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odalarý ile erken Osmanlý cami mimarisi
içinde ayrý bir öneme sahiptir.

Doðuda, güneyde ve kuzeyde üç kapýsý
olan avluda en önemli kapý güney kapýsý-
dýr. Kesme taþtan inþa edilen, yuvarlak ke-
merli açýklýk içinde lokma demirli iki kana-
dý bulunan kapý avlu duvarlarýndan daha
yüksek tutulduðundan baðýmsýz bir giriþ
özelliði taþýmaktadýr. Kapýnýn iki yanýnda
birer lokma demirli pencere açýklýðý var-
dýr. Ayný pencereler batý ve doðu duvarla-
rýnda da görülür. Avlu duvarlarýnýn güney-
doðu köþesinde helâ yer alýr. Avlunun or-
tasýnda on musluklu, yuvarlak planlý þadýr-
van mevcuttur ve üzeri sekiz ayaklý ahþap
saçakla örtülü olup kurþun kaplýdýr. Þadýr-
vanýn doðusunda ahþap üzeri kiremit kap-
lý üst örtüye sahip bir kuyu bulunmakta-
dýr. Bu avluyu çevreleyen ikinci bir avlu da-
ha vardýr. Doðuda tek bir giriþi olan avlu-
nun merkezinde yuvarlak kemerli anýtsal
giriþ dikkat çekicidir. Kesme taþ kapý açýk-
lýðýnda basýk kemer altýnda lokma demir-
li iki kapý kanadý ve basýk kemerin kilit ta-
þýnda yedigen yýldýz motifli bir rozet yer
alýr.

Camiye giriþ doðu ve batý kapýlarýndan
saðlanmaktadýr. Doðudaki giriþin önünde
avludan üç basamakla yükseltilmiþ, dört
adet devþirme sütun ve baþlýklarla taþý-
nan son cemaat yeri saçaðý görülür. Sütun-
lar, XVIII. yüzyýlýn sonu veya XIX. yüzyýlýn
ilk çeyreðindeki bir onarýma ait olduðu dü-
þünülen, kesme taþ barok profilli yüksek
kaideler üzerine oturmaktadýr. Saçaðýn or-
tasýnda yüksek sivri kemerli, mermer dik-
dörtgen silmelere sahip iki kanatlý ahþap
kapý yer almaktadýr. Sivri kemerin içi ah-
þap silmelerle kare biçimde cam bölmele-
re ayrýlmýþtýr. Kapý kemerinin üstünde gi-
riþ eyvaný üzerindeki tonozlu bir mekâna
ait olan, fakat günümüzde kapatýlmýþ bu-
lunan pencere mevcuttur. Ekrem Hakký
Ayverdi, bu mekânýn sýrf giriþ eyvanýný yan-
lardaki tabhânelerin yüksekliðine çýkarmak
için tasarlandýðýný ileri sürer. Baha Tan-

man ise bunun, -en azýndan baþlangýçta-
tarikat yapýlarýnýn yaný sýra bazý camilerde
de teþhis edilen halvethâne / çilehâne /
itikâf hücresi türünden bir birim olduðu-
nu söyler. Batýda ise üç basamakla yüksel-
tilmiþ, dikdörtgen söveli bir kapý ile cami-
ye girilmektedir. Kapýnýn üstünde barok
profilli küçük kaideler üzerinde yükselen,
üzeri kurþun örtülü ahþap saçak yer alýr.
Giriþin üzerinde tuðla ve kesme taþýn bir-
likte kullanýldýðý sivri kemer ve aynalýðý gö-
rülür.

Giriþe ayrýlan doðu eyvaný diðerlerinden
daha dar ve alçaktýr. Bu eyvanýn yan du-
varlarýndan geçilen kare planlý, kubbeli tab-
hâne birimleri haçýn güneydoðu ve gü-
neybatý köþelerini doldurarak yapýya “⊥”
biçimini kazandýrmaktadýr. Kubbeli sofa ve
tabhâne odalarýnda kasnaksýz olan kub-
beye geçiþlerde prizmatik üçgenlerin kul-
lanýlmasý ilginçtir. Kare planlý ve kubbeli
sofa birimine saplanan dört eyvan dört
ana yöne göre yerleþtirilmiþ olup kýble ey-
vanýnýn güneydoðu köþesinde XVII. yüzyý-
la ait verev konumda mukarnaslý bir mih-
rap vardýr. Kuzey eyvanýnda ahþap fevka-
nî bir mahfil, batý eyvanýnda ise ayný za-
manda camiye giriþ çýkýþýn saðlandýðý kapý
ile ahþap fevkanî müezzin mahfili bulun-
maktadýr. Caminin korkuluklarý, geomet-
rik þebekeli ahþap minberi ve vaaz kürsü-
sü mevcuttur. Giriþ eyvanýndan sivri ke-
merli açýklýklarla geçilen tabhânelerin iç
duvarlarýnda alçý bezemeli ocak ve dolap
niþleri, dýþ duvarlarýnda ikiþer pencere açýk-
lýðý vardýr. Ocaklarýn çevresi, kaydýrýlmýþ ek-
senler üzerindeki beþ sýralý küçük fîrûze
karelerle oluþturulmuþ eþkenar dörtgen
bir bordürle çevrelenmiþtir. Ocaðýn üzerin-
deki kuþakta üç adet on iki köþeli yýldýz ile
kare aynalýðýn içi sonsuz örgü sisteminde
on iki köþeli, dört adet iri yýldýzla bezen-
miþ olup yýldýzlarýn köþelerinin üçgen fîrû-
ze çinilerle dolgulandýðý görülmektedir. Os-
manlý mimarisinde kendi türünün en eski
örneklerinden olan ocak niþleri rûmî ve pal-
met motifli birer tepelikle sonlanmakta-
dýr. Güneydeki tabhânenin alçýya gömülü
çinili ocak bezemesi diðerine göre daha iyi
durumdadýr. Bu tabhâne penceresinin üst
sövesinde kullanýlan hýristiyan ikonografi-
sine ait devþirme malzeme oldukça ilginç-
tir. Üst sýradaki pencere açýklýklarý menfez
þeklindedir.

Mimari süsleme olarak alt sýradaki pen-
cerelere ait sivri hafifletme kemerlerinin
aynalarýný dolgulayan tuðla-taþ süsleme
ilgi çekicidir. Hepsi birbirinden farklý olan
bu süsleme gruplarý basit geometrik þe-
malar sergilemektedir. Yapýnýn cephelerin-
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Kapýkule yolunda Yýldýrým Bayezid tara-
fýndan inþa ettirilen ve kitâbesi olmayan
caminin, haç planlý bir Bizans yapýsýnýn
bir kolu hariç diðerlerinin kullanýlmasýyla
799-802 (1397-1400) yýllarý arasýnda yap-
týrýldýðý kabul edilmektedir. Cami, imaret
ve þehzadeler türbesinden meydana gelen
yapýnýn mimarý belli deðildir. Evliya Çele-
bi, Yýldýrým Bayezid’in kýzý Küpeli Sultan’ýn
bir küpesini satarak camiyi yaptýrdýðýna
dair bir rivayet aktarýr; bu sebeple yapý halk
arasýnda Küpeli Cami olarak da bilinmek-
tedir. Dikdörtgen planlý, þadýrvanlý avlu için-
de yer alan yapý, küçük bir orta kubbenin
etrafýnda beþik tonozlu dört eyvandan te-
þekkül etmektedir. Giriþ eyvaný diðer ey-
vanlardan daha dar ve alçak olmakla bir-
likte iki yanýnda dikdörtgen planlý, üzerle-
ri kubbeyle örtülü tabhâne odalarý yer al-
maktadýr. Güneydoðu köþesinde mevcut
kesme taþtan bir minare, caminin önün-
de beþ gözlü son cemaat yeri vardýr. Bu
yapý, dört eyvanlý plan þemasý ve tabhâne
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XV. yüzyýlda
Bursa’da inþa edilen külliye.
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Þehrin doðusunda Þüþterî Bahçesi diye
bilinen bölgede yer alýr. Bu bölge günü-
müzde külliyeden aldýðý Yýldýrým adýyla anýl-
maktadýr. Yýldýrým Bayezid’in dedesi Or-
han Gazi’nin vakýf arazisi olan bölgeye kar-
þýlýk Ortakýzýk köyü Orhangazi Vakfý’na ve-
rilmiþ, Yýldýrým Külliyesi bu arazi üzerinde
793-797 (1391-1395) yýllarý arasýnda inþa
edilmiþtir. Vakfiyesi 802 (1400) tarihlidir.
Bir tepe üzerine yerleþtirilen külliye cami,
medrese, imaret, hamam, türbe ve külli-
yeden uzakça bir yerde bulunan dârüþþi-
fâdan meydana gelir. Külliyeye su kemer-
leriyle Uludað’ýn meþhur membalarýndan
Akçaðlayan suyu getirilmiþtir. Baþlý baþýna
bir su tesisi olan ve külliye binalarýndan
biri sayýlmasý gereken bu kemerler günü-
müze ulaþmamýþtýr. Külliye binalarý bir iha-
ta duvarý ile çevrilmiþ, bu duvarýn zamaný-
mýza kadar sadece kapýlarýndan biri gel-
miþtir. Orhan Bey devrinden itibaren inþa
edilmeye baþlanan eserler basit yapýlar-
dan ibaretti. Öte yandan bu dönemde çok
büyük sanatsal eserler ortaya koymak için
fizikî ve maddî imkân yoktu. Bursa civa-
rýnda küfeki taþ ocaðý bulunmadýðýndan
inþaatlar kaba yontma taþ ya da silisli de-
re taþýyla yapýlýyordu. Yýldýrým Bayezid dö-
neminde devlet olma yolunda mesafe alýn-
mýþ ve yeni oluþmaya baþlayan devletin
heyecanýna uygun kaliteli iþçiliðe sahip âbi-
devî eserler inþa edilmiþtir. Caminin taç-
kapýsý, son cemaat yerindeki mihrap niþ-
leri, pencere sövelerindeki ince mukarnas-
lar ve içeride iki kubbeli mekâný ayýran bü-
yük kemerin ortasýndaki mermer iþleme-

ler etkileyici bir güzelliðe sahiptir. Pence-
re ve kapýlarýn etrafýndaki mermer sövele-
rin süslenmesi yine ilk defa bu yapýda gö-
rülmektedir. Bu tarz iþçilik daha sonra Bur-
sa Yeþilcami ve Dimetoka Çelebi Sultan
Mehmed Camii’nde mükemmel þekilde
uygulanmýþtýr. Plan þemasý bakýmýndan
zâviyeli / tabhâneli denilen gruba giren
cami Orhan Camii ile I. Murad’ýn Çekirge’-
deki camisinin bir benzeri olmakla birlikte
mimari ve iþçilik açýsýndan onlardan daha
üstündür. Beþ gözlü son cemaat yerinin
mermer benzeri bir taþtan örülmüþ ayak-
larýnýn yapý ile uyumlu oranlarý, bir tepe
üzerinde yer alan camiye Bursa ovasýn-
dan bakýldýðýnda muhteþem bir görüntü
ortaya koymakta ve bu görüntü Bursa’nýn
siluetine çok þey katmaktadýr. Osmanlý mi-
marisinde Bursa kemeri denilen bir ke-
mer þekli de ilk defa bu camide uygulan-
mýþ, bu kemer hem son cemaat yerin-
de hem taçkapý kemerinde kullanýlmýþtýr.
Caminin planý simetriktir. Son cemaat ye-
rinden içeriye girildiðinde saðda ve sol-
da iki adet dinlenme mekâný (tabhâne), 12
m. çapýnda ve 22 m. yüksekliðindeki ana
kubbenin iki yanýnda karþýlýklý iki eyvan,
eyvanlarýn yanlarýnda birer koltuk kubbe-
si, ayrýca basamaklarla yükseltilmiþ 11,50
m. çapýnda asýl ibadet bölümü yer alýr.
Her iki koltuk kubbesinin kýble tarafýnda-
ki duvarlarý alçý niþler ve ocaklarla kaplan-
mýþtýr.

Caminin koltuk kubbelerinin kýble du-
varlarýný kaplayan alçý niþler ve ocaklar bu-

de görülen almaþýk duvar örgüsü aralýkla-
rý farklý tuðla hatýllarla takviye edilmiþtir.
Taþ boyutlarý ve örgünün dokusu hatýl ara-
larýnda deðiþmekte, kesme taþ sýralarýn-
dan meydana gelen sövelerin özensizliði,
ayrýca kapýda Bizans üslûbunda gönye bu-
run söveler dikkati çekmektedir. Caminin
tabhâneleri hariç dört eyvan duvarlarý, to-
nozlar ve orta sofa kubbesi kalem iþleriyle
süslüdür. Barok dönem özelliði gösteren
kalem iþleri yanýnda duvarlarda büyük is-
tifli kitâbe kuþaklarý bulunmaktadýr. 1877-
1878 Rus iþgalinde harap olduðu bilinen
imaretten günümüze sadece bir baca ula-
þabilmiþtir. Dýþ avlunun kuzeyinde yer alan
baca tuðladan geniþ bir kemer üzerinde iki
adet havalandýrma deliðine sahip, üç ka-
demeli, diþli silmelerle sonlanmaktadýr. I.
Murad’ýn oðlu Ahmed ile adý bilinmeyen
diðer bir þehzadenin gömülü olduðu þeh-
zadeler türbesinin 1910’da yýkýldýðý bilin-
mektedir. Evliya Çelebi’nin sözünü ettiði
hamam günümüze ulaþmamýþtýr.
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