve yap~lm~~t~ r. Nitekim bu kale camii, sonradan geni~letilerek ulucami ad~n~~alacakt~r.
Aksaray ~ehri XII. yüzy~l sonlar~ndan itibaren geli~ip surlar~ n d~~~ nda geli~me gösterince ~ehir, daha çok ~rma~~ n kuzey yakas~nda büyümü~tür. Bu
sahadaki geli~ meye müvazi olarak yukar~ dan beri sözünü etti~imiz olu~um
burada da görülmü~, neticede E~ri-Minare Camii, ~ehrin yeni büyüme sahas~n~ n camii olarak yap~lm~~t~r.
Belleten C. LX, 4
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Türkiye Selçuklular~~Devleti'nin zapflamas~, Konya'n~n devlet merkezi i~levinin gerilemesi, buna kar~~l~ k Kayseri ve özellikle Sivas'~ n canl~l~~~~döneminde, Aksaray son parlak zaman~n~~ya~ad~. Fakat XIV. yüzy~l ortalar~ndan
itibaren beylerin kendi merkezlerini olu~turmas~~ile Aksaray'~n Konya'ya ve
ülkenin do~usu ile münasebetlerine ba~l~~ olarak süren canl~l~~~~geriledi.
Surlar~ n d~~~ ndaki mahalleler küçüldü ve neticede kale camii geni~letilerek,
ulucami haline getirildi.
Aksaray'daki Ulucami, t~pk~~Konya'daki Alaeddin Camii gibi, ~ehrin ortas~ndaki bir yap~~olarak görülür. Bu durum, geç bir tarihte, XIV. yy. sonlar~nda kale camiinin tamiri ve geni~letilmesi ile olu~mu~tur. Ancak Aksaray'da, ~ehrin geli~mesini gösteren bir gerçek cami (E~ri-Minare=K~z~l Minare)
de vard~ r'5.
Denizli : Denizli, XIII. yüzy~l~n ikinci çeyre~i içinde, tamamen Türk
mühendis ve ~ehir in~a planc~lar~n~n denetiminde yap~lan bir kale ve ~ehirdir. Antik Laodikeia, bir dönem için Ladik olarak devam etmi~, fakat XII.
yüzy~ldan itibaren halk~~etrafa da~~lm~~~idi. Türklerin yörede yeni bir iskân
yeri=kale yapmak gereklili~ini yerine getirmeleri, XIII. yüzy~l~n ikinci çeyre~inde gerçekle~mi~tir. Buras~~da öncelikle bir kale olarak in~a edilmi~, kalenin içinde de bir cami yap~lm~~t~r.
XIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda, Denizli'nin do~usu ile ili~kilerinin artmas~~
sonucu kalenin do~u varo~unda yeni ve büyük bir iskân görülmü~tür. Bu
yöndeki ~ehrin ana giri~~kap~s~, Honaz kap~s~n~n d~~~ nda yeni bir cami, ulucami de bu y~llarda, XIII. yüzy~l~n ortalar~nda yap~lm~~~olmal~d~r. Denizli kalesi ve ~ehrindeki olu~um, do~rudan Türk devrindeki öteki geli~melerin
benzeri ve paraleli olarak görülebilir. Denizli ~ehri ve kalesindeki durum, ülkenin öteki ~ehirlerinden farkl~~ de~ildir. Denizli, kale içinin bir iskân yeri
olmaktan ç~kmas~~ile kale camii de, daha sonraki dönemde, üç vakitte namaz
k~l~nan bir nevi Çar~~~camii halini alm~~t~r.
Öteki ~ehirler: Gerek XII. yüzy~lda yap~ld~~~~belirtilen, ancak yeri ve
özellikleri aç~ kça bilinmeyen Simre gibi ~ehirlerin, gerekse XIII ve XIV. yüzy~lda ortaya ç~ kan ~ehirlerin görünü~ü, yukar~da sözünü etti~imiz ba~l~ca Aksaray ve Denizli örneklerinde görülmektedir. U~ak, Burdur, Larende
(Karaman) ve Elbistan, Aksaray örne~ini gösterirken, Ak~ehir, Eski~ehir, Ço15 Aksaray için, bu türden meka'n meseleleri pek tart~s~lmayan tarihi için bk. ~.H. Konyal~,
Aksaray; keza bk. ayn~~müellif, "Aksaray Ulucamii", Vak~ flar Dergisi, X, 1973, s. 273-288.
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rum, K~r~ehir ve Bey~ehir, Denizli örne~ine göre bir geli~me göstermi~tir.
Ayn~~ ~ekilde E~irdir'de de kale camiinden ayr~, kalenin ana giri~~kap~s~n~n
d~~~nda bir yeni ulucami yap~lm~~t~r'".
VI. ADLARI VE DE~I~MESI
A. Selçuklu Ça~~ndald Adlar~:
Cami-i cedid veya yapt~ran~n ad~: Selçuklu ça~~nda yeni yap~lan cami,
yapt~ran~n ad~yla an~lm~~~olabilir. Bu arada kaledeki camiye nazaran daha
yeni oldu~u için, cami-i cedid veya do~rudan yeni cami de denmekte idi.
Böylece bu yeni yap~lan cami, ~ehrin cuma ve bayram namazlar~mn k~l~nd~~~~
biricik mescid-ül-camii olmaktad~ r.
Camiler ço~ahnca cami-i kebir olmas~~: Selçuklu ça~~nda ~ehirlerin
nüfusu art~ p, bu cami de yetmeyince yeni yeni camilere ihtiyaç duyulmu~~ve
gerekli yerlerde in~a edilmi~~olabilir. Böylece, yeni yap~ lan öteki camiler aras~nda, birisine yine de eskili~i, büyüklü~ü ve öteki hat~ ralan sebebiyle, cami-i
kebir ad~~verilmektedir. Türkçe ad~~ ulucami ise de kaynaklarda hep, cami-i
kebir olarak bilinir ve öteki camiler aras~nda, ayr~~bir özellik ta~~r.
B. Osmanl~~Ça~~ndaki Adlar~ :
Selçuklu devrinden kalm~~~olmalar~~: Sözünü etti~imiz camiler Osmanl~~döneminde, Osmanl~~özellikleri de~il, çok daha eski hususiyeder göstermekteydiler. Bu sebeple adland~ r~lmalar~nda, e~er verilmi~~ve halk söyleyi~ine uygun bir ad~~söz konusu de~ilse, eski olu~lar~~ önemli bir etkendir.
Belki de sade olarak Selçuklu camii diye ad da verilebilmektedir. Ancak
böyle bir isim söz konusu olmay~ nca, genellikle cami-i kebir (yani ulucami)
olan adlar~~devam ediyordu.
Alaeddin Camii diye al~nmalar~~: Yukar~da da ifade etti~imiz gibi, Osmanl~~döneminin insan~ , bu camilerin daha önceki Selçuklu devrinden kald~~~ n~~ bilmi~tir. Dolay~s~yla camiye ad verirken de, e~er uygun bir ad~~yoksa,
bu devre uygun bir ad vermek istemi~tir. Türk halk~n~ n zihninde, Selçuklu
ça~~n~n en imarc~~ve en ünlü ismi Alaeddin Keykubad oldu~undan ilk olarak
onun ad~~ça~r~~~m yapm~~t~ r. Böylesine büyük ve güzel bir yap~p ancak onun
yapabilece~ine inan~ld~~~ ndan, genellikle Selçuklu ça~~ndan kalan camilere
hep onun ad~~verilmi~, yayg~n olarak Alaeddin Camii de denmi~tir.
S.S. Yigitbast, Egirdir-Felek-Abad Tarihi, ~stanbul 1972, s. 134-137.
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Osmanl~~insan~n~n, Selçuklu devrinden kalan cami yap~lanna Alaeddin
ad~n~~vermesi, XVI. yüzrldan itibaren görülmektedir. XV. yüzy~l ba~lar~nda,
belki Selçuklu devrinin hauralan ya~~yabildi~inden böylesine adlar~~bilemiyoruz. Fakat Osmanl~lar, kesinlikle XVI. yüzy~lda kendi karakteristilderini
tam olarak ortaya koyduklanndan art~k geçmi~~~slami devrin en ünlü ismi
Alaeddin Keykubad veya sade olarak Alaeddin'dir. Bütün görkemli camiler
onun ad~na ba~lan~r ve öylece an~hrlar.
3. Ulucami ad~~: Yukanda ifade etti~imiz gibi ulucami, camiler aras~ndaki büyük olan~na ve ~ehrin esas mabedine itlak edilmekte idi. Bunun katipler aras~ndaki ad~~resmen cami-i kebir ise de halk hep ulucami demi~tir.
Dolay~s~yla, sonradan Osmanl~lar daha büyük ve önemli bir cami yapmad~klar~~sürece sözünü etti~imiz camiler ulucami diye an~lacaldard~r.
Anadolu sahas~nda, XII. yüzy~lda ba~layan bu olu~um, hemen ayn~~esaslarda XV. yy. ba~lar~na kadar devam etmi~tir. Beylilder devrinde de, hemen
ayr~l özellikler görülebilir. Bursa, Bergama ve Manisa'daki Ulucami örnekleri, yukardan beri sözünü etti~imiz gerçeklere tam bir uygunluk gösterirler.
Hele Bursa'daki Ulucami, yukandaki esaslarm~~ortaya koydu~umuz geli~meyi
tam olarak yans~tmaktad~r.

Netice olarak XI-XV. yüzy~llar aras~nda Anadolu sahas~ndald Türk iskân~= geli~mesine ba~l~~olarak camilerin yerlerinde dikkate de~er de~i~me
ve geli~meler olmu~tur. Bu de~i~me ve geli~meleri Selçuklu devrinin hemen
bütün ~ehirlerinde görebiliyoruz. Bu geli~me ve olu~umun ana ~emasm~~yukar~da çizmeye çal~~t~k. Bu kesin görünü~ü, pek çok ~ehirde kesin çizgileriyle
tesbit edebiliyoruz. Bu durumu birkaç ~ehirde biraz daha ayr~nt~l~~olarak görebiliriz:
1. Ankara ~ehri
Kale içindeki bir H~ristiyan mabedi kesinlikle camiye çevrilmi~~olup yeri
bilinmemekte denebilir. Fakat ~imdiki ad~yla Alaeddin Camii, kale içindeki
sözünü etti~imiz kiliseden bozma kale camiin yenilenmi~~ve geni~letilmi~~
~ekli olabilir. Ankara'da varl~~~ndan söz edilen kilise, ~ehrin yeni H~ristiyan
semtindeki mabed olmal~d~r.
Arslan-hane Camii, sur d~~~ndaki yeni iskân~n ortaya ç~kard~~~~camidir.
Arslan-hane Camii, yukandan beri sözünü etti~imiz, kale ve surlann d~~~ndaki iskân yerinde yap~lan camilerin, hem yer hem de mimari olarak en güzel örneklerinden biridir.
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Osmanl~lar zaman~nda Ankara ~ehrinin geli~en yeni semtlerinde yeni
camiler yap~lm~~t~r: Hac~~Bayram Camii gibi. Hac~~Bayram Camii'nin yap~lmas~yla oras~~ cami itibar edilmi~, bu sebeple bir süre için Alaeddin Camii
dahi mescid kabul edilmi~tir.
Konya ~ehri
Konya'da kaledeki kiliseden bozma cami Eflatun Kilisesi diye an~lan yap~~
olmal~d~r. Konya'da sur içinde geli~en ~ehir ~artlar~na uygun olarak, kaledeki
~ehrin yeni semtlerine, ayr~ca bir yeni camii, Alaeddin Camii yap~lm~~t~r. Ancak 1221'deki yeni düzenlemeden önce dahi, en az~ ndan bir cami, muhtemelen ~plikçi Camii veya yerindeki mabed, yap~lm~~~olmal~d~r. 1221 sonras~ nda da, muhakkak ki bir cami daha sur içindeki alanda yap~lm~~t~ r (Kad~~
~zzeddin Camii). Sur kap~lar~n~n d~~~nda ise Larende Kap~s~~ d~~~ndaki Sahip
Ata Camii'ni unutmamak gerekir. Aksaray Kap~s~~ d~~~ndaki camii, sonradan
kap~~içine al~nm~~, fakat ismi Kap~~Camii olarak, sözünü etti~imiz genel çizgiye tam olarak uymu~tur.
Konya'n~n, Selçuklu Devleti'nin paptahu olmaktan ç~ kmas~, sur d~~~ndaki alanlardaki nüfusun azalmas~na yol açm~~t~r. Larende Kap~s~~ d~~~ ndaki
büyük cami bu s~rada harap olmu~, yenisi küçültülerek yap~lm~~t~ r. ~~te bu
yeni dönemde, Alaeddin Camii, daha da geni~letilmi~~ve büyütülmü~tür.
Kayseri ve Sivas
Bu iki ~ehirdeki durum da Konya gibi, birkaç yönlüdür. Kayseri'deld
Ulucami, kalenin içindeki geni~letilmi~~kale camiini göstermektedir. Buna
kar~~l~ k sur d~~~ndaki iskân~n gösterdi~i yeni dönemi yans~ tan camii, Hunat
külliyesindeki camidir. Hatta "cami" içerde bulundu~undan bir dönem için
"mescid" olarak kabul edilmi~~idi17. Sivas'a gelince orada da hem kale camii,
hem de ulucami, sözünü etti~imiz ~emaya tam olarak uymaktad~r. Hatta
Ulucamiden, XV. yy. ba~lar~nda bir sergerdenin s~~~nd~~~ndan M. Ne~ri'ye
dayanarak yukar~da söz etmi~~idik.
Bursa ~ehri
Bursa Kalesi Osman Gazi taraf~ndan ku~aul~p, Orhan Gazi taraf~ndan
al~nm~~t~. Orada ilk olarak bir kilise camiye çevrilmi~, uzun bir süre bu cami
kullan~lm~~t~r. ~ehrin bat~~ ve daha çok do~u yönündeki geli~meler ile bu
yöndeki iskan büyük boyutlara ula~m~~t~r. Neticede XIV. yüzy~l sonlar~nda
Y~ld~ r~m Bayezid, burada kale kap~s~ na uzak olmayan bir yerde Ulucamii in~a
17

H. Edhem, Kayseriye ~ehri, Mebani-i islannye ve Kitabeleri. ~stanbul 1334.
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ettirmi~tir. Dolay~s~ yla Bursa Ulucamii de kale, kale kap~s~, büyüklük ve öteki
özellikleri ile, yukar~ dan beri sözünü etti~imiz genel ~eman~n tam içinde yer
almaktad~ r.
5. Yukarda genel özelliklerini tespit etti~imiz ~emay~ , kaleler, kale camileri ve ulucami ili~ kilerini, hemen bütün Selçuklu ~ehirlerinde görebiliriz.
Öteki Karahisar'larda oldu~u gibi, Afyon Karahisar'da da sarp ve yalç~n bir
kastran~n dibinde, yukar~ dan beri anlatt~~~m~ z olay~~en iyi ~ekilde gösteren
bir ulucami vard~ r. Bu cami Türk mimarisinin en güzel örneklerini kendisinde saklamaktad~r.
Amasya'da en iyi bilinen yerlerden birisidir. XV. yüzy~l sonlar~nda II. Bayezit Han yeni bir ulucami yapur~nca, ~ehrin Selçuklu ça~~ ndaki cami düzeni
oldukça de~i~mi~ tir. Orada da Fethiye Camii, ilk devrin hat~ras~n~~yans~tmaktad~ r. Kaledeki camiden ba~ka ~çeri~ehir'de de Cami-i Enderun vard~r. Surlar~ n d~~~nda, hatta Ye~il~ rmak'~n öte yakas~ ndaki merhaleyi ise Gökmedrese
Camii gösterebilir.
Sözünü etti~imiz ~emaya uygun bir di~er mükemmel örnek, yine kastra
özellikleriyle dikkati çeken Niksar'd~ r. Kaledeki Fetih Camii yan~nda, surlar~ n~n d~~~ ndaki ulucamii, hemen bütün Selçuklu ~ehirlerdeki görünü~ ün en
aç~k ve yal~n misalidir. Öteki ~ehirleri de tek tek söz konusu etmeyip s~ras~yla
saymakla yetinece~iz.
Honaz, Homa, Uluborlu, Sivrihisar, Kütahya, Ermenek, Ere~li, Kastamonu, Çank~ r~ , iskilip, Turhal, Zile, Amasya, Kalehisar (Karahisar-~~ Demürlü) , Kalecik, Tokat, Develi, Ni~de, Divri~i, Bayburt, ~spir, Erzurum, Siirt,
Silvan, Mardin, Urfa, Antep, Van ve Harput ulucamileri, sözünü etti~imiz
özellikleri aynen göstermektedirler.
Buna kar~~l~ k Malatya, Harran, Cizre ve Diyarbak~r geni~~~ehir alanlar~~
ile daha de~i~ik özellikler gösterirler. Buralarda ulucamiler ~ehir surlar~n~n
içindedirler.
Bat~~Anadolu'nun antik özellikleri güçlü ~ehirlerinde de ayn~~ plan düzeni görülür. Ayasulu~'da, kale camii yan~nda ~sa Beyin in~a ettirdi~i Ulucami, ana giri~in fazla uza~~nda de~ildir (~imdiki giri~, sonradan aç~lm~~t~ r).
Balat (Miletos)'da da tiyatronun üzerindeki Bizans Kalesi'nin içindeki cami
kaybolmu~~gibidir; ama, hemen yak~ n~ nda ve muhtemelen kap~s~yla ilgili bir
yerde cami harabesi (K~ rk Merdiven) vard~r. ~ lyas Bey Camii, daha geç tarihleri yans~ tan bir özellik gösteriyor. Beçin'deki durum da cami ile kale ili~kisini aç~ k olarak gösterir. Birgi ve Tire'deki ulucamilerden Tire'deki daha ge-
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ni~~bir iskâna hitap edecek ~ekilde düzlükte yap~lm~~t~r. Bergama'da da ulucami, ~ehrin a~a~~s~nda, Bergama çay~n~n hemen sol kenanndad~r.
Ulucamilerin de, kale camilerinin kiliseden bozulmu~~olma özelliklerinin bir uzantis~~olarak, kimi yerde eski bir mabedden çevrildi~ine dair rivayetlere rastland~~~n~~belirtmi~~idik. Bunlar kesinlikle do~ru de~ildir. Mesela
Mara~~Ulucamii'nin de, nedense bir H~ristiyan yap~s~ndan de~i~tirildi~i söyleniyor. Oysa kale ete~inde bulunan ve öteki ulucamilerle ayn~~özellikler ta~~yan bu camiin, Türk devrinde yap~lmas~~çok daha ola~an bir gerçektir'".
Ulucamiler, sadece mimari özellikleriyle de~il, fakat in~a edildikleri
yerleri itibariyle Anadolu'daki Türk iskân~n~n hem de ~ehirlerdeki en belirleyici unsurlar~ndan birisidirler. Çünkü gerek yerleri, gerekse büyüklükleri
ile Türk mahallelerinin ortas~nda yap~ld~klar~ndan bunlara göre baz~~neticelere ula~mak imkan~~vard~r. Hele in~a tarihleri belli ise, zamanlanyla ilgili
daha kesin hükümler verilebilir. Anadolu sahas~ndaki ~ehirle~me hareketinin, zaman zaman h~zlamp, baz~~zamanlarda gerilemi~~olmas~ndan dolay~~
(XIV. yüzy~lda oldu~u gibi) ulucamilerin durumlar~nda baz~~ de~i~iklikler
olmu~tur. Bunlar~n gerek yap~, gerekse do~rudan cami/mescid özelliklerine
ba~l~~de~i~meleri, baz~~~ehirlerde dikkate de~er geli~meler göstermi~tir. Bunlar~n, iskan yerlerine ba~l~~olan geli~meleri, ayr~ca ve ayr~nt~l~~olarak ele al~nabilecek de~erdedir. ~imdilik, Ankara Kalesi'ndeki Alaeddin Camii'nin giri~indeki kitabelerdeki farkl~l~~~~hat~rlatmalda yetiniyoruz.
Ulucami, veya sadece camilerin bilinmesi, yer ve büyüldükleriyle tespiti,
XII-XV. yüzy~llar aras~n~n Selçuklu ~ehri hakk~ndaki s~n~rl~~bilgi imkânlarma
yenilerini katabilecektir. Sözlerimizi devrimizin ilk büyük Selçuklu tarihi
ara~t~nc~s~~rahmetli Prof. Mükrimin Halil Y~nanç'~n ~u sözleriyle noktalayal~m19:
"Yeni Müslüman fatihler, fethi takib eden y~llarda henüz cami in~a
edemedilderinden dolay~~bir müddet H~ ristiyan mabedlerini ~slam mabedlerine çevirerek onlardan istifade etmi~lerdir. Fakat bilahare yava~~
yava~~kendileri cami in~a ederek çok zaman geçmeden yeni fethedilen
bu k~tay~, tam manas~~ile bir ~slam diyan haline getirmi~lerdir."

18 Dr. M.Z. Bayburtluoglu, "Kahramanmara~'da bir gurup Dulkad~rl~~Yap~s~" Vak~ flar Dergisi, X, 1973, s. 234-250.
18 Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri, I, Anadolu'nun Fethi, ~stanbul 1944, s. 181-182.

KAYNAKLAR
Çal~~mam~z~ n temel kayna~~, yüzey ara~t~rmas~~ olup, sözü edilen hemen
bütün kaleler, ~ehirler ve camiler bizzat görülmü~tür. Dolay~s~yla en önemli
kayna~~m~ z bizzat bu camilerin kendileridir. Bununla birlikte baz~~camiler ve
kaleler görülememi~ tir: Mara~, Karahisar-~~ ~arki (~ebin), Develi, Bünyan.
Yukar~ da isimleri say~ lan ulucamilerin mimari ve öteki baz~~özellikleri, sanat
tarihi uzmanlar~ nca ele al~nm~~lard~ r. Ancak onlar, nedense bu camilerin
yerlerine çal~~ malar~ nda hemen hiç temas etmemi~lerdir. Böylece çal~~ mam~z~ n temelinde bu camilerin bulundu~u yerin özelli~i yatmaktad~ r. Çal~~mam~z~n temelini olu~turmu~ tur. Kalelerdeki camiler ile ulucamilerin ~ehir
planlar~ ndaki yerleri için herhangi bir ~ehrin plan~~esas al~nabilir. Bursa bu
konuda daha rahat plan~ na ula~~labilecek bir ~ehirdir. Ni~de Kalesi'ndeki
Kale ve Alaeddin camileri ile kale kap~s~~d~~~ ndaki Sungur Bey Camii'nin yerleri için S. Aktüre'nin plan~~yararl~d~r: "17. Yüzy~l Ba~~ndan 19. Yüzy~l Ortas~ na Kadarki Dönemde Anadolu Osmanl~~ ~ehri'ndeki ~ehirsel Yap~n~ n De~i~im Süreci" ODTÜ Mimarl~ k Fakültesi Dergisi,I/1,(1975) s. 101-128.
Yukar~da da belirtildi~i gibi, çal~~man~ n temeli gözlem oldu~undan, bütün ~ehirler ve ~ehirlerdeki ulucamiler hakk~ nda bilinen bibliyografya verilmeyecektir. Bununla birlikte metinde dikkati çekenlerin baz~lan verilmi~tir.
Ayr~ca hemen bütün ne~ riyatm içinde bulundu~u bir bibliyografya olarak ~u
eseri zikretmeliyiz. Burada sözü edilen ulucamilerle ilgili yay~nlar da bulunabilir:
Aynur Durukan - M.S. Ünal, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanat~~Bibliyografyas~, Ankara 1994.
Ulucamilerin kale ve ~ehrin öteki kesimleriyle ili~kileri ise, daha çok ~ehircilikle ilgili çal~~ malarda bulunuyor (özellikle S. Aktüre'nin çal~~malar~ nda). Dönemin sanat tarihi veya arkeoloji meselelerinin umumi çizgileriyle
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Res. 1 -Niksar, Ulucami'den kale kap~s~.

Res. 2 - Niksar, Türk ve H~ristiyan kesimlerini ay~ran duvar.
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Res. 3 - Tokat, kale ve ortadaki ulucami ili~kisi.

Res. 4 - Harput, Ulucami'den Harput Kalesi.

