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ll ÖZET: 

ÇANKIRI-ÇER~FŞ IV .. MURJ\T (MQRADİYE) CAMİ.VE 
OSMANLI DONEMINDEKI YENILEME PROJESI 

Çankiri-Çerkeş Murat IV (Muradiye) Mosque And 
Its Renovation Project In Otlarnan Period 

ll Çalışmamızın ana muhtevası Çankırı-Çerkeş'teki bugün ayakta olmayan IV. Murat (Muradiye) Camiinin 
ll 1911 yılındaki yenileme projesidir. Halen Çankırı Araştırmalan Merkezi1 arşivinde yer alan belgede, fevkani 
ll camiinin, farklı kodlarda gösterilen planları ve cephe çizimieri bulunmaktadır. Üzerindeki Osmanlıca 

ifadelerden belgenin, ''Kastamonu Vilayeti Kangırı Sancağı Nefs-i Cerkeş Kasabası derununda inşa edilmekte 
bulunan camf-i şerif'in hal-i hazırıyla ikmal-i nevakızı ira-e eyler projesi" olduğu ve "R. 7 Ey/ü/1327/M. 20 
Ey/ü/1911 tarihinde Çankırı {Kangırı) Nafia Mühendisi Ali bin Memlik (?)tarafından tanzim edildiği"2 
anlaşılmaktadır. Bu makalede Çerkeş IV. Murat Camiinin farklı kodlarda gösterilen plan ve cephe 
çizimierinden hareket edilerek, mimari özellikleri hakkında ulaşılan veriler ve bu verilerin sonuçlarından 
bahsedilmektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: Çankırı, Çerkeş, W. Murat (Muradiye) Camii, Barak, II. Abdülhamid Dönemi 

ÇANKIRI-ÇERKEŞ MURAT IV (MURADIYE) MOSQUE AND 
ITS RENOVATION PROJECT IN OTTOMAN PERIOD 

SUMMARY: 
The main content of our study is the renovation project of Murat IV Mosque in year 1911 which is not 
standing taday in Çankırı-Çerkeş. In the document stili present in Çankırı Research Center archive, plans 
and facade drawings of the upper mosque are shown in different codes. From the Ottoman language on 
the document, it is understood that it was "a project that shows the repair of the defects of the honorable 
mosque, being constructed in Nefs-i Çerkeş Town of Kangırı County of Kastamonu province, in its current 
state" and "it was arranged by Çankın (Kangırı) Nafia engineer Ali bin Merrı/ik (?)on the date of G September 
20, 1911/ M September 7, 1327". In this paper, data about architecturakharacteristics, obtained from ll 
plan and facade drawings of Çerkeş Murat IV Mosque shown in different codes, and the results of this data 11 
are discussed. ll 
KEY WORDS: Çankırı, Çerkeş, Murat IV {Muradiye) Mosque, Barak, Period of Abdülham.id II. 11 

Son yıllarda Osmanlı dönemi arşivlerinde ele geçen bazı belgeler, dönemin inşa faaliyetlerinde plan ve tasarım 
konulannın ele alınış biçimlerinin anlaşılabilmesi açısından aydınlatıcı olmaktadır. Özellikle Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi ve Topkapı Sarayı Müzesi Arşivincieki çeşitli yapı türlerine ait plan, proje ve krokilerin bilim dünyasına 
tanıtılmasıyla3, Osmanlı mimarlannın, yapılan inşaat öncesi proje düzeyinde tasarladığını göstermiştir. Söz konusu 
bu belgelerden bazılannın onarımiara ait projeler olması, Osmanlı korumacılığı ve restorasyon anlayışını yansıtması 
açısından önemlidir. 

Bu belgelerden biri de, Çankın-Çerkeş'teki bugün ayakta olmayan IV Murat (Muradiye) Carniinirı 1911 yılındaki 
yenileme projesidir. Halen Çankın Araştırmalan Merkezi arşivinde yer alan belgede, fev.kani carnünin, farklı kodlarda 
gösterilen planlan ve cephe çizimieri bulunmaktadır (Çizim: 1). Üzerindeki Osmanlıca ifadelerden belgenin, 

* Yarcl. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 06100 Sıhhiye/Ankara 
** Araş. Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 06100 Sıhhiye/Ankara 
1 Söz konusu belgeden bizi haberdar eden, Çankın Araştırmalan Merkezi Sa§kanı Sn. Yüksel Arslan ve koordinatör Sn. Erhan Metin'e teşekkür 

ederiz. 
2 Belgeyi günümüz Türkçesine çeviren Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleı:IDden 

Sn. Yard. Doç. Dr. Bekir Koç'a teşekkür ederiz. 
3 Bu konuda müstakil bir çalı§111a için bkz. ADündar, Ar§ivlerdeki Plan ve Çizimler l§ığı Allında Osmanlı imar Sistemi (XVIll ve XIX. )'üzyıl), Ankara 

2000. Aynca G.Necipoğlu-Kafadar, The Topkapı Scroll-Geometry and Omament inlslamic Architecture, Cambridge 1994.; B.Unsal, ''Topkapı 
Sarayı Ar§ivinde Bulunan Mimari Planlar Üzerine", Türk Sanalı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri I, İstanbull963, s.l68-197.; T.Artan, ''Topkapı 
Sarayı Ar§ivi'ndeki Bir Grup Mimari Çizimin Düşündürdükleri", Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık-S, İstanbull992, s.7-56. 
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''Kastamonu Vilayeti KongınSancağı Nefs-i Cerkeş Kasabası derununda inşa edilmekte bulunancamf-i 
şerif'in hal-i hazırıyla ikmal-i nevakızz ira-e eyler projesi" olduğu ve ''R. 7 Eylül 1327/M. 20 Eylül 1911 
tarihinde Çankırı {Kangırı) Nafia Mühendisi Ali bin Memlik (?) tarafından tanzim edildiği" anlaşılmaktadır. 

Evliya Çelebi, XVII. yüzyılda Çerkeş'te, N Murat'ın nedirrılerinden Silahtar Mustafa Paşa'ya ait cami, hamam 
ve bitirilememiş bir handan bahseder .4 Şemseddin Sami 1890'lı yıllarda Çerkeş'te, " ... biri Sultan Murad Han 
rabf hazretlerinin bina kurduğu olmak üzere 5 camii şerif' bulunduğunu belirfir5. Çerkeş'i 1890'lı yıllardaziyaret 
eden VCuinet ise kasabacia 9 cami olduğunu, bunların en büyüğünün N Murat tarafından, 1634'te Bağdat seferine 
giderken geçid ikameti sırasında yaptınldığını ifade edeı:6. Kastarnonu XIX. yüzyıl salnamelerinde IV Murat Camiinden, 
" ... selatin-i izam Sultan M urad-ı rabi hazretlerinin bina ve i h ya gerdesi olan bir cami şerir' şeklinde bahsedilir. 

T. Başer ise IV Murat'ın musahiplerinden Silahtar Mustafa Paşa vasıtasıyla Çerkeş'te bir cami yaptırdığını; 
Muradiye Camisi olarak anılan bu binanın, Abdülhamit zamanında ıslah ve tamir ettirildiğini, 1943 depreminde 
yıkılan caminin yukansına 1953 yılında, yeni bir cami yaptınldığını beJirtirS. 

Çizim 1. Sultan IV. Murat Caminin 1911 onarımına ait proje (Çankırı Araştırmaları Merkezi Arşivi) 

Bu bilgiler, IV Murat'ın Bağdat seferi sırasında Çerkeş'te kendisi veya Paşalan vasıtasıyla bir cami ile buna gelir 
oluşturması için bir hamam inşa ettirdiğini ortaya koymaktadır. Evliya Çelebi'nin camiyle beraber zikrettiği hamam, 
IVMurat Hamamıdı.ı-9. A.Gökoğlu, Çankın Vakıflar Dairesinde bulunan bir evkaf belgesine dayanarak hamamın 
IV Murat zamanında yaptınlarak camiye vakfolunduğunu belirtir10 . 

NMurad Caminin, gerek Ş.Sami, gerekse VCuinet'in tanıklıklanyla XIX. yy.ın sonlarında ayakta olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak bu tarihten sonra bina tahrip olmuş ve yenilenmesi gerekmiştir. Bu çalışmaya konu edilen 
belge, binanın 1911 yılında geçirdiği kapsamlı müdahaleye ilişkin proje çizimlerini ihtiva etmektedir. Caminin! söz 
konusu müdahale öncesi durumuna dair bir bilgimiz yoktur. Buna karşın 1911-1944 yılları arasındaki durumuna 
ilişkin, hem onarım belgesindeki çizimler (Çizim: 1-6) hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivincieki fotoğraflar 
(Foto: 1-10) sayesinde bazı tespitlerde bulunabilmekteyiz. 

Çankırı ve çevresinde büyük bir yıkıma yol açan 1944 depremi11 , anılan caminin tamamıyla ortadan kalkmasına 
sebep olmuştur. Yıkılan bina N Murat Hamamının karşısında, Hükümet Caddesinin kuzeyinde yer almaktaydı. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivinde, caminin 1938 tarihine ait fotoğiafları bulunmaktadır12 • Ayrıca Çankın 

4 Evliya Çelebi (Haz:S.A Kahraman-Y.Dağlı), Evliya Çelebi Seyahabıfunesi, 2. Kitap, İstanbul 1999, s.92. . 
5 Ş.Sami, Kamusu'l 'Aifun, Tarih ve Coğrafya LGgatına ve Tabiri-i Essahla ve Kafe-i Esrna-i Hassaya Cami, C.2, Istanbul 1306, s.1873. 
6 V.Cuinet, La Turquie D'Asie, Geographie AdiT!inistrative Statistique Descriptive et Raisonnee de Chaque Province De L'Asie-Mineure, VII, 

L'Anatolie occidentale: Brousse et Castamouni, lstanbul2001, s.359. 
7 H.1299/M.1881-1882 tarihli salname için bkz., Ö.Türkoğlu, Salnamelerde Çankın, Kastamonu Vılayeti Sainamelerinde Çankın (Kengın) Sancağı 

(1869-1903), Çankın 1999, s.342. 
8 T.Ba§er, Dünkü ve Bugünkü Çankın, Ankara 1956, s.21. 
9 Evliya Çelebi, a.g.e., s.92. Söz konusu hamam bugün, büyük ölçüde tahrip olmu§tur. Hükümet Caddesinin kuzeyindeki bina, kuzeydeki 

kadınlara, güneydeki erkeklere ait olmak üzere çifte hamam §eklinde tertiplenmi§tir. Hamam, dört eyvanlı ve kö§e hücreli tiptedir. Hamam 
hakkında aynnlılı bilgi için bkz. M.Kemal Yenel, Çerke§ (Çankın) 4.Murad Çifte Hamarnı Koruma Sağlamla§lırma Çall§ması, Gazi Üniversitesi 
Fen Bilimler Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, Yayınlanmamı§ Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1989. 

10 Çankın Vakıflar Memurluğunun 5-2-949 tarih ve 810/?1 sayılı evkaf kaydını aktaran, A.Gökoğlu, Paphlagonia, Kastamonu 1952, s.376. 
ll V.Kalırcıoğlu, Çerke§'teki Türk Devri Eserleri, Selçuk Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji-Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Sanat 

Tarihi Bilim Dalı, Yayınlanmamı§ Yüksek Lisans Tezi, Ko!1ya 1994, s.9. 
12 V.G.M.Abd. ve Yap.l§l. Dai.B§k. Dosya No: 18.03.01/3. Ilgili dosyada, binayla ilgili herhangi bir yazılı kayıt bulunmamaktadır. 
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Araştırmalan Merkezinde aynı binanın üç fotoğrafı vardır13 • Binanın 

kitabesi hakkında bilgiler mevcut değildir. 
Caminin 20 Eylüll911 tarihli onanm projesinde 1/200 ölçekli 

üç plan ve iki cephe çizimi yer almaktadır (Çizim: 1). Belgedeki üç 
plandan ilki, dükk2mlann bulunduğu zemin kata aittir (Çizim: 2). 
Bu planda avlu duvarlan, şadırvan ve tuvaletler de gösterilmiş, aynca 
avlu kapısı ve avlu duvarlannın cephe tasanmı da verilmiştir. Diğer 
iki plan (Çizim: 3-4) esas olarak caminin asıl ibadet mekanını ihtiva 
eder. Bunlar binanın beden duvarlannda yer alan iki pencere sırası 
dikkate alınarak farklı katlarda çizilmiş planlardır. Belgedeki cephe 
çizimieri ise yapının kuzey (Çizim: 5) ve batı (Çizim: 6) yönlerden 
görünüşleridir. 

Kuzey-güney doğrultulu ve kareye yakın bir plana sahip cami, 
batıya doğru meyilli bir arazi üzerinde yer alıyordu (Foto:2-4). Dükkfuı 
katı üzerinde yükselen camiyi demir parmaklı bir duvarla ihata edilmiş 
geniş bir avlusu kuşatmakta, bu avlunun içinde kuzeydeki girişin hemen 
önünde, altı ayak üzerine baldaken biçimli kubbeli bir şadırvan yer 
almaktaydı (Foto: 4). Belgedeki çizimlerden avlunun güneydoğu 
köşesine, 10 kabinden oluşan tuvalet bölümü tasarlandığı aniaşılmakla 
beraber, elde ettiğimiz fotoğraflarda tuvalete ilişkin bir detay tespit 
edilememektedir. 

Çizim 2. Zemin katı gösteren plan 
(Çankırı Araştırmaları Merkezi Arşivi) 

Kesme taştan inşa edilen cami, kare planlı harim ve ona kuzey yönde eklenmiş enine dikdörtgen planlı son 
cemaatyerinden oluşmaktaydı (Çizim: 2-3). Zemin katını teşkil eden ve dükkfuıların yer aldığı bölüm, T şeklindeki 
bir koridora açılan kare veya dikdörtgen planlı mekanlardan müteşekkildir (Çizim: 2). Doğu, batı ve güney 
cephelerde altışar dükkfuı ve içteki koridora ulaşan birer kapı bulunur. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadanyla (Foto: 
1-3) dıştaki dükkfuıların yuvarlak kemerli açıklıklarasahip cepheleri, ahşap kepenklerle kapatılmıştır. Yuvarlak kemerli 
kapılar (Çizim:6), T şeklindeki koridorun 
uçlarında bulunur. İ çte ise kuzey-güney yönünde 
uzanan koridorun iki yanında beşer dükkan, 
doğu-batı yönünde uzanan koridorun kuzey 
kenannda ortadaki daha derin tutulmuş yedi 
dükkan bulunmaktadır. Bu katın planında aynca, 
caminin kubbesini taşıyan ayakların kare kesiili 
kaideleri belirtilmiştir. 

Diğer iki plan, cephe çizimieri ve fotoğraflar
dan, harimin, dört kare paye üzerine oturan, 
ortadaki merkezi kubbe ve ona dört yönden 
açılan yuvarlak beşik tonozlu bölümler ile 
köşelerdeki kubbeli birimlerden meydana geldiği 
anlaşılmaktadır. Örtü ve kemerler planlarda 
işaretlenmemiştir. Binanın örtülerine ilişkin 
durumu cephe çizimieri ve fotoğraflardan tespit 
edebiliyoruz. Cami, kuzeybatı ve kuzeydoğu 
köşelerde yer almak üzere çift minareli olarak 

·~ 

Foto 1: Sultan IV. Murat Camii, (VGM. Arşivi'nden) 

planlanmasına (Çizim: 3-4) rağmen, fotoğraflardan (Foto: 1-2), sadece kuzeybatı köşedeki minarenin inşa edildiği, 
kuzeydoğudakinin ise kaidesine kadar inşa edilip bırakıldığı görülmektedir. Batıdaki minare, beden duvan saçaklarının 
yaklaşık 1 m. altına kadar yükselen kare planlı kaide üzerine, daire kesitli pabuç, silindirik gövde ve tek şerefeden 
oluşmaktaydı. 

13 Çankın Ara§tırmalan Dr. Rıfkı Kamil Urga Ar§ivi, Foto No: 1561, 1562, 1563. 
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Bina dört kademe halinde algılanmaktadır (Foto: 1-3). Birinci kademe 
dükkaniann bulunduğu zemin katıdır. Üstten saçaklı bir korni§le nihayetlenen beden 
duvarlan ikinci kaderneyi oluşturur. Burada batı ve doğu cephelerde iki§er sıra 
halinde yedi§er pencerenin yer aldığı sirnetıik bir düzenleme söz konusudur. Cephe 
yüzeylerini, yatayda dairesel bir silme ikiye bölerken, dü§eyde ta§ıntılı dikdörtgen 
kesiili iki plastır, üç bölüme ayırır. Bu bölümlerden ortada olarıında üç, yanlardakilerde 
iki§er pencere açıklığı yer alır. Binadaki pencerelerin tamamı yuvarlak kemerlidir. 
Söz konusu kemerler, altta kare kesitli kaidelere oturur. Kilit ta§ı ve üzengi noktalan 
ise profilli silmelerle belirginle§tirilmi§tir. Güney cephe, mihrabın varlığından dolayı 
ikinci sırada altı pencerenin bulunması dı§ında diğer cephelerle aynı düzenlemeye 
sahiptir. Giri§ (kuzey) cephesinde (Foto: 1) ise son cemaat yerinin varlığından 
dolayı farklı bir düzenleme görülür. Bu cephenin üst sırasında, ortada üç, yanlarda 
birer pencere bulunur. Enine dikdörtgen biÇimli son cemaat yeri belgedeki görünü§ 
çiziminde (Çizim: 5), kubbeli üç birim şeklindedir. Buna karşın elde ettiğimiz 
görüntülerde (Foto: 1) bu bölüm, ortadakiler kubbeli ve iki uçtakiler muhtemelen 
tonozlu olmak üzere beş bölümden meydana gelir. Bu durum, tıpkı minarelerde 
olduğu gibi in§aat a§amasında, projeden farklı bir uygulamanın gerçekle§tirildiğini 
veya daha sonraki tarihte bir ba§ka müdahalenin yapıldığını akla getirir. Görünü§ 
çizimlerinde (Çizim:5) son cemaat yerinin kuzey cephesinde, ortadaki yuvarlak 
kemerli kapı açıklığının iki yanında üçer, doğu ve batı yüzlerinde ise birer pencere 
yer alır. Kuzey cephede son cemaat yerinin iki yanında minare kapılan14 bulunur. 
Kapıların önü, kemeriere oturan kubbeli birimlerle değerlendirilmi§tir. 

Üçüncü kademeyi, ortadaki kubbeye yönelen yuvarlak beşik tonozlar ve 
kö§elerdeki bölümleri örten dört kubbe teşkil etmektedir. Fotoğraflardan, kubbe 
ve tonaziann kur§unla kaplandığı belli olmaktadır. Dıştan da algılanabilen tonaziann 
dı§a bakan cephelerin e, ortadaki daha büyük olmak üzere üçer pencere yerle§lirilrni§tir. 

Dördüncü kaderneyi oluşturan kubbe, onaltıgen bir kasnağa oturur. 
Kasnağın her yüzünde bir pencere bulunur. Kur§unla kaplı kubbeyi dört ağırlık 
kulesi destekler. Görünü§ çizimlerinde tonozlar iki yandan payandalada 
desteklenmiştir. Ancak fotoğraflarda bu payandalar yer almaz. Bu durum, 
son cemaat yeri ve minarelerdeki gibi gerekçelerle izah edilebilir. 

Eldeki mevcut veriler harimin kapısı hakkında bilgi sağlamaz. Ancak iç 
taraftan basık kemerli bir açıklığa sahip olduğu belli olmaktadır. 

Bol sayıda pencereyle aydınlık bir atmosferin olu§turulduğu harimde, 
barok ve rokoko özellikler taşyan kalem i§i süsleinelere yer verilmi§tir. Pencereler, 
yuvarlak kemerli olup, kubbe kasnağı dı§ındakilerin boyutları birbirine e§tir. 
Harimin kuzey duvarında, ahşaptan bir kadınlar mahfili yer alır. Çizimiere 
göre mahfile çıkı§, kapının her iki yanına konulan merdivenlerle sağlanmı§tır. 
Ancak fotoğraflarda bu kısımlar bir duvar örülerek mekana dönü§türülmü§ 
ve buraya yuvarlak kemerlikapı açıklıklan yerleştirilmi§tir. Çizimierden (Çizim: 
3), doğu ve batı duvarlardan kubbeyi ta§ıyan ayaklara doğru kesintisiz devam 
eden mahfi!, fotoğrafiara (Foto: 9-10) göre U biçimindedir. Kavsarası üç 
dilimli bir kemerle ku§atılan mihrap, (Foto: 5-6), barok tarzı süslemeye sahiptir. 
Ah§ap minberin yüksek bir §erefe ve külahı vardır. Diğer ayrıntılar tespit 
edilemese de, kemerli sathi nişlerin bulunduğu süpürgelikleri fark edilir. 
Harim, yoğun bir §ekilde barok ve rokoko tarzı süslemelerle bezenmi§tir. 
Kö§elerinde yer alan kubbeyle örtülü kare birimler, tonozlu yan açık mekanlar 
ve duvarlarında görülen motifler simetrik bir anlayı§la birbirini tekrarlar. Kubbeyi 

Çizim3: 
Harim, birinci kademe planı 

(Çankırı Araştırmaları 
Merkezi Arşivi) 

Çizim4: 
Harim, ikinci kademe planı 

{Çankırı Araştırmaları 
Merkezi Arşivi) 

14 Bu kap~ann her iki köşede de açılmış olması, binanın çifte rninarell planlanıp tespit edilemeyen bir nedenle tek rninareli olarak bitirildiğini göstermektedir. 
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ta§ıyan ayakların her yüzü (Foto: 8-10), sonsuz. 
karakterli geometrik geçmelerden olu§arı üç bordürle 
süslenmi§tir. Bunlardan daha dar ve iki yanda olanlan 
bakiava biçimindeki motifterin boyuna dizilmesiyle 
elde edilmi§ken, ortadaki daha enli olan bordürde 
sonsuz karakterli, geometrik geçmelerden müte§ekkil 
bir kompozisyon bulunmaktadır. Profilli birer 
konsolun yer aldığı kemer üzengi noktalannın hemen 
altında, toplanmı§ biçimde birer perde motifi yer 
alır. Bu sayede ayakların her yüzünde üstte bir 
perdeyle sınıdandırılan süslemeler olu§turulmu§tur. 

Kemerierin iç yüzleri madalyanlar ve geometrik 

biçimli kartu§lar içinde verilmi§ natürmortlada Foto 2: Sultan IV. Murat Camii, (VGM. Arşivi'nden) 
bezelidir (Foto: 9-10). Kemer alınlarında ise 
geometrik süslemelerin bulunduğu enine dikdörtgen 
kartu§lar ve bunların aralarında madalyanların yer 
aldığı bir kompozisyon vardır. Pandantiflerde dört 
halife isimleri dairesel kartu§lar içinde verilmi§, çevresi 
barok karakterli bitkisel bir süslemeyle doldurul
mu§tur. Kasnaktaki pencerelerin araları perde 
motifiyle değerlendirilmi§tir. Kubbe eteğinde bir ayet 
yer alırken, kubbe yüzeyi her birinde aynı bitkisel 
süslemenin tekrarlandığı onaltı dikdörtgen birime 
bölünmü§tür. Ku b benin merkezindeki (Foto: 7 -8) 
sekiz kollu yıldızın çevrelediği madalyonun içinde 
ayet yazılıdır. Kubbeli orta bölüme açılan mekanların 
tonoz yüzeylerindeki süslemeler birbirine benzerdir 
(Foto: 8). Tonaziarın yüzeylerine, simetrik olarak Foto 3: Sultan IV. Murat Camii, (VGM. Arşivi'nden) 

yerle§tirilen ikili sancaklar resmedilmi§tir. Sancaklar 
çapraz §ekilde konulmu§; ortalarına da içinde II. 
Abdülhamit'in tuğrası bulunan bir madalyon 
yerle§tirilmi§tir. Tonazun tam ortasına denk gelen 
bölümde, bitkisel süslemelerle bezeli birer madalyon 
bulunur. Pencerelerin aralarındaki bo§luklar, ayet 
ve özlü sözlerin yer aldığı damla ve dairesel biçimli 
madalyonlarla doldurulmu§; çevreleri bitkisel desenli 
bordürlerle değerlendirilmi§tir. 

Caminin IV Murat dönemindeki ilk haline ili§kin 
bilgilerimiz yoktur. Bina, belgesini tanıtmaya 
çalı§tığımız projeyle 1911 yılında yeniden yapılmı§tır. 
Bu yenilemenin sebebini tam olarak tespit edeme
mekteyiz. Buna kar§ın, Çankırı ve çevresinin 
09.03.1902 tarihinde ya§anan bir depremle bir hayli Foto 4: Avludaki Şadırvan, (VGM. Arşivi'nden) 

tahrip olduğunu biliyoruz15• Gerek Ş.Sami ve V.Cuinet'in verdiği bilgiler, gerekse salname'deki bilgilerden 
1890'lı yıllarda ayakta olduğunu öğrendiğimiz caminin 1902 tarihindeki depremle yıkıldığını ya da önemli 
ölçüde tahrip olduğunu, dolayısıyla yenilerneye ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Yenilenen bu bina da 
1 944'teki depremle tamamen ortadan kalkmı§tır. 

15 http://www.deprem.gov.tr/arast.htrn. 
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Foto 5: Sultan IV Murat Camii, (VGM. Arşiui'nden) 

Çizim 5: Kuzey cephe görünüş çizimi 
(Çankırı Araştırmaları 

Merkezi Arşiui) 

Çizim 6: Batı cephe görünüş çizimi 
(Çankırı Araştırmaları 

Merkezi Arşiui) 

VKatırcıoğlu, Prof.Or_ Y.Önge'yle yaptığı sözlü mülakata dayanarak caminin asli halinde Malatycı Ulu 
Camisine benzediğini, bu haliyle de Büyük Selçuklu Eyvanlı Cami geleneğinin Anadolu'daki ikinci temsilcisi 
olduğunu belirtmiştir16 • Katırcıoğlu'nun atıf yaptığı yapı, 1224 tarihli Eski Malatya Ulu Camiidir ve bizce bu 
binayla 1944 yılında yıkılan bina arasında hiçbir benzerlik yoktur_ Ancak yine Malatya'da, Yeni Ulu Cami 
diye bilinen IL Abdülhamit dönemine ait bir bina vardır ki, planı ve cephe düzenlemesiyle, Çerkeş'teki IV 
Murat Camisiyle şaşırtıcı derecede benzerlikler gösterir. Yapımına 1889-1890 yılında başlanılıp, 1910 yılında 
tamamlanan Malatya'daki Yeni Ulu Camii, 1894 yılında yıkılan Hac·ı Yusuf Caminin yerine yapılmıştır17 . 
Caminin kare planlı harimine, kuzeyde beş bölmeli bir soı:ı cemaat yeri eklenmiştir. Harimin, dört ayağa 
oturan yüksek kasnaklı kubbeli orta bölümünü dört yönde beşik tonozlu köşelerde ise kubbeli birimler 
çevrelemektedir. Çifte minareli caminin iç mekanındaki barok ve rokoko tarzındaki süslemeler N. Murat 
Camiiyle paralellikler arz etmektedir. Buna göre, Katırcıoğlu, cami isimlerini karıştırmış olmalıdır. 

IL Abdülhamit döneminde, birbirine yakın yıllarda inşa edilen Anadolu'nun farklı bölgesindeki bu iki 
yapının, plan ve süsleme özellikleriyle benzerlik göstermesi, merkezi bir planlamanın varlığını ortaya koyması 
bakımından önemlidir_ Dikkati çeken bir başka husus da hazırlanan projenin üzerinde bazı değişikliklerin 
yapılabildiğidiL Yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla, caminin inşaat sürecine dair daha fazla bilgiye ulaşılması 
mümkündür. 

16 Katıraoğlu, a.g.t., s.9 
17 İ.Aytaç, (Malatya Maddesi), Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.27, Ankara 2003, s.475. 
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Foto 6: Sultan IV Murat Camii, (VGM. Arşivi'nden) 

Foto 7: Sultan IV Murat Camii, (VGM. Arşivi'nden) 
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Foto 8: Sultan Iv. Murat Camii, (VGM. Arşivi'nden) Foto 9: Sultan Iv. Murat Camii, (VGM. Arşivi'nden) 

Foto 10: Sultan Iv. Murat Camii, (VGM. Arşivi'nden) 
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