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XV. yüzyýlda
Bursa’da inþa edilen külliye.

˜ ™

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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Medrese binasý camiden 80 m. aþaðý-
daki bir düzlükte yer almaktadýr. Duvar-
larý bir sýra kesme küfeki taþý, üç sýra tuð-
la ile örülen medreseye derin bir eyvan-
dan ve geniþ bir kapýdan girilir. Saðda ve
solda sekizer adet oda ile ön cephede mü-
derris ve muîde ait olduðu düþünülen dört
büyük oda, her odada bir ocak, bir veya
iki duvar niþi vardýr. Dershane vazifesi gö-
ren asýl eyvan tam kare plana sahiptir ve
medreselerde âdet olduðu üzere taçkapý-
nýn karþýsýnda ve yerden yüksekte bulu-
nur. Kubbe eteðindeki Türk üçgenleriyle,
duvardan kubbeye geçiþte kullanýlan mu-
karnaslý pandantifleriyle medresede en iti-
nalý iþçilik burada ortaya konmuþtur. Bu
medresede Molla Gürânî, Seyyid Ali Ace-
mî, Fudayl Çelebi, Þeyhülislâm Abdülka-
dir Þeyhî Efendi, Ebüssuud Efendi, Hoca
Sâdeddin Efendi gibi tanýnmýþ âlimler ders
vermiþtir. Medresenin 1855 depreminden
fazla etkilenmediði, sadece güney duva-
rýndaki hücrelere ait revak kubbelerinin
yýkýldýðý anlaþýlmaktadýr. Kâmil Kepecioð-
lu, 1906 yýlýna kadar medresede eðitimin
sürdüðünü ve bu tarihlerde medresede
yetmiþ üç öðrencinin okuduðunu belirt-
mektedir. Medreselerin kapatýlmasýndan
sonra bakýmsýz kalarak harabeye dönen
yapý 1948’de Sýhhiye Vekâleti tarafýndan
onarýlýp dispansere dönüþtürülmüþtür. Bu-
gün de saðlýk kurumu olarak hizmet ver-
mektedir.

Dârüþþifânýn, Osmanlý mimarisinde ilk
hastahane binasý olmasýndan dolayý mi-
marlýk tarihinde önemli bir yeri vardýr. An-
cak 29 m. × 53 m. ebadýndaki yapýnýn son
derece itinasýz inþaatý bu önemini gölge-
lemektedir. Dârüþþifâda önde dört oda,
sað ve sol kanatta onardan yirmi oda, taç-
kapýnýn karþýsýnda ortada bir büyük, yan-
larýnda iki küçük olmak üzere üç oda mev-
cuttur. Sað ve sol kanattaki odalarda has-
talarýn kaldýðý bellidir. Diðer yedi mekân-
dan birinin tabiplere, birinin þerbetçi ve
eczacýlara ayrýldýðý, diðer odalarýn mutfak,
ambar, hamam ve helâ gibi ihtiyaçlara tah-
sis edildiði düþünülebilir. Külliyenin vakfi-

yesinden hastahanede üç tabip, þerbet-
çiler, eczacýlar, bir ekmekçi ve bir aþçýnýn
çalýþtýðý, maaþlarýnýn vakýftan ödendiði, di-
ðer masraflar için de para ayrýldýðý öðre-
nilmektedir. Yapý zaman içinde terkedile-
rek bakýmsýz kalmýþ, daha sonra baruthâ-
ne ve silâh deposu olarak kullanýlmýþ, ha-
rabe halinde iken 1990’lý yýllarýn sonunda
restore edilmiþtir. Günümüzde göz hasta-
hanesi olarak kullanýlmaktadýr.

Yýldýrým Külliyesi’nin imareti bugüne ka-
dar gelmemiþtir. Ýmaretin caminin doðu-
sunda yer aldýðý duvar kalýntýlarýndan an-
laþýlmaktadýr. Yýldýrým Bayezid’in itinalý bir
iþçilikle yapýlan kare planlý türbesi Türk üç-
genli kubbesi ve üç gözlü revaký ile tipik
bir Osmanlý yapýsýdýr ve Osmanlý mimari-
sinde ilk revaklý türbedir. Kapýsýnýn üzerin-
de 809 (1406) yýlýnda Yýldýrým Bayezid’in
oðlu Þehzade Süleyman tarafýndan inþa
edildiðini belirten bir kitâbe yer almakta-
dýr. Külliyenin vakfiyesinde bir türbenin in-
þa edilmesinden ve kandillerde kullanýla-
cak yað için para ayrýlmasýndan bahsedil-
mekle birlikte türbe daha sonra yapýlabil-
miþtir. Türbede mevcut beþ sandukadan
üçü Yýldýrým Bayezid’e, oðlu Îsâ Çelebi’ye ve
eþine aittir. Diðer sandukalarýn kime ait
olduðu bilinmemektedir. Külliyenin soðuk-
luk, ýlýklýk, sýcaklýk ve iki halvetten meyda-
na gelen küçük hamamý günümüzde ayak-
tadýr.

rada devamlý kalýndýðýný gösterir, zira bu
mekânlarýn kurþunluk denilen çatý kýsmýn-
da nefeslikleri (bacalarý) bulunur. Doðudaki
odanýn duvarlarýnda nesih yazý ile “Ýmdâ-
dü’s-saâdeti ve’s-selâmeti li-sâhibihî ve
mâlikihî” (Sahibine selâmet ve mutluluk ver)
dua cümlesi, batýdaki odada sülüs yazýy-
la, “es-Sehâvetü mine’l-îmân ve’l-îmânu
fi’l-cenne” (Cömertlik imandandýr, iman ise
cennettedir) hadisi yer almaktadýr. Dik bir
merdivenle üst kattaki dar ve karanlýk bir
mekâna çýkýlýr. Onarým belgelerinde hün-
kâr mahfili diye adlandýrýlmýþsa da bu me-
kânýn uzlethâne / çilehâne olmasý muhte-
meldir. Mahfilin biraz ilerisinde son cema-
at yerine bakan þahniþinler (balkon) var-
dýr. Korkuluklarý olmayan bu balkonlarýn
iþlevi anlaþýlamamaktadýr. Ýnce taþ iþçili-
ðine sahip yapýda kalem iþi ve ahþap süs-
lemeye rastlanmamasý bunlarýn zamanla
ortadan kalktýðýný düþündürmektedir. Yal-
nýzca dýþ mihraplarda, pencere sövelerin-
de ve alçý ocaklarýn üzerinde küçük çini kak-
malar görülür. Yýldýrým Camii, Osmanlý mi-
marisine yeni bir tarz ve yeni bir inþa an-
layýþý getirmiþtir. Almaþýk duvar örgüsü de-
nilen ve erken devir Osmanlý mimarisinde
uygulanan, Bursa’da çeþitli örnekleri bu-
lunan kaba dere taþý ile tuðla, ardýndan
kesme küfeki taþý ve tuðla ile yapýlan du-
var örgüsünden sonra dantel gibi iþlen-
miþ mermer kaplama bir yapýnýn ortaya
çýkýþý mimaride bir yükseliþ sürecinin gös-
tergesidir. Caminin iki minareli olarak ta-
sarlandýðý, fakat sadece birinin inþa edil-
diði, Bursa’yý harabeye çeviren 1855 dep-
reminden sonra tutulan kayýtlardan bu
minarenin de yýkýldýðý anlaþýlmaktadýr. Ar-
dýndan iki minare yapýlmýþsa da Kâzým
Baykal’ýn bildirdiðine göre biri 1949’da, di-
ðeri daha önceki bir tarihte yýkýlmýþtýr. Ya-
pýnýn sað tarafýnda 1972’de Vakýflar Ge-
nel Müdürlüðü tarafýndan yeni bir mina-
re yapýlmýþ, fakat yakýn zamanda caminin
orijinal iki minaresinin rekontrüksiyonu için
hazýrlanan proje uyarýnca 2011 yýlý içinde
bu minare yýktýrýlmýþ ve projeye uygun iki
minaresi inþa edilmiþtir.
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da Allah’ýn nuruna örnek verilen sýrça fa-
nus, inci gibi parlayan bir yýldýza benzetil-
mekte (en-Nûr 24/35) ve Ýbrâhim’in yýldý-
za bakýþýna (el-En‘âm 6/76), Yûsuf’un rü-
yasýnda gördüðü on bir yýldýza (Yûsuf 12/
4) atýfta bulunulmaktadýr. Bu arada dün-
ya semasýnýn yýldýzlarla süslendiði (es-Sâf-
fât 37/6), kýyametin alâmetlerinden biri
olarak yýldýzlarýn daðýlýp savrulacaðý (el-Ýn-
fitâr 82/2) belirtilmektedir. Bazý âyetlerde
yer alan þihâb (el-Hicr 15/18; es-Sâffât 37/
10; el-Cin 72/8, 9) ve mesâbîh (Fussýlet 41/
12; el-Mülk 67/5) ile de yýldýzlara iþaret
edilmekte, Büyük köpek takým yýldýzýn-
daki en parlak yýldýz olan Þi‘râ (Sirius) bir
âyette zikredilerek -ona tapýnmaya daya-
nan eski Arap inancýný red mahiyetinde-
onun rabbinin de Allah olduðu vurgulan-
maktadýr (en-Necm 53/49). Hadislerde de
necm ve kevkeb geçmekte, bazý rivayet-
lerde Araplar’ýn yýldýz için “gecenin tanýðý”
(þâhidü’l-leyl) ifadesini kullandýðý (Müsned,
VI, 397), Hz. Peygamber’in, “Yýldýzlar gök-
yüzü için güvenliktir, onlar yok olunca gök-
yüzüne vaad edilen þey (kýyamet) gelir”
(Müsned, IV, 399; Müslim, “Fezâ,ilü’s-sa-
hâbe”, 207) dediði nakledilmekte, bazý ha-
dislerde yýldýzlarla ilgili Câhiliye inanýþlarý
kýnanmakta, yaðmurun Allah tarafýndan
yaðdýrýldýðý, bunu bir yýldýzýn doðup bat-
masýna baðlamanýn Allah’ý inkâr sayýlaca-
ðýna iþaret edilmektedir (Müsned, II, 362,
421; IV, 117; Buhârî, “Ecân”, 156, “Ýstiska,”,
28; Müslim, “Îmân”, 125-126).

Günümüzde genel kabul gören tesbit-
lere göre yýldýzlar hidrojen gazýnýn bulut
biçiminde yoðunlaþmasý ve ýsýnmasýyla olu-
þur; böylece radyasyon ve ýsý ortaya çýk-
maya baþlar. Bir yýldýz yakýtýný yaklaþýk 5
milyar yýl boyunca yakar ve sonunda ya-
kýtý tükenip ölmeye baþlar. Bu son safha-

da bazý yýldýzlar bir kara delik haline dönü-
þür ve ýþýðýn bile kaçamayacaðý görüneme-
yen alanlar meydana getirir. Bazý yýldýzlar
ise ya beyaz bir cüce ya da bir nötron yýldýz
durumunu alýr. Bazan da yýldýz patlar ve
içindekiler yeni geliþmeler oluþturmak üze-
re uzay boþluðuna daðýlýr. Yýldýzlar gökyü-
zünde tek görünseler de birçok yýldýz ger-
çekte ikili sistemler teþkil edecek þekilde
çift olarak bulunur.

Yýldýzlarýn her kültürde dinî ve mitolo-
jik anlamda önemli yeri vardýr. Eski uygar-
lýklarda gökyüzü tanrýsal bir bölge olarak
nitelendirilmiþ ve gökyüzündeki iþleyiþ tan-
rýlarýn faaliyetleri olarak görülmüþtür. Mý-
sýrlýlar gök cisimlerini tanrý kabul ederdi,
dolayýsýyla astronomileri dinî öðelerle iç içe
idi. Ayrýca gök cisimlerinin doðuþu ve ba-
týþý dinî bir özellik taþýyordu. Yýldýzlarýn bir
süre görünmemesi onlarýn geçici ölümle-
ri sayýlýrdý. Ölümden sonra yýldýzlar, öteki
dünyada bir seyahat yaparak arýnma ve
mumyalanmadakine benzer bir ilâçlanma
sürecinden geçerek tekrar canlanýyordu.
Gezegenleri tanýyan Mýsýrlýlar bunlara din-
lenmeyen yýldýzlar adýný veriyordu. Eski
Çin’de de yýldýzlara büyük önem verilirdi.
Çin astronomisi bir bakýma bir yýldýz astro-
nomisi olup normal yýldýzlar yanýnda kuy-
ruklu yýldýzlar ve kutup yýldýzý hakkýnda da
ayrýntýlý bilgiler içermekteydi. Eski Türk-
ler’de kutup yýldýzý önemliydi. Türkler ev-
renin bir kubbe biçiminde olduðunu dü-
þünüyorlardý; bu kubbe altýn veya demir-
den bir kazýk (kutup yýldýzý) çevresinde dü-
zenli bir hýzla dönüyordu. Burçlarý taþýdý-
ðý kabul edilen ekliptik çarký buna dik ola-
rak yerleþtirilmiþti. Gökteki bu düzen yer-
yüzüne de yansýyordu. Kutup yýldýzýnýn tam
altýnda yeryüzünün yöneticisi olan haka-
nýn oturduðu þehir bulunuyor, “ordug” adý
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Yýldýz karþýlýðýnda Arapça’da necm (ço-
ðulu nücûm) ve kevkeb (çoðulu kevâkib),
Farsça’da ahter ve sitâre (Ýng. star) ke-
limeleri kullanýlýr. Kök bakýmýndan necm
“doðmak, ortaya çýkmak”, kevkeb “parla-
mak, aydýnlýk olmak” anlamýna gelir (Lisâ-
nü’l-£Arab, “ncm”, “kkb” md.leri). Her iki
kelime de yýldýz yerine kullanýlmakla bir-
likte kevkeb bazan “gezegen” anlamýný ifa-
de eder (EI 2 [Ýng.], VIII, 97). Kur’ân-ý Ke-
rîm’de çeþitli âyetlerde gökküreden (se-
ma, felek), güneþ, ay ve burçlardan bah-
sedilmekte, 53. sûre Necm adýný taþýmak-
ta, dört âyette necm, dokuz âyette nücûm
geçmektedir. Bu âyetlerde Cenâb-ý Hak
yýldýza (en-Necm 53/1), delip geçen yýldý-
za (et-Târýk 86/3), yýldýzlarýn yerlerine (ko-
numu / yörüngesi; el-Vâkýa 56/75) yemin
eder; diðer bazý canlý ve cansýz varlýklarla
birlikte yýldýzlarýn da kendisine secde et-
tiðini (el-Hac 22/18; er-Rahmân 55/6), ký-
yametin kopmasý esnasýnda yýldýzlarýn ýþý-
ðýnýn söneceðini ve kararýp döküleceðini
(el-Mürselât 77/8; et-Tekvîr 81/2), Ýbrâ-
him’in Allah’ý arayýþý sýrasýnda yýldýzlara
baktýðýný (es-Sâffât 37/88) bildirir. Hz. Pey-
gamber’e gecenin sonunda yýldýzlarýn or-
tadan kaybolmasý sýrasýnda Allah’ý tesbih
etmesi emredilir (et-Tûr 52/49). Allah’ýn
yýldýzlarý kendi emrine râm ettiði, onlarý in-
sanlarýn hizmetine verdiði (el-A‘râf 7/54;
en-Nahl 16/12), insanlarýn yýldýzlar vasý-
tasýyla yollarýný bulduklarý (el-En‘âm 6/97;
en-Nahl 16/16) ifade edilir. Kevkeb kelime-
si üç, kevâkib iki âyette geçmekte, bunlar-
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