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Bursa’da
XV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda inþa edilen

külliye.
˜ ™

Sultan II. Murad tarafýndan yaptýrýlan ve
bulunduðu semte adýný veren külliye ca-
mi, medrese, hamam, imaret, çeþme ve
bâninin türbesinden oluþmaktadýr. Hazî-
resine birçok þehzade ve saray mensubu
defnedildiðinden zamanla çeþitli ilâveler-
le geniþlemiþtir.

Cami. Külliyenin ana binasý olup beþ
gözlü son cemaat yeri, arka arkaya iki bü-
yük kubbeli harim kýsmý ve iki yanda bi-
rer kubbeli tabhâneye sahiptir. Duvarlar
üç sýra tuðla ve bir sýra moloz taþla örül-
müþ, fakat taþlarýn ebadý birbirinden fark-
lý olduðundan aralarýna düþey tuðlalar yer-
leþtirilmiþtir. Basýk kemerli cümle kapýsý
üzerinde yer alan celî sülüs Arapça kitâ-
beden cami inþaatýnýn 828 Recebinde (Ma-
yýs 1425) baþlayýp 830 Muharreminde (Ka-
sým 1426) bittiði anlaþýlmaktadýr.

Yapýnýn önünde yer alan beþ gözlü son
cemaat yeri dört mermer pâye ve aralar-
da iki granit sütun üzerine oturmakta,
ortadaki bölüm tamamen mukarnas dol-
gulu ve mukarnaslý tromplu kubbe, bu-
nun iki yanýndaki bölümler prizmatik üç-
genli tromplu kubbe, en dýþta iki yan bö-
lümler ise aynalý tonozla örtülüdür. Mak-
sûreleri dört basamakla çýkýlan son ce-
maat yerine iki pencere ile doðudaki iç ko-
ridora, batýdaki asma katýna ait iki kapý
açýlmaktadýr. Pencereden bozma olduk-
larý anlaþýlan bu kapýlarýn alýnlýklarý bitki-
sel süslemeli, pencerelerin alýnlýklarý ise
geometrik desenli mozaik çinilerle kap-
lýdýr. Batýdakinin çinileri yok olduðundan
yerine sýva üzerine boyama yapýlarak çini
görünümü verilmiþtir. Son cemaat yerin-
de revak cephesi, çeþitli boyut ve biçimde
tuðlalarýn on beþ deðiþik geometrik þekil-
de örülmesiyle hareketlendirilmiþ ve bil-
hassa kuzey cephesi saçak silmesinin alt
kýsmýnda bu süslemeye fîrûze renkli sýrlý
tuðlalar katýlmýþtýr.

Eni ve boyu yaklaþýk ayný ölçülerde olan
Bursa kemerli giriþ eyvanýnýn iki yanýna
stalaktitli mihrap niþleri açýlmýþ, kemer
alýnlýðýna revakta olduðu gibi mozaik çini
ile bitkisel süsleme yapýlmýþtýr. Çok ince
bitkisel motiflerle süslenmiþ ve birkaç par-
çasý boþ býrakýlmýþ kündekârî tekniðinde-
ki ahþap kapý kanatlarý devrine aittir. Üst
kartuþlarýnda kûfî hatla, “Yâ hayyü yâ kay-
yûm yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm”, sülüs hatla
da, “Yâ hafiyye’l-eltâf neccinâ mimmâ ne-
hâf” yazýlýdýr. Giriþ holü üzerindeki çini lev-
halar ve stalaktitlerin ortasýnda malakârî
tavan göbeði yer almaktadýr. Burada yak-
laþýk 6,5 m. yükseklikte bir asma kat var-
dýr. Sað eyvandan bir kapý ile çýkýlan bu ka-
týn iç mekâna bakan bir penceresi, son ce-
maat yerine ise beþ þahniþin açýlmaktadýr.

Giriþte, tavanda yer alan yirmi dört kol-
lu yýldýzlardan geliþen geometrik süsle-
meli muhteþem ahþap göbek daha önce
mihrap kubbesinin batý ayaðý dibinde bu-
lunan müezzin mahfiline ait olup 1855’-
ten sonra yapýlan onarým esnasýnda bu-

raya monte edilmiþtir. Bunun üzerindeki
ahþap müezzin mahfili de sonradan ya-
pýlmýþtýr. Giriþin sað ve solundaki maksû-
relerin duvarlarý, mihrap duvarýnýn min-
ber arkasýna düþen köþesi ve pencere alt-
lýklarý fîrûze renkli altýgen çinilerle, mih-
rap mekânýnýn doðu ve batý duvarlarý ise
aralarý üçgen fîrûze sýrlý tuðlalarla dolgu-
lanmýþ altýgen zümrüt yeþili çinilerle kap-
lýdýr. Ýki ana kubbeyi ayýran kemerin kai-
deleri de birbirine lâcivert kollarla baðla-
nan altýgen mavi çinilerle kaplanmýþ ve
aralarýna beyaz sýrlý üçgen tuðlalar yerleþ-
tirilmiþtir. Mihrabýn doðu tarafýnda fîrû-
ze ve lâcivert çini ile beyaz konturlardan
panolar oluþturulmuþtur. Zümrüt yeþili
çinilerin ve bütün çini panolarý çevreleyen
bordürlerin daha önce Yeþilcami’de de kul-
lanýlmýþ olmasý ayný Tebrizli usta grubunun
burada da çalýþtýðýný göstermektedir.

Prizmatik Türk üçgenlerine oturan ana
kubbe üçgen trompludur, sað ve sol ey-
vanlar yine Türk üçgeni kasnaða oturur,
fakat mukarnaslý trompludurlar. Mihrap
kubbesi üçgenli kasnaða oturur ve geçiþ
elemaný olarak çok iri mukarnaslý ve ne-
redeyse duvarýn ortasýna kadar inen dam-
lalý tromplara sahiptir. Eyvan kemer ayak-
larýnýn her ikisinde de celî sülüs besmele,
batý eyvanýnýn kýble duvarýnda muhakkak
besmele ve bunun altýnda sülüsle, “Yüzü-
nü Mescid-i Harâm tarafýna çevir” meâlin-
deki âyet (el-Bakara 2/149) yazýlýdýr. 1320
(1902) tarihli yazýlarýn hattatý Ömer Vasfi
Efendi’dir. Mihrabýn batýsýndaki duvarda
mevcut bir levhada Þeyh Sýrrý Efendi’nin
celî ta‘likiyle yine ayný âyet yazýlýdýr. Bu ya-
zýnýn tam karþýsýnda ayný ölçülerde bir Kâ-
be örtüsü asýlmýþtýr.

Caminin 1855 depreminden sonra ta-
mamen alçýdan yapýlan mihrabý rokoko

Murâdiye Camii – Bursa 

Bursa Murâdiye Camii’nin içinden bir görünüþ
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üslûbunda olup hem kavsarasý hem süs-
lemesi devrin özelliklerini yansýtýr. Yanan
minberin yerine birkaç basamaklý, son de-
rece basit olarak yenisi yapýlmýþtýr. Civar
köylerin birinden getirilip buraya monte
edildiði hakkýnda bir rivayet de bulunan
1315 (1897-98) tarihli ahþap minber, mih-
rabýn üslûbu ile benzerlik göstermediði
gibi beyaz yaðlý boya ile boyanmýþtýr. Tuð-
la iki minareden doðuda olaný eskidir ve
hem aþaðýdan hem asma kattan giriþi
vardýr. Batýdaki ise yeni olup sadece as-
ma kattan girilmekte ve kaidesinde 1322
Muharrem (Nisan 1904) tarihi yer almak-
tadýr. 1623 yýlýna ait bir belgede zikredi-
len þadýrvanýn yerine mihrapla beraber ye-
nisi yapýlmýþ olmalýdýr. 1855 depreminde
cami hafifçe zedelenmiþ, minaresi yarýl-
mýþ, türbe kubbesi ayrýlmýþ, medresenin
dershane ve duvarlarý zarar gördüðü için
büyük bir onarým geçirmiþtir.

Medrese. Caminin batýsýnda yer alan
medrese on altý hücresi, sekizgen þadýr-
vanlý revaklý avlusu ve yazlýk dershane ey-
vaný ile tipik bir erken devir yapýsýdýr. Ta-
mamen moloz taþ ve tuðla hatýllý olarak
inþa edilmiþtir. Giriþ eyvaný Türk üçgenli
ve mukarnaslý tromplu kubbelidir. Med-
resenin revaký odalardan daha yüksektir.
Her odada bir ocak, bir pencere ve duvar-
larda üçer niþ, köþe odalarýnda ise ikiþer
pencere ve altýþar niþ bulunmaktadýr. Bi-
na restore edilirken ocak yaþmaklarý ka-
panmýþtýr. Giriþte iki adet korint baþlýklý
sütuna oturan revakýn diðer bölümleri
tuðla pâyelerle taþýnmaktadýr. Avluyu üç
taraftan çevreleyen revakýn yan kollarý
kubbeyle, giriþ tarafý ve bütün medrese
hücreleri ise aynalý tonozla örtülmüþtür.
On basamakla çýkýlan ve önünde revak bu-
lunmayan dershane eyvanýnýn kubbesi se-
kizgen kasnaða oturur, köþelikler yine sta-
laktitlidir. Dershanenin, pencerelerin üst
sövelerine kadar yarýsý yok olmuþ fîrûze
renkli çini ile kaplý olduðu anlaþýlmaktadýr.
Kurþunlarý tamamen dökülmüþ ve duvar-

larý harabe halinde iken 1951 yýlýnda res-
tore ettirilen bina verem savaþ dispanseri
olarak kullanýlmaktadýr. Medresenin ba-
týsýnda köþede bulunan çeþme orijinal
olup büyük bir kemer içine tuðladan inþa
edilmiþtir; kitâbe yeri boþtur, suyu da ak-
mamaktadýr.

Hamam. Külliyenin en batýsýnda ve dört
yol aðzýnda yer alan hamam üç sýra mo-
loz taþ ve üç sýra tuðla hatýllý olarak inþa
edilmiþtir. Sekizgen kasnaða oturan, 10
m. çapýnda, sivri tromplu bir kubbe ile
örtülü olan soðukluk kýsmý, iki eyvanlý ve
dikdörtgen biçimli sýcaklýk kýsmý ile iki hal-
vetten oluþan hamam çok basit ve sade-
dir. 1986 yýlýna kadar dökümhane olarak
kullanýlmakta iken onarýlýp aslýna döndü-
rülmüþtür.

Ýmaret. Caminin 20 m. kadar kuzeydo-
ðusunda bulunan imaret 13 × 40 m. eba-
dýnda olup moloz taþtan inþa edilmiþ ve
alaturka kiremitle kaplanmýþtýr. Uzun yýl-
lar depo halinde ve bakýmsýz kaldýktan
sonra Aralýk 1996’da restore edilmiþ olup
günümüzde “dârüzziyâfe” olarak kullanýl-
maktadýr.

Sultan Murad Türbesi. 855 (1451) yýlýn-
da inþa edilen türbe banisinin vasiyetine
uygun biçimde üzerine yaðmur yaðmasý
için üstü açýk, hâfýzlarýn Kur’an okumasý
için de etrafý galerili olarak düzenlenmiþ,
sultanýn naaþý doðrudan topraða gömül-
müþtür. Bir sýra kesme taþ ve iki sýra tuð-
la duvar örgüsüne sahip türbenin özellik-
le kalem iþleriyle süslü ahþap saçaðý çok
muhteþemdir. Ýçinde hiçbir süslemenin
bulunmadýðý türbe, 13,45 × 13,45 m. ile
6,90 × 6,90 m. ebadýnda iç içe geçmiþ iki
kareden oluþmaktadýr, arada 3,25 m. ge-
niþliðinde bir galeri vardýr. Orta bölüm,
hem kaideleri hem baþlýklarý devþirme dört
sütun ve dört pâye üzerine sivri kemer-
lerle oturan tromplu kubbe ile örtülüdür.
Kapýnýn bulunduðu duvarla karþýsýnda iki-
þer, diðerlerinde ise üçer pencere açýlmýþ-
týr. Doðu kenarýnda pencereden bozma bir
kapý ile girilen Sultan Alâeddin Türbesi
vardýr. Kare mekânlý bu yapýda II. Murad’ýn
Alâeddin, Ahmed, Orhan adýnda üç oðluy-
la Þehzade Hatun adýnda bir kýzý yatmak-
tadýr.

Bursa’nýn çeþitli istimlâklerle kaldýrýlan
mezar taþlarý ve türbelerinin kitâbeleri-
nin de getirildiði caminin hazîresinde þu
türbeler yer almaktadýr: Þehzade Ahmed
Türbesi. Murâdiye Camii ile II. Murad Tür-
besi arasýnda bir sýra kesme taþ ve iki sýra
tuðladan inþa edilmiþ yapý sekizgen plan-
lýdýr. Her yüzündeki üçer sýra pencerenin

kemerleri tuðla ile iþlenmiþtir. Önünde
Bursa kemerli bir saçaðýn koruduðu kün-
dekârî kapý kanatlarý muhteþemdir. Ya-
vuz Sultan Selim’in 919 (1513) tarihli bir
fermanýyla inþa edilen yapýnýn mimarý Alâ-
eddin’dir. Türbede Þehzade Ahmed, kar-
deþi Þehinþah, Þehinþah’ýn oðlu Mehmed
ve Yavuz’un kardeþi Þehzade Korkut gö-
mülüdür. Þehzade Korkut önce Orhan Ga-
zi Türbesi’ne defnedilmiþ, daha sonra Þeh-
zade Ahmed Türbesi’ne nakledilmiþtir (Ke-
pecioðlu, sy. 3 [1935], s. 38-39). Türbede
yer alan isimsiz iki sandukadan birinin II.
Bayezid’in kýzý Fatma (Sofu) Sultan’a, di-
ðerinin Þehzade Ahmed’in kýzý Kamer Sul-
tan’a ait olduðu kabul edilmektedir. Þeh-
zade Cem Türbesi. Murâdiye türbeleri için-
de en zengin süslemeye sahip olan kes-
me taþtan altýgen planlý türbenin önünde
mermer bir revak vardýr (bk. CEM SULTAN
TÜRBESÝ). Þehzade Mustafa Türbesi. Ka-
nûnî Sultan Süleyman’ýn 960 (1553) yýlýn-
da Konya Ereðlisi’nde boðdurulan oðlu
Mustafa Çelebi’nin cesedi Bursa’ya geti-
rilerek önce baþka bir yere defnedilmiþti.
Kapýsýndaki iki satýrlýk mermer kitâbeden
anlaþýldýðýna göre 981 (1573) yýlýnda II. Se-
lim’in inþa ettirdiði bu türbeye nakledil-
miþtir. Bir sýra kesme taþ ve üç sýra tuðla-
dan üstü kubbeli yapýnýn yerden 3 m. yük-
sekliðe kadar olan kýsmý onikigen olup ta-
mamen XVI. yüzyýlýn natüralist üslûptaki
Ýznik çinileriyle kaplýdýr. Yapý çini kapla-
manýn bittiði yerde muntazam bir sekiz-
gene dönüþmekte ve burada sülüsler Âye-
tü’l-kürsî, Haþr sûresinden bazý bölümler
ve esmâ-i hüsnânýn yer aldýðý yazý kuþaðý
baþlamaktadýr. Mekân yedisi alt sýrada
mermer söveli, yedisi üstte sivri kemerli
olmak üzere on dört pencere ile aydýnlan-
maktadýr. Türbenin içinde Þehzade Baye-
zid’in oðullarý Ahmed ve Orhan ile Þehza-
de Mustafa’nýn annesi Mâhidevran Kadýn’a
ait sandukalar da bulunmaktadýr. Gülþah
Hatun Türbesi. Bir sýra taþ ve iki sýra tuð-
ladan kare þeklindeki bina, tromplarýn kuv-
vetle belirtildiði yüksek sekizgen kasnak
üzerine oturan kubbe ile örtülü mütevazi
küçük bir örnektir. Güney cephesinde sa-
de bir mihraba sahip olan mekân, aþaðý-
da altý ve kasnakta dört olmak üzere top-
lam on pencere ile aydýnlanmaktadýr. Ka-
pý kanatlarý kündekârî tekniðinde yapýl-
mýþtýr. Son onarýmda özelliðini büyük öl-
çüde yitiren zemini tuðla döþemeli tür-
bede yer alan iki mermer sandukadan or-
tadaki, saðlýðýnda bu türbeyi yaptýran Fâ-
tih Sultan Mehmed’in hanýmý ve Þehzade
Mustafa’nýn annesi Gülþah Hatun’a aittir.
Diðerinde ise II. Bayezid’in oðlu Þehzade

Bursa Murâdiye Camii’nin cümle kapýsý üzerindeki inþa kitâ-

besi



198198

MURÂDÝYE KÜLLÝYESÝ

Ali adý varsa da Bayezid’in bu isimde bir
þehzadesi bilinmemektedir. Mükrime Ha-
tun Türbesi. Bir sýra taþ ve üç sýra tuðla-
dan yapýlmýþ bina revaklý giriþe sahip ka-
re mekânlý, yüksek sekizgen kasnaða otu-
ran kubbeli ve on iki pencerelidir. Zemin-
den tromplara kadar duvarlarda, üç sýra
mukarnaslý mihrabýn tepeliði ve pencere-
lerin alýnlýklarýnda zengin rûmî-palmet tez-
yinatý ve kündekârî kapý kanatlarý vardýr.
Geniþ bir kuþak içinde celî sülüsle Âyetü’l-
kürsî yapýnýn içini dolanmaktadýr. Mihrap
üzerinde dairevî ve dilimli madalyonlarda
çeþitli âyetler ve esmâ-i hüsnânýn bir kýs-
mý yer almaktadýr. II. Bayezid’in oðlu Þe-
hinþah’ýn hanýmý ve Þehzade Mehmed’in
annesi Mükrime Hatun’a atfedilen tuðla
zeminli türbede Mükrime Hatun’dan baþ-
ka Þehzade Alemþah’ýn kýzý Fatma Ha-
tun’a ait olduðu yazýlý bir sanduka daha
vardýr. Ancak Fatma Hatun’un Gülruh Ha-
tun Türbesi’ne gömülmüþ olmasý daha
kuvvetli bir ihtimaldir. Þehzade Mahmud
Türbesi. Bir sýra kesme taþ ve üç sýra tuð-
la duvardan yapýlmýþ Bursa kemerli, mer-
mer revaklý, kubbeli sekizgen bir mekân-
dýr. Çini, kalem iþi ve malakârî süsleme
açýsýndan çok zengin olan iç mekân 2,90
m. yüksekliðe kadar fîrûze ve lâcivert al-
týgen çinilerle kaplýdýr. Mihrap ve pence-
relerin etrafý ile bu süslemelerin üst ke-
siminde yine mavi-beyaz Ýznik çinileri kul-
lanýlmýþtýr. Kündekârî kapýnýn üzerinde yi-
ne ahþaptan kabartma bir kitâbesinin var-
lýðýndan bahseden kaynaklara göre bun-
da 913 (1507) yýlý ve mimarý Yâkub Þah b.
Sultan Þah adý yazýlýydý. Zemini mermer
ve tuðla olan türbede Þehzade Mahmud
ile onun oðullarý Orhan, Emîr ve Mûsâ’ya
ait dört mermer sanduka yer alýr. Ebe Ha-
tun Türbesi. Baldaken planlý olup Saraylý-
lar Türbesi gibi bunun da etrafý açýktýr.

Moloz taþtan, kenarlarý 4,46 m. olan kare
kaide üzerinde 0,78 × 0,78 m. ebadýnda-
ki ayaklar bir sýra kesme taþ, iki sýra tuð-
la, sivri kemerler ise bir sýra kesme taþ, üç
sýra tuðladandýr. Kubbesi kurþun taklidi be-
tondur. Kitâbesi olmayan türbede yatan
kiþinin Fâtih Sultan Mehmed’in ebesi ol-
duðu bildirilmektedir. Gülruh Hatun Tür-
besi. Kare planlý, yüksek sekizgen bir kas-
naða oturan mukarnaslý tromplu kubbe-
lidir. Duvarlar bir sýra kesme taþ ve iki sýra
tuðla ile örülmüþtür. Mermer bir revakla
girilen kare mekân aþaðýda sekiz, yukarý-
da dört olmak üzere on iki pencere ile ay-
dýnlanmaktadýr. Güney duvarýnda mihrap,
diðer iki duvarda ahþap kapaklý dolaplar
bulunan türbenin içi Âyetü’l-kürsî yazý ku-
þaðý ve rûmîli palmetli bitkisel motiflerle
süslüdür. Türbedeki dört mermer sandu-
ka Gülruh Hatun, kýzý Kamer Hatun, Þeh-
zade Alemþah’ýn kýzý Fatma Hatun ve Ka-
mer Hatun’un oðlu Osman’a aittir. Þîrin
Hatun Türbesi. Kare planlý, yüksek sekiz-
gen bir kasnaða oturan tromplu kubbeli
yapýnýn duvarlarý bir sýra kesme taþ ve iki
sýra tuðla ile iþlenmiþtir. Kare iç mekân
aþaðýda sekiz, yukarýda dört olmak üzere
on iki pencere ile aydýnlanýr. Kalem iþi süs-
lemeleri ve yazý kuþaðý Mükrime Hatun
Türbesi ile tamamen aynýdýr. Türbede II.
Bayezid’in kadýný Þîrin Hatun, Þehzade Ab-
dullah’ýn kýzý Aynýþah ve karýsý Ferahþah
Hatun gömülüdür. Hümâ Hatun Türbesi.
Arapça kitâbesine göre 853’te (1449) bir
sýra taþ ve iki sýra tuðladan inþa edilen al-
týgen planlý ve kubbeli mütevazi yapý II.
Murad’ýn kadýný ve Fâtih’in annesi Hümâ
Hatun’a aittir. Türbedeki ikinci sanduka-
nýn kime ait olduðu belli deðildir. Saraylý-
lar Türbesi. Murâdiye türbeleri içinde et-
rafý açýk iki yapýdan biri olan ve kitâbesi
bulunmayan bina hakkýnda bir belgeye

rastlanmamýþtýr. Ýçinde iki kabir mevcut
olup kimlere ait olduðu bilinmemektedir.
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