YEÞÝL, Þemseddin

fun nazarî konularýna, âyetlerin iþârî mânalarýna temas eder. Bu konularda temel
kaynaklarý Abdülkadir-i Geylânî ile Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’dir. Yeþil’e göre tasavvuf iki meþrebe ayrýlýr. Birincisi müessirden esere, ikincisi eserden müessire intikal usulüdür. Ýlk usulü Muhyiddin Ýbnü’lArabî ve onun yolundan gidenler, ikinci
usulü Gazzâlî ve mutasavvýflarýn ekserisi
takip etmiþtir. Kendisi mârifetin tahsilinde Ýbnü’l-Arabî zevkini diðerinden üstün
tutar (a.g.e., s. 81-83). Bu sebeple Cumhuriyet sonrasý Ekberiyye mektebinin mensuplarý arasýnda sayýlabilir. Fikirlerini açýklamada iþârî tefsir geleneðini takip eden
Þemseddin Yeþil, Füyûzât adlý tasavvufî
tefsirinde Ni‘metullah b. Mahmûd Nahcuvânî, Abdülkadir-i Geylânî, Muhyiddin
Ýbnü’l-Arabî, Ýsmâil Hakký Bursevî ve Elmalýlý Hamdi Yazýr’ý kaynak olarak kullanmýþtýr.
Eserleri. Kýrký aþkýn eseri bulunan Þemseddin Yeþil’in baþlýca eserleri þunlardýr:
Meþ’al-i Felâh: Ýslâm Dini’nin Bütün
Beþeriyyetin Dini Olarak Gönderildiði Aklen ve Naklen Ýsbat Olunur (Ýstanbul 1947); Bilinmeli: Kýrk Hadis (Ýstanbul 1948); Allah’a Nasýl Münâcât’ta
Bulunmalý? (Ýstanbul 1950); Kitâbü’t-Tasavvuf (Ýstanbul 1955); Dünya Gidiþine
Kur’an Ne Diyor? (Ýstanbul 1956); Þeyh-i
Ekber Hakikati Nasýl Anlatýyor? (Ýstanbul 1956); Cennet Cehennem (Ýstanbul
1957); Allah De: Besmelenin Esrarý, Ruh
Nedir? (Ýstanbul 1957); Ýslâm Dininde
Sarsýlmayan Esaslar (Ýstanbul 1957); Miracýn Hakikatý Berat’ýn Esrarý Orucun
Manasý (Ýstanbul 1960); Kitâbü’d-Dua ve
Ed‘iye-i Me’sûre (Ýstanbul 1962); Maneviyyat Baðçesi: Evliyâullah Sözleri,
Ârifler Sofrasý (Ýstanbul 1963); Din Nuru: On Üç Yazým (Ýstanbul 1965); Zirve-i
Tevhid, Saadet Yolu (Ýlmihal) (Ýstanbul
1965); Gavs-ý Azam Abdülkådir-i Geylanî Hazretlerinin Hakikate ve Marifete Aid Nutuklarýndan (Ýstanbul 1968);
Ýman-Küfür (Ýstanbul 1969); Hz. Muhammed (Ýstanbul 1983); Füyûzât: Kur’ân-ý
Mübîn’in Meâlen Tefsîri (I-VII, Ýstanbul
1984); Cevaplar: Ýslâm Dininde Reform
Ýsteyenlere Cevab, Dinsizlere Cevab,
Org. Fahrettin Altay’a Cevab, Metropolit Yakovas’a Cevab, Amerikalýlarýn
Suallerine Cevab (Ýstanbul 1985); Bin
Bir Hadis (Ýstanbul 1996); Ýslâm’ýn Çaðýmýza Verdiði Cevaplar (Ýstanbul 1996);
Dîvânü’l-huteb: Ýslâmýn Ruhunu, Kâinatýn Gidiþini Bildiren Hutbelerim (Ýstanbul 2005); Varýný Allah’a Sat (Ýstanbul 2010).
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Bursa’da
XV. yüzyýlda
inþa edilen külliye.
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Cami, medrese, imaret, türbe ve hanlardan meydana gelen, bulunduðu semte adýný veren külliyenin bânisi Çelebi Sultan Mehmed’dir. Tarihî vesikalarda Ýmâret-i Sultân, Ýmâret-i Sultân Çelebi Mehmed Han gibi isimlerle anýlmakla birlikte cami, türbe ve medresedeki çinilerden
dolayý Yeþilcami Külliyesi adýyla meþhur
olmuþtur. Bânisinin, mimarýnýn, süsleme
programýný yapan nakkaþbaþýnýn, mihrap
çinileri ustalarýnýn, hünkâr mahfilindeki çinilerin ustasýnýn ve ahþap iþçiliklerini ya-

Yeþilcami’nin içinden bir görünüþ

pan ustanýn adýný veren altý adet kitâbesiyle külliye Osmanlý mimarisinde tek örnektir. Sultan I. Mehmed dedesi I. Murad’ýn
þehrin batýsýnda, babasý Yýldýrým Bayezid’in
þehrin doðusunda inþa ettirdiði külliyelerden sonra kendi külliyesini þehrin ortasýnda ve ovaya hâkim bir tepe üzerinde
yaptýrmýþtýr. Kardeþlerini bertaraf edip
devleti yeniden oluþturan Çelebi Sultan
Mehmed Edirne, Dimetoka, Merzifon gibi
yerlerde mimari eserler inþa ettirmiþse de
içlerinde en muhteþemi bu külliyenin camisiyle türbesidir. Külliyenin diðer yapýlarý
gibi þehrin siluetinde önemli bir yeri olan
Yeþilcami planý ve çini süslemeleriyle Tebriz’deki Gökmescid’e çok benzemektedir.
Timur, Ankara Savaþý’nda (1402) Yýldýrým
Bayezid’i maðlûp ettikten sonra Tebriz’e
dönerken bazý Osmanlý âlimlerini ve sanatkârlarýný da yanýnda götürmüþ, 1405’te ölünce bunlar geri dönerken beraberlerinde Tebriz’den bazý sanatkârlarý da getirmiþlerdi. Bu sanatkârlarýn caminin planlanmasýna ve kitâbelerdeki ibarelerin seçimine yardýmda bulunduklarý, özellikle de
çinilerini imal ettikleri anlaþýlmaktadýr.
Külliye binalarý bir taraftan dere, iki taraftan derin bir yarla çevrilen arsa üzerine yerleþtirilmiþtir. Külliyenin merkezinde
yer alan ve inþasýna 817’de (1414) baþlanan caminin taçkapýsý üzerindeki celî sülüs yazýlý, üç satýr halinde bütün kavsarayý
dolaþan, eþine az rastlanýr uzunlukta bir
metne sahip kitâbesinde bânisinin Çelebi
Sultan Mehmed olduðu ve inþaatýn Zilhicce 822’de (Aralýk 1419) tamamlandýðý kay-
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Yeþilcami
ve medresesinin
planlarý

dedilmektedir. Yine taçkapýnýn iki tarafýndaki kartuþlardan saðdakinin üzerinde “râkýmühû ve nâzýmühû ve mukanninü kavânînihî”, soldakinin üzerinde “Hacý Ývaz b.
Ahî Bâyezîd” ibareleri görülür. Bu ibarelerden, Hacý Ývaz Paþa’nýn binanýn planlarýný
ve hesaplarýný da yaptýðý anlaþýlmaktadýr.
Yeþilcami’ye bir son cemaat yeri eklenmesi düþünülerek bunun için cephe duvarlarýnda kemer üzengileri hazýrlanmýþ, yapýnýn sað ve solunda setler düzenlenmiþse
de sonra bundan vazgeçilmiþtir. Cephedeki pencere alýnlýklarýnda ve kartuþlardaki mermer yazý ve süslemelerin de yer
yer eksik býrakýlmasý ilginçtir. Yeþilcami’nin dört cephesinin alt sýralarýnda on dört
adet pencere vardýr, bu pencerelerin bronzdan yapýlan parmaklýklarýnda ve bunlarý
birbirine baðlayan lokmalarýn üzerinde telkâri süslemeler yer alýr. Kare, üçgen, çokgen ve oval çerçeveler içinde soyut yazý,
geometrik ve bitkisel motifler olarak binlerce süsleme bulunur. Beyaz mermere iþlenmiþ rûmî ve palmetlerden oluþan stilize bitkisel motifleri, biri celî sülüs, diðeri
kûfî hatla yazýlmýþ iki yazý kuþaðý ve mukarnaslý kavsarasýyla çok etkileyici olan taçkapýdan girildiðinde bir giriþ holüne ulaþýlýr. Holün iki tarafýnda birer sahn mevcuttur; bu sahnlarda hem doðuda ve batýdaki odalara geçiþ koridorlarýna hem de
üst kattaki hünkâr mahfiline çýkan merdivenler yer alýr. Hünkâr mahfili iki merdiven sahanlýðý, bu sahanlýklardan geçilen
kýble yönünde iki adet ocaklý oda, yine bu
sahanlýklardan geçilen ve balkonlarý dýþa
bakan iki oda, ortada bir sofa ve bu sofanýn önünde merdivenli mahfiliyle küçük bir
kasýr þeklinde planlanmýþtýr. Burada kullanýlan çiniler diðerlerinden farklý olup renkli sýr tekniðinde ve kabartma sarý, lâcivert,
fîrûze, beyaz renklerden meydana gelen
muhteþem sanat eserleridir. Saðda ve soldaki kemer üzengilerinde bulunan küçük

iki usta kitâbesinde “amel-i Mehmed elMecnûn” ibaresi okunmaktadýr.
Caminin havuzlu ve Türk üçgenlerine
oturan 13 m. çapýnda, 25 m. yüksekliðinde bir kubbeyle örtülü ana mekânýna geçit veren holün saðýnda ve solunda tamamen çini kaplý, günümüzde müezzin mahfili olarak kullanýlan iki bölüm, ana mekânýn iki tarafýnda iki büyük eyvan, yine ana
mekânýn sað ve sol köþelerinde birer küçük tabhâne mevcuttur. Hünkâr mahfilinin cami içine bakan kemerinin üst tarafýnda yer alan Arapça kitâbesinden nakýþlarýn Ali b. Ýlyas Ali tarafýndan yapýldýðý ve
süslemelerin 827 yýlý Ramazan ayýnýn sonlarýnda (Aðustos 1424) tamamlandýðý öðrenilmektedir. Ýnþa edildiði dönemde çinilerden itibaren bütün duvarlar kalem iþi
nakýþlarla süslenmiþti. Bugün sadece kubbe içlerinde ve eteklerinde kalem iþi süslemeler kalmýþtýr. Yapýnýn kuzeydoðu ve
kuzeybatý köþelerinde bulunan iki büyük
odanýn kubbeleri de tamamen kalem iþi
süslemeli, duvarlarý pencere üstlerine kadar çini, güney duvarlarý da kubbe eteðine kadar alçý niþlerle kaplýdýr. Kuzeybatý-

daki odanýn alçý niþli duvarýna sonradan
bir kapý açýlarak eyvana baðlanmýþtýr. Bu
odalarýn çeþitli amaçlarla kullanýldýðý düþünülmektedir. Sekizgen kasnaða oturan
yan eyvanlardaki kubbeler yirmi dört dilimli olup 18 m. yüksekliðinde, 7 m. çapýndadýr ve kubbelerin içi tamamen kalem iþi
nakýþlarla süslenmiþtir. Duvarlar 2 metreye kadar çini karo, bunun üzerinde âyet ve
hadislerden oluþan yazý frizi dolanmaktadýr. Güneydoðu ve güneybatý köþelerindeki ocaklý, ahþap dolaplý ve alçý niþli odalarýn
tabhâne þeklinde kullanýldýðý ve bu mekânlara XVI. yüzyýlýn sonlarýnda dýþarýdan
kapý açýlýp daha sonra kapatýldýðý sicillerde kayýtlýdýr.
Cami zâviyeli, tabhâneli, kanatlý, Bursa
tipi, ters “ T ” planlý ya da çok fonksiyonlu
gibi adlar verilen plan þemasýnda inþa edilmiþtir. Giriþ holü, ana kubbeli mekâný, tabhâneler ve köþelerdeki büyük odalar zeminle ayný seviyededir. Eyvanlar ve müezzin mahfilleri yerden 75 cm., mihrap
ise 1 m. yüksekliktedir. Caminin hünkâr
mahfiliyle birlikte en gösteriþli yeri olan ve
basamaklarla çýkýlan mihrap bölümü 6 m.
geniþliðinde, 10,67 m. yüksekliðindedir;
celî sülüs kelime-i tevhid ile taçlandýrýlan
mihrap hem çinileriyle hem de Fetih sûresinden bir bölümün yazýlý olduðu sarý, lâcivert, fîrûze ve beyaz renkli geniþ yazý friziyle muhteþem görünüþe sahiptir. Saðdaki mihrap sütunçesinin baþlýðýnda “amel-i
üstâdân-ý Tebrîz” ibaresi bulunur. Mihrap
mukarnaslý kavsarasý, koltuk kýsmýndaki
bitkisel süslemeleri, sütunçeleri, mihrabý
çepeçevre dolanan geometrik süslemeli
frizleri ve yazý kuþaklarý ile erken devir Osmanlý mimarisinin en mükemmel örneðidir.
Pencerelerin ahþap kanatlarý geometrik
süslemelidir ve aynalarýnda rûmîler ara-
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sýnda sülüs yazýlar iþlenmiþtir, binileri çok
ince iþçiliklere sahiptir. Caminin içinde ve
avlu pencerelerinin alýnlýklarýnda âyetlerin ve cömertliði öven hadislerin yaný sýra
Farsça sözler de yer alýr. Taçkapýda sultana ait kitâbenin iki yanýnda, hünkâr mahfilinde, mahfilin üst tarafýnda, cami içinde ve nihayet mihrapta usta isminin yer
almasýna izin verilmesi Çelebi Sultan Mehmed’in engin hoþgörüsünün bir göstergesidir. Pencere alýnlýklarýnda bulunan kartuþlardaki yazýlardan bazýlarý tamamlanmadan býrakýlmýþtýr. Camide iki adet minare düþünülmüþse de yalnýz biri inþa edilmiþtir. Minare 1855 depreminde çok hasar gördüðünden kaidesine kadar yýkýlýp
yeniden yapýlmýþ, mahya kurulabilmesi için
1869’da ikinci bir minare ilâve edilmiþtir.
1552, 1573, 1617, 1623, 1635, 1645, 1684,
1783, 1863, 1881, 1893 ve 1940’lý yýllarda
büyük tamirler gören cami 2010’da yine
kapsamlý bir restorasyona alýnmýþtýr.
Caminin batýsýnda yer alan medrese
36 × 38,5 m. boyutlarýnda, üç eyvanlý plan
þemasý gösterir. Biri müderris odasý olduðu anlaþýlan toplam on üç odasý, yanlarda iki eyvaný, taçkapýnýn tam karþýsýnda
dýþa taþkýn dershane eyvaný, helâlarý, revaklý avlusu ve ortasýnda þadýrvanýyla plan
tamamlanmaktadýr. Moloz taþ ve tuðla
duvar iþçiliðine sahip olan yapýda odalarýn üzeri kiremit kaplýdýr, sadece dershane kýsmýnda kesme küfeki taþý ve kurþun
kaplama kullanýlmýþtýr. Türk üçgenlerine
oturan dershane 10 m. çapýnda bir kubbeyle örtülüdür. Avlu revaklarýný taþýyan
sütunlarýn hepsi devþirme ve odalarýn üzeri tonozludur. Dershanenin çok yüksek tutulmasý, vakfiyesinde otuz öðrenci kayde494

dildiði halde sadece on üç öðrenciye on üç
oda yapýlmasý, medresenin de yarým kaldýðýný ve üst katýn tamamlanmadan býrakýldýðýný göstermektedir. Osmanlý eðitim
hayatýnda çok önemli yer tutan ve Bursa
Sultânîsi diye anýlan bu medresede Mehmed Þah Fenârî, Yûsuf Bâlî Fenârî, Alâeddin Ali et-Tûsî, Hýzýr Bey, Yâkub Paþa,
Zenbilli Ali Efendi, Ebüssuûd Efendi, Hoca Sâdeddin Efendi gibi tanýnmýþ âlimler
müderrislik yapmýþtýr. Caminin güneydoðusunda kalan çatýlý imaretin iki kubbeli
matbahý vardýr. 10 × 23 m. ve 10 × 16
metrelik iki mekândan biri yemeklerin hazýrlanýp daðýtýldýðý yer, diðeri de yemekhane idi. Harap durumda iken son yýllarda restore edilen imaret yapýsý bugün kahvehane olarak kullanýlmaktadýr. Günümüze ulaþmayan imaret ambarýnýn caminin
doðusundaki kahvehanenin yerinde bulunduðu sanýlmaktadýr.
Çelebi Sultan Mehmed’in caminin tam
karþýsýnda bir tepecik üstündeki türbesi

Yeþilcami’nin
pencerelerinden
birindeki
taþ iþçiliði
ve mahfil
sahanlýðý
kapýsý
çevresindeki
çiniler

çinileriyle Bursa’nýn sembolüdür. Kripta
kýsmý üç bölümlü ve beþ gözlüdür. Küfeki taþýndan kaide üzerine oturan, her kenarý 8,20 m. sekizgen gövdeli bina, yüksek
kasnaklý ve Türk üçgenlerine oturan kubbesiyle 25,5 m. yüksekliðe ulaþmaktadýr.
Böylece türbe Osmanlý türbelerinin en yükseðidir. Dýþtan bütün cepheleri ve pencere
alýnlýklarý mavi beyaz çinili olup üzerlerinde
hadisler yer alýr. Ýç duvarlarý pencerelerinin
üst seviyesine kadar çinilerle kaplýdýr. Pencere alýnlýklarýnda yine hadisler ve pencere
aralarýnda çok büyük salbekli þemse motifler görülür. Türbenin çini mihrabýnýn ve
Çelebi Sultan Mehmed’in sarý, lâcivert ve
beyaz renkte, tamamen kabartma çinilerle kaplý sandukasýnýn bir benzeri bulunmamaktadýr. Türbenin ahþap kapýsýnda Çelebi Mehmed’in ve Mimar Hacý Ývaz Paþa’nýn adlarýyla külliyedeki ahþap iþlerinin ustasýna iþaret eden “Amel-i Hacý Ali b. Ahmed-i Tebrîzî” ibaresi yer alýr. Türbe kapsamlý bir onarýmdan sonra 2009 yýlýnda
yeniden ziyarete açýlmýþtýr.
Yeþilcami Külliyesi’nin bünyesinde üç
han mevcuttur. Bunlardan günümüze kadar gelemeyen Yeþilhan’ýn arþiv belgelerinden caminin batýsýnda, medresenin yakýnýnda olduðu anlaþýlmaktadýr. Sultan Haný
ve Hân-ý Harîr de denilen Ýpek Haný iki katlý, avlusunda dört oda üzerinde bir mescidi ve þadýrvaný ile büyük bir handýr, ancak ahýrlarýndan bir iz kalmamýþtýr (bk.
ÝPEK HANI). Bir diðer han, Hacý Ývaz Paþa’nýn inþa ederek Çelebi Sultan Mehmed’e
takdim ettiði Geyve Haný’dýr (Lonca Haný).
Kapalý Çarþý’dan Yorgancýlar Çarþýsý’na dönüldüðünde Demirkapý mevkiinde bulunmaktadýr. Dýþtan moloz taþ ve tuðla, içten
kemerler, ayaklar ve kapýlar tamamen tuðla duvar iþçiliðine sahip, iki katlý ve kirpi
saçaklý bir yapýdýr. Alt katta yirmi altý, üst
katta otuz odasý vardýr, bunun da ahýrla-

YEÞÝLCAMÝ KÜLLÝYESÝ

rý yok olmuþtur. Han son yýllarda Osmangazi Belediyesi’nce esaslý bir tamirden geçirilmiþtir.
BÝBLÝYOGRAFYA :
BA, Ý. DH. 46112/662; E V 15785; A. MKT.
MHM. 24/286; 35/288; A. MKT. MVL. 59/112;
EV. d. 25117/1-1 MAD. D. 8810/1-1; Ayverdi, Osmanlý Mi‘mârîsi II, s. 46-118; Türkiyede Vakýf
Abideler ve Eski Eserler, Ankara 1983, III, 216227; Kâzým Baykal, Bursa ve Anýtlarý, Ýstanbul
1982, s. 137-141; Özer Ergenç, Osmanlý Klasik
Dönemi Kent Tarihçiliðine Katký: XVI. Yüzyýlda
Ankara ve Konya, Ankara 1995, s. 48-49; Mefail Hýzlý, Osmanlý Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, Ýstanbul 1998, s. 81-87; Bedri Yalman,
Bursa Yeþil Cami Pencere Parmaklýklarýndaki
Gümüþ Kakma Motifler, Bursa 2003, s. 15; Salih Pay, “Kentleþmeye Katký Bakýmýndan Yeþil
Külliyesi”, Bursa Þehrinin Geliþmesi ve Kentsel
Planlama Kültürü, Bursa 2008, s. 47-53; Kâmil
Kepecioðlu, Bursa Kütüðü (haz. Hüseyin Algül
v.dðr.), Bursa 2009, IV, 252-261; Feridun Akozan,
“Türk Külliyeleri”, VD, VIII (1969), s. 306.

ÿDoðan Yavaþ

–

˜

YEÞÝLCAMÝ KÜLLÝYESÝ

—

Ýznik’te XIV. yüzyýlýn son çeyreðinde
inþa edilen külliye.
™

Caminin iç kapýsý üzerinde yer alan kitâbeye göre yapýnýn Sultan I. Murad devrinde Çandarlý Halil Hayreddin Paþa tarafýndan 780’de (1378-79) inþasýna baþlanmýþ,
dýþ kapý üzerinde üç satýr halindeki kitâbeye göre de Hayreddin Paþa’nýn ölümünden

Yeþilcami – Ýznik
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Yeþilcami
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kýsmýndan
bir görünüþ

sonra 794’te (1392) inþaat tamamlanmýþtýr. Dýþ kapý üzerindeki kitâbede yapýnýn
mimarýnýn Hacý b. Mûsâ olduðu yazýlýdýr.
Külliyede günümüze ulaþmayan bir dârülhadisle bir imaretin varlýðý bilinmektedir.
Ayrýca caminin güneydoðusunda harap durumda bugüne intikal eden bir hamam
kalýntýsý bulunmaktadýr. XIX. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren bakýmsýzlýktan harap olan
cami Yunan iþgali esnasýnda tahrip edilmiþtir. Cami 1956-1960, minare ise 19611965 yýllarý arasýnda esaslý bir onarýmdan
geçirilmiþtir.
Adýný sýrlý tuðla ve çinilerle süslü minaresinden alan caminin cepheleri hafif sarýmtýrak renklerde düzgün kesilmiþ mermer bloklarla kaplýdýr. Yapýnýn dikdörtgen
planlý ve kubbeyle örtülü, üç birimli son
cemaat yeri oldukça derin tutulmuþtur.
Ön cephede üç, yanlarda ikiþer sivri kemerli açýklýklý olarak düzenlenen son cemaat yerinde köþelerde “ L ” þeklinde pâyeler, ortada ön cephede iki, yanlarda ise
birer sütun mevcuttur. Sütunlarda mukarnaslý, pâyelerde ise mukarnaslý ve bitkisel süslemeli baþlýklar vardýr. Cephede ortadaki açýklýðýn içine sütun baþlýklarý kesilip iri mukarnaslý söve ve lento yerleþtirilmiþtir. Taçkapý görünümü kazanan giriþte lento üzerinde yapýnýn kitâbesi yer
almaktadýr. Kapýnýn iki yanýndaki sütunlarýn arkasýna birer sütun yerleþtirilerek
ortada bir küçük, bir büyük kemerli düzen elde edilmiþtir. Son cemaat yerinde
orta birim, mihrap ekseninde iki yarým tonoz arasýnda mukarnaslý geçiþli yüksek sekizgen kasnak üzerinde onaltý dilimli bir
kubbe ile örtülüdür. Kubbenin kasnaðýnda
dört yönde sivri kemerli birer küçük pencere görülür. Ýki yanda bulunan birimler
ise aynalý tonozla örtülü olup tonozlar dýþtan kurþun kaplý çatý altýna gizlenmiþtir.
Son cemaat yerinde oldukça yüksek tutulan yan birimlerin cepheleri rûmîli ve palmetli bordürle çevrelenmiþ, geometrik

kompozisyonlu ve ajurlu taþ þebekelerle
kapatýlmýþtýr.
Mihrap ekseninde yer alan kapý, mukarnaslý baþlýklara oturan sivri kemer altýnda
iki renkli taþ geçmeli ve basýk kemerli bir
açýklýða sahiptir. Sivri kemerin üstünde üç
dilimli bir palmetten oluþan tepelik görülür. Kapý açýklýðýnýn köþeleri farklý baþlýklarý olan yivli sütunçelerle yumuþatýlmýþ,
sütunçelerin etrafý lotus-palmet dizisiyle
çevrilmiþtir. Kapýnýn saðýndaki pencerenin
üzerinde girift bir süsleme bulunmaktadýr. Lento üzerinde kûfî hatlý bir besmele
yazýlýdýr. Sivri kemerli alýnlýk içinde lotuspalmet ve rûmîlerden meydana gelen bitkisel bezeme, köþeliklerde iri rûmîli bir düzenleme, üstte ise palmetli bordür mevcut olup pencere dýþtan rûmîli bir diziyle
çevrelenmiþtir. Soldaki pencere sivri kemerli alýnlýklýdýr, alýnlýðýn ortasýnda palmet
dolgulu iri bir rozet vardýr. Birkaç basamakla ulaþýlan harim dikine dikdörtgen
planlýdýr ve mihrap yönünde prizmatik üçgenlerle geçiþi saðlanan dýþtan çokgen kasnaklý sivri kubbe ile örtülüdür. 11 m. çapýndaki kubbenin göbeðinde kalem iþi olarak asimetrik dilimler halinde düzenlenmiþ mavi, turuncu, kiremit kýrmýzýsý, siyah
ve beyaz renklerin kullanýldýðý bitkisel dekorlu bir madalyon bulunmaktadýr. Kuzey
yönünde mekân, mukarnas baþlýklý iki sütuna oturan sivri kemerli üç birimle bir
kademe geniþletilmiþtir. Ortadaki birim iri
mukarnaslý geçiþli sekiz dilimli bir kubbe
ile örtülü olup kubbe ortasýnda muhtemelen sonradan kapatýlmýþ olan küçük bir
aydýnlýk feneri vardý. Ýki yanda yer alan birimler aynalý tonozla örtülmüþtür. Saðdaki birimde vaktiyle ahþap bir mahfilin bulunduðu, duvarla sütun ve baþlýðýndaki izlerden anlaþýlmaktadýr. Harimin duvarlarý
3,34 m. yüksekliðe kadar mermer levhalarla kaplýdýr. Gri damarlý mermerler simetrik yerleþtirilip dekoratif bir görünüm
elde edilmiþtir. Yer yer siyah ve kýrmýzýmsý
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