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ESKİ KlRlM'DA KURŞUNLÇ' CAMII 

Eski Kınm (Solhat), Altın Orda'nın önemli bir 
idari merkezi olup, Kırım Hanlığı 'nın ilk başkenti idi. 
Kınm yanmadası 1236 senesinden itibaren Cuci Oğulla
nnın eline geçmişti. Altın Orda'nın yerel valilerinin 
oturdukları Eski Kırım muhtemelen eski bir yerleşme 
üzerinde Moğollar tarafından kurulmuştur. Kın m 'ın sa
hil kentleri, limanlan ve buradaki ticari faaliyetler Cene
vizliler'in elinde idi. 

Arap kaynaklarında Solhat ismiyle, Türk kaynak
lannda Esi k. Kırım (Kınm, Kennan: kale anlamına gelir) 
şeklinde adlanıdınlan şehir Evliya Çelebi'ye göre Altın 
Orda Hanı Özbek Han'ın oğlu tarafından kuruldu. Orta 
Asya'dan Anadolu'ya ve Akdeniz'e inen en önemli tica
J'et yolunun üzerinde olması, bütün kervanların burada 
dunnaları şehri kısa zamanda zengin etmişti. Eski Kınm 
Xlli-XIV. yüzyılda çok önemli bir ticaret ve ilim merke
zi idi. Kaynaklarda o dönemin en büyük şehirlerinden bi
ri olduğu yazılıdır. Kalın surlar ile çevrilmiş olan şehrin 
kalesi ve birçok önemli yapısı vardı. Xlll. yüzyılın bir 
Fransız dogubilimcisine göre, surlarının çevresi iyi bir 
atla ancak yarım günde dolaşılabilirdi. 

Bugün harabe olan ve küçük bir köye dönen Eski 
Kının, artık eski zenginliğini ve ihtişamını kaybetmiş 
durumdadır. Özellikle Altın Orda Ham Seyyid Alı
med'in 1476'da Kırım' ı istila etmesi ve Eski Kırım'ı 
yağmalaması ile bu şehre ilk büyük darbe indirildi. Kı

rım Hanlığı'nın payitahtının Bahçesaray'a nakledilmesi 
de kentin yavaş yavaş terk edilmesine yol açmıştır. 

Kırım'ın eski bir gravUrü 

Nicole KANÇAL-FERRARi 

Bizim için şehirle ilgili en önemli bilgi kaynağı 
seyahatnfunelerdir. Bugün bu önemli kentin sadece 1314 
senesinde Muhammed Özbek Han tarafından yaptınlan 
camisi ayaktadır. Camiye bitişik olan 1332- 1333 tarihli 

: İ11ci Bey Hatıın Medresesi'nden birkaç tonoz kalmıştır. 
İbİl BatOta • nın bahsetti ği, Kın m • dan giden bir Kıpçak 
olan Mernlük.Sultaru Melik-en Nasr'ın (Baybars) yaptır
dığı caminin sadece duvarlan ayaktadır. Bugün Kurşun
lu Camii olarak adlandırılan bu yapı kalıntısı, kullandı
ğım kaynaklarda geçmemektedir. Ama Eski Kırım 'ı gös
teren eski bir gravürde kubbeli bir cami görülmektedir. 
Bunun bu cami olması ihtimali fazladır. Büyük kervan
sarayın ise bir köşe duvarından başka kalıntısı günümü
ze ulaşmamıştır. Eski gravürlerde görüntülenen surlar da 
yıkılmıştır. 1578 yılında Polanya Kralı 'nın elçisi olarak 
Mehmed Giray Han'a gönderilen Martin Bonevskiy, şe
hir harap durumda olmasına rağmen, Kırım Hanlan 'nın, 
paralarını ha!a buradaki darphanede bastırdıklanndan 
bahseder. Evli ya Çelebi de Eski Kırım hakkında bilgi ve
rir; surların iki kapısı olan Kefe ~apısı ve Eğri Kapı'dan 
söz ederek bazı cami-mescid ve kabirieri sıralar. İki kab
ri n sahabe kabirieri olarak geçmesi dikkat çekicidir ve Es
ki Kınm 'ın çok eski bir yerleşme yeri olduğunu gösterir. 

1925 senesinde Eski Kırım'da başlayan kazılar
da, bu şehir hakkında önemli yeni keşifler yapıldı. Bu 
araşunnada yetmişten fazla mezar taşı bulu~muştur. 
Medresede ve kervansarayda ise önemli incelemeler ya
pıldı. Zengin malzemeler ele geçiren kazı heyeti, bulduk
lan parçalann bir kısmını Bahçesaray'daki Milli Mü-



SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 19 

Yapının güneybatıdan görilnilşil 

ze'ye yollamış, geri kalan buluntutar ise Eski Kınm'ı bir 
açık hava müzesi haline getinniştir. Bugün ise Solhat'ta 
harabeler dışında hiç bir şey kalrriamıştır. Bütün bulun
tular Petersburg Hennitage Müzesi 'ne götürüldü. Böyle
ce Eski Kınm şehrinin tarihini araştınnak için son dere
ce az miktarda malzeme ile yetinmemiz gerekmektedir. 

Kurşunlu Cami olarak adlandırılan yapı kalıntı
sı bugün oldukça harap durumdadır. Caminin içi toprak 
ve otlarla dolmuştur. Bundan dolayı da planının anlaşıl
ması oldukça zordur. Bir kazı çalışması şüphesiz aydın
tatıcı olacaksa da, bu zamana kadar böyle bir araştınna 
yapılmamıştır. 

Yapının zemini yarı yarıya toprağa gömülü oldu
ğundan yıkılan duvarların bazılarının yerlerini belirle
mek güçtür. Duvar kalıntıları dörtgen bir ana mekan 
oluştunnakta ve kıble duvarında dışarıya doğru taşan bir 
mihrap görülmektedir. Mihrabın karşısındaki duvarın'dış 

cephesine dik karşılıklı iki duvar kalıntısı bulunur. Ayrı
ca ana mekanın güneybatısında bir duvar parçası daha 
bulunmaktadır. Karşı duvarın kalınlığı diğer duvarlara 
göre çok daha fazladır. Bugün yapının yan duvarlannda 
karşılıklı delikler görülmektedir. Bunlar harimin zemini
ni oluşturan ve ahşap katı taşıyan kirişlerin yuvalan ol
malyıdır. Ahşap döşemenin .altında kalan mekan ise de
po olarak kullanılmış olabilir. Ana mekanın ölçüleri yak
laşık olarak şöyledir: en 12.30, uzunluk 17.70 m., milıra
bın karşısındaki duvar kalıntıları ise 2.50 ve 2.70 m. 
uzunluğundadır. 

Bugünkü durumundan pencere ve kapıların yerle
ri tam olarak anlaşılamamaktadır. Kapı muhtemelen 
milirabın karşısındaki duvar kalıntıları arasında bulun
maktadır. Yan duvarlardaki boşluğun birer kapı mı? yok
sa pencere yıkıntısı mı? olduğu -anlaşılamamaktadır. Sol
hat'ta inşa malzemesi olarak genellikle moloz taş kulla
riıldığından, buradaki duvarlar da moloz taştan yapılmış
tır. Duvar kalınlığı 1.00-1.50 m.dir. Kuzeydoğu köşesin-

Yapının güneyden görünüşü 

deki duvar diğer duvarlardan çok daha kalındır. Muhte
melen bu davar üzerindebir minare bulunuyordu. Ana 
mekanın batısında bulunan duvar parçasının ne olduğu 
bilinmemektedir.Muhtemelen yanda yer alan bir mekana 
ait duvann bir parçası olabileceği gibi bir destek duvarı 
da olabilir. 

Duvarların belli bir seviyesinden sonra moloz taş 
sıraları biterek çift sıra tuğla dizisi başlar. Yaklaşık 2.00 
m. lik yükseklikte başlayan bu tuğla dizisi muhtemelen 
duvarlara oturan bir kubbe başlangıcını gösterir. Mihrab 
yönündeki mekanda bu tuğla sırası, kuzeydeki birime 
göre biraz daha aşağıdan başlamaktadır. Ayrıca duvarla
rın çeşitli yerlerinde tuğla veya moloz taşla yapılan ona
rım izleri görülmektedir. İç bezerneden ise hiç bir iz kal
mamıştır ve bu konuda bilgimiz de yoktur. 

Zemindeki kalıntılar değerlendirilerek tarafımız
dan yapının bir planı çıkarılmış, bu şekle dayanak ve ya
pıda yapılan araştıonaları göz önünde tutarak bir re
konstrüksiyon denemesi yapılmıştı r. Bu rekonstrüksi
yonda, m ihrabın önünde bulunan ana mekanın duvarlan
nın bir kubbeyi taşıdıklan tahmin edilir. Bu ana mekan 
aşağı yukarı bir dörtgen oluşturur. Kubbeli ana rıJekarun 
kuzeye doğru genişletildiği anlaşılıı:ı~adır. Kuzeydeki 
bu bölümün üzeri muhtemelen dikine üç beşik tonozla 
örtülü olmalı ve kubbeli bölüme de üç kemer açıklığı ile 
bağlanmaktaydı. Mihrap ekseni üzerinde de bir kapı yer 
almalıdır. Girişin kuzeyinde yapıya dik bağlanan iki du
varın üzeri de muhtemelen beşik tonoz ile örtülü bir ön 
mekan (hazırlık rnekarn veya eyvanlı giriş) olabilir. Bu 
tahminler, duvarlan incelediğimizde güçlenmektedir. 
M ihrabın iki yanındaki duvarlar evvelce söylendiği gibi, 
belli bir seviyede tuğla sıralan içerir. Tahmin ettiğimiz 
ana mekanı oluşturan duvarlar, tuğla sıralanyla mekanın 
içine taşmaya başlar ve kö_şelerde sarıki kubbeye geçiş 
olarak birer pandanrif oluştunpaktadır. Kuzeydeki bö
lümde ise, tuğla sıralan ana mekana göre daha yüksek bir 
seviyede başlar ve beşik tonozlara dönüş yapar. Örtü sis-
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temi ile ilgili bu rekonstrüksyon denemesi duvar incele
meleri sonucunda yapılmıştır. Aynca burada bir kubbe 
söz konusu ise, Kurştinlu Camii ismine de mantıklı bir 
açıldama getirir. 

Caminin iç rnekfuıının bu şekilde ikiye ayrıldığı
nı zeminin yapısı da doğrulamaktadır: Milırabın önünde
ki mekanın alt kısrriı (~n ettiğimiz ahşap döşemenin 
alt kısmındaki mekarun içi) tamamen dolguludur. Ancak 
Kuzeydeki bölümün '!hşap· döşemesi altındaki mekan 
boştur. Üstelik zemindeki ·bu iki mekan bir duvar ile ay

nlmıştır. Harimin üzerini örten kubbenin çöküşü söz ko
nusu bu ~e~anın dolgu~una bir açıldama getirebilir. 

Bu rekonstiüksiyon denemesi doğru ise, bura
da, kare planlı kubbeli ~anın kuzeye. doğru genişle-. 
yen bir· örneği ile karşılaşmış bulunmaktayız (İznik 
Yeşil Camii planında olduğu gibi). Kınm'da günümü
ze kadar gelebilen üç camiden sadece Kurşunlu Camii 

1 3 ·'1· 

o ı.. 

için bu rekonstrüksiyona daya
narak bir kubbeye sahiptir diye
biliriz. Özbek Han Camii ve Sul
tan Baybars Camii'nin ikisi de 
payeli, d~z ·çati .. ile örtül ü 
camilerdir: Kurşunlu Camii' nin 
kubbesi bu bakımdan çok önem
lidir. Bu bize XIII. yüzy ı i 
Anadolu Selçuklu mimarisinde 
görülen tek kubbeli mescitlerden 
başlayan gelişmenin, Kırım 'da 
aynı zaman diliminde benzer bir 
şekilde mevcudiyetini gösterir. 
Kırım'da, Anadolu'daki gibi, 
bundan sonra inşa edilen büyük 
camiler kubbelidir. Gözleve ve 
Kefe camilerini bunlara örnek 
olarak verebiliriz. 
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