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ULUCAMÝ

mimarisinin geliþimini etkilemiþtir ve Bü-
yük Selçuklu mimarisinin Anadolu’daki en-
der örneklerinden biridir.
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ÿTuðba Erzincan

Bursa Ulucamii. Minberindeki tarihten
802 (1399-1400) yýlýnda tamamlandýðý an-
laþýlan cami ve külliyeyi I. Bayezid yaptýr-
mýþtýr. Mimarý kesin olarak bilinmemekle
beraber Ali Neccâr ya da Hacý Ývaz Paþa
tarafýndan inþa edildiði düþünülmektedir.
Bursa salnâmelerinde, “Ahvâl-i umûmiy-
yesinden binayý yapan mimarýn Rum ol-
duðu anlaþýlýyor” þeklinde bir bilgi varsa
da doðruluk derecesi tartýþýlabilir. Ýlk plan-
landýðýnda cami, medrese, hamam, be-
desten, dükkânlar ve meþrutalardan te-
þekkül eden bir külliye halinde tasarlan-
mýþ, daha sonraki devirlerde etrafýna þa-
dýrvanlar, muvakkithâne, muallimhâne,
müezzin ve muvakkit odalarý gibi yapýlar
ilâve edilmiþtir. Son yýllarda bu ilâve yapý-
lar ortadan kalkmýþ, hamamý da iþlevini yi-
tirmiþtir. Cami, bedesten ve medrese et-
rafýndaki dükkânlar aslî vazifelerini yürüt-
mektedir. 1494, 1503, 1551, 1563, 1567,
1572, 1583, 1670, 1732, 1737, 1740, 1742

yýllarýnda tamir edilen cami en kapsamlý
onarýmýný 1855 depreminden sonra gör-
müþ, 907.500 kuruþ harcanarak 1862 yý-
lýnda yeniden ibadete açýlmýþtýr.

Cami mekâný 55 × 69 m. boyutlarýnda
kareye yakýn dikdörtgen planlý olup yirmi
kubbelidir. Kuzeydeki taçkapý dýþýnda do-
ðu ve batý cephelerinde iki kapýsý daha
vardýr. Büyük silmelerle hafifletilen cep-
helere altta yirmi altý, üstte otuz iki pen-
cere açýldýðý gibi onikigen planlý mermer
havuzun kubbesinin üzeri açýk býrakýlarak
caminin havalandýrýlmasý ve ýþýk almasý
saðlanmýþtýr. Yapýyý örten 11 m. çapýnda-
ki kubbeler on iki adet kare pâye ile taþýn-
maktadýr. Bu ayaklarýn her yüzünde celî
sülüs ve kûfî hatlarla esmâ-i hüsnâdan ör-
nekler yazýlmýþtýr. Caminin içini âdeta hat
müzesine çeviren ayaklardaki ve duvar-
lardaki yazýlar Abdülfettah Efendi, Kazas-
ker Mustafa Ýzzet Efendi, Sâmi Efendi,
Mehmed Þefik Bey gibi meþhur hattatla-
ra, tahrir ve konturlar da Mücellid Meh-
med Efendi’ye aittir; camide II. Mahmud’a
ait bir levha da yer almaktadýr. XVI. yüz-
yýlda varlýðý bilinen bu yazýlar en son 1855
depreminin ardýndan tamir görmüþ, bir
kýsmý onarýlmýþ, bir kýsmý da silinip yeni-
den yazýlmýþtýr.

Caminin ceviz aðacýndan kündekârî min-
beri bir sanat þaheseridir. Ustasý el-Hâc
Muhammed b. Abdülazîz Ýbnü’d-Dakký’-
dir. Minberin ilginç özelliklerinden biri de
Kur’ân-ý Kerîm’deki âyet sayýsýna tekabül
eden 6666 adet parçadan meydana gel-
mesidir. Bundan daha da önemlisi min-
berin mihraba bakan doðu yüzünde gü-
neþ sisteminin yani güneþ ile gezegenle-
rinin, batý yüzünde ise galaksi sisteminin
tasvir edilmiþ olmasýdýr. Mihraptaki süsle-
meler 1862 yýlýnda Bursa’ya sürgün edi-

pencere olmak üzere altta üç adet yuvar-
lak kemerli açýklýða sahipken üstteki üç
pencere açýklýðý dikdörtgen formludur. Ha-
rim mekânýna üç kapý ile giriþ saðlanmak-
tadýr. Orta kapýnýn solunda yedi satýrlýk
Arapça kûfî kitâbe, doðudaki kapýnýn üze-
rinde ise dört kartuþlu ikinci bir kitâbe
mevcuttur. Harim, mihraba paralel yön-
de uzanan sekiz adet dört kollu pâyenin
taþýdýðý sivri kemerlerle üç nefe ayrýlmýþ-
týr. Doðu ve batý cephelerinde duvara gö-
mülü olan bu pâyelerden mihrap önünde
yer alan ikisi kubbeyi vurgulamak üzere
diðerlerinden daha kalýn ve zengin profil-
lidir. Yarým daire planlý niþe sahip mihrap
ikiz sütunlara oturan hafif sivri kemerli
bir düzenleme gösterir. Dikdörtgen bir çer-
çeve içine alýnan mihrabýn çevresi fayans
kaplanmýþtýr. Sade bir þekilde tasarlanan
harim mekânýnýn geçmiþte ahþap bir mah-
filinin bulunduðu bilinmektedir.

Caminin kuzeybatý yönünde ayrý bir küt-
le halindeki minare kesme taþ malzeme
ile inþa edilmiþtir. Kare kaide üzerine otu-
ran ve iki silme ile sonlanan pabuçluðun
köþeleri pahlanmýþtýr. Profilli bileziklerle
üç eþit bölüme ayrýlan kalýn silindirik göv-
de tek þerefelidir. Bir dönem saat kulesi-
ne dönüþtürülmesi düþünülen minarenin
petek bölümünde bazý deðiþiklikler yapýl-
mýþtýr. 1970’li yýllara kadar mevcut duru-
munu koruyan minarenin üst bölümü son-
raki dönemde yýldýrým düþmesi sonucu ha-
sar görerek yenilenmiþtir. Bugün masif
olan petek bölümü taþ bir külâhla son-
lanmaktadýr. Minarenin 898 (1493) tarihli
iki satýrlýk kitâbesinden dolayý geç dönem-
de yapýldýðýný ileri süren görüþlerin yaný
sýra bunun bir onarým kitâbesi olduðunu
belirten görüþler de vardýr. Bitlis Uluca-
mii yalnýzca Bitlis’in deðil bütün Anado-
lu’nun en erken tarihli yapýlarýndan biri-
dir. Yapý, mihrap önü kubbeli planý ve sað-
lam kesme taþ mimarisiyle Artuklu cami
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mermerden, yuvarlak gövdeleri tuðladan-
dýr. Þerefelerin ikisi de altý sýra stalaktit
üzerine oturur; külâhlar ahþap ve kurþun
kaplý iken son yangýndan sonra taþtan in-
þa edilmiþtir.

Orhan Bey’in yaptýrdýðý ilk bedestenin
ardýndan Yýldýrým Bayezid’in bedesteni in-
þa edilmiþtir, bu bedesten halen iþlevini
sürdürmektedir. Caminin kuzeyinde ve
uzakta çarþý aksýna paralel þekilde planla-
nan bedesten altý kalýn ayakla taþýnan on
dört kubbe ile örtülüdür. Her cephesinde
birer tane olmak üzere dört kapýlý yapýnýn
içinde otuz iki, etrafýnda ise altmýþ sekiz
dükkân vardýr. Dýþarýdakilerin on ikisi Or-
han Gazi vakfýna, diðer seksen sekiz dük-
kân Yýldýrým vakfýna aittir. Bu bedesten da-
ha sonra yapýlan Edirne bedestenine ör-
nek teþkil etmiþtir. Batýda yine caminin
vakfýndan Vâiziye Medresesi yer alýr. Yirmi
bir adet hücresi, bir dershanesi, müderris
ve muîd odalarý olduðu düþünülen dört bö-
lümlü bir mekândýr; bu bölümün üzerin-
de mahkeme kurulduðundan Mahkeme
Medresesi diye de bilinir. Etrafýnda otuz
yedi dükkâný vardýr; bina yangýn ve dep-
remden dolayý günümüze kadar birçok de-

ðiþikliðe uðramýþtýr. Kuzeybatýda bulunan
ve Þengül Hamamý diye bilinen hamam
küçük ve tek hamam olup soðukluk kýs-
mýndan iki eyvanlý, dikdörtgen planlý sýcak-
lýk bölümüne geçilmektedir. Burada iki
adet halvet vardýr, kazan ve külhan ise ba-
týdadýr. Yapý bugün Gümüþçüler Çarþýsý’-
dýr. Caminin akarýndan olduðu ve günlük
40 akçe kira getirdiði bilinen bir kahve-
hanenin XVI. yüzyýlýn sonlarýna kadar var-
lýðý bilinmektedir. Bu kahvehane de orta-
dan kalkmýþtýr.
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ÿDoðan Yavaþ

Bünyan Ulucamii. Kayseri’nin Bünyan il-
çesinde bulunan, Anadolu Selçuklu döne-
mine ait yapýnýn kitâbesinde kýrýklar olma-
sý sebebiyle inþa tarihi ve bânisiyle ilgili ke-

len Tevfik Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Mihrabý çevreleyen dört frizden biri kûfî
yazý kuþaðý, biri stilize motif kuþaðý, diðer
ikisi bitkisel süsleme kuþaðý halinde dü-
zenlenmiþtir. Mihrap niþinin iki köþesinde
mermer þeklinde boyanmýþ sütunçe fi-
gürü ile bunlarýn yanlarýnda köþe dolgu-
su olarak iri rûmî ve palmetlerden bir kol-
tuk tasarýmý vardýr. Bu iki koltuk süsle-
melerinin arasýnda rûmîlerden teþekkül
eden büyük bir kandil motifi ve bu moti-
fin ortasýndaki damla içinde sülüs yazý ile
müsennâ bir âyet yer almaktadýr.

Yýldýrým Bayezid evkafýnýn mütevellisi
Mustafa Efendi’nin sekiz aðaç direk üze-
rine yaptýrdýðý sade ve zarif müezzin mah-
filine çýkan merdivenin altýndaki alýnlýk-
ta þair Rahîmî’ye ait ta‘lik yazýlý kýta 956
(1549) tarihlidir ve camide tarihi bilinen
en eski yazýdýr. 2009’da yapýlan onarýmda
bu kýta ile birlikte müezzin mahfiline çý-
kan merdivenin koltuðundaki, deri üzeri-
ne nakþedilmiþ natüralist üslûpta bitkisel
süslemeler tamamen ortaya çýkarýlmýþtýr.
Müezzin mahfilinin karþýsýnda yer alan ro-
koko üslûbundaki mermer vaaz kürsüsü
üzerinde ta‘lik beyitle 1231 (1816) tarihi
vardýr. Ayrýca mihrabýn yanýnda ahþap bir
vaaz kürsüsü bulunmaktadýr. Caminin gü-
neydoðu köþesindeki hünkâr mahfili 1862’-
de Sultan Abdülaziz tarafýndan ahþaptan,
çok sade bir þekilde yeniden yaptýrýlmýþ-
týr. Mahfilin alt bölümü eskiden beri kü-
tüphane olarak kullanýlmaktaydý. 1786’da
Münzevi Abdullah Efendi burada bir kü-
tüphane kurmuþ, kendi kitaplarýný baðýþ-
ladýðý gibi Yeniþehirli Hacý Osman Efendi
adýnda bir kiþinin kitaplarýný alarak vak-
fetmiþtir.

Ýki minareden batýdakini Yýldýrým Baye-
zid’in yaptýrdýðý, doðudaki ikincisinin de
ilk yapýda planlandýðý halde yarým kaldýðý,
bir müddet bu þekilde kullanýlarak adýna
“güdük minare” denildiði ve daha sonra
Çelebi Sultan Mehmed ya da Yavuz Sultan
Selim devrinde tamamlandýðý tahmin edil-
mektedir. Minarelerin kaideleri ve küpleri
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