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“Vakıflar arşivinde mevcut olduğu 
anlaşılan Mardin Ulu Caminin orijinal 

Vakfiyesinin tam metninin yayınlanması ile  
kesinlikle açığa kavuşacak olan çifte 

 minare sorunu, Anadolu Türk sanatının 
gelişmesinden önemle işlenmeğe değer  kanısındayız” 

Ara Altun 
 

Öz 
 

Anadolu’daki en eski camilerden biri de Mardin Ulu Cami’dir. Artuklu sanatının en güzel örneklerinden 
biri olan caminin inşa tarihi ve mimari kuruluş hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Yapının üzerindeki 16 
kitabe nedeniyle uzun bir inşa dönemine sahip olduğu kabul edilmektedir. Caminin iki minaresi olduğu 
kaynaklarda zikredilmesine karşın, araştırmacılar tarafından kesin bir şekilde de kabul edilmemiş hep bir şüphe 
ile bakılmıştır. 

Mardin’deki yapılar Prof. Dr. Ara Altun tarafından kaleme alınmış olup onun görüşleri genel kabul 
görmüştür. Bu görüşe göre cami, bünyesindeki en eski kitabeye göre Selçuklu devrinde XI. yy.’da kurulmuş ve 
en erken XII. yy. son çeyreğinde de mevcut şeklini almıştır. Ancak vakfiyesine göre bu iddia doğru değildir. zira 
vakfiyeye göre cami tek bir seferde ve Artuklu Sultanı Kutbeddin İlgazi tarafından yaptırılmıştır. Vakfiye 
573/1178 tarihlidir. Minare gövdesinde 572/1176 tarihi okunmaktadır. Caminin 1176 yılında tamamlandığı ve 
1178 yılında ise vakfiyesinin düzenlendiği ortaya çıkmaktadır. 

Caminin avlulu, iki minareli olduğu ve camiden bağımsız bir medresesi olduğu da vakfiyesinde 
anlaşılmaktadır. Ayrıca caminin kuzeyinde dükkânlar olduğu da yine vakfiyede zikredilmektedir. 

Bu çalışmada mevcut bilgiler ve vakfiyenin ışığında caminin tarihlendirme problemi üzerinde 
durulacaktır. Ayrıca yapı üzerindeki orijinal dokuya ait izler ve cami ile ilgili belgeler ve vakfiyenin ışığında 
caminin orijinalde ne şekilde olduğu üzerinde bir deneme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mardin, Artuklular, Ulu Cami, Vakfiye. 
 

Abstract 
One of the most ancient mosques in Anatolia is the Great Mosque of Mardin. Various opinions about the 

construction date and architectural building of the mosque which is one of the most beautiful archetypes of 
Artuqid art were propounded. It is reckoned that it had a long construction period because of 16 inscriptions on 
the mosque. Although it was claimed in resources that the mosque had two minarets, it has not been accepted 
definitely by researchers and considered conspicuously.  

The buildings in Mardin were written by Prof. Dr. Ara Altun and his opinions are widely accepted. 
According to his opinions, the mosque was built in XI. century in the Seljuk Period considering the oldest 
inscription of the mosque and it took its present form the earliest in the last quarter of XII. century. On the other 
hand, this claim is not exact according to the waqfiyya. The waqfiyya asserts that the mosque was built by the 
Artuqid Sultan of Kutbettin İlgazi at once. Waqfiyya is dated to 573/1178. On the body of minaret, the date of 
572/1176 can be read. It demonstrates that the mosque was completed in 1176 and its waqfiyya was engineered 
in 1178. 

Its waqfiyya reveals that the mosque had a backyard, two minarets and an independent madrasah. In 
addition, it is stated in the waqfiyya that there were shops on the north of the mosque.  

In this study, it will be dwelled on the date problem of the mosque in the light of present new information 
and the waqfiyya. Also, it will be attempted to reveal the original form of the mosque taking into consideration 
the remnants from the original texture of the building, the documents related to the mosque and the waqfiyya. 
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Giriş 
Asırlarca Artuklulara başkentlik eden Mardin’deki onlarca eser bu dönemden kalmıştır. Bu 

eserlerin en başında Mardin Ulu Camisi gelmektedir. Üzerinde 16 adet kitabe olmasına karşın başta 
Ara Altun olmak üzere birçok araştırmacı caminin tarihlendirilmesinde net bir ifade 
kullanmamaktadırlar. Bu araştırmacılara göre camideki en eski kitabeye istinaden Ulu Cami’nin 
Selçuklu devrinde XI. yy.’da inşa edildiği genel kabul görmektedir. XII. yy. son çeyreğinde yapının 
mevcut şeklini aldığı iddia edilmektedir.  

Tarihlendirmedeki sorun ile birlikte caminin çifte minare problemi de söylenmektedir. Ara 
Altun, caminin çifte minareye sahip olduğunu kesin olmamakla birlikte kabul etmektedir (Altun, 1971: 
198-200). 

Bir başka sorun ise camideki 15 kitabeden kaynaklanan inşa süresidir. Altun, caminin tek 
seferde değil de uzun sürede inşa edildiğini kabul etmektedir (Altun,1971: 196) 

Caminin vakfiyesi hakkında birkaç atıf dışında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Vakfiyenin 
nerde olduğu ve tam künyesinin verilmesine karşın günümüze kadar ortaya çıkarılıp bilim dünyasına 
sunulmaması da başka bir ilginç durumdur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilen vakfiye suretinin okunmasıyla birlikte 
Ara Altun tarafından da problem olarak görülen, netleştirilmeyen caminin inşa tarihi ve çifte minare 
problemi ile uzun inşa süreci netliğe kavuşturulmuştur. 

Bu çalışmada önceki araştırmacıların iddia ettiği sorunlar tespit edilmiş, kitabeler zikredilmiş, 
sonrasında da vakfiyenin dökümü verilerek sorun çözüme kavuşturulmuştur. 

1- Tarihlendirme Sorunu : 
Cami üzerinde farklı dönemlere ait birçok kitabe yer almaktadır. Başta Ara Altun olmak üzere 

Mardin Ulu Cami'nin ele alındığı pekçok araştırmada caminin inşa tarihi net bir şekilde ortaya 
konulmamıştır.  

Bunun bir sebebi kitabelerin çokluğudur. Ayrıca Mardin Artuklu eserleri konusunda çalışma 
yapan ve bu konuda bütün çalışmalarda referans gösterilen, bu alanın önemli uzmanlarından Ara 
Altun’a göre yapının ilk kuruluşuyla ve geçirdiği devirler hakkında kesin ve inandırıcı belgeler 
bulunmamaktadır (Altun, 1971: 37; 1971: 196). 

Ara Altun avlunun kuzeydoğu duvarındaki çiçekli kufi kitabe parçasına istinaden, caminin 
Selçuklu devrinde XI. yy. içinde kurulmuş olmasına karşın, o döneme ait ilk yapı hakkında tahminde 
bulunmanın zor olduğunu iddia etmektedir (Altun, 1971: 38; 1971: 196). Ancak Altun, Mardin’de 
uzun süre egemen olan Artuklu devrinde caminin eski yapı kısımlarının mevcut haline 
dönüştürüldüğünü, ya da Dunaysır Ulu Cami gibi günümüzdeki plan şeklini aldığını düşünmektedir 
(Altun, 1971: 38; 1971: 196).  

A. Altun mevcut kitabelerinin, yapının tarihi için kesin bir bilgi vermediğini, ancak 572/1176 
tarihli kitabenin minare tarihi için ipuçları verdiğini yazmaktadır (Altun, 1971: 38; 1971: 196). Sonuç 
itibariyle Araştırmacı, Mardin Ulu Camisi’nin  en erken XII. yy.’ın son çeyreğinde mevcut şeklini 
almaya başladığını kabul etmektedir (Altun, 1971: 128). 

 
Albert Gabriel’de cami hakkında net bir bilgi vermez. Camideki Selçuklu devri kitabesine 

dayanarak yapının bu çağda mevcut olduğunu düşünmektedir. Üzerindeki kitabeler nedeniyle minareyi 
Kudbeddin İlgazi dönemine vermektedir (Gabriel, 2014: 37, 243). 

 
A. Uluçam ile B. Nuri Kılavuz, Ulu Cami’nin birçok kitabesi olmasına karşın inşa 

tarihinin tam olarak aydınlatılamadığını yazmaktadır (Uluçam, 2012: 112; Kılavuz, 2005: 278).  



Ali Emiri ise caminin, doğu duvarındaki kitabeye göre 568/1173 yılında inşa edildiğini iddia 
etmektedir 1. 

 
Abdüsselam Efendi ise caminin Kudbeddin İlgazi tarafından 572/1176-77 yılında yaptırıldığını 

yazmaktadır (Abdüsselam Efendi, 2007: 48, 53, dipnot: 137). 
 
Abdulgani Bulduk ise caminin 572/1176/77 tarihinde  Kudbeddin İlgazi tarafından inşa 

ettirildiğini belirtmektedir (Bulduk, 1999: 50, 227; 2004: 45, 47). 
 
İbrahim Artuk’da tarih vermeden cami ve müştemilatının Kudbeddin İlgazi tarafından cülusu 

sırasında  yaptırıldığını ifade etmektedir (Artuk, 1944: 96). 
 

Buckingham ise Mardin’deki yerli Hıristiyanlara dayanarak Ulu Cami’nin eski bir kilise 
olduğunu belirtmesine (Buckingham, 1827: 191; Altun, 1971: 38; 1971: 196) karşın, caminin mevcut 
durumu ve kitabelerle desteklenen inşa faaliyetleri bu iddiayı reddetmektedir (Altun, 1971: 37-38; 
1971: 196). 

1- Kitabeler 
Camideki 1'i Selçuklu (?), 6'sı Artuklu, 2'si Akkoyunlu ve 3'ü Osmanlı dönemine ait toplam 15 adet 
kitabe yer almaktadır. Kitabelerin okunuşlarında da farklılıklar görülmektedir.  

1- Avlunun  kuzeyinde   ve revakın doğusunda, kemerin hemen üzerinde yer alan kitabe 
parçası yer almakta,   kufi hatlı ve Arapçadır (Fot. 1). 

Metni: 
 ١- مين حسام ال..........

Okunuşu: 
... min hüsam el... 

Camideki bu kitabe parçası Selçuklu çağına tarihlendirilmesine karşın, yapıyla organik 
bağlantısını saptamak güçtür. Caminin tamir edildiği dönemlerde başka bir yerden getirtilmiş olabilir.  
Bu nedenle de caminin tarihlendirilmesinde bu kitabenin kullanılması doğru ve yerinde bir yaklaşım 
değildir ki bu durum vakfiye ile de doğrulanmaktadır. 

2- Minare kaidesinin güney cephesinde üç adet kitabe bulunmaktadır. Birincisi kabartma 
tekniğinde olup, celî sülüs hatla Arapça yazılan tek satırlık kitabenin bir kısmı eksiktir.  Harfler 
arasında yer yer rumi ve kıvrık dallı bitkisel bezemeler görülmektedir (Fot. 2-3). 

3- Metni: 
بسم هللا الرحمن (الرحيم)2 احمد3 واشكره الذي ب.........4 المنارة في دولتي5 و6 ايامي ايل غازي قطب الديىن االرتقي7 ملك 

       دياربكر8

                                                                 
1 Ali Emiri Cami’nin doğu cephesindeki kitabenin tarihini yanlış okumuştur. Oppenheim ve Berchem ise bu kitabenin tarihini 
572/1176 olarak okumuştur. Bkz.: Katip Ferdi, Mardin Artuklu Melikleri Tarihi, (Naşir: Ali Emiri), İstanbul, 2006, s.14, 
dpnt: 20; Max Von Oppenheim, - Max Van Berchem; Inschriften Aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien, Leipzig, 1909, 
s.66, no: 102. 
2 Bu ifadenin olduğu kısım, taş malzemenin başka bir amaç için oyulması nedeniyle mevcut değildir. 
3 Abdulgani Bulduk bu kelimeyi ( الحمد) şeklinde okumuştur. Bkz.: Abdulgani Bulduk, Mardin Tarihi, (Yay. Haz.: Burhan 
Zengin), Ankara, 1999, s.52. 
4 Kitabe dikkatlice incelendiğinde ilk harfin (ب) olduğu açıkça görülmektedir. Bu kısımdaki taş malzemenin başka bir amaç 
için oyulması nedeniyle kelime mevcut değildir. Sadece (ب) harfinin mevcut olması nedeniyle kelimenin de (ب) ile başlaması 
gerekmektedir. (بني هذ) veya (بنة هذ) şeklinde kelimeler olması muhtemeldir. Mevcut olmayan kelime araştırmacılar tarafından 
farklı şekilde okunmuştur. Abdulgani Bulduk (وفق لبناء) şeklinde; Ali Emiri ile İbrahim Artuk ( حذهلبناء فقناو ) şeklinde okurken; 
Sauvaget ile Albet Gabriel, (........تو) biçiminde Van Berchem de ( هذهقد بنيت  ) şeklinde; Hüseyin Karaçam’da (تلى هذه) 
okumuşlardır.  Bkz.: Bulduk, Mardin Tarihi…, s.52; Katip Ferdi, a.g.e,. s. 64, dptn. 20; İbrahim Artuk, Mardin Artukoğulları 
Tarihi, İstanbul, 1944, s.98; Sauvaget, Répertoire Chronologique D’Epigraphie Arabe,Tome IX, Caire, 1937, s.85, no: 3325; 
Albert Gabriel, Şarki Türkiye’de Arkeolojik Geziler, (Çev.: İdil Çetin),  Ankara, 2014, s.243, no: 2; Oppenheim, - Berchem; 
a.g.e, s.66, no: 100; Hüseyin Karaçam, Artuklu Kitabeleri (1102-1409), (Marmara Üniv., Türkiyat Araştırmaları Ens., 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2012, s.144.  
5 Abdulgani Bulduk kelimeyi (دور) şeklide okumuştur. Van Berchem ise (في ايام دولة)  biçiminde kelimelerin yerlerini 
değiştirerek okumuştur. Bkz.: Bulduk, Mardin Tarihi…, s.52; Oppenheim-Berchem, a.g.e., s.66, no: 100. 



Okunuşu:   

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm  ahmedulâh ve eşkuruh ellezî b……… el-minâretu fî devleti ve  
eyyâmi İlğâzî Kutbuddin el-Artukî Melik-i Diyarbekr. 

Anlamı: 
Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla. O’na (Allah’a) hamd eder şükrederim ki …….. minare 

Diyarbekir Meliki Kudbeddin İlgazi el-Artuki döneminde (yapıldı). 
 

3- Minare kaidesindeki II. kitabe, ilkinin hemen altında ve çerçevenin üstünde, iki satır halinde 
olup celî sülüs hatla Arapça yazılmıştır.  Harfler kıvrık dal ve rumili bitkisel bezemelerle iç içedir 
(Fot. 2-4). 

Metni: 
 ١- بسم هللا الرحمن الرحيم بنيت هذه المنارة فی المحرم سنة اثنين و سبعين و خمسمائة

Okunuşu: 
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm buniyet hazihi’l-minare fî’l- Muharrem sene isneyn ve seb’îne ve 

hamse mie. 
 
Anlamı: 
Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla. Bu minare 572 yılı Muharrem ayında (Temmuz/Ağustos 

1176)  inşa edildi.  

4- Bu kitabe de, ikinci kitabenin altında çerçeve içinde olup ma’kıli hatla Arapça 
yazılmıştır. (Fot. 2-5).  

 
Metni: 

 ١- ومن يتوکل علي هللا فهو حسبه

Okunuşu: 
Ve men yetevvekkel ala’llâhi fehüve hasbühü  (Kur’an-ı Kerim, Talak Suresi 65/3).  
 
Anlamı: 
Kim Allah'a tevekkül ederse (güvenirse), Allah ona yeter. 
5- Cami avlusunun doğu cephesinde, Artuklu, dönemine ait iki ayrı bölüm halinde uzun bir 

kitabe vardır. Kitabeler iri bir kaval silme ile birbirinden ayrılmıştır. Kuzeydeki 6, güneydeki ise 7 
satırdan müteşekkildir. Celî sülüs hat ile Arapça yazılan kitabede satırlar cetvellerle birbirinden 
ayrılmıştır. Harfler arasında rumi ve kıvrık dallı bitkisel süslemeler görülmektedir. Her iki kitabenin 
son üç satırları diğerlerine nazaran daha küçük tutulmuştur.  Güneydeki kitabenin ilk kısmı ile tarih 
kısmının bir bölümü tahrip olmuştur (Fot. 6).  

Kitabe içerik olarak Kudbeddin İlgazi’nin oğlu Hüsameddin Yavlak Arslan döneminde 
Mardin’de toplanan bazı vergilerin kaldırılması hakkındadır.  Kitabe Muharrem 582/Nisan 1186 
tarihlidir (Bulduk, 1999: 52-53; Sauvaget,  1937: 148-149; Gabriel, 2014: 243-244, no: 4; Artuk, 
1944: 110; Karaçam; 2012: 147-153). 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
 .harfi Ali Emiri ve Aldulgani Bulduk’da yoktur. Bkz.: Katip Ferdi, a.g.e., s.64, dptn. 20; Bulduk, Mardin Tarihi…, s.52 (و) 6
7A. Gabriel’in eseride,  J. Sauvaget’de (االرتقي) kelimesi bulunmamaktadır. H. Karaçam, J. Sauvaget’in RCEA Tome IX’da 
 ,kelimesinin bulunmadığını iddia etmektedir. Ancak bu doğru değildir. Bkz.: Gabriel, a.g.e., s.243, no: 2; Sauvaget (االرتقي)
RCEA,Tome IX, Caire, 1937,  s.85, no: 3325; Karaçam, a.g.e., s.144, dpnt. 617. 
8 Kelimeler aşınmış durumdadır. Van Berchem’de (ملك دياربكر) kelimeleri bulunmamaktadır. Bkz.: Oppenheim-Berchem, 
a.g.e., s.66, no: 100. 



2- Çifte Minare Problemi 
Ara Altun, Ulu Cami’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde muhafaza edilen orijinal vakfiyesinin 

tam metninin yayınlanması ile birlikte çifte minare sorununun netleşeceğini yazmaktadır (Altun, 1971: 
198). 

Ara Altun’a göre kesin olmamakla birlikte Mardin Ulu Cami Anadolu’daki çifte minareye sahip 
en erken yapıdır. Kendisinden sonra tek seferde inşa edilen Kızıltepe Ulu Camisi’ni hazırlayan bir yapı 
olması nedeniyle de önemlidir. Mihrap önü kubbeli ve mihraba paralel sahınlı harim kısmı, revaklı 
avlusu ile çifte minareli plan tipi kendisinden sonra inşa edilecek olan Beylikler ve Osmanlı camilerine 
de örneklik edecektir (Altun, 1971: 198-200).  

Vakfiyesinde de açık bir şekilde görüleceği üzere caminin birisi doğuda, diğeri de batıda olmak 
üzere iki adet uzun minaresi vardır. Minarelerden sadece doğudaki günümüze gelebilmiştir. Minarenin 
kaidesi orijinal yapıya aittir. Gövdesi ise sonradan yenilenmiştir. (VGMA, 605 Nolu Defter, sayfa 50-
52, sıra no: 70) (Çiz. 2; Fot.8-9). 

Batıdaki minare günümüzde mevcut olmadığı için, ancak bu minarenin doğu minarenin 
konumuna mukabil bir yerde olması gerekir.   Minarenin ne zaman yıkıldığı bilinmese de kaynaklar 
minarenin Mardin’in Timur ‘un işgali sırasında 803/1400 yılında yıktırıldığını yazmaktadır 
(Abdüsselam Efendi, 2007: 48; Katip Ferdi, 2006: 15, dipnot: 20; Bulduk, 1999: 50).  

Doğudaki mevcut minarenin kare planlı kaide kısmı orjinaldir. Pabuç, gövde, petek ve külah 
kısmı ise sonraki dönemlere aittir.  Minare 1304/1887 yılında düşen bir yıldırım sonucu yıkılmıştır. 
1305/1888 tarihinde hayırseverlerin yardımlarıyla tamirine başlanan minare 1306/1889 yılında 
Muhammedu’l-Fadıl isimli bir mimar tarafından tamamlanmıştır (Bulduk, 1999: 50, dipnot: 132; 
Artuk, 1944: 96) (Fot. 2). 

Orjinalde minare gövdesinin ne şekilde olduğu belli değildir. Ancak minarenin girişten, 
pabuçluk kısmına kadar kare planlı olması nedeniyle, gövdenin de kare planlı olduğu iddia 
edilmektedir (Kılavuz, 2005: 280). Ara Altun’da kare kaideden hareketle minarenin kare formlu bir 
gövdeye sahip olabileceği kanaatindedir (Altun, 1971: 199-200). 

Mardin ve çevresinde kare planlı ve gövdeli minare örnekleri de mevcuttur. Buckingham 
Dunaysır (Kızıltepe)’da üç tane kare gövdeli minare görmüştür (Buckingham, 1827: 174-175). 
Bunlardan sadece bir tanesi M. F. Oppenheim ve Albert Gabriel’in yöreyi incelediği dönemde mevcut 
idi (Oppenheim, 1930: 75;Gabriel, 2014: 61, 62, Levha XXXIII) (Fot. 10). 

Harran Ulu Cami, Diyarbakır Hz. Süleyman Camisi, Diyarbakır Ulu Cami, Hani Ulu Cami, 
Hani Yasin Cami, Savur Eski, Lice Melik Adil Camilerindeki minarelerde kare gövdelidir (Kılavuz, 
2005: 432). 

3- Medrese Problemi 
Abdulgani Bulduk, avlunun kuzeyindeki şafiler mescidi, altlı-üstlü medrese ile çeşme ve imam 

odasının Kudbeddin İlgazi tarafından 572/1176-77 yılında yaptırıldığını iddia etmektedir (Bulduk, 
1999: 50; 2004: 45) (Çiz. 1; Fot. 7). 

İbrahim Artuk da, Abdulgani Bulduk gibi aynı ifadeleri kullanarak medrese ve diğer 
müştemilatın Kudbeddin İlgazi’nin cülusu sırasında yaptırıldığını yazmaktadırlar (Artuk, 1944: 96). 

Avlunun kuzeyinde olduğu iddia edilen medrese orijinal yapıya ait değildir. Ayrıca günümüzde 
Şafiler Mescidi olarak kullanılan mekan, aslında caminin orijinal revakıdır (Altun, 1971: 31-32). 
Osmanlı döneminde mescide dönüştürülmüştür.  

Zira Vakfiyesine göre medrese caminin kuzeyinde değil batısında yer almaktadır. Vakfiyeye 
göre medresenin bir de ahırı bulunmaktadır. Vakfiyede belirtilen sınırlara göre medrese caminin 
batısındaki minarenin batısında olup, batı ve güneyden yol ile doğudan ise caminin minaresi ile 
sınırlıdır (VGMA, 605 Nolu Defter, sayfa 50-52, sıra no: 70) (Çiz. 3). 



4- Vakfiyesi 
Caminin Vakfiyesi hakkında bilgi veren kişiler ise: 

Ali Emiri’de 27 Ramazan 573 /19 Mart 1178 tarihli vakfiye hakkında az da olsa bilgi 
vermektedir (Katip Ferdi, 2006: 15, dipnot: 20). 

Bunun haricinde, Ali Emiri camide büyük bir taş üzerine yazılmış, 613/1216 tarihli bir taş 
vakfiyeden de bahsetmektedir. Ancak günümüzde bu vakfiyeden hiçbir eser yoktur9.  

Abdulgani Bulduk 21 Ramazan 573 / 13 Mart 1178 tarihli vakfiye hakkında özet bir bilgi 
vermektedir (Bulduk, 1999: 50-51; 2004: 45). 

İbrahim Artuk vakfiyenin içeriği hakkında kısmen de olsa detaylı bilgi vermesinin yanı sıra, 
vakfiyenin nerede  olduğunu da yazmaktadır (Artuk, 1944: 96-99). 

Vakfiye hakkındaki en geniş yayın Sadi Bayram’a aittir. Bayram Nusaybin İmam Zeynelabidin 
Vakfiyesi ile birlikte Kudbeddin İlgazi’nin vakfiyesinin tüm dökümünü vermiştir (Bayram, 2007: 294-
298). 

Vakfiyenin aslının ince ve zarif bir ceylan derisi üzerine yazılmış olduğu bilinmektedir. (Artuk, 
1944: 96). Günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 605 nolu defteri’nin 50. sayfasının 70. 
Sırasında vakfiyenin bir sureti kayıtlıdır. Vakfiye  “Kudbeddin İlgazi ibni Melik Necmeddin ibni Emir 
Timurtaş ibni Artuk”a ait olup 27 Ramazan 573 tarihli olup Arapça olarak yazılmıştır (VGMA, 605 
Nolu Defter, sayfa 50-52, sıra no: 70). 

Vakfiyeye göre: Kudbeddin İlgazi ibni el-Melik el-Muzaffer Necmeddin Alp ibni el-Emir 
Timurtaş ibni Artuk, Mardin hükümdarı iken kendi malından inşa ve tesis ettiği büyük bir cami, 
caminin batısında bir medrese, akarsular (su yapıları), iki uzun minare ve kuyular ile cami ve 
medresenin tüm müştemilatlarına aşağıdaki akarları vakfetmiştir. 

1- Otpazarında birbirine bitişik beş adet dükkan ki sınırları belirtilmiş olup, güneyden 
batıdaki minareye sınırdır. 

2- Doğudan güneydeki minareye sınır yine Otpazarında birbirine bitişik altı tane dükkan. 
3- Caminin güneyinde vaki, sekiz daire ve bir muğtesel (abdestlik/gusulhane?) ibaret 

dairenin tamamı 
4- Mardin’e tabi Cosak Vadisi’ndeki Sultan Bağları adıyla bilinen birbirine bitişik yedi 

bağın tamamı 
5- Bahçeler Vadisi’ne vaki, Cuneyne Bostanları adıyla anılan altı tane bostanın tamamı 
6- Kılıçlar Çarşısında birbirine bitişik dokuz adet dükkan. 
7- Eski Un Hanı civarında ve harap şaraphane karşısında vaki birbirine bitişik iki dükkan. 
8- Haffaflar (Ayakkabıcılar) Çarşısında birbirine bitişik üç adet dükkan. 
9- Küçük Çarşı’da vaki, Kalender Dükkanı adıyla bilinen dükkan. 
10- Marangozlar Çarşısında birbirine bitişik sekiz tane dükkan. 
11- Bakkallar Çarşısı’nın baş tarafında vaki, Zımmi Sergü Dükkanı adıyla bilinen dokuz 

adet dükkan. 
12- Mardin’e tabi Karataş Köyü’ndeki üç tane bağın tamamı. 
Tüm vakıfların sınırları dahilinde yer alan binaları, ağaçları, suları, kuyuları, tarif edilsin 

edilmesin ne var ise tamamı ile vakfedilip, gelirleri aşağıdaki şekilde cami ve medresenin idaresine ve 
işlerine ait kılındı. 

                                                                 
9 Ali Emiri’ vakfiyenin ilk satırının “berzu’l-mersûm ve’lemru’l-âli es-Sultan  el-Muvaffak el-Muzaffer…”, şeklinde 
olduğunu yazmaktadır. Ancak bu vakfiye 1929 tamamlanan Mardin Tarihi isimli eseri yazan Abdulgani Bulduk tarafından da 
tespit edilememiştir. Bkz.: Katip Ferdi, a.g.e., s.14, dpnt. 20; Bulduk, Mardin Tarihi…,  s.53, dpnt. 137. 



Cami ve medresenin müştemilatına bir mütevelli, medreseye bir Hanefi ve bir şafi iki müderris, 
bir bevvab (kapıcı), camiye bir imam, bir hatib, bir vaiz, bir imam yardımcısı, bir muhaddis, bir nasih 
(öğüt veren), bir müderris, bir muvakkit, bir muvakkit yardımcısı, vakıfa hayr ile dua edecek bir 
duahan, minarelere gece ve gündüz iki müezzin,  cuma günlerinde hatibe kılıç verecek bir kişi, cemaat 
için bir ibrikdar, çocuklar için bir muallim, bir kâri (fetih, ihlas ve kehf surelerinin her birisi ile Kur’an 
cüzleri ve haftalık hatim için), bir müsebbih (tesbih eden), bir ferraş, bir süpürgeci, bir kandilci, bir 
bevvab, bir marangoz, bir mimar, bir cabi, bir katib, bir nazır, kâri ve müsebbihler mahfili için bir reis 
ile cami ve medresenin ve bunların tüm müştemilatlarının, ahırlarının, helalarının damlarına bakacak 
bir kişi. 

Vakıf gelirleri öncelikle cami ve medrese ile bunlara bağlı vakfedilen mülklerin tamir 
edilmesine harcanması, tamirden artan gelirler ise mütevelliye  her gün 3 gümüş eşrefiye (1 eşrefi=8 
şahi), medresenin iki müderrisinin her birisine birer gümüş eşrefiye, bevvaba ½ eşrefiye, caminin 
imam ve hatibinin her birisine günlük birer eşrefiye, muhaddis, vaiz, nasıh ve müderrisin her birisine 
1/8 eşrefiye, muvakkit, iki müezzin ve karilerin her birisine günlük birer eşrefiye, Kur’an üzlerini 
okuyana her gün 1.5 eşrefiye, haftalık hatim yapana 11 eşrefiye, imam ve muvakkit yardımcıları, 
duahan, ibrikdar, kılıç veren kişi, sıbyan muallimi, musebbih, ihlas süresini okuyan, ferraş, süpürgeci, 
kandilci, bevvab, marangoz, mimar ve ser mahfilden her birisine günülük 1/8 eşrefiye, nazır, katib, 
cabi, damlara ve müştemilatına bakan kişinin her birisine ½ eşrefiye verilmesi şart koşuldu. 

Sonrasında gelirlerin, caminin minarelerinin kandillerine bolca harcanması, medrese için gerekli 
sarfiyatın yapılması, ayrıca hasırlarına, sergilerine ve diğer tamiratlarına sarf edilmesi şart koşuldu. 
Ayrıca artan gelirler ile vakfın gelirlerinin arttırılması için harcanması şart koşuldu. 

Melik Kudbeddin İlgazi vakıfların idaresini hayatta iken kendisi tarafından yapılmasını, 
öldükten sonra da oğlu Hüsameddin, ondan sonra da Hüsameddin’in büyük oğluna, onunda 
çocuklarının çocuklarından büyük olanlarına şart koştu. 

5- Değerlendirme ve Sonuç 
Cami, şimdiye kadar yapılan araştırmalarda belirtildiği gibi farklı dönemlerde gerçekleşen uzun 

bir inşa aşamasına sahip değildir. Bunun yanında Mardin Ulu Camisi de Dunaysır Ulu Camisi gibi tek 
seferde ve bir tek bani tarafından inşa edilmiştir. 

  Vakfiyesine göre caminin Artuklu Sultanı Kudbeddin İlgazi b. Melik Necmeddin tarafından 
573/1178 yılından önce yaptırıldığı kesinleşmiştir. Cami bünyesindeki minare kaidesinde yer alan, en 
eski tarihli kitabeye istinaden caminin inşaatı 572/1176-77 yılında tamamlanmış olmalıdır.  

Caminin, birisi doğuda diğeri de batıda olmak üzere iki adet uzun minareye sahip olduğu 
vakfiyesi ile ispat edilmiştir. Anadolu’daki çifte minareli en erken örnek olması açısından önemli bir 
yapıdır. Mardin Ulu Camisi bir Sultan yapısı olması nedeniyle de Osmanlı döneminde görülen ve belli 
kurallar çerçevesinde inşa birden fazla minareli Selatin camilerine örnek teşkil etmesi açısında önemli 
bir eserdir. 

Külliyeler, kurucunun ekonomik gücüne bağlı olarak, farklı sayıda ve çeşitlikte fonksiyonel 
yapı birimleri içerirken, külliyenin planlanmasında yerin topografik konumu, yapıların 
şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır (Cantay, 2002: 4). Ulu Cami’nin aslında bir külliye şeklinde 
inşa edildiği vakfiyesiyle açık bir şekilde ortaya konmuştur. Cami, medrese, medrese ahırı, abdest 
alma yeri ve dükkanlar ile birlikte inşa edilmiştir.  Külliyenin odak noktasını cami oluşturmaktadır. 
Diğer birimler ise caminin, batı ve güneybatısında konumlanmıştır. Yapılar birbirinden bağımsız olup, 
bağlantılar yollarla sağlanmıştır. Bu nedenle de yapının Ulu Cami Külliyesi ya da banisinden hareketle 
Kudbeddin İlgazi Külliyesi şeklinde isimlendirilmesi daha doğru olacaktır. 

Anadolu’daki en eski külliye yine Artuklular döneminde 1108-1122 tarihleri arasında 
Mardin’de inşa edilen Emüneddin Külliyesi’dir. Cami, medrese, darüşşifa, hamam ve çeşmeden 
oluşmaktaydı (Cantay, 2002: 17). Bu külliyeden yaklaşık yarım asır sonra Anadolu’da inşa edilen 



ikinci külliye de Mardin Ulu Cami Külliyesi’dir.  Her iki külliye de Mardin dışkalesinde ve topografik 
yapıya uygun bir şekilde inşa edilmiştir.   

Mardin’deki her iki Artuklu külliyesi, kendilerinden sonra Anadolu’da inşa edilecek olan 
külliyelere de öncülük etmiştir.Mardin Ulu Camisi bünyesinde birçok ilki barındırması açısından 
Türk-İslam mimarisinin baş yapılarındandır. 
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Çiz. 1: Mardin Ulu Cami Vaziyet Planı (A. Gabriel’den işlenerek) 

 
Çiz. 2: Mardin Ulu Cami Külliyesi-Caminin Muhtemel İlk Vaziyet Planı (A. Gabriel’den işlenerek) 



 

Çiz. 3: Mardin Ulu Cami Külliyesi’nin Vaziyet Planı (Vakfiyeye Göre) 

 

 
Fot. 1: Mardin Ulu Cami Avlunun Kuzeyinde ve Revakın Doğusundaki Kitabe Parçası 

 



 

Fot. 2: Mardin Ulu Cami Minare Kaidesi 

 
Fot. 3: Mardin Ulu Cami Minare Kaidesindeki 1. Kitabe 

 

 
Fot. 4: Mardin Ulu Cami Minare Kaidesindeki 2. Kitabe 

 



 
Fot. 5:Mardin Ulu Cami, Minare Kaidesindeki 3. Kitabe 

 

 
Fot. 6: Mardin Ulu Cami Avlu Doğu Cephesindeki Kitabe 



 
Fot. 7: Mardin Ulu Cami Avlusu Genel Görünüş 

 
 
 

 
Fot. 8: Mardin Ulu Cami Külliyesine Ait Vakfiyenin Baş Kısmı (VGMA’dan) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 9: Mardin Ulu Cami Külliyesine Ait Vakfiyenin Diğer Kısımları (VGMA’dan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fot. 10: Günümüzde Mevcut Olmayan Kızıltepe’deki Minare (Oppenheim’dan) 
 


