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1 S U N U Ş 

Türk - İslôm kültür ve medeniyetinin yurdumuzdaki topu se
nedi môhiyetindeki ôbide ve eski eserlerin tamamı Vakıf men· 
şe'lidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bulunan Vakıf eski 
eser ve, abideleri İl kod numaralarına göre sırayla tesbit ve tes
cil etmekte ve alfabetik sırayla «Türkiye'de Vakıf Abide ve Eski 
Eserler» adıyla ansiklopedik bir eser olarak yayınlamaktadır. 

«A» ve «B» harfi ile boşlayan il ler yayınlanmış olup, Os
manlı İmporotorluğu 'nun ilk başkenti olan Burso'do fazla eser 
bulunması dolayısıyla ayrı bir ciltte yayınlanması düşünülmüş

t ür. 
Ancak, Bursa İli tek bir cilde de sığmamış; Bursa İl merkezi 

tek bir cilt olarak Genel Müdürlüğümüz eski elemanlarından 

Nermiş BEŞBAŞ ve Hikmet DENİZLİ tarafından hazırlanmıştır. 
Burso İlinin İlçelerini içine alon «Türkiye'de Vakıf Abide ve 

t:ski Eserler Cilt iV» Hocettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji ve Son'ot Tarihi Bölümü öğretim görevlilerinden Doc. 
Dr. S. Yıldız ÖTÜKEN. Dr. Aynur DURUKAN, Yor. Doc. Dr. Hak
kı ACUN ve Araştırma görevlisi Socit PEKAK tarafından hazır

lanmaktadır. Hôlen eser tesbit işlemleri tamamlanarak. çalış

malarda büyük mesôfe alınmıştır . 1985 yılı başlarında baskıya 

verilmesi ümit edilmektedir. 
1972 yılında yayınlanan serinin ilk eseri olan «A» harfini ih

tiva eden birinci cildin mevcudu 5 sene önce bitmişti. Artvin ili
nin dahil edildiği eser genişletilerek ikinci baskıya verilmiş olup 
1984 yılının ilk oylarında satışa sunulması tahmin edilmektedir. 

Diğer vilôyetlerimizde bulunan vakıf ôbide ve eski eserle
rin sırayla tesbit edilerek sür'atle yayınlanması yoluna gidile
.cektir. Bu vadide Üniversitelerimizin Arkeoloji ve Son'ot Tarihi 
Bölümlerine büyük görevler düşmektedi r . 

Genel Müdürlüğümüz Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkan
lığı Tescil Bürosu bu maksatla takviye edi l miş ve bu büro ele
lnanlorınco Eskişehir İlinin taranmasına başlanm ışt ır. 

Kültür ve Sonat dünyamıza ışık tutacağını umduğum «Tür
kfye'de Vakıf Abide ve Eski Eserler» in· 111 üncü cild inin hozır
lon.mosındo emeği gecen arkadaşlarımı kutlar, saygılar sunarım . 

Galip YİGİTGÜDEN 
Vakıflar Genel Müdürü 



ÖN SÖZ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 1972-1977 yıllarında hazırla· 
narak yayınlanan ııVakıf Abide ve Eski Eserler 1. ve il.» adlı ki
taplar alfabetik sıra ile İllerimizde bulunan esk! eserleri kapsa
maktadır. Bu kitaplar hazırlanırken il. ciltte yer alması gereken 
Bursa İlimize ait yapıların yoğun oluşu nedeniyle İl merkezi ile 
İlçelerindeki eserlerin ayrı 'ayrı ciltlerde toplanması düşünül
müş ve bu düşüııceden hareketle 1978 yılında; Arkeolog Ner
min Beşbaş, Sanat Tarihçi Hikmet Denizli, Teknik Ressam Tu
na Kaynak ve Fotoğraf Uzmanı Saffet Serpil'den kurulu eki
bimiz Bursa merkezindeki eserleri hazırlamakla görevlendiril
miştir. 

Öncelikle yazılı kaynaklar taranarak, toplanan ön bilgiler
le Bursa'ya gidilip eserler yerinde görülmüş, incelenmiş ve ya
pımı tamamlanmıştır. 

Daha çok .bir rehber niteliğinde olan ve bilinen anıtsal ya
pıların yanında, bilinmeyen yapıları da ortaya çıkarmak amacıy
la mahallinde yapılan araştırmlar sonucu hazırlanan, fazla 'bir 
iddiası bulunmayan bu kitabın sınırlı kapasitesi içinde hata ve 
noksanlarımızın hoşgörü ile karşılanacağını ümit etmekteyiz. 

Kitap hazırlanırken kolay izlenebilmesi için eserler grup· 
tara ayrılmış, (camiler, türbeler, medreseler, hanlar, hamamlar, 
imaretler, darüşşifalar, tekkeler, zaviyeler, mektepler) yapılar 

alfabetik sıraya dizilmiştir. 

Yapıların tarihlenmesinde en önemli unsur olan kitabele
rin okunuş, yazılış ve anlamlannda genellikle Sayrn Kazım 

Baykal'ın «Bursa ve Anıtları» adlı kitabına bağlı kalınmaya çalı
şılmıştır. 

Kitabın hazırlanmasında ve basılmasında yardımlarını esir
gemeyen başta Vakıflar Genel Müdürü olmak üzere tüm yetki
lilere, planları hazırlayan Tuna Kaynak'a, Fotograf işlerini ger
çekleştiren Sayın Saffet Serpil'e, Sayın Kazım Baykal'a, Restö · 
ratör Yüksek Mimar Sayın Filiz Oğuz'a, Sanat Tarihçi Sayın Gü
ler Bilecen'e, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doc: Dr. 
Yılmaz Önge'ye, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Soyırı Doç. 
Dr. Zafer Bayburtıuoğlu'na ve Sayın A. Hamdi Karabacak'a, 
renkli resimleri çeken Dr. Hakkı Acun'a şükranlarımızı borç biliriz. 

Nermin BEŞBAŞ Hikmet DENİZLİ 
Arkeolog Sanat Tarihci 



BURSA'NIN TARİHCESİ 

Bursa Türkiye'nin batısında, Marmara Havzasında kurul
muş tarihi ve doğal güzelliklerle dolu büyük şehirlerimizden 

biridir. ---
Şehrin bugünkü adı, kendisine ilk çağlarda verilen Wro-

sa. Prosyas) isimlerinin değişimine uğramasıyla ortaya çık-

m1ştır. 

Roma imparatoru Traja zamanında Bursa Valisi bulunan 
gene Plin (coğrafyacı ve tarihçi bilgin)'e göre şehir. Kartaca 
Komutanı Anibal'in Kartaca'dan kurtulup Bitinya Kralı Pros
yas'a sığındığı zaman verdiği plan üzerine Prosyas tarafından 
kurulmuştur. Bu şehri~ kuruluşunu M.Ö. 550 tarihine kadar gö
türmektedir. 

Bölge'nin tarih öncesi ôevirlerde de iskôn edilmiş oldu
ğu. bölge yakınlarındaki Truva-Yortan Kültüründen anlaşılır. 

Friglerin M.Ö. 1200 yıllarında bu bölgeyi iskôn etmiş oldukları 
kabul edilir. Lidya'lılar muhtemelen parlak devirlerinde bu 
bölgeyi siyasi hôkimiyetlerine almıslardır. 

Şehir bir müddet merkezle~i -izmit olan Bitinya kralları hô
kimiyetinde kalmıştır. Roma'lılar Bitinya bölgesini ele · geçirin
ce, Bursa'yı da almışlar, vilôyet merkezi olarak İzmit'i kullan
mışlardır. Roma'lılar döneminde Bursa imar faaliyetleri gör
müştür. 

Bursa M.S. 395 yılında Biz-GRS- İmparatorluğu'nun bir kenti 
durumuna gelmiş. Çekirge semti bu dönemde gelişmiş. birçok 
hamamlar ve saraylar yaotırITTmştır. 

· 1081 ve 1097 yılları arasında Selçuklular Bursa'yı ele ge
çirmişler. ancak bu uzun sürmemiş. 1097 yılından sonra şehir 
yeniden Bizanslılara geçmiştir. Bu dönemde Bursa İznik'e bağ
lı sönük bir şehir olarak görülmektedir. 

Osmanlı Beyliği 1299 yıl ında Söğüt'te kurulduktan sonra 
çevredeki İnegöl. Bilecik. Yenişehir ve İznik civarı beyliğe ka
tılmıştır. 

Bursa'nın O;;manlı topraklarına katılışı, Osman Bey'in füü· 
münden sonra 1326 yılında . oğlu Orhan Bey zamanında ger
çekleşmiştir. Orhan Bey Bursa'yı başkent yapmış, babasının 
·kabrini Bursa'ya taşımış. Hisar semtinde so~radan camiye dö· 
nüştürülen Aya-Elia Manastırı (Şahadet Camii) içine yaptırdı

ğı türbeye defnetmiştir. 

Bu dönemde Osmanlılaısurtarıa çevrili Hisar içine veı:
ıeşmişlerdir. Osmanlı Devletinin ilk parası 1327 yılında Bursa'
da basılmıştır. Geniş imar faaliyetlerine girişilmiş, Orhan Bey 
tarafından Hisarın icinde «Bey Sarayı» adı verilen · bir saray 

yaptırılmıştır. 
Orhan Bey ayrıca Hisnr dışınea Orhan Camiini, imaret ne 

Hamamı yaptırmıştır. Geyve, Gelincik ve Sipahi çarşıları da bu 
dönemde vapılmıştır. 

Orhan Gazi'nin 1360 yllmda vefatı üzerine 1. Murad Hfr:. 
davendigôr başa geçmiş ve Bursa'da birçok ,ımar faaliyeti ger
çekleştirmiştir. Bu dönemde Çekirge semtihqeki kendi adı ile 
anılan cami, medrese. imaret. hamam ile Hisar icindekr Şaha
dı:ıt camii yapılmıştır. 

Kosova'da Haclı Seferlerine karşı kazanılan büyük zafeı 
sırasında 1385 yılında şehit olan 1. Murad'ın yerine Osmanlı 
tahtına Yıldırım Bayezid geçti. Yıldırım Döneminde Ulu Cami'
den Yıldırım semtine · kadar şehir gel i şmiş, Yıldırım semti ger
çekleştirilmiştir. Ayrıca bu dönemde Ulu Cami, medrese, han, 
hamam, darüşşifa ve bir e;ie zaviy,e yapılmıştır. 

Yıldırım Bayezıd 140a -'/Llmdn Ankara Savaşında ye!ilildik
ten sonr:ı Tirnur Batı Anadolu'yu da almış, askerleri Bursa'ya 
gelerek şehri kısmen tahrio etmişlerdir. 

1403 ynında Yıldırım Bayeıid Kenaısini zehlrleyinc~. kar~ 
deşler arasında tC?ht kavgaları başlamış. bu kqvga on yıl ka
dar sürmüştür. Celebi Sultan Mellmed kardeşlerini öldürerek. 
1413 yılında Osmanlı Devletine tek -başına hôkim olmuştur 

Celebi S·ı ltan Mehmee ~lôlini tam olarak elde ett+ktoo 
sonra. diğeır kanşı klıkları da giderdi ve Bursa şehrini . imara 
başladı. Hac:ı ivaz Paşa'nın idaresinde «Yeşi l Külliyesi» ni yap
tırdı. · 



Celebi Sultan Mehmed, 1421 yılında vefatı üzerine kendi 
sinin yaptırdığı Yeşi l Türbeye dP.fnedil miştir. 

il . Murad Padişah olunca önce karışık lı kları bastırd ı, son
ra babasının yarım bıraktığı Bursa 'n ın imar çal ışma la rına ko
yuldu. Kendi ad ı ile anılan Muradiye Külliyesini gerçekleştirdi. 

1429 yılın.da Bursa'da büyük bir vebô salgını olmuş, birçok 
Şehzade binlerce kiş i ile birl ikte bu vebô salgınında ölm üştür. 

lstanbul 'un 1453 yılında feth ı ıie saltanat merkezinin is
tanbul 'a taşınmas ı üzerine, Bursa siyasi ve kültürel önemini 
kaybetmiştir. Bursa bundan sonraki dönemlerde Vezirler. Ku
mandan. Bilgin ve Şairlerin ikamet merkezi olmuştur. Bunlar 
Bursa'da bir çok ôbidevi yapılar ge rçek leştirmiş lerdir. 

Şehir 1. Ahmed döneminde Celôli İ syan ıa rıy ı a yağma edil
miş, yangınlar çıkarılmış. ancak Celô liler Bursa çevresinde tu
tunamayarak geri çekilmişlerdir. 

Bursa'da ilk İ pek Fabrikası 18:37 yılında açılm ıştır. 

1839 Tanzimat ve sonraki İs lôhat Hareketleri Bursa'ya bir 
şey qetirmemiştir. 

9 Şubat 1855 yılındaki büyük depremde Bursa çok zarar 
görmüştür. Ulu Cami, Yıldırım, Şahadet ve F.m ir Buhari Cami' -
leri ile bir çok türbeler, hanlar, hamçımlar. çarşılar bu deprem
de yıkılm ış, hasar görmüştür. 

1883-1897 yılları arasında Bursa Valisi olan Ahmed Vefik 
Paşa, Bursa'da imar faaliyetlerine girişmiş, Romanya ve Bul
gofistan'dan gelen göçmenler için yeni mahalleler kurmuştur. 

Bursa. 1919 yılına l«ıı:ıur lstanbul'dan gonderilen Valiler 
ki.rafından idare edilmiştir. 

R Temmuz 1920 yılında_ Yunanıııar tmrsa 'yı işgal etmişler
dir. Büyük Zaferden sonra 10-11 Eylül 1922 gec:esi şeh irden 
çekilmislerdir. 

Büyük Zafer ve Mudanya Mütarekesinden hemen sonra 
Başkumandan Gazi Mustafa Kemôl Paşa Bursa 'ycı gelip Çelik 
Palcis'ın yanındaki (kendisine Bursalıla r tarafından hediye edi
len) Atatürk Köşkünde kalmıştır. 1925 ve 1933 yıllarında Ata-
türk tekrar Bursa 'yı ziyaret etmiş lerdir. · 
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ABDAL MEHMED CAMii 

Abdal Caddesi. Tah ıl Caddesi ve Gül .Sokağının kesiştik
leri kavşakta . yer alma ktad ır. Bazı kaynaklarda. caminin Fatih 
döneminde. Başçı İbrah im tarafın dan yaptı rıld ığ ı belirtilmektedir. 
Ancak türbesinin· kitôbesine göre i l. Murad dönemine ait olabi
l eceği düşün ü lebili r. 

Asıl ibadet mekônı doğu-batı yönünde, ıç ölçüleri 
8,19X15.34 metre dikdörtgen planl ı olan yapı, yanyana iki kub
be ile örtülüdür. 

Son cemaat yeri ; iki yan duvar ve ortada yığma iki ayağı 
birbirine bağ layan üç sivri kemerin belirlediği üç bölüm halin
tiedir. Bölümlerin üstü dıştan kurşu nla kap lı kubbelerle örtü
lüdür. Doğu-batı yan duvarla rı kopalı olup, sivri kemerl i birer 
pencere yer almaktad ır. Ayaklar ve cephe kesme taş, arala
rında dikey iki tuğla ile taş a ralarında yatay iki sıra tuğla ör
gülüdür. Kemer üzengi düzeyinden başlayan . iki sıralı kirpi sa
çağın altını dolanan dışa çıkınt ı lı bir çerçeve yer olmaktad ır. 

Abdal Mehmed Camii 



Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı ana . mekôn; ortada 
sivri kemerle birbirinden farklı iki bölüme ayrılmıştu:. Bu keme
rin son cemaat yerindeki ayağının her iki yanında birer girişi 

vardır. Aynı zamanda bu ayak son cemaat yerinin mihrabı gö
revini yapan üç köşeli bir niş haline geti rilm iştir. Büyük keme
rin ayırdığı her iki bölümün boyutları eşit ve kare olmadığından 
kubbeler ovaldir. Kubbeler duvarlara ve tromp bingilere otur
maktadır. 

) 

Pencereler 0,10 metr~l ik l;>ir girinti içerisinde olup, kapak• 
lan düz meşe ağacındandır. Üç sıra halindeki sivri kemerli 
pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır. 

' .r • .• •. • 

, Mihrab; büyük ·s,ivri k.~merin güneydeki ayağına yapılmış
tır .. Mihrab kavsarası beş dilimli bir tepelikle iki mukar.nas ara-
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sından oluşmaktadır. Dar ve küçük çerçevelidir. Çerçevede 
geometrik motifli kalem işleri ve Ayet-el Kürsi göze çarpmak
tadır. 

Minberi basit, yanlıkları büyük geçmeli olarak yapılmıştır. 

Duvarlar, kubbe kasnakları, iki sıra tuğla, bir sıra kesme 
taş. ara l arı dikey tek tuğla örgülüdür. 

Batı yönünde, yapıya bitişik olan minareye son cemaat ye
rindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Silindirik tuğla gövde tama
men sıvan.mıştır. 

Cami 1955 yı l ında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
tarafından büyük copta onarıl mıştır. 

ACEM REİS (ARAB DEDE) MESCİDi 

Demirtaş Mahallesi, Gül sokağında, Fatih Devrinde Hoca 
Bedreddin Mahmud bin Mehmed Acem tarafından yaptırıl
mıştır . 



A cem Reis Camii planı 

Ana hatlariyle dikdörtgen bir plan şeması gösteren mescid, 
iç ölçüleri 7,32X7,25 metre olan tek kubbeli oir hacimle kuzey
de buna ekli 2,71 metre derinliğinde bir son cemaat yerinden 
ibarettir. 

Son cemaat yeri ortada dar, yanlarda geniş üç bölüm ha· 
!indedir. Orta göz sivri kemer altında Bursa Kemerli, yan göz
ler sivri kemerlerle ayak ve yan duvarlara bağlanmıştır. Orta 
bölme beşik; yanlar. üstü kurşunla kaplı aynalı tonoz örtülü· 
dür. Yapının büyüklüğüne uygun kalkan · duvarının iki sıralı 
kirpi saçağının altından, kemer üzengi hizasına kadar, dışa çı
kıntılı geleneksel profilli kuşak inmektedir. Son cemaat yeri 
doğu-batı duvarında altlı üstlü sivri kemerli nişler; dalga, zlk· 
zak, testere dişi ve altıgen formlu tuğ lalarla süslenmiştir. Be
den duvarlarında yer alan alt sıra pencereler 0,10 metre içeri 
doğru girintili, demir parmaklıklı, mermer söveli, sivri kemer
lidir. Pencere alınlıklarında; ortada altıgen taş ve aralarında 
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üçgen tuğlaların meydana getirdiği kompozisyon göze çarp
maktad ı r. 

Ana mekôn, baklavalı geniş bir kuşağa oturan. dıştan se
kizgen kasna kl ı , üstten kurşunla kaplı tek kubbe ile örtülüdür. 

Düzgün yarım beşgen formundaki mihrap, altı sıra mu
karnasl ı olup yağlı boya ile boyanmıştır. 

Son cemaat yerinin batı yönünde girişi bulunan minare. 
kubbe hizasına kadar üç sıra tuğla. bir sıra kesme taşla inşa 
edilm i ştir . Üçgen mermer satıhlorla kaplı geçişten sonra, si lin
dirik gövde yükselmektedir. Gövde, şerefe. petek ve külôh ta
mamen beyaz renkli kesme taştandır. Mescid sağlam ve iba
dete aç ı ktır. 

AHMED DAi CAMİİ 

Cumhuriyet Caddesi ile birleşen Ahmed Dôi Sokağının ba
şında yer alır. Kitôbesine göre; Edincikli Hızıroğlu Yahşi Bey 
tarafından, Fatih döneminde 876 H. (1471) yılında yaptırılmışt.ır. 

Daha önce giriş kapısı üzerinde bulunan kitôbe; 1953 yılın

da yapılan onarım sırasında, Kuzey yönündeki son cemaat ye
rinin kalkan duvarına yerleştirilmiştir. Mermerden. üzerine kü
çük boy nesih harflerle, Arabca olarak yazılmış. 75X90 cm. bo
yutlarındaki beş satırlık kitôbe şöyledir : 

1 - İnnemô ye'mürü mesacı<Jallahü men ômene blllôhi, 

2 - Vel yevmil ahiri ve ekamesselôte ve ôtezzekôte, 

3 - Velem Yahşe illôllahe fe'asô ülôike en vekünü minel 
mühtedin, 

4 - Ammere hôzel mescid-il mübarek Yahşi Bey bin Hı
zır-il Edinciği, 

5 - Fi şehri Muharremi! horam sene sltte vfJ seb'ine se
mane mie. 

Mahallenin adı Ahmed Dôi olduğundan. camii de aynı ad
la anılır. Ahmed Dôi; Germiyanlı olup, Gazi Süleyman Paşa'nın 
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hizmetinde bulunmuş. 1. Murad döneminde öldüğü belirlenmiş 
bir Şairdir. 

Yapı esas olarak iki kısımdan meydana gelmektedir. Tek 
kubbeli asıl ibadet alanı ile kuzey yönündeki son cemaat ye
~inden ol~ışmaktadır. Tek kubbeli asıl mekôn; 7,57X7,57 metre 
ic ölçülerinde kare bir plana sahiptir. 

;:;on cemaat yeri 4.47 metre derinliğinde,' ortada dar, yan
larda gePiŞ üç göz halindedir. Ortada iki yığma ayak. doğu 
ve batı yan duvarlarına sivri kemerlerle birbirlerine bağianmış · 

tır. Yan bölmeler beşik, orta bölme daire tonoz ile örtülüdür. 
Son cemaat yeri kuzey yönündeki kalkan duvarında üç niş. 
değişik tuğla biçimleri ile süslenmiştir. · Orta nişte sonradan 
yerleştirilen, caminin kitôbesi bulunmaktadır. Kemer üzengi dü
zeyinden başlayan, dışa çıkıntılı profilli kuşak, üç sıra kirpi sa
çaklı kalkan duvarının altını dolanmaktadır. Cephe; üç sıra tuğ
la, bir sıra kesme taş, aralarında dikey, tek sıra tuğla ile ku
rulmuştur. Kemer boşlukları sonradan aemir konstrüksiyonlu 
camekônla kapatılmıştır. 

( r 
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Ahmet Dai Camii planı 

Asıl ibadet alanının üstünü örten kubbe. dıştan sekizgen 
kasnaklı, üstten kurşunla kaplıdır. İçeride, aktarmalar; büyük 
boyda .baklava motifleri veren, bir kuşakla sağlanmış bulun
maktadır. 

Güney duvarıı'lda iki alt pencere kapatılarak dolaba dö
nüştürülmüştür. Alt sırada altı. üstte dört. kubbe kasnağında 
acılan üç sivri kemerli pencereyle içerinin aydınlanması sağ
lanmıştır. 

Yarım daire kesitli mihrap nişi; dokuz sıraya düzenlenmiş 
mukarnaslardan oluşmaktadır. Dikdörtgen çerçeveli, dış köşe
liklerde sütunçeleri bulunan mihrap, kalın bir yağlı boya taba
kasıyla kapatılmış. üzerine kalem işi ·ile "Ayet-el Kürsi yazıl-
mıştır. l 

Minareye son cemaat yerının batısındaki bk' kapıdan çı

.lcılmaktadır. Tuğla ve taş örgülü minare kaidesinden üçgenler 
aracılığı ile yirmidört dilimi bulunan tuğla gövdeye geçilmek
tedir. Beş sıra kirpi saçaklı diziye sahip olan şerefe altı, ko
cıemeli olarak genişletilmiştir. Peteği ytkık olan minare, 1953 
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yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından as
lına uygun olarak onarılmıştır. Aynı sene cami bünyesinde 
de onarım yapılmıştır. Minarenin Korkuluğu demir parmak
lıklı, petek kısmı gövdenin devamı şeklinded ir. Yapı sağlam ve 
ibadete acıktır. 

AHMED PAŞA FENARi CAMİİ 

Cumhuriyet Caddesinin kuzeyinde, kendi adı ile anılan 
mahallede, Büyük Molla Fenôri'nin torunu, Yusuf Bôli Efendi
nin oğlu Sadr-ı Azam Fenôri Ahmed Paşa tarafından, Fatih 
devrinde yaptırılmıştır. 

Tamamen yanan camiyi, Şerife Nefise Hanımın 1803 yılında 
kısmen onarttığı, minarenin şerefeden sonrasını yeniden yap
tırdığı bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Uzun süre harap olan 
cami 1911 yılında Hacı Atike ailesinden Fethiye Hanım ve hal
kın yardımları ile büyük copta onarılmıştır. 

Sağlam ve ibadete acık olan bugünkü yapı tamamen ye
nidir. le ölçüleri 7,60X10.80 metre olan dikdörtgen planlı ca
minin duvar kalınlığı 0,85 metredir. Tuğla ve taşla inşa edil
miş, üstü ahşap catılı, yerli kiremitle kaplıdır. Yalnız mihraptrJ 
iki sıra mukarnas parçaları ili< yapıldığı ~devirden olduğu kanı
sını uyandırmaktadır. Minare de caminin son büyük onarımın
da yeniden yapılmıştır. 

AKBIYIK (VELED-İ HARİR) MESCİDİ 

Erkek Lisesinin arkasında, Akbıyık Malıaffesinde yer alır. 
Fatih devrinin güzel bir örneği olan camiyi, Akbıyık Efendi adı
na lpekoğlu Hoca Dursun yaptırmıştır. 1854 yılı depreminden 
sonra harap olan cami 1964 ynında Bursa Eski Eserleri Seven
ler Kurumu tarafından onarılarak ibadete açılmıştır. 

Asıl ibadet mekônı 6.46X6,66. metre ic ölçülerinde olan 
mescid, üc bölümlü son cemaat yeriyle birlikte genel olarak 
dikdörtgen bir alana otulmaktadır. 

Son cemaat yeri doğu-batı yan duvarları ile ortada yığma 
iki ayağa dayanan ÜÇ kemerle belirlenmiştir. 4,14 metre de
rinliğinde ve yanlara doğru ikişer kemerle acılan üç gözlü son 
cemaat yeri; vanlarda aynalı tonoz. ortada mukarnas bingili 
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daire tonoz ve küçük kubbe ile örtülüdür. Ortadaki dar goz 
yüksek ve sivri kemer altında Bursa kemerlidir. iki kemer ara
~· altıgen formlu taş, araları, üçgen tuğlalarla doldurularak 
Eüslenmiştir. Yanlardaki geniş sivri kemerler, ayaklar ve kal
kan duvarı, üc sıra tuğla bir sıra kesme taşla yapılmıştır. Kal
kan duvarı tuğla örgülü kuş gagası, zencirek, merdiven motifi 
~ıraları ile süslenmiştir. Kemer üzengi hizasından başlayan, 

üc sıralı kirpi saçağın altını dolanan dışa çıkıntılı bir çerçeve 
yer almaktadır. 

Harime giriş ~apısı Fatih devrinin güzel ahşap kapı ör
neklerindendir. Günümüze sağlam olarak gelebilm iş ve üzeri 

cilôlanmıştır. / 

Ana mekônın üzerini örten kubbe, ince ve sivri baklava
lardan oluşan bir kuşağa oturmaktadır. 

Düzgün yarım beşgen formundaki mihrap kavsarası yedi 
mukarnas sırası :ıe kuruludur. Yağlı boya ile sonradan boya
nan mihrap aslından hiç bir şey kaybetmemiştir. 

Son yapılan tamirde alt sıra pencere tavanları tahta ile 
kaplanmış, alçı pencereler yapılm ıştır. Duvarlar üç sıra tuğla, 

bir sıra kesme taş örgülüdür. Benzerleri içinde en güzel taş 

ve tuğla süslemelere sahip olan yapılardan bir tanesidir. Pen
cere alınlık ve kemerlerinde tuğla-taş kaynaşması, altıgen ve 
üçgenler, baklavalar, testere dişleri, kuş gagası, zencirekler, 
nişlerde deniz dalgası motifleri ustalıkla işlenmiştir. 

Kuzey-batı yönünde yer alan minareye son cemaat mekô-
nındakl bir kapıdan çıkılmaktadır. üc sıra tuğla, bir sıra kes

. me taş örgülü kaideden silindirik tuğla gövdeye ücgenıerıe· 

geçiş soğlanmıştır. Şerefe, altı sıra kirpi dizileri ile kademeli 
olarak genişlemektedir. 

ALAADDİN CAMİİ 

Devlet Hastanesini geçince sola dönen Alôaddin Cadde-
3inin sonundadır. Caminin giriş kapısı üzerine 1306 H. (1890) 
tarihi konmuş, yaldızlı. acık sülüs harflerle yazılmış kitôbede; 
Alôaddin Camii olduğu «726 bina-i evvel, 1278 H. bina-i sôniıı 
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yazılıdır. Bundan ela yapının Osman Gozi'nin büyük oğlu Alô
oddin Paşa torofırıdon 726 H. (1335) yılında inşa edildiği, 1278 
H. (1862) yılında onarım gördüğü onloşılmoktodır. 

Yapı, kuzey yönünde üç bölümlü son cemaat yeriyle bir
likte tek kubbeli klasik biçime uyarken. Bursa'da kanatlı (Za
viyeli) (ters T) planlı camilerinde yeni bir gelişime öncülük 
etmiştir. Bu plan şeması aslında Selçuklu döneminin kubbeıi 

m~dreselerine kadar . uzanmaktadır. Selçuklu dönemi medre
selerinden esinlenerek. Osmanlı döneminde Bursq'da uygu
lamaya kpnulon bu plan biçimi camilerde mimari bakımdan 
iyi bir şekilde değerlendirilmiştir. Osmanlı döneminin Bursa' 
do bu tipin ilk uygulandığı caminin Alôaddin Camii olduğu an
laşılmaktadır. 

Cami; 8,20X8,20 metre iç ölçüsünde, kare planlı asıl iba
det alanı ile kuzey yönünde buna ekli üç sivri kemerli, üzeri 
kubbelerle örtülü bir son cemaat yerinden oluşmaktadır. 

Kore planlı asıl ibadet alanını. yelpaze biçimli tromplara 
ve onoltıgen bir yüksek kasnağa oturan, 8,20 metre çapında 

tek kubbe örtmektedir. Güney duvarında yer olan mihrabı pek 
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fazla bir özellik taşımamaktadır. Minberi ise Mevlevihaneden 
buraya getirilmiştir. 

Ortada küçük bfr kubbe, doğu-batı yanlarda birer aynalı 
tonoz örtülü, dört sütunu birbirine bağlayan üç sivri kemerle 
son cemaat yeri, üç göz halindedir. Sütun başlıkları Korlnt ve 
iyon tarzında olup Bizans dönemi yapılarından alınmıştır. Ku
zey cephesindeki sivri kemerler tuğla örgülü -aralan come
kônla sonradan kapatılmış- üç sıra kirpi saçaklı bir kalkan 
duvara sahiptir. Doğu-batı yanları duvarla kopalı durumdadır. 

Alaaddin Camii 

Yapının beden duvarları moloz taş. oralarına yatay ve di·· 
key birer tuğla konularak seyrek hatıllı örülmüştür. 

Minare sekizgen bir kaideye oturmakta olup, kaide ve 
küp kısmı taş. gövdeye geçişler silindirik, gövde tuğla örgü
lüdür. Taştan yapılmış silindirik bir bilezikten sonra dört sırrJ 

stalaktitli, değişik biçimli şerefe altına sahiptir. Mermer kor
kuluğu, peteği ve sivri külôhı yeni yapılmıştır. 
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Alaaddin Camii planı 

ALACAHIRKA MESCİDİ 

Alacahırka semtinde, Köşk Caddesi üzerinde yer alan 
mescidin yapım tarihini belirleyen bir kitôbesi yoktur. Yalnız 
Kôzım Baykal. «Bursa ve Anıtları» adlı eserinde, «Yaptıranı 
oilinmeyen ilk Osmanlı devri eseri» diye belirtmektedir. 

Yakın zamandaki onarımlar sırasında kuzeyine el< olaraK 
yapılan betonarme son cemaat yerinin üstü ev olarak kulla
nılmaktadır. 1585 yılında Hoca Yakub, 1635 yılında lmamzôde 
Mahmud Celebi tarafından onarım yaptırılmıştır. 

Yapıı"lın beden duvarları moloztaş örgülü olup iki sıra kir
pi sacaklu son bulur. Tavan ahşap, kırma cah üstten kurşun"' 
la kaplıdır. 

Mescidin doğusunda yükselen minare orijinaldir. Sekiz
gen kaide, gövde ve petek kısmı kesme taşla inşa edilmiştir. 
Altı sıra kirpi dizili şerefe altı, yeryer dökülmüş, korkuluğu de
mirden yapılmıştır. 
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Doğu bitişiğindeki mezarlardan birinde «Hoca Yakub» 
ismi okunabilmektedir. 

Asıl ismi belli olmayan Alacahırka, Buhara'dan gelip Bur
sa'nın fethine katılmış erenlerdendir. 

ALANYERİ (İSMAİL HAKKI) MESCiDi 

lsmail Hakkı Caddesinin doğusunda, bulunan mescidin ya· 
pım tarihini ve yaptıranını belirleyecek kitôbesi bulunmamak
tadır. Bazı kaynaklara göre Fatih devri yapıs ı olduğu belirtil
mektedir. 

' 
Son cemaat yeri olmayan, güneybatı kısmı evler arasında 

kalmış çatılı, üzeri kiremitle örtülü bir mesciddir. Beden du
varları moloztaşlarla inşa edilmiş olup iki sıra kirpi saçaklıdır. 

Mescide batı yönünden acılan bir kapı ile doğrudan hari
me gecillr. Ahşap tavanlı ana mekônda yer alan mihrap sade 
bir niş halindedir. 

Altlı üstlü onaltı pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmış

tır. Dikdörtgen formlu pencereler demir parmaklıklıdır. 

Minare; yapıdan ayrı ve yapının güneybatı yönünde yer 
almaktadır. Kaide kısmı orijinal olup moloztaş ve tuğla örgü
lüdür. 

ibadete acık olan mescidin onarılması gereklidir. 

ALI PAŞA CAMİİ 

Ali Paşa Mahallesi Eski Sokak No. 14'de bulunan cami 
Yıldırım Bôyezid zamanında Candarlı Halil Hayreddin Paşa'nın 
oğl u, Yıldırım Bôyezid'in veziri Ali Paşa tarafından yaptırıl

mıştır. 

Bursa Orhan Camii ile başlayan ı,cınatlı (ters T) (Zaviye
li) camiler grubundandır. 1854 yılında meydana gelen deprem 
sonucu büyük hasar görmüş kubbel :::r ve yan kanatlar yıkıl
mıştır. Depremden sonra yapılan onarım ve tamirlerle bugün
kü şeklini almıştır. 
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Beş kemerli son cemaat yeri yığm::ı ayaklara oturmakta
dır. Doğu ve batı yanları kapalıdır. Beş bölmeli mekônın aslın
da kubbelerle örtülü olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. 
Bugün ise onarımlar sonucu büyük değişime uğramıştır. 
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Ali Paşa Camii planı 
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Çokgen gövdeli iki sütunce, onbir sıra mukarnaslarla ku
rulu partal nişini destekler durumdadır. İki yanında beş sıra 
mukarnaslı hücreler bulunmaktadır. 

Kapıdan sonra arka arkaya iki kubbe olması gereken, 
asıl ibadet mekônına geçilir. 

Bu kubbeler bugün yıkık ve yerlerine tavan yapılmıştır. 
Camide namaz kılınan kısım bu iki kubbenin altıdır. Doğu ve 
batı yan kanatlar tamamen yıkılmıştır. Üzerlerinin daire to
nozlarla örtülü olduğu, günüm•:.ize kolan izlerden anlaşılmak-

' tadır. Yapı üç sıra tuğla, bir sıra moloztaş dizisi ile inşa edil-
miştir. 
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b .. "k h sar gören 1854 yılında meydana gelen depremde uyu a 
cami çarpılmış ve eğrilmiştir. 

caminin asıl minaresi yoktur. Şimdiki minare yenidir. 
. t Caminin batısında bulunması gereken medrese ve ımare 

yıkılmış, yerlerine evler yapılmıştır. 

Ali Paşa iznik'te babasının yanında Qömülüdür. 

ALTIPARMAK CAMİİ 

Altıparmak Mahallesi, Bozkurt Caddesi. 
sokaktadır. Fatih devrinde Hoca Mehmed 
tından yaptırılmıştır. 

Çarıklı Değirmen 

Altıparmak tara-

-----
------
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Kare planlı ve tek kubbe ile örtülü olan asıl ibadet mekô
nı ve önünde üç kubbeli son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen 
plana tamamlanmıştır. Cami 1854 yılında meydana gelen dep
remde büyük hasar görmüştür. Kubbeli son cemaat yeri ile 
minaresinin küp kısmına kadar yıkılmış, çatlayan harim kub
besi takviye edilerek üzeri dıştan kurşunla kaplanmıştır. Son 
cemaat yeri ise yanlarda duvarlara ve önde ahşap direklere 
oturan bir çatı ile kapatılmıştır. 

Son cemaat yeri; ortada dar ve yüksek, yanlarda geniş 

sivri kemerlerle birbirine bağlanan üç bölüm halindedir. Orta 
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bölüm yarım daire kesitli, yanlarda aynalı tonozlarla örtülü 
olup, yüksek kalkan duvarı ile yeniden yapılmıştır. Asıl ibadet 
mekônına giriş Bursa kemeri formunda olup üstünde ikinci 
bir sivri kemer yer almaktadır. Bu iki kemer arası altıgen 

yontma taş. araları üçgen tuğlalarla doldurularak süslenmiş
tir. Kalkan duvarının tam ortasında yer alan sivri kemerli niş 
ise arı peteği motifi. ile tezyin edilmiştir. Kemer üzengi hiza
sından başlayıp iki sıralı kirpi saçağın altında da devam ·eden 
dışa çıkıntılı bir çerçeve dolanmaktadır. Son cemaat yeri ke
mer aralıkları sonradan camekônla kapatılmıştır. 
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Ana mekôna mermer söveli, Bursa kemerine sahip bir ka
pı ile geçilir. Tek kubbeli olan ana mekônın le ölçüleri 
7,50X7,65 metredir. Kubbe dıştan sekizgen kasnaklı olup, iç
ten üçgenlerden oluşan bir kuşak üzerine oturmaktadır. Kas
nakta sivri kemerli üç pencere yer almaktadır. 

Alt sıra pencereleri doğu, batı ve kuzeyde ikişer tanedir. 
Güneydeki iki pencere kapatılmış, sonradan dolap haline ge
tirilmiştir. Alt sıra pencereler mermer söveli, demir parmaklık
lı, sivri kemer alınlıklıdır. Üst sıradaki pencerelerle kubbe kas
nağında yer alan pencereler sivri kemerli beton şebekelidir. 

Mihrap; silindirik gövdeli, dış köşeliklerdeki iki sütunce, 
yedi sıra mukarnaslarla kurulu mihrap nişini destekler durum
dadır. Dikdörtgen çerçeveli mihrap tamamen yağlı boya ile 
boyanmıştır. 

Minareye son cemaat yerının batısındaki bir kapıdan çı

kılmaktadır. Kaideden üst tarafı yıkılan minare 1967 yılında 
yeniden yapılmıştır. 

Cami sağlam ve ibadete acık durumdadır. 

ARAPLAR CAMİİ 

Alipaşa semtinde, Ali Paşa Camiinin batı yönündedir. Ya
panı ve yaptıranı kesin olarak bilinmeyen yapının 1512-1513 
yılından önce yapıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. 

Yapı esas olarak iki kısımdan meydana gelmektedir. Ah
şap tavanlı asıl lt:>adet alanı ve kuzey yönündeki son cemaat 
yeriyle birlikte dikdörtgen bir alana oturmaktadır. 

Son cemaat yeri; ortada dar. doğu-batı yanlarda geniş üç 
göz halindedir. Doğu-batı yan duvarları ve kuzey cephedeki 
ayakları birbirine bağlayan ahşap yuvarlak kemerlere sahiptir. 
Arsanın durumu göz önüne alınarak son cemaat yeri daha yük
sek bir seviyede tutulmuştur. Bu nedenle son cemaat yerine 
çift taraflı merdivenle çıkılmaktadır. 

Asıl ibadet alanına giriş kapısı üzerinde sulu-boya ile 
1275 H. (1858) tarihi yazılıdır. Kuzeyde iki doğuda üç adet yu
varlak kemerli alt sıra pencere ile, üst sırada yer alan dik
dörtgen çerçeveli on pencere içerinin aydmlanmaswıı sağ-
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lamıştır. Pencere ve kapı araları, kemer üstleri sulu-boya ka
lem işi bitkisel motifler, Allah, Peygamber ve Halife isimleriyle 
tezyin edilmiştir. Giriş kapısı üzerindeki 1275 H. (1858) tarihi 
caminin onarım tarihi olması kuvvetle muhtemel olup, içeride 
ki kalem işlerinin de aynı döneme ait olabileceği düşünüle-

Araplar Camii 

Minaresiz caminin doğu yönünde tek mezar bulunrnak-
tadır. 

ARAP MEHMED CAMİİ 

Mithat Paşa ilkokulu karşısında, Güzelkız sokak No. 17 
de bulunmaktadır. Yapanı ve yaptıranı kesin olarak bilinmeyen 
cami 1490 yılında inşa· edilmiştir. 

Genel olarak dikdörtgen plan şeması gösteren yapının iç 
ölçüleri · 8,65X8,65 metre olan tek kubbeli kare bir hacimle, 
kuzeyde buna ekli 3,90 metre derinliğindeki bir son cemaat 
yerinden oluşmaktadır. 

Son cemaat yeri doğu, batı yönündeki yan duvarlar ve 
önde iki yığma desteğe dayanan üç sivri kemerle belirlen
miştir. üc gözlü son cemaat yerinin orta gözü daha dar oluo 
üzeri kubbe ile örtülüdQr. Oldukça yüksek bir kasnağa sahip 
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ve kubbeye geçiş üçgenler yardımı ile sağlanmıştır. Kuzey ve 
güney yönünde üçgen kuşağın altı, mukarnaslarla desteklen
miş ve süslenmiştir. 

Orta göze göre daha geniş olan iki yan bölmenin üzeri 
aynalı tonoz örtülüdür. Son cemaat yeri doğu yan duvarındaki 
pencere örülerek öndeki kemer aralıkları camekônla kapatıl

mıştır. Son cemaat yeri, kubbe ve tonozlar dıştan kurşunla kap
lı bir çatı ile gizlenmiş, öndeki ahşap sundurma ise kiremitle 
örtülmüştür. 

Sivri kemer içerisine alınmış olan ahşap kapı kanatları 
orijinaldir. Kare planlı asıl ibadet mekônı içten üçgen geçişli, 
dıştan sekizgen kasnaklı tuğla örgülü bir kubbe ile örtülüdür. 

Yapının dört ıma yönünde yer alan alt sıra pencereler 
her yönde ikişer tane olup dıştan demir parmakfıklı, mermer 
söveli ve lentoludur. Pencereler tuğla örgülü, çift merkezlı 
~emerler içine alınmış, içeride yuvarlak kemer biçimindedir. 
Ust sıradaki sivri kemerli pencereler alçı şebekelidir. Toplam 
onsekiz pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır. 
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Dikdörtgen formundaki mihrap 0,54 metre derinliğinde 

olan bir nişle belirlenmiştir. Mihrap nişi yağlıboya ile sonra
dan boyanmış, kavsarası beş mukarnas sırası ile kurulmuş
tur. Caminin minberi yenidir. 

Yapının beden duvarları iki sıra tuğla, iki sıra moloztaş 

örgülüdür. Sekizgen kubbe kasnağında moloztaş yerine tek 
sıra kesme taş kullanılmış, aralarda dikey tek tuğla ile bera
ber yatay düzende üçer sıralı tuğla hatıllarla inşa edilmiştir. 

Kubbe üstten kurşunla kaplı olup iki sıra kirpi saçakla so
nuçlanmaktadır. Kuzeybatı köşesindeki minareye asıl ibadet 
mekanındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Sekizgen kaide cami
nin beden duvarlarının örgü sistemi ile aynıdır. Üçgenler yar
dımı ile geçişlerin sağlandığı silindirik gövde tuğla örgülü, şe
refe altı sıvalıdır. Cami sağlam ve ibadete acık durumdadır. 
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Arap Mehmed Camii planı 

AVNALI (ÇAPRAZ) (HOCA TAYYiB) CAMii 

Setbaşı semtine giderken soldaki sokağın içindedir. il. 
Murad zamanında Yıldırım Darüşşifasının Müderrisi Hoca Ta
bib Hüsnü Efendi tarafından yaptırılmıştır. 

Cami, kuzey-güney doğrultusunda, ard arda iki kubbe ile 
örtülüdür. Kuzeydeki kapıdan, iç ölçüleri 6,96X7,00 metre olan 
ilk bölüme geçilir. Bu kısım baklavalı kuşağın taşıdığı dıştan 

sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Altta beş, kasnakta 
üc tek merkez kemerli pencere yer almaktadır. 

Aynalı (Hoca Tayyib) Camii 

Yüksekçe bir sivri Kemer altında mihrap onu mekanına 

geçilir. ic ölçüleri 8,20X8,23 metre olan mekanın üzeri yüksek 
bir kubbe ile örtülüdür. 

Kubbe dıştan onaltıgen kasnağa, içten zengin baklavalı 
bir kuşağa oturmaktadır. Alt sırada dört penceresi vardır. Mih
rap önü mekanının duvar kalınlığı 0,91 metre, giriş bölümünün 
duvar kalınlığı ise 1, 10 metredir. Her iki' bölümün duvar örgü 
sistemi ve işçiliği birbirinden farklıdır. Doğu ve batı yönünde
ki kemerler kesilmiş, farklı eğimde iki köşenin oluşu, binanın 
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aslında tek kubbeli ve önde bir son cemaat yerinden ibaret 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Camiyi büyültmek amacı ile 
kuzeydeki son cemaat yeri kaldırılarak yerine kubbeli giriş 

bölümü eklenmiştir. 

Mihrabı daire kesitli, sade bir niş halindedir. 

Minberi güzeldir. Kaynaklar; önce mescid olan· yapının 17. 
yüzyılda minber ilôvesi ile camiye dönüştürüldüğü, minberin o 
devirde konulabileceği tezini ileri sürmektedirler. 

Kuzeydeki giriş bölümü moloztaş ve aralara serpiştirilmiş 

tuğlalarla inşa edil miştir. İkinci bölüm duvarları moloztaş ve 
üç sıra tuğla ile örülmüştür . 

Kuzeybatıda yer alan minareye birinci bölümden bir kapı 
ile çıkılmaktadır. Altıgen kaide kesme taş ve üç sıra tuğla ör
gülüdür. Silindirik gövdeye geçiş tuğla örgülü üçgenlerle sağ
lanmıştır. Şerefe altındaki daire formlu ayna dizisinden dolayı 
«Aynalı Camii» adı verilmiştir. Şerefe altı beş sıra kirpi saçak 
dizili olan minare, camiden daha sonra yapılmıştır. 1958 yılın
da Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmış 
ve ibadete açılmıştır. 

AZEB BEY MESCİDİ 

Muradiye blokunun batısında, Kullukçu Sokakta bulunan 
mescid Abdullah oğlu Azeb Bey tarafından 860 H. (1456) yı
lında yaptırılmıştır. Kapı üzerinde mermer taşa kabartma sü
lüsle yazılan 35X95 cm. ebadındaki iki satırlık kitôbesi şöy
ledir : 

1 - Emere bi bina-i hazel mescid-il mübôrek Sahibül hay
rôt vel hasenôt mefharül ümerô vellekôbir zaim. 

2 - El cüyuş vel asôkir Azeb Beg bin Abdullah ufiye anh 
fi evahiri rebiuJevvel sene sittine ve semane mie. 

Açıklaması ; 

Bu mübarek mescidin yapılmasını hayır ve hasenat sahi
bi emirlerin · ve büyüklerin iftiharı. orduların, askerlerin ulu ke
fili, Abdullah oğlu Azeb Bey 860 H.' (1456) M. Şubat ayı sonla
rında emretti. Allah suçlarını affetsin. 
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Azeb Bey Mescidi 

Mesçid, üç gözlü son cemaat yerinin güneyinde tek kub
oeli taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. 

Son cemaat yeri ortada dar, yanlarda geniş üç bölüm ha
ı indedir. İçten içe 2,90X5,77 metre ölçülerinde, yanları kapalı, 
üstü yarım daire kesitli tonozlarla örtülüdür. Giriş gözü Bursa 
kemerli olup üstünde ikinci bir sivri kemer yer ~lma~tadır. 
Kalkan duvarı düzgün kare formundaki taş sıraları ıle suslen
miştir. İki sıralı kirpi saçağın altından başla~ıp, yanlarda· ke· 
mer üzengi hizasına kadar inen dışa çıkıntılı bır çerçeve dolan
maktadır. ı<emer aralıkları camekônla kapatılmıştır. 

Azeb Bey Mescidi kitaoesı 



Son ce~aat yerinden harime geçişi sağlayan kapı Bursa 
kemerlidir. Ustünde ikinci bir sivri kemer yer almakta, her iki 
kemer arasında mescidin inşa kitôbesi bulunmaktadır. 
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Azeb Bey Mescidi planı 

Yapı .icte 5,78X5,89 metre ebadında dıştan sekizgen kas
nağa, icten baklavalardan oluşan bir kuşak üzerine oturan tek 
kubbe ile örtülüdür. 

Yapı sekiz altlık, onbir üst sıradaki pencerelerle aydın
lanmaktadır. Mihrabı sade ve düzdür. Mescid iki sıra tuğla ve 
moloztaşlarla inşa edilmiştir. 

Mescidin batısında kapısı son cemat yerine acılan mina
renin kaidesi tuğla ve taşla yapılmıştı r. Silindirik gövde tuğla
dan Şerefe altı dört sıra kirpi sacak dizili, sivri külôhı kurşun
la kaplıdır. Sağlam ve ibadete acık durumdadır. 
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BAHRi BABA 
MESCiDi 

il. Murad Caddesi üzerinde No. 15'de bulunan mescidi Ka· 
nuni devrinde yaşayan 1572 de ölen Bursa'lı edip ve bilgin Bah
ri Baba yaptırmıştır. 

Mescid dıştan dışa 10.44X10.44 metre ölçülerinde kare 
planlı tek kubbeli bir ana mekônla bugün yıkılmış olan üç bö· 
lümlü son cemaat yerinden ibarettir. 

Doğu ve batı yönündeki temel ayakları ile örülerek kapa
tılan üç pencere ve belirgin kemer izleri son cemaat yerinin 
lic bölümlü olduğunu kanıtlamaktadır. 

Sivri kemerli bir kapıdan asıl ibadet yerine girilmektedir. 

Asıl ibadet yerinin duvarlarındaki büyük hafifletme kemer
leri ile pandantifler üzerine oturan kubbe dıştan yüksek se
kizgen kasnaklıdır. 

Yapıyı aydınlatan pencerelerin tümü sivri kemerlidir. Alt 
sıra pencereler her yönde ikişer tane olup, kuzey ve doğuda
kiler örülerek kapatılmıştır. üst sıra pencereler kuzey ve gü
neyde üçer. doğu ve batıda ikişer tanedir. 

Mihrap nişinin tepedeki iki mukarnas sırası belirgin, dl· 
ğer sıralar ve mihrap nişi örülerek kapatılmıştır. 
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Bahri Baba Mescidi plıinı 

Tuğla ve moloztaşın birlikte kullanıldığı yapıda yatay tuğ
lalar iki ilô dört :>ıra arasında değişmektedir. s·ekizgen kubbe 
kasnağında moloztaş yerine kesme taş kullanılmış, araların
da tuğ~.a .. ör~ül~ yaba, merdiven, kuş gagası motifleri yatay 
olarak orulmuştur. Kubbe üzeri kiremitle kaplıdır. 

Kuze:doğu köşesinde yer alan a ltıgen kaideli minareye 
ana mekandan çıkılmaktadır. Bugün minarenin yeri, basamak
ları, ve çıkış kapısı bellidir. Diğer kısımları tamamen yıkılmıştır. 

Caminin kuzeybatısında yer alması gereken Bahri Baba
nın zaviyesi ve türbesi yıkılmış, yerine odun satış deposu ya
pılmıştır. 

Harap ve bir şahsın mülkiyetinde olan caminin kamulaş
tırılarak onarılması ve korunması gereklidir. 
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BAŞCI İBRAHİM CAMİİ 

Makcem Semtinde, Başçı İbrahim Sokağında bulunan cami, 
Fatih devri eseridir. Başçı İbrah im tarafından yaptırılmış olup, 
vakfiyesinin aslı Topkapı Sarayının arşivindedir. 

Cami zamanla harab olmuş 1854 depreminden sonra ve 
1891 yıllarında onarım görmüştür. Bir ara depo olarak kul
lanılan yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bursa Eski Eserleri 
Sevenler Kurumunun ortaklaşa yaptıkları onarım sonucu 1960 
yılında ibadete acılmıştır. 

Kare planlı olan asıl ibadet mekônı prizmatik üçgenlerin 
(Badem) meydana getirdiği bir kuşak üzerine oturan üstten 
kurşunla kaplı kubbe ile örtülüdür. 

Caminin kuzey yönünde yer alan ortada avlu etrafında on
dört gözlü revakın doğu, batı ve kuzey bölmeleri sonradan ek
lenmiştir. Cami önüne gelen üç gözlü son cemaat yeri ile bir
likte düşünülmüş, kısa bir süre sonra yan revaklar eklenmiş, 
duvarlar tuğla ve taş ile örülmüştür. Son cemaat yeri ortada 
beş dilimli bir kemer üstünde altıgen tuğla süslemeler yer al
maktadır. Kalkan duvarı üç sıra yatay tuğla, bir sıra kesme 
taş ve aralarında dikine konulmuş tek tuğla ile örülmüştür. 
Kalkan duvarının cephesinde saçak.altından, yanlarda kemer 
üzengi hizasına kadar inen geleneksel profilli kuşak dolan
maktadır. Üç bölümlü son cemaat yerinin orta gözü aynalı to
r.az, iki yanı kubbe ile örtülüdür. Ortadaki şadırvanlı avlu etra
fındaki onbir odanın dış yüzleri moloztaşla örülmüştür. Bu 
odaların kaynaklarda medrese odaları tarzında küçük kub· 
belerle örtülü olduğu iddia edilmektedir. Onarım sırasında kub
be izlerine rastlanmadığı, tonoz örtülü olduğu, onarımını ya
pan kurum tarafından belgelerle kanıtlanarak aslına uygun bir 
şekilde onarıldığı belirtilmektedir. 

Tuğla ve taş örgülü beden duvarlarındaki pencere alınlık

larına daire mermer parçalar yerleştirilmiş, güney duvarındaki 
niş tuğladan yapılmış dalga motifi ile süslenmiştir. Bu motif ve 
testere dişi motifleri pencere kemerlerinde de görülmektedir. 

Ana mekôn 10,00X9,95 metre iç ölçülerinde olup, ortası 

boğumlu prizmatik üçgenlerden o!uşan bir kuşak üzerine otu-
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ran. dıştan sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Kasnakta 
üç pencere, altta sekiz, üstte altı adet pencerelerle içerının 

aydınlığı sağlanmıştır. Alt sıralardaki pencerelerden altı tane
si genişletilerek şekilleri bozulmuştur. Güneydeki iki pencere
nin ahşap kapakları orijinaldir. 

Fazla derin olmayan mihrap nişinin yan dış köşeliklerde

ki sütunceleri kalın ve başlıkları yapraklarla süslüdür. Altı mu
karnas sırası ile kurulup kavsarasının çevresi malakôri kabart
ma bir su ile süslüdür. Mihraba yağlı boya ile püsküllü perde 
motifleri yapılmıştır. 

Minberi siyah vernikle boyanmasına rağmen dikkati çe
kecek kadar güzeldir. Korkuluklar dört kısma bölünüp orta
dakiler çift. yandakiler tek sıra ve sekiz köşe üzerine düzen
lenmiş geçme çubuklarla meydana getirilmiştir. Yanlıklar altı 

ve oniki kenarlı, küçük parçalıdır. Kapısı silmeli sekizli bir yıl
diz etrafında işlenmiştir. Küçük tablalar tamamen oymadır. 
Kapı üstünde Ayeti Kerime yazılıdır. 

Son cemaat yerinde girişi bulunan minare caminin batı kö
şesindedir. Sekizgen kaideli silindirik gövde tuğladandır. Şe
refe, altı sıra kirpi saçak dizilidir. Petek, külôh ve şerefe ona
rım sırasında yenilr::nmiştir. Avlu ortasında bulunan sekiz ke
narlı şadırvan da yenidir. Başçı İbrahim Camii ile Hamamı ara
sında ve güney d:.ıvarı arkasında birçok mezarlar yer alır. Gü
neydoğusunda 1481 yılında ölen Başçı İbrahim Bey'in mezarı 
bulunmaktadır. 

Başçı lbrahim Paşa Camii 
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Başçı lbrahim 
Paşa Camii 

Başçı /brahim Paşa Camii (avludan görünüm) 
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Başçı lbrahim Paşa Camii planı 

BAYEZİD PAŞA (ÇATAL MESCİD) CAMİİ 

Yeşıl külliyesinin doğusunda. bulunan cami, Çelebi Meh
med Devrinde Yahşi Bey oğlu Bôyezid Paşa tarafından yaptırıl-
mıştır. 

Cami gunumüze kadar pek çok onarımlar geçirmiştir. Bu 
onarımlar sonucu ilk yapıldığı devrindeki özelliklerinden uzak-

laşmıştır. 

Son cemaat yerine. iki taraflı merdivenlerle çıkılmaktadır. 
Mermer ayaklar üzerine kurulu betonarme, kadınlar mahfili ve 
son cemaat yerinden sonra asıl ibadet mekônına geçilmek-

tedir. 

Caminin beden duvarları 0,75 metre kalınlığında. ahşap ta-
11anlı ve üzeri kiremitli çatı ile örtülüdür. Duvarlarin ince örgülü 
oluşu ilk yapılışı sırasında da çatılı olabileceği ihtimalini dü
şündürmektedir. Bu gün bu duvarlar tamamen sıvanmış ba
dana ve yağlı boya ile boyanmıştır. 

İç ölçüleri 7,75X7,57 metre ebadındaki asıl ibadet mekônı
nı altlı, üstlü toplam altı pencere aydınlatmaktadır. Son ce
maat yeri 3,80 metre derinliğinde olup asıl ibadet mekônı ile 
birlikte cami dikdörtgen bir plana sahiptir. 

Asıl minaresi yıkıldığı için yerine tuğla malzemeli bir mi
nare inşıı edilmiştir. Şerefe altı dört sıra kirpi saçak dizilidir. 
Cami sağlam ve ibadete acık durumdadır. 

Bôyezid Paşa, Enderundan yetişmiş. Amasya hükümran
lığı sırasında Çelebi Mehmed'e hizmet etmiş. 816 H. (1413) 
yılında Rumeli Beylerbeyliği görevini yürütmüştür. Daha sonra 
vezir olmuş. bir süre sadrazamlık yapmış. 825 H. (1421) yılında 
şehit olmuştur. 
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BEDREDDİN 
{HAFSA SULTAN) 
CAMİİ 

Bursa'nın Katan Mahallesindedir. Yapımı giriş kapısı üze
rindeki kitabede belirtildiği üzere il. Murad Devri 847 H. {Ma
yıs 1443 Ekim 1443) tarihleri arasında inşa edilmiştir. Mermer 
taşa nesih harflerle yazılmış. 30X75 cm. ebadında, iki satırlık 

kitabesi şöyledir : 

1 - Emeret bi binal hazel - mescidi Hafsa Hatun bint 
Sultan Mehmed bin Bôyezid Han Gazi fi eyyami dev
letihi Sultan Murad bin Mehmed Han, 

2 - Halledaılahü memleketehu ve ayyede devletehu 
müftetihan min evaili şehri -1- Muharrem fi ôm-i 
seb'a ve erbaine ve semane mie ve mühtetimen min 
Recep fi ôm-i seb'a ve erbaine ve semana mie. 

Türkçesi ; 

Bu mescidin yapılmasını Bayezid Han Gazi oğlu Sultan 
Mehmed kızı Hafsa Hatun, Bayezid oğlu Mehmed oğlu Sultan 
Murad zamanında emretti. {Allah onun memleketini daim ve 
devletini ebedi kılsın) işe 847 senesi Muharrem başında baş
landı. ayrn senenin Recebinde bitirildi. 

Cami yanlardo geniş, ortada dar, sivri ~emerli son cemaat 
mahalli ile asıl ibadet mekanı kare olan Bursa tipi camilerinin 
güzel örneklerindendir. il. Celebi Mehmed'in kızı Hafsa Sultan 
tarafından yaptırılmıştır. 
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Bedreddin Camii 

Asıl ibadet mekanı 8,85X8.85 metre iç ölçüsünde olup ka
re bir plana sahiptir. Kubbe. silmeli bir korniş ile baklavalı ku
sağa oturmaktadır. 

Son cemaat mahalli. yanlarda iki aynalı tonoz, ortada yu
varlak tonoz örtülüdür. Yanları kapalı ve yüksek kalkan du
varlıdır. Kalkan duvarı kesme taş ve tuğla ile birlikte kullanı

larak zarif bir şekilde süslenmiştir. Cephe, saçak silmesi altın

da ufak pahlı ve dikine konmuş tuğla ile taştan yapılmış bir 
çerçeve yanlara dönerek kemerlerin üzengi hizasına kadar in
mektedir. Kemerlerin üst kısımla rı tuğlalarla şekillendirilen 

zikzak motifi ve aralarında nokta motifleri ile tezyin edilmiştir. 

Caminin beden duvarları iki sıra tuğla. bir sıra moloztaş 
örgülüdür. Dıştan sekiz köşeli kubbe kasnC'ğında kesme taş 
malzeme kullanılmJştır. 

Mihrab. sade olup yüksekçe bir çerçeve içindedir. Sekiz 
sıra stalaktitli mihrab kmİsarasının iki yanında, iki sıra stalak
titli birer takoz bulunmaktadır. Mitirabın tamamı yağlı boya ile 
boyanmıştır. 

Caminin içi toplam onyeçji pencere ile aydınlatılmaktadır. 

Sekizgen kaideli minare. caminin batı yönünde yer almak
tadır. Minareye son cemaat mahallinden çıkılmaktadır. Sekiz
gen kaideden silindirik tuğla gövdeye geçiş üçgenler yardımı 
ile sağlanmıştır. Şerefe altı. dört sıra kirpi saçak dizilidir. 
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BEŞİKCİLER CAMİİ 

Bursa'nın Beşikçiler Caddesi ile Cem Sokağının kesiştik

leri köşede yer aian camidir. Sadrazam İshak Paşa oğlu İbra
him'in Kethüdası Sofu Hacı Sinan tarafından Fatih devrinde 
yaptırılmıştır. Uzun süre harap olan yapı 1956 yılında onarıl· 

mıştır. 

' Caminin iç ölçüleri birbirinden farklıdır. Kuzey ve güney 
duvarı 6.40 metre, doğu 5,78 metre, batı 5,68 metre ölçülerin
de tek kubbeli üç gözlü bir son cemaat yerinden ibarettir. 

Son cemaat yeri; dört yığma ayak ve tuğla örgülü sivri 
kemerlerin meydana getirdiği üç göz. ortada dar. yanlarda 
geniş. üzeri aynalı tonozlarla örtülüdür. Ayaklar kesme taş ve 
üç sıra tuğla ile inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin doğu ve 
batı yanlarının açık olması. kalkan duvarının bulunmaması. 

Fatih devri Bursa uslObu benzer yapılardan bu özellikleri ila 
farklılık göstermektedir. Üç sıra kirpi saçaklı son cemaat ye
rinin tabanı altıgen formlu tuğlalarla döşelidir. 

Asıl ibadet mekônının üzerinde sekizgen sağır kasnak yer 
almakta ve caminin üzerini tek kubbe örtmektedir. İçte pandan
tifler üzerine oturan kubbe. dıştan sekizgen bir kasnağa sa
hiptir. 

Yapının alt sıra pencereleri dört ana yönde ikişer adet 
olup batıdaki iki pencere örülerek kapatılmıştır. Dıştan tuğla 

sivri kemerlidir. Daha önce ahşap söveli iken 1956 yılı onarı

mında mermer söveli. demir parmaklıklı olarak değiştirilmiştir. 
Alt sıradaki sivri kemerli pencere ~lınlıkları tuğla örgülü, üst 
sıra pencereler yine sivri kemerli ve alcı şebekelidir. 

Duvarlar moıoz taş ve yatay tuğla sıraları ile inşa edilmiş. 
son cemaat yeri yığma ayaklar kesme taş ve üç sıra tuğla ile 
örülmüştGr. Kubbe kasnağı ve duvarlar iki sıra kirpi saçaklıdır 

Cami'i.n içinde önemli sayılacak bir özellik yoktur. Düzgün 

·ıarı_m beşgen fori11unda, sade bir niş durumda olan mihrap 

yeni yap!lmıştır. Minberi yoktur. 

Bugünkü durumu ile sağlam olan cami yaz mevsiminde 

Kur'an Kursu olarak. Ramazanda Teravih Namazı kılmak için 

açılmaktadır. 
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Beşikçiler Camii 

Cami'in dikkate değer bir unsuru da minaresidir. Yapıldı· 
ğı devirden günümüze kadar gelebilmiş, 1950 yılından bu yana 

yapılan kısa minıJre külôhlarının çoğuna örnek olmuştur. Mi

nareye asıl ibadet mekônının batısındaki bir kapıdan çıkılmak· 
tadır. Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taşla örülen minare oniki· 

gen bir kaide üzerine inşa edilmiştir. Çokgen gövde tuğla ör

gülü, altı sıra stalaktitli. şerefe altı nefistir. Silindirik peteği, 
külôhı ile Bursa'nın en güzel minarelerinden biridir. 
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Beşikçiler Camii planı 
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CAKIR AGA 
(MECNUN DEDE) 

:v!ESCİDİ 

Atatürk Caddesinin güneyinde, Tahtakale Çarşısının ba· 
tısında yer alan mescidi, Fatih devrinde Subaşı Çakır Ağa, 

Mecnun Dede adına yaptırmıştır. 

1970 yılı öncesine kadar çatılı olan yapı, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafın

dan onarılmıştır. Onarım sırasında mescidin tek kubbeli, kal
kan duvarlı, üç bölümlü son cemaat yerine sahip olduğu, ya
pılan inceleme ve araştırmalar sonucu anlaşılmıştır. Bu ka
nıtlara dayanılaral\ onarılmış ve ibadete açılmıştır. 

2,90 metre derinliğinde, yanlara doğru ikişer sivri kemer
lerle açılan üç gözlü son cemoüt yeri; yanlarda önce kubbe 
iken onarım sıras;nda değiştirilerek basık tonozlu hale getiril
miştir. Bugün bile pandantif izleri belirgin halde durmaktadır. 
Orta göz küçük bir kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yerine 
orta gözden geçilmektedir. Girişi Bursa kemerli olup üstünde 
ikinci bir sivri kemer bulunmaktadır. Yan gözleri belirleyen 
ayak ve sivri kemer araları orta gözden daha geniştir. İki sıra 
kirpi saçaklı kalkan duvarının ön yüzü kesme taş aralarına 
vatay tuğlalarla yaba, zencirek, merdiven motifleri işlenmiştir. 
Saçak altından kemer üzengi hizasına kadar inen dışa çıkın
tılı çerçeve, Fatih devri yapılarının Bursa'ya has bir özelliğidir. 
Bu gelenek Çakır Ağa Camiinin ön cephesinde de kullanıl
mıştır. 

Köşe geçişlerinde değişik formda üç sıralı prizmatik üç
genler (badem) ve dıştan sekizgen kasnak üzerine oturan tek 
kubbe ile örtülü ana mekôn 7,38X7,60 metre iç ölçülerindedir. 
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. Pencereler 0, 10 metrelik . . . 
kemer alınlıklar va dog-u d bı r gırıntı ıçerisinde olup s· . 
m t'f . uvan orta d . ı vrı 

o ı ı ıle işlenmiştir. Kosnakt sın o ver olan niş petek 
olmaı:todır. a sivri kemerli üç pencere ver 

Düzgün varım beşgen formdaki m·h b . 
nas sırası ile kuruludur. ı ra nışi, yedi mukar-

Ano duvarlar üç sıra tu - ı 
kirpi saçaklıdır. Son cemaat g o .v~ moloztoş örgülü, iki sıra 
ldu~arı ve kubbe kasnağı 'ki sırye~nın kemer ayakları, kalkan 
o .orgülüdür. Kesme ta ' o e~me taş, üç sıra yatay tu - -

edıl'.11i.ştir. İki sıra kirpi :a~~~~~r~u~~key .. tek tuğla ile takvi:e 
taklıdı betonarme olarak yap 1 e ustten kurşun kaplama 

ı mıştır. 

Yapının batısında yer olan . . 
a~ılan bir kapıdan çıkılır. Sekiz mınor~ye s~n cemaat yerine 
G?vdeye geçiş üçgenlerle sa -gen koıd~. tuglo-taş örgülüdür 
mınorenin sivri külôhı ku glanmış, sılındirik tuğla gövdel'. 

rşunıo kaplanmıştır. ı 

CIRAG BEY MESCİDİ 

Hisar Semtind ç -
dır XV .. e. ırag Bey Sokak N , • 

· · vuzyılın ilk yarısı ıı M . 0
· 13 de Yer olmakta-

kordeşi Şerefüddi r. El-H.oc. Ş u~ad dev:ınde Hacı İvaz Paşa'nın 
rılmıştır. ey 1 Cırag Bey torafınd on yaptı-

Mescıd icten içe 7,00X6 4 .. .. 
planlı olup eskiden .. . · 5 metre olçusünde d'kd" 
sı k' . uzerı kubbe iken b .. ı ortgen 

ro ırpı saçaklıd ır. Yapının .. - ugun çatı ile örtülü bı'r 
sıra t - ı guneydogu k" , • 
.. ug a stalaktit yapılmıştır Do - oşesı pohlanarok üç 

dortgen cerceveli demı·r . gu duvarının altında ı·kı· d'k 
' parmakl ki .. ı -

pencere bulunmoktad M. ı ı, ustte ise sivri k , . 
.,. · k ır. ıhrabın sa - d emerlı 
~ıvrı emerli pencere vardır . gın. ~ ve solunda do iki 
alcı stalaktitlidir. · Mıhrab nışı kovsorası beş 

sıra 

Kaideden üst kısmı yıkılm 
metre uzaklıkta olup dışarıya dış -olan. n: inore mescidden 4 70 
pıya bağlanmıştır ogru şışırilm iş bir duvarla ~o-

Mescidin beden duva . . 
do dikey tuğla bulunan k rlorı ıkı ~ıra tuğla, bir sıra 

Avlusunda boş esme taş ıle ön..ilmüştür araların-
ucundoki yazıda ç _ · 

şılon bir de mezar vardır. n ırog Bey Olduğu anla-
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ÇUKUR MAHALLE MESCİDİ 

Yıldırım Semtinde, Çukur Mahalle Okul Sokak No. 20'de 
bulunan mescid XV. Yüzyılın il. yarısında Ahmet Bey tarafın
dan yaptırılmıştır. Bugün dokuma fabrikası olarak kullanılmak-

tadır. 

Zaman zaman yapılan onarımlarla dış görünüşü bozulmuş 
bulunan yapı harim ve son cemaat mahallinden oluşmaktadır. 
Horimin ic ölçüleri 7,60X7,50 metre ebadındadır. Yaklaşık ola
rak 0,80 metre kahnlığında ki beden duvarları moloz taştan 
inşa edilmiş. üzeri çatı ile örtülmüştür. Ana duvarlar bugün iç
te ve dışta bodanalıdır. Esasta harim kısmını altı adet pence
re aydınlatmakta iken bugün batı duvarına bitişik yapılan bi
na nedeniyle pencerenin biri kapatılmıştır. Pencereler yuvar
lak alınlıklı, demir parmaklıklıdır. 

Son cemaat mahallinin ahşap sütun ve sütun başlıkları ori
jınoldir. Bunlar yedi adet ahşap Bursa tipi kemeri taşımakta 
iken, günümüzde oraları ahşap keipiç dolgu ile doldurulmuştur. 

DARPHANE {NİLÜFER HATUN) MESCİDİ 

Hisar Mahallesinde bulunan mescidin Orhan Gazi 'nin zev

cesi Nilüfer Hatun tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. 

Asıl ibadet mekônı kuzey-güney doğrultusunda. dikdört

gen planlı üzeri ahşap çatılı ve kiremitle örtülü bir yapıdır. 

Yapının kuzey yönünde yer olan son cemaat yerinin yan

ları ve önü kapalıdır. Kuzey yönündeki asıl girişten başka son

radan açıldığı anlaşılan ikinci bir kapı batı yönünde yer almak

tadır. Ana mekônla son cemaat yerinin orasındaki duvar kaldırı

larak, tek bölüm haline getirilm i ştir. Doğu yönüne bir mekôn 

ilôvesi yapımlış ve penceresi kapatılmıştır. 

Ana mekôn üzeri ahsapla kaplı ve kiremitle örtülüdür. 
Mihrap tamamen örülmüş, doğu ve bmı yönündeki pen

cereler acık, d iğer pencereler kapatılmıştır. Bugün Biçki-Dikiş 
Atelyesi olarak kullanılan mescid asıl amacına uygun olarak 
onarılmalı ve korunmalıdır. 
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DAVUT !<ADI CAMİİ 

Bugünkü Davut Kadı Camiinin doğusundaki ev, asıl ca
miin bulunduğu yer olup önünde küçük bir mezarlığa sahip
miş. Asıl cami yıkılarak yerine ev yaptırılmıştır. Şimdiki camiyi 
923 H. (1517) yılında Hacı Emir. adlı bir şahıs, Davut Kadı adı
na yaptırmıştır. 

Zamanla harap olan yapıyı 1885 yılında Emine adlı bir 
hanım yeni baştar. inşa ettirmiştir. 

Ahşap tavanlı, çatılı ve kiremitle örtülü camiye 1953 yılın
da betonarme bir son cemaat yeri eklenmiştir. 1935 yılında ya
pılan onarım sırasında ahşap kadınlar mahfili eklenmiş, 1970 
yılında çatı ve tavan onarılarak pencereleri genişletilmiştir. 

Mihrap kavsarası beş sıra mukarnaslı olup, yağlı boya 
ile boyanmıştır. Minberi yenidir. Pencereler genişletme sıra
sında asıl formunu kaybetmiştir. 

Davut Kadı Kara Davut adı ile de anılır. Bursa Kadısı 

olup çeşitli yerlerde müderrislik yapmış. Bursa Kadısı iken 
934 H. (1527) yılında bu görevinden alınmıştır. Daha sonra Bur
sa Vakıflarını incelemiş. kontrol etmiş, Vakıf malları onun yap
tığı tesbitlerle' işlem görmüştür. 948 H. (1 541) yılında vefat etmiş, 
yaptırdığı camiin yanına gömülmüştür. Bugün mezarının izi 
bile yoktur. 
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DAVUT PAŞA MESCİDİ 

Bat Pazarı (Bit Pazarı) Çarşısında, bulunan mescidi, il. Bô
yezid'in Veziri, Fatih devrinde Anadolu Beylerbeyliği görevini 
yapan Davut Paşa yaptırmıştır. Çeşitli yerlerde medrese, ha
mam ve hayratları vardır. İstanbul'daki Davut Paşa Kışlası onun 

1Jdınadır. Sonradan Dimetoka'ya sürülmüş, orada vefat etmiş
tir. Mescide gelir getirmesi için bir hamam, bir de han yaptır

mıştır. Hanın adı Yeni Tahtakale Hanı olup bugün mevcut 
değildir. 

Bugünkü yapının sonradan yapıldığı kaynaklarda belirtil 

miştir. Davut Paşa Mescidi harap durumda iken Şibli Zôde 

kendi malından mescidi yaptırmış, Bô-izin-i Hümayun minber 

koymuş ve cami de yaptırmıştır (1760). 

Basit formlu, çatılı bir binadır. ic ölçüleri 6.40X9,00 metre, 

duvar kalınlığı 0,80 metredir. 

Hamamın karşısındaki köşede suyu akmayan bir de çeş

me vardır. Kitôbesinde 1173 H. (1759) tarihinde Ali Şibli Zôde 

tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Bugün sağlam ve ibadete acık 
durumdadır. 

DAVE HATUN (DAYA KADIN) (TAYA HATUN) CAMİİ 

Burso'nın Dôye Hatun Mahallesinde, bulunan cami, Ce

lebi Sultan Mehmed'in süt annesi Dôye Hatun tarafından 

1426 yılından önce yaptırılmıştır. 1062 H. (1651) yılında ta

mir edilmiş, 1971 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 

ve halkın yardımları ile onarılıp ibadete açılmıştır. Giriş kapı

sı üstünde, ahşap üzerine yağlı boya küçük boy talik harflerle 

Türkçe yazımlış 0,25X1, 18 metre ebadında, dört beyit halin

deki iki satırlık kitôbe Şair Nisôri'nindir. 

Hakikat Seyyid (İsmô'il) in ey dil 

Cihan nik nômı oldu şôyi' 

Dôye Hatun yaptı tecdid olup 
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. 
EcrQ sevab mertebe (tabe) seraha 

Güzel côy-i ibadet ltdi bünyad 

Olup cônu gönülden hayrô tamam 

Didim tarihin ônın ey Nisôri 

Ola ôlô makam ve hub camii 1062 

Kitôbeye göm 1062 H. (1651). yılında büyük çapta onarım 
görmüştür. 

Enine düzenlenmiş dikdörtgen bir plana sahip olan cami 
'10.45X14,75 metre iç ölçülerindedir. Düz ahşap örtülü ve yine 
dikdörtgen biçimindeki son cemaat yeri ince bir duvarla uza
tılmıştır. Kaynaklarda; iç kapısı üstünde oyma bir tac ve orta
sında kabartma Kelime-i Tevhid olduğu yazılıdır. Bugün bu 
kapı sökülerek yeni bir kapı yapılmıştır. Mescidin iç duvarları 
tamamen sıvanmıştır. Pencerelerin üstüne yarım kubbecikler 
yapılmış, silindirik bir silme içerisine alınmıştır. 

Kadınlar mahfilini taşıyan ahşap direklerin başlıkları biri 
büyük iki köşe yapraktan oluşan motiflerle süslüdür. Başlık 

kirişinde baklavalı ince bir su. kapıdaki aynı bicim başlıklar 

güzel ve eskidir. 

1062 H. (1651) yılına ait olan ahşap minber kaldırılara~ 

yerine yeni bir minber yapılmıştır. 

Camının avlu duvarları sıvalı olmasına rağmen eski olduğu 
anlaşılmaktadır. Dış duvarlardaki temiz tuğla örgülü çeşme 
bunu göstermektedir. 

Caminin kuzeydoğu yönünde yer alan minare yıkılmış. ye
rine yeni bir minare yapmıştır. Cami sağlam ve ibadete acık du
rumdadır. 

DEMİRTAŞ (TİMURTAŞ) CAMİİ VE MİNARESİ 

Gemlik Caddesinin doğusunda, Demirtaş Mahallesinde
dir. Bazı kaynaklarda camiyi Timurtaş Paşanın oğlu Ali Bev 
792 H. (138~ - ıJ~uı yııınaa yaptırdığı. bazılarında ise Yıldırım 
Bôzeyid'in Emiri Kara Timurtaş Paşa tarafından yaptırıldığı ya
zılıdır. 

ı:sursa'da Orhan Camii ile başlayan ve Hüdavendigôr Ca-
mininde değişime uğrayan kanatlı veya (ters T) planlı camiler 
grubundan olan Demirtaş Camii, ortada merkezi bir kubbe, 
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yanlarda tonoz ortulü, doğ u-batı eyvanları, güney yönde yine 
tonoz örtülü bir bölme ile genişletilm iştir . 

Kuzey yönündeki son cemaat yeri, kesmetaş örgülü, yığ 

-na dört ayağı birbirine bağlayan sivri kemerlerin oluşturduğu 
beş bölüm halindedir. Orta bölme diğerlerine nazaran daha 
geniş ve yüksektir. Orta bölme, geçişinin üçgenlerle sağlan

dığı büyük bir kubbe ile örtülüdür. Sağ ve solundaki iki bölme 
l<üçük kubbelerle, doğu ve batı yönündeki bölmeler ise çapraz 
tonozlarla örtülüdür. Yanları kapalı, üç sıra kirpi saçaklı son 
ı;emaat yerinin ön yüzüne tuğla örgülü yaba, kuş gagası motifle
ri işlenmiştir. Orhan Camiinde olduğu gibi iki yanda daire bi
çimi kurslar yer almaktadır. 

Demirtaş Camii 

Ana mekôna girişi sağlayan sekiz mukarnas sırası ile ku
ı ulu porto! nişi sıvanmasına rağmen gayet belirgindir. 

Harimdeki orta kubbe köşelikler, kemerler ve duvarlar 
üzerine oturmaktadır. Elde edilen sekizgenin üzerine geniş bir 
silme çekilmiş, kenarlarına üçgen dilimler yerleştirilmiş-tir. Se
kizgen kaideye geçişi sağlayan. köŞelikler düz bırakılmayıp, 
dokuz sıra petekler halinde yapılmıştır. Kubbe ortasında altı 

kenarlı ve her kenarında penceresi bulunan aydın l ık feneri 
yer almaktadır. 
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.. .. ~ihrabın bulunduğu güney eyvanı uzunlamasına tonoz ör
tuludur. Bu bölümde bulunan dört pencerenin kanatları oriji
nal ~ıu~ meşe ağacındandır. Yapıda sadece bu bölümde mih
rab ustunde bir tek üstlük pencere bulunmaktadır. 

Mihrabın iki yan dış köşeliklerinde silindirik gövdeli iki sü
~unce, beş sıra mukarnasla kurulu mihrab nişini destekler 
durumdadır. Etrafında silmeleri yapraklarla süslü cercevenin 

Demirtaş lamii minaresi ve giriş kapısı 

altında ve kavsaranın üstünde Hadis-i Şerif yazılıdır. Doğu ve 
batı kanatları ton0z örtülü olup dıştan eğik çatılıdır. 

.. ~ıştan hafifletme kemerleri içinde yer alan pencereler 
s?v~sız olu~, demir parmaklıklar ahşap kasalara geçirilmiştir. 
Sıvrı kemerlı pencere alınıklarında tuğla örgülü motifler birbirin
d_en farklı şekillerdedir. Bazıları altı, sekizgen formlu tuğla tez
vınatlı, bazıları da örmedir. Kesme taş ve tuğla malzemenin 
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kullanıldığı yapıda. taş sıraları üç sıra tuğla ile değişerek de
vam ederler. Bağlantı olarak da kullanılan tuğla, taş sıralar 

arasında dikey olarak konmuş. üç sıra kirpi saçakla sonuçlan
dırılmıştır. 

Minare; yapıdan ayrı ve caminin kuzey yönünde yer al
maktadır. Kemerlerle birbirine bağlı olan altı adet tuğla ayak 
üstünde minare yükselmekte. kaidesini oluşturan ayakların 

ortasında şadırvan yer almaktadır. Bir benzeri daha olma
yan bu değişik biçimdeki minare 1966 yılında Bursa Eski Eser
leri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun olarak yeniden 
ihya edilmiştir. Kaide üzerin<;le kesme taş örgülü altıgen kısım 

dan sonra gövde yükselmektedir. Ters ve düz deniz dalgası, 
zencirek motifleri ile süslü tuğla gövde, devrinin en güzel ör
neklerindendir. Şerefe altı, dört sıra kirpi sacak dizilidir. Göv
dede görülen tuğla örgü sistemi petek kısmında da devam 
etmektedir. 

Caminin batısındaki imaretten sadece duvar izleri kalmış
t ı r. Bahçe içindeki kabirlerden iki tarafı yazılı olan Timurtaş 
Paşa'nın kabridir. Ayak ucu taşının dış yüzünde : 

1 - Hôza kabrü merhum 

2 - Es-saideş-şehid melikül-ümerô Timurtcş 

3 - Bin Ali Bey 

İç tarafında : 

1 - Teviffiye fi şehri Ramazan 

2 - El-muazzam fi seneti sitte 

3 - Ve semanemie hicriyye 

Türkçesi : 

Bu kabir merhum Said, şehit emrilerin meliki Ali Bey Oğlu 
Demirtaş'ınd ı r. 806 H. (1404) yılında öldü. 

Timurtaş Paşa'nın kabrinin güneyinde. oğlu Oruç Bey'in 
Kızı Etleme Hatun, yanında oğlu Ali Bey'in 831 H. (1427) tarih
li mezarı bulunmaktadır. 

Caminin batısında yer alan hamam. Timurtaş Paşa adına 
oğlu Oruç Bey tarafından 1420 yılından önce yaptırılmıştır. 
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.. .. Timurta~ Paşa, Sult~_n .. Yıldırım ve Sultan Hüdavendigôr'ın 
u~I~ emırlerınden olup buyuk işler başarmış, vefat edince ca
mını~ yanına gömülmüştür. 
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Demirtaş Camii planı 

EBU iSHAK MESCİDİ 

Cumhuriyet Caddesinde bulunan mescidi, Yıldırım Bôyezid 
Ebu ishak adına yaptırmıştır. Kapı üstünde mermere Arapça ola
rak sülüs harflerle yazılan 0,55X1 ,50 metre ebadındaki üç sa
tırlık kitabe şöyledir : 

1 - Kad bena hazihi'l-buka'teş-şerife es-Sultan said-ü! 
azam Bôyezid Han eskenehullôhü fi feradisi'l-cinan ve vaka
feha alô ashab iş şeyhil kebiris samedani 

2 - Şeyh Ebu ishak Kôrzuni rahmetullahi aleyhi fe eme
re bl teccJidiha es-Sultanü'l-berreyn ve Hakanü'l-bahreyn Sul
tan Mehmed ibni Murad Han hafledalfahü mülkehü ve Sulta
nehO 

3 - Ve se'a 1-abdül fakir ibni iftiharu muinül mürşidi el 
'rorini fi tecdidiha ve hüve min eshabiş-şeyhi'l-kebir ve ekô
blrihi fi şehri cemaziyel evvel sene erbaa ve semanine ve se
mane mie 
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Türkçesi : 

Bu şerefli büyük yeri bahtiyar Bôyezid Han yaptırdı. (Al
lah onu Cennetlerinin bahçelerine yerleştirsin') sonra büyük 
Şeyh Kôrzunlu Ebu İshok'ın (Allah rahmet etsin) eshabıno 
vakfetti. Sonradan yenilenmesini koroların Sultanı ve denizle
rin Hakanı rv'lurau oğlu ::>uımn Mehmed emretti. (Allah mülkü
nü ve saltanatını daim etsin) işin yapılmasında büyük Şeyh'in 
eshabı ve yakınlarından ve mürşidin yardımcısı fakir kul çalış

mıştır, sene 884 H. (1479). 

Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre mescid, çevresin
de bulunan yapı grupları ile bir külliye halindedir. Mescidin sa
ğında mektep, solunda imaret ve bir halvethane bulunmokto
iken, bu yapılardan sadece mescid günümüze kadar gelebil
miştir. Tamir kitôbesinden de anlaşıldığı gibi Sultan Yıldırım 

Bôyezid devrinde yapılan mescid, Fatih devrinde büyük çapta 
onarım görmüştür. 1969 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumu tarafından son kez onarılarak ibadete açılmıştır. 

Burscı'da Orhan Camii ile başlayan kanatlı veya (ters T) 
planlı camiler grubundan olan Demirtaş Camii gibi 1rtada 
merkezi bir kubba, üzeri daire kesitli tonoz örtülü, doğu-batı 
kanatları ile güney eyvanından ibarettir. 

Kuzey yönünde yer alan son cemaat yeri kesme taş ör· 
gülü dört ayağı birbirine bağlayan sivri kemerlerin oluşturdu
ğu beş bölmeden ibarettir. Orta bölme, diğerlerinden daha geniş 
ve yüksektir. Orta bölme kubbe ile yanlarındaki bölmeler tekne 
biçimi tonoz örtülüdür. Doğu ve batı yönü kapalı, iki sıra kirpi 
saçaklı kalkan duvarı , üç sıra tu·ğla, bir sıra kesme taş, taş ara
larında dikey tuğlalarla takviye edilerek örülmüştür. 

Ana mekôndcki orta kubbe, dört pencereli yüksekçe bir 
kasnak üzerine oturmaktadır. Sekizgen kasnak içeride priz
matik üçgenlerden (badem) oluşan bir kuşakla süslenmiştir. 

Doğu ve batı kanatlarına yuvarlak kemerli bir kapıdan 
geçilmektedir. Kanat odalarının üzeri tonoz örtülü olup batı 

kanadında ocak yeri, doğudakinde baca deliği vardır. 

Mihrabı daire kesitli sade bir niş halindedir. Yapının İCİ 
tamamen sıvanmış ve badana edilmiştir. ' 
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Güney duvarı dışında tüm cephelerde saçağın altına kadar 
lfifletme kemerleri yükselmektedir. Bu kemerlerin meydana 

liii~iiiiiiiJtirdiğl nişler ıcerisine pencereler acıtmıştır. 
Beden duvarları moloztaşla inşa edilmiş, ender olarak 

.........,,-ğla kullanılmıştır. 

Son cemaat yerinin doğu duvarına bitişik, kare kaideli, silin
'ik gövdeli minaresi yeni yapılmıştır. 
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Ebu lshcık Camii plô.nı 
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EMİR SULTAN CAMİİ 

Bursa'nın doğusunda, Emir Sultan Mezarlığının yanında

dır. Emir Sultan ;1366-1429) adına zevcesi Yıldırım Bôyezid'in 
kızı Hundi Fatma Hatun tarafından inşa edilmiştir. Cami 1795 
~ılında tamamen yıkılmış , 1219 H. (1804) yılında 111. Sultan Se
iim yeniden yaptırmıştır. Depremde büyük hasar gören cami 
XIX. yüzyıl içinde onarılarak harap olmaktan kurtarılmıştır. 

Giriş kapısı üzerindeki mermer taşa küçük boy talik harf
lerle yazılmış, 0,50X1 ,50 metre ebadındaki üç satırlık kitôbe 
şöyledir : 

1 - Emir Sultana olmuştu bina vaktiyle bu ma'bet 
Harab olmuş mürur-usôl ile ol camii mümtaz 
Bu hale vakıf oldukça Selim Han kerem- perver 
Anı bünyôde kıldı himmet şahanesin ibraz 

2 - Edüp ferman esôsından yapıldı resm-i dilkeşle 

Firaz kubbe-i vôlôsı oldu çerhle demsaz 
Muvaffak oldu bu hayr-ı azime çün şehi ôlem 
Eder eltaf-ı Haktan bi-giron ecr-i cezil ihraz 

3 - İki mısra'la İhya söyledim tarih-i itmamın 
Müfid ü muhtasar kıldım ke!ômı eyleyüp icaz 
Şeh-i İslôm Emirsultan için camii bina kıldı 
Şu ziyba ma'bedi yaptı Selim Şah otô-perdaz 1219. 
(Bu manzumenin şairi İhya'dır.) 

Batı yönündeki merdivenlerden çıkılarak iki sütun arasındaki 
kapıdan , dikdörtgen biçiminde, kaş kemerli ahşap revaklarla çev
rili şadırvanlı bir avluya girilir. Avlunun güneyinde cami, kuze
zinde yanlarında odalar bulunan türbe yer almaktadır. Asıl iba
det mekön ı ·ıo,LOX15,20 metre ölçülerinae oıan kare bir ha
cimdir. Üzeri kubbe ile örtülüdür. Beden duvarlarından kub
beye geçiş tromp ve kemerler arasına yerleştirilmiş pandantif
lerle elde edilen daire biçimi bir kasnakla sağlanmıştır. Beden 
duvarlarında kırk, "kasnakta on iki pencere caminin içini aydın
latmaktadır. 

BugLinkü cami Ampir ve Rokoko karışığı bir usluptadır. 

Eski cami bugünl~ünün aksine çok kubbeli imiş. 
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Emir Sultan Camii 

./'}mir S ultan Camii şadırvanı 
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Mihrab ile minberin mimari bir değeri yoktur. le kapıdan 
girince iki yanda iki maksure vardır. Caminin ve son cemaat 
yerinin tabanları tuğla ile, avlu ise taşla döşelidir. Yapının be
den duvarları taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Revaklı avluya 
girişteki kapı üzerinde, mermer taşa kabartma sülüs ile yazıl
mış Kur'andan bir ôyet bulunmaktadır. Avluda sekiz köşeli şa
dırvan yer almaktadır. 

Caminin taştan yapılmış. kuzeydoğu ve kuzeybatı köşele

rinde birer minaresi vardır. Minare kaidesinde birer de kay
yum odası bulunmaktadır. 

Emir Sultan Camii ki ta besi 

ENBİYA (VELED-i ENBİYA) MESCİDİ 

Mantıcı ve Reyhan Caddelerinin kavşağında, bulunan mes
cid, Kazzazoğlu Söle Mehmed (Süle Mehmed) (Şöle Mehmed) 
tarafından yaptırılmıştır. 

Fatih devrinde inşq edilen mescid, ahşap çatılı son ce
maat yeriyle 'birlikte genel olarak dikdörtgen bir alana otur
maktadır: 

Asıl ibadet yerinin beden duvarları moloztaş ile örülmüş
tür. Doğu ve batı duvarları sağlam kalmış, diğer tüm cepheler 
yenilenmiştir. Basit bir tarzda yapılan mescidin kısa minaresi, 
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son cemaat yerinin dış hizasında olduğundan, ahşap son ce
maat yerinin önceleri de var olduğu gerçeğini ortaya koymak
tadır. Bugünkü son cemaat yeri yeni yapılmıştır. ilk ya
pıldığı devirde kubbeli olan mescid, 1854 yılında meydana ge
ıen depremde büyük bir hasar görmüş, 1890 yılındaki tamirde 
ahş.ap çatılı ve tavanlı hale dönüştürülmüştür. üc sıra kirpi 
saçakla son bulan duvarlarda tuğla hatıl kullanılmamıştır. Ya
pılan onarımlarla pencereler değişime uğratılarak, orijinal 
tormları kaybettirılmiştir. Mescid ibadete acık durumdadır. 

ERTUGRUL CAMO 

Sipahi Çarşısı bitişiği No. 141 'de, bulunan cami Yıldırım 
Bôyezid'in oylu Ertuğrul Celebi adına yapılmıştır. 

Caminin asıl ibadet yeri kuzey-güney doğrultusunda dik
dörtgen planlı olup, içte 9,97X10,40 metre ölçüsünde, üzeri 
ahşap çatı ile örtülüdür. 

Yapının kuzey cephesinde yer alan son cemaat yeri. 
5,00X10.00 metre ölçüsündedir. Sonradan yapılan eklerle de
ğişim~ uğramış, iki yanı düz bir duvarla kapatılmıştır. Kuzey 

(~~ .. ~-: 
~- :.~ . 
<. lf' 

Ertuğrul Camii 
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cepne. ortada iki ahşap direk ve yan duvarlar birbirlerine ge
mi teknesi formu.ndaki kemerlerle bağlanmıştır. Ortada dar. 
yanlarda geniş olan kemer açıklıkları sonradan camekônla ka
patılmıştır. 

Yedi mukarnas sırası ile kurulu bir kapıdan, ahşap tavan
lı asıl ibadet mekônıno geçilir. 

Ana mekônı toplam onsekiz pencere aydınlatmaktadır. 

Alt sıra pencereler; dört ona yönde ikişer adet olup içte geniş, 
dışa doğru daralmaktadır. üst sıra pencereler; sivri kemerli. 
alçı şebekelidir. 

Üç köşeli bir niş halindeki mihrabı sadedir. İçi yağlı boya 
iie boyanmış. püsküllü perde motifi yapılmıştır. 

Caminin beden duvarları 1 metre kalınlığında olup moloz
toş ve tuğla ile örülmüştür. 

Yapıldığı devirden bugüne kadar birçok defo yanan ve 
depremden hasar gören cami. bu felôketler sonucu yapılan 

onarımlarla bazı değişimlere uğrayarak günümüze kadar ge
lebilmiştir. 

Camının oatı auvarıno oıtışıK minareye;; son cemaat yerın
deki bir kapıdan çıkılmaktadır. Kaidesi kare planlı, iki sıra tuğ
la ve moloztoş örgülüdür. Silindirik ·minare gövdesi, külôh kıs

mına kadar sıvalıdır. Şerefe altı, iki sıra kirpi saçak dizi!i, ·kü
tôhı kurşun ile kaplıdır. 1557 yılında meydana gelen depremde 
yıkılan minare yeniden inşa edilmiştir. 

XIV. yüzyıl sonlarında şehit olan Ertuğrul Celebi'nin me
zarı caminin bahçesi içerisindedir. Batı cephesi dükkônlarla 
kapalı olan cami sağlam ve ibadete açıktır. 

Ertuğrul Celebi, Balıkesir. Manisa ve Alaşehir Beyliği yap
mış. sonradan Amasya Valisi olmuştur. Kadı Burhaneddin ile 
Çorum'da yaptığı savaşta ölmüştür. Bir rivayete göre de Si
vas'ta Timur tarafından şehid edilmiştir. Cenazesi Bursa'ya 
getirilerek caminin yanına gömülmüştür. 
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FAZLULLAH (FEYZULLAH) PAŞA MESCİDİ 

Fazlullah Paşa Mahallesi, Cami Sokak No. 5'dedir. Bugün 
ev olarak kullanılan Fazlullah (Feyzullah) Paşa Mescidi xv .. 
yüzyılda il. Murad Devri Vezirlerincten Fazlullah Paşa tarafın
dan yaptırılmıştır. Tahtakalede!~i Yoğurt Hanı ve yanındaki 

dükkônlar, mescidin vakıflarıdır. Fazlullah Paşa 832 H. (1429) 
yılında vefat etmiştir. 
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Mescid, içte 7,00X7,00 metre ölçülerinde, kare planlı, ah
şap tavanlı olup son cemaat yeriyle birlikte üzeri çatı ile örtü
lüdür. 

Ahşap tavanlı son cemaat yeri eşyalarla doludur. Sivri ke
merli bir kapıdan ana mekana geçilmektedir .. Ahşap kapı ka
natları orijinal olup yağlı boya ile boyalıdır. Asıl ibadet meka
nı, dört ana yönde bulunan sivri kemer alınlıklı tek· sıra pen
cerelerle aydınlatılmaktadır. Bugün doğu yönündeki pencere
lerle, girişin solundaki pencere kapatılmış. mihrabın iki yanın
daki pencereler dolap haline getirilmiştir. ,Doğu ve batı duvar
larının üst kısımlarına ölçüleri diğer pencerelere oranla daha 
küçük ebatta iki pencere açılmıştır. Taban, kare formlu tuğla
larla döşenmiştir. 

~ivri kemer alınlıklı mihrab nişi sade, 0,50 metre derinli
ğindedir. 

Mescidin beden duvarları mo'oz'lc..~ .. e inşa edilmiştir. Çok 
harap ve boş olan yapı, bir şahsın malıdır. Sonradan yapılan 
ilavelere rağmen csıl karekterini kaybetmemiştir. 

FIŞKIRIK (DUHTER-İ ŞEREF) CAM!i 

Fışkırık Caddesi, Ahmet ve Hazım Sokaklarının kesiştikle

ri yerde bulunan cami, Fatih devrinde, Molla Şerefüddin Kıri-

mi'nin kız kardeşi Şôhi Hatun tarafından yaptırılmıştır. · 

Genel olO(ak dikdörtgen plan şeması gösteren yapının iç 
ölçüleri 7,67X7,91 metre olan ana mekı')nla kuzey yönünde bu
na ekli 3.48 metre derinliğindeki son cemaat yerinden ibarettir. 

Son cemaat yeri iki yan duvar ve ortada yığma iki ayağı 
birbirine bağlayan sivri kemerlerle üç bölmeye ayrılmıştır, Böl
melerin üzeri tonoz örtülü, tuğla tezyinata sahip olan ön cep
he yüksek kalkan duvara sahiptir. İki sıra kirpi saçaklı kalkan 
duvarı tuğla örgülü yaba, merdiven motifleri ile süslenmiştir. 
Kemer üzengi hizasından başleıyan. kirpi saçağın altını dola
nan, dışa çıkıntıli geleneksel çerçevede ver almaktadır. 

Fatih devrinin özelliklerini taşıyan ince ve bitişik silmeler
ie süslü ahşap kanatlı kapıdan asıl ibadet mekanına geçilir. 
İçeriden 'baklavalı· kuşağa oturan kubbe, dıştan sekizgen kas
naklıdlr. 

Mihrap kavsarası dokuz sıra mukarnaslı olarak venilen-
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miş. çevresindeki Rumi ve geometrik tezyinat da yağlı boya 
ile kapatılmıştır. Ahşap minberi sade ve güzeldir. 

Caminin duvarları. kesme taş ve üç sıra tuğla örgülüdür. 
Derzler kuş gagası ve yaba motifleri ile süslüdür. 

Kuzeybatı köşesinde yer alan minare sekizgen kaiaeıı 

olup, duvarlarda görülen örgü sistemi ile inşa edilmiştir. Kub
be hizasında, üçgenlerle silindirik gövdeye geçiş sağlanmış. 

gövde şerefe ve petek sıvanmıştır. 

1974 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafın

dan onarılarak ibadete açılmıştır. 

GÜNGÖRMEZ MESCİDi 

Atatürk Caddesi No. 99 da bulunan mescidin 970 H. (1562) 
vılındtı Abdullah Efendi tarafından yaptırıldığını kapı önünde 
bulunan mezar taşından öğrenmekteyiz. Mezar taşında : «Ba
rıi-1 hazel mescid Abdullah Efendi ' ruhu içün fatiha sene 970» 
yazılıdır. 

Caminin asıl ibadet mekônı kare planlı. üzeri tek kubbe 
ile örtülüdür. 

Güngörmez Mescidi 
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Yapının kuzey yönündeki iki katlı, ahşap camekônlı, üzeri 
Jalkon olarak kullanılan son cemaat yeri, yeni yapılmıştır. 

Kubbe eteğine kadar yüksekliği bulunan bir kapıdan ana 
mekôna geçilmektedir. Kapının bu kadar yiiksek olması sonra
dan açıldığı izlenimini vermektedir. Aslında ana mekônın sade
ce batıda üc. kuzey duvarında son cemaat yerine acılan iki 
pencere ile aydınlığı sağlanmıştır. Aydınlatma işlemini çözmek. 
daha cok ışık sağlamak icn kapı yükseltilmiştir. 

İçeriden sıvanarak bozulmuş üçgen kuşakla geçişin sağ
~andığı kubbe, dıştan sekizgen kasnaklıdır. Mihrap sivri kemer
li, sade bir niş halindedir. Tüm iç mekôn ve kubbe sıvanmış 
yağlı boya ile boyanmıştır. 

Minaresi olmayan mescid, sağlam ve ibadete acık durum
dadır. 

GÜRANLI (YEŞİL) MESCİD 

Güranlı ve il. Tahtalı Sokağın kesiştikleri yerde, Erzin
can'ın Güran Köyünden gelip Bursa'ya yerleşen Hüseyin adlı 
bir kişi 1595 yılında yaptırmıştır. 

Uüranıı Mescıdı 
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Çok harap durumda olan mescid şahıs elinde depo ola
rak kullanılmakta iken 1978 yılında Vakıflar Genel Müdürlü· 
ğünce kamulaştırılmıştır. Avlusu, minaresi ve son cemaat yeri 
olmayan yapıya batı cephesinden basit bir kapı ile girilmekte
dir. Ahşap direkler arasına kerpiç dolgu ile inşa edilmiş, üze
ri çatı ve kiremitle örtülmüştür. Ahşap tavan ve sıvaları dökül
müş, sadece güney duvarında mihrap nişinin izleri görülmek
tedir. 

Eşya ve ağaçlardan daha fazla inceleme imkônı bulun
mayan yapının duvarlarındaki kerpiç ve direkleri yıkılmış du
rumdadır. Güneydoğu köşesindeki kapıdan mescidi yaptıran 

Hüseyin adlı kişinin yattığı ve birkaç kitôbesiz mezarın bu
lunduğu türbeye geçilir. Mescid ve türbe harap ve kapalı du
rumdadır. 

HACI İSKENDER CAMİİ 

Namazgôhın batısında, Akcardak Mahallesi, Cıngıllı Soka
ğın başındaki Hacı İskender Camii 1500 yılında Abdullah oğlu 
Hacı İskender'in yaptırdığını Kôzım Baykal'ın Bursa ve Anıtları 
isimli kitabından öğrenmekteyiz. Caminin yıkılmadan önceki 
durumunu yine aynı yazar şöyle anlatır : «Düzgün beden du
varları kalmış, minaresi vaktiyle zarif bir esermiş» bugün bu 
yapının yerine yepyeni bir cami yapılmıştır. 

HACILAR CAMİİ 

Hükijmet Korıağı ve Adliye binasın ın önünden gecen yo
lun tam karşısındadır. 871 H. ( 1466) yılında, Bakkal Hacı Sinan 
tarafından yaptırılmıştır. Son cemaat yeri orta bölme üzerindeki 
niş içinde yer alan 60X90 cm. ölçülerinde,· beş satırlık mermer 
kitôbe Şair Cemôli'nin manzumesidir : 

1 - Fi tarihi hôzel mescidi! mübôrek 

2 - Ekremü'I muslihin Hac Sinan= 
Serreh-u-Allah Fi civar-ı cinan 

3 - Kad be na mesciden min uşrihi = 
Rah-ı cinan inayeti'! Mennan 

4 - Hateme mebnah-ü fi semani mie= 
Bôde seb'in-e ve ahad ve isnan 
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• 

5 - Cün-ebu-1-Hüseyin Seyyid Cemali dedi= 
Ziklr-1 cemil verir ihvan. 

Türkçesi ; 

Bu mübarek mescidin tarihi hakkında : 
iyilerin iyisi Hacı Sinan (Allah cennetleri civarında sımsıkı 

bağlasın) Allah için mescid bina etti. .. 871-72 de yapılması bit
ti. Çünkü Ebül-Hüseyin Seyyid Cemôli dedi. Kardaşlar iyi 
anar. 

Bursa'da çeşitli nedenlerle Hacca gidemeyen Hacı aday
ları, ayırdıkları paralarla Hacılar Camisini yaptırmışlardır. Bun
dan ötürü Hacılar Camii dendiği rivayet edilir. 1854 yılı depre
minden altı sene sonra bir tamir görmüş, aslını korumaya özen 
gösterilmediğinden karakterini kaybetmiştir. 1953 yılında Bur
sa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun 
olarak onarılıp ibadete açılmıştır. 

Asıl ibadet yeri kare planlı olan cami üç boıumıu son ce
maat yeriyle birlii<te genel olarak dikdörtgen bir alana otur
maktadır. 

Son cemaat yerinin öndeki ayakları iki sıra tuğla, bir sıra 
moloztaş, kemerlerden yukarısı kesme taşla örülmüştür. Derz
lerine kuş gagası, kare içinde yıldız motifli kuşaklar yapılmış
tir. Yüksek olan kalkan duvarında sivri kemerli üç nişten iki
sine tuğlalarla dalga motifi işlenmiş, orta nişin içine kitôbe 
yerleştirilmiştir. Üç sıralı kirpi saçağından. yaniarda kemer 
üzengi hizasına kadar inen, dışa çıkıntılı çerçeve dolanmakta
dır. Son cemaat yeri, orta giriş gözü dar, yüksek ve üstü kub
beli, yandaki gözler daha geniş. üzeri tonoz örtülüdür. Doğu ve 
batı yan duvarlar sonradan örülmüş, kuzey cephe kemer boş
lukları camekônla kapatılmıştır . 

Asıl ibadet yerine giriş kapısının yanları beş sıra, üstü 
dokuz sıra stalaktitlidir. 

Cami içte 8,90X8,95 metre ölçülerinde olup dıştan sekiz
gen kasnaklı. kubbeye geçiş içeride baklavalı . kuşak vasıtası 
ile sağlanmıştır. 

Yapı, sekiz altlık, altı üstlük ve kasnaktaki üç pencere ile 
aydınlanmaktadır. 

Dikdörtgen çerçevesi baklavalı kuşağın altına kadar uza
nan, ince uzun mihrap, altı sıra mukarnas sırası ile kurulu 
kavsaraya sahip olup, alçıdan yapılmıştır. 

66 



Hıın.ı 11.ıc ılar Camii 

-------------------------------

Hacılar Camii 

Caminin gunumuze kadar geıeoııen güzel bir ahşap mah
fili vardır. Mahfilin tavanı yeşil ve kırmızı renklerle boyanmış
tır. Sağ mahfil tavan göbeği üçgen ve kare şekillerle süslen
miş, sol mahfil tavan göbeği dört adet beş köşe yıldızın uc
uca konması ile elde edilen sekiz köşenin etrafında sıralı du
rumdadır. Orta mahfilin tavanı. renk uyumu, bitkisel, geomet
rik şekiller ve çıtaların meydana getirdiği eşkenar dörtgenler
le çok güzel bir görünüm arzetmektedir. 

Caminin yan cepheleri ince moloz taşlarla hatılsız olarak 
örülmüştür. Dıştan kurşunla kaplı olan kubbenin sekizgen kas
nağı, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülüdür. 

Yapının batı yönünde. kapısı son cemaat yerine acı

lan, beş kenarı dışarıda, üç kenarı duvar içine gömülü olan 
minarenin kaidesi sekizgendir. Silindirik tuğla gövdeye geçiş 

üçgenler yardımı ile sağlanmıştır. Minarenin şerefe altı kirpi 
saçak dizili, külôhı kurşunla kaplanm!ştır. 
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Hacılar Camii planı 

HACI SEVİNÇ MESCİDİ 

Taht'Jkale Semti, Veziri Caddesi No. 15 dedir. Fatih dev· 
rinde Hacı Sevine tarafından yaptırılmıştır. 

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren mes
cid, iç ölçüleri 6,ôOX6,65 metrelik bir hacimle kuzey yönünde 
buna ekli 2,90X6,60 metre iç ölçüsünde bir son cemaat yerin
den ibarettir. 
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Hacı Sevinç Mescidi 

Son cemaat yeri; tuğla örgülü, üstü sıvalı. üzeri sıvalı se
kizgen iki sütun ve yan duvarları birbirine bağlayan daire ke
sitli üç l<emerden müteşekkildir. Bugün ahşap tavanla örtül
müş olan mekanın önceden kubbeli olduğu üçgen pandantif 
kalıntılarından anıaşılmaktadır. Şimdiki durumda çatı ile kapa
t ı lmıştır. Ortada dar, yanlarda geniş olan cephenin iki yan gö
zü ahşap camekanla kapalı olup ortadaki giriş gözü üzerin1~ 
yarım daire şeklinde sundurma yapılarak ezan okuma yeri 
sağlanmıştır. Son cemaat yeri döşemesi ana mekôn kapısına 
giden yol dışında iki taraflı birer seki halinde yükseltilmiştir. 

Yuvarlak kemerli ana mekôna giriş kapısının sağ ve so
lunda iki pencere vardır. Sağdaki pencere açıklığı 1, 11 metre. 
soldaki 0,86 metre genişliğinde, demir parmaklıklı yuvarlak ke· 

merlidir. 
Asıl ibadet mekanının beden duvarları üzerinde. dıştan se

kizgen kubbe kasnağı yer almakta ve cami üzerini basık bir 
kubbe örtmektedir. Kubbeye geçiş üçgenlerle sağlanmış, alt 
sıra üçgenler dışa doğru taşıntılı, üzerindeki sıralar bu taşın-
tılı üçgenlere bindirilmiştir. 
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Hacı Sevinç Mescidi Planı 

Yapının batı. t.loğu ve kuzey duvarında altı . kubbe kası:ıa

ğında üç yuvarlak kemerli pencerelerle içerinin aydınlığı sağ
lanmıştır. Alt sıra pencere açı klıkları bir metre ile 1,10 metre 
arasında farklılık gösterirler. 

Mescidin mihrap kavsarası. ona ltı dilimli, dört köşeli, sa
de, 0.43 metre derinliğinde bir niş halindedir. 

Beden duvarlarının kalınlığı 0,94 metre olan y.apinın sade
ce batı cephesi yan binalara bitişik değildir. Batı duvarında 

taşlar gelişi-güzel konmuş, taşların etrafı tuğlal.arla çevrilmiş
tir. Duvarların üst kısımlarında bazen tek bazen çift sırc tuğ
la ve moloztaş kullanılmıştır. 

Minaresi yoktur. Bir müddet tekke olarak kullanılan mes
cidin batısında binayı yaptıran Hacı Sevinç'in mezarı bulun
maktadır. 
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HACI SEYFEDDİN {SEYFÜDDIN) MESCiDi 

incirli Caddesi, Fırın Sokak No. 58'de bulunan mesciq, 
Hacı Seytüddin tarafından Fatih devrinde yaptırılmıştır. 

Mescidin 6,70X6,75 metre ebadındaki asıl ibadet mekônı 
tek kubbe ile örtülüdür. İlk yapılışında kubbeli olarak tasarla
nan yapı, kesin olarak bilinmeyen nedenlerle üst örtüsü çatıyu 
dönüştürülmüştür. Binayı yaptıran Hacı Seyfüddin 1487 yılın· 

da öldüğünde tamire ihtiyacı olan mescid Mevlônô Hayreddin 
tarafından tamir edilmiş, 1962 yılında yeniden kubbeli olarak 
onarılıp ibadete açılmıştır. 

Mescidin giriş kapısı mihrapla aynı doğrultuda olmayıp 

yandadır. lçerden üçgen bingilerle geçişin sağlandığı kubbe, 
dıştan sekizgen kasnaklı ve betonla kaplıdır. Yapının içi altta 
sekiz, üstte altı ve kasnakta yer alan üç pencere ile aydınlığı 
sağlanmıştır. Onarım sırasında değişime uğrayan alt sıra pen
cere açıklıkları 0,86 metre ile 1 metre arasında farklılık göste-
rirler. k ı ·· 

1962 yılında yenilenen son cemaat yeri iki yanı apa ı, on 
cephe ortada yığma ayak ve yan duvarlara bağlanan iki bü
yük sivri kemerin meydana getirdiği iki göz aynalı tonoz örtü· 
lüdür. Son cemaat yeri kalkan duvarı, devrine uygun olarak 
tuğla motiflerle süslenmiştir. Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş, 
aralarında dikey tuğla ile örülen kalkan duvarında, iki sıralı 

kirpi saçağın altından kemer üzengi hizasına kadar inen dışa 
çıkıntılı çerçeve dolanmaktadır. 

Geniş çerçeveli, düzgün yarım beşgen formundaki mihrap 
nişi 0,62 metre derinliğindedir. Sağ ve solundaki yarım sütun
çeler beş mukarnas sırası ile kurulu mihrab nişini destekler 
durumdadır. 

Beden duvarları üç sıra tuğla, iki sıra moloz taş örgü
lüdür. 

Ana mekônın kuzeybatı köşesindeki bir kapı ile çıkılan 

minare onikigen kaideli ve duvara bitişiktir. Kubbe hizasınca 
ücgen satıhlarla siUndirik gövdeye geçilmektedir. Sağlı sollu 
tugıa kuş gagası motıflerini ayıran yatay bır sıra tuğla ile göv
de işlenmiştir. Şerefe, altı sıra tuğıa stalaktitlidir. Korkuluk ve 
peteği yeni olan mınarenin sivri külôhı sıvalıdır. Minen;, tümü 
ile cok yüksek ve guzeldir. 



HAMZA BEY CAMİi 

Hamza Bey Semti, Karlıca Caddesindedir. Celebi Sultan 
Mehmed'in haş vezirliğini yapan, Fatih Sultan Mehmed'in el
cisi olarak gittiği Romanya'da şehit olan Hamza Bey tarafın
dan yaptırılmıştır. 

Fatih devrinde mescid olarak yapılmış. 1614 yılında Ka
zasker Muallim Zôde Ahmed Efendi tarafından minber konul
ması ile camiye dönüştürülmüştür. 1826 ve 1854 yıllarında mey
dana gelen depremler nedeniyle tamirat görmüş. son olarak 
1958 ve 1963 yıllarında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
tarafından onarılarak ibadete açılmıştır. Fatih devrinde Bur
sa'da yapılan eserlerin en büyüğü ve en önemli bir külliyesi
dir. Medresesi ile imareti bugün mevcut değildir. Caminin 
batısında Hamza Bey'in zevcelerine ait bir türbe ile kuzeybatı 
yönünde, avlu içinde Hamza Bey'in türbesi bulunmaktadır. 

Ard arda iki kubbe ve yanlarda daha küçük birer kubbeli 
asıl ibadet mekônı ile kuzeyde buna eklenen beş kücük kub
beli son cemaat yerinden oluşan. Hamza Bey Camii kanatlı ca
miler grubunun çıüzel bir örneğidir. 

Son cemaat yerindeki mermer ayaklar birbirlerine cift mer
kezli kemerlerle bağlanmıştır. Ortadaki iki ayak diğer ayaklar
dan 0,80 metre kadar daha dışa doğru çıkıntılıdır. Kemerler ile 
1<emer alınlıkları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülüdür. Ke
mer üzengi hizasından başlayan üc sıralı kirpi saçağın altını do
lanan, dışa çıkıntılı geleneksel cerceve yer almaktadır. Ortadaki 
iki ayağın ic yüzünde dilimli kemerli iki niş bulunmaktadır. Beş 
bölümlü son cemaat yerinin üzeri kubbelerle örtülü olup orta 
kubbe diğerlerinden daha büyük ve yüksektir. Yanlarda sekiz
gen kaideve. uclardo ise üçlü gruplar halindeki üççıenler üze
rine oturmakta olan kubbell?r~ geçiş, oaklavalardan oıuşan 

bir kuşakla sağlanmıştır. 
iki yanında dilimli kemerli nişleri olan. eyvan içindeki ka

pının alınlığında Ayet-i Kerime ile 1290 H. (1873) tamir tarihi 
yazılıdır. 

Asıl ibadet. mekônına giriş üzerindeki kubbe, sekiz ve on
altı köşeli iki kaide üstüne oturmaktadır. Üstteki kaideye pen
cereler açılmış. kubbeye geciş üc kat yapraktan oluşan köşe
liklerle saolonmıstır. Kosnaöın kuzey ve güney yönlerinde pen-
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cere. bulunmayıp, diğer yüzlerinde altı pencere ve dilimli ke
merli on niş vardır. Sekizgen olan alt kaidenin köşelikleri düz 
olup dokuz sıra mukarnaslıdır. Mihrab üstü kubbesi, prizma
tik üçgenlerden oluşan, çıkıntısı cok fazla, geniş bir kuşak 
üzerine oturmaktadır. Kasnakta yer alan üç pencere sivri ke
merli, alcı taklidi beton şebekelidir. Mihrabı;ı bulunduğu bu 
kıs ımda altlı, üstlü altışar sivri kemerli pencere yer almaktadır. 

Cok fazla boyanarak görünümü bozulmuş olan mihrab 
cercevesi geniş ve kavsarası altı mukornas sırası ile kuru
ludur. 

Batı eyvanı sekizgen kasnak üzerine oturan bir kubbe ile 
örtülüdür. Beş sıra stalaktit ve yanlarında ücer yapraktan 
oluşan iki sıralı köşelikler daireye geçişi sağlamaktadır. Eyva
nın güneyinde. malakôri tekniği ile bitkisel ve geometrik mo
tiflerin yer aldığı, daire kesitli, sivri kemer alınlıklı bir niş var
dır. Ocağa benzeyen bu nişin üstte boca izi olmadığı, onarı
mını yapan Kurum tarafından açıklanm ıştır. Eyvanın kuzeydo
ğu köşesinde kurşunluğa cıkan bir merdiven mevcuttur. Doğu 
eyvanın üzerini örten, dıştan sekizgen kasnaklı, içeride çift 
katlı üçgenlerden oluşan bir kuşağa oturan kubbe hafif eğik 
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durumdadır. Güneyinde tamir edildiği belirgin olan mihrabcığı 
yer almaktadır. 

(.;aminin duvarları üc sıra tuğla, bir sıra taşla örülmüş. 

taş aralarına dikey tek tuğla konmuştur. Büyük kubbe kasna
ğı tuğladan, kanat kubbelerinin kasnakları duvarlarda olduğu 
gibi taş aralarına ikişer, ücer dikey tuğla yerleştirilerek örül
müştür. Güney duvarıncıaKI pencere kemerleri testere dişi for
munda, tuğla malzeme ile yapılmıştır. Duvarlar üç, kubbeler 
iki sıra kirpi saçaklıdır. 

Kaidesi üc sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örgülü olan 
minareye son cemaat yerinin doğusunda yer alan bir kapıdan 
çıkılmaktadır. Ücgen satıhlarla. silindirik tuğla gövdeye geçişin 
sağlandığı minare, sonradan camiye eklenmiş ve kaideden şe
refeye kadar tamir edilmiştir. 

Hamza Bey Camii planı 

HATİCE SULTAN CAMii 

At Pazarı SemtinCie, Celebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk 
Hatun ile lsfendiyar oğlu İbrahim Bey'in kızı Hatice Sultan ta
rafından yaptırılmış olan cami Fatih devri tek kubbeli yapıla

rından biridir. 
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1977 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kamu
laştırılan cami, harap durumda olup, odun deposu olarak kul
lanılmaktad ır. 

Car'nl ıcten ice 8,95X8,95 metre ebadında, kare planlı ve 
prizmatlk üçgenler (Badem) üzerine oturan tek kubbe ile ör
tülüdür. 

Kuzey yönünde yapıya ekli. 3,55X9,30 metre le ölçüsünde
ki son cemaat yerinin yalnız doğu ve batı duvarları ayakta 
kalmış. diğer böiumleri yıkılmıştır. Belirgin bir halde olan ke
mer izlerine göre son cemaat yeri, ortada dar, yanlarda geniş. 

üc göz halinde olduğunu kanıtlamaktadır. Van duvarları ve 
ayakları birbirine bağlayan sivri kemerlerle örtü sisteminin iz
leri bugün bile cok belirgindir. Son cemaat yeri üc bölümlü ve 
üzeri üc kubbe ile örtülü olduğu izlenimini vermektedir. 

Asıl ibadet mekônına giriş kapısı sonradan örülerek ka
patılmış. kapının iki yanında yer alan pencerelerden sağdaki 

pencere giriş haline getirilmiştir. 

Kare planlı yapı; iceriden prizmatik üçgenler üzerine otu
ran. dıstan. sekizgen kasnaklı, tuğla örgülü, tak kubbe ile örtü
lüdür. Kubbe kasnağının doğu, batı ve güney yönünde sivri ke
merli üc pencere yer almaktadır. Kuzey yönündeki pencere 
sonradan örülerek kapatılmıştır. Kasnak pencerelerinin arala
rında doğu-batı yönünde üç, kuzeyde iki daire formlu rozet
bulunmaktadır. Bu rozetler, siyah ve koyu sarı renk boya
larla işlenmiş bitkisel motiflerle süslenmiştir. Kalem ~şi ile ya
pılan rozetler bugün bile orijinalliğini korumaktadır. Dört ana 
yönde yer alan ikişer adet pencere demir parmaklıklı ve 
mermer sövelidir. Güney duvarında mihrabın sağındaki pence
re kapı olarak kullanılmaktadır. 

Düzgün yarım beşgen formundaki mihrab. 0,57 metre de
rinliğindedir. iki yan dış köşeliklerde yer alan sütunceler altı 
sıra mukarnasla kurulu mihrap nişini destekler durumda
dır. Caminin tabanının altıgen formlu tuğlalarla döşeli olduğu, 
kalan parcalardan anlaşılmaktadır. · 

Yapının beden duvarları molbz taş ve tuğla ile yapılmıştır. 
iri ve ,kücük parçaların meydana getirdiği taş sıraları iki sıra 
tuğla ile değişimli olargk devam ederler. Kubbe kasnağı üc sı
ra tuğla . iki sıra kesme tas ve aralarında dikey tek tuğla örgü-
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lüdür. Yakın zaman.da çimento ile sıvanan kubbe eteği iki sıra 
kirpi saçaklıdır. Caminin beden duvarları da kasnakta olduğu 
gibi iki sıra kirpi saçaklıdır. 

Caminin bünyesinde, kuzeybatı köşesinde yer alan mina
reye asıl ibudet mekônındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. İki sı
ra tuğla ve moloztaş örgülü minarenin kaidesi sekizgen olup, 
üçgen yüzeylerle geçişin sağlandığı silindirik gövdesi tamamen 
yıkılmıştır. 

\ •, 

Hatice Sultan Cami planı 
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HAYREDDİN (HAYRÜDDİN) PAŞA CAMİİ MİNARESİ 

Tuz Pazarı Semtindedir. 1. Sultan Mura'd zamanında, Çan
dırlı Kara Halil (Hayreddin) Paşa tarafından yaptırılmıştır. 

Çatılı olan cami tamamen yıkılmış, bugün yerinde arsa 
ve binalar vardır. Yapıldığı devirden geriye kalan minarenin 
sadece Kare kaidesi sağlam olarak günümüze Kaaar gelebil
miştir. 

hayreddin Camii minare kaidesi 
Minarenin Kore ı<aidesi, üc sıra tuğla, bir sıra kesme taş, 

aralarında dikey tek tuğla ile örgülüdür. Kaide üzerinde göv
de yükselmektedir. Silindirik gövde kısmından çok az bir bö
lüm kalmış, kalan izlere göre tuğla ile yapılmış zikzak motif· 
lerl görülmektedir. Tuğla gövdenin tamamının zikzak ve yaba 
motifleri ile örülü, altı sıra stalaktitli şerefe altına sahip, pe
tek kısmının gövdenin devamı gibi tuğla ile inşa edilmiş oldu
ğunu minarenin eski fotoğraflarından ve yazılı kaynaklardan 
ôğrenmekteyiz. · 

Cami ve minareyi yaptıran Hayreddin Paşa, İznik'teki Ye
şil Camii de yaptırmış, Orhan Gazi devrinde Bilecik ve İznik 
kadısı olmuş, 789 H. (1387) yılında vefat etmiştir. Kabri İznik'
tedir. 
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HIDIRLIK (HIZIRLIK) CAMİİ 

Pınarbaşı Meydanında, Hıdırl ık Mahallesi, Nilüfer Soka
ğındadır. Sultan Murad Hüdavendigôr'ın kızı Nilüfer Hatun ta
rafından yaptırılmıştır. 

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami, 
iç ölçüleri 5,85X5,90 metre olan ana mekônla, doğu yönünde 
buna ekli 2,0SXS,90 metre iç ölçülerinde bir son cemaat yerin
den ibarettir. 

Caminin doğu ctfphesini ·işgôl eden son cemaat yeri bü
yük sivri kemerli, eyvan görünümündedir. Asıl ibadet mekanı
na, doğu-batı yönleri kapalı olan son cemaat yerindeki bir 
kapı ile girilir. 

içeride üçgen kuşak üzerine oturan kubbe, dıştan sekiz
gen kasnaklı olup, dıştan kiremitle örtülüdür. Ycpının doğu ve 
kuzey duvarında yer alan iki pencere. düz lentolu, dikdörtgen 
biçimindedir. Kubbe kasnağında üç sivri kemerli pencereden 
giren ışık, loş olan mekanı biraz olsun aydınlatmaktadır. 

Sivri kemerli, 0,43 metre derinliğinde, dört köşeli bir niş 
halinde olan mihrabı yenilenmiştir. 

Hıdırlık Uamıı 
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Hıdırlık Camii olanı 

Caminin beden duvarları bir sıra moloztaş. bir sıra tuğla 
lıe örülmüştür. Kirpi saçaklı yapının üzeri kiremitle örtülü, sağ
lam ve ibadete. acık durumdadır. Yapının minaresi yoktur. 

Pınarbaşı Meydanı Camiini yaptıran Sultan Hüdavendl
gôr'ın kızı Nilüfer Hatun'un vakfıdır. Bu alanın bir kervansaray 
yeri olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. 
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HOCA ALI ZADE CAMii 

Kız Lisesi doğusu, Atatürk İlkokulu batısında, Ali oğlu So
kağındadır. il. Sultan Murad devrinde, 843 H. (1439) yılında 

Hacı Ömer Oğlu Hoca Ali tarafından yaptırılmıştır. 

Cami kapısı üzerinde. 50X74 cm. ebadında mermer üzeri
ne nesih harflerle Arapça olarak, dört satır halinde yazılan 

kitôbesi şöyledir : 

1 - Emere bl blno-1 hôzel-mescld-il'mübarek-lş-şerlf 

hasbeten llllôh ve taleben 

2 - Ll-llkalhi'l-kerim yevme la yenfau m61ün ve 16 benQ
ne 1116 men eta 

3 - Allahe bl kalbin selim Hoca Ali bin el-Hacı Ömer 
uflye anhümo 

4 - Fi zaman-Is-Sultan Murad bin Mehmed bin Bôyezld 
Han sene selôse ve er~alne ve semone mle. 

Türkçesi : 
Bu mübarek mescidi şerifin yapılmasını (Allah rızası için, 

mal ve evlôdın fayda vermediği, ancak iyi kalp ile gelmenin fay
da verdiği gün -kıyamet- Allahına kavuşmayı istediğinden) Ha
·-:ı Ömer oğlu Hoca Ali (Allah taksiratını affetsin) Bôyezid 
oğlu Mehmed oğlu Sultan Murad zamanında emretti. Sene 
843 H. (1439). 

Asıl ibadet yeri; 8,69X8,97 metre ebadında olan caminin 
yanları kapalı, ahşap catı ile örtülü, revakla birlikte genel ola
rak dikdörtgen bir alana oturmaktadır. 

Yapının kesme taş ve tuğla sıralarından meydana gelen 
almaşık duvarlarında, iki sıra yatay tuğla, bir sıra kesme taş 
ve aralarında dikey tuğla kullanılmıstır. 

Beden duvarlarınaari kubbeye geçiş zengin bir baklavalı 
kuşakla sağlanmıştir. Bademlerın etrafına zırhlar çekilmiştir. 
Kasnak sekizgen olup iki sıra kirpi saçakla son bulur. 

Yapıyı kasnakta üc, duvarlarda altta sekiz, üstte yedi pen
cere aydınlatmaktadır. Revak yanlarındaki pencereler sonra
dan kapatılarak, revak direkleri yerine yuvarlak kemerli bir du
var çekilmiştir. 
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Hoca Ali Zade Cami_i 

i 

Mihrabı orijinalliğini kaybetmiştir, bugün yarım kubbe 
şeklinde olup yağlı boya ile boyanmıştır. Doğu ve batı duvar
larında daire içinde Besmele ve Fôtiha süresi yer almaktadır. 

Minare tieKızgen kaideli. üst kısmınaa titır<iz adet sivri 
kemerli kitôbeliği vardır. Küpün bir dilimi mermer. bir dilimi 
tuğladır. Şerefe altı beş sıra stalaktitli ve külôhı yenidir. Bah
cesindeki hazirede çok güzel mezar taşları vardır. 
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Yeşil • Emirsultan yolunun altında. Hocataşkın Sokağında 
bulunmaktadır. Fatih devrinde Molla Hüsrev'den ders alan Taş
kın SQfi tarafından yaptırılmıştır. 

Mescld, içten ice 9,95X10,00 metre ebadında, ahşap ta
vanlı, catılı ve kiremitle örtülüdür. 

Hoca Taşkın Camii planı 

3,60X10,00 metre iç ölçüsündeki son cemaat mahalli ye
nilenmiş, günümüzde Camii Güzelleştirme Derneği olarak kul
lanılmaktadır. 

Basık kemerli bir kapıdan ana mekana girilmektedir. 
. Bugün tavanlı olan mescidin daha önce kubbeli olarak ya
pılaıgını belirleyen köşelerdeki panaantif kalıntılarınaan an
laşılmaktad ır. Bu kalıntılar bugün de acıkça görülmektedir. 
Caminin ölçülerinden de anlaşılacağı gibi ic ölçüleri arasında 
0,05 metre gibi cok az bir farklılık vardır. Kare sayılabilecek 
ebatdaki mescidin kubbe ağırlığını taşıyan 0,95 metre kalın · 

lıkta beden duvarlarına sahip oluşu. yapının kubbeli olabile-
ceği ihtimalini daha da kuvvetlendirmektedir. 



Mescidin doğu, batı duvarlarında yer alan demir parmak
lıklı, dıştan sivri. içten tek merkez kemerli ikişer alt sıra pen
ce:e ve bunların üzerindeki pencerelerle içerinin aydınlığı 
saglanmıştır. Güney duvarında yer alan alt pencereler dolap 
haline getirilmiş olup, üst sıra pencereler açıktır. 

Mihrab, kavsarası yeaı sıra nıu"u. ııu:sıı, O,oü metre aerin
liği~de, ~eş köşeii, dış yan köşelikleri yarım sütunceli bir niş 
h~lınded_ır. Çevresi sonradan yazıldığı kanısını veren ôyetlerle 
suslenmıstir. 

Yapının bünyesine bitişik batı yönünde yer alan minare 
s~~izge~ kaideli, iki sıra tuğla ve moloztaşla inşa edilmiştir: 
Gov.desı yıkılan minarenin kaidesi üzerine, kesik koni şeklin
dekı kısımdan sonra. dört sıra kirpi saçak dizili şerefe altı vCJ 
petek bölümü ilôve edilmistir. 

Hoca Taşkın Sultanönü Kasabasındandır. Molla Hüsrev'e 
hizme_t ~tmiş, ond~n ders almış, daha sonra_ tasavvuf yolunu 
seçmıştır. Yaptırdıgı mescidde vaiz olmuş, mahalle ve sokağa 
adını bırakmıştır. Sultan Bôyezid devrinde vefatı ile mescidinin 
vanına gömülmüştür. 

İBNİ BEZZAZ (BEKÇi) CAMİİ 

. incirli Caddesi üzerinde, bulunmaktadır. Celebi devrinde 
lbni Bezzaz adı ile anılan Hafizüddin Efendi tarafından yaptı~ 
ı ılmıştır. Bezzaziye adlı Fetva Mecmuasının sahibi Hafizüddin 
Efendi Bursa'ya gelerek, Molla Fenôri ile sohbet toplantıları
na katılmış, 1423 - 1424 yılında vefat etmiştir. 

Bilinmeyen bir tarihte meydana gelen deprem sonucu 
cami~in batı._yön_ünde bulunan minaresinin şerefe ve petek kıs~ 
rııı bınanın uzerıne devrilmiştir. Bu nedenle ana mekôn kub
besi, mihrab duvarının büyük bir kısmı ile son cemaat yerinin 
l<emer ve tonozları tamamen yıkılmıştır. Yıkılan yerler mahal
!.e sôkinleri tarafından onarılarak, çöken kubbe ve tonozların 
uzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. Bugün Vakıflar Genel Mü
dürlüğü'nün önd·3rliğinde, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kuru
mu tarafından onarılmaktadır. 

. _An?. h_?tf~rı ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami
nın _ıç olçu~erı 7,89X7,94 metre olan bir hacimle, kuzeyde bu 
h~cıme eklı 3.40X7,89 metre ölçüsünde bir son cemaat me
kanından ibarettir. 
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lbni Bezzaz (Bekçi) Camii 

Tamir sırasında iki katlı ve çatılı olan son cemam yerı, 

üzerindeki belirgin kemer izleri; aslında ortada dar. yanlarda 
geniş ve üç bölmeden oluştuğunu kanıtlamaktadır. Kemer 
(jzengileri, ahşap gergi izleri bu olasığı daha da kuvvetlen
dirmektedir. Kalkan duvarının saçak altından kemer üzengi 
hizasın.1 kadar inen, dışa çı kıntılı geleneksel çerçevenin baş
langıç yerleri. iki yan duvarda da görülmektedir. 

Son cemaat yerinin, orta bölmesinde mermer söveler üs
tüne geçmeli taşlarla basık kemerli bir girişi vardır. Kapı üs
tünde nefis bir sülüsle «İnnessalôte kônet a; eı mü'minine ki
taben mevkOten» Ayet-i Kerimesi yazılı bir levha bulunmak· 
tadır. Bu ôyetin Türkçesi : «gerçekten namaz bütün mü'min
lere vakitli olarak farz kılınmış ve yazılmıştır» şeklindedir. 
Yazı levhasının üzerinde mermerden sekiz adet dendan mo
tifi işlenmiş, ortaları da koyu renk taştan kakma helezoni 
küçük kabaralarl<J süslenmiştir. Bugün bu dendan motiflerin
tten bir tanesi kırılmıştır. Yine denden motifleri arasında bit
l<isel süsler oldugunu kanıtlayan izler halen mevcuttur. Kaoı 
kanatları demir parmaklıklıdır. Mermer kapı söveslnln iki yanı 
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kabartma olarak yapılmış, ucu püskülle sona eren dört sıra 
mukarnaslarla tezyin edilmiştir. 

Son cemaat yerinin yan bölmeleri onlkl sıralı oyma ve 
mermer parmaklıklıdır. Soldaki parmaklık kaldırılarak sıvan
mış, üç bölmenin açıklıkları camekônla kapatılmıştır. Duvarlar 
ve ortadaki iki ayak; iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve ara
larında dikey tuğlalarla örülmüştür. 

ic kapı kemerinin üstündeki yan köşelerde bitkisel mo· 
•itler girift olarak işlenmiş ve üstünde aynı güzel sülüsle 
Ayet-i Kerime kabartma olarak yazılmıştır. Kapı kemer alınlı
ğında yağlı boya ile Kelime-i Tevhid yazılıdır. Kapı sövelerinin 
ıci profilli, ucu püsküllü motiflerle süslenmiş, ahşap olan kapı 
kanatla rı tamir sırasında orta tablaları yenilenmiştir. İki uc 
:abla eskidir. Üstteki tablalarda Ayet-i Kerime yazılıdır. 

Çatı arasında ve minare kaidesine yakın köşede, orijinal 
kubbe eteği baklavalarıno bakarak. asıl ibadet mekônının tek 
kubbe ile örtülü olduğu acıkça görülmektedir. 

lbni Bezzaz Camii içi 

Mihrap duvarının tamiri sırasında orijinal duvar örgüsüne 
uyulmam :ş, alt pencereler kapatılmış ve yenilenen bu cephe
aeki mihrap do değişmiştir. 

Caminin beden duvarları iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş 
ve aralarında dikay tek tuğlalarla örülmüştür. 
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lbni Bezzaz Camii planı 

Batı duvarında yer alan iki aıt pencere sivri kemerli ve 
tuğla örgülüdür. Pencere alınlığı dikey ve yatay tuğla işlemeli, 
mermer söveli ve demir parmaklıklıdır. Doğu duvarındaki pen
cernler aynı tarzda yapılm ış ve işlenmiştir. Sivri kemerler iki 
tuğla ve aralarında bir kesme taş örgülüdür. Pencere alınlı

ğında altıgen taş parçalarının aralarında üçgen tuğlalar, diğe
rinde dört sıra üçgen tuğla ve üçgen taşla r birlikte kullanıla
rak farklı bir süsleme meydana getirilmiştir. Dış cephede ve 
son cemaat yerindeki izlerden camir. in kirpi saçaklı olduğu 

anlaşılmaktadır. . 
t;amının bünyesinde ve batı yönünde yer olan mınore on

gen kaideli, silindirik gövdelidir. Kaide iki sıra tuğla ve bir 
sıra kesme taş örgülüdür. Gövdeye geçiş bir mermer, bir tuğ
la örgülü üçgen satıhlorlo sağlanmıştır. Silindirik gövde şerefe 
altına kadar aralıksız devam . eden tuğla örgülü motiflerle iş
lenmiş olup, şerefe altı beş sıra kirpi saçak dizisi ile kurul
muştur. Tuğla örgülü petek kısmı sıvanarak, üzeri sivri bir · kü
lôhla örtülmüştür. 
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İBRAHİM P.AŞA (ÇANDARLI) (MA.~KEME) CAMİİ 

Kız Lisesi Sokağı ile İbrahim Paşa Sokağının kesiştikleri 
köşede yer alır. Celebi Sultan Mehmed zamanında Hoca Mus
lihiddin tarafından yaptırılmıştır. 

İ!k yapıldığı devirde mescid iken. 1024 H. (1615 Nisan) yı
lında Sultan'ın izni ile camiye dönüştürülmüştür. Ana hatları 

He dikdörtgen bir plan şeması gösteren caminin iç ölçüleri 
7.6.7X8,10 metre olan bir ana mekôn ile kuzey yönünde buna 
eklenen 4,45X7,94 metre ic ölçülerindeki bir son cemaat yerin
den ibarettir. 

Son cemaat yerinin batı yönündeki penceresi kapatılmış. 

doğu yönünde yer alan pencerenin sivri kemeri iki tu~la, bir 
taş dizisi ile örülmüş ve tuğladan kuş gagası. zencirek motifi ile 
cercevelenmiştir. Pencere alinlıklarına taş ve tuğlalarla bak
lava motifi işlenmiştir. Pencerenin üzerinde tuğla tezyinatlı. 

sivri kemerli bir niş yer almaktadır. Son cemaat yeri asıl iba
det mekônındarı daha aşağı seviyede a:-ışap tavanlı ve üzeri 
catı iJe örtülüdür. 

Prizmatik üçgenler (Badem) üzerine oturan ana mekôn 
kubbesi, dıştan sekizgen kasnaklıdır. Yapının dört ana duva
rında yer alan pencerelerle içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Alt 
pencereler söveli, geçme ~demir parmaklıklı ve sivri kemer 
alınlıklıdır. Üst sıradaki pencerelerle kasnak pencereleri sivri 
kemerli ve alcı şebekelidir. 

Caminin iç duvarları sonrada!) yapılan sıvalarla orijinalli
ğini . kaybetmiştir. Geniş. yüksek cerceveli, beş sıra mukarnas
li ve yarım daire kesitli niş halindeki mihrabı ilk yapıldığı dev
rin özelliklerini günümüze kadar koruyabilmiştir. 

Duvarlar dışta üc sıra tuğla, i~i sıra kesme taşla örülmüş, 
doğu cephesinde. pencere kemerlerinin üstünd~. iki :tı,ığla,. bir 
taşla yapııan kuş gagası şeklınde bir ze;ıcireı< motifi ile cerce · 
velenmiştir. İki pencerenin kf3mer üzengi hizasında ve arasın 
da dikdörtgen biçimindeki niş; yatay ve dikey tuğlalarla geniş 
derzli oh.ırak işlenmiştir. Güney duvarı sıvalı olan camının 

taştan yapılmış· s~1cak silmesi bir iniş ve bir çıkışla beden du
varlarını dofanmal<tc.::ıdır. Sekizgen kasnağın taşıdığı kubbe dış
ton kurşun.la 'kaplı ve .rki. sıra l_<i.rpi saçaklıdır. 
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Minareye asıl ibadet mekôrıının doğu köşesindeki ka
pıdan çıkılmaktadir. Kubbe hizasına kadar yü~selerı · kesme 
taş. tuğla örgülü kaide sekizgen olup yapıya bitişik durum
dadır. Gövdeye geçiş üçgenler yardımı ile sağlanm ıştır. Bu üç
gen yüz·:ıyler mP-rmerle. kaplanmıştır. Silindirik gövde tuğla 
örgülü ve üzeri sıvalıdır. iki sıra tuğla ve te~ te~e dişli bileziğin 

üstünde şerefe yer almakta. petek kısmı sivri bir külôhla son 
bu lmaktad ır. 

lbrahim Paşa Camii planı 
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İMARET-İ İSA BEY MESCİDİ 
Kale içinde, Devlet Hastanesi önünde yer almaktadır. 

Celebi Mehmed'in baş veziri Bôyezid Paşa'nın oğlu İsa Bey 
tarafından il. Murad Devrinde, XV. yüzyıl başlarında yaptırıl
mışt ır. 

1::3ursa mescidlerinin içinde ölçü bakımından en küçükle
rindendir. Mescid içten içe 6.40X6.40 metre ölçüsünde olup 
üzeri dıştan kurşu n kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Beden du
varlarından kubbeye geçiş baklavalı bir kuşakla sağ.lanmıştır. 
Sekizgen kasnakta üç pencere yer alır. Mihrabın karşısındaki 
pencere kapatılmıştır. Mihrab yanındaki iki sivri kemerli pen
cere sonradan dolap ha line getirilmiştir. Beden duvarlarında 
oniki adet pencere yer almaktadır. Alt sıra pencereler demir 
parmaklıklı ve sivri kemer alınlıklıdır. 

Son cemaat mahalli yol yapımı sırasında çapraz oir şe
kilde kesilmiş, yalnız minare tarafındaki yan duvar kalmış, 
kalan kısmın bir bölümü ahşaptan oda haline getirilmiştir. 

-_.._.._ 
.., .. ~ 

'\•• 

... :;::k· - -
imareti /sa Bey Mescidi 

Mescid iki sıra tuğla . bir sıra moloztaş ile öruımüştur. 
Mihrabı sade çerçeveli. dört sıra mukarna sl ı bir yaşmağa sa
hiptir. Köşelerinde iki yaprak vardır. Bursa'nın cami ve mes
cidleri içinde mihrab yönü en doğru olanlarındandır. 
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Kuzeybatı köşedeki minareye son cemaat mahallinden 
çıkılmaktadır. Sekizgen minare kaidesinden. üçgen yüzeylerle 
silindirik gövdeye geçilmiş, şerefe altında dört sıra kirpi sa
çak dizisi ile kademelendirilmiştir. 
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imareti /sa Bey Camii planı 
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İSA BEY FENARi (GÜDÜK MİNARE) CAMİİ 

Alôaddin Caddesinin batısında, XV. yüzyıl sonlarında, Mol
la Fenôri'nin torunu lsa Bey tarafından yaptırılmıştır. 

Cami 8,13X8,13 metre iç ölçülerinde, kare planlı olup priz
matik üçgenler (badem) üzerine oturan bir kubbe ile örtü
lüdür. 

Son cemaat yerinin doğu-batı yan duvarları ile kuzey yö
nündeki iki taş kaide yünümüze kadar gelebilmiştir. Sütunlar, 
kemerler ve üst urtüsü yıkılmış, yerine basit tarzda kiremitli 
bir çatı yapılmıştır. 3,96 metre derinliğindeki son cemaat ye
rinden 1, 10 metre genişliğinde bir kapı ile asıl ibadet yerine 
girilmektedir. 

Kare planlı ana mekônın üstünü örten kubbe dıştan sekiz
gen kasnaklı, içten prizmatik üçgenlerden oluşan bir kuşak 

üzerine oturmaktadır. Prizmatik üçgen kuşağın üzerinde bir 
sıra zikzak motifi yer almaktadır. 

Yapının dört una yönünde yer alan sekiz adet alt sıra pen
cere ile içerinin . aydınlığı sağlanmıştır. Dikdörtgen çerçeveli 
v~ demir parmaklıklı pencerelerin onarımlar sonucu sivri kemer 
alınlıkları doldurularak sıvanmış. asıl formunu kaybetmiştir. 

Mihrabı kapı aksının tam karşısında ve 0,60 metre derin
liğinde olup, mubrnosları kırılarak sivri kemerli bir ni.Ş haline 
getirilmiştir. 

1,02 metre kalınlığındaki" duvarlar kesme taş- ·örgülü asıl 

ibadet mekônının üzerini örten kubbe dıştan kurşunla kaplıdır. 

Yapıdan ayrı ve yapının kuzeydoğu yönünde minaresi yer 
. almaktadır. Kısa gövdeli oluşundan dolayı camiye <cGüdük Mi
nare» adı verilmiştir. 

Mollo Fen.ôri'ııin torunlarından lsa Bey'in, caminin karşı
sında bir de medres~si varmış. Bugün bu yapıdan geriye tek 
bir iz bile kalmamıştır. Bursa'da Basmacılar' Çarşısında ve 
Edirne'de hanlar '{Optırmıştır. 
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iSHAK ŞAH (KABAKCIJ (MÜFTÜ ÖNÜ) CAMİİ 

Setbaşı - Namazgôh yolu Kabakçı Sokak No. 62'dedir. Ka
pı üzerindeki silik durumda bulunan kitôbesinden, 824 H. (1421) 
yılında Celebi Sultan Mehmed devrinde, ~shak Şah tarafından 
yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Zaman zaman yapılan onarımlar so
nucu, yapı aslından uzaklaşmıştır. Kapı üzerindeki kitôbe şöy
ledir : 

Emere bi imôret-i hezel fakir-ül muhtacü ilôllôhi a'ni is
hak Şah bin ivaz Şah üs-Sultan Musa 824 H. 

Genel olarak dikdörtgen planlı . caminin, iç ölçüleri 
6,80X6,80 metre olan asıl ibadet mekônı ile kuzey yönünde 
buna ekli 4,00X6,80 metre ölçülerinde bir son cemaat yerinden 
ibarettir. 

Yol genişletmesi sırasında kuzey kısmı kesilmiştir. Ahşap 
revakları yıkılan son cemaat yerinin kuzey. doğu ve batı yan
ları kapatılarak üzeri ahşap tavanlı olarak yeniden yapılmıştır. 

Ana mekôn ahşap tavanlı, dikdörtgen çerçeveli altı adet 
alt sıra pencere ve sekiz adet üst sıra pencereler ile içerinin 
aydınlığı sağlanmıştır. 

Daire kesitli mihrap nişi 0,65 metre derinliğinde, kavsa
rası beş mukarnas sırası ile kuruludur. Orijinal mihrabı sade 
olup yağlı boya ile boyanm ıştır. 1950 yılında eklenen kadınlar 
mahfili ve minber ahşap olarak yapılmıştır. 

Caminin kuzeybatı köşesince yer alan minareye son ce
maat yerindeki küçük bir kapıdan çıkılmaktadır. Sekizgen ka
idesi üç sıra tuğla ve moloztaş örgülüdür. Üçgen yüzeyler yar
dımı ile silindirik gövdeye geçilmekte olup. gövde, petek ve siv
ri külôhı tamamen sıva lıdır. 

İVAZ PAŞA (KAZZAZHANE) (TAVUK PAZARI) (İMADİYE) 
CAMİİ 

Pirinç Hanı karşısındadır. Yeşil Külliyesinin Mimarı Hacı 
İvaz Paşa tarafından il. Murad devrinde yaptırılmıştır. 
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Cami. tamamen yeni baştan yapılmıştır. Eski durumunu 
Bursa hakkındaki yazılı kaynaklardan öğrenmekteyiz. Kaynak
lara göre; basit yapılı, saçaklarının güney tarafta olanları es
kiliğini koruduğu gibi, basit görünümlü minarenin şerefe altı gü
L:el mihrapçıklarla süslü ve eski devrin parçalarındandır. Üze
ıl ahşap ve kiremit örtülü olup 1854 yılında meydana gelen 
büyük depremde medresesi ile birlikte horab olmuş. 1860 yı

lında kôgir olaral< onarılmıştır. 1957 yılında çarşı ile beraber 
vandıktan sonra cami temele kadar yıkılmıştır. 1967 yılında ha
yır sahibi biri tarafından yeniden yaptırılmıştır. Eski yapıyla te
mel ölçülerinden başka benzer bir özelliği kalmamıştır. 

Cami kuzey-güney doğrultusunda, dikdörtgen planlı üzeri 
iki kubbe ile örtülüdür. Yapının beden duvarları kesme taş 

ve tuğla örgülü olup, tek minarelidir. Bugün cami sağlam ve 
ibadete acık durumdadır. 

İZZÜDDİN (PINARBAŞI) CAMİİ 

Pınarbaşı Semtinde, 1. Murad'ın kızı Nilüfer Hatun'un vak
fı olan arsa üzerine İzzüddin Bey tarafından inşa ettirilmiştir. 

Caminin beden duvarları moloztaş örgülü, çatılı ve üzeri 
kiremitle örtülüdür. Yapılan tamirler sonucu mimari . özelliğin! 
yitirmiş, şekli bozulmuştur. Sade bir minbere sahip olan cami, 
ibadete acık durumdadır. Ahşap minaresi yıkılmış, yerine 1960 
yılında Hüdavendigôr Camii minaresinin benzeri yapılmıştır. 

Cami, tarihi kıymeti bakımından önem taşımaktadır. 

lzzüddin Bey; Hüdavendigôr'ın kızı Nilüfer Hatun'un Emir
lerinden Togan Bey'in kardeşidir. 

KADEMERİ (ÇUKUR) CAMİİ 

Pınarbaşı Semti. Uzun Sokakdadır. il. Murad zamanında 
Ahi Kadem (Kademeri) tarafından yaptırılmıştır. 

Kareye yakın planlı, tek kubbeli olan caminin kuzeyinde 
ahşap bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Doğu ve batı yan 

- duvarları kapatılmış son cemaat yerinin. kuzeyindeki direklerin 
yerine bu gün bir duvar çekilmiş. kapının iki yanına iki pen
cere açılmıştır. Bu yeni yapılan son cemaat yerinin derinliği 

3,00 metredir. 
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. Cam~. içten içe 7,15X7,25 metre ölçüsündedir. Dıştan se
kızgen bır kasnağa sahip olan kurşunla kaplı kubbe, içeride 
üçgenlerin meydana getirdiği kuşağa oturmaktadır. Kasnağın 

dört ana yönünde kemerleri yarım daire kesitli dört pencere 
yer almaktadır. 

.. ~ih~abın tepesi beş dilimli yarım kubbe biçiminde, beş 
koşelı nış halindedir. 

Caminin beden duvarları ve sekizgen kasnak, tuğla hatır: 
lı taş ör~ü ile örülmüştür. Kesme taşların meydana getirdiği 

sıralar bır sıra tuğla ile değişimli olarak devam etmektedir. 
T?ş aralarına dikey tek tuğla konmuş, kubbe kasnağı iki sıra
lı kirpi saçakla sonuclandırılmıştır. 

Yapının her yönünde ikişer adet alt sıra pencereleri var
;'~· ~ü~ey ,,vönündeki pencereler kapatılarak dolap haline ge
.ırıl~ıştır. Ust sıra pencereler sivri kemerli olup mekônın ay
dınlıgı, toplam on~ltı pencere ile sağlanmıştır. 

Kubbe eteği hizasına kadar yükselen kesme taş ve ara
larında dikey tek tuğla örgülü minarenin kaidesi sekizgendir. 

Son cemaat yerinden acılan bir kapı ile minareye çıkılmakta
dır .. Bir mermer, bir tuğla örgülü yüzeylerle silindirik gövdeye 
gecılmekte. altıgen çinilerin yer aldığı bir bilezikten sonra altı 
sıra kirpi saçak dizili şerefe altı başlamaktadır. Petek kısmının 
üzeri kurşunla kaplı sivri külôhlıdır. 

KANBERLER (SİTTİ HATUN) CAMİİ 

Deveciler Caddesi üzerinde bulunan cami kitôbesinde de 
belirtildiği gibi 864 H. (1459 - 1~60) tarihinde Oruç Bey'in kızı 

Sitti Hatun tarafından yaptırılmıştır. 1956 yılında Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumunca son kez onarılmış ve ibadete açıl
mıştır. 

Asıl ibadet yeri 8,86X8,95 metre iç ölçülerinde olan cami 
üç bölümlü son cemaat yeri ile birlikte genel olarak dikdört~ 
gen bir alana oturmaktadır. 

Son cemaat yeri ortada dar, yanlarda geniş üç göz ha
lindedir. Orta göz beşik tonoz, yanlar aynalı'tonoz ile örtülüdür. 
Son cemaat yerine girişi sağlayan orta gözün sivri kemeri al-
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tında ikinci bir dilimli kemer yer almaktadır. Ayaklar kemer 
başlangıcına kadar üç sıra tuğla . bir' sıra moloztaş dizisiyle örül
müştür. Kemer bitiminden sonra onbeş sıra tuğla örgülü üç
gen şekillerle işli yüksek 'bir kalkan duvara sahiptir. Kemer 
üzengi hizasından başlayıp, iki sıralı kirpi saçağın altında de
vam eden. dışa çıkıntılı geleneksel çerçeve dolaşmaktadır. Son 
cemaat yerinin önü açık, yanları kapalı, doğu yönünde biı 

penceresi vardır. 
Çift merkezli bir kemer altında bulunan mermer sövell 

kapının kanatları ahşap olup, üst tablalarına kabartma olarak 
dualar yazılmıştır. Caminin inşa kitôbesi kapı kemeri üzerinde
dfr. Mermer üzerine sülüs harflerle Arapça olarak yazılan 
0.40X1,52 ~etre ebadındaki iki satırlık kitôbe şöyledir : 

1 - Emeret bl imaret-i hezel mescldi'ş-şerif-i'l-mübarek 
el merhume el-mağfure ila rahmetillahi teala Sitti 
HCitun bintl Oruç Beg afa'l-ahü anhüma amin · yarab. 

2 - Sümme evkafet il mesalihi'l-müslimin selasete ka· 
satile ve selase hôbiye mahfiyyün la yümle ve la 
yusta'mel minha femen ga\'.yere zalike kan-a'l-lahü 
·hasmühu seneti erbea ve sittine ve semane mle, 

Kanberler Camii giriş kapısı 
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Açıklaması : 

Bu mübarek mescidi şerifin yapılmasını Oruç Bey'in kızı 

mağfur ve merhume Sitti Hatun emretti. Allah her ikisinin tak
siratını affetsin. Bilôhere Müslümanların işlerine yarasın diye 
yer altında gizli üç su yolu ile üc kuyuyu vakf ve imar etti. O 
şartla ki bunlardan ne su doldurulacak ne de bunların suları 
kullanılacak. Bu şartla rı değ işti renin dôvacısı Allah olsun sene 
864 H. (1459 - 1460). 

Kanberler Camii 

Ana mekôn içten ba klavalı kuşağa, dıştan sekizgen kas
nak üzerıne oturan tuğla örgülü, kurşunla kaplı bir kubbe ile 
örtülüdür. 

Alt sırada sekiz, üst sırada altı, kubbe kasnağındaki üc 
pencere· ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Alt sıra pencere ka
r.atları ahşaptan yapılmıştır. Doğu ve batı yönünde yer alan 
alt sıra pencerel.3rin sivri kemerli alınlıklarında tuğla örgülü 
zikzak, testere dişi, tuğla ve taş birlikte kullanılarak meydana 
getirilen altıgen şekiller dikkati çekmektedir. 
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Kanberler Ca mii 

üc yapraktaı1 oluşan başlıkları ile dış yan köşeliklerdeki 
kalın gövdeli sütunceler yedi sıra stlaktitle kurulu mihrap ni
şini destekler durumdadır. Zengin çerçevesi ve üstteki silme
li tôcı ile yüksek görünümlü mihraba sonradan yağlı boya ile 
püskül, perde ve şamdan resmi yapılmıştır. 

Caminin batısındaki, kapısı son cemat yerine açılan mina
re tuğla-taş örgülü sekizgen bir kaide üzerinde yükselmek-

tedir. 
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Kanberler Camii planı 

1oc 

KARAKADI MESCİDİ 

Karakadı Mahallesindedir. Fatih Sultan Mehmed zamanın
"'a. Seyyid Hüseyin Hüsameddin Karakôdi •arafından yaptırıl
mı:;;eır. Bugün şahıs malı olan mescid, sünger deposu olarak 
kullanılmaktadır. İçinin tamamen dolu oluşu nedeniyle detaylı 
olarak inceleme olanağı bulunamamıştır. 

Karakadı Mescidi 

Yapının asıl girişi kuzeyde iken bugün kapatılmış, doğu 
duvarındaki pencerelerinden biri genişletilerek giriş sağlan

mıştır. Beden duv\lrları moloz taş ve tuğla ile örülmüştür. Dış
tan sekizf)en kasnak, iki sıra kesme taş, araları dikey tuğla 
örgülü olup, iki sıra kirpi saçakla son bulur. Kubbe, dıştan top
rakla örtülü, bakımsızlık nedeni ile ağaç ve otla kaplıdır. Kas
nakta doğu, batı ve .güney yönlerde sivri kemerli üç pencere 
vardır. 

Mescidin asıl ibadet mekônı kare veya kareye yakın plan
lı olup, kubbeye geçiş prizmatik üçgenler (Bademler) yardımı ile 
sağlanmıştır. Kubbe günümüze kadar gelebilen yer yer harap 
olmuş bitkisel ve geometrik motifli kalem işleri ile süslüdür. 
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Mihrap kavsarası beş sıra mukarnaslıdır. Sağında ve so
lunda birer oencere vardır. 

Mescidı .. bünyesinde, kuzeydoğu köşesinde yer alan mi
narenin kaidesi kalmış, üst kısım yıkılmıştır. Sekizgen kaide 
iki sıra tuğla, iki sıra taş dizisi ile örülmüştür. 

Çevresinin dükkônlarla kapatıldığı yapının son cemam 
mekônı hakkında bir fikir edinilememiştir. Doğu yönünde biri
ketle bir ilôve yapılmış, hüviyetinden uzaklaştırılmak istenmiş
tir. Buna rağmen ana hatları ile karekterini koruyan bir ya
P.tdır. 

KARA ŞEYH CAMii 

Atatürk Caddesinden Başak Caddesine dönüldüğünde 
sağda görülen ilk camidir. XVI. yüzyılda yapılmış, uzun yıllar 

kütüphane olarak kullanılmıştır. Bugün sağlam ve ibadete açık 
durumdadır. 

Ana hatlarıyl11 dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami
nin, iç ölçüleri 8,20X8,25 metre olan kareye yakın bir hacimle, 
Kuzey yönünde buna ekli 4,30X8(25 metre iç ölçülerinde bir son 
cemaat yerinden ibarettir. 

Son cemaat yeri; ortada dar, alçak, sivri ve Bursa kemer
li, yanlarda geniş ve yüksek tek merkez kemerlerle üç göze ay
rılmıştır. Yanları kapalı, üstü tonoz örtülüdür. Yüksek kalkan 
duvar üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey 
tuğla ile örülmüştür. Üst ve yanlarda dışa çıkıntılı çerçeve do
lanmaktadır. Her üç kemerin üstünde sivri kemerli birer niş 
bulunmaktadır. İki yan nişlerde deniz dalgası, ortada yatay ve 
dikey tuglalarla örgü motifi işlenmiştir. 

Caminin beden duvarları moloztaş ve tuğla ile örülmüş

tür. Sekizgen kubbe kasnağı iki sıra kesme taş, aralarında di
Key tuğla örgülü, iki sıra kirpi saçaklı olup kubbe dıştan kur
şunla kaplıdır. 

Doğu, batı ve kuzeyde sivri kemerli ikişer alt pencereye 
sahiptir. Doğu ve batıdaki pencerelerin arasında küçük birer 
niş yer almaktadır. Üst sıradaki pencerelerle kasnak pencere
leri sivri kemerli alçı şebekelidir. Ana mekônın aydınlığı on
attı pencere ile sağlanmıştır. 

Ana mekôn kubbesi, baklavalı kuşağa ve dıştan sekiz kö
şeli kasnağa oturmaktadır. 
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Kara Şeyh Camii 

Dikdörtgen çerçeve ile sınırlandırılmış beş köşeli mihrap 
nişi. 0,66 metre derinliğindedir. Kavsara beş sıra mukarnaslı 

olup, yaldızla boyanmıştır. Mihrap kavsarasının üst iki yanında 
kabartma bitkisel kabara motifi vardır. 

Günümüz ağaç işçiliği ile yapılmış minberi yenidir. 

Minare; caminin doğu duvarına bitişik ve girişi ana me
kôna açılmaktadır. Moloztaş ve tuğla örgülü kaide sekizgen
dir. Gövdeye geçiş tuğla ve mermer üçgen satıhlarla sağlan

mıştır. Silindirik gövde tuğla ile örülmüştür. Şerefe altı dört 
sıra kirpi saçak dizilidir. Petek ve kurşunla kaplı sivri külôhı 

yenilenmiştir. 
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KAVAKLI CAMii 

Kavaklı Caddesi No. 19'da yer alan cami, Sultan Hüda· 
vendigôr devrinde Bursa Kadısı Koca Nôib tarafından yaptı

rılmıştır. 

Camı. içte 8,75X8,80 metre ebadında olup üçgen kuşak 
üzerine oturan tek kubbe ile öıtülüdür. 

Yenilenen ahşap son cemaat mahalli batıdadır. Ana me
kôna son cemaat yerinden bir -kapı ile geçilir. 

içeriden üçgenlerle geçişin sağlandığı kubbe, dıştan se
l<izgen kasnaklıdır. Kubbe ortası. kubbe eteği, geometrik ve 
oitkisel_ motifli kalem işleri ile süslüdür . 

Kavaklı Camii Taoon Süslemesi 
Yaµının doğu ve batı duvarında yer alan demir parmak

lıklı pencere kemerleri tek merkezlidir. Diğer iki yöndeki pen
cereler ise kapatılmıştır. Kasnakta sivri kemerli üç pencere 
yer almaktadır. 

Mihrap sade ve üç köşelidir. 0,33 metre derinliğinde, te
pesi sivri kemerle son bulmaktadır. 

Caminin beden duvarları tamir görmüŞ ve değişimlere uğ
ramış olup, güney ve doğusu bitişik evlerle kapatılmı$. ku-
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ıey duvarı tuğla ve tuğla hatıllı kefeki taşla örülmüştür. Kub
be dıştan kurşunla kaplıdır. 

Daha önce ahşap minareli iken 1890 yılında bugünkü ha
liyle inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşesinde, caminin beden du
varı üzerinde yükselmektedir. Silindirik tuğla gövdeden sonra 
stalaktitli şerefeye sahiptir. Petek kısmı. silindirik formlu olup 
sivri külôhı kurşunla kaplıdır. 

Cami; çeşitli yerlerde kırk yıl Kadılık etmiş, Yıldırım için 
Germiyanoğlu'nun kızını almaya giden heyetin başkanlığını 
yapan, meşhur Bursa Kadısı tarafından yaptırılmıştır. Bu zat 
Koca Efendi, Kadı Efendi, Koca Naib adları ile de anılmakta
dır. Uzun ömürlü olması nedeniyle «Koca» sıfatını kazanmış
tır. 1329 yılında Kadıasker olmuş, 1372 yılında vefat etmiştir. 
Mezarı Bursa Mevlevihanesinin karşısında iken, bugün mev
cut değildir. 

Kavaklı llat.1 •• _ 
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KAYAN (KAYGAN) CAMii 

Kaygan Çarşısına inen Keresteciler Coddesinln sağında· 
dır. ilk olarak Fatih devrinde Kaygan Musa oğlu Mehmed ta
rafından yaptırılmış. Söle Mehmed Paşa•da paraca yardım et
miştir. 

Caminin ilk yapıldığı devrindeki plan ve inşa tarzı, gü
nümüzdeki yapı ile farklılık göstermektedir. Yazılı kaynaklara 
göre; cami sekiz kubbeli olup ortadaki kubbenin altında min
ber, yanlarda iki mihrabı bulunmaktadır. Minaresinin, biri kur
şunluk hizasında, biri üstte iki şerefesi vardır. Ezanlardan üçü, 
birinde. ikisi 'diğerinde okunmaktadır. Binayı yaptıran Kaygan 
Musa Efendi'nin parası yetmediği için Kazzazoğlu Söle Meh
med Paşa'dan yardım istemiş. Mehmed Paşa da minareleri 
istediği formda yapması koşulu ile yardımda bulunmuştur. 

Deprem ve yangınlardan sonra harap olan caminin yeri· 
ne 1290 H. (1873) yılında emekli Kolağası Halil Efendi, camiyi 
ougünkü şekil ile yeniden yaptırmıştır. 

Bu aşamalardan anlaşıldığına göre cami; ortada bir bü
yük, yanlarda dört küçük kubbeden oluşan ana mekônla, üc 
kubbe ile örtülü bir son cemaat yerinden ibaret iken, bugün
kü şekli ile caminin ortada dilimli bir kubbesi vardır. Yanlarda 
içten çapraz tonoz, dıştan çatı ile örtülüdür. 

Kuzey yönünde yeniden yapılmış olan son cemaat yerı 
3,15X17,10 metre iç ölçüsünde, düz betonarme tavanlıdır. Ana 
mekôna giriş kapısının iki yanında daire kesitli mihrap nişleri 

ve birer alt sıra pencere bulunmaktadır. 
Kuzey, doğu ve batı yönünde olmak üzere üç girişi bu

lunan asıl ibadet yeri, 17,10X17,35 metre iç ölçüsündedir. Orta
da sekiz dilimli kubbe, 0,50X0,50 metre ebadındaki ahşap 
ayakların meydana getirdiği 7,73X7,73 metrelik kare bir alanın 
üzerini örtmektedir. Ayaklar beden duvarlarına gemi teknesi 
formundaki kemerlerle bağlanmıştır. Köşedeki bölmeler çap
raz, diğer bölmeler basık tonoz örtülüdür 

Doğu ve batıda üç, kuzey ve güneyde iki, kmmuMu ıse se
kiz adet kaş kemerli pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır~ 

Mihrap yanın daire kesitli sade bir niş halinde olup, 1873 
tarihiQe aittir. 1, 10 metre derinliğinde, tepeliği beş sıra sil
melidir. 
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Kayan Camii Planı 

KEFEN SÜZEN MESCiDi 

-Dgya Kadın· Mahallesi, No.. 33'de, 1850_ adada kayltlı olan 
mescid Kefen Süzen adı ile anılan Hoca Mehmed tarafından 
Fatih aevrinde yaptırılmıştır. 

Tuğ.la ve moloztaşla örülmüş beden duvarlarına sahip 
olan mescld tek kubbelidir. 

Kuzey yönünde yer alan son cemaat yeri, ahşap sunaur
malı ve üzeri kiremitle örtülüdür. Yapılan değişiklerle ön cep
hesi camekanla kapatılmıştır. 7,5oxs: 10 metre · iç ölçülerindeki 
~sıl .ibadet mekanının sekizgen olan yüksek ve sağır kasnağı 
uzerıne oturan kubbe dıştan kiremitle kaplıdır. 1950 yılında yı

kık halde olan kubbe 1953 yılında yeniden yapılmış. üçgen 
kubbe geçişleri sonradan yapılan sıvalarla belirsiz duruma 
getirilmiştir. 
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Kefen Süzen Camii 

Yapının doğu, batı ve kuzey duvarında yer alan ikişer al~ 
pencere demir parmaklıklı, sivri kemerlidir. Güney duvarın
daki alt pencereler örülerek dolap haline getirilmiştir. Üst pen
cereler, kuzey duvarı dışında ikişer adet sivri kemerli olup, 
kubbe kasnağında pencere yoktur. 

Mihrap sade ve tepesi sivri kemerli bir niş halindedir. Du
varlarda yerden 1,00 metre yükseklikte sonradan yapılan mer
mer kaplama, mihrap nişinde de deyam etı:nektedir. 

Yapımında moloztaş ve tuğla malzemenin birlikte kulla
nıldığı ırıescid duvarları iki sıra kirpi saçakla sonuçlanmaktadır: 

üst tarafı 1956 yılında yeniden yapılmış olan. doğu duva
rına bitişik minaresi sekiz9en kaidelidir. 

Bugün bir şahsın malı olan mescid sağlam ve ibadete 
acık durumdadır. 
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KiREMiTCi (SİNAN BEY) CAMii 

Kiremitçi Mahallesinde bulunan cami XVI. yüzyı l ortaların
dan Pir Mehmed oğlu Sinan Bey tarafından yaptırılmıştır. 1977 
yılında yapılan çalışmalarımız sırasında mahfelde asılı duran 
tamir kitôbesini 1978 yıılnda tüm araştırmalarımıza rağmen bu
lamadık. Bugün kaybolan kitôbe, 0,20X0,40 metre ebadında kô
ğıt üzerine, küçük boy talik harflerle dokuz satır halinde yazılı, 
Şair lbrahim Razi'ye ait manzumeyi içermekte idi : 

1 - Bu ziyba mabedi Razi görünce söyledi tarih 

2 - Sinan Bey camiini mir mirza yaptı mirane 

Altta cok büyük talik harflerle; 

1 - Bir düşürdüm Razı'ya abadının tarihini 

2 - Barekel-Allah ne latif bu camii Cennet safa 1218 H. 
(1803). 

Solda : 

1 - Kelam aciz 

2 - Seyyid 

3 - ibrahlm 

4 - Sanmca Zade 

5 - Bursavi 

Mihrabın üstünde tarih-i tesis 939 H. (1532-1533). yazılı ol
ğunu Kôzım Baykal 'ın «Bursa ve Anıtları» adlı kitabından öğren
mekteyiz. Bugün bu yazı ve tarih bulunmamaktadır. 

Tamir kitabesine göre cami 1218 H. (1803) . yılında, kôgir, 
ıJstü ahşap ve örtülü olarak onarılmış, yakın zamanda temel
den sökülerek yeniden yaptırılmıştır. 

Caminin doğu yönünde, duvara bitişik, kare kaideli mi
n?r.? ~üks.~lmektedir. Kaide, üç sıra tuğla, iki sıra moloztaş ör
guludur. Ucgenler yardımı ile silindirik tuğla gövdeye gecil
rnektedlr. Şerefe altı, dokuz sıra kirpi saçak dizili, demir kor
kuluklu ve sivri külahı kurşunla kaplıdır. 
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Haziresinde bir cok mezar vardı r. Bunlardan güneyba
tı yönündeki demir kafes içine alınmış büyük mezar Sinan 
Bey'e aittir. Baş ucu taşında «Merhum Sinan Bey ruhuna Fa
tiha» yazılıdır 

Kuzey yönüne betonarme olarak sonradan yapılan ilave 
ile son cemaat yeri genişletilmek istenmiştir. Cami sağlam ve 
ibadete acık durumdadır. 

KOCA NAİP CAMii 

Muradiye Semtinin üstündeki yamaçta, Esen Sokağında 
yer alan, kitabesi bulunmad ığı için yapım tarihi kesin olarak 
bilinmeyen cami, XVI. yüzyılın ilk yarısında Koca Nôip Mahmud 
Efendi tarafından yaptırılmıştır. 

Camı esas olarak tek kubbeli narım ve kuzey yönundeki 
&on cemaat yeri olmak üzere iki kısımdan meydana gelmek-

Koca Naip Camii 
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tedir. Asıl ibadet mekônı 6,15X6,15 metre iç ölçülerinde kare 
plana sahip olup beden duvarlarından kubbeye geçiş, içten 
üçgenlerle sağlanmış. dışarıda ise kubbe iki sıra kirpi saçakla 
son bulan sekizgen kasnağa oturmaktadır. Beden duvarları 
0,90 metre kalınlığındadır. 

Yapıyı duvarlarındaki altta sekiz, üstte altı pencere ve kas
nakta yer alon üç pencere aydınlatmaktadır. 

. Son cemaat mahallinden horime geçiş, orijinal ahşap oy
malı kapıdan sağlanır. 6,20X3,80 metre ic ölçüsündeki son ce
maat yerinin yanları kapalı ön yüzü kalkan duvarlıdır. Bursa'
ya mahsus olan kalkan duvarlı camilerin ilk örneklerindendir. 
Kalkan duvarın ortasında bir çökertme olup, daha önceleri bu
rada çiniler yer almakta imiş. Revak kısmı ortada dar, yan
larda geniş üc bölüme ayrılmış, üzeri yanlarda aynalı, ortada 
&ivri tonozla örtülüdür. 
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Koca Naip Cami Planı 

Mihrabı sade, düz, bir niş halindedir .. 

Beden duvarları iki sıra tuğla hatıllı, moloztaşla örülmüş, 

kalkan duvarında ise kesme taş. aralarında dikey iki sıra tuğ
la kullanılmıştır. Pencere alınlıkları tuğla malzeme ile işlen
miştir. 

Minareye giriş son cemaat mahallindendir. Kaide kısmı 
bir sıra taş, iki sıra tuğla hatıllı olarak örülmüş ve sekizgendir. 
Üst kİsımda içleri çeşitli tuğla işçiliği ile bezeli, sivri kemerli 
kitôbelikler bulunmaktadır. Gövdesi silindirik formlu olup üst 
kısımda cini bir bilezik yer almaktadır. Şerefe altı üc sıra sta
laktitlidir. 

Caminin güney yönündeki bahçede bir çok kabirler yer 
almaktadır. 

KONEVI (ŞEYH KONEVİ) CAMii 

Pınarbaşı Mezarlığının doğusunda, Tezveren Sokakdadır. 

Kapının üzerindeki kitôbeye göre. 957 H. (1550) yılında yaptırıl
mıştır. Kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen caminin, 0,70X0,80 
metre ebadındaki, mermere kabartma olarak sülüs harflerle ya
zılan kitôbesi şöyledir : 

1 - Kalenneblyyu aleyhisselôm Accilu bis-salôtl kable 
1-fevt ve accilu bittevbeti kable'l-mevt 

2 - Bu bina itmamına tarih ziyba pür sürur 
Secdegôh-ı ôm ve hassen etti hatiften südOr. 957 

Üst ve yanlarına ôdi boya ile yazılmış tamir kitôbesi şöy-
ledir: 

Sağda 

1 - Gayret. 2 - Tamire, 3 - Mütevelll, 4 ~ Kutbl, 5 - Sene 1273 
Ortada : 

lnnalahe cemllün yuhlbbü'l-cemôl (Allah güzeldir, güzelll-
01 sever). 

Solda : 

1 - Gayret, 2 - Güzar, 3 - Hacı Ağa Hüseyin, 4 - Sene 1273 
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Koneu1 (Şeyh Koneut) Camii 

1854 yılında meydana gelen büyük deprem, caminin be
den duvarlarında çarpılmalara yol açmıştır. İç ölçüleri 7,00X7,0e 
metre ebadındadır. Batı duvarı 6,38 metre olup, diğer duvarlar· 
dan 0,62 metre farklılık göstermektedir. 

Caminin kuzey cephesinde yer alan son cemaat yeri, 
3.40X7,60 metre iç ölçülerindedir. Antik sütun başlıkları, ahşap 

direklere kaide olarak kullanılmış. yan ve ön cephe boşlukları 
doldurulmuş ve üzeri ahşap tavanla örtülmüştür. 

Ana mekôna girişin ori jinal kapı kanatlarına oyma tekniği 
ile geometrik desenler işlenmiş, yağlı boya ile boyanmıştır. 

118 

. ı 

il 

~li 
o 
1 il 

- o +--o --· + ----

Şeyh Koneur Camii Planı 

Asıl ibadet mekônının üzerini örten kubbe, ahşap tavanla 
sonradan kapatılmıstır. 

Kavsarası beş sıra mukarnaslı. üzeri yaldızla boyalı olan, 
0,57 metre derinliğindeki mihrap, yarım daire kesitli bir niş ha
lindedir. 

Dört ana yönde açılan ikişer alt sıra pencereden gü

neydekiler kapatılarak, dolap haline getirilmiştir. üst sıra pen

cereler sivri kemerlidir. 
Duvarlar 0,93 metre kalın lığında, iki sıra tuğla, bir sıra kes

me taş dizisi ile örülmüştür. 
Minareye asıl ibadet mekônının doğusundcıki bir kapıdan 

çıkılmaktadır. Taş ve tuğla malzeme ile örülen sekizgen kai

deli, silindirik tuğla gövdeli minarenin şerefe altı beş sıra l<irpi 

saçak dizilidir. 
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lAMil CELEBİ MESCİDİ 

Çekirge Semtinde, Yeni Kaplıca karşısında No. 169 dadır. 
Fatih Devrinde Yeşil Türbenin nakışlarını yapan, Nakkaş Ali'
nin torunu Lômii Celebi tarafından yaptırılmıştır. 

Yazılı kaynaklarda «Üstü ahşap bir ev olan bina asker iş
galinde, namaza kapalıdır» diye bilgi verilmektedir. 1966 yılın

da büyük ölçüde yenilenmiştir. 

İç ölçüleri 7.48X9,60 metre ana mekônla, her yanı kapalı 
bir son cemaat yerinden ibarettir. 

Son cemaat yeri 3,95X7.48 metre iç ölçülerindedir. Kuzey
doğu köşesinde yer alan minare kaidesi de son cemaat yeri
nin içine alınmıştır. 

Dikdörtgen planlı ana mekôn ahşap tavanlıdır. Batı yö
nündeki bitişik yapılardan dolayı iki pencere örülerek kapatıl

mış oulp, aydınlatma kuzey, güney ve doğudaki ikişer pencere 
ile sağlanmıştır. 

Beş mukarnas sırası ile kurulu mihrap nişi yağlı boya ile 
boyanmıştır. 

Kuzeydoğu köşesinde yer alan minare, son cemaat yerinin 
üzerinde yükselmektedir. İlk yapıldığı devirden olduğu intiba
ını veren sekizgen kaide, tuğla ve taş örgüludür. Üçgenler yar
dımı ile silindirik gövdeye geçiş sağlanmış. gövdeden itibaren 
üst kısmı yenilenmiştir. Mescid sağlam ve ibadete açık durum-
~~ . 

Telif ve tercüme birçok' eserler meydana getiren Lômii 
Celebi XVI. yüzyıl Divan Şairlerinden olup, iyi bir medrese öğ
renimi görmüştür. Tercümeleri arasında «Nefôhat-ül-üns» adlı 

önemli bir eseri Bursa'yı tanıtan «Şehrengiz-i Bursa» adlı bir 
de kitabı vardır. Bursa'lı olan Lômli Celebinin asıl adı Mahmut
tur. Kabri Nakkaş Ali Mescidinin haziresinde olup, Yeşil Tür
be'nin nakkaşı Ali'nin torunudur. 
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MAKSEM CDÜSTURHAN) CAMii 

Pınarbaş ı Caddesindedir. 884 H. Muharrem (1479 Mart} yı
lında Düsturhan adı ile anılan Yahya Hüseyin oğlu Yahya tara
tından yapıldığını belirten kapı üzerinde mermere sülüs harf
lerle yazılmış. 0,57X1.15 metre ebadındaki kitôbesi şöyledir : 

1 - Kod bena hôzel mescid-el mübareke fi eyyamis-sal
tanatis-Sultanü'l-berreyn ve Hôkanü'l-bahreyn es
Sultan lbnis-Sultan Sultan 

2 - Mehmed ibni Murad Hôn halledallahü mülkehO ve 
SultanehO el-abd-ül'muhtacu ilallah-il meliki'l-muhyi 
Yahya ibn-1 Yahya Hüseyin eş-şehir bi Düsturhan 

3 - Gaferallah-ü lehu ve livalideyhi fi şehri Muharremi' 
1-harem sene 884 H. 

ACIKLAMASI : 

Bu mübarek mescidi karalar Sultanı denizlerin Hakanı Pa
dişah oğlu Padişah Murad oğlu Sultan Mehmed (Allah mülkü
nü ve saltanatını daim etsin) zamanında canlılık veren mülk 
sahibi olan Allah'ın rahmetine muhtaç Düstur Han adı ile meş
hur Yahya Hüseyin oğlu Yahya (Allah kendisini affetsin) Hic
retin 884 senesi Muharreminde bina etti. 

Tümü ııe dikdörtgen plan şeması gösteren yapının iç öl
çüleri 7,10X7,59 metre olan tek kubbeli bir hacimle, kuzey yö
nünde bu hacime ekli üç bölümlü son cemaat yerinden iba
rettir. 

Kuzey yönünde üç_ bölüm halindeki son cemaat yerinin 
doğu ve batı yanları kapatılarak pencere haline getirilmiştir. 

İci dilimli sivri bir kemerin teşkil ettiği orta göz, dar ve uzun 
olup son cemaat yerine girişi sağlamaktadır. Yan bölmeler 
ahşap konstuksüyonlu camekônla kapatılmıştır. Kalkan duvarı 
sonradan kaldırılarak çimento ile yapılan saçak silmesi yeni
lenmiştir. Ortadaki kemer üzengi hizasından başlayan dışa çı
kıntılı cercevenin üst kısmı kesilmiştir. 3,39X7,82 metre iç öl · 
cülerlndekl son cemaat yerinin üzeri yarım daire kesitli tonoz
la örtülmüştür. 

lcerden baklavalı bir kuşak üzerine oturan ana mekôn 
kubbesi dıştan sekizgen kasnaklıdır. 
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Diisturhan Camii Planı 

Pencereler girintiler içerisine yerleştirilmiş. mermer söve1i 
ve demir parmaklıklıdır. Altta sekiz, üst sırada altı ve kasnak
da dört pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır. 
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Cıkmtılı ve yüksek silmeli mihrap, dikdörtgen bir niş ha
lindedir. Beş sıra mukarnaslarla kurulu kavsarası yağlı boya 
ile boyanmıştır. 

Caminin beden ~uvarları tuğla ve düzgün moloztaş di
zisi ile örülmüştür. Kasnakta ise moıoztaş yerine kesme 
taş kullanılmıştır. İki sıralı kirpi saçaktan sonra yükselen kub
be kurşunla kaplanmıştır. İlk yapıldığında da kurşun kaplı olan 
kubbenin kurşunlarını Mütevelli Çavuş Saraç Mehmed kaldı

rıp kiremitle örtmüştür. 1775 yılında yapılan onarım sırasında 

tekrar kurşunla kaplanmıştır. 

Girişi asıl ibadet mekônından olan minare. caminin doğu 
duvarına bitişiktir. Düzgün moloztaş ve tuğla almaşıklı. sekiz
gen kaide üzerine silindirik. tuğla gövde inşa edilmiştir. Göv· 
deye geçiş üçgenler yardımı ile sağlanmış olup tuğla örgülü
dür. Şerefe altı stalaktitlerle süslü ve petek üzeri sivri külôh
lıdır. 

MANTICI MESCiDi 

Mantıcı Mahallesi. Mantıcı Sokak No. 12'dedir. Mescidin 
mahalle halkı tarafından, Fatih devrinde yapıldığını, yazılı kay
naklardan öğrenmekteyiz. 

ic ölçüleri 8,10X8.25 metre olan ahşap tavanlı ve çatılı ana 
mekôn, 4,60 metre derinliğindeki son cemaat yeri ile birlikte ge
nel olarak dikdörtgen bir plana sahiptir. 

Son cemaat yeri iki katlı hale dönüştürülerek kadınlar 
mahfili elde edilmiştir. içerinin aydınlığı alt sırada altı, üstte ve 
her yönde ikişer küçük pencere ile sağlanmıştır. Alt sıra pen
cereler ahşap söveli ve demir parmaklıklıdır. Daire kesitli mih
rap nişi sade bir görünümdedir. Fatih devrinde yapılan Mantı
cı Mescidi birçok tamirler görmüş, 1959 yılında mahalle halkı 

tarafından ve Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu'nun önder
liğinde onarılarak ibadete açılmıştır. 

MECiDİYE CAMii 

Pınarbaşı Mezarlığının üstünde yer alır. 1323-1325 H. (1905-
19'.)7) tarihlerinde l<ırım'dan gelen göçmenler tarafından yaptı 
rılmıştır. 



Çift taraflı merdivenlerle yanları ve önü kapalı olan ahşap 
tavanlı son cemaat yerine çıkılmaktadır. 

Asıl ibadet mekônı 5.70X8,10 metre ic ölçülerinde olup ah
şap tavanlıdır. İçerinin aydınlığı, altı pencere ile sağlanmıştır. 
Mihrabın her iki yanında yer alan pencereler dolap haline ge
tirilmiştir. 

Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minareye son ce
maat yerinden çıkılmaktadır. Dıştan tamamen sıvalı minare kı
sa. ahşap ve silindirik gövdelidir. Sivri külôhı sacla kaplıdır. 

Son cemaat yeri doğu duvarı üzerinde 1323-1325 H. (1905-
1907) tarihleri görülmektedir. Tümü ile basit tarzda olan cami 
ibadete acık durumdadır. 

MES'UD MAKRAMEVİ (HASIRCILAR) MESCiDi 

Namazgôh Semtinden Veşil'e inen Havluca Sokağında bu
lunmaktadır. Sultan il. Murad devrinde Mes'ud Makramevi ta
rafından yaptırılmıştır. 

Genel olarak dikdörtgen bir plan yansıtan yapının, duvar
ları 0,75 metre kalınlığında ve üzeri çatı ile örtülüdür. Bir ev 
görünümünde oıan mescid, yakın bir tarihte yapllan tamirler
le büyük ölçüde değişime uğramıştır. Asıl ibadet mekônı ve 
son cemaat yeri duvarları tamamen sıvanmıştır. 

Son cemaat yerine çift taraflı merdivenlerle çıkılmakta, 

merdivenlerin solunda, yerden 1,50 metre yükseklikte iki satır
lık Kelime-i Tevhid ve Fôtiha Suresi yazılı bir levha asılı dur
maktadır. 

Kuzeybatı yönünde yer alan minareye son cemaat yerin
den çıkılmaktadır. Kare kaidesi, silindirik gövdesi, peteği ve 
sivri külôhı tamamen sıvanmıştır. 

MEYDANCIK CAMİi 

Alancık Sokakta yer alır. Fatih döneminde Kazzazoğlu Sö
le Mehmed Paşa tardfından yaptırılmıştır. 

ic ölçüleri; 7,00X7,00 metre olan kare planlı asıl ibadet 
alanı. kuzey yönündeki üç bölümlü son cemaat yeri, genel 
olarak dikdörtgen bir alana oturmaktadır. 
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Meydancık Camii 

. üc bölümlü son cemaat yeri; 3,65X7,00 metre ıc ölçülerln
~edı~. Ort~da dar ve yüksek, yanlarda geniş olan üç gözün 
uzerı, beşık tonoz örtülüdür. 1968 yılında yapılan tamirde öne 
~oğru eğik bir saçak eklenmiş, yığma ayaklar ve cephe kemer 
uzen~i düzeyine k•Jdar sıvanarak, eserin görünümü bozulmuş
tur ... u~. ~.ıra tuğla, bir sıra kesme taş, aralarında dikey tek tuğ
~.a orgulu kalkan duvarındaki geleneksel dışa çıkıntılı çerçeve 
u.ç sıralı kirpi saçağın altından, yanlarda kemer üzengi düze~ 
Y•.ne kadar inmektedir. Cephenin sağındaki ayağa sonradan 
bır çeşme yapılmıştır. 

. Asıl. ibad:t alanına, sivri kemerli bir kapıdan girilmekte
dır. lcerıden uçgenler aracılığı ile geçişin sağlandığı kubbe, 
dıştan sekizgen kasnaklıdır. Asıl ibadet alanının batı yönünde 
ver alan bölme, sonradan yapılarak. her iki alanın bağlan
tı~ı. basık kemerli bir açıklıkla sağlanmıştır. Yazılı kaynaklara 
gore; bu bölme 1860 yılında açılmıştır. 
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Yapının kubbe kasnağında üç, alt sırada dört sivri kemer
li pencere yer almaktadır. Güney yönündeki iki pencere kapa
tılarak, dolaba dönüştürülmüştür. Dış köşeliklerde silindirik 
gövdeli sütunceleri bulunan sade mihrap, dikdörtgen çerçeve
lidir. / 

Kuzeybatı köşesinde yer alan minare 1332 H. (1913) yılın
da inşa edilmiştir. Kapısı son cemaat yerine açılmakta olup 
onikigen kaide. taş örgülüdür. Silindirik gövde. petek ve külôh 
tamamen sıvalıdır. 

Cami; 1583-1631-1680-1763-1849-1913 yıllarında çeşitli 

onarımlar görmüş. bugün sağlam ve ibadete açık durumdadır. 

MOLLA ARAB (BALABAN BEY) CAMİİ 

Molla Arab Semti, Balabancık Caddesi, No. 35'de yer alan 
Cllmi Molla Arab adı ile anılan Mevlôna Mehmed bin Ömer bin 
Hamza tarafından yaptırılmıştır. Molla Arab 938 H. {1531) yılın
da öldüğüne göre caminin de bu tarihten önce yapıld ığı düşü

nülebilir. 

XIX. yüzyılda meydana gelen bir deprem sonucu cami kıs

men yıkılmış. mihrap aksına rastlayan ard arda :ki kubbe ve 
kubbeyi taşıyan ayakları sağ lam kalmıştır. Ampi( uslQbunda 
bir tamir ile cami kullanılır hale gelmiştir. Asıl ibadet alanının 
önüne daha sonra iki kubbeli. üzeri kiremit örtülü yeni bir son 
cemaat yeri eklenmiştir. Asıl ibadet alanının ve son cemaat 
yerinin tabanı 0,35X0.35 metre boyutlarında klôsik tuğla dö
şelidir. 

Yazılı kaynaklara göre; cami ilk inşaasında dokuz kubbeli 
olarak yapılmıştır. 

Caminin bugün geriye kalan iki kubbesi asıl ibadı> I •nı 

olarak kullanılır duruma getirilmiş, diğer yedi kubbl ..ır' -.ıe 

tamamlanamamıştır. Önüne doğu ve batı yanları kar . ı bır qon 
cemaat yeri eklenmiştir. 

Kubbeler ortada iki büyük kalın ayak ve hafifletme kemer
leri ile pandantifler üzerine oturmaktadır. Kemer aralıkları be
den duvarları ile kapatılarak bugün bu duvarlara pencereler 
açılmıştır. 

1?fi 

Düzgün beşgen biçimindeki sade mihrap nişine yağlı bo
ya ile püsküllü perde motifi işlenmiştir. Mihrap küre kesitli te
pelikte sonuçlandırılmıştır. 

Caminin kuzeybatı köşesine bitişi~ minaresinin bulundu
ğu; belirgin kemer izlerinden anlaşılmakta ve yan bölmelerin 
yıkılması ile bugün camiden ayrı durmaktadır. Sekizgen kaide
den üçgenler aracılığı ile tuğla örgülü silindirik gövdeye geçil
mektedir. Altı sıra kirpi saçaklı şerefe altına sahip olup. sivri 
külôhı kurşunla kaplı bulunmaktadır. 

MOLLA FENARi CAMİi 

Bursa'nın güney yamaçlarında kendi adı ile anılan semt
tedir. Büyük bir avlu içinde bulunan camiyi Yıldırım Bôyezid 
ile Celebi Sultan Mehmed dönemi bilgin ve kadılarından olan 
Molla Şemsüddin Mehmed Fenôri XV. yüzyıl başlarında yaptır
mıştır. XIX. asırda meydana gelen depremde geniş ölçüde ha
sar ,görmüş. 1969 yılırıda Vakıf la r Genel Müdürlüğü ve Bursa 
Eski Eserleri Sevenler 1'~;~umı ·arc.fından onarılmıştır. 

Molla Fenarf'Camii Mihrabı. Molla Fenarrc.:amıı 



Camide halen orijinal bünyesinden sadece minarenin bir 
kısmı ve güney duvarında bir bölüm kalabilmiştir. Bugün eski 
duvarların temellerinden istifade edilerek moloztaşlarla örül
müş cami, 13,80X5,40 metre boyutlarında dikdörtgen bir plana 
sahiptir. Dikdörtgen şeklindeki asıl ibadet yerini Bursa tipi ke
mer ikiye ayırmıştır. Güneydeki bölüm yuvarlak, kuzeydeki bö
lüm ise caprqz tonoz örtülüdür. Beden duvarlarında bulunan 
on adet pencere ile içerinin aydınlığı sağlanl')'lıştır. 

Eskiden içinde kabirler bulunan anşap son cemaat yeri 
-kabirler bahçeye taşınarak- onarım sırasında da genişletil
miştir. 

Yapı dıştan üzeri kiremitle örtülü olup iki ı:.ıra kirpi sacak· 
lıdır. Kirpi saçağın altında tuğla ile yapılmış zincir motifi yer 
alır. Taş ve tuğladan yapılmış duvar kalınlıkları 0,67-0,80 metre 
arasında değişiklik gösterir. 

Mihrap günümüz çinileri ile bezenmiş, sivri alınlıklı bir niş 
halindedir. 

Minareye asıl ibadet yerinden. yuvarlak kemerli bir kapı
dan çıkılır. Sekizgen kaidesi, ikişer sıra taş ve tuğlalarla örül
müş, siliildirik gövdeye geçiş üçgen yüzeylerle sağlanmıştır. 

Gövdede tuğla ile merdiven, yaba, zincir motifleri işlenmiş 
olup şerefe altı dört sıra stalaktitlidir. 

Devrin Şeyhülislamı olan Mqlla Şemşüddln Mehmed Fe· 
nôri'nin kabri caminin bahçesinde bulunmaktadır. 838 H. (1434) 
yılında vefat etmiş. ayak ucundaki 845 H. (1441), 855 H. (1451), 
866 H. (1461) tarihli mezarlar oğlu ve kızlarına aittir. Arka bah
çede selviler arasında tanınmış kişilerin mezarları bulunmak
tadır. «Zübdetül-Vekayi Der Belde-i Celile-i Bursa» adlı Bursa 
tarihinin yazarı Raşid'in kabri de buradadır. Kabrinde : 

1 - Hüvel-hayyü'l-baki 

2 - Merhum ve mağfurun leh 

3 - Bakır erlar kethudası 

4 - Seyyid Memmed Raşid 

5 - Efendi ruhiçün 

6 - El-fatiha 

7 - Sene 1231 H. 

Caminin karşısında bulunan Molla Fenôri Medresesi, bu
gün bozularak ev haline dönüştürülmüştür. 
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Molla FenartCamii Planı 

MURAD 1 (HÜDAVENDiGAR) CAMii 

Murad ı (Hüdavendigôr) Camii; Çekirge Semtinde, Bursa 
Ovasına bakan tepenin üzerinde, Murad 1 (Hüdavendigôr) ta

rafından 767 H. 11365-1366) yılında inşa olunmuştur. Yapının 

alt katı cami. üst katı medrese olarak düzenlenmiştir. 

Hüdavendigar Camii Kitabesi 
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Alt katta; son cemaat yeri giriş kapısının açıldığı bir dış 
sofa, tek kubbeli merkezi alana dört yönden bağlanan üzeri 
tonoz örtülü dört eyvandan, meydana gelen asıl ibadet alanı 
ile üzeri beşik tonoz örtülü altı odadan oluşmaktadır. 

Son cemaat mahalli yerden 1,00 metre yukarıdadır. Kes
me taş örgülü ayaklar. üc sıra tuğla, bir sıra kesme taş olan 
sivri kemerleri birbirlerine bağlamaktadır. İki baştaki ikiz ke
merlerin boşlukları sonradan doldurulmuş. doğu-batı yanları
na birer oda yapılmıştır. 

Ortada tek kubbeli merkezi alanı örten kubbe; içeriden 
pandantifler, dışarıdan onaltı kenarlı kasnak üzerine oturur. 
XIX. yüzyılda inşa edilen şadırvanı, merkezi alanın ortasın
dadır. 

içeriden bir niş halinde olan mihrap, yapının dışında beş 
i<öşeli ve dışa çıkıntılıdır. Alcı mihrap oldukça geniş boyutlar
da tutulmuş, etrafını çeviren yazılar, kalem işi tezyinatı 1322 
H. (1904) yılı onarımında yapılmıştır. 

Doğu ve batı yonlerinde çift taraflı merdivenlerle çıkılan 
üst katta ise; bir büyük salon, tek kubbeli merkezi alanı dola
nan geniş bir koridor ile bu koridora acılan sağlı sollu oniki 
oda, güney eyvanının mihrap çıkıntısı üzerinde bir oda, merdi
venin iki yanında bulunan iki küçük galeriye acılan dört oda 
ve son cemaat yeri üzerindeki beş bölmeli, revakı mevcuttur. 
Koridorlar. odalar, salon, beşik tonoz, mihrap üzerindeki oda, 
kubbe ile örtülüdür. Alt kat revakının iki yan bölmesi çapraz 
tonoz, diğer bölmeler ise kubbelidi.r. ikiz kemerleri taşıyan son 
cemaat veri revak ayakları, kalın ve büyük ebatlardadır. 

Caminin doğu köşesinde, yapının bünyesinde yer alan tel< 
minaresi yükselmektedir. Tuğla silindirik gövdesi; tek ve çift 
zincir, iki sıra kuş gagası, balık sırtı motifleri ile bezenmiştir. 
Altı sıra şerefe altına sahip olup takke biçimi basık külôhlıdır 

Caminin yapımında taş, tuğla ve devşirme malzeme kul· 
!anılmıştır. Tuğla hatıllı kesme taş duvarlar, bir dizi yarım daire 
kemerciklerden oluşan saçak ile sona ererler. Kemercikleı 

yan duvarlarda daha geniş tutulmuştur. 

Yapıdaki kolonlar, kolon başlıkları ile akantus yapraklı 

mermer kornişler ve kapı söveleri, Bizans yapılarından dev
şirmedir. 
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Hüdavenci ·!(ar Camii 

Medresenin oda pencereleri demir parmaklıklı. orta sıra
dakiler sövesiz, yalnız üstlerinde mermer lentoları vardır. 

Cami 1520, 1563, 1619, 1635, 1975 ve 1976 yıllarında ona
rılm ış olup bugün ibadete acık durumdadır. 

Hüdavendigar Camii 
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Hüdavendigar Camii 

MUR~D il (MURADiYE) CAMii 

Muradiye Semtinde, il. Sultan Murad tarafından 828 H. 
(1425) yılında yapımına başlanılan cami 830 H. (1426) yılında 
tamamlanmıştır. Kapı kemeri üzerinde mermere sülüs harfler 
ile Arapça yazılmış 0,90X1.45 metre boyutlarındaki üç satırlık 

kitabe şöyledir : 

1 - Emere bl binai hôzihi'l-lmaretiş-şerifeti'l-mübareke· 

ti Sultanül Arabi vel Acemi zıllullahi 

2 - Fi'l-ôlem es-sultan lbnis-sultan es-sultan Murad lbnl 
Mehmed bin Bôyezld Han 

3 - Halledallahü mülkehil fi şehri recebe sene semanın 
ve lşrine ve semane mle ve vakaa'l-itmam fi şehri 
muharreml'l-yaremi sene selesin ve semane mie. 

Kanatlı camiler grubundan olan Muradiye Camii planı. 
Orhan Camii planına çok benzemektedir. Ard arda iki büyük 
kubbeli, geniş eyvanlı kanatlı bir camidir. 

Son cemaat yeri, dört yığma me-rmer ayak ve iki granit or
ta sütun ile birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Sivri ke
'.llerler üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örülmüştür. Kemer 
yanları ve saçak silmesi altı sıra tuğla ve taş malzemelidir. 
Doğu-batı yan bölmeler çapraz tonoz, diğerleri dıştan sekiz
gen kasnaklı kubbelerle örtülüdür. Büyük kapının sağ ve so
lundaki pencereler kapıya dönüştürülmüştür. 
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Asıl ibadet alanına giriş kapısı Bursa Kemerli, ayaklar ge· 
niş ve yedi sıra mukarnaslı yan hücrelere sahiptir. Kemer alınlı· 
ğında, lôcivert, firuze, beyaz ve sarı renklerle yapılan, bitkisel 
motiflerle süslü bezeme bulunmaktadır. Kapı kanatları, ahşap 

işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Kapı giriş eyvanının 

tavanı, geometrik motiflerle süslü cini ile kaplanmıştır. Kapı 

önündeki yıldız ve geometrik motifli ahşap tavan eski müezzin 
mahfilinden alınarak buraya yerleştirilm' ,ılır. Kapının yatay ve 
dikey söveleri mermerle kaplıdır. 

Asıl ibadet alanı ard arda iki büyük kubbe ve yanlarda 
daha küçük kubbelerle örtülü geniş bir. eyvandan ibarettir. 

Giriş kubbesi dıştan sekizgen kasnaklı, içeride kubbeye 
geçiş büyük boyda prizmatil<. üçgen motifleri veren, bir kuşakla 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Mihrap önü kubbesi; dıştan sekizgen kasnaklı, içeride ge
çişler prizmatik üçgenlerden oluşan bir kuşakla sağlanmıştır. 

Kubbe köşelikleri; silindirik kıvrımlar. ya_prak sıraları. boğumlu 

püsküllerden oluşan yedi sıralı halkalardan meydana getiril
miştir. 

Doğu-batı yan kanatların kubbe köşelikleri daha zarif ve 
zengin, sıraları birbirinden farklı olan mukarnaslarla süslüdür. 
Kasnaktaki prizmatik üçgenlerden oluşan kuşak da. kubbe 
köşelikleri kadar zarif ve güzeldir. 

Büyük eyvan kemeri altıgen firuze, etrafında lôcivert altı· 
<ıar kare ve beyaz üçgen çinilerden yapılmıştır. 

Asma kata batı eyvanındaki bir kapıdan çıkılır. Bu kattan 
minareye geçen bir yol vardır. 

Mihrap; XVlll. yüzyıl başlarında meydana gelen bir yangın 
sonucu, Rokoko uslObunda yeniden yapılmıştır. Sağ ve solu 
altıgen bir.imli lôcivert, 'fituze renkli cinilerle bezenmistir. 

Asıl minberi yanmış. yerine 1897 yılında yapılan minber 
;on muştur. 

Pencere alınlıkları Rumi süslemeli çinilerle kaplı olup sivri 
kemerlidir. Doğu-batı yan kanatların birer penceresi XX. yüz
yıl başlarında yapılan onarım sırasında kaoı haline dönüştürii!-
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müştur. Topuzlu demir parmaklıkları. orijinal olan pencere alın
lıkları genişletilerek. yükseltilmiştir. 

Yapının beden duvarları üc sıra tuğla. · bir sıra moloztaş v~ 
dikey tek tuğla dizileriyle örülmüştür. Kubbe kasnakları dıştan 
sadece tuğla ile inşa edilmiştir. 

xıx. yüzyılda yıkılan batı yönündeki . ":'ina~e. ~isan 1904 
yılında yeniden yapılmıştır. Doğu minaresının. gırışı. dışar~dan, 
batı yönündekinin girişi asma kattan gecen bır vo_ı ıl_e ~aglan
:rıış, her ikisi de beden duvarları üzerine inşa edılmıştır. 
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MUSA BABA CAMii 

Pir Emir Semtinin kuzeyinde bulunan cami; Musa 
ı.:ıdına. 1584 yılında ölen Şeyhülislôm Abdülkadir Ef d. 
tından XVI. yüzyıl başlarında yaptırılmıştır. en ı 

Baba 
tara-

1978 yılına kadar toprak altında iken. Musa Böba Camii 
~aptırma ve Yaşatma Derneği tarafından - temeldeki izlere ve 
liafriyatta cıkan kalıntılara göre - yeniden yapılmaktadır. 

Genel olarak dikdörtgen planlı yapının ic ölçüleri, 8,30X8,30 
metre'. k?r~ planlı asıl ibadet yeri ile kuzey yönünde, 3,05 met
re derınlığınde, üc bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. 

. ~on ~e-~aat yeri; ortada dar, doğu-batı yanlarda daha ge
~ı~ •. uc .. ~olum ~alin~edir. Bir sıra kesme taş. üç sıra tuğla di
zısı ıle orulen dort __ yıgma ayak birbirlerine sivri kemerlerle bağlan
~a~~adı~. Orta bolmenin üzeri kubbe. doğu-batı yan bölmele
rın uzerı çapraz tonoz örtülüdür. 

I
Caminin beden duvarları tamamlanmış, - henüz üzeri ka

patı mamış - yapım çalışmaları devam etmektedir. 

Asıl ibadet alanındaki bir kapıdan çıkılan, kuzeybatı yönün
d~ki ~lnarenln P~~ek kısmı yıkık olup, caminin kubbe kasnağı 
duzeyıne kadar yukselen sekizgen kaidesi; iki sıra tuğla iki 
sıra moloztaş örgülüdür. Tuğla örgülü üçgen düzeyler ara~ılığı 
il~ akt~rmanın sağlandığı silindirik gövdenin tuğla işçiliği cok 
guzeldır. 

Caminin güney yönünde üzeri yıkık, sadece dört duvarı 
kalmış Musa Baba'nın türbesi yer almaktadır. 

Musa Buba; 1326 M. yılında Bursa'.nın fethine katıknıştır. 

NAKKAŞ Ali MESCiDi 

Kale __ ıcı. ~akl<aş Ali Mahallesi, Satı Sokaktadır. Sultan ıı. 

Murad donemınde Nakkaş Ali tarafından yaptırılmıştır. 

1854 yılında. m~y~ana gelen depremde tpmamen yıkılmış. 
daha son~a. basıt bıc~mde yapılmıştır. Bugün beden d~varları 
ve çalılar ıcındeki hazıresinden başka hic bir şeyi kalmamıştır. 

Ayakta kalan duvar izlerine göre mescidin iç ölc" I " 
5,54X6,63 metredir. Kuzey yönünde yer alan son cemaat uy:~;· 
138 

ı• 

nin 4,20X8,99 metre boyutlarında ve 0,65 metre kalınlığında 
moloztaş örgülü duvar kalıntıları görüimektedir. Günümüze 
kadar gelen duvarlar pencere düzeyine kadar kısmen sağlam 
Kalmış. üst kısmı yıkılmıştır. 

Son cemaat yerinin doğu duvarı tamomen yıkılmış. batı 
duvan ayakta kalmıştır. 

Moloztaşlarla sağ ve solundaki pencereleri kapatılmış olan 
asıl ibadet alanına basit bir kapı ile girilmektedir. 

Asıl ibadet alanının doğu duvarı diğer yöndeki duvarlara 
nazaran daha çok yıklk durumdadır. Batı yönündeki üc pence

re moloztaşlarla kapatılmıştır. 

1,02 metre genişliğinde. yarım daire kesitli mihrap nişinin 
izleri belirgin halde günümüze kadar gelmiştir. 

üstü acık olan mescid ve haziresl, bakımsızlık nedeni ile 

bir harabe halindedir. 
Haziresinde Nakkaş Ali'nin oğlu, Osman Çelebi'nin ve onun 

oğlu Lômii Çelebi'nin kabirleri bulunup, mescidi yaptıran Nak

kaş Ali'nln kabri mevcut değildir. 

NALBANTOGLU CAMİi 

Nalbantoğlu Mahallesindedir. il. Murad döneminde Nalbant 
Başı tarafından Mescid olarak yaptırılmış, 1191 H. (1777) yılında 
Minber eklenerek. camiye dönüştürülmüştür. 

Anu hatlarıyla dikdörtgen bir plana sahip olan caminin iç 
ölçüleri; 7,50X7,50 metredir. Merkezi tek kubbeli asıl ibadet 
olanı ile kuzey yönünde buna eklenen 3,50X8,12 metre ic öl
çülerinde, üç bölümlü son cemaat yeri oluşmaktadır. 

~on cemaat yeri; ortada dar. · doğu-batı yanları kapalı ve 
geniş üc bölüm halindedir. Orta bölümün üzeri yarım daire ke
sitli tonoz. iki yanı aynalı tonoz örtülüdür. Kuzey cephesinin kal
kan duvarı yüksek, kemer üzengi düzeyine kadar üc sıra tuğla, 
iki sıra moloztaş örgülüdür. Kemer üzengi düzeyinden üc sıralı 
Kirpi saçağın alt silmesine kadar kesme taş. aralarda birbirine 
geçme tuğla yaba motifi örgülüdür. Orta dar bölmede yaralan 
mermer söveli kapının üzeri zülfe toclı. alınlığında Rumili sülüs 
harflerle «İnnes salôte» Ayet-i Kerime'sl yazılıdır. 
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Nalbantoitlu Camii 

Kare planıı asıı ibadet aıanının üstünü örten kubbe, dış
tan sekizgen kasnaklı, içeride aktarmalar; büyük boyda bak
lava motifleri veren, bir kuşakla sağlanmış bulunmaktadır. 

içerinin aydınlanması alt ve üst sırada altı, kubbe kas
nağında yer alan üç pencereyle sağlanmıştır. Alt sıra pencere 
alınlıkları ile kapı kemer alınlığı, üçlü tuğla grupları halinde tez
yin edilmiştir. 

Yarım beşgen biçimindeki mihrap nişi ; altı sıra aüzen
lenmiş stalaktitlerden oluşmaktadır. Mihrap nişi, kavsarası, ve 
çerçevesi yağlı boya ile kapatılmıştır. 

Geçme parmaklıkl ı , Oikdörtgen parçalardan oluşan ahşap 
minberi 1191 H. (1 777) yılında yapıya konmuştur. Ahşap kadın
lar mahfili yeşi l renge boyanmıştır. 
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Caminin beden duvarları, üç sıra tuğla, iki sıra moloztaş 

ve aralarda dikey tek tuğla dizisi ile örulmüştür. 

Doğu yönünde yer alan minareye asil ibadet alanındaki 

bir kapıdan çıkılmaktadır. Beden duvarlarında görülen örgü 
sistemi minarenin çokgen kaidesinde de uygulanmıştır. Tuğla 
silindirik gövdenin bitiminde, birbirine geçmeli oniki köşeli 
geometrik motiflerle süslü bir bileziği vardır. Şerefe altı; beş 

sıra stalaktitli ve Bursa'nın en güzel minarelerindendir. 

1957 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tara
fından onarılarak ibadete acılmıştır. 
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NAMAZGAH 

Işıklar - Namazgôh Caddesinin solunda yer alır. il. Murad 
döneminde, .Kara Timurtaş Paşanın oğlu Umur Bey tarafından 
yaptırılmıştır: 

Türkiye'nin en güzel. en önemli acık namazgôhlarından 

biridir. Bayram, Cuma günleri ve sefere çıkılırken namaz kıl

mak. dua etmek amacı ile yapılmıştır. 

Mermer korkuluk ve duvar izleri belirgin olan Namazgô
hın iç ölçüleri; 11 ,30X11 ,30 metredir. Güney duvarı. iki minbe
rin yan korkulukları. kapı ve taban döşemesi tamamen mer
merdendir. İlk yapıldığı dönemlerde beş giriş kapısının bulun
duğu kayıtlardan ve kaynaklardan anlaşılmaktadır. Kuzeyde 
bulunan 1,03 metre genişliğinde, 1,85 metre yüksekliğinde, 

mermer söveli kapı günümüze kadar gelebilmiştir. Dört ana 
yöndeki mermer korkuluklar 0,74 metre yüksekliğinde, 0,15 
metre kalınlığında. olup yer yer yıkılmış. kırılmış ve kaybol
muştur. 

Namazgah 
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Güney duvarında iki mermer minberden. batıda olanı ol
dukça sağlam durumdadır. 4,65 metre uzunluğunda, 1,04 met
re genlşliğinde, on basamaklı, 6,00 metre yüksekliğinde taç 
kapılı mermer minberin sekiz köşeli kulôhı, dört ayak ve sekiz
gen kasnak üzerine oturmaktadır. 

Doğudaki minberin sadece yanlığı ve beş basamağı kal
mıştır. 

Derinliği 0,57 metre. genişliği 1,07 metre, kavsarası altı sı-
ra mukarnaslı olan mihrap dikdörtı:. t:ıi r r.1 '; tıali ndedir. 

Kente hôkim yüksekçe bir düzlükte yer uıan bu değerli 
eserin güney duvarı üzerinde iki katlı ahşap bir ev yer almak
tadır. Çevresinin acık oluşu nedeniyle gün geçtikçe tahrip 
edilmekte ve harap. olmaktadır. 

NAMAZGAH YANI CAMii 
Namazgôh - Işıklar Caddesi doğusunda bulunmaktadır. So· 

1u Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 
1969 yılına kadar gelebilen yapının eski durumuna ait bil

gilerde; caminin dikdörtgen planlı, moloztaş. kerpiç malzeme

li, üzeri ahşap ve kiremit örtülü, son cemaat yeri ahşap tavan
lı, basit minberli olduğu, xvı. yüzyıl karekterini taşıyan orijinal 

minaresi d ışında, sanat ve mimari yönden değeri olmadığı be
lirtilmektedir. 

Namazgah Yanı Camii 
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Namazgah Yanı Camii 

Mahalli dernek tarafından 1969 yılında yıkılarak, yerine ilk 

yapıldığı dönemine uygun, dikdörtgen planlı, moloztaş - tuğla 

malzemeıi, ahşap çatılı yeni bir cami inşa edilmiştir. 

Kuzeybatı duvarına bitişik, dışa çıkıntılı yedi kenarlı mina

re kaidesi; bir sıra moloz taş, üç sıra tuğla örgülüdür. Silindi

rik tuğla gövdeye üçgen yüzeyler aracılığı ile geçilmiştir. Şere

fe altı, beş sıra tuğla stalaktitli ve sivri külahlıdır. 

Yapı, sağlam ve ibadete acık durumdadır. 
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OMUR (UMUR) BEY CAMİİ 

Umur Bey Mahallesi, Kapıcı Caddesindedir. il. Sultan Mu
rad döneminde Timurtaş Paşa'nın oğlu Omur (Umur) Bey ta
rafından yaptırıldığı, Vakfiyesinden saptanmaktadır. Bursa'nın 

ilk Türkçe Vakfiyesi olan Omur Bey'in Vakfiyesi, caminin g i riş 

t<apısının sağında ve solunda yer a lmaktad ır. Sağ ta raftaki, 
1,35X2,15 metre t;ıoyutlarında, taştan , girift nesih yazılı, yedi 
satırlık Vakfiye şöyledir : 

1 - Bismillôhirrahmanirrahim hamd (Ü) senô sabittir snı 
Allaha ki bizi kurtarır rahmetiyle oddan ve dahi selôt ü selôm 
şol Resulün üzerine olsun ki bize Allah buyruğun yetiştirüp 
toğri yol gösterdi, 

2 - Bundan sonra bu törihe nazar idene şöyle ma'lüm 
olsun ki ben ki Timurtaş oğlu Umur'um bu yerde hasbeten 
llllôh bir cômi bina itdüm bu cômi mesôlihiçün yine yanında 

bir hamam yapıp bu cômi'e vakfitdim ve tuz 
3 - Bazarında yapdığum kôrvansaray ve önünde 1ük

kônlarıyla Ayazmadagi evlerüm ve bağlarım ve aşağı Bursa al
tındagi bahçalarum Cfeğirmenum ve mezraalarum kôfirleriyle 
ve Bursa nôhiyetindekl köylerim kôfirleriyle ki Kelesan'dır ve 
Akköy' dür. 

4 - ve Bursa'da yukaru Hisar'dagi evlerümden gayrı ne 
mülklm varsa cem'in mezkur cômi'e vakfitdim ve İnegöl nôhi · 
vesinde İsa Viran'daki değirmenin bahcasiyle ve kôfiriyle ve 
Engürye nôhiyesinde Destarlı adlı köyimi ve ol vilôyetde ne ka
dar mezra'larım 

5 - varsa ve Tekur pınarındaki üç hissem ki benimdür 
·.,e bağlarım ve bahcalarım ve ekin yerlerim ve kôfirlerim bu 
mezkOrları bu cômi'e vakfitdim ve kitablarım tafsille vakfitdim 
ammô cami'den taşra çıkmaya ve Birgama'da hasbeten lillôh 
bir medrese yapdum ve yanında bir hamam yapdım Birgama' -
da ne kadar bağlarım ve bahcalanm ve iki, 

6 - değirmenüm ki Begüş Ova'dadır ve iki değirmenüm 
ki Giresun'dedür ve Birgama'da ne kadar dükkônlarum ve 
dükkôn yerlerim varsa ve bir çiftlük ki Ayvadoğlu'ndan aldım 
Adadadur. Bu mezkurları Birgama'dagi medreseme vakfetdim 
ve Biga'da hasbeten lillôh bir cami yapdum yanında bir hamam 
~apıp ol cômi'e vakfitdim, 
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~ - ve Karahisar'da bir côml bir medrese yapdum yanın· 
d~ bır hama": ve ~ôrva~~aray yapdum ve Saruca pınar odlu 
koy ve H?ma da bır çeltuk dingi satun oldum ve bu mezkOr
~rı Karahı~ar'dagi cômi'e ve medreseye vakfitdim ve cômi va-
~flka~ım museccel itdım ve bu vakıfların gallôtından Golya'da

gı arvansaray, 

Giriş kapısının solunda, ne.sih harflerle 
b 1 

. 1,20X1.40 metre 
oyut arında, altı satırlık Vakfiye şöyledir : 

1 - ve yolundagi köprücükler ve Derzller'deki kôrvan. 
saray ~~.ht~c olduğunca meremmet ideler ve Karşu savaklar 
adlu ~oyumu vakf-ı ebna itdim ve Edirne'de hasbeten lillôh bir 
mescıd yapdum ve anda yerler vardur mukaata'ya virilür. 

2v - ve b~gum ve evlerüm anda vardur yine Edime'de 
yaptıgum mescıde vakfitdim ve bunlar küllisi lillôh billôh ol
sun Allah rahmet itsün.ol kişiye ki bu tôrihe nazar ide okuya 
vakıf rQhuna dua kıla Allahun l~netl 
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3 - ve melôikelerün lô'neti ve Peygamberlerin lô'neti ol 
klşinün üzerine olsun kim bu vakıfların tebdiline ve tagyirine 
kasd ide ve bunların fesadına mubôşir ola Cimin ya Rabbel-

Alemin ve vakıfnômedir, 
4 - Kullarum benüm zemônımda her biri ne ylyi geldi-

lerse yine benden sonra anı yiyeler ve Kusaksuz oğlu Alôyid
din ve Oğuz oğli Hacı Ali'yi nôsır kıldım her bir yevm dörder, 

5 - akçe yiyeler ve bu tarihi Muharrem ayının ahrında 
yazıldı ki sekiz yüz elli tokuzuncu yıldır şekera 1-lôhü mesôiye-

hO evkaaf-ı mezkOre üzre cibayet. 
6 - (i) tmekçün memluk Hoşkadem bin Abdullah ve da-

hi oğlanları bunlara sa'yleri vakfa hizmetleri mukaabeleslnde 
ala benden kalır sözdir bevôn-ı vakıfdur cerô zôlike ve hurrlre 
fi Cümad'el-Ahlre senete hamsin ve slttlne ve semône mle-

tln. (.) 
Sağdaki yedi satırlık yazıtta; Omur Bey'in Caminin yakınına 

yaptırdığı hamamı, Tuz Pazarında hanı, Bursa'da bulunan bü
tün emlökini, şehir civarındaki bahçe, değirmen ve tarlalarını, 
Ak~öy ve Kelesen'deki tarla ve bağlarını. İnegöl i~bey Köyün
deki değirmeni. bağını. Yenişehirdeki tarlasını, Akhisar Köyü
nü, Geyvedeki babasından kalan Tekir Pınar Köyünün bir kıs
mını, camiye vakfettiği, Bergama. Biga Karahisarda yaptırdığı 
medrese ve camilere gelir olarak vakıf ve akarlar yaptırdığı 
yazılı bulunmaktadır. 

Soldaki altı satırlık yazıtta; aynı akarların sayılmasına de
vam edilmekte, beşinci satırda vakfiyesinin 859 H. (1454) Mu
harrem ayında düzenlendiği, son satırda ise yazıtın duvara 
yerleştirilmesi ve 865 H. (1460) vefat tarihi belirtilmektedir. 

Cami büyük bir bahçe içinde, birbirinden farklı, araların
da 2,20 metrelik açıklık bulunan. 8,18X8,10 metre ve 6,34X6,60 
metre boyutlarında iki bölüm halinde, asıl ibadet alanı ile dört 
mermer sütunlu revak kısmından ibaret olup yapının tamamı 
ahşap çatılıdır. 

Asıl ibadet alanına basık kemerli bir kapıaan girilmekte
dir. Kapının üstünde küçük bir kubbecik ve yaprak süsleri bu
lunmaktadır. Yazılı kaynaklarda; caminin üzerinin kubbe ile ör
tülü olduğu belirtilmektedir. Kapının her iki yanında daire ke
sitli ikişer pencere, güney-batı duvarlarındaki sivri kemer alın-
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lıklı sekiz adet pencereyle içerının aydınlanması sağlanmıştır. 
Mihrabın iki yan dış köşelikleri kalın sütunceli ve kavsarası 
beş sıra stalaktitlidir. 

Doğu yönünde 2,20 metrelik aralıktan geçilen bölüm için 
E. H. Ayverdi Osmanlı Mimarisi 111. Cilt 342. sayfC"sında; «Bizce 
küçük kısım daha Umur Bey'in sağlığında llôve edilmiştir. 

Aslında sağdaki minareyle beraber kubbeli BXB m.lik bir ca
mi idi. iki kısım beraber olsa idi yapılan 2,19 luk bir aralık ile 
bırakılmaz tamamına yakın bir kısım açılırdı.» diye bahsetmek
tedir. 

Duvarlar; üç sıra tuğla, bir sıra kesmetaş ve aralarda di
key tek tuğla örgülüdür. 

Son cemaat yeri, korint tarzı başlıklı. dört mermer sütuna 
oturan, doğu - batı yanları duvarla kapalı, üzeri çatı ile örtü
lüdür. 

Caminin batı yönünde olan minareye son cemaat yerinde
ki bir kapıdan çıkılmaktadır. Sekizgen olan kaidenin her yüze
yinde bir niş (kitôbelik) bulunmakta, tuğla silindirik gövdeye 
değişikli mermer ve tuğla örgülü üçgen yüzeylerle geçilmek
tedir. Şerefe altı, altı sıra kirpi saçaklı diziye sahip olup, kor
kuluğu oymalı olarak yapılmıştır. Gövde ve petek kısmı tama
men sıvanmıştır. 

ORHAN CAMii 

Atatürk Caddesinin kuzeyindedir. 740 H. (1339) yılında Or
han Gazi tarafından yaptırıldığını belirten yapım kitôbesi giriş 
kapısı üstündedir. Mermerden üzerine sülüs harflerle beş satır 
halinde 0,50X0,50 metre boyutlarındaki kitôbe şöyledir : 
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1 - Emere bl hôzihil imaretiş-Şerlfe 

2 - SultanOl-guzat vel-mücahidin Orhan Bey bin 

3 - Osman Bey tabe serahüma-fl sene erbaine ve seb'
amle ve haraka veled-1 

4 - Karaman sümme emeren nazıra ve hüvel vezlrü'l
ekber Bayezid Paşa bl işaret 

5 - İs-Sultan bin-is Sultan Mehmed bin Bayezld Han hul
llde SultanühQ fi seneti lşrine ve semane mle 

Türkçesi ; 

Bu şerefli imaretin yapılmasını, Gazilerin ve savaşanlar~." 
Sultanı Osman Bey oğlu Orhan Bey emretti. (Maka~ları gu_
zelleşsin) sene 740 ve Karamanoğlu yaktı. Sonra 820 de Padı

h oğlu Padişah Bôyezid oğlu Mehmed (Allah Saltanatını 
~~im etsin) in işareti ile büyük vezir Nôzır Bôyezid Paşa 820 
senesinde tamirini emretti. 

Orhan Camii 

Orhan Gazi'nin 740 H. (1339) yılında Bursa'da yaptırdığı 
cami, 1413 tarihinde Karamanoğlu Mehmed Bey'in B.ursa ~~
şatması sırasında yakılması nedeniyle son cemaat yerı ve gı~~ş 
kısmı zarar görmüştür. 1417 yılında Çelebi Sultan Mehmed ın 
emri ile veziri Bôyezid Paşa tarafındCJn, daha sonra 1905 vyılında 
Sultan 11. Abdülhamid tarafından tamir ettirilmiştir. Dogu ka
pısındaki tamir kitôbesi Muradiye Ca~ii ~~lus~na kaldırılmış
tır. Avluda 134 envanter No.lu taş kitabe şoyledır : 

Naliyy-1 nımat-1 ali-mankabat zlnat-bahş-ı makam-ı hlla

tat es Sultan lbnus-Sultan 
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1 . As:Su!t~n Gaz! Abdulhamid Han efendimiz hadratlarl ma'-
atır-1 bı gayat-ı hllafat panahilerine •·· 

Bir damlma-i mubôrek olarak acdôd-ı humayQn-ı mülQkô
nelerlnden Fôtih-1 Burusa cannet-makôn 

Ga~ı Orhan hadretlerinln işbu cômi-1 şerlflerlnl dahi tacdi
dan inşa buyurmuşlardır. 

1 Racab Sene 1323 19 Ağustos sene 1321 
.. o.rhan Cami; arka arkaya iki kubbe ve yanlarda aanc kü

cu~ bırer kubbe, kuzey yönünde buna e~lenen son cemaat 
~~rı~~en oluşmaktadır. Abidevi olarak kanatlı (zaviyeli) planı 
1 ıre ı ve da~ını.k cami fikrinden kurtulmanın .ilk aşaması, top
u ve merkezı bır plana geçiş yolunda bir çabadır. Bu tip plan 
uygulaması Bursa camilerinde gerçekleştirilmiştir. 

Ark~ .ar~aya ·.iki kubbe aogu-batı yanlarda birer küçük 
l<ubbe bıcımındekı camide yüksek orta kubbe .... ,.c .. d k b ıı - u yon en ub-

e eyvanlarla çevrilmiş. böylece cami planında ilk defa üç 
eyvanı~. şema ortaya cıkmıştır. Giriş cephesinin iki köşesinde 
uzun, uzerl tonoz örtülü oda, ortada üç kubbe ile beş gözlü 
son çemaat yeri planın tamamlayıcı unsurları olmaktadır 

Yapı; yı.ğma taş ayaklara dayanan, derinliği fazla, yQksek 
ve or~ntılı bır son cemaat yeri ile başlar. 

Uç orta. açıklığı kubbe ile örtülü olup, ortadaki daha yük
sek ve zengı~ birer prlzmatik üçgen kuşak ile kemerlere otur
makta~ır. Dogu-batı yan açıklıklar ince kör kemerlerle taşırıl

mış, uzeri aynalı tonoz ile örtülmüştür. Kemer gergileri 
0,18X~.18 metre boyutlarında meşe .ağacından olup, tek örne
ği. girış eyvanında kalmış. diğerleri kamalı demirlerle değiştiril 
m~~ -

Son cemaat yeri ön cephesınaeki ortadaki yüksek zikzaklı 
kemer tuğladan yapılmıştır. Daire biçimli Bizans tipi bir kursla 
bir Selçuk yıldızı yan-yana yerleştirilmiştir. Son cemaat yerinin 
doğu-ba~ı yanları k.?m~~zit ~aşlıklı rkiz k'3merli olup üç sıra 
t~ğla. ~ır s~~a .. taş orgulu, buyük hafifletme kemerinin lcinde
dı_~· Do~u yonundeki baklava motifi iki renkli mermer, batı yö
n~ndekı kareler çift renkli dama motifi ile kaplanmıştır. Tuğla 
guneş k.ursları: rozetler, iki katlı pencereler, iki sıra kirpi dizili 
saçak sılmelerı ve diğer süslemeler iki sıra tug~la b. k 
me taş · 'T b • ır sıra es-

orgu u eden duvarlarını hareketlendirmiştir. 

150 

Giriş; son cemaat yeri ıc duvarının yüzeyinden içeride, 
kemerli ve kubbeli bir eyvanın sonundadır. 

Mihrap önündeki kubbede aktarmalar; prizmatik tromplar-
la. orta kubbede; Türk üçgenleri ve ters yelpaze biçimi veren 
pandantiflerle sağlanmıştır. içeride büyük kubbenin sekizgen 
kasnağı aktarmaları; kemer ekleri ve büyük boyda prizmatik 
üçgen (Badem) motifleri veren bir kuşakla sağlanmış bulun
maktadır. Sekizgen kubbe kasnağında yedi pencere bulunmak-

tadır. 
Mihrap kubbesi; daire geçişli. sekiz köşeye dayanan oval 

blçlmll bir kubbedir. Bu kubbenin kasnağında yedi pencere 

bulunmaktadır. 
Yan kanatları oluşturan alanlar; az çıkıntılı kemerlerle ka-

reye indirgenerek üzerine kubbe oturtulmuştur . 
Yan kanatlarla son cemaat yeri arasında batı yönünde, 

ince uzun bir imam odası, doğu yönünde küçük bir müezzin 
odası, onun düzeyinde de minare ile kurşunluğa çıkış merdi
venlerinin başlangıç yeri ve caminin mahzeni olan ince bir 
oda bulunmaktadır. imam odası ve minare merdiveni mahzen · 
nücresl uzunlamasına tonoz. giriş yeri ve müezzin odası çap-

raz tonoz örtülüdür. 
Yapının doğu ve batı duvar kalınlıkları 0,25 metre farklılık 

göstermesi sonucu birbirinA eşit değildir. 
Doğu, batı ve güney cepheler orijinal olup sadeliğe doğru 

bir adım atılarak, dekorasyon gerekli yerlerde kullanılmıştır. 
Cepheler yakın zamana kadar bugünkü biçiminden farklı, 

alt penrereler dikdörtgen çerçeveli iken 1904 yılında yapılan 
onarım sırasında bu pencereler kemerli pencere haline dönüş
türülmüştür. imam odasına bir üstlük pencere. doğu kanadına 
dışardan acılan bir kapı, batı yan kanada birer üstlük pencere 

açılmıştır. 
XVI. yüzyılda Anadolu'da ileri düzeyde olan alcı işçiliğinin 

güzel bir örneği, Orhan Cami'inin mihrabında görülür. Yaldız 
boyalı kavsarası yedi sıra mukarnaslı. yarım daire bir niş halin
de olan mihrap, aşırı derecede boyanmış olmasına karşın ana 
hatlarını korumaktadır. Kavsaranın etrafı kabartma Rümllerle 
~üstüdür. Mihrabın cevre kuşağı sekizli kabartma yıldızlı bir kı
sımdan sonra zengin stalaktitlerle bezenmiştir. Kenarlarda in 
ce kabartma bir su, üzerinde 1281 H. (1864) tarihli Kur'andan 
Ayet-i Kerime bulunan üc köşeli bir tac yer almaktadır. 
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Orhan Camii PUinı 

Cephelerin bazı yerlerinde bir düzen içerisınoe olan taş sı
r~lor bazı yerlerde moloz taştan yapılmış. oralara dikey tek ve 
çıft tuğlolo~ k?,n~.uştur. Kubbe kasnakları, son cemaatin ku
zey cephesı duzgun taş ve tuğla işlenmiştir. 

• Ya~ının kuzeydoğu köşesinde yer olan çokgen gövdeli 
tuglo mınare, .19.05 .~ı;ındo yapılan onarımdan önce dıştan kur
şunla kaplı, sıvrı kulahlı, müezzin odasından dayam b. 
d. ı · a ır mer-
ıven e mınareye cıkılmakta iken bugün sabit bir m d. 

yapılmıştır. er ıven 

Cami avlusundaki şadırvan sonradan onarım görmü • 
mermer duvarlarda yer olan çiniler dök "I .. · · ş_ 
konmuştur. u muş, yerıne yenılerı 

Orhan .. camiı, han, hamam, aşhane, imaret, zaviye, mek. 
t~~ olmak uzere altılı bir külliye halinde olması gerekirken bu

gun onarılan han ve hamamdan başka diğer yapı grupları mev
cut değildir. 
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PARS BEY (ŞEHREKÜSTÜ) CAMiİ 

lsti~lôl Caddesi. Şehreküstü Mahallesi, No. 23'de bulun

maktadır. il. Murad Döneminde, Bedrüddin Mahmud (Parsbey) 
tarafından yaptırılmıştır. Cami ve zaviye 1216 yılında yanmış, 

cami yeniden yapılmış, zaviye Ahmed Baba Tekkesi adı ile Hü

kOmet Binası civarında kurulmuştur. Bugünkü caminin ilk ya
pıldığı dönemle bir ilgisi olmayıp daha sonra yapılmıştır. Bed
rüddin Bey'in Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde vakfiyesi bu

lunmaktadır. 

Doğu-batı yönünde düzenlenen asıl ibadet alanı 9.10X16.23 

metre iç ölçülerindedir. Mihrap ve giriş kapısı aksı üstünde ah

şap Bağdadi bir kubbe yer almaktadır. Kubbedeki girift bitki

sel motifler kalem işleri yağlı boya ile yapılmıştır. 
içerisinin aydınlanması yarım daire kesitli on pencere ile 

sağlanmıştır. 

Mihrabı yarım daire kesitli olup sade bir niş halindedir. Min 
beri ise·günümüz ağaç işçiliği ile yapılmıştır. 

Son cemaat yeri 5,10 metre derinliğinde üzeri ahşap tc.ı

vanlıdır. Batı yönünde bulunan .bir kapı ile minareye çıkılmak

tadır. Sekizgen kaide üzerine tuğla silindirik gövdeli minare 

1965 yılında mahalli dernek tarafından yeniden yapılmıştır. 

Ancak sözkonusu cami 1980 yılında yıkılarak, yerine çok 
kubbeli betonarme bir cami yapılmaktadır. 

PAŞA CAMİİ 

Uludağ şosesının başlangıcı. No. 39'da yer almaktadır. 

1323 -1325 H. (1905-1907) yıllarında Kırım'don gelen göçmenler 
tarafından yaptırılmıştır. 

Yoldan yüksekte oluşu nedeni ile bir kaç basamakla ya
pıya çıkılmaktadır. Boyuna dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı, 
üzeri kiremitle örtülü ve tek minarelidir. Yapıldığından bu yana 
bir çok tamir görmüş. yakın zamanda duvarlara içten boya 
ve sıva yapılmıştır. 

Mimari değeri yönünden önemli bir özelliği olmayan cami, 
sağlam ve ibadete açık durumdadır. 
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PİR EMİR CAMİİ 

Işıklar Askeri Lisesinin güney' yönündedir. Pir Emir Sultan 
Mehmed tarafınd1Jn XV. yüzyıl sonu. XVI. yüzyıl başlarında 

yaptırılmıştır. 

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami
nin ic ölçüleri; 10,35X10,35 metre olan tek kubbeli asıl ibadet 
alanı ile kuzey yönünde buna ekli 5,17X10,70 metre ic ölçüle
rinde. üzeri tonoz örtülü bir son cemaat yerinden oluşmaktadır. 

Oldukça derin ve yanlarda sivri kemer alınlıklı birer pen
ceresi olan üc gözlü son cemaat yeri; yanlarda aynalı. ortada 
yarım daire kesitli tonoz örtülüdür. Ortadaki sivri kemerli dar 
gözün altında, ikinci bir Bursa Kemeri yer almaktadır. Ayaklar 
i.ıc sıra tuğla , bir sıra kesme taş dizisi ile örülmüştür. Dar gözün 
sivri kemeri ile alttaki Bursa Kemerinin arası altıgen taş ve üç
gen tuğlalarla süslüdür. Kuzey cephede yer alan kalkan duvarı
nın. iki sıralı kirpi saçağının altından. doğu-batı yanlarda kemer 
üzengi düzeyine kadar inen, dışa çıkıntılı bir çerçeve dolan
maktadır. Son cemaat yeri taban döşemesi - cümle kapısına 
gide!l yol dışında - iki tarafı birer seki halinde yükseltilmiştir. 

Asıl ibadet alan'ına mukarnaslı bir giriş kapısından geçil
mektedir. İçeriden üçgen bingilerle geçişin sağlandığı kubbe, 
dıştan sekizgen kasnaklıdır. Alt sırada sekiz, üst sırada altı, 
kubbe kasnağında dört sivri kemerli pencere ile içerinin ay
dınlanması sağlanmıştır. 

Beş köşel i , 0,65 metre derinliğinde, 1.45 metre genişliğin
deki alcı mihrap nişi; iki yan dış köşeliklerde stalaktitli başlı k

la rı bulunan sütunceler, yedi sıra düzenlemiş, mukarnaslarlu 
kurulu kavsa~ayı destekler durumdadır. 

Caminin beden duvarları üç sıra tuğla. bir sıra kesme taş. 

aralarında dikey tek tuğla dizisiyle örülüdür. Sekizgen kubbe 
kasnağı üç sıra kirpi saçaklı olup, kubbe dıştan kurşun taklidi 
beton ile kaplıdır. 

Oc sıra tuğla ve moloz taş örgülü beden duvarına bitişik 
minareye asıl ibadet alanının kuzeybatı köşesindeki bir kapı
dan çıkılmaktadır. Altı köşesi dışa çıkıntılı kaide üzerinde yük
selen silindirik tuğla gövdesi yakın zamanda yeniden yapıl

mıştır. Yapı sağlam ve ibadete acık durumdadır. 
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REYHAN (ACEMLER) MESCİDi 

Daye Kadın Mahallesi. Koşgör Sokakdadır. Sultan il. Mu
rad döneminde Tavası Vezirlerinden Reyhan Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. 

Mescid; 6,35X9,90 metre iç ölçülerinde, dikdörtgen planlı, 
ahşap çatılı ve üzeri kiremitle örtülüdür. 0,85 metre kalınlığın
daki beden duvarları ve tabanı tamamen yenilenmiştir. 

Son cemaat yeri 4,35 metre derinliğindedir. Kuzeydoğu 
köşede cami bünyesinde tuğla silindirik gövdeli bir minaresi 
bulunmaktadır. 

Minare dibindeki mezar, mescidi yaptıran Reyhan PaŞa'ya 
ait değildir. Reyhan Paşa Yenlşehirde medfundur. Mescid sağ
lam ve ibadete acık durumdadır. 

SATI FAKiYH (SADi FAKIYH) MESCiDi 

Hisar içinde, Oruc Bey Caddesindedir. Fatih ·Sultan Meh
med döneminde. Satı Fakiyh tarafından yaptırılmıştır. Hazire
sinde 1235-1247 H. (1819-1831) tarihli mezarlar bulunmaktadır. 
Bu mezarlar içinde en büyük olanı Satı Fakiyh'e aittir. Satı Fa
kiyh'in oğlu Mevlana Murad Fakiyh, babasının 'yaptırdığı mes
cidin imamıdır. 

Dikdörtgen planlı yapının güney duvarı 6,30 metre eninde, 
9,90 metre derinliğinde olup, genişliği diğer duvarlardan 1,00 
metre daha azdır. Moloz taş duvarlı, ahşap çatılı, kiremit örtü
lü mescidin mimari açıdan önemli bir özelliği yoktur. O günkü 
toplum hakkında günümüze getirdiği mesaj nedeniyle önem
lidir. 

Mescid, sağlam ve ibadete acık durumdadır. 

SELCUK HATUN MESCİDi 

Kayan Semtinde, Selçuk Hatun Sokağındadır. 854 H. 
(1450) yılında Celebi Sultan ~ehmed'in kızı Selçuk Hatun ta
rafından yaptırıldığını belirten. gi'riş kapısı üzerinde, mermer
den, üzerine sülüs harflerle yazılı. 0,35X0,80 metre boyutların
daki üç satırlık kitôbe şöyledir : 
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1 - Emeret bl imareti hôzel mescidl-ş-şerlf Selçuk Hatun 
blntl-s-Sultan ibni-s-Sultan · 

2 :...... Es-Sultan Mehmed bin Bôyezld ·Gazi Han halledalla
hü memleketehu ve ebbede devletehu ve şevketehQ 
fi ôhın 

3 _ Şehri Ramazani'l-muazzam hlcretln-neblyy aleyhls· 
salatü ves-selôm min şühurl senetl erbea ve hamsl
ne ve semana mte. 

Açıklaması : 

Bu şerefli mescidin yapılmasını Padişah oğlu Padiş~h Su~
tan Bôyezid Gazi oğlu Sultan Mehrned (Allah rnernleketıni da
ım, devlet ve şevketini ebedi etsin) kızı SelçuK Hatun 854 H. 
vılı Ramazan avında emretti. 

Selçuk Hatun Mescidi 
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Selçuk Hatun Mescidi 

Yapı esas olarak iki kısımdan meydana gelmektedir. Tek 
kubbeli asıl ibadat alanı ile kuzey yönündeki üç bölümlü son 
cemaat yerinden oluşmaktadır. Tek kubbeli asıl ibadet alanı : 

8,80X8,80 metre ic ölçülerinde kare bir plana sahiptir. Bu ka
re alanın üstünü örten kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı, üstten 
kurşunla kaplıdır. İçeride aktarmalar; büyük boyda prizmrıtik 
üçgen (Baklava) motifleri verP.n. bir kuşakla sağlanmış bulun· 
maktad ır. 

Son cemaat yeri ; ·3,1oxa.so metre iç ölçülerinde olup üç 
gözlüdür. Doğu-batı yan gözlerin üzeri düz tavan, orta göz ya
rım daire kesitli tonoz örtülüdür. Ortadaki iki yığma ayak, doğu · 

batı yan duvarlarına sivri kemerlerle bağ lanmış, ortada ise 
sivri kemer altında Bursa Kemeri uygulaması yapılmıştır. Bu 
iki kemer arasındaki alan, ortası küçük, üst kısımda kabartma 
;erçeveli daha büyük ölçüdeki altıgen taş ve lôcivert üçgen 
çinilerle bezenmişti r . Kuzey cephesi kalkan duvarında, kemer 
üzengi düzeyinin üstü on sıra tuğladan zikzak motifi ile kaplı
dır. Yapının doğu-batı ve güney duvarlarındaki kör kemerler 
içinde tuğla ile balık sırtı ve main motifleriyle bezenmiştir. 
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Selçuk Hatun Mescidi Minoerı 

'·"····r(,..T ... ~ l ..... ! ., __ ·,1 :/ 

''.:~1~~tf frlf ''.~~~ 
Selçuk Hatun Mescidi Planı 
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Beden duvarları, 0,95 metre kalınlığında iki sıra tuğla v 
bir sıra moloztaş dizisi ile örülmüştür. ' e 

. d Girişi son cemaa_t yerinden olan minare; sekizgen kaide
~~ en m?rmer ve tugla __ değişimli olarak onaltı dilimli küp kıs

na g~cılmekte olup, uzerinde silindirik tuğla gövde Y .. k 1 
mektedır.· Bahçesinde kabirler t.ıulu'!'lmaktadır. u se -

SELİMİYE CAMİi 

Sellmiye Mahallesi, Sili Sokak No. 12'dedir. 1310 H (1892) 
yılında Abdullah oğlu H Ah · 

. acı mep tarafından yaptırıldığını be-
lirten, ıc kapı üstünde mermerden k .. .. k b . 
Türkçe yazılmış O 50XO 90 m t b. ucu oy nesıh harflerle 
şöyledir: ' ' e re oyutıarında, 4 satırlı kltôbe 

1 - Esasen Tırnavalı Hacı Ahmed lbnl Abdullah (mevôll 
himmet) ' 

2 - Bin .... 
uçyuz onda bu beyti Hudayı eyledi lnşô, . 

3 - Zamim i hüs ·· h - nu ayrat olmak üzere mekteb-1 irfan. 

4 - Dahi te'sis edüp ma'i lezize eyledi ihya. 

zama~~~ök~~:~ ~~n~~e6~şop tava~_ı ı -~e c.atılı olan cami, yakın 
miştir. f cte ve dışta mi:::~n~ndbuyu~ ~~r mekônla genişletil-

1 yon en bır ozellik ve değ t 
rnayan yapının inşa edildi - . d .. . er aşı-
nümüze kadar gelebilmişti~: oneme art yalnızca minaresi gü-

Asıl ibadet mekônının kuzeybatı k .. . 
venden sonra bir kapı ile minareye c k ıoşesınde, ahş~p merdi-
desi sıvalı, üzerinde silindirik tuğla ~~;ak~~dır. Sekızgen kai
sıra kirpi sacak dizili şerefe alt gh. e yukselmektedir. Beş 
den, petek üstü kurşunla kaplııns~v~ia k',f,ô~~~;/orkuluğu demir-

. ~o.mi, taş ve tuğla ile yapılmış, ahşap catı 
kıremıdıyle kaplanmıştır. üzeri marsilya 

Cami sağlam ve ibadete acık rlıırıımrladır. 

SELİMzAoe ~Af'1İ, 
Selimoğlu Caddesi, Eski Sokak N . 

yıl sonu, XVll. yüzyıl başlarında Sel'. o; 4 de yer alır. XVI. YÜZ· 
rafından yaptırılmıştır. ımzade Mehmed Efendi ta-
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Kapı üzerinde yağlı boya ıı...: yazılmış 1324 H. (1906) tarihi, 
caminin tamir tarihi olduğunu düşündürmektedi r. 

Cami, doğu-batı yönünde, enine düzenlenmiş dikdörtgen 
bir plana sahiptir. 

Asıl ibadet alanı; 8,10X13,60 metre ic ölçülerinde, dikdört
gen planlı ve üzeri ahşap tavanlıdır. Mihrap üstüne rastlayan 
kısımda yağlı boy::ı kalem işleri ile yapılmış bitkisel motifli kü· 
cük bir Bôğdôdi kubbe yer almaktadır. 0,55 metre deriliğinde 
yarım daire kesitli mihrap nişi; dikdörtgen cerceveli olup kavsa
rası altı sıraya düzenlenmiş mukarnaslardan oluşmaktadır. 

Camiyi aydınlatan sekiz pencere büyültülerek değişime 

uğratılmış, betonarme kadınlar mahfili de yeniden yapılmıştır. 

Son cemaat yeri; üc metre derinliğindedir. Sonradan asıl 

ibadet alanına eklenmiştir. 

Sadece duvarları ve mihrap mukarnasları yapıldığı dö
nemden günümüze kadar gelebilmişlerdir. 1044 H. (1634), 1277 
H. (1860). 1324 H. (1906) yıllarında onarım görmüştür. 

Cami: moloztaş ve tuğla örgülü beden duvarlara sahip 
olup, ahşap tavanlı ve üzeri kiremit kaplı bir catı ile örtül
müştür. 

Kuzeybatı köşesinde yer alan minareye son cemaat ye
rindeki bir kapı ile cıkılmaktadır. Kaidesi taş ve tuğla örgülü 
olup. üçgenler aracılığı ile tuğla silindirik gövdeye geçilmekte
dir. Şerefe altı, beş sıra kirpi sacak dizili, petek kısmı sıvalı, 
sivri külôhı sacla kaplıdır. 

Caminin kuzey yönündeki türbe: beş kabrin üzerini ört
!'llek amacı ile sonradan yapılmış. ,basit bir yapıdır. Kabirlerden 
en büyüğü Selimzôde Mehmed Efendiye aittir. 

Selinızôde Mehmed Efendi; Bursa'da doğmuş. yaşadığı 

dönemin bilgilerini öğrenmiş, müderris olmuş, daha sonra· in
zivaya cekilmiştir. 1611 yılında c>ıümü üzerine yaptırdığı cami
nin yanına gömülmüştür. 
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SETBAŞI (KARACELEBI) CAMİİ 

Kara~=~=~işız~:r~·~c, karşdıs~, Atatür~ Caddesinde olan cami, 
. u~.ame dın. Efendı tarafından XVI .. 1 
ıkinci yarısında yaptırılmıştır. · yuzyı ın 

Genel olarak dikdörtgen bl 1 .. dış ölçüleri 8 80X14 1" r P an şeması gosteren yapının 
.. .. , • ·> metre olan asıl ibadet alanı ile kuze 

~onunde, 3,30 metre derinliğindeki bir son cemaat ye . d Y ıbarettir. rın en 

Son cemaat yerin in üzeri ahşap tavanla ört"l''d'' B .. ıündek· b' d' u u ur. atı yo-
.. ı ır mer ıvenle kadınlar mahfiline çıkıl maktadır. 

. Dort ana yönde 1,56 metre genişliğindeki iki er 
ıle aydınlanması sağlanan asıl ibadet alanı ah apşt pelncere 

Şap c t ı .. · · Ş avan ı ah-
a ı ı ve uzerı klreımitle örtülüdür T ' 

metrik motifli, kare ce,rceveli bir göbekavanın ~rtasında geo-
metre derinliğindeki mihrap nişi beş köşeır:ıua mkaktadır. 0.48 
karı dogyr k d . p, avsarası yu-

u a emelı ok:ırak daralmaktadır. 

~aminin kuzeydoğıLI köşesinde, son- cemaat yerindeki bir· 
kapı ıle. cı~~şı sağlanan minare, kare bir kaide üzerinde üksel
me~tedır. Ucgenler aracılığı ile tuğla silindirik gövdeyey gecll-
me te, şerefe altında beş sıra kirpi sacak dizis· 1 dır Minare kork 

1 
y d ı yer a rnakta

Ka~lıdır. u ugu emirden olup, sivri külahı ku.rşunta 

SEViNDİK (HACİ SEViNDİK) MESCiDi 

S Bursa'nın kuzey etı3klerinde, Sevindik Sokakdadır Fatin 
ultan Mehmed döneminde Başcı Hoca Sevindik adlı . 

car tarafından yaptırılmıştır. b,ir tüc-

Tek k~bbell asıl ibad.et alanı; 6,50X6,50 metre ic ölclilerin· 
de, kar~ bır plana sahiptiır. 0,85 metre kalınlığındaki beden d -
va~arı ~.ct~n ve dıştan kaba bir sıva ile kapatılm, tır Mescid u 
dogu yonundeki bir kapıdan girilmektedir y iş · e, 
sonuc 'h b · apı an onarımlar 

u mı ra ı bozulmuş., yalnız beş sıraya d .. 1 . karnasla .. .. .. uzen enmış mu-
rı gunumuze kaalar gelebilmiştir. 

Ahşap catılı ve üzeri kiremitle örtülü mesc·d· minaresi 
ve minberi bulunmamaktadır 891 H (1486) 1

1 

dm y · · yı ın an önce de 
mevcut oldugu kaynaklarda belirtilmektedir. 
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Meseldi yaptıran Başçı Hoca Sevindik'in Tahtak~le'dekl 
Hacı Sevindik Mescidini yaptıran zat olduğu sanılmaktadır. 

SEViD NASIR ZAViYE (HOCA ŞAHABEDDIN) MESCiDi 

Pınarbaşı Caddesi güneyinde. Eski Yol Sokak üzerindedir. 
Seyld Nasır Bursa'ya gelen ilk muhacirlerdendir. Hoca Şaha· 
beddin adında bir tüccar buraya 1453 yılında bir mescid yap-

tırmıştır. 
Zaviye olarak yapılan .bina. daha sonraları mescld olarak 

kullanılmış, yakın zamanda tamamen yıkılarak günümüz mi
mari tarzına göre yapılmıştır. Sağlam, ibadete acık durumda 
olan ve mimari bir özellik taşımayan mescid, tarihi değeri haiz 

oluşundan dolayı önemlidir. 

SIMKEŞ (SIRMAKEŞ) CAMii 

Atatürk Caddesinden Tuz Pazarına giden Gümüş Çeken 
Caddesi, Simkeş cıkmazındadıf. Koza Hanına, Simkeş. Sırma
keş dendiği gibi bu camiye de aynı ad verilmektedir. Han ile 
ilgili veya o dönem tüccarlarının yaptırdığı eser olması kuvvet
te muhtemeldir. Bu ihtimallere göre cami XV. yüzyıl sonların-
dc yaptırılmıştır. 

Yakın zamana kadar son cemaat yeri, ahşap ve üzeri kire-
mitle örtülü. odalar haline getirilmiştir. Bir şahısa satılıp ambar 
olarak kullanılan cami, onarılarak ibadete acılmıştır. 

Ana hatları il9 dikdörtgen bir plan şeması gösteren yapı
nın ic ölçüleri; 7,00X7,35 metre olan tek kubbeli asıl ibadet 
atanı ile kuzey yönünde buna eklenen 2,55X6,68 metre le öl· 
çüsünde, yeni baştan yapılan ve üzeri aynalı tonoz örtülü son 
cemaat yerinden oluşmaktadır. Daha önceki dönemlerde ah· 
şap çatı ile örtülü olan son cemaat yeri yakın zamanda değişti
rilerek bugünkü durumunu atmıştır. Yanlarda dar ve sivri. or
tada geniş ve yüksek Bursa kemerinden oluşan üçlü son ce

maat yerinin üzeri aynalı tonoz örtülüdür. 

Doğu ve batı duvarında birer pencere yer almaktadır. Ke
merleri taşıyan ayaklar ve kuzey yÔnündekl kalkan duvarı. 
iki sıra kirpi sacaklıdır. 
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Simkeş Camii 

Beden duvarlarının üzerinde dıştan sekizgen kasnak yer 
almaktadır. Asıl ibadet alanının üzerini örten tek kubbeye ge
çiş, içeride üçgenler yardımı ile sağlanmıştır. Kubbe kasnağın
da yarım daire kesitli üç pencere, doğu-batı ve kuzey duvar
larında yer alan sivri kemer alınlıklı ikişer pencereyle içerinin 
aydınlanması sağlanmıştır. Güney duvarında önceden var olan 
iki pencere değişime uğratılarak dolaba dönüştürülmüştür. 
Asıl ibadet alanı ic duvarları, yerden 1, 10 metre yüksekliğinde 
mermerlerle kaplanmıştır. 

Mihrap; dikdörtgen çerçeveli, sivri kemer alınlıklı, sade ve 
0,50 metre derinliğindedir. Minber ve kadınlar mahfili günümüz 
ahşap işçiliği ile yapılmıştır. 

Sağlam ve ibadete acık durumda olan caminin minaresi 
yoktur. 
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SIVASİLER (TAHTALI) MESCID 

Sivasiler Mahallesinde yer alan mescidin kim tarafından 
ve ne zaman yapıldığına ilişkin herhangi bir yazıt bulunma
maktadır. Yapının mimari tarzı X\l. yüzyıla ait olabileceği izle
nimini vermektedir. 

Halk tarafından Tahtalı Mescid olarak bilinmekte ise de, 
aslında bu ismi taşıyan mescidin, Sivasiler Mescidi yakınında
ki dereye kayıp yıkılarak yok olduğu tesbit edilmiştir. 

Kitôbesi bulunmayan yapının inşa tarihini belirleyecek bir 
belgeye de. rastlanmamıştır. 

Mimari yönden bazı özelliklere sahip olan mescidin son 
cemaat yerindeki ahşap çıtalı tavanı, ahşap pencere korkuluk
ıarı, tek sıra cemaatli"! namaz kılabileceği derinlikteki ahşap ka
dınlar mahfili oldukça ligi çekicidir. Son cemaat yerindeki ta
vanı taşıyan ahşap direkler ve aralarında bulunan ahşap korku
luklar mescide, Bursa'da bir benzeri daha olmayan görünüş 
kazandırmaktadır. 

Minaresi kaidesinin yarı yerinden itibaren yıkılmış. ahşap 
olarak yeniden yapiii'1ıştır. 

SOMUNCU BABA (ŞEYH HAMİD) (AYAZMA) CAMii 

Pınarbaşı Caddesinin güneyindedir. Yıldırım Bôyezid dö
neminde 810 H. (1407) tarihinde ölen Aksaray'lı Şeyh Hamid 
adına Başçı Hacı Sevindik tarafından yaptırılmıştır. 

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren caml
nin iç ölçüleri 5,70X5,70 metre olan tek kubbeli kare bir alan
la, kuzey yönünde buna eklenen 3,00X5,70 metre iç ölçüsün
de bir son cemaat yerinden oluşmaktadır. 

Son cemaat yeri; iki sıra tuğla, düzgün moloztaş. araların

da dikey tek tuğla örgülü dört ayağı birbirine bağlayan sivri . 
kemerlerm meydana getirdiği, ortada dar, doğu-batı yanlarda 
geniş üç bölümün, üzeri ortada çapraz, yanlarda yuvarlak to
noz örtülüdür. iki sıra kirP.i saçaklı kalkan duvara sahiptir. 
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Somuncu Baba Camii 

Sivri kemer alınlıklı, Bursa kemerli kapı ile asıl ibadet ala
nına girilmektedir. Dıştan sekizgen kasnaklı kubbeye geçişler 
içeride pandantifler yardımı ile sağlanmaktadır. 

Caminin doğu, batı, kuzey duvarlarındaki sivri kemerli iki
şer alt sıra pencere ile, doğu ve batı yönünde bulunan sivri 
kemerli üst sıra pencereleri içerinin aydınlığını sağlamaktadır. 

Mihrabın sağ ve solundaki iki pencere kapatılarak dolaba dö
nüştürülmüştür. Dikdörtgen çerçeveli mihrap beş· dilimli ve 
sadedir. 

Caminin beden duvarları düzgün moloztaş ve iki sıra tuğ
la örgülü, yatay dü;zende üçer sıralı tuğla hatıllarla takviye 
edildiği gibi düşey düzende taşlar arasına dik olarak konul
muş tuğlalarla kasetienmiştir. Kubbe kasnağ ı basık. sağır ve 
dıştan kirpi saçaklı, l<ubbe kurşunla kaplıdır. 

Sekizgen kaideli tuğla-taş aimaşıklı minare; tuğla silindi
rik gövdeli, sivri külôihı kurşunla kaplıdır. 
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Şeyh Hamidüddin-1 Aksarôyi (Somuncu Baba); Bursa'da 
ekmek satıp geçinen ve küfesindeki ekmekler bereket getirir 
diye kapışılan gizil bir veli idi. Bursa Ulu Caminin açılışında 

ilk namazı kıldırarak vaaz veri'niştir. Gizli kalmak amacıyla Bur
sa'yı terk etmiş, asıl vatanı olan Konya - Aksaray'a gitmiş. 

810 H. (1407) yılında orada ölmüştür. 

Caminin batısında, köşedeki büyük evin lcerislnde, cami 
yapısına benzer. tuğla-taş örgülü, kalıntılar, Somuncu Boba'nın 

Çilehanesi ve Fırınıdır. 

Çilehane; 4,00 metre genişliğinde, 6,00 metre boyunda, 
üzeri basık tonoz örtülüdür. Bu hücre oturma yeri olup asıl el
le çekilen bölüm yerden 0,80 metre yüksekliğinde, bir insanın 
zor girebileceği kadar dar bir oyuktur. 

Fırın, çilehane hücresine bitişik, basit bir catı ile örtülü
dür. Fırın ağzı 1.20 metre yükseklikte, tuğla örgülü sivri kemer 
biçimindedir. 

SÜLÜKLÜ (SÜLÜKİ) CAMİi 

Çifte Fırınlar semtinin güneyinde, bulunan cami Kanuni 
döneminde yaptırılmıştır. 

Yazılı kaynaklarda «minaresi yarı yerden yıkılmış, kôğir, 

üstü ahşap ve kiremit, kitôbesiz, minberli, namaza acık, kadro 
dışı bir camidir. Batı bitişiğindeki bahçede iki mezar var, biri
nin taşında (Mehmed Çelebi oğlu Ahmed Celebi sene 931 H. 
(1524) okunmaktadır. Yunanlılar zamanında bu mezarlar ile 
cami COK tahrip edilmiştir. Son zamanlarda güzelce tamir edil· 
di ve tekrar namaza açıldı. Yaptıranı kesin olarak' bilinemediği 
gibi tarihi de belli değildir. Yalnız bu mezarların sahiplerine ıs
nad ederler. Kanuni devri eseri olduğu zannedilir.» bilgileri bu
lunmaktadır. 

Bugünkü durumu ile yapı; dikdörtgen planlı, ahşap çatılı, 
üzeri marsllya tipi kiremitle örtülüdür. 

Camının 1936 yılında halk tarafından ihyası sırasında mev
cut temeller üzerine - eski taşlardan da istifade edilerek - inşa 

edilmiştir. Son cemaat yerinin yanları ve önü acık olması ge
rekirken daha fazla kişinin ibadetini sağlamak amacı ile ka
patılmıştır. ilk yapıldığı dönemden sadece mihrabı ile minaresi-
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nln bir kısmı muhafaza edilmiş. daha sonra bu kısımlar da 

tamir görmüştür. 

Yarım daire kesitli mirap nişi; beş sıraya düzenlenmiş mu

karnastardan oluşmaktadır. 

caminin kuzeybatı köşesinde yer atan minaresi beden 
duvarına bitişik olup, silindirik tuğla gövde tamamen sıvalıdır. 
Şerefe altı, üc sıra kirpi saçak dizilidir. 

Plan tertibi değişmeyen, geçirdiği değişimlere rağmen 
planından başka ori jinal parçaları da olan. aynı zamanda top
lumun belli bir döneminden günümüze bilgiler aktaran bir ya-

pıdır. 

SÜRMELi (TEFSiR HAN) (AHİ HASAN) MESCiDi 

Hisar Semtinde, Sürmeli Sokak No. 1'de bulunmaktadır. 
Bursa'nın fethinde kente ilk giren ve Ezan okuyan Ahi Hasan 

tarafından yaptırılmıştır. 

Çatılı, küçük bir yapı olan mescid yakın zamana kadar 
ibadete acık durumda idi. Daha sonra bir şahısa satılmış ol
duğundan, bugün ev halindeki yapı, detaylı bir şekilde incele-

nememiştir. 

E. Hakkı Ayverdi; «Osmanlı Mimarisinin ilk Devri> adlı ese· 
rinde «Mescidin ilk yapı ile ilgisi olmadığı ve yeni baştan yap· 
tırıldı~ıı belirtilmektedir. Bunu kanıtlayan tarihi kıta'yı da yaz-

maktadır; 

Yıkılmışken serapa kalb·l ôşık gibi bO camı 
Yine Osman Ağö yapti ani tarz-i blhin üzri 
Sa'ldô b'll-bedôhe harf-1 mu•cemle didim tarih 
Yapıldı camı-i Tefsirhôn resm-i nevin üzre. 

ŞAHABEDDiN PAŞA CAMİi 

Altıparmak Caddesi üzerinde, No. 2'dedir. 903 H. (1497) yı
lında, Karamanlı Mehmed oğlu Mehmed Çelebi tarafından yap
tırıldığını belirten ıc kapı üstünde kitôbesi bulunmak.~adır. 
Mermerden, üzerine kabartma olarak nesih harflerle Turkce 
yazılmış, 0,60X0,70 metre boyutlarındaki dört satırlık kitôbesl 
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1 - Mehmed Celebi lbn-1 Mehmed ki ol Karam6ni 

2 - Bu hub mescide oldu safayla bôni 

3 - Dokuzyüzüç yıla vasi olmuştu tarihi 

4 - (Ki) hurrem eyledi bu (Huyle) dlll côvi. 
Şahabeddin Paşa Hadım lôkabı. ile tanınmakta olup, 1. Mu

rad ve Fatih' in vezirlerindendir. 

Yapı esas olarak iki kısımdan meydana gelmektedir. le 
ölçüleri 9,80X10,25 metre olan asıl ibadet alanının üzeri ah
şap tavanlı olup, çatılı ve kiremitle kaplıdır. 

Son cemaat yeri - sonradan önü camekônla kapatılmış -
basit tarzda yapılmıştır. Caminın kuzey yönüne ekli bu bölüm
den asıl ibadet alanına. üzerinde kitôbesi bulunan bir kapıdan 
geçilmektedir. 

Dört ana yönde · ikişer alt sıra pencere ile içerinin aydın
lanması sağlanmıştır. Pencerelerin asıl biçimleri bozularak 
yükseltilmiş, tek merkez kemerli hale dönüştürülmüştür. 

Daire kesitli mihrap nişi dikdörtgen cerceveli, kademeli 
olan kavsarası yağlı boya tabakası ile kapatılmıştır. 

Kuzeybatı köşede yer alan minareye son cemaat yerinden 
acılan bir kapı ile çıkılmaktadır. Yapının çatısına kadar yükse
len sekizgen kaidesinden silindirik gövdeye gecış. üçgenler 
aracılığı ile sağlanmıştır. Şerefe altında tek sıra kirpi sacak di
zisi kalmış. petek üzerindeki sivri külôhı kurşunla kaplanmış
tır. Minarenin tamamı sıvanmış ve badana edilmiştir. 

Cami, sağlam ve ibadete acık durumdadır. 

ŞAHADET (KALE) (SARAY) CAMii 

Tophane Semtinde, Orduevi karşısındadır. Sultan ı. Murad 
tarafından 767 H. (1365) yılında yaptırılmıştır. 

Sultan Orhan Gazi 726 H. (1326) yılında Bursa'yı ele geçi
rince Hisar semtinde bir saray ve civarında 738 H. (1377) yılın
da bir de mescid yaptırmıştır. Aşağı Şehirde Atatürk Caddesi
nin kuzeyinde 740 H. (1339~ tarihinde Orhan Cami'lnl inşa et
tirmiştir. · Hisardaki mescid bugün mevcut değildir. Nerede ol-

172 

duğu ve ne zaman yıkıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Yu
karıda sözünü ettiğimiz Hisardaki Orhan Cami'inin kitabesi, 
Şahadet Cami'inin doğu kapısı üzerine yerleştirilmiştir. Bir ya
nılgıya düşülmemesi için açıklama yapma zorunluğu duyul
muştur. Şahadet Cami'inin doğu kapısı üzerinde Hisar Orhan 
Cami' ine ait mermerden, küçük boy nesih harflerle arapca 
yazılmış. ortada dört satırlık ihlôs Süresi, etrafında cepe cevre 
yazılar bulunan 0,55X0,75 metre boyutlarındaki kitabe şöy
ledir : 

Ortada : 

1 - Besmele 

2 - 3-lhlCis SQresl (Kulhüvallahü) 

4 - Tarihi senete semanın ve selôslne ve seb'a mle (738) 
Etrafındaki yazılar, yukardan sola : 

1 - Allahümmeğfirlisahibi hôze'l-mesclde ve hüve'l-emirl 
1-keblrl'l-muazzam el-mücahld (iki kelime) 

2 - Sultan-ü'l-guzat gazi blnl'I gazi şücaud-dünya ved
din (bir kelime) 

3 - El afak yemlnü'l-eyman (?) Orhan bin Osman eda· 
mallahü ömrehQ 

4 - Emere (bi-blna-1 hôzel) mescldl'l-mübarek il nzall· 
lôhl teala men bena meselden bena'l·lahü lehu bey. 
ten fl'l·cenne 

Türkçesi : Ortada : dördüncü satır 738 senesinde 

Yanlarda : 

1 - Ya rabbi sen bu mescidin sahibine mağfiret et. O 
büyük ve azametli (Ulu) emir, savaşan . 

2 - ( .. ) Gazilerin Sultanı, Gazi oğlu Gazi, din ve Dünya
nın arslanı ( .. ) 

3 - Osman oğlu Orhan, Allah ömrünü uzun etsin 

4 - ( .. ) Allah rızası içün bu mübarek mescidin yapılması
nı emretti. Mescid yapana Allah Cennette bir köşk yapar. 
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Bu kitôbenin aslında bu camiye ait olmadığı, 1854 yılı dep
reminde çok harap olan ve 1890-1892 yıllarında Vali Celôleddin 
Paşa tarafından tamir sırasında Şahadet Cami'ine yerleştiril

diği yazılı kaynaklord .. l)elirtilmektedir. 
Bursa'da 1. Mt (Hudavendigôr) zamanında 1366-1369 yıl-

ları arasında inşa et. .. .,n Şahadet Camii; iki büyük ayak üzerine 
arka arkaya iki kubbe ile geniş orta sahın, yanlarda uzun dik
dörtg~n biçiminde üzeri ikişer çapraz tonoz örtülü, dar yan 
sahınlardan oluşan bir yapı ojup. önünde dört kubbeli bir son 
cemaat yeri, kuzeydoğu köşesindeki bugün mevcut bulunan 
kubbenin yerini minare almakta iken, 1854 yılı depreminde 
yıkılıp, 1890 yılında tamir ve değişikliklerle yalnız iki kubbeli 
orta sahından ibaret küçük bir cami haline dönüştürülmüştür. 

Şahadet Camii Bursa'da inşa edilen Ulu Cami tipinde, 
çok direkli, çok kubbeli ilk halk camisidir. Planı Ulu Cami ka
dar acık ve seçik değildir. 

Bu tip cami planı Osmanlı Mimarisinde Hüdavendigôr dö
nemi ile başlamıştır. ön cephesi, İyon sütun başlıkları iki pem
be renkli sütunu ve sıvası ile eski yapı hissini uyandırmamak

tadır. Güney duvarı bu kanıyı ortadan kaldırmakta, yapıldığı 

dönemin en temiz tuğla-taş işçiliği bu duvarda görülmektedir. 
üc sıra tuğla, aralarında dikey tek tuğlalar bulunan bir sıra 
kesme taş örgülüdür. xvıı. - xvııı. yüzyıldan olduğu sanılan 
payandalar 1854 yılı depreminden önce yapılmıştır. 

Kuzey cephesinde yer alon son cema.at yeri kaldırılarak, 

yeni pencereler, belki mevcut olan duvar açılarak, belki de 
cephe tamamen yenilenerek yapılmış olabilir. 

Caminin bugünkü durumuna göre güney duvarı ilk yapıl
dığı ' döneme aittir. Kubbe iki kemerli payandalarla takviye edil
miştir. Kubb~ler onarılmış, ayakları ile birlikte bırakılmış olup, 
yan sahınlar kaldırılmıştır. Son cemaat yerinin yıkılması sonu
cu yapı ile ilişiksiz kolon minare de yıkılarak, yenisi çok· daha 
küçük olarak biraı geride inşa edilmiştir. 

Caminin orta sohn ının Jstünü örten iki kubbe ve onıarı ta
şıyan duvar ve ayaklar bugün de mevcuttur. Yon sohınlorın 
kaldırılması ile büyük kubbe kemerlerinin oraları yeni duvar
larla örülmüştür. 

Mihrap kovsorosını oluşturan sekiz sıraya düzenlenmiş 

mukornoslar ve cevre silmeleri büyük bir ihtimalle ilk yapı
dandır. Mukornaslar oldukça zengin, üzeri beyaz yağlı boya 
ile sonradan kapatılmıştır. 
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ŞEKER HOCA CAMİİ 

Ulu Cami'inin arkasında, Şeker Hoca Caddesinde yer alan 
caminin kitôbesi bulunmadığından yapım tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. rarihi kayıtlara ve caminin basit, iptidai şek
line bakarak Celebi Sultan Mehmed dönemine ait olduğu be
lirlenmektedir. 

O_uvarlar moloz taşla örülmüş, minare ve pencere kemer
lerinde tuğla kullanılmıştır. 

Asıl ibadet alanı 8,20X8.20 metre boyutlarında, kare plan
lı olup, üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnaksız ve dış
tan kurşunla kaplıdır. Duvar kalınlığı 0,91 metre, asıl ibadet 
alanına giriş Bursa kemerli bir kapı ile sağlanmış bulunmakta
dır. Beden duvarlarının her birinde ikişer adet olmak üzere 
toplam sekiz sivri kemerli pencere ile içerinin aydınlanması 
sağlanmıştır. 

Son cemaat yerinin doğu-batı yanları kapalı ve üstü çatı 
ile örtülüdür. Eskiden cephe üç kemerli ahşap parmaklılarta 
örtülü iken. yapılan onarım sonucu camekônla kapatılmıştır. 

Şeker Hoca Camii 
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Şeker Hoca Camii Pldnı 
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Caminin doğusunda bulunan minareye son cemat yerin· 
deki bir kapıdan çıkılmaktadır. Kaide sekizgen olup, iki sıra 

tuğla, bir sıra kesme taşla yapılmış ve kirpi saçak dizisi ile son 
bulmaktadır. Kirpi saçak dizisinden sonra silindirik tuğla göv
de hemen başlar. Gövdenin orta kısmında karelerden meyda
na gelmiş bir kuşak yer almaktadır. Gövdeden üst kısmı yeni
den yapılmıştır. 

Sağlam ve ibadete acık Clurumda olan caminin güney yö· 
nünde hazlresi yer almaktadır. 

ŞEREFÜDDİN PAŞA CAMİİ 

Tuzpazarı Caddesi, Okçular Çarşısı içindedir. il. Murad'ın 
emirlerinden Şerefüddin Paşa tarafından inşa ettirilen caminin 
bugün çevresine yapılan dükkônlar sonucu beden duvarları 
görülmemektedir. 

Yapı 8,80X8,80 metre boyutlarında , kare planlı, üzeri tek 
kubbe ile örtülü, (lSıl ibadet alanı önünde, ahşap son cemaat 
:nahallinden ibarettir. 

Caminin alt sırada sekiz, üst sırada altı, kubbe kasnağında 
acılan üç sivri kemerli pencere ile aydınlanması sağlanmıştır. Asıl 

ibadet alanına giriş kapısı yuvarlak kemer alınlıklı, kavsarası 
yedi sıraya düzenlenmiş stalaktitlerden oluşmaktadır. ibadet 
alanının batı duvarında sonradan bir kapı açılarak, caminin kü
çük bahçesine geçiş sağlanmıştır. 

Mihrap basit çerçeveli, sivri kemer altında beş sıra sta·· 
laktitlidir. Sonradan boya ile perde, çiçek ve yazı motifleri iş

lenmiştir. 

Revak kısmı eskiden kôglr ayaklı, tonoz ile örtülü iken 
yıkılmış, bugün ahşap ile örtülmüştür. 

Duvarlar iki sıra tuğla, iki sıra taş dizisi ile inşa edilmiştir. 
Beden duvarlarından baklava (badem) motifleri veren bir kuşak
la geçişin sağlandığı kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı ve iki sıra 
kirpi saçak dizilidir. 

Caminin batısında yer alan minareye geçiş son cemaat 
mahallindendir. İki sıra tuğla, bir sıra kesme taşla örülmüş 
sekizgen kaideden silindirik gövdeye geçiş tuğla üçgenlerle 
sağlanmıştır. Gövde tuğla ile örülmüştür. · 

Cami sağlam ve· ibadete acık durumdadır. 
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Şerefüddin Camii 

Şerefüddin Camii Pldnı 
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ŞEYH PAŞA (DİBEKLi) CAMI 

Hisar Semti, Şahin Sokak No. 17, dedir. Cami ic kapı üzerin
deki kitôbesi ile kesin olarak tarihlenmektedir. Seicuk sülüsüy
le yazılmış. dört satırlık kitôbede Şevval 842 H. (Mart 1439) yılın
da Şeyh Paşa bin Şehabüddin bin Bôyezid tarafından yaptırıl 
dığı belirtilmektedir. 

Cami 7,00X7.10 metre ic ölçüsünde asıl ibadet alanı ile 
kuzeyde buna eklenen 4,80X8,58 metre ic ölçüsündeki son ce
maat yerinden oluşmaktadır. 

Kesme taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı ya
pıda, duvarlar üc sıra tuğla . bir sıra kesme taşla örülmüş ve 
iki sıra kirpi sacakia sonuclandırılmıştır. 

Şeyh Paşa Camii 

Son cemaat mahalli, zaman zaman gördüğü onarımlar so
nucu aslından uzaklaştırılmıştır. Doğu-batı yan duvarlarında 
yer alan pencerelerin sivri kemer alınlıklarında tuğla ile yapılmış 
altı köşeli tezyinat bulunmaktadır. Batı duvarındaki pencere 
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.. 
ŞeyhPaşa CamiKitabesi 

sonradan örülerek kapatılmışt ı r . Son cemaat yerinin ön cephe
si eskiden ampir tarzı parmaklıklarla cevrili iken, son yapılan 
onarımda duvarla örülmüş, üzeri catı ile kapatılmıştır. 

Sağ ve so.ıunda birer yuvarlak kemerli pencere bulunan 
sivri kemerli kapıdan asıl ibadet alanına girilir. 

Kapı üstünde, mermerden sülüs harflerle yazılmış 0,50X0,56 
metre boyutlarındaki dört satırlık kitôbesl şöyledir : 

1 - Emere bl imareti hôze'I mescide ve blnalhl el-ab 
dü'l-muhtaç llô rahmetillôhl ve gufranlhi Şeyh Paşa 
bin Şehabeddin 

2 - bin Beyazid fi eyyamı devletis-sultanl'l-ôzam mevla 
mülQki'l .. arab ve'l-acem môilki 

3 - rlkabl'l-ümem fatlhi'l-bilôd nôsıru'l-lbôde-s-sultan 

lbni-s-sultan bin es-sultan es-sultan 

4 - Murad Han halledallahü sultanehQ ve evzaha alelô
lemine bürhanehu fi şevval lsna ve erbaine ve sema
ne mle 

Türkçesi : 
Bu mescidin imar ve binasını Arap ve Acem'in hükümdar

larının efendisi ümmetlerin sahibi şehirler fetheden insa'nlara 
yardım eden Sultan oğlu Sultan, Sultan Murad (Allah saltana
tını dôim etsin, ôlemlere delilini acık kılsm) zamanında Allahın 
rahmetine muhtac kul olan Bôzeyid oğlu Şeyh Paşa Şahabed
din emretti . 842 yılı Şevval ayı (Mart 1439) 
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Asıl ibadet alanının üzeri eskiden kubbe ile örtülü iken, 
deprem sonucu yıkılarak, onarım sırasında çatıya dönüştürül
müştür. Mekanı, oltı pencere aydınltıtıiıaktadır. Pencere alın
lıkları kaldırılarak sivri kemerli hale getirilmiştir. 

Mihrabından bugün dört stalaktit sırası kalmıştır. Çerçeve
si yüzeysel olup mihrap sonradan yağlı boya ile kapatılmış. 
çevçeveslne yağlı boya ile Ayet-i Kerime ve bitki motifleri iş
lenmiştir. 

.. Minare; caminin doğusunda olup, dışardan girilmektedir. 
Ust kısmı depremden kopmuş olan minare 1947 yılında yeni
den onarılmıştır. 

~ . 

1 1 

[:] 

Şeyh Paşa Camii Planı 
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ŞİBLE (ŞİBLİ) CAMii 

Yeş!l-Emir Sultan yolu üzerinde. bulunmaktadır. Şibli Zôde 
Mahmud Celebi oğlu Mevlôna Bôyezid Çelebi tarafından 862 H. 
(1457-1458) yılında yaptırılmıştır. 

Ahşap çatılı. üzeri kiremit örtülü, sade ve basit bir yapı
dır. Yakın zamanda yapılan onarımlar sonunda, son cemaat 
yerine çeşme ve odalar ilôve edilerek değişime uğratılmıştır. 
Duvarlar içeriden ve dışarıdan sıvanarak badana yapılmıştır. 

Ahşap tavanlı asıl ibadet alanının aydınlığını sağlayan pen
cereler; aynı ölçüde olmayıp, tek merkez kemerlidir. Mihrabın 

sağındaki pencereler, sol tarafta yer alan pencerelerden da
ha küçük boyutlarındadır. Dış yan köşeliklerde yarım sütuncelere 
sahip olan mihrap nişi; beş sıraya düzenlenmiş mukarnaslar
dan oluşmaktadır. 

Kuzeydoğu yönünde yer alan ahşap minaresi yıkılarak, 
yerine - son cemaat yerinden çıkılan, demir ve .sac malzeme
li, - yeni .bir minare yapılmıştır. 

TAHT ALI MESCİD 

Hisar Semti, Zindankapı Caddesi, Tahtalı Sokak, No. 10'da 
bulunmaktadır. 

Yapıldığı tarih ve yaptıranı kesin olarak bilinemeyen mes
cidin XVI . - XVll. yüzyıla ait olabileceği düşünülebilir. 

Duvarları moıoztaş örgülü, üstü ahşap ve kiremit kapli 
bir yapıdır. 

Son cemaat yeri; 2.45X7.70 metre iç ölçülerinde, kuzey 
yönü kapalı ve ahşap tavanlıdır. 

Asıl ibodet alanı; 7,05X8,70 metre iç ölçülerinde, dikdört~ 
gen planlı, üzeri düz ahşap tavanlıdır. Doğu yönünde pencere
si bulunmayan yapıyı, diğer ana yönlerdeki altlı üstlü dikdört
gen çerçeveli son pencere aydınlatmaktadır. 

Mihrap kavsarası üç sıra mukarnas sırasıyla kurulmuş, 

yarım daire kesitli bir niş halindedir. Mihrap tamamen yağlı boya 
ile kapatılmıştır. 

Kuzeybatı yönünde yer alan ahşap minareye son cemaat 
yerinden çıkılmaktadır. 
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TUZ PAZARI CAMii 

Tuz Pazarı Caddesi üzerindedir. 

Fatih Sultan Mehmed döneminde, Kara Ali tarafından yap
tırılmıştır. 

Doğu-batı yönünde, diJ<dörtgen bir plan şeması gösteren 
caminin ic ölçüleri 8,87X8.98 metre boyutlarında. tek kubbeli 
asıl ibadet alanı ile doğu yönünde buna eklenen 3,89X8,90 met
re le ölçüsünde. ortada küçük bir kubbe, güney-kuzey yanla
rı tonoz ortülü. üç bölüırılü bir son cemaat yerinden oluşmak
tadır. 

Caminin son cemaat yeri. arsanın konumuna uygun ola
rak asıl ibadet alanının doğusunda yer almış, giriş de aynı 

yönde açılmıştır. Son cemaat yerinin kuzey-güney bölmesinin 
üzeri tonoz, orta bölme; yukarı doğru kademeli olarak daralan 
yedi sıra stalaktitli. oniki dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Doğu 
cephesi Kanberler Cami'indeki gibi üç gözlüdür. Ancak bu ca
minin sivri kemerleri eşit açıklıkta ve yanları kapalıdır. 

Kemerler iki sıra tuğla. bir sıra kesme taşla örülmüş, kemer 
ayakları düzgün taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Yanlardaki ke
mer yüzeyleri dikey iki tuğla arasına bir taş konarak, orta kemer 
üstü tuğla zikzak motifi ile süslenmiş üçgenlerin ortasına tuğ
la noktalar yerleştirilmiştir. 

iki sıra kirpi sacaklı kalkan duvarı, Kanberler cami ve Ham
za Bey Zevceleri Türbesindeki gibi güzel tuğla dekorasyona sa
hiptir. Son cemaat yerine giriş mermer söveli ve korkulukludur. 

Asıl ibadet alanının üstünü örten dıştan kurşunla kaplı 

kubbe, yüksek baklavalı bir kuşağa oturmaktadır. Yüksek olan 
kuşak sayesinde caminin iQi ferah ve rahattır, 

Yapının dört ana yönünde acılan altta sekiz. üstte altı 
pencereyle lcerinin aydınlanması sağlanmıştır. 

Mihrap nişi; iri yaprak sırası üzerine altı sıraya düzenlen
miş stalaktltlerden oluşmaktadır. Dış yan köşeliklerdekl kalın 

g?vdeli sütuncelerin alt ve üstünde üçer yaprak yer almakta 
olup. etrafı dikdörtgen çerçevelidir. Yakın bir süre önce yapı
lan yağlı boya kalem işi ile mihrabın sadeliği bozulmuştur. 
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Güney duvarına bitişik, dört köşe, dışa cıkıntılı minare ka
idesi moloztaş ve tuğla ile yapılmıştır. Minare kaidesinde~ üç
genler aracılığı ile yirmidört dilimli tuğla gövdeye geçilmekte
dir. Tamamen tuğla örgülü gövdenin dilimleri üçgen kesitlidir. 
Üç sıra kirpi sacak dizili şerefe altına sahiy olup, korkulukla
rı taş malzemelidir. Tuz Pazarı Camii minaresi Bursa'nın en 
güzel minarelerinden biridir. 

Tuz Pazarı Camii ue Plônı 
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ULU CAMİ 

Şehir merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. Os~anlı 

Devletinin dördüncü padişahı Yıldırım Bôyezid, Niğbolu'da el
de ettiği ganimetlerle Bursa'da Ulu Cami'ini yaptırmıştır. Yapı
mına 1396 yılında başlanarak, 1400 yılında tamamlandığını. min
berinin kapısı üstünde bulunan kitôbeden öğrenmekteyiz. 

Ankara Savaşında Yıldırım Bôyezid'i yenen Timur ordu
ları ile Bursa'ya gelip, caminin kuzey kapısını yakarak tahrip 
etmiştir. Daha önemlisi Karamanoğlu Mehmed Bey tarafından 
çevresine odun yığılarak yal<'llmıştır. 1854 yılında meydana 
gelen depremde caminin onsekiz kubbesi çökmüş, sade
ce batı minaresinin dibindeki kubbe ile mihrap önü kubbesi 
ayakta kalmıştır. 1889 yılında çıkan bir yangında minarelerin 
külôhları yanmış, yangın sonucunda kôgir olarak yapılmıştır. 

1959-1961 yılları onarımlarında sıvalı olan duvarlar kazınarak, 
kuzey yönündeki kapı aslına uygun onarılmıştır. 1494, 1503, 
1551, 1563, 1567, 1572, 1668, 1670, 1724. 1742, 1815, 1855, 1961 
yıllarında büyük çapta onarımlar yapılmıştır. Yapılan bu ona
rımlar sonucu cami bugünkü görünüme kavuşmuşt1;ır. 

Enine düzenlenmiş dikdörtgen planlı yapının kalın auvar
ıarla çevrili oniki eş ayak üzerine pandantifler aracılığı ile ge
çişin sağlandığı asıl ibadet alanı. yirmi kubbeyle örtülmüştür. 

Ayaklar sivri kemerlerle her iki yönde birbirine bağlanmış. her 
bölüm üzeri kubbelerle örtülmüştür. Orta sıranın, kuzeydeki 
asıl kapısından itibaren ikinci bölümün üstünde aydınlık feneri 
bulunan camlı kubbe bulunmaktadır. Bu kubbenin yağmur su
larını toplama görevini yapması gereken şadırvan, görevini ya
pamaz duruma getirilmiştir. Ancak büyük iç mekônı aydınlat
ma fonksiyonu değişmemiştir. 

Doğu, batı, kuzey cephelerde acılan kapılardan ortada bu
lunan şadırvana gidilmektedir. Onaltı köşeli havuz, üç çanaklı 
fiskiyeden sekiz kol halinde döküien sularla dolarak, onaltı mus
luğa dağılmaktadır. Mihrap ekseni ile her üç kapının ekseni şa
dırvanın merkezinde birleşmektedir. Caminin önemli unsurları 
olan kapılar ve mihrap bir düzen içerisinde tertiolenmiştir. 

Dıs ölçüleri yaklaşık olarak 55,00X69,00 metre boyutların
da kesme taşlarla kaplı, sağlam bir yapı olan Ulu Cami; çok 
kubbeli camilerin en klasik ve ôbidevi olarndır. 
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Bursa Ulu Camii Umumi Görünüşü 

Caminin üzerini örten kubbeler dıştan sekizgen kasnak
lıdır. Çaplan eş olmakla beraber yükseklikleri birbirlerinden 
farklıdır. Mihrap ekseni üzerindeki kubbeler en yüksek olan
larıdır. Yan sahınların üzerini örten kubbeler doğu-batı yanla
ra doğru kademeli olarak alçalmaktadırlar. Ancak. kubbeler 
arasındaki yükseklik farkı fazla olmayıp, iç mekôndan hiç his
sedilemezler. Çok kubbeli yapılarda orta eksenin diğerlerin
den farklı yapılma tarzı bu yapıda gerektiği gibi uygulanma
mıştır. 

Mihrap: 

XIV. yüzyıl izlerini taşıyan, sekiz sıraya düzenlenmiş stala.k
titleri, dış yan köşelerde kum saati biçimli sütunceleri ile zen
gin görünümlü olan mihrap, 979 H. (1571) yılında tamamlan
mıştır. Sol tarafında mihrabı yapan Mehmed Ustanın adı yazı
lıdır. Mihrap kavsarasının üst kısmında sülüsle Ayet-i Kerime, 
stalaktitleri çevreleyen sivri kemerde Besmele ve Ayet-el Kür
si yazılıdır. 
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Ulu Camii lç Görünüşü 

Mihrap niş stalaktitlerinin altında Kufi yazı türünde lhlfü; 
Süresi. onun altında sülüsle Rabbena Atına ... Duası yazılı bu
lunmaktadır. Bu yazıların tümü yeni yazılmıştır. 

Minber : 

Ceviz ağacından yapılmış ve siyah renge boyanmış olan 
minberi, Caminin en güzel. en sanatkôrane işlenmiş, eşine az 
rastlanabilir bir sanat eseridir. Kapısı üzerinde bulunan 
0.40X1 ,00 metre boyutlarındaki kitôbede; Yıldırım Bôyezid' in 
emri ile 802 H. (1400) yılında tamamlandığını belirtmektedir. 
Yazının üstünde çok güzel, oyma bir tacı bulunmaktadır. Min
ber; Manlsa'da Saruhanlı İshak Bey'in 1376 tarihli Ulu Cami 
minberini yapan Antepli Hacı Mehmed bin Abdulôziz el Dukki'. 
nln eseridir. Bu bilgiyi veren yazı minberin sağ korkuluğunda 
dikey olarak yazılmıştır. Rumi ve palmetlerle ince, ince işlen
miş, küçük geçme panolar, geometrik örnekli korkuluk şebe · 

keleri, kltôbe ve tacı ile kündekôri tekniğindeki bu minber, 
Selçuklu uslObundan Osmanlı uslObuna geçişin bir şaheseridir. 
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Ulu Camii içinde Bulunan Şadırvan 

Oyma ve kabartma geometrik motifli yan korkuluklar. on ke
narlı kabartma yıldız, iri kabara ve güllerle donatılmıştır. Yan 
korkuluklar birbirlerinden farklılık göstermektedirler. Doğu yü
zünde iri kabara başları, batı yüzünde düz güller işlenmiştir. 

Minber külôhının doğu, batı ve kuzey yüzlerinde kabartma sü
lüsle Hadis-i Şerif'ler yazılıdır. 

Müezzin Mahfili : 

Zarif sekiz sütun üzerine oturan yüksek ve sade müezzin 
mahfili Bursa'lı Şair Rahimi Pir Mehmed Çelebi'ye ait sekiz 
mısralık Türkce kitabede mahfilin 1549 yılında yapıldığını belirt
mektedir. 

Taş Kürsü 

Mahfilin karşısındaki ayağa yerleştirilmiş. yuvarlak, tek 
parça mermerden oyulmuştur. 1231 H. (1815) tarihinde yapıl

dığını belirten bir beyit bulunmaktadır. 
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Kapılar : 

Caminin doğu, batı ve kuzey yönünde olmak üzere üc k·".l
pısı vardır. Bu kapılardan kuzey ve batı yöndekiler yeni olup 
doğudaki kapı kanatları camiyle aynı dönemdedir. Ahşap ka
natları ceviz ağacından yapılmış. bazı yerleri bozuk olmasına 
rağmen günümüze kadar sağlam ·olarak gelebilmiştir. Oyma 
ve geçmeli geometrik motiflerle süslü kanatlar Caminin min
berine uygun xvı. yüzyılın korekteristik özelliğini taşımakta

dır. Sivri kemerli iki hafifletme kemeri altında basık kemerli ve 
etrafında geniş bir çerçeve bulunmaktadır. Batı kapısı; sivri 
kemerli iki hafifletme kemeri altında kum saati biçimli dış yon 
köş~ sütuncelere sahip olup, basık kemerlidir. Kuzey yöndeki 
avluya acılan Tac kapısının görünümü eserin heybetini bir kat 
daha artırmaktadır. Kavsarası onbir sıraya düzenlenmiş sto
laktitlerden oluşmakta, portol nişinin etrafını geniş ve sade 
bir silme dolanmaktadır. 

Pencereler · 

Bicim ve ölcü bakımından pencereler her cephede farklı 

olup söveleri düz mermerdendir. Pencere alınlıklarında, Nefes
lik denilen küçük ocıklıkları bulunmaktadır. Kemerleri oluklu. 
dalgalı bir su, dış yon köşeliklerde kum saati biçimli sütunce
ler, sövenin üstündeki alınlıkta basık ikinci bir kemer gibi fark
lılık gösteren mimari unsurlar görülmektedir. Güney duvarın- 1 
daki alt sıra pencereler sonradan kapatılmıştır. Üst sıra pen
cereler. alt sıra pencerelerle aynı eksen üzerinde değildir. 

Kasnak pencereleri XIX. yüzyılda yapılan onarım sırasında de
ğişime uğratılarak, kenarlarına pervazlar yapılmış ve daire bi
çimi verilmiştir. 

Duvarlar : 

Yapının tamamı düzgün kesme taşlarla kaplanmıştır. Du
var kalınlıkları birbirlerinden farklıdır. Doğu 2,80 metre, batı 

3, 1 O metre, kuzey 2,40 metre, güney duvarı 2,20 metre kalınlı

ğındadır. Eserin dış cephelerini masiflikten kurtarmak icio cep
heler sağır sivri l<emerlerle takviye edilmiş, her sağır kemere 
acılan pencereyle cepheye hareket ve canlılık kazandırılmış

tır.Duvarlardaki boşluk ve dolulukların oranı mükemmeldir. 
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Yazılar ve Levhalar : 

Ulu Caminin ic duvarlarını süsleyen levhaların çoğunun 
altında hattatın imzası bulunmaktadır. Büyük çoğunluğunu 

HottQt Şefik Bey, eskilerini düzeltmiş veya yeniden yazmıştır. 

Kadıasker Mustafa Efendi, Abdülfettah Efendi, Hafız Mehmed 
Efendi gibi XI~. yüzyılın tanınmış hattatları duvar ve levhaları 
işleyerek adeta bir müze haline getirmişlerdir. il. Mohmud'un 
Hoca Ali'nin 1184 H. (1770) tarihli birer levhaları da bulunmak
tadır. il. Sultan Matvnud'un güzel cerceveli, altın yaldızla süs
lü kendisinin yazıp hediye ettiği levha en güzellerindendir. 

Caminin içinde co1< değerli saatler. şamdanlar, Kur'anlaı 

bulunmakta, görünümü bir kat daha güzelleştirmektedir. 

Minareler : 

Yapının doğu ve batı köşelerinde, iki minareye sahiptir. 
Batıda yer olan minare Yıldırım Bôyezid tarafından yaptırılmış
tır. Bunu kanıtlayan kitôbe cok harap olduğundan 09arım sı

rasında kaldırılmıştır. Camiye bitişik olan minare kaidesi ta
mamen mermerden olup gövdesi tuğla örgülüdür. Dıştan ve iç
ten olmak üzere şerefeye kadar iki çıkış yolu vardır. Dıştaki 

çıkıştan kurşunluğo do çıkılmaktadır. Şerefeler iki minarede 

de eş olup, altı sıra tuğla stolaktitlerle düzenlenmiştir. 1889 yı
lında meydana gelen bir yangınla kurşunla kaplı sivri külôhlo
rı yanmış. yerine bugünkü bicimde boğumlu ve kôgir olarak 
yapılmıştır. 

Doğu minaresinin kaidesi dört köşe, kup kısmı onaltıgen, 
gövde ve petek silindir biçimlidir. Şerefe ve külôh batı mina
resinin bir benzeridir. Bu minareyi Celebi Sultan Mehrned'in 
yaptırdığı rivayet edilir. 

Cami avlusunda üc şadırvan bulunmaktadır. Vali Münir 
Paşa tarafından yaptırılan 1313 H. (1895) tarihli şadırvan en gü
zel olanıdır. 

Musalla taşlarının karşısında 843 H. (1439) tarihli Arslan 
Bey oğlu Hacı İvaz'ın mezarı - Esediye Medresesi yıkılınca -
burpya alınmıştır. 

Caminin batı yönünde Vaiziye (Mahkeme) Medresesi, do
ğusunda Hondi Hatun Mektebi, Esediye Medresesi bulunuyor
du. Kuzey yönünde avlu ve Şengül Hamamı vardır. 
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üc sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülü olan yapıda do
kuz helô vardır. Araya acılan bir kemerle lkl eşit bölüme ayrı
larak, sekizgen kasnak üzerine kubbe oturtulmuştur. 

Bursa Ulu Camii Planı 

ÜC KUZLAR CAMii VE MiNARESi 
Bursa'nın üç Kuzlar Semtindedir. 1950 yılında yıkıımış, sa

dece minaresi ayakta kalmış ve yıkılan yapının yerine yeni bir 
cami yapılmıştır. İlk yapılış tarihi hakkında bir belge bulunma
maktadır. 

Yapının doğu yönünde yer alan minaresi sağlam ve zarif
tir. Sekizgen biçimli kaide, aralarında tuğla dizileri olan kesme 
taşlarla örülmüştür. Gövdeye geçiş tuğla üçgen yüzeyler ara
::: ı lığı ile sağlanmış, silindirik tuğla gövde. merdi.ven biçimi mo
dflerle tezyin edilmiştir. Şerefe altında zincir motifli bir su bu
lunmaktadır. Beş sıra stalaktitli şerefe altına sahip olttp, petek 
üzerindeki sivri külôhı camdan yapılmıştır. Cami sağlam ve 
ibadete acık durumdadır. 

ÜFTADE CAMii 
Pınarbaşı Semtinin güney yamaçlarında, bulunan cami, tek

ke ve müştemiiôtı Üftade Mehmed Muhiddin tarafından yaptırıl
mıştır. Üftade Mehmed Muhiddin 988 H. (1580) yılında öldüğüne 
göre bu tarihten önce yaptırmış olması gerekmektedir. 

Kazım Baykal «Bursa ve Anıtları» adlı kitabında; «Cami
nin minare ve kubbesi yıkılmış bir haldedir.» diye bahsetmek
tedir. Bu cümleden anlaşıldığına göre caminin tek kubbeli bir 
yapı olması gerekir. Bugün ise ahşap tavanlı, çatılı ve kiremit
le kaplıdır. 

Son cemaat yerı oıc:lrak ibadet edilen, semahane kısmının 
semahanesi ile birlikte tek çatı altındadır. 9,75X9,90 metre ic 
ölçüsündeki semahaneye caminin doğu yönündeki bir kapıdan 
girilmektedir. Kapı aralığının üstünde yer yer dökülmüş geo
metrik motiflerle süslü ahşap tavan cok güzeldir .. Altı köşeli 

yıldızın çevresinde, altıgenler ve ortalarında küçük yarım kü
reler, yıldızlar yer almaktadır. Tavanın sadece bir parçası sağ
lam olarak günümüze kadar gelebilmiştir. 

Son cemaat yeri olarak ibadet edilen semôhône kısmının 
ahşap tavanı yenilenmiş olup, kuzeye acılan cift kanatlı bir ka
pısı bulunmaktadır. 

İki kanatlı ahşap bir kapıdan asıl ibadet alanına geçilmek
tedir. 6,60X6.75 metre iç ölçüsünde. duvar kalınlığı 0,70 metre 
olan asıl ibadet alanı ahşap tavanlıdır. 
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Vftade <:amii 

Beş dilimli mihrap nişi, çirkin bir şekilde kalın yağlı boya 
tabakasıyla kapatılmıştır. 

Kuzey ve doğu duvarındaki alt sıro pencerelerle, güney ve 
doğu duvarında yer alon sivri kemerli üst sıra pencerelerle ice
rinin aydınlanması sağlanmıştır. Doğu duvarında; ahşap per
vozlı, mermer söv~ll. ahşap kapaklı pencereler orijinal olup, 
yağlı boya kalem işi ve kabartma tekn!ği ile gayet güzel işlen
miştir. Pencere kanatlarının orta tablaları yaldızla boyalı geo
metrik motiflerin y~:mında, pervaz köşelerinde de oyma bitki
sel motifli simetrik parçalar yer olmaktadır. Dıştan mermer sö
vell, demir parmaklıklı, doğu yönündeki alt sıra üc pencerenin 
ahşap kısımları aynı biçimde ve aynı teknikle yapılmıştır. 
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Giriş cephesinde geniş kapısı ve beş yuvarlak kemerli pen
ceresi bulunmaktadır. İçinde yedi fırının yer aldığı imarette es
kiden halka yemek dağıtılırmış. Bugün bu görevini sürdürme
mektedir. 

1975 - 1977 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafın
dan onarılmıştır. 

YEŞİL İMARETİ 

Yeşil Camisini_n güneydoğusunda yer alır. XV. yüzyılda, Ce
lebi Sultan Mehmed döneminde, Hacı lvaz' ın nezaretinde yapıl
mıştır. Bugün büyük bir kısmı ayaktadır. imaret ve yemekhane 
duvarları da günumüze kadar gelebilmiştir. Çatısı tamamen yı

kılmıştır. iki kubbeli mutfak bölümü oldukça sağlamdır. Beden 
duvarları taş ve tuğla ile inşa edilmiş olup, depo bölümü de 'r'.!_

kılmış durumdadır. Celebi Sultan Mehmed Cuma günleri bu 
imaretten fakirlere yemek dağıtırmış. 

YILDIRIM DARÜŞŞİFA~I 

Yıldırım Semtinde, aynı adlı caminin doğusunda bulunan 
vaP.ı. ilk Osmanlı Hastanesidir. 

1390 - 1394 yıllarında Yıldırım Bôyezid tarafından yaptırı

lan külliyenin bir bölümüdür. 

Yapı 13ğimli bir araziye oturmaktadır. Dıştan dışa 30,00X52,00 · 
metre boyutlarında bir alanı kaplamaktadır. 

Malzemesi taş ve tuğladır. Yapı, tuğla ayaklara oturan ke
merlerin taşıdığı revak sırası ile onun arkasında sıralanmış 

oda ve salonlardan oluşmuştur. 

Giriş kapısının iki yanındaki derin hücreler, hastaların ilk 
başvuru için bekleme yerleridir. Girişin iki yanındaki oda ta
bibler ve eczacılar için ayrılmıştır. 

Giriş' kapısının karşısındaki 6alon 7,70X9,50 metre boyut
larındadır. Üzeri kubbe ile örtülüdür. Revakların iki yanına yer
leştirilen 3,30X3,60 metre. boyutlarındaki onar adet odanın 
üzerleri yuvarlak tonoz örtülüdür. Her odada ocak bulunn"~ .
tadır. 
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K~zeydoğu yönünde yer alan minareye asıl ibadet yerin
deki bır kapıdan çıkılmaktadır. Onaltıgen tuğla gövdeli, şerefe 
altı, beş sıra stalaktitli, korkuluk, petek ve 'külôhı sıvalıdır. 

Semôhône bölümünün doğusunda tekkeye alt yapılar 
bulunmaktadır. 

ÜFT:ADE CAMii 

Yerkapı Semtinde, Kale surlarının yanında, Üftôde Mahal
le~ind~~~~· .. Camiyi yaptıran Üftôde, 988 H. (1580) yılında öl
muş, olumundan önce yaptırdığı cami meydana gelen dep
remler sonucu yıkılmıştır. Torunu İbrahim yeniden yaptırmış
tır. 12~ H. (1866) tarihinde Rıza Paşa büyük çapta onarımını 
yaptırmış, son olarak 1969 yılında Cami Derneğince tamir edi
lerek ibadete açılrnıştır. 

~ftdde Camii 

_Yapı klasik Osmanlı CafT!ilerinde olduğu gibi tek kubbeli 
asıl ıbadet alanı ile kuzey yönünde yer alan üç kubbeli son ce
maat yerinden oluşmaktadır. 

198 

XIX. Yüzyılda meydana gelen depremde; büyük kubbe yı
kılmış, son cemaat yerinin kubbe ve kemerleri çatlamıştır. Ya
pı bu durumda iken Rıza Paşa 1866 yılında büyük çapta bir 
onarım yaptırmıştır. Dört ahşap sütun üzerine sekizgen kas
naklı Bôğdôdi bir kubbe oturtulmuş, yapının beden duvarlarına 
bağlanan yuvarlak tonoz ve eliptik kemerler inşa edilmiştir. 
Son cemaat yerinin sivri kemerleri içine tek sıra daire kesitli 
taş kemerler örülerek takviye edilmiştir. Kuzeydoğu köşede, 
beden duvarları üzerinde yükselen minaresi demir kornaların 
sağlamlaştırılmıştır. Güney- ve batı cephesinde catıya kadar 
yükselen 0,80X1,50· metre boyutlarında ikişer kalın taş payan
dalar eklenerek depremlerde sapma gösteren duvarlar destek
lenm iştir. 

Bugünkü durumu ile son cemaat yeri, 3,00X13,80 metre le 
ölçülerindedir. Kuzey cephede kesme taş ve üç sıra tuğla ör
gülü dört yığma ayak birbirlerine kemerlerle bağlı üç göz ha
lindedir. Orta göz sivri kemerli, diğerleri yarım daire kesitli ke
merlerle askıya alınmıştır. Son cemaat yerinin üzeri ortada bü
yük, doğu-batı yanlarda küçük üç kubbe ile örtülüdür. Kubbeler 
dıştan kurşunla kaplı bir catı ile gizlenmiştir. Kemerlerde ve cep
hede tugladan yaba, zencirek ve merdiven motifleri görülmek
tedir. Son cemaat yerindeki iki mihrapçık talirip edilerek, tamir 
edildiği dönemin mimari, uslObuna uyarlanmıştır. 

Asıl ibadet alanına giriş kapısı ustünde, mermerden, kü
çük boy talik harflerle Türkçe yazılmış, 0,75X1,20 metre boyut
larındaki altı satırlık onarım kitôbesi şöyledir : 

1 - Şeyhlnşah-ı cihan Abdülôziz Hôn-ı Hudôvendô = 
Hem işe eyle lclôll müebbetle serlr ôrô = 
Zamanı Şev ketinde serteser ôbad olup alem= 
Nice asan hayrlyyet (NI) sar olmaktadır peydô. 

2 - Cenabı kutbu devran Pir Üftôde Efendi kim= 
Ceküb bir daire pergar-ı himmet ile ol dônô = 
Edüb nakdine-1 derc-1 kerômatin o dem masruf= 
Bu Zlybtı Camii te'sis edüb kılmış idi lnşô. 

3 - Zanianından-beru mômur-u abadan iken ahir= 
Harab ôfet nôgehzuhur oldu o sertôpô = 
Bursayı ziyaret kasdile eyleyüb teşrif= 
Harôbe gördü bu côy-ı ferahzayı Rıza Paşa. 
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4 - Tevessül eyleyüb kalben Cenabı Pirden ol an= 
icazet aldığun imarına itmiş idi imô = 
Nihayet ol sipehsôlôr-ı devran eyleyüb himmet= 
Rasanet ile yaptı ez ser-1 nev cami' vaıa. 

5 - Namazı pencgôna takl oldukça eda bunda= 
Ola ol dôverin reşk ô.ver-1 ikbali hep Dünyô= 
Huda Ihsan edüp amôli ma fi'l-balinl yekser= 
Ola her an şahsi şöhretü şanı cihan peymô. 

6 - Nemekahu el-fakir Saida söyledim tarihi cevherdar 
tamirin= 

Bu ziyba Camii kıldı Rıza Paşa zehl ihya Mehmed 
Ritat 1283 H. 

Manzumenin şairı tiaid, hattatı Menmea Rifat'tır. Cami iç
ten içe 13,00X13,00 metre boyutlarında, kare planlı, tek kubbe
li asıl ibadet mekônından ibarettir. Ortada; dört ahşap sütun 
üzerinde sekizgen kasnaklı bir kubbe, etrafında beden duvar
larına kadar bağlanan tonozlarla örtülüdür. 

Mihrap nişi; 0,60 metre derinliğinde, beş köşeli, yedi sıra
ya düzenlenmiş mukarnaslardan oluşmaktadır. 

Doğu, batı ve güney yönlerdeki ikişer üst pencere moloz
taş ile örülerek kapatılmıştır. Güney ve kuzeyde sivri kemer 
alınlıklı iki, doğu ve batıda dörder alt sıra pencere ve kubbe 
kasnağındaki sekiz pencere ile içerinin aydınlanması saplan
mıştır. 

Kuzeydoğu köşede, beden duvarları üzerinde yükselen 
minareye son cemaat yerindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Tuğ
la örgülü üçgen yüzeyler yardımı ile silindirik gövdeye geçil
mektedir. Şerefe altı. beş sıra stalaktitli, petek üzeri kurşunla 
kaplı, sivri külôhlı örtülüdür. 

VEFİKİYE CAMİİ 

Eşrefiler Caddesi üzerinde olan cami 1323 ·H. (1905) yılın
da Raif Ağa tarafından yaptırılmıştır. 

Ahmed Vefik Paşa zamanında gelen muhacirlerin ibadet 
etmesi için yapılmış küçük bir camidir. Ahşap tavanlı, çatılı ve 

üzeri kiremitle örtülüdür. Son cemaat yeri yaKın zamanda ye
nilenmiştir. 
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Asıl ibadet alanı, yuvarlak ke'merli altı pencere ile aydınlan
ması sağlanmıştır. 

Mihrap nişi, dört sıraya düzenlenmiş mukarnaslardan 
oluşmakta olup, etrafı dikdörtgen çerçevelidir. 

Sekizgen kaideli minareye asıl ibadet alanından bir kapı 
ile çıkılmaktadır. Silindirik gövde ve şerefe tamamen sıvalıdır. 

1956 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafın
dan onarılmıştır. Cami, sağlam ve ibadete acık durumdadır. 

VELED-1 HABİB (EMİNİYE DERGAH!) CAMİi 

lnebey Caddesinin Maksem yokuşuna birleştiği yerdedir. 
Fatih döneminde Habib oğlu Hacı Şüca tarafından yaptırılmış
tır. Dış avlu kapısının üşt~nde 0,55X0,74 metre boyutlarında 
mermerden, kabartma talik- harflerle yazılmış, dört satırlık de
ğişim kitôbesi şöyledir : 

1 - Hüve'l-hayyü'l-bôkl 

2 - Banl'in hankah-ı tecelligah-ı nakşi bendi kutb 

3 - ÜI arifin gavsü'l-vasıtin nahl-1 siyadet ve gülbağı 

4 - Şerafet Hoca Emin Efendi kuddise sirruhu's serme
diyy. 

Kitôllesinden ve kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, 
1216 H. (1801) yılında Hoca Mehmed Emin Efendi yanındaki 
konakla birlikte bir de kütüphane ekliyerek camiyi, Nakşi Bendi 
Dergôhına dönüştürmüştür. Batı yönüne yapılan türbe de aynı 
dönemdendir. Veled-i Habib Camii uzun müddet harap durum
da iken 1969 yılında onarılarak ibadeet açılmıştır. 

Doğu-batı bölmeler yuvarlak, ortada beşik tonoz örtülü olan 
son cemaat yeri, yan duvarları dışında tamamen yenilenmiştir. 

Tek kubbeli asıl mekôn 8,80X8,80 metre iç ölçülerinde, 
1<are planlı olup içeride aktarmalar, üçgen motifleri veren bir 
kuşakla sağlanmış bulunmaktadır. 

1,70 metre açıklığındaki bir kapıdan asıl ibadet alanına 
geçilmektedir. Kare planlı asıl ibadet alanı üstünü örten dıştan 
sekizgen kasnaklı bir kubbeye sahip olup, geçişler üçgenler yar
dımı ile sağlanmıştır. Kasnakta yuvarlak kemerli pencerelerden 
ikisi sonradan örülerek kapatıl mışfır. 
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Veled-i Habib Camii 

Yarım daire kesitli mihrap nişinin iki yan d!Ş köşeliklerde 
yarım sütunceler yer almaktadır. Bitkisel motifli sütun başlık
larına sahip olan 0,63 metre derinliğindeki mihrabın tepesi di
limli, etrafı dikdörtgen cercevelidir. 

Yapıyı aydınlatan pencereler değişime uğratılarak biçim
leri bozulmuştur. Alt sıra pencereler dıştan sivri, icten yuvar
lak kemerli ve demir parmaklıklıdır. Batı duvarında iki alt sıra 
pencereden mihrap duvarına yakın ola:ı pencere, kapıya dö
nüştürülerek türbeye geçiş sağlanmıştır. Kubbe ve pencerele
rin çevresi Gec Osmanlı dönemi kalem işleri ile süslenmiş. 
yapılan badana ve boya ile kalem işlerinin bir çoğu kaybol
mu~u~ · 
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Veled-i Habib Camii Pldnı 

Caminin beden duvarları 0.92 metre kalınlığında, Kesme 
taş. iki sıra tuğla. kesme taş aralarında dikey tek tuğla örgü
lüdür. Baden duvarlarının üstü düz, kubbe kasnağı iki sıra kir
pi saçaklıdır. 

Kuzeydoğu köşesinde, kapısı asıl ibadet alanına acılan 
minarenin kaidesi sekizgen, gövde ve petek kısmı çokgen. siv
ri külôhı kÜrşunla kaplıdır. Şerefe altı. sarkmalı ve stalaktitll'
dlr: Kaideden külôh bölümüne kadar tamamen sıvalıdır. 
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VELED-1 HELVA-İ (HELVACIOGLU) MESCiDİ 

Helvai Mahallesi, Helvai Sokak No. 8'de bulunan mescid. 
XIV. yüzyılda Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Gazi tarafından 
yaptırılmıştır. 

Şahıs mülkiyetinde olan mescid mahalle arasında, üc tarafı 
evlerle kapatılmış ve harap bir haldedir. İcine girilemediğinden 
inceleme olanağı bulunulamamıştır. Dış görünüşü ile duvarlar 
üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülüdür. Kuzey yönündeki 
kalkan duvarı _yıkılmış. profil izleri ve tuğla konsollar belirgin 
durumdadır. Ust örtü sistemi yıkılmış ve çökmüş olduğundan 
hakkında kesin bir bilgi edinilememiştir. 

Yanında bulunan sivri kemer alınlıklı çeşmesi de harap bir 
durumda olup kitôbesinin, İsa Bey Fenôri (Güdük Minare) Ca
mii, müze deposu iken oraya kaldırıldığı, mahalle ihtiyarları ta
rafından söylenmektedir. 

VELED-İ SARAYİ (SARAY) MESCİDİ 

Çatal Fırın Semtindedir. Yapıldığı dönemi ve yaptıranı ke
sin olarak bilinmemekle beraber. adı gecen mahalle ve mesci
din il. Murad dönemine ait olduğu kaynaklarda belirtilmek
tedir. 

XX. yüzyıl ortalarına kadar duvarları moloztaş örgülü. üze
ri çatılı. minaresi yıkık ve harap bir durumda iken mescid ma
halle halkı tarafından onarılarak ibadete açılmıştır. Karekterini 
büyük ölçüde kaybeden mescidin sadece yapıldığl dönemden 
kalan minare kaidesi günümüze kadar gelebilmiştir. Halkın 
yardımları ile diğer bölümleri Bursa Eski Eserleri Sevenler Ku
rumu tarafından tamamlanmıştır. 

Mes.::id, sağlam ve ibadete acık durumdadır. 

VELED-i ŞEMSEDDİN (YAHNİ KAPAN) CAMİİ 

Veli Şemşeddin Mahallesi. Öğreten Caddesi. No. 12'dedir. 
Camiyi yaptıran Veli Şemşeddin 875 H. (1470) yılında ölmüş, ca
minin güney yönüne gömülmüştür. Mezar taşında 875 H. (1470) 
tarihi okunmaktadır. 
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1854 yılında meydana gelen büyük depremde caminin 
kubbesi y;kılmış. onarım sırasında örtü sistemi catıya dönüştü
rülmüştür. 

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami, 
ic ölçüleri 8,15X8.25 metre olan ası l ibadet alanı ile kuzey 
yönüAde bu yapıya ekli 4,10 metre derinliğinde bir son cemaat 
yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yerinin doğusu oda haline 
getirilmiştir. Dıştan bir ev görünümünde olan yapının kuzeyba
tı yönündeki minaresine son cemaat yerinden çıkılmaktadır. 

Cami, sağlam ve ibadete acık durumdadır. 

VELED-1 VEZİRi CAMİi 

lnebey Semtinde, Veziri Caddesi üzerindedir. Doğu yö
nündeki haziresinde 960 H. (1552) tarihli mezar taşı il. Murad' -
ın adamlarından Vezir Üzeyr'e ait olup 993 H. (1585) tarihli 
mezar taşları da bulunmaktadır. Camii, kaynaklarda il. Murad 
dönemine ait olduğu belirtilmektedir. 

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami
nin ıc ölçüleri 7,90X7.90 m'etre olan kare bir alan ile kuzey yö
nünde bu alana ekli 3,65 metre derinliğinde bir son cemaat ye
rinden oluşmaktadır. 

Düz ahşap tavanlı, üzeri çatılı, dikdörtgen biçimindeki son 
cemaat yeri, doğu-batı yan duvarları ve iki ahşap direğe daya
nan ortada dar, yanlarda geniş üc sivri kemerle belirlenmiş

tir. Orta 'kemer açıklığına kapı konularak son cemaat yerine gi
riş sağlanmış, yandaki ·kemer açıklıkları sonradan camekônla 
kapatılmiştır. 

Kare planlı asıl ibadet alanı; ücgen motifleri veren bir ku
şak üzerine oturan·, dıştan sekizgen kasnaklı üstten kurşunla 

kaplı tek kubbe ile örtülüdür. Kasnakta yer alan sivri kemerli 
pencerelerden doğu-batı yönündekiler acık, diğer yöndeki iki 
pencere kapalıdır. 

Alt sıra pencereler dıştan sivri kemerli, üst sıra pencere
ler ile kasnak pencereleri alcı şebekeli olarak yenilenmiştir. Gü
ney duvarında yer alan alt sıradaki iki pencere örülerek, dolaba 
dönüştürülmüştür. 
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Yarım beşgen biçiminde, 0,63 metre derinliğindeki mihrap 
nişi; dikdörtgen cercevell. altı sıraya dü'zenlenmiş mukarnas
lardan oluşmaktadır. Yapının ic duvartarı ve mihrap nişi yer
den 1,50 metre yüksekliğe kadar günümüz cinilerl ile kaplan
mıştır. Beden duvarları üc sıra tuğla. bir sıra kesme taş örgü
lü olup, kubbe kasnağı bir sıra kirpi saçaklıdır. 

Kuzeybatı köşesinde yer alan minareye. son cemaat ye
rindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Sekizgen orijinal kaidesi, ara
larında tuğla dizileri bulunan düzgün taşlardan örülmüştür. 

Minarenin silindirik tuğla gövde.si ve peteği yeni yapılmıştır. 

VELEO-i YANİC MESCiDi 

Hisar Semtinde, Lala Şahin Paşa Medresesi yakınındaki 
Zından Kapı Sokağı No. 12'de bulunan mescid, kapı üzerinde
ki kitôbesinde belirtildiği gibi 844 H. Safarinde {Temmuz 1440) 
yılında Yaniç Oğlu Hacı Hayrüddin Oğlu Mahmud Celebi tara
fından yaptırılmıştır. Giriş kapısı üstünde. mermerden. nesih 
harflerle yazılı. 0.40X0,70 metre boyutlarındaki dört satırlık kl
tôbesl şöyledir : 

1 - A'mmere hôzlhl-mescldl'l-mübôrek'e fi zemenl-s-Sul
tan, 

2 - Murad bin Mehmed Han hallede-allah-ü mülkehQ Ha· 
cı Mahmud Celebi bin Hacı 

3 - Hayrüddln bin Yanlç gaferallah-ü lehüm fi şehri-•· 
• safer fi. 

4 - Hatemallahü bl'l-hayr ve-z-zafer sene erbea ve er
baine ve semane mle 844 H. 

Türkçesi : 

Bu mübarek mescidi Mehmed Han oğlu Sultan Murad za
manında Yaniç oğlu Hacı Hayrüddin oğlu Hacı Mahmud Cele
bi imar etti. Allah hepsini affetsin. 844 H. senesi Safer ayında 
hayır ve başarı ıre bitirtti. 

Mescid, 3.46 metre genişliğinde, tek kemerli, üzeri kubbe 
örtülü son cemaat yerinden sonra 3.43 m_etre genişliğindekf 

bir kemerle asıl ibadet alanına geçilir. 
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Veled-i Yaniç Mescidi 

Asıl ibadet alanı; 6.48X6.76 metre ic ölçülerinde, üzeri .. t~k 
k bbe ile örtülü bir alana sahiptir. içeride aktarmalar buyuk 
b~yda prizmatik üçgen (baklava) motifleri veren bir kuşakla 
sağlanmış olup, kubbe dıştan sekizgen kasnaklıdır. 

Beden duvarlarında dört. kasnakta üç adet pencere yapı
yı aydınlatmaktadır. Mihrabı!) yanındaki iki pencere kapatı~~
rak dolaba dönüştürülmüştür. Mihrap ince çerçeveli ve dort 

sıra stalaktit yaşmaklıdır. . 
Doğu-batı yanları kapalı olan son cemaat yerı . kuzey cep-

hesi yüksek kalkon duvarlı ve kirpi saçaklıdır. Duvarlar moloz_ 

t tuğla örgülü olup, bugün üzerler! sıva ve badanalıdır. 
aş ve _ . . . . . 
Hızırlık . Mescidi ile son cemaat ve osıl ıbadet yerıne gırışı 

sağlayan geniş kemerlere sahip oluşu nedeniyle benzerlik 

gösterirler. .. .. d beş 
Minare; sokağın ka.rşı l:<öşesinde. çeşmenin ustun e . . 

basamakla çıkılan dört yığma ayak, yuvarla~ kem~rl~rle bırbı
rlne bağlanmış olup, üzerinde küçük kule mınaresı yukselmek· 

tedir. . · •· zarı bulun-· 
Mescld avlusunun sağında. Veled-ı Yanıc ın me 

maktadır. 
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Veledi Yaniç Mescidi Planı 

VEZİRi (ÜC KURNALI) CAMİi 

Hisar Mahallesi, Konuralp Caddesi ile Veziri Caddesinin 
kesiştiği yerdedir. il. Bôyezid'in Veziri tarafından yaptır:.ılmıştır. 

Vezirf Camii 

Ana hatları ile aıkdörtgen bir plan şeması gösteren yapı, 
le ölçüleri 6,10X7.40 metre olan asıl ibadet alanı ile kuzey yö
nünde buna ekli 3,70X5,85 metre ic ölcüsünde bir son cemaat 
yerinden oluşmaktadır. 

Ahşap catılı ve dikdörtgen biçimindeki son cemaat yeri, 
Jvıt ahşap direğe dayanan üc sivri kemerle belirlenmiştir. Ke
merler, ahşap tavanlı sundurma altına kadar yükselmektedir. 
Kemer açıklıkları kapatılmış, sadece orta bölme giriş olarak bı
rakılmıştır. Son cemaat yerinin doğu-batı yanında sivri kemer
li birer pencere bulunmaktadır. Şahıs elinde olan yapının as:I 
ibadet alanı ve son cemaat yeri ticarethane olarak kullanıl
maktadır. 
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Vezir1 Camii Planı 

Asıl lbadefr. alanının üzeri ahşap tavanlı, çatılı ve kiremitle 
örtülüdür. Tavanın ·ortasında kare içinde daire ve geometrik 
motlfll bir göbeği bulunmaktadır~ Daire kesitli mihrap nişinin 
alınlığı beş dillmlldir. 

Ticardthaneye· dönüşümü sırasında pencerelerde değişik
likler yapılmış, batı yönündeki alt sıra p_encerelerden biri ge

_ nlşletilerek kapı haline getirilmiştir. Kuzey yönündeki iki pen
cere örülerek kapatılmış, altlı ·üstlü iki sıra pencerelerle içeri· 
nln aydınlığı sağlanmıştır. Alt sıra pencereler yuvarlak kemer
li. üst sıra pencereler dikdörtgen çerçeveli ve ahşap sövelidlr. 

Cami, moloztaş orgülü, sadece dogu öüvarı iki sıra kirpi 
saçaklı olup, diğerlerinde bu kirpi saçak dizisi görülmemekte
dir. Yapının doğusunda, kapısı son cemaat yerine acılan mlnp
renin sadece kaideden bir kısmı kalmıştır. 

210 

YENi BEZZAZ (REYHAN) MESCiDi 

Reyhan Mahallesinde bulunan mescld, Fatih döneminde 
yapılmıştır. Yapanı ve yaptıranı kesi~ olarak bilinmeyen yapı, 

Çelebi Dönemine ait lbni Bezzaz Cami'inden sonra yapıldığı 
ıcin Yeni Bezzaz adı verilmiştir. Mescidin lclnde asılı camlı bir 
ıevhaaa, beş satırlık 0.40XO,öU metre ölcülerindekl tamir kitô
besl şöyledir : 

1 - Sahibü'l-hayrat semma şir merdan huda= 
an Veli ki nam-ı o mevla be tak-ı arş nQşt 

2 - Vôkıf-ı Sani dedi ol gören bu mabedi= 
etti mamur oldu Cennette kusur-u sim heşt 

3 - Aşık-ı nur-u Hüdaveş suhte dil olmuş iken= 
Mazhar-ı ism-1 cemôl ile yine oldu behişt 

4 - Anda sündüs verilir bir burya bast eylesen= 
Derki Mevlôda birdir olsa ~ayrı hub ve zişt 

5 - iffeta dürdane tarih söyledim tamirine= 
Yeni Bezzez Camii ziynette hem sim behişt nemekô
hu el-fakir Seyid Mehmed Raşid gufire leh sene 1220 

1854 yılında meydana gelen depremde mescidin asıl iba
det alanrr.ın üzeri.ıi örten kubbe İle son cemaat yeri yıkılmıştır. 
Bu ôfetten sonra onarımı yapılan mescidin üzeri catıya dönüş
türülmüştür. Zamanla harap-olan yapı 1963 yılında Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun olarak ye
niden onarılmış ve ibadete açılmıştır. 

Son cemaat yeri ortada iki ayak ve doğu-batı yan duvar
lar arasındaki sivri kemerlerin meydana getirdiği üc göz halin
dedir. Ortadaki giriş gözünün basık kemerli oluşu ile diğer 
mescidlerden farklılık göstermektedir. Ayaklar iki sıra tuğla, 
üç sıra moloztaş örgülüdür. Kuzey cephedeki kalkan duvarı 
ile kem~rler, üc sıra tuğla. bir sıra kesme taşla örülmüş. cep
he tuğla örgülü yaba ve zincir motifleri ile süslenmiştir. Kalkan 
duvarı yüksek ve üc sıra .kirpi saçakla son bulmaktadır. Son 
cemaat yerinin dar orta gözünün üzeri yuvarlak, iki yan göz 
aynalı tonoz örtülüdür. 
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Yeni Bezzaz Uamii 
Asıl ibadet yeri 7,55X7,5:> metre ıç ölçüsunde, kare planlı 

ve tek kubbelidir. Dıştan sekizgen kasnaklı kubbeye içeride 
aktarmalar; üçgen motifleri veren bir kuşakla sağlanmış bu
lunmaktadır. Kasnaktaki dört pencereden kuzey yönündeki 
kapatılmıştır. Doğu-batı duv~rı alt sırasında dört, kuzey duva
rında tek merkez kemerli iki pencere ile içerinin aydınlanması 
sağlanmıştır. Güney duvarındaki iki pencere sonradan örüle
rek kapatılmıştır. 

Dikdörtgen çerçeveli mihrabı sade ve yaşmağı aııımli bir 
niş halindedir. 

Mescidin kuzeybatı köşesinde yer alan minareye son ce
maat yerinden çıkılmaktadır. Minarenin kaidesi sekizgen olup, 
silindirik tuğla gövdeye geçiş üçgenlerle sağlanmıştır. TuğlJ 

örgülü şerefe altı , dört sıra stalaktitlidir. 
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Yeni Bezzaz Camii Planı 

213 



YENİ KAPLICA MESCİDİ 
Yeni Kaplıca karşısı No. 13'dedir. 1680 yılından sonra Yu

suf Ağa tarafından yaptırılmıştır. 

Küçük boyutlarda, ahşap tavanlı, çatılı ve basit tarzda ya
pılmış bir mesciddir. 

Kuzey yönünde yer alan son cemaat yeri. ahşap tavanlı ve 
dışa doğru sundurmalı ahşap bir saçağa sahiptir. Asıl ibadet 
alanı ahşap tavanlı, güney du,varı penceresiz olup. diğer üc 
ana yönde altlı üstlü ikişer penceresi bulunmaktadır. Yarım 
beşgen biçimindeki mihrap nişi; bir sıraya düzen lenmiş mukar
naslı, yaşmağı dilimli ve çok yüzeyseldir. 

Moloztaş örgülü beden duvarlarından doğu duva_rı sıvalı ve 
iki sıra kirpi saçaklıdır. Minaresi bulunmayan mescid Yeni Kaplı 
caya gelenlerin ibadet etmesi için yapılmış. basit. bakımsız, kad
rosuz ve ibadete açık durumdadır. 

YERKAPI (BAB-1 ZEMİ) (KARA ALİ) CAMİİ 

Hisarın beş k.Jpısından biri olan YN Kapı ile Otta.de Soka
ğının kesiştikleri yerde bulunmaktadır. · Yapıldığı tarihi kesin 
olarak bilinmeverı cami, Osman ve Orhan Gazi'nin kuman· 
donlarından Timurtaş Paşa'nın· Babası Kara Ali (Daz Ali) ta
rafından yaptırılmıştır. 

1854 yılında meydana gelen büyük depremde son cemaat 
yeri ve asıl ibadet alanının üzerini örten kubbe çökmüş, ona
rım sırasında ahşap çatıya dönüştürülerek, depo olarak kulla
nılmaya başlanılmıştır. Sadece dört duvarı, köşe geçişleri ve 
kubbenin dört sıra tuğla eteği sağlam durumda iken Bursa Es
ki Eserleri Sevenler Kurumu tarafından 1967 yılında aslına uy
gun onarılarak ibadete açılmıştır. 

le ölçüleri 8,00X8,00 metre olan tek kubbeli kare bir alan 
ile doğu yönünde buna ekli 5,00 metre derinliğinde. ahşap ta
vanlı bir san cemaat yerinden ibarettir. 

Caminin doğu cephesinae yer alan son cemacıt yeri kuzey 
ve güney beden duvarlarının bir devamı Şeklindedir. Kuzey-gü
ney yan duvarları ve üç ahşap direkleri birbirine bağlayan sivri 
kemer aralıkları sonradan camekônla kapatılmış olup, kuzey
deki kemer açıklığına kapı yerleştirilmiştir. 
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Asıl ibadet alanının üzerini örten kubbe dıştan sekizgen 
k snaklıdır. İçeride aktarmalar; üçgen motifleri veren bir ku
a kla sağlanmış bulunmaktadır. Kubbe kasnağı iki sıra kirpi 

:~caklı ve sivri ~merli dört pencereye sahiptir. 
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Yerkapı Camii Planı 

Mihrap dikdörtgen bir çerçeve ile belirlenmiş, ?·25 met~e 
derinliğindedir. Dört köşe mihrap nişi; altı sıraya duzenlenmış 

mukarnas sıraları ile kuruludur. 

Duvar kalınlıkları 1,03 metre olup, yapımında moloztaş ve 
tuğla malzemenin birlikte kullanıldığı cami, iki sıra kirpi sacak
ia son bulmaktadır. 

215 



YEŞİL CAMİi 

Bursa'nın Yeşil Semtindedir. Celebi Sultan Mehmed tara
fından. 822 H. (1419) yılında yaptırıldığını belirten kitôbesi. ku
zey cephedeki büyük kapı üstündedir. Üç satırlık arapça ya
zılmış kitôbe 0,82X3,42 metre ölçülerindedir. 

Kitôbe : 

Besmele 

1 - İ'tisamü bi keremihi'l-amim masmO'u sani'ulfitra ve 
masuğu saigu'l-kudre a'ni hôzihi'l-buka'atil kerime nüshatün 
min nüsah-ı cennet'in-naim nüsicet bitakdiri'l-azizi'l-alim rav
zat-ün min riayazi'l-ukba nüsihat bi zehreti'l-hayat-id-dünya 

2 - Tebahteret ale'l-akdar ve tedôlet düneha'l-em~ar 

ma semiha bi misliha'l-edvar ma dare'l-felek-üd-devvar ve ve
faka-s-sultan-ül ô'zam ve'l-hakanül ekrem sutlanü-ş-şark ve' 
1-garb ve hakanü'l·acemi ve'l-Arab el-müeyyed bi te'yidi Rab
bi'! ôlemin Gıyasüddünya veddin. 

3 - Es-Sultan ibni-s-Sultan Mehmed bin Bôyazid bin 
Murad bin Orhan Halledallahü fi hilôfeti'l-arzı mülkehO ve ecra 
fi bahri'! murdati fülkehu bi'l-emni bi te'sisiha ve tavtıdiha ve 
tasdidi erkôniha ve tesyidiha (Vettefeka) itmamuha fi zilhicce 
ti hicrete-isneyn ve işrine ve semanemie 

Türkçesi : 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile ve onun kôinatı ma
ta eden lutf ve keremine yapışarak işe başlıyorum. 

Hilkat sanatkôrının bir yapıcısı, kudret kuyumcusunun 
nayret-fezô bir eseri olan bu kıymettar makam; kudreti her şe
ye hôkim ilmi her şeyi ihata etmiş olan Rabbimizin takdiri ile 
örülmüş. cenneti naim örneklerinden bir örnek ôhiret bahçe
lerinden bir bahçe dünya süsleri ile meydana getirilmiş olan 
makam. kôinat kurulalıberi sanatının inceliği ve manzarasının 

güzelliği ile bütün cihana ne kadar iftihar etse : En mamur 
şehirler bile benzeri ne kavuşamadıklarından dolayı çekingen 
bir vaziyette karşısında ne kadar utanıp kalsalar yeridir. 
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Yeşil Cami Pencere Detayı 

Şark ve garbın büyük sultanı. Arab ve Acem'in Hakanı, 
Rabbilôleminin kendisini nusret ve kudretine mazhar ettiği, dini 
ve dünyevi büyüK sığınak olan Sultan oğlu Sultan Mehmed 
bin Bôyezid bin Murad bin Orhan (Allah yeryüzünde mülkünü 
dôim etsin ve c.rzular dünyasında da gemisini emniyetle yü
rütsün) bu makamın son derece metin ve côzip bir şekilde te· 
sisini emre muvaffak oldu. Binanın itmamı 822 senesi ziihic
cesine tesadüf eder. 

Kitôbeden de anlaşıldığı gibi cami zilhicce 822 H. (Aralık -
1419) da tamamlanmıştır. 

İnşa kitôbesinin iki yanında 0,82X1 ,29 m. ölçülerinde sü
lüs ve kOfi yazı ile yazılmış kitôbe şöyledir. 

Sağda : 
Rôkimuhu ve nazımuhu ve mukannini kavaninihl ekalli 

hedemi bônihi 
Solda: 
Hacı ivaz bin Ahi Bôyezid gufire lehüma 
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Tercümesi : 

Planlarını yapan, yazan ve dizen yaptıranın en az hizmet 
eden hademesi Ahi Bôyezid oğlu Hacı İvaz; Allah ikisini de af
fetsin, 

Bu kitôbeden de caminin mimarının Hacı ivaz Paşa oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Hünkôr mahfilinin Bursa kemerinin üstünde 
1 - Kad temme nakşı hôzihi'l-imareti-ş-şerife bi yed ef

kôrı-n-nasl Ali bin İlyas Ali 
2 - Fi evahirl ramazani'l-mübarek sene seb'a ve işrine 

ve semaneınle 
Türkçesi : 

Bu şerefli imaretin nakışı, insanların en fakiri llyas Ali oğ
lu Ali'nin eli ile 827 senesi mübarek Ramazanında (Ağustos -
1414) tamamlandığını belirten 'kitôbesi vardır. 

Mahfilin stalaktitli cini yastığında cini ustası Mecnun Meh· 
med'in adı yazılıdır. 

Yeşil Camii 
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Yeşil Camii 

Yeşil Cami kanatlı (Ters T) (Bursa tipi) cami gurubundan
dır. Plan düzenlemesi bakımından Yıldırım Camii ve Hüdaven
digôr Cami'ine benzer. Kuzey cephede son cemaat yeri yok
tur. Fakat ön cephede görülen kemer üzengilerinden. tipik 
beş bölmeli bir son cemaat yerinin planlanmış olduğu, ancak 
inşa edilemediği anlaşılmaktadır. 

Kuzey cephe$indeki büyük ana kapıdan 2.30 metrelik dar 
ve karan!ık koridora girilir. İki tarafında pencere içinden yuka
rı kata çıkan merdivenleri bulunan, kilise narteksi görünümlü 
bu koridorun gerisinde. Bizans başlıklı ikişer sütun bulunmak
tadır. Bu koridor, doğu ve batı ucunda, üstü tonoz örtülü kanat 
odalarına kadar uzanır. Alçak bir girişten orta kubbeye gelinir. 
13 metre çapında, 25 metre yüksekliğinde olan bu y~re, mih
rap önü kubbesi, mermer Bursa kemeri ile bağlıdır. Doğu, batı 
yönünde iki yüksek eyvan. kuzeyinde iki müezzin mahfili. üs
tünde bir mahfil daha yer almaktadır. Yan eyvanların güneyin
de dilimli kubbeli, alcı ocak ve dolapları bulunan birer oda da
ha vardır. 

Prizmatik üçgenler, (bademler) üzerine oturan orta kub
be kasnağında, üçü acık bir kör pencere bulunmaktadır. Kub
bedeki sekizgen aydınlık feneri, altında yüksek kenarlı yekpa
re sekizgen, mermer bir havuz yer almaktadır. Orta kubbe du
varları koyu, keme.rler beyaz renkli mermerden yapılmıştır. 
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Yeşil Camii Giriş Kapısı 

Orta kubbe, rııihrap önü kubbesine mermer Bursa kemeri 
ile bağlıdır. Bu kemer yedi sıra stalaktitli yastığa basmakta, 
onun altında, beş sıra stalaktitli bir niş bulunmaktadır. Büyük 
kemerin anahtar tablosu geometrik motiflerle süslüdür. Gü
ney eyvan kubbesi, zengin ve prizmatik üçgenler (bademle() 
ortasına ince üç köşe yıldızlar yerleştirilerek meydana getirti
len bir kasnağa oturmaktadır. Kasnakta üç acık, bir kapalı 
penceresi vardır. Orta kubbenin bulunduğu hacimden, yan ey
vanlar bir basamak yükseltilmiştir. 

Pencere söveleri geniş silmeli, kabartma sivri kemerlidir. 
Pencere kapakları ahşap işçiliğinin güzel örneklerindendir. Yıl
dız. aeometrik, rumi motifler ve yazılar oyma ve geçmeli olaraı< 

yapılmıştır. Pencere iç tavanları kabartma geometrik motiflerle 
ve silmelerle süslü mermerdendir. Mihrap eyvanının doğu ve ba
tı pencerelerinin üstünde duvara yazılmış eş iki yazı vardır. Daire 
biçiminde olan bu yazılardan bir kırmızı, diğeri yeşil olup, birinin' 
içinde Ahmed Vefik Paşanın adı geçmektedir. 

Yüksekliği 10,65 metre olan mihrap, çinilerin en güzel ol
duğu kısımdır. Dıştan içe doğru sırası ile, sü lüs ve kOfiden mey
dana gelen bir yazı kuşağı, stalaktitli bir silme, geomoırik mo
tifli bir su, daire biçimli profilden sonra çiçekli ıC pervaz gelir. 
Mihrap nişi çiçekli, dış köşe sütunceleri yekpare, kavsara aniki 
sıra stalaktitlidir. Kavsara üstünde bir ayna, en üstte bir sıra 
lôle motiflerinden oluşan taç bulunmaktadır. 

Yeşil Camii Minaresi 

225 



Dış cevresindeki kufi ve sülüs karışımı yazı cok giriftdir. Ha
disler, Ayetler yazılıdır. Sağ sütuncede «Amel-1 üstadan-1 Teb· 
riz.» (Tebriz ustalarının işi) Sol sütuncede «Zalim bize zulmetti· 
ğinl sanır; oysa biz atlattık, zulüm halkası onun boynuna geçti» 
anlamında" Güideste'den bir beyit yazılıdır. Mihrap tacının üstün
de, duvara, kırmızı zemin üzerine beyaz renkli. sülüsle Kelime-i 
Tevhid yazılıdır. Mihrap sahınının duvar çinileri 3,5 metre yük
sekliğinde altıgen formlu. koyu lôcivert, üsttı;ı f.irQze, lôcivert, sa
rı, beyaz cicekli iki su arasında bir yazı kuşağı bulunmaktadır. 
Yazı kuşaklarında dua, dilek. övgü, öğüt, Hadis-! Şerif, Kur'an
dan ôyetler gibi konular işlenmiştir. 

Orta sahına büyük sivri kemerlerle acılan doğu ve batı ey
vanları sekizgen kasnağa oturan yirmidört dilimli kubbe ile ör
tülüdür. Dilimlerin ici, prizmatik ücgenıe·r (bademler) tamamen 

' nefis kalem işleri ile süslüdür. Köşe bingileri sekiz sıra mu-
karnaslı. köşe bingilerinin arasındaki duvar yüzl~ri 1,00 metre 
yüksekliğinde stilize yaprak sırası ile birbirlerir:ıe bağlanmıştır. 

Kubbe pencerelerinden beşi acık. ücü kapalıdır. Alt sıra pen: 
cere kapakları. yekpare tahta üstüne oyma Rumi motifli. pen
cere ic tavanı oyma mermerden yapılmıştır. Duvarlar altıgen 
cinilerle kaplıdır. 

Yan kanatlara bitişik, güney-doğu köşesindeki odanın se
kizgen kasnağa oturan otuziki dilimli kubbesi kalem işleriyle 

süslüdür. Köşe blngllerı, yeaı sıra stilize yaprak motifli, uzer
lerindeki kalem işleri XVlll. yüzyılda y~pılmıştır. Kasnak pence
relerinden ikisi açıktır. 

Güneybatı odası. güneydoğu odasının aynıdır. Ancak, alcı 
duvarlar birbirlerinden az farklılık gösterirler. Geometrik de
senlerle dekore edilen alcı duvarların ortasında, Ocak, yanlar
da hücreler yer almaktadır. 

Girişten sonra gelen dar koridorun sağ ve solundaki oda
lar. tonoz örtülüdür. Yine geometrik desenlerle dekore edilen 
alçı duvarlarda ocak, yanlarda hücreler yer almaktadır. üstü
nün tonoz örtülü oluşu nedeni ile alcı duvar daha alçak ve tac 
kısmı yoktur. Bu iki odanın koridora acılan pencerelerinden 
yukarı kata çıkılır. Sahanlıkların karşısındaki oyma kapılardan 
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üstteki odalara, yanlardakilerden üst mahfile ve balkonlara ge
çilir. Balkon odaları sekizgen kaide üzerinde onaltı dilimli kub
be ııe örtülüdür. üst odalar, ocak ve 'hücreleri bulunan alcı 

duvarlıdır. 

Orta kubbenin kuzeyinde, iki müezzin mahfili. Bursa ke
merlerinin üstüne kadar cini ile kaplanmış. hünkôr mahfili muh
teşem cini dekerasyona · sahiptir. Korkuluğu ayrıca bir cin~ 
harikasıdır. Bursa kemerinin üstünde nakışları yapan llyas Alı 
oğlu Ali'nin 827 H. (1424) tarihli kitabesi vardır. Stalaktitli cini 
yastıkta. çini ustası Mecnun Mehmed'in adı yazılıdır. 

Bütün tezyinat ve cini süslemeyi İlyas Ali oğlu Ali adında 
Bursalı bir sanatkar idare etmiştir. llyas Ali Şair Lômii Çelebi'· 
nin büyük babasıdır. Tezyinat bütünü ile bir uyum içindedir. 
caminin iç duvarları. tavanlar. mahfiller. geçit eyvanı tama
men çini kaplamadır. Yalnız orta kubbenin duvarları cinisizdir. 

Caminin son cemaat yeri Çelebi Sultan Mehmed'ln ôni 
ölümü üzerine yapılamadan kalmış. düşünülen şeklini alama
mıştır. Cephede. büyük ana kapı. dört süslü pencere. i~i dış mih
rap ve alt pencerelerin üstünde balkonlar yer al~r. K~şelerdeki 
balkonların üstünde minare yolunu aydınlatmak ıçin ucer maz
gal pencere vard~r. Pencereler zengin stalaktitli silme cerce-

velerle donatılmış kemer aynaların herbırı ayrı kabartma bit
ki motifleri ile süslenmiştir. 

Pencere etrafındaki yazıların bir kısmı yarım kalmıştır. 

Büyuk ana kapı geniş bir çerçeve ortasında. oniki sıra sta
laktitli kavsarası. basık kemerli girişi ile zengin ve görkemlidir. 
Kapının çevresinde Hadis-i Şerifler ve güzel sözler yazılıdır. 
Yanlarda. kavsarası yedi sıra stalaktitli olan nişler. bitkisel mo
tiflerle süslüdür. Kapı kemerinin üstünde ve yanlarda devam 
eden inşo kitabesi vardır. 

Kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerdeki minareleri yenidir. 
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YILDIRIM CAMİi 

Yıldırım Bôyezid tarafından Bursa'nın doğusunda aynı ad
lı tepeye inşa ettirilen külliyenin ortasında bulunmaktadır. Ya
pımının başlangıç ve bitim tarihleri ile mimarını belirleyecek ki
tôbesi yoktur. 802 H. (1399) tarihli vakfiyesinden anlaşıldığına 
göre. cami bu tarihten bir kaç yıl önce yapılmıştır. Bazı kay
naklarda, caminin Timur istilôsı yüzünden yarım kaldığı ve 
muhtemelen Celebi Mehmed zamanında tamamlandığı görüşü 
savunulmaktadır. Pencere kenarlarında yazılı kufi «Ali» isminin 
Yıldırım Türbesinin mimarı «Hüseyin bin Ali» ile ilQisi voktur. 

Kusursuz inşaatı, temiz yapılışı, kesme taş cephelerı, son 
cemaat yeri, en önemlisi de Bursa Kemerinin ilk olarak bu 
camide kullanılması ile dikkati çeker. Osmanlı mimarisine, 
özenli bina yapma geleneğini, Bursa kemerini her yerde kul
lanma, stalaktitlerin her türlüsünü yapma gelişimiı.i getirmiştir. 

Bursa Orhan Camii ile oaşıayan, Hüdavendigôr Camii ve 
Yeşil Cami'inde değişikliklerle uygulanan kanatlı camiler gu
rubundandır. Kuzey-güney doğrultusunda iki büyük kubbe, do
ğu-batı yönünde küçük kubbeli yan eyvanlar ve bu eyvanların 
iki tarafında çapraz tonoz örtülü birer oda vardır. Cami için
den girişi bulunan kuzeydoğu ve kuzeybatıdaki odalar çapraz 
tonoz örtülüdür. 

Mermeri andıran kesme taşla kaplı, gösterişli ve eşi bu· 
tunmoyon son cemaat yeri, beş bölmeli, Bursa Kemerlidir. 
Cephede yer olan ayaklar ve bunları birbirine bağlayan 
kemerler kurşuni renkte kesme taştan yığma olarak yapıl
mıştır. Orta kemer diğerlerinden büyük ve sôde, yandakiler 
küçüktür. Kemerler silme kuşakla çevreli, bölmeler kubbelerle 
örtülüdür. Orta kubbe yandakilerden daha yüksektir. Kubbe
ler kürevi üçgenlere oturmaktadır. Son cemaat yeri. alt sıra 
pencereleri demir parmaklıklı ve topuzludur. Pencere çevre
sinde tekrarlanan kufi Ali isimleri vardır. Diğer yazılar Hadis-i 
Şerif ve güzel sözlerden oluşmaktadır. 

Beyaz mermeroen yapılan giriş eyvanı, iki yan nişli, f::lur
sa kemerli, kapı kemeri beyaz ve siyah taşlardan yapılmıştır. 

Renkli taş bordürle çevrili dikdörtgen kitôbe yeri boştur. Kö
şeleri kum saatli formlu geniş silmeli bir çerçeve içindedir. 
Yan ayaklarında yedi sıra stalaktitli beş köşeli birer ı ıış vardır. 

228 



Girişin iki yanında süslü, kubbecikle örtülü birer küçük 
oda bulunmaktadır. 

Orta kubbe; köşelerde düz, birbirini kesen tromp geçişler
le sekiz kenarlı yüksek bir kasnak üzerine oturmaktadır. Du
varların koyu renkli, kesme taş kaplamaları sert ve soğuk bir 
ifade taşır. Orta hacimle eyvanlar arasında zemin farklıdır. 

Orta kubbeden mihrap önü kubbesine açılan ·cıkıntılı ·on
iki sıra mukornos konsullora oturan mermerden Bursa Kemeri, 
iki mekônı birbirine bağlamaktadır. 

Mihrap eyvanı, prizmotik üçgenler (bademler) üzerine otu
ran kubbe ile örtülüdür. Duvarlar dört altlık ve altı üstlük pence
relerle aydınlanır. 

Yedi sıra mukarnaslı zengin bir kovsarayo sahip mihrap, 
yeni yapılan badana ve koyu renk süslemelerle bozulmuştur. 

Dış yon köşelerde renkli mermerden, kaide ve başlıkları stalak
titli sütunlar bulunmaktadır. En üstü taclıdır. 

Orta sahıno acılan doğu ve batı eyvanlarının zemini daha 
yüksektir. Köşelerde eşit bingilerin meydana getirdiği sekizgen 
kasnağa Kubbe oturmaktadır. Bu eyvanların iki yanınao, kö
şelerde yer olan çapraz tonozlu odalardan güneydekilerin kıb
le duvarları alcı süslemeli ocak ve hücrelerle kaplıdır. Geo
metrik motiflerin ortalarında yer yer Firuze renkli çinilerle renk
lendirilmiştir. Cini izlerine alt sıra pencerlerle, son cemaat 
yeri mihraplarında da rastlanılmaktadır. 

Kuzeydeki odalar dikdörtgen planlı, çapraz tonoz örtülü 
olup, giriş içerdendir. Tonoz kasnağında sekiz sağır pencere 
ile altta &on cemaat yerine acılan büyük bir penceresi vardır. 

G i riş üstünde hünkôr mahfili denilen ikinci kat. çıkılması 
güç ve karanlık bir yerdir. Sadece merdivenlerin başlangıcı 

~elli olan iki minare bir çok kereler yıkılmış, yerine yenisi ya· 
pılmıştır. 

Dış cepheler yeknesak görünümlüdür. Duvar üstündeki 
Küçük pencereler yapıya gereken aydml:ğı ve hareketliliği sağ· 
layomomoktodır. Cepheler silindirik saçak silmesi ile sorı 

oulur. 
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Bursa - Yiğit Köhne Camii 
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YIGIT CEDID CAMii 

Cumhuriyet Caddesi No. 1'dedir. Yapıldığı tarih ve yaptı
ranı kesin olarak bilinmeyen cami hakkında yalnız Kôzım Bay
kal 'ın cBursa ve Anıtları» adlı kitabında bahsedilmektedir. Bu 
kitapta «Camii yaptıran kesin olarak bilinmemekle beraber Yi
ğit Köhne ile ilgili görünür. Bôyezid zamanında vakıfları var> 
denilmektedir. Yiğit Köhne ile ilgisi var ise aynı devirde olması 

gerekir diye düşünülebilr. Yiğit Köhne il. Murad devrinde yaşa
mış. Bursa'da eski Gemlik yolu iie Cumhuriyet Caddesinin köşe
sinde bir de cami yaptırmıştır. Cami içte 8,32X8,32 ebadında 
olup ilk yapıldığı devirde kubbeli olan üst örtüsü büyük deprem
de (1854) yıkılmış, yerine kiremitıe örtülü çatı yapılmıştır. 

Bir şahsın mülkiyetinde olan cami, uzun müddet depo ola
rak kullanılmış. 1960 yıldnda yapılan onarımla ibadete açılmıştır. 

Yiğit Cedid Camii Mihraoı 



Yapının tümü dikdörtgen bir plan yansıtmaktadır. Düz ah
şap örtülü son cemaat yeri doğu yönünde, üzeri kiremitle ör
tülü çatıyla kapatılmıştır. 

Asıl ibadet mekônı ahşap tavanlıdır. 

Güney duvarındaki dört pencere dolap haline getirilmiş

tir. Diğer üç ana yöndeki alt sıra pencereler sivri kemerli olup, 
demir parmaklıkları. ahşap söveleri ve kapakları orijinaldir. 

Mihrap 0,52 . metre derinliğinde. dikdörtgen çerçeveli bir 
f!iŞ halindedir . .Kavsarası altı mukarnas sırası ile kurulmuştur. 

Caminin beden duvarları üç sıra moloztaş. iki sıra tuğla 

örgülüdür. 

Kuzeybatı köşesinde yer alan minarenin kaidesi orijinal 
olup, silindirik gövde ve petek kısmı yenilenmiştir. 

Cami. ibadete açıktır. 

YiGİT KÖHNE CAMii 

Eski Gemlik ve Cumhuriyet Caddelerinin kesiştikleri kav
şağın köşesinde yer alan caminin kitôbesi bulunmadığından 

yapım tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de, bônisinin sağ 
tarafta bulunan kabir taşından 853 H. (1449) yılından evvel in
şa edildiği anlaşılmaktadır. 0,60X1.20 m. ebadındaki ayak ucu 
taşında : 

1 - Ve eskenehu fi feradisi'l·clnan 

2 - Hacı Ali bin bir mengl eş-şehir bl lbnl yiğit 

3 - Fi evasıtı Şevval sene selôse ve hamsine ve sema
nemle. 

Türkçesi : 

Allah onu cennetlerinin bahçelerinde iskôn etsin. Yiğit 

oğlu ile meşhur Hacı Ali, 853 senesi Şevval ayı. 
Yolun yükseltilmesiyle çukurda kalan cami, kalkan du

varında bulunan 17 adet kör mihrapçıklarıyla ilgi çeker. Kal
kan duvarı yüksek ve etrafı kabarık bir çerçeveye sahiptir. 
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Yiğit K öhne Camii 

Cami kuzey cephesini işga l eden son cemaat mahalli. 3.40 
metre derinliğinde ve 8.40 metre uzunluğunda. do~u-batı yan
ları kapalıdır. Yan kısımlar çapraz tonoz ortası, guneyde sta
laktitli yastığa oturan bir kubbeyle örtülüdür. Giriş kapısı beş 
sıra stalaktit yaşmaktıdır. 

Esas ibadet kısmı 8.40X8,30 metre ebadında ve sekizgen 
kasnağa oturan dıştan kurşunla kaplı kubbe ile örtülüdür. ~eden 
duvarlarında altı alt, altı üst ve kosnaktaki üç sivri kemerlı pen
cere camiyi aydınlatmaktadır. 

Mihrap zengin çerçeveli. sivri kemer içi~de .~ltı sır? .sta
laktit yaşmaklıdır. Mihrap bugün yağlı boya ıle suslenmıştı r . 

Cami iki sıra moloztaş. iki sıra tuğla dizileriyle yapılm ıştır. 
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Minare kaidesi sekizgendir. üst kısmında. her yüzde bir 
tane kitôbeli~ vardır. Kaideden silindirik gövdeye geçiş tuğla 
ve mermer uçgenlerle sağlanmıştır. Şerefe altında dört sıra 

destere dişi sırası yer almaktadır. 

o 
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Yiğit Köhne Camii Pliinı 

ZAGRANLIK (ZAFRANLIK) MESCİDİ 

Reyhan Mahallesinde. Zafranlık Sokağı ile Bekir Dede 
Çıkmazının kesiştiği köşedeki mescid bugün ev olarak kulla
nılmaktadır. Bônisi belli olmayan mescid XV. yüzyılın ilk yarı
sınd.a inşa edilmiştir. . 

Yapı harim ve son cemat mahallinden oluşmakta iken bu-
gün bazı kısımları yıkılarak ortadan kalkmış kalan kısımları 
do bölümlere ayrılmıştır. Mescidden kolon batı duvarından 
onloşılocoğı üzere, duvarlar moloztoş ve tuğla ile yapılmış. iki 
sıra kirpi saçakla son bulmuştur. Ahşap çatı ve batı duvarların
daki pencere demirleri orijinaldir. Yapıdan bir pencere ile do
ğu duvarına bitişik Bekir Dede Türbesine geçilmektedir. 

ZEYNİLER CAMiİ 

Bursa'nın doğusunda, Emirsultan Semtine yakın. Zeyniler 
Mahallesindedir. il. Murad döneminde Abdullôtif-i Kudsi Efen
di adına. Hoca Ramazan tarafından mescld olarak yaptırılmış
tır. Kadı Asker Muallimzode Ahmed Efendi 1568 yılında minber 
ekleyerek cami haline getirtmiştir. 

Caminin yapıldığından bugüne kadar geçirdiği onarım sof

tıolon şöyledir. 

1475 yılında minarenin mermer korkulukları ve kurşun 

kaplı külôhı. 

1745 yılında asıl ibadet mekônını örten kubbe ile minare

nin şerefe korkulukları. 

1761 yılında son cemaat yeri. minare külôhı. pencere tez

yinatı. 

1957 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardımları ve 
öncülüğünde, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından 
onarılarak ibadete açılmıştır. 

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami, 
ölçüleri 9,18X9,18 metre olan kare bir hacimle. kuzey yönündi3 
3,75 metre derinliğindeki bir son cemaat yerinden oluşmaktadır. 
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..... eyni ler Camii Planı 

Ortadaki dar ve tek merkez kemerli, yanlardakiler geniş 
ve çift merkez kemerli üc bölüm halinde olan son cemaat ve
rinin üzeri tonoz örtülüdür. 

Doğu ve batı yanları kapalı, kuzeydeki kemer aralıkları 

sonradan camekônla kapatılmıştır. Son cemaat yerinin kalkan 
duvarı kesme taş örgülüdür. Taş aralarında dikey tek tuğla ile 
iki yatay tuğla sırası hatıl kullanılarak üç sıra kirpi saçakla so
nuçlandırılmıştır. Kalkan duvarındaki kirpi saçağın altından. 

kemer üzengi düzeyine kadar inen, geleneksel dışa çıkıntılı 
profil yer aln ıaktadır. · 

Asıl ibadet yerine girişi sağlayan kapı üstunae kltôbe yeri 
boş olarak durmaktadır. Kapı söğesinin içinde aşağı sarkık, 

karşılıklı iki püskülün birisi harap olmuş. yer!ne benzeri yapıl
mıştır. 

~40 

Cami, oturduğu alan ve biçimi ile klasik Bursa Camileri 
örneğlndendir. Benzerleri arasında üç sıra pencereye ve kub
benin kürevi köşeliklere oturması, şimdiye kadar görülen cami 
tiplerinden farklılık gösterir. Daha önce gördüğümüz bu tip ca
milerde genellikle kubbe ya baklavalı, yahut prizmatlk üçgen
lerden oluşan bir kuşağa oturmakta idi. Bu nedenle yapının 
kubbe kasnağı yükseltilerek. kubbe geçişlerinin sonradan ek
lendiği kanısını uyandırmaktadır. 

Kubbenin kürevi geçişleri beden duvan seviyesinde tutu
larak, dışarıdan gizleme ustalığı gösterilmiştir. Köşe geçişleri

nin arasında küçük kürevi üçgenlerle kubbeye geçiş sağlan
mıştır. Kubbe kasnağı dışarıdan sekizgen olup, bir sıra kesme 
taş ve iki sıra tuğla örgülü, üç sıra kirpi saçaklıdır. Kubbenin 
üzeri dıştan kurşun taklidi betonarme olarak kaplanmıştır. 

Batı yönündeki alt sıra pencerelerin çevresi meander mo
tifini andıran tuğla örgülü zencireklerle çevrelenmiştir. ince, 
mermer söveli pencereler kemer içerisine 0,10 metre gömülü
dür. ikinci ve üçüncü sıra pencereler arasında dışa çıkıntılı bir 
profil vardır. Kasnak. penceresiz olup caminin içini, toplam on
vedi pencere aydınlatmaktadır. Bütün pencerelerin parmaklık
ları yenilenmiş. kapılar klasik üslup taklidi olarak yapılmış. üst 
pencerelere alcı taklidi beton şebeke yapılmıştır. 

Mihrabın iki yanında uzanan mumluk sekisi mermerle kap
lanmış, mihrap sade olarak yeniden düzenlenmiştir. Minber de 
son onarım sırasında yeniden yapılmıştır. 

0amlnın kuzeybatı köşesinae yer alan minare, sekizgen 
kaideli, silindirik tuğla gövdelidir. Korkulukları mermerden olup, 
petek ve külôhı dönemine uygun olarak yenilenmiştir. 

Cami, bugün sağlam ve ibadete acık durumdadır. 

Abdüllatlf-1 Kutsi; Kudüs'lü olduğu için Kutsi ünvanı ile 
anılmaktadır. Caminin batısında zaviyesi, bir de medrese veya 
muallimhanesi varmış, bugün bu yapıların yerinde evler bu
lunmaktadı r. Caminin güneybatısında bir de türbesi vardır. Bu 
külliye içindeki yapılar Abdüliôtif-i Kutsi için yapılmıştır. 

Zeyneddini Hofi'den Zeyniye tarikini almış. Bursa'da yer
leşince o tarik-i Sufi 'yi çevresine yaymıştır. 856 H. (1452) yılın
da vefat edince türbesine gömülmüştür. 
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BUGÜN MEVCUT OLMAYAN CAMİ VE MESCİTLER 
AHMET BEY MESCİDİ 

Muradiye Semti yakınlarında, Çınar Önü Mevkiinde. Fa
tih devrinde İsterrıatoğlu Ahmed Bey tarafından yaptırıldığını 
öğrendiğimiz mescit bugün mevcut değildir. 

Al.AÜDDİN BEY MESCİDİ 

Bugün mevcut olmayan mescid. Orhan Bey zamanında 

Hisar'da Alôüddin Bey tarafından yaptırılan iki mescidden biri 
imiş. bugün mevcut değildir. 

AT PAZARI MESCİDİ 

il. Murad devrinde Hundi Hatun tarafından yaptırıldığını 

kaynaklardan öğrendiğimiz mescit bugün mevcut değildir. 

BAHADIR AGA ME~CİDI 

Muradiye Semtinde, Bahadır Ağa Sokağında, Bahadır Ağa 
tarafından Fatih devrinde yaptırılmıştır. 

Bugun mevcut değildir. 

ÇOBAN BEY MESCiDi 

Balabancık Hisarında Çoban Bey Türbesi yanındaki tek 
kubbeli. önü tonoz revaklı oiarak yapılmış mescit yıkılmıştır. 
Kaynaklardan mescidi yaptıran Çoban Beyin çevredeki arazi-

lerini mescide gelir getirsin diye vakfettiği belirlenmektedir. 

DEFTERDAR SİNAN BEY MESCİDİ 

Zindan Kapısı Mescidi adı ile de anılan yapı Defterdar Si· 
nan Bey tarafından Hisar içinde yaptırılmıştır. Mescit yıktırıl

mış, yerıne ev yapılmıştır. 
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DOGAN BEY MESCiDi 

Doğan Bey Mahallesinde Ece Sokağında imiş. Bugün mev

cut değildir. Yıldırım devrinde Doğan Bey tarafından yaptın!· 

mıştır. 

ELVAN BEY MESCİDİ (ULAMA BEY MESCİDİ) 

Muradiye'de Elvan Bey Sokağında imiş. Mescidin Fatih 

devrinde yaptırıldığın ı Elvan Beyin kızının mezar taşından öğ

reniyoruz. 

GAZI AKTIMUR MESCiDi 

Muradiye Semtinin batısında imiş. Orhan Gazi devrinde 

Gazi Aktimur tarafından yaptırılmıştır. 

GAZI DEMIRTAŞ MESCiDi 

Çakır Ağa Hamamı yakınında Gazi Demirtaş tarafından 

yaptırılan mescid. moloztaş duvarlı çatılı ve kitôbesiz bir yapı 

imiş. 1949 yılında yol yapımı nedeniyle yıkılmıştır. 

HACI EVRANUZ MESCiDİ 

Köseler Mahallesinde Hacı Evranuz tarafından yaptırılan 

Mescid H. 1271'deki deprem sonucunda yıkılmıştır. 

HACI iv AZ PAŞA iKİNCİ MESCİDi 

Hacı İvaz Paşa Camisinin kuzeyinde yer aldığını kaynak
lardan öğrendiğimiz mescidden bugün herhangi bir kalıntıya 

rastlanmamaktadır. il. Murad devrinde yapılmıştır. 
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HACI BABA MESCiDi 

Yeşil Semtinde Fatih devrinde Müellif Tosyalı Hacı Ali ta
rafından yaptırıldığını kaynaklardan öğrendiğimiz mescid bu
gün mevcut değildir. 

HACI HAMZA MESCiDi 

Yeri belli olmayan mescidin lstanbul Vakıflar tahrir defte
rinde, lstanbul'da Vakıfları olan Hacı Ömer'in Oğlu Hacı Ham
za tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. 

HATİCE SULTAN MESCiDi 

Atpazarında Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatun
la lsfendiyar Oğlu lbrahim Bey'in kızı olan Hatice Sultan tara
fından yaptırldığı kaynaklardan öğrendiğimiz mescit bugün mev
cut değildir. 

HOCA EFENDi MESCiDi 

Hisarda Sultan Osman Türbesi karşısında, Molla Fenôri. 
Şemsüddin MehmEıd Efendi tarafından yaptırılan mescid bugün 
mevcut değildir. Yıldırım devrindendir. 

HOCA ILYAS MESCiDi 

Hoca llyas Mahallesinde. Uçkurlu Sokakta, il. Murad dev
rinde yaptırılan mescidin yerinde bugün ev bulunmaktadır. 

HOŞKADEM MESCiDi 

Nasuh Paşa Hamamının arkasında Hatice Hanım Sultan'ın 
Peşkircisi tarafından yaptırılmış mescid, 1930 yılına kadar mev

cut imiş. 
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il.AHI AHMET EFENDi MESCiDi 

Fatih devri edip ve ôlimlerlnden Nakşi Şeyhi lıôhi Ahmet 
Efendi Yoğurtlu Baba Mevkiinde mescid yaptırmış. kabri de 
mescidin bahçesinde imiş mescidle beraber yok olmuştur. 

IL-ERiOGLU AHMET BEY MESCiDi 

Ahi Hasan Mescidi yakınında yer alan mescid Orlian Ga
zi devrinde yaptırılmıştır. Bugün mevcut değildir. 

KARA ABDÜRREZZAK MESCiDi 

Fatih devrinde yapılmış bulunan mescidin yerinde bugün 
ahşap üç Türbe yer almaktadır. Yunus Emre, Aşık Yunus ve 
Abdürrezzak türbeleri. 

KARA HASAN PAŞA MESCiDi 

Eski Gemlik yolu üzerindeki Deveciler Kabristanında Mol
la Alôüddin Ali Esved'in Oğlu Kara Hasan Paşa tarafından 
yaptırılmış, tek kubbeli bir yapı olduğunu kaynaklardan öğre
niyoruz. il. Murad devrinde yapılmıştır. Bugün yapıdan herhan
gi bir kalıntı bulunmamaktadır. 

KİRİŞÇi KIZI MESCiDi 

Kaynaklardan, Kaygan civarında olan mescidin 10,00X6,00 
metre ölçülerinde, üzerinin çatı ile örtülü olduğu öğrenilmekte
dir. il. Murad devrinde inşa edilmiş yapıdan bugün her hangi 
bir ize rastlanılmamaktadır. 

LALA ŞAHIN PAŞA MESCiDi 

Orhan Gazi .devrinde yaptırılan Lôlô Şahin Paşa Mescidi
nin yalnız adı belirlenmektedir. Yeri belli değildir. 
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MOLLA YEGAN MESCiDi 

Kara Eyne Bey Mescidi'nin yapımından sonra müderrisi 
Molla Yeğen tarafından avlu icinde yaptırılan mescid medrese 
ile birlikte yıkılmıştır. 

ORHAN GAZİ CAMii 

Kale icinde Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. 1855 yılı 

depreminde yıkılmıştır. Kitabesi bugü_n Şohôdet Camiinln doğu 
kapısı üzerindedir. 

ORUÇ BEY MESCİDi 

Kale içinde Kale sokağında il. M.urad devrinde yapılmış 
bulunan mescid bugün mevcut değildir. Yerinde ev bulunmak
tad1r. 

SÜLEYMAN PAŞA MESCİDi 

Orhan Gazi'nin Oğlu Süleyman Paşa tarafından Kale icin
de yaptırılmıştır. Bugün mescidin iki duvarı kalmıştır. Bahce 
duvarı olarak kullanılmaktadır. 

TEKYE MESCİDi 

Kadı sicillerinden Bakkal Sinan tarafından yaptırıldığı be
lirlenen mescidin yeri belli değildir. 

TOMRUK ÖNÜ MESCİDİ 

Hasiri ve Pabuccular isimlerini de almış bulunan mescid 
Urgancılar Çarşısı başında idi. Fatih devrinde Kazzazoğlu Sü
le Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1271 H. (Mart 1855) 
yılındaki depremde yıkılmıştır. 
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ABDAL MEHMED TÜRBESİ 

Abdal Cami'inin karşısında bulunan türbe 854 H. (1450) 
ıılında Sultan il. Murad tarafından yaptırılmıştır. Giriş kapısı 
üzerinde mermerden sülüs harflerle Arapça yazılmış, 0,50X0,80 
metre boyutlarındaki bir satırlık kitôbesi şöyledir : 

Ammere hôzel binae Sultan Murad bin Mehmed Han hal
ledüllahü Sultanehü ve eyyede memleketehü fi evahiri Cema
ziye'l-evvel sene erbea hamsine ve semanemle 

Türkçesi : 

Bu binanın yapılmasını Mehmed Han oğlu Sultan Murad 
854 H. senesinde emretti. 

5,85X6,20 metre boyutlarındaki türbenin üstü sekizgen bir 
kasnağa oturan, dıştan kurşunla kaplı kubbe ile örtülüdür . 

Türbeye Bursa kemeri altında sivri kemerli, beşik tonozlu. 
kopalı bir eyvandan girilir. 

Duvarlar, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında 
dikey tel\ tuğla örgülü olup iki sıralı kirpi saçağa sahi~tir. ~i
rişteki Bursa kemerinin alınlığı altıgen tuğlalarla tezyın edıl-
miştir. . . . 

Sekizgen bir kasnak üzerine oturan kubbenın ıçerıde ~k-
tormaları, Üçer püsküllü ve üç sıra stalaktitli köşe trompları ıle 
sağlanmıştır. 
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Abdal Mehmed Türbesi Planı 
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Alt sırada beş, üst sırada üç pencere ile aydınlanmakta
dır. Türbede Abdal Mehmed'e ait bir sanduka bulunmaktadır. 

Abdal Mehmed, baş müridi Boşcı İbrahim Efendi ile y.okın 
dostluk kurmuş. onun duası ile zengin olmuştur. Zengin olun
ca türbesinin karşısındaki Abdal Mehmed Cami'ini yaptırmıştır. 

ABDÜLLATİF KUTSİ TÜRBESi: 

Bursa'nın doğusunda, Zeyniler Comi'inin güneybatısında
ki türbe XV. yüzyılda Sultan il. Murad tarafından yaptırılmıştır. 

Türbe dışa çıkıntılı kemerin meydana getirdiği küçük bir 
eyvan görünümlü girişe sahip olup, kare planlı ve tek kubbe· 
lidir. 

Duvarıar, pencere düzeyine kadar moloztaş. pencere dü
zeyinden sonra iki sıra tuğla ve bir sıra moloztaşla örülmüş
tür. Pencereler ve giriş kapısı mermer söveli, sivri kemerli, 
pencerelerin etrafı değişik biçimli zencirek motifi ile çevril
miştir. Pencere alınlıklarında deniz dalgası. zikzak motifi, tuğla 

f 

A bdülliitif Kutsı Türbesi 

249 



malzeme ile tezyin edilmiştir. İ!~i sıralı kirpi saçağın hemen 
altında tuğladan kuş gagası ve zencirek motifi yer almakta
dır. Oldukça yüksek kasnağı iki sıra tuğla. bir sı_ra. ~.es~e .. ta~ 
ve aralarında dikey tek tuğlaların meydana getırdıgı bır orgu 

biçimindedir. 
Türbede altı lôhit hücresi olup, dehlizi türbe düzeyini gec· 

mekte ve kapıya kadar uzanmaktadır. Bundan dolayı yapın_ın 
kapısı önünde bir sahanlık mevcut olabileceği belirlenmektedır. 

!ceride aktarmalar; baklava motifleri veren bir kuşakla 
sağlanmış. bu kuşak ve duvarlara kubbe oturtulmuştur. 1958 
yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından ona-

rılmıştır. 

ABDÜRREZZAK TÜRBESİ 

Karamazak Mahallesinde bulunan türbenin 1143 H. (1730) 
tarihinde Ali isimli biri tarafından yaptırıldığı, yerde duvara da
yalı duran beş satırlık taş kitaben anlaşılmaktadır. 

Türbe ahşaptan yapılmış. zemini cini ile döşeli iken yapı, 
tamamen yıkılmış. çevresine yapılan apartmanların arasında 
yalnız icindeki dört kabir kalmıştır. Bu kabi~ler Yu~u.s. ~mre_. 
Aşık YOnus ve Abdürrezzak'a aittirler. lclerınden bırısının kı-
me ait olduğu bilinememektedir. 

Türbe içinde, duvara dayalı duran. küçük boy nesih harf
lerle 0.40X0,70 metre boyutlarında. beş satırlık kitabe şöyledir: 
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1 - Asıl StOnde gevher elhak Yedekçi zade= 
CQd-ü keremle yekta zat-ı cihan pesendl 

2 - Rağbet edip bu côyı ihyaya kıldı himmet= 
Üçler makamın icra etti gören beğendi 

3 - Evvelki VOnüs Emre Aşık VOnüs ikinci= 
Üçüncü Abdürrezzak Uşak'ı serbülendi 

4 - Hayrat-ı paki olsun makbul-Ü kurbu Bari= 
Ola şefaatile bônlsi behremendi 

5 - ilham oldu geldi bir zat dedi tarih= 
Üç kabri kıldı ma'mur lillôh Ali Efendi. 1143. 

AHMED PAŞA TÜRBESi 

Beşil<çiler yolu üzerinde, kendi adı ile anılan medresenin 
doğusunda bulunan türbede. Fatih döneminin büyük şairi ve. 
Bursa Valisi Veliyüddin oğlu Ahmed Paşa'nın kabri bulunmak
tadır. Kapı üzerindeki kitôbesinde Ahmed Paşa'nın 902 H. 
(1496 - 1497) yılında vefat ettiği kaydedilmiştir. Kapı üzerinde 
mermerden nesih harflerle yazılmış 0.42X1,03 metre boyutların
daki üç satırlık kitabe şöyledir : 

1 - Hözihl mlşkôtü envar-in limen= 
Addehu-r-Rahman mln memdOhihl 

2 - Ferre muradüna min tllke-d-dar= 
iz kône müştakan lld sübbuhihl 

3 - Kale ROhü'l-Kudüs fi tarlhihl = 
lnne fi'l-cennôti me'va ruhlhl. 

Türkçesi : 

Bu türbe, Ailahın sevdiği bir şahsiyetin nur yatağıdır ki 
mevlôsına ôşık olduğu için bu ôlem-i fenadan kaçtı. Ruhul 
Kudüs tarihi hakkında şu mısraı söylüyor : Cennetlerde ruhu
na mesireler hazırlanmıştır. (Ebced hesabı ile 902 H. olur) 

Altıgen pıanıı. kirpi saçaklı. üstten kurşunla kaplı bir kub
be ile örtülü türbenin iki sıra tuğla. bir sıra kesme taşla örül
müş duvar köşelerinde plasterler yer almaktadır. Türbeye sağ 
ve solunda mihrabiyeler bulunan küçük eyvanlı bir kapıdan 
girilmektedir. . · 

Yapının dikdörtgen çerçeveli beş altlık, sivri kemerli ve al
cı şebekeli altı üstlük penceresi bulunmaktadır. İçeride kubbe
yo geçiş stalaktitlerle sağlanmıştır. 1965 yılında onarılan tür
bede bir lôhit bulunmaktadır. 

AKBIYIK (ŞEMSÜDDIN AHMED EFENDİ) TÜRBESi 

Lise binasının altında, Akbıyık Caddesi üzerinde, hımış au
varlı, ahşap çatılı basit türbe Hacı Bayram Veli'nin halifelerin
den Şemsüddin Ahmed Efendi'ye ait olup XV. yüzyılda yaptırıl
mıştır. içeride tek bir ahşap sanduka bulunmaktadır. Yapı es
kiden Şemsüddin Ahmed Efendi'nin oturduğu ev iken ölümün
den sonra kendisini buraya defnetmişlerdir. Zaman zaman ya
pılan onarımlar sonucu aslından uzaklaşmıştır. 
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AZEB BEY TÜRBESi 

Yukarı Muradiye semtinde, Kullukçu Sokak üzerindedir. 
854 H. (1450 - 1451) tarihinde Azeb Bey tarafından yaptırıl
mıştır. 

Azeb Bey Camii ile aralarında 2,20 metrelik açıklık bulun
maktadır. Türbe 5,80X5,85 metre iç ölçülerindeki bir alan üze
rinde oturmaktadır. Yapı tek kubbeli, duvarları iki sıra tuğla, 
bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tek tuğla ile örülmüş
tür. Kubbesi dıştan betonla kaplıdır. 

Türbenin dış vüzeylerinde, az bir girinti içerisinde sivri ke
merli ikişer pencere yer almaktadır. Kuzey cephesindeki sivri 
kemerli kapısı yanlardaki pencerelere göre daha yüksek ve 
geniştir. Kapı alınlığı altıgen tuğlalarla tezyin edilmiştir. Diğer 
yapılarda görülen geleneksel dışa çıkıntılı çerçeve, saçak al
tından pencere kemer düzeyine kadar inmektedir. İki sıralı 
kirpi saçak yapının dört yönünde de devam etmektedir. 

Yapının üzerini örten kubbe göbekli baklava motifleri ve
ren bir kuşağa oturmaktadır. Kubbe kasnağında yuvarlak ke
merli üç, alt sırada sekiz pencere ile içerinin aydınlanması 

sağlanmıştır. 

Türbede 1485 yılında ölen Ubeyd Bey'ln mezarı ile bir bü
yük, üç küçük mezar olup Azeb Bey'in mezarı bulunmamakta
dır. Azeb Bey Sultan il. Murad'ın yakınlarından hoşsohbet bir 
kişidir. Varna Muharebesinde de bulunmuştur. 

Kapı kemeri üzerinde mermerden sülüs harflerle yazılmış 
0,40X0,60 metre ~oyutlarındaki üç satırlık kitôbesı şöyledir : 

1 - Emere bi binai-d-dari'l-ôhireti hôzihl'l-lm<Jreti-ş-şe· 

rife 

2 - Mefharü'l-ümerai ve'l-ekôbir Azeb beg bin 

3 - Abdullah fi seneti erbea ve hamsine ve semanemle 

Türkçesi : 

Ahiret evini, şu şerefli imaretin yapılmasını, emirlerin ve 
büyüklerin iftiharı Abdullah oğlu Azeb Bey 854 H. senesinde 
emretti. 
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A.tıöb Bev Türbesi Planı 

BAYEZİD PAŞA TÜRBESi: 

Yeşil Külliyesinin doğusunda. Bôyezid Paşa Medresesının 
arkasında , arsa haline qelmis mezarlık icindeki kalıntıların. Ce
lebi Mehmed döneminde Rumeli Beylerbeyliği, Vezirlik ve Sad
razamlık yapmış 825 H. (1421) yılında şehit olan Bôyezid Paşa 
için yaptırılmış türbeye ait olduğu bilinmektedir. Bugün bu ka
lıntılara rastlanmamaktadır. 

ÇOBAN BEY . TÜRBESİ 

... unurbey Mahallesinde, kendi adıyla ar:ıılan sokakta yer 
alan türbe, Osmanlı İmparatorluğunun kurucularından Osman 
Bey'in oğlu Coban Bey'e aittir. Yapım tarihini belirleyen yazıtı 
bulunmamaktadır. xıv. yüzyıl başlarında yapıldığı yazılı kay
naklarda belirtilmektedir. 

Yer yer moloztaş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıl

dığı yapı, 6,45X6,45 metre iç ölçüsünde, kare planlı, üzeri ba
sık bir kubbe ile örtülüdür. Beden duvarlarından kubbeye ge.
çiş üççıenler aracılığı ile sağlanmıştır. Kubbe dıştan betonla 
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kaplı ve iki sıra kirpi saçaklıdır. Yapının içi sıvasız olup bakım
sız bir haldedir. 

Giriş kapısı tuğladan yapılmış. sivri alınlıklıdır. Güney v~ 
Doğu yönündeki altlı üstlü ikişer pencere ile içerinin aydınlan
ması sağlanmıştır. Batıdaki pencereler ile kapı üstündeki pen
cere sonradan örülerek kapatılmıştır. 

Türbede Çoban Bey'in lahdi ile beraber beş lahit bulun
maktadır. Yapının Batı yönünde bulunan duvar kalıntıları Ço
ban Bey Mescidinin kalıntılarıdır. 

1971 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafın
dan onarılmıştır. 
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Çoban Bey Türbesi Plônı 
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D~VLET HATUN TÜRBESi 

Yeşil Külliyesinin altında, Meydancık Semtinde bulunmak
tadır. Celebi Sultan Mehmed tarafından annesi Germiyanoğlu 
Yakup Bey'in kızı Devlet Hatun için 816 H. (1414) yılında yap
tırılmıştır. Sivri külôhlı, içten kubbeli, yanları acık bir türbedir. 
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Devlet Hatun Türbesi Planı 

Yapı dıştan dışa 5,75X5,75 metre ölçüsündedir. Tamamı 
rmerden yapılmış. köşelerde gönye ayaklar üstüne, ortada 

is silindirik sütunlara basan sekiz sivri kemere sahiptir. içeri
de kırksekiz dilimli helezonik kubbe, dıştan yüksek kasnağa 
ot ran kurşunla kaplı bir külôhı bulunmaktadır. Kubbe kasna
ğın a baklava motifleri veren bir kuşak yer almaktadır. Yapı 
kül hlı türbelerin Osmanlılar döneminde yapılan en son ör
neğ olması nedeniyle önem taşımaktadır. 

Türbede her tarafı yazı ile kaplı sanduka yer almakta olup 
baş ucundaki beş satırlık kitôbede : 

Hazihl 

Türbetü-ş-şerlfetü-ş-seyyideti'l-muhaddere 

Sultanü'l-havatin Devlet Hatun 
Ve hiye validetü-s-sultanü'l-a'zam sultan 

Mehmed bin Bôyezid Han hahedallahü mülkehu. okunmak
tadı r. Bundan da türbenin Sultan Mehmed'in annesi Devlet Ha
tun' ait olduğu anlaşılır. 
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Ayak ucunda : 

Fi tarihi şehr 
Şevval il seneti sitte aşera 
ve semanemietil-hicriyyetil-hilôllyye yazılıdır. 

Bahçede 1151 H. (1738), 1223 H. (1808) tarihli kabirler bu
lunmaktadır. 

EBE HATUN TÜRBESİ 
Muradiye Camii haziresinde yer alan, Fatih Sultan Meh

med'in ebesine ait türbede kitôbe bulunmamaktadır. 

Yapı dıştan dışa 4,46X4,46 metre boyutlarında, oldukça 
düzgün kare planlı, taş ye tuğla ile örülmüş ayakları birbirine 
bağlayan sivri kemerler üzerine oturan bir kubbeye sahip, yan
ları acık bir türbedir. Kemerlerin üzengi düzeyinin hemen alt 
kısmında ahşap gergiler yer almaktadır. İki sıra kirpi sacc1ğa 
sahip kubbenin üzeri dıştan kurşunla Kaplıdır. Yeraen bir met
re yükseklikte, mermerden Ebe Hatun'un sandukası bulunmak
tadır. 

r- - -- - - -- - --- - ------- --- - -- -- - --- - - -~ 
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Ebe Hatun Türbesi Plal'ıı 

EBU İSHAK CAMİİ ÖNÜNDEKİ TÜRBE 

Ebu İshak Cami önünde yer alan türbe, XV. yüzyılda yap
tırılmıştır. Dikdörtgen planlı, üzeri çatı ile Ö•rtülü olup molo.ztaş

la inşa edilmiştir. Kuzey duvarında arslan ağzı biçimindı~ bir 
çörteni bulunmaktadır. 

Türbe.deki tek sandukanın baş ucunda «Abdullah Musta· 
fa» yazılıdır. Sandukanın yanları cini parıcacıkları ile süsliQdür. 
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EMİR SULTAN TÜRBESİ 

Emir Sultan Semtinde, Emir Sultan Camii yanında bulu· 
nan türbede; Emir Sultan, oğlu Emir Ali, zevcesi Hundi Hatun 
ve iki kızı yatmaktadır. Emir Sultan Buhara'da doğmuş, kendi
si Es-Seyyid Şemsüddin Mehmed bin Aliyyül Buhôri olarak bi
linir. Döneminin önemli bilginlerindendir. 1391 yılında Bursa'· 
ya gelmiş ve Yıldırı!TI Bôyezid'in kızı Hundi Hatun'la evlenmiş
tir. 1429 yılında veba hastalığına yakalanarak vefat etmiştir. 

Türbenin orijinal yapısından bugüne pek birşey kalmamış
tır. Bugünkü türbe 1868 yılında Sultan Aziz tarafmdan yenilen
miştir. Sekizgen planlı yapının üzeri dıştan kurşunla kaplı bir 
kubbeyle örtülüdür. Türbe; avlu düzeyinden bir metre daha 
aşağıdadır. Giriş kapısı doğu yönündedir. Kapının bulunduğu 

doğu cephesi beden duvarları hariç, diğer cephelerde yuvarlak 
kemerli, geniş birer pencere bulunmaktadır. Pencere üzerinde 
Sultan Aziz'in onsekiz beyitlik inşa kitabesi küçük boy talik 
harflerle yazılmış, 0,50X1,50 metre boyutlarındadır. Kitôbe şöy
ledir : 

1 - Şahinşeh-i derya-neval Sultan memduhu'l-hısal = 
Abdülaziz zü'l-kemal alemlere dôd eyledi= 
Hakan-ı din ol kômkôr-ü kombin 

2 - Ol mekrlme-1 ehil yakin tekrim-1 damad eyledi= 
Cennet nazir derler kamu berna-vü-pir= 
Emir hep halkı irşad eyledi= 
Bu türbeye bunda Yatup Sultan 

3 - Zelzeleden olmuştu harap düşmezdi amma kim tü
rab = 

Ruhu Emir kômyab zira ki imdad eyledi= 
Ta'mirin ol şah-ı enam emreyledi... 

4 - Hakkı bu lütfu müstedam . . . dil şad eyledi= 
Bu Vali hl-kudreti Hüsnü abd-i şevketi= 
Ber vefk-ı emr-i devleti tesrii bünyad eyledi 

5 - Ol tôcıdarın dembedem şükren ala tilken-niam = 
Şükkôn·ı dünya ve irem da'avatını yad eyledi= 
Ruhu Emir olsun hemin ve her kar ve emrinde muin 

6 - Hakka ki bir tarz-ı güzln çok şeyler icad eyledi= 
Dilk-i Emel bi-1-iftihar yazdı heman tarihi tam= 
Sultan Emirln türbesin bünyadü ôbôd eyledi. 
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ESKiCİ MEHMED DEDE TÜRBESi 

Vefed-i Veziri Semtinden Tahtakafeye inen yolun sağında 
yer alan türbe, xvıı . yüzyılda yapılmıştır. 

Yapının beden duvarları mofoztaş ve tuğla örgülüdür. Üze
ri tek kubbe ile örtülü iken bugün kubbenin üst kısmı çökmüş

tür. Türbenin içinde mihrap ve mezar izleri görülmemektedir. 

Yanında bir kaç mezar yer almakta olup bunlardan birisi Eski
ci Mehmed Dede'ye aittir. 

Eskici Mehmed Dede Amasya'lı olup Bursa'ya yerleşmiş, 

Bezestanda ticaretle uğraşmış, XVll. yüzyılın başında vefat et
miştir. 

Eskici Mehmed Dede Türbesi 
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GAZI TIMURT AŞ PAŞA TÜRBESi 

Çukur Hamamın karşısındaki sekinin dibinde, birisi Gazi 
Timurtaş Paşa'ya ait üç kabir bulunmaktadır. 1949 yılında kabir
leri içine alan yeni bir türbe yapılmıştır. 

805 H. (1403) tarihinde ölen Gazi Timurtaş Paşa'nın kabir 
taşındaki nesih harflerle yazılmış. üç satırlık kitôbe şöyledir : 

1 - Sultan Yıldırım Bôyezld Han 

2 - Hazretlerinin vüzeralarından Gazi 

3 - Timurtaş Paşa kabri şerifidir. 805. 

GÜLCICEK HATUN TÜRBESi 

1. Murad Hüdavendigôr'ın eşi, Yıldırım Bayezid'in annesi 
Güfçiçek Hatun'a ait olan türbe, Altıparmak Semtinde, Sarık
lı Değirmen Sokağında yer almaktadır. Padişah analarından 

kendi adına türbesi olan ilk kadındır. 

Kare planlı yapı, tek kubbeyle örtülüdür. Kabirlerin bulun
duğu mekônın önünde, yanları kapalı revaklı bir bölüm yer 
almaktadır. Eskiden catı ile örtülü revakın üzeri bugün yıkılmış 
durumdadır. 

Üç sıra tuğla, bir sıra kefeki taş dizisiyle örülmüş beden du
varlarınm kalınlığı 0,85 metredir. Cephelerin dış köşeleri kesme 
kefeki taşla örülmüştür. Beden duvarlarından kubbeye geçiş 
içeride üçgenler aracılığı ile sağlanmıştır. Kubbe; kesme taşla 
örülmüş sekizgen bir kasnağa oturtulmuştur. 

Türbeyi her cephede iki adet olmak üzere, toplam sekiz 
mermer söveli pencere aydınlatmaktadır. Pencereler duvar yü
zeyinden 0, 10 metrelik bir girinti içerisindedir. Yan cephelerde 
yer alan pencereler taş ve tuğla dizilerinin yan yana getirilme
siyle işlenmiş, kemer üzengi seviyeleri farklı, ic ice çift kemerli
dir. Pencere aralarında tu~ladan yapılmış kurs motifleri yer al
maktadır. 
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Giriş kapısı. tuğla işciliğl ile yapılmış. ıc ıc.e iki yuvarlak 
kemere ve mermer söveye sahiptir. 

Türbede Gülclcek Hatun'dan başka kimliği bilinemeyen üc 
kişiye ait sandukalar bulunmaktadır. Türbe son olarak 1958 
yılında onarılmıştır. 

o 
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Gülçiçek Hatun Türbesi Planı 

GÜLRUH SULTAN TÜRBESi 

Muradiye Camii haziresinin batı yönünde bulunan türbe, 
1502 yılında vefat eden il. Bôyezid'in karısı ve Alemşah'ın an
nesi Gülruh Sultan'a aittir. 

Kare planlı türbenin bir sıra kesme taş ve üc sıra tuğla 
dizilerinden yapılmış olan beden duvarları kirpi saçaklarla so
nuclanmaktadır. Mekônın üzerini sekizgen kasnağn çturan bir 
kubbe örtmektedir. Sivri kemerli girişi kücük bir eyvan blci
mindedir. Kapı. basık kemerli, mermer söveli olup kavsarası 

beş sıra stalaktitlerle düzenlenmiştir. Giriş eyvanının sağ ve 
solunda mihrabiyeler bulunmaktadır. 

Beden duvarları üzerinde bulunan sekiz pencere. mermer 
söveli ve sivri kemer alınlıklıdır. Kubbe kasnağındaki dört pen
cere ise sivri kemerli. alcı şebekelldir. !ceride kubbeye geclş
ler stalaktitli tromplarla sağlanmıştır. 

Çok renkli kalem işi ile bezeli olan beden duvarları son
radan badanayla kapatılarak üzerine sade kalem işi tezyinat 
yapılmıştır. Kapı ve pencere kapakları yapıldığı döneme ait ah
şap işçiliğinin güzel birer örnekleridir. 

içeride Gülruh Sultan'dan başka kızı Kamer Sultan. Alem
şah'ın oğlu Osman ve kızı Fatma'ya ait mermer sundukalar yer 
almaktadır. 

GÜLŞAH HATUN TÜRBESi 

Muradiye bloku içinde yer alan türbe XV. yüzyılda yaptırıl
mıştır. Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşlerinden, Şehzade 

Mustafa'nın annesi Gülşah Hôtun'a aittir. 
Küçük eyvan görünümündeki bir girişe sahip türbede ana 

hacim kare planlıdır. Kubbe içeriden baklava motifleri veren 
bir kuşağa. dıştan sekizgen kasnağa oturmaktadır. Duvar ka
lınlıkları 0,82-0,85 metre arasında farklılık göstermektedirler. 
Beden duvarlarındaki sivri kemer alınlıklı, mermer söveli altı 
pencere ile kasnakta bulunan dört sivri kemerli. alcı şebekeli 
pencere içerinin aydınlanmasını sağlamıştır. Girişteki küçük ey
vanın iki yanında mihrabiyeler bulunmaktadır. Kapı sövesi mer
mer olup üstüne tuğlalarla dokuz dilimli bir tac işlenmiştir. 
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Duvarlar iki sıra tuğla, bir sıra taş ile örülmüştür. Alt sil
mede bir, kubbede iki sıra kirpi saçakla duvarlar sonuçlandı
rılmıştır. 

Türbenin içinde biri Gülşah Hôtun'a, diğeri il. Bôyezid'in 
oğlu şehzade Ali'ye ait mermerden yapılmış iki sanduka yer 
almaktadır. 
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Gülşah Hatun Türbesi Planı 

HAMZA BEY TÜRBESi 
Hamza Bey Semtinde. Hamza Bey Camisinin güneybatı

sında XV. yüzyılda yaptırılan türbe, Celebi Sultan Mehmed'in 
Kumandanı. il. Murad'ın Veziri Hamza Bey'e aittir. 

lzmir'in Fatihi, istanbul 'un Fethinde, Rumeli Ordula rı Ku
mandanı olan Hamza Bey, Fatih Sultan Mehmed'in Romanya'· 
ya yolladığı elcilik heyetinde bulunmuş. Kazıkli Voyvoda tara
fından yirmibin civarındaki köylü ve arkadaşları ile birlikta 
1461 yılında kazıklara geçirilmek suretiyle şehit edilmiştir. Nôa
şı Bursa'ya getirilip bu türbeye gömülmüştür. 

Kesme taş ve tuğla malzemenin bir araaa kullanıldığı yapı 

sekizgen bir alana sahip olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Bir 
metre kalınlığındaki duvarları iki sıra kirpi saçak dizisi ile niha
yetlenir. Dıştan kurşunla kaplı kubbe sekizgen bir kasnak üze
rine oturmaktadır. Türbeye giriş doğu yönünde küçük eyvanlı 
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bir kapıdan sağlanma kta. eyvanın sağ ve solunda mihrabiye
ler bulunmaktadır. Yapının beden duvarlarındaki sivri kemer alın
lıklı. mermer sövell, demir parmaklıklı, altı pencere ııe. üstte 
dilimli çerçeveye sahip alcı. şebekeli, renkli camlı sekiz pen
cere ile aydınlanması sağlanmıştır. 

Mihrap kavsarası stalaktitl i ve kubbe köşelerinde iri yap
rak motifleri yer almaktadır. 

Türbede Hamza Bey'in sandukasından başka onikl adet 
üzeri sıvalı sanduka bulunma ktadır. 

1962 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tara
fından onarılmıştır. 

Hamza Bey Türbesi Planı 
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HAMZA BEY ZEVCELERİ TÜRBESi 

Hamza Bey Semtinde. Hamza Bey Camii batı duvarına bi
tişik olarak XV. yüzyılda yaptırılmıştır. 6.46X6,81 metre ic ölçü
sünde, üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnaksız olup, 
içeride beden duvarlarından kubbeye geçiş tromplarla sağlan
mıştır. 

Yapının kapı ve üç pencereye sahip kuzey cephesi olduk
ça ilgi çekicidir. 

Kapı ve pencereler duvar yüzeyinden 0,10 metre içeri gi
rintili olarak yapılmışlardır. Cepheler, kapı ve pencere kemer
leri düzeyine kadar iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş dizisiyle örül
müş. duvar bitim:ne kadar da onbir sıra tuğla zikzak motifi ile 
bezenmiştir. Duvarların üzeri ve yanları kabartma çerçevelidir. 
Bu tip cephe süslemesini Sitti Hatun ve Tuz Pazarı Camilerin
de görmP-kteyiz. Diğer beden duvarları iki ve üç sıralı tuğla

kesme taştan inşa edilmiştir. Kapının sağ ve solunda bulunan 
pencereler sivri kemer alınlıklı, mermer sövelidir. üstteki tek 
pencere sivri kemerli, alcı şebekeli ve renkli camlıdır. 

Türbedeki üç sanduka, Hamza Bey'in karısı ve kızlarına 

aittir. 

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından 1962 yı
lında onarılmıştır. 

HANIM KIZLAR (YILANLI) TÜRBESi 

Muradiye Semtinin üstünde, Koca Nôib Camii Bahçesin
de Hanım Kızlar (Yılanlı) Türbesi adları ile anılan eserin kime ait 
olduğu, kimin tarafından yapıldığını belirten bir yazıta rastlaıı
mamıştır. Ancak eserin öz yapısı XIV. yüzyılda yapıldığı izleni
mini vermektedir. 

lcten içe 4,95X4,95 metre ölçüsündeki türbeye, altı basa
makla çıkılmaktadır. Duvarları 0,90 metre kalınlığında. üç sıra 

tuğla, bir sıra kefeki taş dizisi ile örülmüştür. Yapının üzerini ör
ten kubbe, dıştan bir çatı ile gizlenmiştir. Beden duvarlarından 
kubbeye geçiş, köşelerdeki bal peteği biçimi bingiler1e sağ
lanmıştır. Sivri kemerli giriş kapısı taş ve tuğla ile örülmüştür. 
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Alt sırada sivri kemer alınlıklı, demir parmaklıklı yedi pen
cere, üst sırada yuvarlak kemerli dört pencere ile içerinin ay
dınlanmosı sağlanmıştır. Tabanı altıgen tuğlalarla döşenmiştir. 

İçer'ide bazı Hanım Sultanlara ait olduğu söylenen, çimen
to ile sıvalı dört sanduka bulunrr.:::ktadır. 

HATİCE SULTAN TÜRBESİ 

Kükürtlü Hamam'ın güneydoğusunda yer alan türbeyi il. 
Bayezid' irı Kızı, (Kara Mustafa Paşa'nın Hanımı) Hatice Sultan 
için Bursa Subaşısı Mehmed Bey yaptırmıştır. 

xvı. yüzyıl başlarında gerçekleştirilmiş olan kare planlı ya
pı, üçger. geçişli ve dıştan sekizgen kasnaklı kubbeye sahip
tir. Eser'in güneyindeki tonoz örtülü revaklı bölümle birlikte 
boyuna ıızanan dikdörtgen bir plan oluşturmaktadır. Pencere
lerin üst söve yüksekliğine kadar kesme kefeki taş ve mermer 
dizisi ile örülmüş duvarlar, tuğla-kesme taş dizisi ile son bul
maktadır. Kubbenin üzeri dıştan kurşunla kaplıdır. 

Sandukaların bulunduğu kare planlı hacmin içi badana ya
pılmış. mihrap niş inin bir kısmı sonradan ahşapla kaplanmış
tır. Kalan çinilerden mihrabın eskiden geometrik ve bitkisel 
motifleri~ süslü olduğu saptanabilmektedir. 

Kasnakta üç, batı ve doğu duvarında ikişer pencere mev
cuttur. Revaklı bölümün yanları kapalı olup, dört mermer sü
tuna otuı ran, üç sivri kemere sahiptir. 

195~ yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafın
dan onarılan türbede on sanduka bulunmaktadır. 

HATUNİVE IHÜNA HATUN) (AK TÜRBE) TÜRBESİ 

Murc diye Camiinin doğusunda yer alan türbenin Sultan Meh
med Cel~bi'nin ernri ile annesi için il. Sultan Murad tarafından 
853 H. (1449) yılında yaptırıldığı kapısı üzerindeki kitôbeden an
laşılmaktadır. Halk arasında Ak Türbe adıyla da anılır. Kapı 

üzerindeki mermerden sülüs harflerle yazılmış 0,40X0,81 rn Jt
re boyutlarındaki üç satırlık kitôbe şöyledir : 
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1 - El-hamdü lillôh büniyet hôzihi-t-türbeti' l-münevvere
ti fi eyyam-i Mevlôna es-Sultan-ül-ô'zam ve'l-Haka
nü'l-muazzam es-Sultan-ibn-is-Sultan Murad bin 
Mehmed bin Bôyezid Han halledallahu 

2 - Mülkehu biemri veledi ve kurretü aynihl semlyyl ra
sülullah Sallallahü aleyhi ve sellem es-saidün-necib 
es Sultan Mehmed Celebi erbatallahü itnabe Sultane 
devletihi bi evlad 

3 - İl-hulüd ve şeyyede erkône izzehu ilô yevmi'l-mevüd 
livali det ihi'l-merhume seyyideti'l-havatin tabet se
raha ve vôka'i-firağ Fi Recebi'l-ferd min şuhuri sene 
selôse ve hamsine ve semanemie (853 H.) 

Türkçesi : 

Allaha hamdolsun. Efendimiz büyük Sultan ve yüce Hakan 
Sultan oğlu Sultan Murad bin Mehmed bin Bôyezid Han zama
nında, Allah mülkt.inü daim etsin. Gözbebeği Peygamberin ken
di adı ile tebcil ettiği, asil necib Sultan Mehmed Celebi'n in an
nesi kadınların asili (Allah makamını güzelleştirsin) ıçı n emri 
üzerine bu nurlu türbe .yapıldı. Allah o Padişahın saltanatını 

devletine uzun zaman köklü temellerle bağlasın ve izzetinin 
unsurların ı va'd olunan güne ( Kıyamete kadar) kökleşti rsin . 

Türbe binasının bitmesi 853 H. Recep-ül-ferd ayındadı r . 

o 

tn 
1 

Hatuniye Türbesi Planı 
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Altı köşeli plana sahip olan kubbeli bir yapıdır. Tuğla ve 
taş malzemenin bir arada kullanıldığı duvarlar, kirpi saçakla 
son bulmaktadır. Yapmın her yüzünde köşelerde başlayan çı
kıntılar yiikselerek birer kemer oluştururlar. Kubbesi kasnak
sız olup dıştan kurşunla kaplıdır Giriş kısmı sivri kemerli, kü
çük eyvan biçimindedir. Eyvanın iki yanında mihrabiyeler bu
lunmaktadır. Türbeye giriş basık kemerli bir kapı ile sağlan
maktadır. Kapı üzeri stalaktitli iken bügün sadece tuğlaları kal
mıştır. 

Alt sırada sivri kemer alınlıklı beş pencere, üst sırada ise 
sivri kemerli beş pencere ile türbenin aydınlanması sağlanmıştır. 

Türbe içerisinde iki sanduka bulunmaktadır. Birisi Sultan 
Mehmed Celebinin annesine ait olup, ikinci sandukanın kime 
ait olduğıı bilinmemektedir. 

Yapı, 1601 ve 1884 yıllarında onarım görmüştür. 

KARA MUSTAFA PAŞA TÜRBESİ 

Hamza Bey Semtinde, Hamza Bey Camii bahçesinin kuzey 
yönünde yer alan türbe, il. Bôyezid'in kızı Hatice Sultan'ın eşi 
Kara Mustafa Paşa'ya aittir. Kara Mustafa Paşa; Sultan Cem 
olayında taraf tutmak sucu ile 883 H. (1483). yılında idam edil
miştir. 

Kara Mustafa Paşa 882 H. (1477) tarihli vakfiyesinde; Pa
zarcık'taki imareti ve Bursa'daki türbesi için İstanbul'da Mol
la Hüsrev Mahallesindeki hamamı, Mahmut Paşa Mahallesin
deki evleri, . İnegöl'de Karaca Değirmeni, Doğancı Pazarında 
iki değirmenli binJ gibi birçok yapının gelirini bıraktıaına deği
nilmektedir. 

Kesme taş ve tuğlanın bir arada kullanıldığı, dıştan dışa 

9.88X9.88 metre bovutlarında kare planlı türbenin beden duvar· 
ları Kirpi saçak\ct sonuçlandırılmıştır. Yapının üzerini içeriden üç
genlerle geçişırı sağlandığı, sekizgen kasnağa sahip bir kubbe 
örtmektedir. 

Duvar kalınlığı 1,16 metre olan türbeye, doğu yönündeki 
sivri kemerli eyvandan geçilerek girilmektedir. Eyvanın sağ 
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ve solunda Bursa kemerli mihrabiyeler bulunmaktadır. Yapı· 

yı alt sırada sivri kemer alınlıklı, mermer söveli yedi , üstte siv
ri kemerli sekiz p.Jncere ile kasnakta yer alan dört pencere ay
dınlatmaktadır. Batı duvarındaki alt sıra pencerelerinden biri 
sağır niş haline getirilmiştir. Mihrabı sivri kemerlidir. Tabanı 

altıgen biçimli tuğlalarla kaplıdır. Sağır niş haline getirilen pen
cerenin arkasında duvarları asıl bina ile beraber işlenmiş bir 
ekleme mevcuttur. 

Türbede Kara Mustafa Paşa'nın sandukasından başka iki
si büyük, ikisi Küçük dört mermer sanduka bulunmaktadır. 

Sandukanın biri rozet motifleri ile bezelidir. 

1958 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafın· 
dan onarılmıştır. 

KARIŞTIRAN (KARŞI DURAN) SÜLEYMAN TÜRBESi 

Muradiye Semti, Karlı Caddesinde yer alan türbe, XV. yüz
yılda yaptırılmıştır. Türbe; Bursa ve İstanbul Subaşılığı görevini 
yapan Süleyman Bey'e aittir. 
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6,14X6,20 metre iç ölçüsündeki alana oturmakta olan ya
pı; iki sır:ı tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tek 
tuğla örgülüdür. Türbeye beş basamakla çıkılmaktadır. Yan ve 
arka cephelerde pencere kemerinin üzengi düzeyinden başla
yan 0,04 metrelik çıkıntı yükselerek sivri bir kemer oluşturmak
tadır. Giriş kuzey yönündendir. Kapının buulnduğu beden du
varları hariç diğerlerinde sivri kemer alınlıklı, mermer söveli, 
demir parmaklıklı ikişer pencere ile üstte yuvarlak kemerli bi
rer pencere yer almaktadır. Yapının üzeri kub'be ile örtülüdür. 
Cadde tarafından mezar hücresine girişi sağlayan bir kapı bu
lunmaktadır. Türbe içinde sanduka yoktur. 

Karıştıran Süleyman Türbesi 

fürbenin yanında bir de medresesi olduğu bilinmesine rağ
men bugün bu medrese mevcut değildir. 

1949 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onarılmıştır. 
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Karıştıran Süleyman Türbesi Planı 

MURAD 1. (HÜDAVENDİGAR) TÜRBESİ 

Çekirge Semtinde, Murad 1. ;Hüdavendigôr) Camisinin ku
zeybatısında bulunan türbe, Yıldırım Bôyezid tarafından 1389 
yılında 1. Kosova Savaşında şehit olan Murad ı. (Hüdavendi
gôr) için yaptırılmıştır. Ancak 1854 yılındaki deprem sonucu 
türbenin tamamının yıkıldığı, sonradan temelleri üzerine bugün
kü türbenin yapıldığı yazılı kaynaklarda belirtilmektedir. 

Yapı, yaklaşık olarak 17,60X17,60 metre boyutlarında olan 
kare bir plana sahiptir. Ortada sekiz sütunun taşıdığı kemer
lere oturan sekizgen kasnaklı kut;beli bölümün etrafını üstü 
tonoz örtülü bölüm çevirmektedir. Sütun. başlıkları alçıdan ken
ger yaprakları ile süslenmiştir. 

Kuzey cephesi dıştan üç payanda ile desteklenen yapıyı, 
yuvarlak kemerli dokuz pencere aydınlatmaktadır. Dış cephe
ler sıva ve badanalıdır. 

Türbenin tam ortasında pirinç parmaklıKıuı • .,,,indeki büyük 
sanduka, 1. Murad'a aittir. Diğer sandukalar ise oğlu Yakup 
Celebi, Torunu Süley. 1an Celebi ve .onun oğlu Orhan'a, Yıldı

rım Bôyezid'in oğlu ~usa Celebi ve Şehzade Mehmed'e aittir. 
Diğer ikisinin kim'13re ait olduğu bilinmemektedir. 

Ayrıca türbenin bahçesinde daha sonraki dönemlere ait 
kabirler yer almaktadır. 
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MURAD il. VE ALAADDİN TÜRBELERi 

Muradiye Türbelerinin bulunduğu bahçede, girişin karşı
sında yer alan türbe, kapısı üzerindeki kitôbede belirtildiği gibi 
il. Sultan Murad'ın 855 H. (1451) yılında ölümü üzerine vasiye
tine uygun olaral< oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptı
rılmıştır. 

Plan bakımından Sultan Osman, Orhan ve ı. Murad tür
belerine benzemektedir. 

Türbe, 13.45X13,45 metre iç ölçüsünde kare planlıdır. Orta 
bölüm dört ayak ve dört sütunun tuttuğu kasnak üzerine otur
tulmuş. bir kubb~ ve bu kubbeyi çevreliyen tonozlu bir gale
ı iden oluşmaktadır. Sütunlar Bizans başlıklıdır. Orta kubbe 
dışta. sekizgen bir kasnağa oturmakta olup, üzeri kurşun kap
lıd ır. içeride kubbeye geçişler tromplar aracılığı ile sağlanmış
tır. Sultan Murad 'ın tek başına yattığı türbenin içinde hiç bir 
tezyinat yoktur. Vasiyeti üzerine kubbe de kilit taşı yerine, dairı') 
biçimli bir açıklık bırakılmıştır. Mezarının üzeri toprakla kapalı, 
örtüsüz basit bir şekilde bırakılmıştır. 
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Ahşap işçiliğinin güzel örneklerinden olan kapı kanatları, 

mermerden yapılm ış. küçük bir eyvan ve kemer içerisindedir. 
Türbenin en önemli noktası kapı önündeki ahşap saçağıdır. 

Renkli süsleme bakımından fevkalôde bir eserdir. Stalaktit
ler. oniki köşeli yıldızlar ve yaldızlı çivi başları ile bezenmiştir. 
Güney duvarında yer alan mihrap nişi dilimlidir. 

Türbenin doğusundaki pencere, kapı haline getirilerek 
sonradan 7,25X7,80 metre ölçüsünde bir yapı ilôve edilmiştir. 

Burada il. Sultan Murad'ın~ oğlu Sultan Alôaddinden başka 
Şehzade Ahmed, Orhan ve kızı Şehzade Hatun'un sandukala
rı mevcuttur. Üzeri sekizgen kasnağın taşıdığı bir kubbe ile ör
tülüdür. Her iki türbe de iki sıra tuğla ,bir sıra kesme taş dizisiyle 
inşa edilmiştir. Kasnaklarda ise tuğla sırası üçe çıkarılmıştır. 

Tabanı altıgen tuğlalarla döşelidir. 

Türbenin kapısı üzerinde, mermerden nesih harflerle ya
zılmış 0,52X1 ,86 metre boyutlarındaki üç satırlık kitôbesi şöy
ledir: 

Besmele. .. Elhamdülillôhi'l-mütevahhldl bl'l-bekal el-mü
nezzeh! anız 

1 - Zevali ve 1-fena ve-s-salôtü alô men erselehu bi'l-ha
nifiyeti'l-beyza've ôlihi ve sahblhi'l-klram emma ba' 
dü fekad lntekale min dari'l-fena'I ve'l-gurur ııa da· 
rl'l-bekal ve-s-sürur. 

2 - Ve mln menzil-il ana'l vet-terah ilô mahfel-11-ğına'I 
ve'l-ferah Sultani selôtinid-dehrl maliki memallkl'l
berrl ve'l-bahrl sultanü'l-guzzati ve'l-mücahidin mel
ceü-z-züafa'i ve'l-mesakini fahrl-s-selôtlnl ôll Osman 
el-mahsus bl inayet 

3 - İl-melik-li-mennan es-sultan bin es-sultan bin es-suı
tan es-sultan Murad bin Mehmed bin Bôyezid Han 
cevve'ehu-llah-ü teôlô alô kuraf-il-cinan aleyh-i şe' 
ôbib-il-gufran dahvet-ül-erba'ôe gurret-1 muharrem 
il-haram sene hamse ve hamsine ve semanemie. 

Türkçesi : 

Besmele ... ezeli ve ebedi varlıkla muttasıf ve mümtaz 
olan Allah'a hamd ve sena olsun. Batıl dinlerken uzak, kolay
lıklar gösteren İslôm Dinini beşeriyyete lütf ettiği Peygamber 
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Efendimize ve onun ehli beytine ve eshabına salôt ve selômlar 
olsun. İmdi; bu yokluğa mahkum ve aldatıcı, yorgunluk ve sı
kıntı ôleminden sonu gelmeyen ve sevinçlilerle dolu olan. zen
ginlik ve ferôh ôlemine. zamanların sultanlarının sultanı. diyar
ların ve kara ve deniz memleketlerinin sahib gazi ve mücahit
•erin po Jişahı. zaif ve biçarelerin sığınağı, Osman oğullarının 
mabihüliftiharı. lütufkôr Allahımızın iyaneti ile seçilmiş olan 
Padişah oğlu padişah oğlu padişah Bôyezid Han oğlu Mehmed 
oğlu Murad 855 senesi muharreminin ilk Çarşamba günü kuş
luk vakti göçtü. Allah onu Cennetlerin cihannümalarına yer
leştirsin ve rahmet taneleri de üzerinde olsun. 
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MÜKRiME HATUN TÜRBESİ 

Muradiye türbelerinin bulunduğu bahçenin güneybatısın

da yer alan türbe, 1515 yılında yapılmıştır. Kare planlı türbe 
taş ve tuğla dizileri ile örülmüştür. 

Duvarlardan kubbeye geçiş , içeride tromplarla, dıştan se
kizgen kasnakla sağlanmıştır. Doğudaki giriş. kesme taştan 
yapılmış eyvan şeklindedir. Eyvanın sağ ve solunda mihrabiye
rer yer almaktadır. Kapı kavsarasındaki stalkatitler dökülmüş
tür. 

Beden duvarıorında, sivri kemer alınlıklı. taş söveli, geç
meli demir parmaklıklı ikişerden sekiz, kasnakta ise sivri ke
merli, alçı şebekeli dört olmak üzere toplam oniki pencere ya
pıyı aydınlatmaktadır. 

Mihrap nişi, üç sıraya düzenlenmiş stalaktitlerden oluş

maktadır. Duvarlar ve kubbe içeride, çok renkli kalem işçiliği 

ile arabesk, geometrik desenler ve ôyetlerle bezeli iken son
radan bunların üzeri badana ile kapatılmıştır. Bugün yer yer ba
danalar temizlenmekte kalem işçiliği ortaya çıkarılmaktadır. 

Türbede, Şehzade Aiemşah'ın kızı Fatma Hatun ve 1517 
yılında ölen Şehinşahın hanımı Mükrime Hatun'uf'! mermer 
sandukaları ile, il. Bôyezid'in oğlu Şehzade Korkud (1465 -
1513)'a ait taş ve alçıdan yapılmış sandukalar yer almaktadır. 

OMUR BEY (UMUR BEY) TÜRBESi 

Omur bey Camisinin güney duvarına 4,00 metre uzaklık

taki türbe, Ağustos 1461 yılı başlarında ölen Kara Timurtaş 
Paşa oğlu Gazi Omur Bey'e aittir. 4,60X4,60 metre boyutların
da, köşelerdeki tuğla ayakları birbirine bağlayan. yuvarlak ke
merl~re oturan, tek kubbeli ve etrafı açık bir türbedir. iki sıra 
kirpi saçaklı, kubbenin üzeri dıştan kurşunla kaplanmıştır. 

Yerden 1,00 metre yükseklikteki zemin üzerinde bulunan 
sanduka Omur Bey'e aittir. Baş ve ayak ucu taşlarında zarif 
taş işçiliği görülür. Ayak taşındaki kitôbede : 
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Umurbey Türbesi 
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Mln elzzeti zevi'l-ihsôni Omur Beg bin Timurtaş Beg se
kallôhü serôhü bl rahmeti verridvônl ve eksôhü hulelül mağfl· 
retl ve'l-gufranl kad tüvüffiye fi hlcriyyetln nebiyyl aleyhlsse
ıamü fi evôili şehri zilkade'eti senete hamsin ve sittine ve se
mane mletln 865. okunmaktadır. 

OKCU BABA TÜRBESi 

Hisar Kapısı yakınındaki türbe XIV. yüzyılda yaptırılmıştır. 

Kesme taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı türbe 
3.45X3.45 metre iç ölçüsünde, üzeri içeriden kubbe, dıştan ça
tı ile örtülüdür. Duvar kalınlıkları yaklaşık olarak 0,50 metre
dir. Beden duvarlarından kubbeye geçiş tromplarla sağlan

mıştır. Kubbenin tam ortası bitkisel motifli kalem işçiliği ile 
bezenmiştir. 

1 ( Girişi, kuzey yönündeki 0,90X1,10 metre ölçüsünde tuğla-
dan örülmüş, yuvarlak kemerli bir çıkıntı ile sağlanan yapıyı üç 
tane demir parmaklıklı, dikdörtgen çerçeveli pencere aydın
latmaktadır. 

içinde Bursa'nın fethine hizmet etmiş Nasraddin Paşa ve
ya Nusrat Paşa'ya ait tek kabir bulunmaktadır. 
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Okçu Baba Türbesi 

ORHAN GAZİ TÜRBESİ 

Hisarda, Tophane Parkı girişinin sağında bulunan türbe, 
Osman Gazi'nin oğlu Bursa Fatihi Orhan Gazi'ye aittir. Bugün 
yer yer zemin mozaikleri kalmış bulunan, Bizans Kilise'si ka
lıntısı üzerine yapılmıştır. 1854 depreminde yıkılan tü r "ı<' ~30 

H. (1863; yılında Sultan Abdülaziz tarafından yeniden .,. .... ~.,ırıl· 
mıştır. 

Dışarıdan her bir kenarı 16,80 metre uzunluğunda olup, 
yapının duvar kalınlığı 1,30 metredir. Giriş güney cepheden 
sağlanır. Türbenin içinde Tanzimat Uslübundaki başlıklara sa
hip, boy'ai ı dört kalın sütunun taşıdığı - yuvarlağa yakın - sivri 
kemerlerin üzerine oturan kubbe ile örtülü orta bölümün et
rafı beşik tonoz örtülü bir bölümle çevrilmiştir. Bu yön
temi 1. Murad ve il. Murad Türbelerinde de görmekteyiz. Ya
pının içi beyaz kireç ile boyanmış, süslemeleri oldukça sode 

?78 

yapılmıştır. Türbenin ortasında etrafı dökme pirine parmaklık
larla çevrili Orhan Gazi'nin görkemli sandukası vardır. Ayrıca 
Orhan Gazi'nin Hanımı Nilüfer Hatun, Oğlu Kasım Celebi. Kı-

f< zı Fatma Sultan, Cem Sultan'ın Oğlu Abdullah, il. Bôyezid'in 
Oğlu Korkud, Yıldırım'ırı Oğlu Musa Celebi ve isimleri bilinme
yen ondört kişinin sant'ukaları yer almaktadır. 

l • 

Orhan Gazi Türbesi ve Planı 

A 
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OSMAN GAZİ TÜRBESİ 

Tophane Semtinde, parkın girişi nin solunda yer atan tür
be, ilk defa Osman Gazi'nin Gümüşlü Kümbede gömülmesi 
için yaptığı vasiyeti üzerine, oğlu Orhan Gazi tarafından Bizans 
Manastırı değiştirilerek yaptırılmıştır. 1801 yılındaki büyük yan
gında hasar gören yapı, 1854 yılındaki deprem sonucunda ta
mamen yıkılmıştır. Bugünkü türbenin yeniden 1280 H. (1863) 
yılında Sultan Abdülôziz tarafından yaptırıldığı, kapısı üzerin
deki kitôbeden öğrenilmektedir. Kapı üzerindeki mermerden, 
0,50X1 ,20 metre boyutlarında üç satırlık kitôbesi şöyledir 

280 

1 - Mefhari Osmanlyan zıllullahi't-atemln = 
Hazratl Abdülaziz ol Padişahı bahrü ber. 

2 - Sayesinde oldu hep mamur mülkü devleti= 
Makdemile bulak cayı hilafet zibü fer. 

Osman Uazi Türbesi 

3 - Ceddi paki hazratl Osman Gazi Türbesln= 
kıldı ihya yaptırup ol şahı farukussiyer. 
Namına yapup nişan kabrine ta'lik eyledi= 
Hiç müyesser olmadı bir şahe bu bala eser. 

4 - Ravzai cennette Yarab ceddi kıldıkca hıram= 
Ola tahtı saltanat ol şahı zişana makam 
Mühmelinde çak eri Nevres dedi tarihini= 
Türbe-i Osman Gazi oldu pür nur serteser. 

5 - Ketebehu el mevlevi Zeki Dede sene 1280. 
(Şair Nevres) 

o 
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Osman Gazi Türbesi Planı 
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Türbe, kesme kefeki taş ile yapılmıştır. Duvar kalınlığı 1,20 
metre olup sekizgen planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Kasnağı 
sekizgen olan kubbe. dıştan kurşunla kaplanmıştır. Poligona! 
gövdeli sandukasının bulunduğu yere 4,10X5,08 metre boyutla· 
rında, üzeri aynalı tonoz örtülü bölümden geçilir. 

Giriş cephesi dışında türbenin her yanında birer yuvarlak 
kemerli pencere bulunmaktadır. 

Türbenin ortasında Osman Gazi'nin her yanı sedef kak
malı parmaklıklarla çevrili sandukasının üzeri sırma işlemeli 
kadife ile örtülüdür. Sandukanın solunda oğlu Alôaddin Bey, 
Alôaddin Bey' in yanında Murad Hüdavendigôr'ın oğlu lbrahim 
Bey, Orhan Gazl'nin Hanımı Aspurça Hatun ile kimlere ait ol
dukları bilinemeyenlerle birlikte onyedi sanduka yer almak· 
tadır. 

PARS BEY TÜRBESi 

Ulu Cami civarında. Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Şeh
reküstü Camisinin güneyinde bulunan türbe, il. Murad döne
minde yaşamış. Pars Bey adıyla anılan Abdullah oğlu Bedrüd
dln Mahmud Bey'e aittir. 
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Pars Bey Türbesi Plô.nı 
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Yapıldığı döneme ait hiç bir yazıtı bulunma~an türben~n 
genel karakteri XV. yüzyılda yapıldığını goste~m.ektedır. 
8.70X8.70 metre ic ölçüsünde, kare planlı. tek kubbelıdır. Kub
benin üzeri dıştan kiremitle örtülüdür. Kapı üzerinde m~rmer
den tek satırlık dua kitôbesi olup isim ve tarihi yoktur. içeride 
ahşap bir sanduka bulunmaktadır. 

PIR EMİR TÜRBESİ : 

Pir Emir Mahallesinde aynı adlı Caminin yanında yer alan 
türbe, 900 H. (1495) yılında Buhara'dan gelen, Pir Emir Sultan 
Mehmed'e aittir. 

XVI. vüzyıl özelliklerini taşımakta olan türbenin beden du
varları tu~la hatıilı taş ile örülmüştür. Sekizgen planlı, üzeri 
dıştan kurşunla kaplı bir kubbe ile örtülmü~tür. Yapı~ı~ yokla· 
şık 0,70 metre kalınlığında olan duvarları uç sıra kırpı sacak 
dizisı ile son bulmaktadır. 

Pir Emin Türbesi 
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Pir Emir Türbesi Planı 

Giriş. doğu cepnede sivri kemer alınlıklı, yuvarlak mermer 
söveli kapıdan sağlanır. Alınlığın içi büyük mermer plakalarla 
düzenlenmiş, son onarım sırasında üzerine kitôbe konmuştur. 

Yapıyı altta sivri kemer alınlıklı, mermer söveli, demir par
maklıklı yedi pencere ile üstte yuvarlak kemer alınlıklı, alcı şe
bekeli dört pencere aydınlatmaktadır. 

İçeride bulun"1n tek sandukanın baş ucuna sonradan 1279 
H. (1862) yılında konan 0,50 metre uzunluğundaki alcı bloklu 
sandukanın Pir Emir Sultan Mehmed'e ait olduğu yazılıdır. 

Türbenin dpğusunda bulunan mezarların biri 979 H. (1571) 
tarihli olduğu baş ucundaki kitôbesinden anlaşılmaktadır. 

Türbe; 1964 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
tarafından onarılmıştır. 
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SAGRICI SUNGUR TÜRBESi 

ipek Hanın arkasında yer alan türbe, Sağrıcı Sungur Tür
besidir. 

Dikdörtgen planlı, üzeri catılı bir yapıya sahiptir. Yapı tuğ
la ve taşla inşa edilmiştir. Giriş kapısı kuzey yönündedir. Sivri 
kemer alınlıklı iki pencere türbeyi aydınlatmaktadır. 

Bugün Müzede bulunan $ağrıcı Sungur'a ait kabir taşı 
üzerinde şu satırlar okunmaktadır : 

1 - Müfti-i deveran fahr-ı razi menklbet= 
Ray muhtac etmedi bir fenni asla şahire 

2 - Canib-i ukbaya ruh-u paki pervaz eyledi= 
Şem edüb gülzar-ı Firdevs (birinden) rayih 

3 - Maverayı zahrına attı bu fani ôlemi = 
Bi tevakkuf azm-i ill'iyyin olunca lôyiha 

4 Rif'ati veş cümle ôlem dediler tarihini= 
Ola ôlô-yı irem menzilgehin el-fatiha 1092. 

SEYİD ALİ TÜRBESi 

Türbe Lise civarında Şeker Hoca Camii yanında yer almak
tadır. 

Doğu duvarı üzerindeki kitôbeden türbenin Seyid Ali'ye ait 
olduğu, oğlu Mehmed tarafından 878 H. (1473) yılında yaptırıl
dığı belirlenmektedir. 

Türbenin penceresi üstünde, mermerden nesih harflerle 
yazılmış. 0.40X0,50 metre boyutlarındal<i iki satırlık kitôbe şöy
ledir : 

1 - Bena hazl het-türbeti-Muhammed bin Seyid Ali • 
2 - Fi evaili zilhicce sene 878. 

Türkçesi : 

Bu türbe binası Seyid Ali oğlu Mehmed'e aittir. 878 H. 
(1473) senesi Zilhiccesinin başları. 
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Zamanla yapılan onarımlar sonucu orijinalliğini kaybetmiş. 

yıkık bir türbedir. 

2,86X3,22 metre boyutlarındadır. içeriden kubbe. dıştan 
catı ile örtülüdür. Beden duvarlarından kubbeye geçiş. tromp
larla sağlanmıştır. Moloztaş ve tuğla ile örülmüş yapıya bugı.in 
pencereden bozularak yapılm ış bir kapıdan girilir. Asıl kapısı 
sonradan örülerek kapatılmıştır. Yapıyı sivri kemer alınlıklı. de
mir parmaklıklı pencerele.r aydınlatmaktadır. Türbede tek san
duka vardır. 

SARAVLILAR (CARİYELER) TÜRBESi 

Muradiye Camisinin güneydoğusunda bulunan türbenin 
ne zaman yapıldığına dair herhangi bir yazıtı bulunmamaktadır. 

Ancak eserin mimari tarzı XV. yüzyılda yapıldığı intibamı ver
mektedir. 

Yapımında taş ve tuğla malzeme bir arada kullanılmıştır. Bir
birine sivri kemerlerle bağlanmış. sekiz ayağın taşıdığı kare ala
nın . üstünü betonla kaplı sivri bir külôh örtmektedir. Etrafı tuQ
la destere dişi ile çevrili kemerler. üç sıra tuğla. bir sıra kesme 
taş dizisiyle <ıirülmüştür. Yerden 1,00 metre yükseklikte kare tuğ
la ile kaplanmış zemin üzerinde, kime ait olduğu bilinmeyen iki 
sanduka yer almaktadır. 
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Cariyeler Türbesi Planı 

SELIMZADE TÜRBESİ 

Selimzade M-ıhallesinde, aynı adlı caminin önünde, mo
. ıoztaştan yapılmış. mimari bir özelliği bulunmayan türbe, 1611 
yılında . ölen müderris Selimzade Mehmed Efendi'ye aittir. 

İçinde kitabesiz beş kabir bulunmaktadır. 1950 yılından 
sonra yeniden yapılmıştır. 

ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ 

Muradiye bloku içinde bulunan türbe. 912 H. (1506) yıhn
do il. Bayezid'in oğlu Şehzade Mahmud için annesi Bülbül Ha
t,m taraf:ndan. Mimar Yakub'a yaptırılmıştır. Şehzade Mah
mud'dan başka oğlu Şehzade Musa. Orhan. Emir ve Mahmud'
un annesi Bülbül Hatun'un mermerden yapılmış sandukaları 

bulunmai<tadır. 

Kesme taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı se
kizgen planlı türbe; iki sıra kirpi saçaklı. dıştan kurşunla kaplı 
bir kubbe ile örtülüdür. Yapının kuzeybatıya rastlayan yüzüne 
dört mermer ayağı birleştiren Bursa tipi kemerli giriş mekanı 
yerleştirilmiştir. Giriş kapısı dıştan basık, içten Bursa tipi ke
merle çevrilidir. Kapı üzerindeki ahşaptan nesih harflerle ya
zılmış 0.40X0.80 metre boyutlarındaki bir satırlık kitabe şöyle
dir : 

1 - Dôr-ı fenadan etti çün Mehmed Han sefer= 
Tarih geldi mevtine hak rahmet eylesin 912 H. (1506) 

Yapıyı altta sivri kemer alınlıklı. mermer söveli, demir par
maklıklı pencereler ile üstte sivri kemerli. alcı şebekeli pence
reler aydınlatmaktadır. 

Duvarlar içeride pencere üstüne kadar. üzerinde altın yal
dızlı. baskı tekniği ile yapılmış motifler bulunan lacivert ve tür
kuvaz renkli altıgen çinilerle kaplıcfır. Etrafını ise beyaz. laci
vert. türkuvaz renkte çiçek motifli bordür çevirmektedir. Du
varların üst kısmı ve kubbe çok renkli kalem işciliği ile bezen
miştir. Mihrabı dört sıra stalaktitlidir. Kqpı ve pencere kapak
ları orijinal olup ahşap işçi~i ilginçtir. 
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Şehzade Mahmut Türbesi Pldnı 

ŞEHZADE MUSTAFA (MUSTAFA CEDİD) TÜRBESi 

Muradiye'de il. Murad ve Alôaddin Türbesinin güneybatı
sında bulunan türbenin, Kanuni Sultan Süleyman'ın Konya 
Ovasında boğdurduğu oğlu Mustafa için Yavuz Sultan Selim 
tarafından yaptırıldığını kapı üzerindeki mermerden 0, 15X0.30 
metre boyutlarındaki iki satırlık kitôbeden öğreniyoruz. Kitô
be şöyledir : 

1 - Şeyh Selim bin Han Süleyman emr edüb= 
oldu hoş bu ravza cennetnüma 

2 - Dedi tarihin edayı ben desi= 
Merkad-i gülzar!ı Sultan Mustafa. 

Taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı sekizgen 
gövdeli yapı. sekizgen kasnağa oturan. dıştan kurşunla kapiı 
bir kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısı mermer sövelidir. İçeride 
beden duvarları 3,00 metre yükseklikte, beyaz zemin üzerine 
karanfil ve zambak motifleri il.:~ bezenmiş XVI. yüzyılın en ne
fis dört '<öşe çinıleriyle kaplıdır. Bu· kaplama yüzey kıvrık dal
lardan o!uşmuş bir şeritle çevrilmiştir. Tabanı kare tuğlalarla 
döşelidir. 
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Şelızade Mustafa Türbesi Pldnı 

Şehzade Mustafa'dan başka türbede Kanuni Sultan Sü
leyman'ın oğlu Ahmed (1513), oğlu Orhan (1562), Mustafa'nın 
annesi Mahi Devran ve bir çocuğun sandukası bulunmaktadır. 

ŞEHZADE SULTAN MUSTAFA VE SULTAN CEM TÜRBESi 

Bursa'da Muradiye'de iL Murad'ın gömülü bulunduğu tür
be bahçesindeki onbir türbeden bir tanesi Fatih'in oğullarına 
aittir. Şimdiye kadar ayrı ayrı türbelerde sanılan Mustafa ve 
Cem birarada gömülüdür. Fatih'in büyük oğlu Şehzade Musta
fa Konya civarındaki kalelerin fethinden dönerken 1474 yılın

da Niğde'nin Bor kazası civarında ölünce, Bursa'ya getirilerek 
önce amcası Alôaddin Beyin türbesine, sonra 1479 yılında ya
pılan kendi türbesine gömülmüştür. Türbeye daha sonra sıra 

ile Fatih'in oğullarından Sultan Abdullah, Sultan Cem (1499) 
ve Alem Şah gömülmüŞtür. 

XV. yüzyılın özelliklerini taşımakta olan türbe; bir sıra taş, 

bir sıra tuğla dizisi ile örülmüş, altıgen planlı olup, altıgen bir kas-
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nağa oturan dıştan kurşunla kaplı tek kubbe ile örtülmüştür. Gi

riş revakının her tarafı som mermerden olup; yanlarında Bur
sa tipi kemerli pencereler yer almaktadır. Tavanı mermer lev
halarla örtülü, saçağı sonradan yapılmıştır. Türb~ye mermer 
sövelı bir kapıda11 girilir. 

.. ------- -..... --

111 

.. 

o 

Şehzade Sultan Mustafa ve Sultan Cem Türbeleri Planı 

Yapının içinde, köşelere 0,30 metre çıkıntılı plastrlar ile üst
lerine sivri kemerler yapılmış. icine de Bı.ırsa kemeri ifôve edil
miştir. Duvarlar pencere lentosu düzeyinde bir yaprak sırası ve 
kufi Besmele, sarkma ücer madalyon ve küçük püsküller yer 
almakta, üst sıra pencerelerin yanlarında, kabartma kemer ay
na boşluklarında selvi biçiminde ciceklerle süslü motifler bu
lunmaktadır. Yaprak sırasından sonra acık renkli, hafif kalem-
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le süslü badem sırası yer alır. Bunu kufi yazılı ve üstleri gec
meferfe süslü Esmô-i Hüsna şeridi, daha sonraki sırada ise 
geniş sülüsle Besmele ve Ayet-el Kürsi yazılı kuşak takip et
mektedir. Düzlükten sonra kufi Sultan Mustafa ve Rahmetul
lah yazıları bulunan madalyonlu bölüm gelir. Kubbede lôcivert 
renkler hôkimdir. Dilimli bir kemere sahip mihrabı alcı stalak
titlerfe süslüdür. Kapı, pencere kapakları ile cok az tamir gör
müş döneminin özelliklerini günümüze getiren alcı pencereler 
türbenin önemli kısımlarıdır . 

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ 

Muradiye Camisinin yanındaki bahced~ bulunan türbe il. 
Bôyezid'ir. hanımı Şehzade Abdullah'ın annesi Şirin Hatun'a 
aittir. XV. yüzyılın sonunda gerçekleştirilen yapı Gülruh Sultan 
ve Mükrime Hatun türbelerinin benzeridir. 

Kare plana sahip olup tek kubbeli bir yapıdır. Tuğla ve taş
la inşa edilmiş beden duvarları kirpi saçakla son bulmaktadır . 
Yapının üzerini sekizgen kasnağa oturan kubbe örtmektedir. 
Kubbeye geciş; içeride stalaktitli tromplarla sağlanmıştır. Gi
riş bölümünün stalaktitleri dökülmüştür. Yanlarda · birer mih
rabcığa sahip, küçük eyvanlıdır. Türbeye basık kemerli, mermer 
söveli kapıdan girilir. 

Kasnakta dört sivri kemerli, alcı şebekeli, renkli camlı pen
cere mevcuttur. Beden duvarlarında ise her cephede sivri 
kemer alınlıklı, mermer söveli ikişer pencere yer almaktadır. 
Kapı ve pencere kanatları ahşap olup orijinaldir. 

Yapının ici cok renkli kalem işi ile süslü iken sonradan be
yaz badana ile kapatılıp basi't kalem işleri ile bezenmiştir. Bu
gün orijinal kalem işlerinin üstündeki badana temizlenerek es
ki görünümüne kavuşturulmaya çalışılmıştır. Zemin altıgen 

tuğlalarla döşenmiş. mihrabı altı · sıra stalaktitlidir. 

içeride Şirin Hatun'un sandukasından başka Abdullah'ın 
zevcesi Ferahşah ve kızı Ayinşah (Ayşah} Sultana ait mermer 
sandukalar yer almaktadır. 
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ÜFTADE TÜRBESi 

Üftôde Camisinin karşısında yer alan türbede; 998 H. 
(1589) yılında vefat eden Üftôde, oğulları Mustafa, Mehmed, 
Hayreddin, Ahmed'e ait sandukalar ile dokuz ahşap kabir bu
lunmaktadır. 

Kare planlı olup, eskiden üstü ahşap iken onarım sırasın
da duvarları sıvonmıs. badanalanmış, yapı aslından uzaklaştı

rılmıştır. Kapısı uzerinde her biri 0,60X0,75 metre boyutlarında 
taştan altı parçalık, küçük boy talik harflerle yazılan kitôbesi 
sağdan sola doğru şöyledir : 
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1 - Hilôfet Abdülmecid Han Cihanbanın 
Muizz-1 Şevket-Ü şôn sipihdarı Rıza Paşa 
Ziyaret kasdına mebni edince . Bursa'yı teşrif, 

Olub etrab-ı ehl-ullah'a sertôpô cebinfersa. 

2 - Gördüğüm kıblegôh-ı ehl-i celvet bir üftôde, 
Karin-i inhidam olmuş vôlô Kô'be-tül ulyô (el kôbel 
ulya), 
Esasından edüp tecdide nakd-ı himmetin masruf, 
Bu güne celb-1 feyzile oladad ve (sid) ferma. 

3 - Bu ol kutbü'l-hlmem gavs-1 muazzamdır ki dergôhı, 
Mahall-i secdedir kerrubeyane arşdan vôlô, 
Bu ol ravnaktınaz lônei cud-i-himmedir kim, 
Eder edna zübabı feyzhemhassiyet uneka. 

4 - Budur bi şüphe lô hevfün aleyhim sırnna mazhar, 
Velôhüm yahzenün asarı züvvare olur peyda, 
Eder rühsOd-ü kôinreşte havf-1 hüzündür ôn 
Fakat sıdk-ı hulus ister bu Şah Melek istiğna. 

5 - Füyuzatı muhit olsun seraser mônevi suri, 
Dil-i baniyi kim olmuştu akdem bô ederOsa 
O rütbe hamdenlillôh buldu rif'at tak vôkôsı, 
UIOv-vü kadrine reşk etse lôyık. 

6 - Bu şevkile sena-han-ı kadim zaik-ı ahkar, 
İki tarih sebet (Nakş) etti cevahirden dahi ôlô, 
Yapıldı meşhed-i kutb-i cihan Üftôde pek dllkeş 1259 
Rıza Paşa etüp cOd-ü himem sarfile nev bôlô 1259. 

Batı duvarındaki nesih harflerle yazılmış, Türkçe kitôbe 

şöyledir 

Naki edilşcek dedim ana tarih= 
Göç (ü) Üftôde Bursa'nın kutbu sene 988 H. 

satırları okunmaktadır. 
ÜÇ KUZLAR TÜRBESi 

Üç Kuzlar Camisinin yanında. eğimli bir araziye oturtul
muştur. Moioztaştan inşa edilmiş ve üzeri çatı ile kapat_ı_lmış
tır. Güney duvarı üzerinde. küçük boy talik harflerle Turkçe 
yazılmış. 0.60X1 ,20 metre boyutlarındaki tamir kitôbesi şöy-

ledir : 

Oç Kuzlar Türbesi Tamir-Kitabesi 

1 - Hazrati şahı cihan cem azamet Mahmud Han= 
Ki cihan (Mülkiyet) adli ile mesrur oldu= 
Su besü kasrı cihan adille tamir olıcak, 

2 - Bendegônı dahi hayr etmeğe mecbur oldu= 
Mustafa Ağa ki ol hôzin-i Nuri Paşa= 
Kim silôhşörlük ile gayreti mevfur oldu, 

3 - İşbu dergôhı ki görmüştü harap o müşkin = 
Çünkü endişesi tamirine mahsur oldu= 
Sarfı nakdlne himmet ile tecdid etti, 
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4 - Sakfı zlbalan bu veçhile pür nur oldu= 
Olsa ôvize bu tarih seza gerdOne= 
Dür gibi Üç Kuzlar Dergehl mômur oldu. 1235. 

Nuri Paşa'nın Hazinedôrı Mustafa Ağa tarafından 1819 
yılında onarıldığını öğreniyoruz. 

Türbe,de yedi sanduka vardır. Bunlardan ücü Buhara'dan 
g~len Safiyüddin, Acıkbaş Mehmed ve Ali'ye aittir. 

Yapıyı, dikdörtgen biçimli, demir parmaklıklı pencereler 
aydınlatmaktatır. Eskiden camları renkli iken, bugün camları 
yenilenmiştir. 

YEŞİL (GÜRANLI) TÜRBESi 

Hisar Semtinde, Güranlı Sokakla, il. Tahtalı Sokağın bir
leştiğı yerde bulunan türbe, Erzincan'ın Güren Köyünden ge
lip Bursa'ya yerleşen Hüseyin adlı bir kişiye aittir. 1595 yılında' 

ölünce bu türbeve defnP.dilmiştir. Zaman, zaman yapılan ona
rımlarla aslından uzaklaşan yapının mimari bir özelliği yoktur. 
Moloztaş örgülü duvarları sıvalı olup, üzeri catı ile kapatıl

mıştır. 

Türbeye aynı adla anılan mescidin bahçesinden girilmek
tedir. Yapıyı oldukça yüksek ve geniş tutulmuş, dikdörtgen bi
çimli, demir parmaklıklı pencereler aydınlatmaktadır. içeride 
bulunan kabirler kitôbesizdir. 

YEŞİL (CELEBİ SULTAN MEHMED) TÜRBESi 

Yeşil Semtinde, aypı adlı caminin güneyinde bulunan tür
be Yıldırım Bôyezid'in oğlu Celebi Sultan Mehmed taraf· ' dan 
824 H. (1421) yılında gercekleştirilmiştir. Türbenin mim ... n Ha
cı ivaz Paşa 'dır. 

Türbenin kapısı üzerinde, çiniden, nesih harflerle yazılmış 
bir satırlık kitôbe şöyledir : 

Hôzlhl türbetü'l-merhume-s-saidi-ş-şehld es-Sultan lbnl·S· 
Sultan 

Mehmed bin Bôyezid Han tüvufflye fi Cemazlyel-ülô sene 
erbea ve lşrlne ve semanemle. 
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Türkçesi : 
Burası merhum, said, şehid Sultan oğlu Sultan Mehmed 

bin Bôyezld'in türbesidir. 824 senesi Cemazlyelulôsında vefat 
etmiştir. 

Türbe sekiz köşeli bir yapı olup, dıştan yüksek kasnağı, 
sivri kubbesi ile karekteristik bir uslObun anlatımıdır. Yapı, 

sandukaların bulunduğu zemin kat ile kripto vazifesi gören to· 
nozla örtülü bir bodrumdan oluşmaktadır. Kubbenin her yü
zünde sivri kemerli birer küçük pencere bulunan sekiz yüzh.i 
kasnak üzerine oturur. !ceride ise kubbeye geçiş prizmatik 
üçgen (badem) dizisinden oluşan bir kuşakla sağlanmıştır. 

Duvar yüzlerinin kenarları mermer bir silme ile çerçevelenmiş 
ve onlara bitişik mermer ayaklar üzerine sivri kemerler yer
leştirilmiştir. Her yüzde altlı, üstlü iki pencere yer alır. Mermer 
ve geniş cerceveler içine yerleştirilen düz lentolu alt pencere
lerin üstünde, sivri kemerli cini panolar vardır. Bu çinilerin or
tasında çiçekler arasına beyazla ôyetier yazılmış ve kenarları 

bordürle çevrilmiştir. Dış cepheler de yeşil renkli çini lerle kap
lanmıştır. 

Kuzey yönündeki girişin sağlı, sollu mihrapcıkları, ayakka
bılıkları. kapı üzerindeki stalaktltleri, kitôbesi, dilimli kubbesi 
çeşitli renk ve motiflerle, kabartma sır tekniği ile işlenmiştir. 
Giriş kapısı basık kemerli olup, ceviz ağacından oyulmuş kapı, 
kanatları acıklı koyulu ahşap geçmelerden meydana gelmiş 
geometrik, rumi, palmet. tarihi ve dini yazılar, rozet motifleri 
ile bezenmiştir. Kapı Tebriz'li Ahmed oğlu Hacı Ali'nin bir sa
nat şaheseridir. 

Kapıdan girince önde çinili sanduka ve arkada çinili mih
rabı görülür. Tprbenin bütün iç yüzeyini, yerden 3,00 metreye 
kadar yükselen altı köşe firuze duvar çinileri ve altın yaldızlı 
rozetler oluşturur. Bu nefis çiniler Mecnun Mehmed tarafın
dan yapılmıştır. 

Mihrap nişi oldukça yüksek tutulmuş ve çinilerle bezen
miştir. Yivli süs sütunceleri, Rumi, palmet, kıvrık dal motifleri, 
kalın yazı dizisi ve tepeliği, ile Yeşil Camii mihrabına benze
mektedir. Mihrap nişi altı sıraya düzenlenmiş stalaktitlerderı 
oluşmaktadır. Yaşmağının etrafı yazılıdır. Renkler beyaz. sarı. 
firuze ve lôclvertdir. 
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. Celebi Sultan Mehmed'in sandukası bir Padişaha yaraşır 
vakar ile durmaktadır. Sekiz köşeli, yanları mermer, üstü cini 
kaplamalı, bir mermer kaide üzerine yerleştirilmiş; üzeri be
yaz, mavi, sarı. lôcivert çinilerden oluşan yazı bordürüyle be
zenmiştir. Sülüs harflerle yazılmış, dört satırlık kitôbe şöy
ledir : 

1 - Hôzel-merkadül-münevver el-madca'el-muattar med
fen-ls-Sultan-ül-a'zam vel-ha 

2 - Kan-ül-Ekrem lftlhar-ı selôtln-il-ôlem nôsır-ul-lbad ve 
ômir-ul bllôd ve dafi-lz-zulm ve-1-fesad. 

3 - El-Gazi el-mücahid-is-Sultan Mehmed bin es-Sultan 
el-mağfur ebl Yezid bin Murad Han tagemmed-Alla
hu rıdvanehu 

4 - Ve eskenehu feradise clnanihi tüfufiye fi şehri Cema
ziyel-ulô sene erbea ve işrine ve semanemie. 

Türkçesi : 

Bu nurlu. kokulu, mübarek uyku yeri, en büyük Sultan, 
en büyük iyilikçi Hakan. dünya Sultanlarının iftiharı, kulların 

yardımcısı, şehirler imar eden, zulüm ve fesadı yok eden, Ga
zi, mücahit, Murad Han oğlu Allahın affettiği Bôyezid oğlu Sul
tan Mehmed'in gömüldüğü yerdir. Allah onu rızasına gark ve 
cennetinin bahçelerinde iskôn etsin. Kendisi 824 H. senesi Ce
maziyel-ulôsında (Mayıs 1421} vefat etmiştir. 

Baş ucundaki yazılar duadır. 

Güneyde oğlu Mustafa ve Mahmud'a ait sandukalar. Ku
zeyinde ise oğlu Yusuf'a ait sanduka bulunmaktadır. Arka sı

rada Selçuk Hatun, Sitti Hatun, Hafza Sultan. Ayşe Hatun ve 
Daya Hatun'a ait çinilerle süslü sandukalar yer alır. Selçuk 
Hatun'a ait çinili sanduka üzerinde sülüs harflerle yazılmış, 

Ayet'el Kürsi ve duadan sonra güney yönündeki ikinci satırda : 

Tüvuffiyet-el-merhCıme el-mağfCıre eJ.mebrCıre banuy-ıluz

. ma (?) Selçuk Hatun bint-is-Sultan el-a'zam vel-Hakôn-ül-mü
kerrem Sultan Mehmed bin es-Sultan-ül Gazi Yıldırım Bôyezid. 
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Bur~a ·Yeşi l Türbe 

Yesil Türbe Plô.nı 

Türkçesi : 

Gazi Yıldırım Bayezid oğlu iyilikçi büyük ~:akôn Sultan 
Mehmed'in kızı merhume, mebrure (?) Selçuk Hatun 15 Şev
val 890 Pazartesi günü vefat etti. Allah onların hepsini affetsin. 

Ayak ucunda : 

1 - Gafer-Allahü lehüm ve nevver-Allahü kabre hüm 

2 - Fi yevmi-1-isneyn hômis aşere Şevval sene tis'ine 
ve semanemie. 

Türkçesi : 

Gazi Yıldırım Bôyezid oğlu iyilikçi büyük Hakôn Sultan 
Mehmed'in kızı merhume. mebrure (?} Selçuk Hatun 15 Ekim 
890 H. (1485) günü vefat etti. Allah onların hepsini affetsin. Sa
tırları yer alır. 

Türbe; 1623 - 1645 - 1684 - 1768 - 1770 - 1775 - 1818 - 1825 -
1863 - 1907 - 1941 - 1943 yıllarında onarılmıştır. 
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YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ 

Yıldırım Külliyesi içinde yer alan türbe, kapısı üzerindeki 
kitabesiyle tarihlenir. Mermercien. nesih harflerle yazılmış. 

0,60X1.20 metre boyutlarındaki üç satırlık kitabesi şöyledir : 

1 - Hazihl ravzatü-s-Sultanü-s-said-ül-merhum-ül-mağfur 

Bôyezid Han 
Bin:,Murad Han benôha es-Sultan-ül-a'zam mevlô 
mülük-il Arab-i vel Acem Süleyman Han 
Bin Bôyezid Han halledallahü mülkehu fı evveli 
şehri'l-Muharrem sene tis'a ve semanemie. 

Yukarıdaki yazının sofunda : 

2 - Kod veka'a-1-firağ 
Min hôzih-11-imôreti-1-mübare 
Keti alô yedi-1-abd-iz-zaif Ali bin 
Hüseyin gafe-Allahü lehuma 
Fi Rabiul'ôhır sene tis'a ve semanemie. Yazılıdır. 

Türkçesi : 

Bu cennet bahçesi, _Murad oğlu said. merhum, mağfur Ba
yezid Han'a aittir. Onu büyük Padişah. Arap ve Acem Melikle
rinin Efendisi Bayezid oğlu Süleyman Han yaptırdı. Allah mül
künü daim etsin. 809 H. senesi Muharremi. 

Bu mübarek imaretin yapılması. zaif kul Hüseyin oğlu 

Ali'nin eli ile oldu. Allah ikisini de affetsin. 80a_ H. senesi (1406) 
Rabiuf'ahır (Ekim) dır. 

Yapının kitöbeıerinden, Yıldırım Bayezid için 809 H. (1406) 
yılında oğlu Süleyman Han tarafından yaptırıldığı belirlenmek
tedir. Mimarı Ali bin Hüseyin'dir. 

1402 yılında vefat eden Yıldırım BÖyezid önce Akşehir'de 
Şeyh Mahmud Hayr.ani Türbesine. sonradan Bursa'ya getirile
r~k. bu türbeye gömülmüştür. 

Genel olarak dikdörtgen ·pıan şeması gösteren yapı, kare 
planlı, tonoz geçişli ve dıştan sekizgen kasnaklı kubbeye sa
hip olan ana bölmesi ile önünde, üzeri üç kubbeyle örtülü bir 
revaktan oluşmaktadır. Osmanlı Mimarisinde ilk revaklı tür-
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bedir. Revaklı bölüm, köşelerde yığma ayaklar. ortada iki sü
tunun birbirine yuvarlak kemerlerle bağlanmasından meydana 
gelmiştir. Ana yapıdan daha yüksek tutulmuştur. 

Stalaktitli yastıklara oturan kemerin altına yerleştirilen 
basık kemerli kapıdan türbeye girili_r. Önceleri dikdörtgen ve 
sivri kemer alınlıklı iken son onarımda sivri kemerli olarak de
ğiştirilen dokuz pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır. 

Duvarlar iki dizi taş. bir dizi tuğladan örülmüştür. Zemin 
tuğla ile kaplıdır. 

Türbede, ortada Yıldırım Bayezid'in, sağında oğlu İsa Çe
lebi, hanımı ve ayak ucunda kim oldukları belirlenemeyen iki 
sanduka bulunmaktadır. 

Türbe, 1649 - 1669 • 1825 • 1878 yıllarında muhtelif tamir· 
fer görmiiştür. 

Yıldırım Bayezid Türbesi 
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Yıldırım Bayezid Türbe:ıi Planı 

ABDAL MURAD KABRi : 

Abdal Murad Bursa'nın fethinaen önce Buhara'dan gelip 
bu civarda muharebeye katılmış, Bursa Evliyaları arasında 

önemli bir yer tutar. Kabri Uludağ yamacında bulunan kirec 
ocaklarının üstünde, tek bir selvi ağacının bulunduğu yerde· 
dir. Eskiden kabir türbe içinde iken bugün bu yapıdan herhan
gi bir kalıntı kalmamıştır. 

BAHADIR AGA KABRİ 

Muradiye Semtinde, Bahadır Ağa Sokağında, bir evin bah· 
çesinde bulunan kabirin zarif işlenmiş taşında «Mehmed Ba· 
hadır Bin Abdullah sene 872» yazılıdır. Kabir; Celebi Mehmed
in kızı Selçuk Hatun'un adamlarından 872 H. (1467) yılında ve
fat eden Bahadır Ağa'ya aittir. Kabirin yerden oldukça yüksek, 
baş ve ayak ucuna konmuş taşlar zor okunmaktadır. 
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BAŞCI İBRAHİM KABRİ : 

Maksem Semtinde, Başcı İbrahim Camii ile ·Hamamı ara
sında birçok mezarlar mevcuttur. Bunların bir tanesi Başcı lb· 
rahim'e aittir. Baş ve ayak ucunda bulunan kitôbelerden Tô
cüddin İbrahim Bin Abdullah Efendi'nin 896 H. (1490) yılında 
vefat ettiği anlaş ılmaktadır. Baş ucu taşında 

1 - Kad lntekale min dar 
İl-fena'ilô dari'l-beka Hacı 
İbrahim Bin Abdullah el-muhtac ila rahmetillah. 

Ayak ucu taşında : 

1 - Müteveffa fi evasit 
Mln şühur şehri zil-ka'de 
El-mübarek fi tarihi sene 
Sltte ve tis'ine ve semanemie hicriye . 

Türkçesi : 

Allahın rahmetine muhtaç olan Abdullah oğlu Hacı İbra
him bu sonlu ôlemden sonsuzluk ôlemine 896 H. senesinin 
zil'kade ayında göçtü. 

DOGAN BEY KABRi 

Doğan Bey Mahallesi, Doğan Bey çıkmazı No. 7/3 evin 
bahçesinin ortasında bulunmaktadır. 0,75-0,80 metre yüksek
likte, dikdörtgen, beton bir mezar şeklindedir. Mezarı yağlı 

boya ile boyanmıştır. Ayak ucunda da iki adet boyalı taş sa
rık vardır. 

Yıldırım Bôyezid Han'ın büvük kumandanlarındandır. 

ERTUGRUL KABRİ 

Sipahi Çarşısının arkasında. Ertuğrul Camisinin doğusun
da yer alan kabirlerden birisi Yıldırım Bôyezid'in oğlu Ertuğ
rul'a aittir. 1393 yılında Corum Savaşlarında şehit olmuştur. 

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumunca 1957 yılında yenilen
miştir. 
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FİLİBOZ MEZARI 
Pınarbaşı Kahvesinin arka tarafında olması gereken Fili

boz oğlu Hayrüddin'e ait mezar, bugün mevcut değildir. Yazılı 
kaynaklarda söz konusu bu mezara sadece değinilmiştir. 

HACI İV AZ BİN HACI ARSLAN KABRi 

Eskiden Esediye Medresesi haziresinde iken. medresenin 
yıkılması sonucu Ulu Cami avlusuna katılan sahada Arslan 
Bey oğlu Hacı İvaz'ın kabri bulunmaktadır. Hacı İvaz Medrese
sini yaptırmış 843 H. (1439) yılında vefat etmiştir. Bugün etrafı 
parmaklıkla çevrili bulunan kabirin baş ucu taşının ic yüzünde: 

1 - Hacı ivaz bin Ha 

2 - cı beg bin Arslan 

3 - Tabe serahüma ve ceale cennete me'vahüma 
Ayak ucu taşının iç yüzünde : 

1 - Mln tarihln-Hlcriyye 

2 - El-Mustafavlyye fi 

3 - Evail-11 zil-hicce sene 

4 - Selôse ve erbaine ve semanemle, yazılıdır. 

HACI İV AZ PAŞA KABRi 

Pınarbaşı Mahallesinde, ivazpaşa Sokağındadır. Eskiden 
oğlu ile birlikte yan yana yatarlarken taşları alınarak kabirler 
birleştirilmiş, üzerine sekiz taş ayağa oturan, sivri kemerli, 
acık bir türbe yapılmıştır. 

Nakışları cok güzel olan mezar taşları, zengin Rumilerle iş

lenmiştir. Ayak ucu taşında Hacı ivaz Paşa'nın 831 H. (1428) 
yılında v~fat ettiği yazılıdır. 
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1 - Hülasôl nevi'l-insan ebu'l-berekCit 

2 - Menba-ul-hasenat el-hac ivaz Paşa bin 

3 - Es-sadru'l-kebir Ahi Bôyezid bin İvaz Tabe serahüm 

4 - Ve ceale'l-cennete mesvahüm fi tasi'min şehr-1 Zil-
ka'de senet (ül-add) isna ve selôsine ve semanemle. 

Türkçesi : 

insan nev'inin ozu, bereketler babası, iyilikler kaynağı, 
ivaz oğlu büyük vezir Ahi Bôyezid oğlu ivaz Paşa (Makamları 
güzel) dokuz zilk'de (sayılı) sene 832 H. (1429). 

HUNDİ HATUN KABRİ . 

Muradiye'nin yukarısında Elvan Bey Mahallesinde bugün 
yıkılmış olan Elvan Bey Camisinin bahçesinde 878 H. (1473) 

.tarihli güzel nakışlı, kitôbeli bir kabir bulunmaktadır. Bu kabir 
Elvan Bev'in kızı Hundi Hôtun'a aittir. 

IBNI YiGİT KABRi : 
Eski Gemlik ve Cumhuriyet Caddelerinin kesiştiğt köşede, 

Yiğit Köhne Camisinin avlusunda bulunan kabir 853 H. (1449) 
tarihinde vefat eden Yiğidoğlu Hacı Ali'ye aittir. 

Kabirin yanlarında sütunceler, oyulmuş yazı ve rumi baş-
lıkla ilgi çekicidir. Ayak ucunda : 

1 - Ve eskenehu fi feradisl'l-clnan 

2 - Hacı Ali bin bir mengi eş-şehir bi ibni Yiğld 

3 - Fi evaslti Şevval sene selôse ve hamsine ve sema
nemie. Yazılıdır. 

Türkçesi : 

Allah onu cennetlerinin bahçelerinde lskôn etsin Ylğidoğ
lu adı ile meşhur Hacı Ali 853 H. (1449) Şevval Jyı ortası. 

MOLLA FENARi KAF;JRİ 

Sultan Yıldirım ve daha sonraki dönemin bilgin ve kaaı

larından olan Molla Şemsüddin Mehmed Fenôri'nin kabri aynı 
adla onıkın caminin kapısı yanında ver alır . . 

751 H. (1351) yılında Horasanda doğmuş, ünlü bilginler
den ders almış, öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa'yo ge
lip yerleşmiştir. Yıldırım Bôyezid ve Celebi Sultan Mehmed dö
neminde fizik. matematik ve d~er ilim dalları ile ilgilenmiştir. 
il. Murad döneminde Şeyhülislômlığa getirilmiştir. 831 H. (1427). 
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MOLLA HAYALİ KABRİ · 

Hayôli takma adiyle ünlü Mevlôna Şemsüddin Ahmed bin 
MOsô'nın kabri Zeyniler Camisinin arkasındadır. Yuvarlak ta
şa yazılmış kitôbesi şöyledir : 

1 - Hüve'l-hallôku'l-bôkl 

2 - Garik-1 rahmet-1 hak 

3 - El-müteôli Mevlôna 

4 - Fôzıl Şemşeddin 

5 - El-Mehmed Hayôli 

6 - Lillôh-il ·fatiha 

7 - Sene 875 H. 

Kitôbeden Molla Hoyôli'nin 875 H. (1470) yılında genç yaşta 
vefat ettiği anlaşılmaktadır. 

MOLLA HÜSREV KABRİ 

Zeyniler Semtinde bulunan bu kabir Molla Hüsrev'e aittir. 
Molla Hüsrev Türk ve İslôm ôlemince tanınmış Osmanlı ôlim
lerinin en büyüklerindendir. Şeyhülislômlığa kadar yükselmiş
tir. Fıkıh (İslôm Hukuku), mantık, felsefe'ye ait kitapları ve bil
hassa «Dürer ve Güren> adlı kitapları çok meşhurdur. Kabir 
taşı Hacı Ali Paşa tarafından yenilenmiştir. Demir parmaklık
larla çevrili kabrin başında şu kitôbe vardır. 

1 - Menba'ı ilmühüner veriş 

2 - Ulum'u hazrat-ı hayrül-beşer 
3 - Fôzıl-ı hurşid-1 eser 

4 - Sahibu-d Dürer ve'l-gurer 

5 - Mevlôna Mehmed Hüsrev 

6 - 886. 

Anlamı: 

ilim ve hüner menbaı. hazreti Hayrul Beşer (Peygambı3r) 
in ilimlerinin vôrisi. Güneş gibi eserin faziletlisi, Dürer ve G.ü
rer adlı kitapların sahibi, büyüğümüz Mehnıed Hüsrev 8B6. 
(1481) ' 

! 
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MOLLA İLYAS MEZAR! : 

Pınarbaşı Mahallesi, Dağ Sokak, No. 43'deki evin bahçe
sinde Fatih Sultan Mehmed'in hocası Molla İlyas'a ait mezar 
yer olmaktadır. 

Topraktan 0,25-0,30 metre yükseklikte bulunan ve etrafı 
beton ile çevrili dikdörtgen şeklindeki mezarın üzeri toprakla 
örtülüdür. Baş ucunda silindirik taş üzerinde üç satır «Fatih 
Mehmed'in hocası Mevlana İlyas sene 911» (1511) yazılıdır. Ayak 
ucunda ise yassı silindir şeklinde bir ayak taşı bulunmaktadır. 

MOLLA YEGAN KABRi : 

Zamanın bilginlerinden ve bilhassa Molla Fenôri'den oku
muş, medresede müderrislik ve Bursa Kadılığı yapmıştır. Mol
la Yegô'nın kabrinin nerede olduğu kesin olarak bilinmemek
tedir. Bugün yalnız Müzede, köşelerinde sütunceler ve her 
tarafında rumi oymalı, zülfeli tepeliğe sahip süslü mezar taşı 
mevcuttur. 

ŞEREFÜDDİN PAŞA MEZAR! 

Tuzpazorı Caddesinde, Şerafettin Camii yanında, çeşme

nin arka tarafında bir mezar mevcuttur. Basucu tasındaki ki· 
tôbeden 1312 H. (1894) tarihinde vefat eden Şerefüddin Paşa

ya ait olduğu saptanmaktadır. Kabri yeni yapılmış olup başucu 
taşındaki kitôbe şöyledir : 

1 - Hüve'l-hallôku'l-bôki 

2 - Sahibü'l-hayrat 

3 - Ve'l-hasenat merhum 

4 - Ve'l-mağfur Şerafeddin 

5- Ruhu Şerifi için 

6 - Fatiha 1312. (1894). 
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TiMURTAŞ PAŞA KABRi : 

Oemirtaş Paşa Semtinde, yaptırmış olduğu aynı adlı ca
minin batısında yer olmaktadır. Timurtaş Paşa Yıldırım ve Hü
davendigôr'ın ünlü emirlerinden Timur vakasındo büyük gö
revler yapmıştır. Ayak ucu taşının dış yüzünde : 

Haza kabrü merhum 
Es-saidl-ş-şehld melikü'l-ümera Timurtaş 
Bin Ali Bey 

le yüzünde: 

T eveffa fi şehri rabl 
Ul-c'.ihlr mln şuhur-1 sene 
lhda ve selasine ve semanemie (831 H.) yazılıdır. 
Anlamı: 

Bu kabir merhum said, şehid, emirlerin meliki, Ali Bey oğlu 
Demirtaş'ındır. 831 H. (1427) senesi Ramozan'ındo öldü. 

VELED-i YANiC KABRi : 

Kale icinde. Veled-i Yanic Camisinin bahcesinde bulunan 
kabir Veled-i Yanıc'e aittir. 

\ı1urad Hüdovendigôr ve Yıldırım Bôyezid döneminde ya
şamış bulunan Veled-i Yonic Ankara Savaşına katılmıştır. 

Baş ve ayak ucu taşlarının XVlll. yüzyılda konulduğu sa
nılmaktadır. Caminin inşa kitôbesı 844 H. mezar taşında ise 
ölüm tarihi 736 H. (1335) olarak gecmektedir. Bunun doğru 
olmayacağı yazılı kaynaklarda belirtilmektedir. 

VELi ŞEMSÜDDİN KABRi 

Kendi adı ile anılan caminin yanında bulunan kabir Emir 
Sultanın hulefasından din bilgini, vaiz Veli Şemsüddin Efendi'
ye aittir. · 
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Kabi!" kitôbesi şöyledir : 

1 - Hüve nl'me'l-gafur 

2 - Hazratı Emir 

3 - Hulefasından 

4 - Hasan Hoca 

5 - Efendi Halifesi 

6 - Veli Şemsüddln 

7 - Hazretlerinin kabridir 

8 - Rızaen lillah teala el-fatiha 

9 - Sene 875 

875 H. (1470) yılında vefat eden Veli Şemsüddin Efendi 
kendi adı ile anılan camisinin yanına gömülmüştür. 
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AHMED PAŞA MEDRESESİ 

Beşikçiler Caddesi üzerinde yer alan medrese. Fatih Sul
tan Mehmed döneminin büyük şairlerinden Veliyüddin oğlu 

Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. «Geyikli Medrese» adı 
ile de anılmaktadır. Yapının XV. yüzyıla ait olduğu bilinmekte
dir. Kitôbesi yoktur. Ezin~ Pazarı'nda Geyikli Köyü bu medre
seye vakfedilmiştir. 

ilk yapılışından bu yana çeşitli maksatlarla kullanılmış. 
medreseye 1967 yılındaki onarımdan sonra Muradiye Halk 
Eğitim Merkezi olarak işlev verilmiştir. 

Kesme taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı ya
pı, ana eyvan çıkıntısı göz önüne alınmayacak olursa. dikdört
gen bir plan şeması yansıtmaktadır. Giri ş 7,56 metre genişli

ğinde bir açıklıktan sağlanır. 

Medrese; girişin tam karşısında üzeri tek kubbeyle örtülü 
dersene, dikdörtgen biçimli avlunun iki yanında sivri kemerli, 

Ahmed Paşa Medresesi 
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o 

Ahmed Paşa Medresesi Planı 

aynalı tonoz örtülü revaklar ile arkasında onbir hücre ve bir ey
vandan oluşmaktadır. Revaklar hücrelerden daha yüksek tutul
muşlardır. Üzerleri tonoz örtülü hücreler birer kapı ile avluya 
aıclmakta, aydınlanmayı birer adet kücük pencere sağlamakta
dır. Her hücrede bir ocak ve bir kac tane niş bulunmaktadır. 

Taş ile döşenmiş avlunun ortasında şadırvanı yer almak
tadır. 

Medrese 1560 - 1950 - 1967 yıllarında çeşitli onarımlar 

görmüştür. 

BAYEZID PA~A MEDRESESi : 

Yeşil Külliyesinin doğusunda, Bôyezid Paşa Mahallesi, 
Okul Sokak No. 12'de, bugün yer yer duvar kalıntıları kalmış 
bulunan medreseyi XV. yüzyılda Celebi Sultan Mehmed döne
minde vezir, Rumeli Beylerbeyliği ve Vezir-1 A2am'lık yapmış 
olan Böyezid Paşa yaptırmıştır. 
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Medrese 1934 yılında şahıslara satılmış, kalıntıları üzerine 
ev yapılmıştır. Bugün yapının kuzeydoğu köşesinde kalan du
'lar kalıntılarından köşelerinin iri blok taşlarla, diğer duvarla
rın ise üç sıra tuğla, bir sıra taşla inşa edildiği anlaşılmakta

dır. Köşesinde yuvarlak kemerli bir de penceresi kalmıştır. 

Bazı kaynaklarda medresenin on odalı olduğu belirtilmekte, 
bazı kaynaklarda ise onik~ odalı plana sahip olduğu gösteril
mektedir. 

EYNE BEY (SUBAŞI) MEDRESESi 

Ebu Şahme Mahallesinde bulunan medreseyi Yıldırım Bô
yezid dönemi Beylerinden Subaşı Eyne Bey yaptırmıştır. 1089 
H. (1678) tarihinde Sadrazam Hüseyin Paşa tarafından onarıl
mış ve yeni vakıf tesis edilmiştir. Bugün «Kütüphane Müdür
lüğü» olarak kullanılmaktadır. 

Subaşı Medresesi 
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Moloztaş ve tuğla karışımı · malzeme ile inşa edilen med
rese dokuz oda, bir dersene. üst katta bir kütüphane ve bir 
helôdan oluşmaktadır. Medreseye birkaç basamakla çıkılmak 
ta, giriş sivri kemerli bir niş içinde, yuvarlak taş kemerli kapı

dan sağlanmaktadır. Kefeki taştan yapılmış oniki sütun üzeri
ne tuğla-taş karışımı örülmüş sivri kemerlere sahip revakının 

üzeri kiremitle örtülüdür. 

Odalarda bir ocak. iki küçük niş, bir kandillik ve dolap 
mevcuttur. Dersene hücresi 6,20X6,20 metre iç ölçüsünde. 
üzeri dıştan kurşunla kaplı tek kubbe ile örtülüdür. Giriş cep
hesinin duvar kalınlığı azaltılarak kütüphaneye çıkan merdi
ven başında geniş bir hacim temin edilmiştir. Medresenin ar
kasında bulunan iki avluya revaktan acılan kapılardan gecilir. 

Duvarlar iki sıra kirpi saçakla nihayetlenmektedir. Revak· 
lardaki su dalgası. yaba ve zincir motifleri XVll. yüzyılda yapı
lan onarımda yenilenmiştir. Pencereler taş söveli ve sivri ke
mer alınlıklıdır. Alınlıklarda taş ve tuğla ile çeşitli motifler iş
lenmiştir. 

1683 ve 1965 yıllarında onarım görmüştür. 

Subaşı Medresesi Pldnı 
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LALA ŞAHIN PAŞA (HİSAR) MEDRESESi 

Kale içinde Kavaklı Caddesi üzerinde bulunan medrese, 
Orhan Gazi ve Murad Hüdavendigôr'ın kumandanı Rumeli Bey
lerbeyi Lala Şahin Paşa ·tarafından 740 H. (1339) tarihinde sa
vaş ganimetleriyle yaptırılmıştır. Bugün «Cocuk Kütüphanesi» 
olarak kullanılmaktadır. 

Kefeki taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı. med
rese; kuzey-güney doğrultusunda, tonoz örtülü bir eyvan ile 
bunun önünde kubbe ile örtülü kare mekônın iki yanında si
metrik olarak düzenlenmiş sekiz adet tonoz örtülü hücreden 
ol.uşan bir kompozisyona sahiptir. Plan itibariyle basitleştiril
mış Selcu~ıu .. ~edresesl biçimindedir. Mermer söveli girişten 
kubbe ile ortulu madhal kısmına geçilir. Bunu zeminden takri
ben 0,60 metre daha yüksek. üzeri tonoz örtülü bir bölüm takip 
eder. Tonoz ile kubbe arasını ayıran kemer Bizans yapısından 
alınan antik sütun başlıklı iki mermer sütuna oturmaktadır. Ey
van üzengisinde lotüs yapraklı ve takozlu silme yer almaktadır. 

Lala Şahin Paşa Medresesi 
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Kubbeli mekônınzemini üzerinde bir su yala~ı ~evcu~ur. 
Oniki köşeli yıldız ve etrafı baklava dilimiyle çevrılmış tezyına
tı ile dikkati çekmektedir. 

1515 _ 1787 - 1818 - 1844 yıllarında onarılan medresenin 
bugünkü şekli 1968 yılı onarımıyla sağlanmıştır. 

MURADİYE MEDRESESİ 

Günümüzde Verem Savaş Derneğince dispanser olarak 
kullanılan Muradiye Külliyesine ait medrese Sultan 11. .~ura~ 
tarafından xv. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Kıtabesı 

yoktur. 

Muradiye Medresesi 
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Muradiye Medresesi ve Camii 

Plan itibariyle Bursa'daki Yıldırım ve lznlk'.teki Süleyman 
Paşa Medreselerini anımsatan yapı, tuğla işçiliğinin en güzel 
örneklerindendir. 

Taş ve tuğla ile inşa edilen yapıya kuzey duvarındaki siv
ri kemerli açıklıktan girilir. Kalkan duvarlı girişin sağ ve solun

. da üçer adet sivri kemer alınlıklı. pencere yer almaktadır. 

Giriş eyvanı sekizgen kas.nağa oturan kubbe ile örtülüdür. 
Köşelerde yedi sıra stalaktit mevcuttur. Giriş hacmini takiben or
tasında sekiz köşeli havuzu bulı.ı."' ı.ır. 16,80X16,80 metre ölçü
sündeki iç avluya geçilir. Ana eyvanın bulunduğu kısım hari
cinde, avlunun üç tarafı revakla çevrilidir. Yan revaklar kub
be ile. girişin yanındakiler çapraz tonozla örtülüdür. Revak ayak
larından, giriş eyvanının yanındaki iki ayak, antik başlıklı ve 
mermerden, d iğerleri ise tamamen tuğladan yapılmıştır. Revak
ların ardında ondört oda bulunur. Her odada bir ocak, dışarıya 
bakan bir pencere. köşedekilerde ise iki pencere bulunur. 

Dersene olarak kullanılan ana eyvan. avlunun güneyinde 
~iriş eyvanının tam karşısında yer alır. Birkaç basamakla çı
kılan eyvanın zemini avludan daha yüksek tutulmuştur. Üzeri 
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sekizgen kasnağa oturan kubbe ile örtülüdür. Kubbe köşele
rindeki stalaktitler, püsküller ve kitôbelerdeki özenli işçiliği ile 
dikkati çekmektedir. 

Duvarları 2,60 metre yüksekliğinde, pervazları cicekli, altı 

köşe firuze ve üc köşe lôcivertten oluşan çinilerle kaplıdır. Av
luya sivri bir kemerle acılan eyvanın cephesi altı köşe siyah, 
beyaz taşların etrafı beyaz hare ve ince tuğla ile cevrilerek 
bezenmiş şeritle süslenmiştir. 

Revak cevresinde üclü tuğlaların diKey ve yatay dlzllme
siyle elde edilen süsleme bulunur. 1603 ve 1950 yıllarında ona
rım görmüştür. 

VAIZIYE MEDRESESi 

Atatürk Caddesi üzerinde, Müftülük Binasının bitişiğinde 

bulunan yapı, XV. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Mahkeme 

Medresesi diye de anılan medresenin banisi Yıldırım Bôyezid
dir. 

Medrese Bursa'daki 1854 yılı depremi ve yangın sonucu 
cok harap olmuş, orijinal yapıdan yalnız dersene ve on adet 
hücre kalmıştır. 1957 yılında yapılan hafriyat sonucu esas planı 
ortaya çıkarılmış ve buna sadık kalınarak yapı tamamlanmıştır. 

Medrese bugün revaklı bir avlu etrafında sıralanan yirmi
bir adet hücre, bir dersene ile doğusunda üzerleri kubbeli bir
kac oda ve tüm yapının etrafını cepe cevre saran otuzyedi dük
kôndan oluşmaktadır. Duvarları moloztaş ve tuğla ile örülmüştür. 

YEŞiL (SULTANiYE) MEDRESESi 

Kendi adı ile anılan semtte, Yeşil Külliyesi iclnde yer alan 
medreseye Sultaniye Medresesi de denilmektedir. Vakfiyesin
de belirtildiği üzere 1419 yılında Celebi Sutlan Mehmed tara
fından yaptırılmıştır. Kitôbesi yoktur. Burada Mehmed Şah Fe
nôri, Yusuf Bôli Fenôri, Alôaddin Ali, Molla Yegônzôdeler, Mol
la Hüsrev gibi bilginler müderrislik yapmışlardır. 1923 yılından 
beri Türk lslôm Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. 
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Yeşil Medresesi lçi 

Yeşil Medrese Aulu içi 
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Medrese iki katlı olarak yapılmaya başlanmış, ancak Çe
lebi Sultan Mehmed'in ölümü üzerine üst kat yapılamadan kal
mıştır. 

Bursa Medreselerinin özelliği olan ana eyvanın esas küt
leden dışarıya taşması göz önüne alınmayacak olursa medre
senin planı dikdörtgen biçimindedir. Yapıya giriş; kuzeydeki 
çapraz to~oz örtülü eyvandan sağlanır. İç tarafta dikdörtgen 
biçimli avlunun, üç tarafını üzerler! kubbe ve tonoz örtülü re
vak çevirmektedir. Revakların arkasında ise onüç hücre, bir 
müderris odası, giriş eyvanı ve helô mahalleri sıralanmakta
dır. Taş ve tuğla ile örülmüş revak sivri kemerleri, devşirme sü
tun ve başlıkları üzerine oturmaktadır. 

Takriben 10,00X10,00 metre iç ölçüsündeki ana eyvan di
ğer hacimlere oranla oldukça yüksek tutulmuştur. Kubbesi se
kiz köşe baklavalı bir kuşak üzerine oturur. Üzeri dıştan kur
şunla kaplıdır. 

Yeşil Medrese 

320 

Tavanlar; içten çapraz tonoz. dıştan kiremitle örtülüdür. 
Hücreler, dış cephede birer pencereye sahiptir. 

Batıdaki eyvanın tonozu lôcivert, sarı renklerle yirmi di
limli bir yıldız etrafında nefis rumilerle, tonoz yanları ise ma
vi-beyaz çinilerle bezenmiştir. 

Medrese pencerelerinin kefeki taşından yapılmış sövele
ri, alınlıkları. hafifletici kemerleri, firuze ve beyaz çinilerle zar 
biçiminde işlenmiş olup aynaları ilgi çekicidir. Medresenin ya
pımında taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. 

1572 - 1583 - 1617 - 1670 - 1683 - 1742 - 1767 - 1770 - 1775 -
1825 ve 1974 - 1975 yıllarında Medresede geniş çapta onarım 
yapılmıştır. 

YILDIRIM MEDRESESİ 

Yıldırım Semtinde, Yıldırım Külliyesi içinde yer olein med
rese vakfiyesinde belirtildiği üzere 1399 tarihinde Yıldırım Bô
yezid tarafından yaptırılmış olup. son defa 1948 yılında onarıl
mıştır. Bugün dispanser olarak kullanılan yapının ön cephesi 
taştan, diğer kısımları ise taş ve tuğla dizilerinden oluşmuştur. 

Medrese çlikdörtgen bir iç avluyu üc taraftan saran revak
ların arkasında hücreler ile giriş hacmi ve tam karşısına gelen 
kubb&li büyük bir dersaneden oluşan bir plan şeması yansıt

maktadır. Plan olarak diğer medreselere oranla oldukça uzun 
bir alan üzerine düzenlenmiştir. 

Taştan inşa edilmiş, üzeri kubbe ile örtülü giriş hacmi dik· 
dörtgen plan göstermektedir. Sağ ve solunda ikişer adet sta
laktitli niş bulunur. Giriş kemerinin iki yanında da sütunceler 
yer alır. 2,79 metre qenişliğindeki basık kemerli kapıdan yine 
üzeri kubbe ile örtült'.i revaka, ardından dcı avluya geçilir. Gi
riş hacminin yanındıJ ikişer adet dikdörtgen planlı müderris 
odaları yer alır. Yan revaklar boyunca sağlı, sollu sekizer oda 
sıralanmıştır. Kuzeydekiler hacim itibariyle biraz daha büyük
tür. Odaların hepsi u zunlamasırıa tonoz örtülüdür. Birer pen
cereye sahip odalar revaka kapı ile açılmaktadır. Köşelerde 
pencereler ikişer adettir. Her odada iki niş ve bir ocak bulun
maktadır. 
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Dersane, önü tümüyle acık 8,65X8,86 metre ic ölçüsünde 
üzeri kubbe ile örtülü büyük bir eyvandır. Kubbenin köşeleri 
onüç dizi petekle süslüdür. Ayrıca iri bademli bir kuşağı bulun
maktadır. Kubbeler dıştan kurşunla kaplıdır. 

Yan ve arka pencere aynalarında altıgen yıldız ve düz tuğ
lalarla yapılan bezeme çok güzeldir. Giriş cephesinin sağında 
bir adet güneş kursu mevcutur. 

1640 - 1649 - 1669 - 1671 - 1825 ve son olarak 1948 yılın
da geniş copta onarım yapılmıştır. 

Yıldırım Medresesi Giriş Kapısı 

ALI PAŞA MEDRESESi 

Candarlı Halil Hayreddin Paşa'nın oğlu ve Yıldırım Baye
ıld'in Veziri Ali Paşa tarafından. XIV. yüı:yılın son çeyreğinde 
yaptırılmıştır. Ali Paşa semtinde, aynı adlı caminin yanında bu
lunan mearese bugün mevcut değildir. Yerinde evler bulun
maktadır. 
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Ali Paşa Medresesi 

AŞAGI İNEBEY (KÜÇÜK İNEBEY - MÜFTÜ A~MET PAŞA) 
·· MEDRESESi : 

Ulu Cami yakınında bulunan ve Müftü Medresesi diye anı
lan medreseye Küçük İnebey ve Aşağı İnebey Medresesi de 
denilmektedir. Eyne Bey (Subaşı) Medresesine yakınlığı nede
niyle bu ismi almıştır. Sultan Mehmed Celebi döneminde Hızır 
Bey'in oğlu ve «Müfti» lôkabıyla tanınan Ahmed Paşa tarafın
dan yaptırılmıştır. Medrese onbir oda ve bir kubbeli dersane
den oluşmakta idi. bugün yıkılmış cephe duvarından 1 20 met-
re kadar bir kısmı ayakta kalmıştır. ' 

BAŞCI İBRAHİM MEDRESESi 

Cami ile bitişik bulunan medresenin odaları yıkılmıştır. 
Yalnız revaklı kısım caminin yanında restore edilmiştir. 

BIVI~ MAHMUD MEDRESESi (TURŞUCU MEDRESESi) 

Fatih devri ôlimlerinden olan Bıyık Mahmud tarafından 
yaptırılan medrese, Yeşil Semtinin kuzeyinde idi. Sekiz hücre
den oluşan mecjrese Fatih devrinde yaptırılmıştır. 
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CENDiK (GAZZAZIYE. ALBOYACILAR) MEDRESESi 

Kora Şeyh Camisi civorınd abulunon medreseyi Fatih Sul
tan Mehmed dönemi vezirlerinden Söle Menmed Paşa yaptır
mıştır. Oniki hücresi bulunan medrese 1324 H. (1906 - 1907) 
tarihinde ayakta idi. Şimdi mevcut değildir. 

EBU İSHAK MEDRESESi : 

Yıldırım. Bôyezid dönemi büyüklerinden olan Ebu ishak ta
rafından yaptırılmıştır. Otuz hücreye sahip medreseden bugün 
herhangi bir kalıntı kalmamış olup yerinde evler mevcuttur. 

FAZIL ABDURRAHMAN (MAVC ZADE) MEDRESESi 

Hisarda. Tahtalı Mescidin güneyinde 1159 H. (1746) .tari
hinde Mavc Zôdelerden Fazıl Abdurrahman tarafından yaptırı
lan medrese kalıntıları üzerine bugün ev yaptırılmıştır. 

FAZLULLAH PAŞA MEDRESESİ 

Sultan il. Murad dönemi vezirlerinden Fazlullah Paşa ta
rafından yaptırılan medrese, Emir Sultan Semtinin altında, Sel
viler Sokağında idi. Bugün yerine ev yapılmıştır. Fazlullah Pa
şa. Tahtakcle'deki Yoğurt Hanı, yanındaki dükkônları , cami ve 
medresesine vakfetmiştir. 

FERHADİYE MEDRESESİ 

Yıldırım Bayezid Külliyesi civarında, Kara Davud ve incirli 
Caddesi kovşa"ğı yakınında inşa edilen medreseden bugün her 
hangi bir kalıntıya rastlanılmamaktadır. Yıldırım Bôyezid 'in ha
zinedarı iken sonradan vezir olan, Ferhad Paşa tarafından XIV. 
yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır. 
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GÖKDERE MEDRESESi 

Medrese, Paşa Celebi tarafından yaptırılmıştır. Hayatı hak
kında yeterli bilgiye sahip olamadığımız bu kişinin il. Bôyezid 
döneminin müderrislerinden Zeyrek Zôde Paşa Celebi olması 
muhtemel görünmektedir. Gökdere Medresesinin yakınında 

bulunan Kaygan Medresesi yıkıldıktan sonra yanlış olarak 
Kaygan Medresesi de denilmiştir. Bugün mevcut değildir. 

· GÜLCICEK HATUN MEDRESESi 

Altıparmak Semtinde, Sarıklı Değirmen Sokak, Gülcicek 
Hatun Türbesinin karşısında ) .di. Murad Hüdavendigôr'ın karısı 

ve Yıldırım Bôyezid'in annesi Güicicek Hatun tarafından yap
tırılmıştır. Bugün mevcut değildir. 

HAMZA BEY MEDRESESİ 

Muradiye'nin batısında, Hamza Bey Semtinde, aynı adlı 

külliyenin içinde bulunan medrese XV. yüzyılda yapılmıştır. 

1615 tarihinde mütevellisi tarafından yıktırılmış, daha sonra ye
niden yapılmış olan medrese, 1930 yıllarına kadar ayakta 
bulunmakta idi. Bugün mevcut değildir. Hamza Bey, Bursa'da
ki bir manzumesi icin birçok vakıflar bırakmıştır. 

HANCERİYE MEDRESESi 

Medreseyi il. Bôyezid'in Şahzôdesi Sultan Mahmud'un kı

zı olan Han-zôde Hançerli Fatma Sultan XVI. yüzyılın ilk yarı
sında yaptırmıştır. Yapı Musa Baba denilen mevkide idi. Bu
gün hiç bir eser kalmayan medresenin yerine Milli Kütüphane 
binası yapılmıştır. 
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HARACCIOGLU MEDRESESi 

Hisar'da Yer Kapıdan Kavaklı Mahallesine giderken cad
denin sağ tarafında. Haraccı lôkabıyla anılan Hüseyin Ağa ta
rafından yaptırılmış idi. Bugün mevcut değildir. 

HUNDI HATUN MEDRESESJ 

Ulu cami avlusunda 892 H. (1486) tarihinde Sultan Meh
med'in torunu Hundi Hatun tarafından yaptırılan ~edresede'l 
her hangl biı kalıntı mevcut değildir. 1930 tarlhınde yıktırıl-
mıştır. 

İSA BEY MEDRESESi 

Medrese, Devlet Hastanesi önünde, lmaret-1 l~a Bey C~
misi yanında, Çel&bi Sultan Mehmed dönemi vezirlerinden Ba

yezid Paşa'nın oğlu İsa Bey tarafından yaptırılmıştır .. "·. Murad 
döneminde inşa edilen medrese bugün mevcut değıldır. 

lsa Bey, bu medresesi için Edirne'de Kemer-Çarşı adıyla 
bilinen Kervansarayı ve Halil Paşa Hanı civarındaki dükkônla-

rını val<fetmiştir. 

İV AZ PAŞA MEDRESESi 

Medreseyi Çelebi Mehmed ve il. Murad dönemi vezirlerin

den. aynı zamanda büyük mimar Hacı ivaz Paşa tarafından 
XV. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Ulu ~~mi ~akınında bu
lunan medrese, bir dersene, iki sofa ve ondort hucreden oluş
makta idi. Bursa yangınında tamamen yanmış olup bugün mev

cut değildir. lmadiye Medresesi de denilmektedir. 

KADRi EFENDİ MEDRESESi 

XV. yüzyılın ilk yarısında Şeyhütislôm Abduikadir ~fendi 
yaptırmıştır. Musa Baba Ma.hallesinde bulunması gereken med

rese bugl:ın mevcut değildir. 
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KARA EYNE BEY (MOLLA YEGAN) MEDRESESi 

Yıldırım Bôyezid dönemi beylerinden Koro Eyne Bey tara
fından yaptırılan medrese. Tatarlar Caddesinden Bôyezid Ca
misine dönüldüğünde sol tarafta bulunmakta idi. Fatih Sultan 
Mehmed döneminde bu medresede müderrislik yapan Kora 
Eyne Bey, Molla Yegôn adı ile de anılmaktadır. Medresenin ye
rinde birçok evler ve avlusunda birkaç kırık kabir taşı bulun
maktadır. Molla Yegôn sonradan medreseye bazı ilôvefer yap
mış ve bir mescid eklemiştir. Ayrıca medrese için birçok akar 
vtJkfetmiştir. 

Kara Ey ne Bey Medresesi 

KARA HASAN PAŞA MEDRESESi 

Eski Gemlik yolu üzerinde, Deveciler Kabristanının bulun
duğu yerde Kara Hasan Paşa tarafından yaptırılmış olan bu 
medreseden bugün her hangi bir iz kalmam ıştır. 

KARŞIDU~AN SÜLEYMAN MEDRESESi 

Karşıduran Süleyman tarafından yaptırılan medrese aynı 
şahsın türbesinin yanında idi. Bugün mevcut değildir. 
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KURŞUNLUOGLU İBRAHİM MEDRESESi : 

Vaktiyle zaviye olarak yapılan binayı Kurşunluoğlu lbrahim 
Paşa medreseye çevirmiştir. 1218 H. (1803) tarihli vakfiyesi bu
lunmaktadır. Bugün mevcut değildir. 

MANASTIR (ORHAN GAZİ) MEDRESESi 

Sultan Orhan'ın Kale içinde, türbesinin civarında onbeş 
hücre ve bir dersaneden oluştuğu Bursa Şeriye Sicillerindeki 
kayıtlarda belirtilmiştir. Kendi türbesinin bulunduğu (Sainte 
Elie) manastırı yakınında olduğu için Manastır Medf%esi de
nilmektedir. 1854 yılı depreminde tamamen yıkılm'ıştır. 

MOLLA FENARi MEDRESESİ 

Medrese, Molla Fenôri Camii Sokağının üstünde. avlu ka
pısının karşısında idi. XIV. yüzyılın ikinci yarısında, Molla Şem
şeddin Fenöri tarafından yaptırılmıştır. 1914 yılında ayakta olan 
medreseden bugün herhangi bir kalıntı kalmamıştır. 

MOLLA HÜSREV MEDRESESİ : 

Medreseyi; müderislik, kadılık, şeyhülislômlık yapmış olan 
Molla Hüsrev adıyla şöhret bulan Mehmed bin Ferômüz bin 
Ali XVI. yüzyılda yaptırmıştır. Medrese. Zeyniler Semtinde on 
hücreli ve üzeri kubbeli iken yıkılmıştır. Aynı yere sonradan 
ahşap bir medrese yapılmış. bu yapı da daha sonra yıkılmış

tır. Medrese ve mescidi için birçok akar bırakmıştır. 

SARRAFİYE MEDRESESİ 

Nalbantoğlu Mahallesinde, Akbıyık Türbesi yakınında, Sar
raf Muslihiddin Mustafa tarafından yaptırılan medreseden bu
gün hiç bir kalıntı kalmamıştır. 
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ARABACILAR (İPEK) HANI 

Bursa ticaret merkezinde, İvaz Paşa Camisi yanındaki 
ipek Hanı Bursa'nın en büyük hanlarından biridir. Paytoncular, 
Sultan. ve İpek Hanı olarak da bilinmektedir. Celebi Sultan 
Mehmed tarafından XV. yüzyılın ilk yarısında. Yeşil Külliyesine 
gelir temin etmek için yaptınlmıştır. Mimarı kesin olarak bilin
miyorsa da Yeşil Cami mimarı Hacı ivaz Paşa olması ihtimali 
kuvvetlidir. 

Son yıllarda restorasyonu yapılan hanın orijinaljnden yal
nız batı bölümü ayaktadır. Elde edilen verilere göre hanın av
lu etrafında iki katlı revak ile zemin katta otuzdokuz, üst katta 
kırkiki odadan oluştuğu saptanmıştır. Ayakta kalan Batı bö
lümünden anlaşılacağı üzere. alt kat revakları çapraz tonoz 
ust kat revakları kubbe, odalar ise yuvarlak tonoz örtülüdür. 

Avlunun ortasında oniki köşeli bir mescid mevcut imiş. 

Yapının duvarları kaba yontma taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. 

Zemin katta revak ayakları, bunlara oturan yuvarlak ke
merler taş ve tuğla ile işlenmiştir. üst kat revakı tuğla işçiliği 
ile zenginleştirilmiştir. 

1557 • 1632 • 1742 • 1775 yıllarında onarılmış. son yıllarda 
da tümünün restorasyonu yapılmıştır. 

ÇUKUR (KÜTAHYA) HAN 

Tuzpazarı Caddesinde bulunan Cukur Han veya diğer 
adıyla Kütahya Hanı, Sultan il. Murad döneminde yaptırılmış
tır. Yıldırım Bôyezid'in damadı Buhdralı Emir Efendinin vçık· 

fıdır. 

Kesme taş ve tuğla ile inşa edilmiş, kapısı cad~eye acılan 
bir avlu etrafında sıralanan iki katlı revak ve odalardan oluşan 
handan bugün, yaınız güney kolundaki zemin kat mahzenlerın
den üçü ile batı yanındaki kapı kemeri, merdiven ve birkaç oda 
calmıştır. 
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EMİR (BEY) HANI 

Ulu Cami'nln kuzeydoğusunda bulunan Emir Hanı veya 
diğer adıyla Bey Hanı, Bursa Fatihi Orhan Bey tarafından XIV. 
yüzyılın il . yarısında yaptırılmıştır. 922 H. (1416) tarihine kadar 
Bezzazı Atik ve eski Bezzezistan denirdi. 

Osmanlı hanlarının ilk örneği olan yapı şehir icl ticaretinin 
bütün koşullarına uygun olarak yapılmıştır. Kareye yakın bir 
le avlu etrafında sıralanan, iki katlı revak ve buraya acılan oda
ıardan oluşan dış ölçüleri, 46,00X50,00 metre boyutlarındaki 

hanın, arka tarafında küçük bir ahırı vardır. Alt kotta eşya de
poları olarak penceresiz 36 mahzen. üst katta dışarıya birer 
penceresi ve ocağı bulunan 38 oda bulunmaktadır. Bunlar iko
metgôh olarak kullanılmakta idi. 

Birinci kot revokının dört köşesindeki birer kubbe dışında 
yapının bütün hacimleri tonoz örtülüdür. 

Duvarlar iki sıra tuğla, bir sıra taştan yapılmış olup, revak 
nyoklarındo muntazam kesme taş, cephelerde moloztaş kul
lanılmış ve tuğladan iki sıra kirpi socok dizisi ile sonuclandırıl
mıştır. 

Yapı içinde ceşitll kemer biçimleri kullanılmıştır. Güney 
yandaki revakın alt kemerleri yarım daire profilli olduğu halde 
diğer üc yon ile üst kotlar sivri kemerlidir. 

Hanın ahır yerine, Ulu Comi'nin do~u minaresinin bir kısmı 
girmiş durumdadır. 

Bina vopıldığı tarihten beri pek cok yangın, aeprem geçir· 
miş, zaman zaman gördüğü onarımlar ve le bölümlere yapılan 
eklemelerle orijinalliğini kaybetmişti. Ancak 1956- yılındaki dep· 
remden sonra aslına uygun olarak unarılmıştır. 

ESKi YENİ (TAHIL) HAN 
.. 

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunmaktadır. XVI. yüzyıl
da K'onuni Sultan Süleymon'ın Sodrôzomı Semiz Ali Zôde tara-. 
tından yaptırılmıştır. Cumhuriyet Caddesinin açılması nedeniy
ıe han ikiye bölünmüştür. 
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Tahıl Han 

Han bugün ·harap durumdadır. Günümüze kadar gelen ko· 
lıntılara göre iki katlı olan hanın yapım malzemesi kesme taş 
ve tuğladır. Sağlam kolon odalardan üzerlerinin tonoz örtülü ol
duğu saptanmaktadır. Üst kot ve alt kat odalarının önünde 
revak dizisi bulunmakta imiş. Alt kot bugün zahire deposu ola
rak kullanılmaktadır. 

Han 1690 ve 1844 yıllarında köklü onarımlar görmüştür. 

FİDAN HANI 

Burso'nın en önemli hanlarından biri, kuşkusuz Mahmud 
Paşa Hanı adıyla da bilinen Fidan Hanıdır. XV. yüzyılda yaptı
rılan han iki avlulu idi. Ahırların ve diğer yardımcı tesislerin yer 
aldığı bölüm şimdi yeni yapılan dükkônlarla dolmuştur. 

Kareye yakın bir iç avlu etrafında sıralanan iki katlı reva!< 
ile odalardan oluşan hanın avlusunun ortasında bir havuz ve 
onun üzerinde fevkani bir mescid· bulunmaktadır. 
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Avluyu çevreleyen iki katlı revakın ayakları ve diğer ke
mer yüzleri iki sıra tuğla, bir sıra moloztaş dizisi ile yapılmış
tır. Alt kat revakları tonoz, üst kat ~vakları ise kubbelerle ör
tülüdür. Zemin katta 48, üst katta 50 oda bulunmaktadır. 

Hana giriş güney ve doğu yanında bulunan kapılarla sağ
lanmaktadır. Güneydeki giriş hacminin üzeri aynalı tonoz örtü
lüdür. Girişin doğu ve batısında bulunan merdivenlerle üst kat 
revakına çıkılmaktad ır. 

Çarşı tarafındaki alt kat odaları hariç diğer odaların dışa
rıya birer penceresi vardır. Pencereler zaman zaman yapılan 
onarımlar sonucu asıl biçimlerinden uzaklaşmışlardır. Arka 
cephede üç pencere tuğladan örülmüş sivri kemer alınlıklı. 
mermer söveli ve demir parmaklıklıdır. Beden duvarları tuğla 

derzli yontma taşlarla inşa edilmiştir. 

1561 1603 - 1656 - 1760 yıllarında çeşitli bölümleri ona-
rım görmüştür. Yapı birçok eklere ve değişikliğe maruz kalmış, 

alt kat ve üst kat revakını örten bazı eklemeler yapılmıştır. 

GELİNCİK CARŞISI 

Sipahi Çarşısına paralel olarak uzanan Gelincik Çarşısı 

XV. yüzyılda yaptırılmıştır. Vakfiyesinden ve kadı sicillerinden 
yapının İshak Paşa'ya ait olduğu belirlenmektedir. Bugün için
de yorgancıların da bulunduğu çeşitli esnaf yer almaktadır. 

· Aslında 40 dükkôna sahip olduğunu belgelerden öğrendi
ğimiz çarşıdan, bugün üstü dört kubbe ile örtülü, orta hacımla 
biri dışa bakan 21 dükkôn kalmıştır. Dükkônların üzeri tonoz 
örtülüdür. Yapı, taş ve tuğladan inşa edilmiştir. 

1956 yılı Bursa yangınından sonra onarılmıştır. 

GEYVE HAN! 

Demir~apı Çarşısının sağında yer alan han, XV. yüzyılda 
Hacı İvaz Paşa tarafından yaptırılarak, Celebi Sultan Mehmed'e 
hediye edilmiştir. Lonca Hanı da denilen yapı, Yeşil Cami'ine 
gelir temini icin yaptırılm ıştır. Han bugün her taraftan dükkôn
tarla çevrilmiştir. 
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Yapı; iki katlı, kare bir avlu çevresinde sıralanan tonoz 
örtülü revaklar, bunlara acılan beşik tonoz örtülü odalarla, ze
min katındaki üzeri tek kubbeyle örtülü· mescidden ol.uşmakta

dır. Alt katta 26, üst katta 30 oda bulunmaktadır. Hana giriş 
kuzey, güney ve batı yanında bulunan kapılarla sağlanmakta

dır. Batı yönündeki giriş hacmi iki tarafı kemerli, çapraz tonoz 
örtülüdür. 

Tuğlu örgülü ayaklar üzerine oturan, sivri kemerli alt ve 
üst kat revaklarının üst yapısı çapraz tonoz. olup üzeri sıvalı

dır. Revakta bulunan merdivenlerle üst kata çıkılmaktadır. 

Alt katta köşe odaları ikişer pencereye, diğer odalar ise 
birer pencereye sahiptir. Odalar birer kapı ile revaka açılmak
tadır. üst kat odalarında alt kattakilerden farklı olarak ocak 
mevcuttur. 

Tuğla ve moloztaştan yapılmış olan yapının duvarları iki 
sıra kirpi saçakla sonuçlanmaktadır. 

Han 1647, 1669, 1742, 1775, yıllarında çeşitli onarımlar gör
müştür. 

KAPAN HANI 

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan han, devrin hükümdarı 
Murad HJdavendigôr tarafından XIV. yüzyılın ikinci yarısında 

yaptırılmıştır. 

Yapı; büyük bir avlu çevresinde sıralanan iki katlı revak 
ve revakkıra acılan odalardan oluşan Osmanlı mimari uslObu
na uygun büyük bir handır. Ancak yol genişletilmesi nedeniyle 
yapının güney tarafı tamamen yıkılmıştır. Bugün üzeri tonoz 
örtülü girişi ile kuzey kolundan birkaç oda kalmıştır. 

Yapıldığı tarihten itibaren çeşitli yıllarda onarılmıştır. 

KOZA HANI 
Bugün tamamen çarşı şeklinde kullanılan hanların içinde 

en güzel örneklerden biri, Ulu Cami ile Orhan Camisi arasında 
bulunan Koza Hanıdır. Koza Hanı denilen .bu yapı muhtelif za
manlarda Hanı Cedit Evvel, Simşek Hanı, Sırmakeş Hanı, Bey
lik Kervansaray, Beylik Hanı Cedid-i Amine, Beylik Yeni Ker
vansaray isimlerini almıştır. 

339 



il. Sultan Bôyezid tarafından lstanbul'daki imaretine (ca
mı, medrese, mektep, imaret) gelir getirmek için yaptırılmıştır. 
Hanın inşasına 895 H. (1490) yılında başlanmış. 896 H. (1491) 
yılında tamamlanmıştır. Yapımı ondokuz ay süren hanın mima
rı Abdul-Ulô bin Pulad Şah'dır. 

Han, kareye yakın dikdörtgen bir avlunun etrafında yer 
alan iki katlı ana blokla, doğusunda ahır ve depoların bulun
duğu ikinci bir avlu bölümden oluşmaktadır. 

Yapıya kuzeyde yer alan yuvarlak kemerli. taştan yapılmış 
kabartma süslerle muhteşem görünüşe sahip kapıdan girilir. 
İki yanında dükkônların sı ralandığı dışa çıkıntılı giriş hacmi ay
nalı toniz örtülü bir üst yapıya sahiptir. Buradan avluya açılan 
yuvarlak tonoz örtülü bir hacime geçilir. 

Zemin katta 45. alt katta 50 oda olmak üzere 95 odası bu
lunmaktadır. Hanın üst katına revaktaki merdivenlerle çıkıl

maktadır. Ahırların ve depoların bulunduğu bölüme doğudaki 
kapıdan geçilmektedir. Yapıda tuğla ve taş malzeme kullanıl

mıştır. 

Avlunun ortasında taştan yapılmış. altta şadırvan üstte 
fevkônı bir mescid mevcuttur. Sekizgen plana sahip mescid 
köşelerde sekiz ve ortada bir ayak üzerine oturmaktadır. 

Han 1630, 1671, 1784 ve son yıllarda onarılmıştır. 

PİRİNÇ HANI 

Bursa'nın ticaret merkezinde. ipek Hanın kuzeyinde bulu
nan Pirinç Hanı vakfiyesine göre il. Bôyezid tarafından 913 H. 
(1508) yılında İstanbul'daki cami ve imaretine gelir sağlamak 
amacı ile yaptırılmıştır. Yapının mimarları Yakub Şah ile Abdul
lah oğlu Ali'dir. 

Büyük bir avlu etrafında iki katlı olarak sıralanmış revak 
ve arkada odalara sahip olan han; alt katta 38, üst katta 40 
odadan oluşmaktadır. Hanın önünde doğuya doğru uzanan iki 
s ı ra dükkôn 925 H. (1519) yılında yanmış ve sonradan onarıl
mıştır. Han ile birinci dükkôn arasında bir kemer bulunur. Dam
daki kurşun kaplamalar XVll. yüzyılda sökülerek yerine Kire
mit kaplanmıştır. 
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TUZ HANI · 
Tuz Pazarı Camisinin güneyinde. Uzun Çarşıdan gelen yol 

üzerinde, tuğla ~atıllı moloztoştan yapılmış. küçük bir handır. 

Kitöbesi olmayan yapı, Timurtaş ·Paşa'nın oğlu Omur Bey 
tarafından XV. yüzyılda yaptırılmıştır. Omur Bey Camisinin ön 
cephesindeki 859 H. (1454) tarihli taş vakfiyeden bu hanın ca
miye geli[ get~sin diye vakfedildiği anlaşılmaktadır. Yapının 

planı Osmanlı dönemi hanlarında olduğu gibi ortada bir avlu. 
iki katlı revak sırası ve onu çevreleyen odalardan oluşmaktadır. 

D9ğu ve güney konotlarındo_n , yapının alt kot revaklarının 
çapraz tonoz örtülü, üst kot revaklarının ise kubbelerle örtülü 
olduğu sapta·nabilmektedir. Odalar ise beşik tonoz örtülüdür. 

Giriş; taştan gı3ometrik süslerle bezenmış. sivri bir açıklık 
şeklindedir. 

Yapı kesme taş, moloztoş ve tuğla malzeme ile inşa edil
miştir. Revaklar taştan örülmüş ayaklar üzerine, alt katta yu
varlak, üst katta sivri kemere sahiptir. 

Pencereler tu{jlodon yapılmış, sivri kemer alınlıklı ve de
mir parmaklıklıdır. 

xvı. xvıı. yüzyıllarda önemli tamirler görmüş. 1854 depre
minde hasar görmüştür. 

SiPAHİ CARŞISI 

Yıldırım Böyezid Bedesteninin kuzeyinde yer olan Sipahi 
Çarşısı XV. yüzyılda yapılmıştır. Karaca Bey'e aittir. Elde edilen 
bilgilere göre çeşitli dönemlerde Yorgancılar, Sandıkçılar, Dö
şekçiler, Sipahi Pazarı adları verilmiştir. 

Çoğunluğunu yorgancılar ve mobilyacıların teşkil ettiği 

çeşitli esnafın burada dük~önlorı vardır. 
Yapımında taş ve tuğla elamanların bir orada kullanıldı

ğı ~arşı. doğu-batı yönünde uzanan beş kubbeye sahip ortJ 
hacim ile- iki tarafım~a sıralanan 24 dükköndon oluşur. Orijina
linde çarşı 87 dükköna sahiptir. Dükkönların üzeri yuvarlak to
noz örtülüdür. 

1536, 1616, 1685. 1777 yıılarında qnarım görmüştür. 1956 yı
lındaki yangında büyük hasar görmüş, daha sonra aslına uygun 
olarak onarılmıştır. 

343 



Revak ondört yığma ayağa oturan yuvarlak kemerlere sa
tiiptir. Üst katta onsekiz, alt katta onyedi odası vardır. Ancak 
sonradan yapılan eklemelerde revak kısmı kapatılarak yeni 
odalar oluşturulmuştur. 

Cadde tarafındaki odaların dışarıya, yan ve arkadakilerin 
gezinti yerine penceresi vardır. 

Hanın doğu bölümünün yıkılıp yeniden yapıldığı, 1901 yı

lında büyük bir yangın geçirdiği. sonradan onarıldığı, üzerinin 
kurşunla kaplı olduğu halde, sonradan kaldırılarak kiremitle 
döşendiğini belgelerden öğrenmekteyiz. 

YILDIRIM BEDESTENİ (BEZAZİSTAN) 

Bursa'nın ticaret merkezinde yer alan bede Yıldırım 

Bôyezid tarafından XIV. yüzyılın sonunda yaptırılmıştır. Osman
lı imparatorluğu döneminde yapılmış ilk bedestendir. Bugün iç 
bölümler kuyumcular çarşısı olarak kullanılmf'l' ,tadır. 

Yıldırım Bôyezid, Orhan Gazi'nin yrıptırdığı çarşı ve dük
kônların bir bölümünü bünyesine katarak, merkezi bir hacim 
ile burayc acılan doğu-batı doğrultusunda sıralanmış mahzen·· 
ler ve dört cephede dışa acılan 56 dükkôndan oluşan bir be
desten gercekleştirmiştir. 

Yapının Ulu Camiye bakan kapısından doğu köşesine ka
dar uzanan dükkônların oniki'si Orhan Gazi . vakfıdır. 

Merkezi hacim 15,00X56,50 metre iç ölçüsünde olup, altı 

adet ayağa oturan 14 kubbeyle örtülüdürt Ticaret doğu-batı 
yönünde sıralanan 32 mahzen ile bunların önlerinde ve ayak
lar etrafındaki ahşap sekilerde yapılırdı. 

Mahzenlerin ve dükkônların üzeri yuvarlak tonoz örtüıu
dür. Bedestene giriş. her cephenin ortasında bulunan kapılar

la sağlanır. Kapılar, üzerleri kubbeyle örtülü giriş mekônına 

açılırlar. 

Güney kapısı üzerinde. kabartma olarak taşa kırık kufi- ne
sih yazı ile Kelime-! Tevhid kitôbesi yerleştirilmiştir. Batı ka
pısı üzerinde ise boya ile eski harflerle cJeazestanıı yazılmış
tır .. Hanın yapımında taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. 

Zamanla yıpranmış bulunan bedesten 1956 yılı Kapalı Çar
şı yangınında büyük hasara uğrayarak kullanılmaz hale gel
miştir. 1960 yılında Bedesten aslına uygun onarılmıştır. 
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BALİ BEY HANI 

. Hamza Bey'in oğlu Bali Bey Yenişehir'deki mescid ve ima
retine vakıf olarak yaptırmıştır. Oemirtaş Paşa Türbesinden 
kaleye çıkan yokuş üzerinde bulunması gereken han, bugün 
mevcut değildir. Kalan belgelerden hanın 64 odalı olduğu an
laşılmaktadır. 

BEZİR HANI 

Lala Şahin Paşa'nın vakfı bulunan yapıya, Bezir Han, Lala 
Şahin Hanı ve Demir Han isimleri verilmiştir. Fidan Hanı ya
nında, geniş bir alanı kaplayan yapı iki katlı ve yirmibeş oda 
ve otuziki dükkôndan oluşmakta imiş. 

DOGAN GÖZÜ HANI 

. Başçı İbrahim Paşa ve Doğan Gözü adları ile anılan Han 
Kapan Hanının karşısında imiş. Bugün yeri boş bir arsa halin
dedir. 

HACI İV AZ PAŞA HANI 

Hacı ivaz Paşa ve Sandıkçılar adları ile anılan Han bugün 
yıkılmış olup herhangi bir kaiıntısına rastlanılmamaktadır. Hacı 
ivaz Paşa Hanı Sultan il. Murcıd döneminde yapılmıştır. 

HACI İVAZ PAŞA CARŞISI 

Sultan il. Mı,ırad döneminde yaptırılan Hanın seksen oda
lı olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. 

KANBERLER HANI 

At Pazarı semtinde. Kanberler Mahallesinde idi. Bu yapı · 
dan bugün hiçbir iz kalmamıştır. Gebze'de medfun olan Çoban 
Kara Mustafa Paşa'nın aynı yerdeki camisine gelir getirmesi 
için yapılmıştı. 
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KA~ACA BEY HANI 
Hano Karaca Bey, Karaca Paşa, Karaca Ahmed Paşa ve 

Kepenek Hanı isimleri verilmiştir. Fatih Sultan Mehmed döne
minde yc:1Ptırılmış olup bugün mevcut değildir. Bulunduğu ye
rin üzerirre yeni bir yapı yapılmıştır . 

. 
KAtlR HANI · 

Ertu!1 rul Camisinin arkasında yer olması gereken handan 
bazı duva ır izleri kalmıştır. Sultan il. Murad döneminde yaptırı
lan han Hasan Paşa Hanı ve Sarraf Mustafa Celebi Hanı ad
ları ile de anılmaktadır. Belgelerden iki katlı ve 60 odalı oldu
ğu belirle(lmektedir. 

MOLLA HÜSREV HANI : 

. xvı. y'üzyılın başından itibaren belgelerde ismi geçmeyen 
hanın ner~de olduğu şimdiye kadar belirlenememiştir. 

NALBUR HANI 
Sultan il. Murad döneminde yapılmış olan han Şerefüddin 

Paşa ve F~rruh Kethüdô'nın müşterek vakfıdır. Yangın sonun
da tamameen yıkılmıştır. 

YEŞiL HANI 

Yeşil K:(ülliyesl ile beraber gerçekleştirilmiş bulunan han 
il. Mehmed 1 Celebi tarafından yaptırılmıştır. Yeşil Cami'nin ba
tısında yer alması gereken han bugün mevcut değildir. 

YOGURT HANI : 

Bôyezid Paşa Vakfından olan hana Bôyezid Paşa Hanı da 
denmektedir! · Sultan Celebi döneminde yaptırılmış olup bugün 
mevcut değil\ildir. 
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ARMUTLU HAMAMI 
Eski Kaplıca ve Armutlu isimleri verilen hamam Çekirge

de, cadde düzeyinden aşağıda yer alan Bursa'nın en büyük ha
mamlarından biridir. Sultan 1. Murad Döneminde, 797 H. (1394) 
yılında yapılmış, 1511 yılında Bôyezid tarafından soğukluk bö
lümü eklenmiştir. 

Yapının duvarları taş ve tuğla dizileri ile oluşturulmuştur. 
Ortasında büyük bir şadırvanı bulunan soyunmalık bölü

münü iki kubbe ve iki yarım kubbe örtmektedir. Sıcaklıktan 

sonra, sekiz sütuna oturmuş yuvarlak kemerlerin taşıdığı üze· 
ri kubbe ile örtülü mekôna geçilir. Buraya ayrıca üzeri kubbe 
ile örtülü bir de oda açılır. 

Sıcaklıkta 7,00 metre çapındaki havuzun etrafına yerleşti

rilmiş, sekiz sütunlu yuvarlak kemerlere oturan kubbeli bölü
mün etrafında poligona! bir plan geliştirilmiştir. Çevresine to
nozlu nişler yerleştirilmiştir. Bu bölümde arslan ağzından sıcak 
su akmai<tadır. Arslan __ ağzının bağlandığı yerde 1675 yılına aıt 

kitôbeli ayna taşı bulunmaktadır. Kitôbe Farsça yazılmıştır. 

Türkçesi şöyledir : 

Hamamın tarihinden cevat dinle-Ya Rab daima su ve kuv
vet ver. 

Anılon arslan ağzı, sütun ve sütun başlıkları Bizans döne
minden devşirme malzemedir. 

Giriş kapısı üzerinde. mermere yazılan kitôbede; 

1 - Kaplucenln binası ve cümle yer yapıldı 
San gülôb tıyneti oldu miskile tağmir 

2 - Feyyaz zulmenend-in feyz-1 iyanet erdir 
İt'mame dendi tarih kapluce oldu tamir 917 H. (1511) 

yazılıdır. 

Armutlu Hamamı Kitabeı;i 
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Kubbelerin üzeri dıştan kurşunla kaplı iken 1612 yılında 
sökülerek kiremitle kaplanmıştır. 

Eski Kaplıca, son yarım yüzyıl içinde doğu. batı ve kuz~y 
yönlerine yapılan eklem€1erle dışa tamame·n· k~p~nmış. eserın 
görünüşü dışarıdan çıörülemez duruma getırılmıştır. 

Armutlu Hamamı 
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AT PAZARI (DAYIOGLU) HAMAMI 

Cumhuriyet Caddesi ile birleşen Ahmed Dôi Sokağının ba
şında yer alır. Vakfiyesinde Emir Sultan'a vakfedildiği ve 1604 
tarihinde yapıldığı bilinmektedir. Çifte hamamdır. Kadınlar kıs

mı ve erkekler kısmı aynı plan özelliği taşımaktadır. Girişi yu
varlak kemerli bir kapı ile sağlanır. Yapı kaba yontu taşlarla 

inşa edilmiştir. 

Hamamın ortada asıl bir yıkanma mahalli ve buradan ge
çilen diğer halvet kısımları sıcaklık bölümünü oluşturmakta· 

dı~. Bu kısımdan iki ayrı kapı ile ılıklık bölümüne girilir. 

llıklığa bir kapı ile helôlar bağlanmıştır. Tüm hacimler kub
be ile örtülüdür. Yalnız helônın ön kısmı tonoz örtülüdür. 

Soğukluk bölümü kare planlı ve sekiz köşeli kasnağa otu
ran bir kubbe ile örtülüdür. Pencereleri yuvarlak kemerli ve de
mir parmaklıklıdır. 

1684 ve 1759 yıllarında onarım görmüştür. 
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BA$CI İBRAHİM HAMAMI 

Maksem Semti civarında, Başçı İbrahim Camisinin yanın
dadır. Fatih döneminde Başçı İbrahim tarafından yaptırılmıştır. 

Başçı İbrahim Camisi ile Hamamı arasında yaklaşık 1,00 
metrelik bir uzaklık bulunmaktadır. Harap ve boş olan hamam 
bir zamanlar dokuma fabrikası görevini yapmış. bu yüzden de 
bi'ırıvesinde bircok deqişiklikler yapılmıştır. 
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Tek hamam sınıfından oıan yapının. soğukluk kısmı sıcak
lık bölümüne oranla daha büyük boyutlardadır. Soğukluk kıs
mı dıştan sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Sekizgen 
kasnağın köşelerinde bulunan yaprak ve stalaktitler sonradan 
yapılan kalın sıva tabakası ile kapatılmıştır. Stalaktitlerin yeri
ne biçimsiz sarkmalar yapılmıştır. 

llıklık bölümünün sağ ve solunda usturalık ve helôlar mev
cuttur. Bu hacimlerin üzeri de kubbe 11.e örtülüdür. 

Sıcaklık bölümü 6,55X10,60 metre ıc ölçüsünde olup uc
genler aracılığı ile geçişin sağlandığı tek kubbe ile örtülüdür. 
Dikdörtgen alon, kemer !erle kareye indirgenerek üzerine kub
be oturtulmuştur. Kemer ve beden duvarı arasında c ·, ")i az 
olan birer eyvan bulunmaktadır. 

Sıcaklıktan sonra dilimli kemerli kapıları bulunan iki hal
vet hücresi mevcuttur. Halvet hücrelerinin kapıları büyük bi; 
yeğniltme kemerleri altındadır. 

Dış cepheler, yerden 2,00 metre yüksekliğe kadar tuğla ve 
moloztoş örgülü olup, aralarda tuğla hatıllarla beslenmiştir. Bu 
yükseklikten sonrası tamamen tuğla ile örülmüştür. Kubbe kas
nağı yükseltilerek, kubbe üzeri kiremitle kaplanmıştır. 

Bugü.n boş ve harap bir durumda olan hamamın onarılma
sı ve korunması gereklidir. 
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CIKCIK (GIRCIK) HAMAMI 

Çekirge Semtinde, Hüdavendlgôr Camisinin doğusunda
dır. Yap)m tarihini ve yaptıranı belirleyecek hiç bir yazıt yoktur. 
Doğusundaki Hüdavendigôr Camisi ile aynı döneme ait olma
sı kuvvetli bir ihtimaldir. 

Önünde bulunan giriş hacmi yakın zamanda yıkılmış. sa
dece sıcaklık bölümü ve bu bölümdeki helôlar ile güneyde yer 
alan iki hücre kalmıştır. 

6,60X6,60 metre iç ölçülerindeki büyük, tek kubbeli mekô
nın üzerini örten kubbe dıştan oniklgen kasnağa, içten prizmo
tlk ucgenlerden oluşan bir Kuşağa oturmaktadır. Kubbe ete
ğinde biri ince, diğeri daha geniş iki tiriz· dolanmaktadır. Kub
benin tam ortasında daire biçimli bir pencere mekônı ve he
laları aydınlatmaktadır. Yıkanma kısmının ve helôlaların çatısı 

tek bir eğimle kubbeyi örten kısma dayanmaktadır. 

Güney yönünde daire keşitli tonoz örtülü, alçak ve dar iki 
hücre vardır. Kapıya yakın olan hücre 1,35X5,12 metre le ölçü
sünde olup devamlı akan sıcak suyu ile halkın parasız olarak 
yıkanmasını sağlamaktadır. Yanındaki hücre ise bugün depo ola
rak kullanılmaktadır. 

Cıkcık Hamamı 
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Batı duvarına sıralanan beş adet helô onarım görmüş, 
asıl biçimini kaybetmiştir. Bu helôların sıcak bölümünde bu
lunması, doğusunda bulunan Hüdavendigôr Camisine gelen
lerle, cevre halkının ihtiyacını karşılamak için sonradan yapıl
dığı kanısını uyandırmaktadır. Küçük ölçüleri ile hoş bir görü
nümü olrırı hamamın ısıtma düzeni yoktur. 

ÇAKIR AGA HAMAMI 

Kale eteğinde, Tophane'ye çıkan yolun solunda yer alan 
hamam, Sultan il. Murad döneminde 6ursa ve lstanbul Subaşı
sı. Sekban Başı ve Çakırcı Başı görevlerini yürüten Çakır Ağa 
tarafından yaptırılmıştır. 

Hamam, çifte hamam sınıfından olup kadınlar ve erkekler 

kısmının sıcaklığı genişletilmiştir. Dipte iki halvet yer almakta" 

dır. Soyunma hacimleri de kare bir mekôndan ibarettir. Üzeri 
kubbe ile örtülü, kubbe kasnağı ikinci bir ilôve kasnakla yük

seltilmiştir. Erkekl~r kısmı kadınlar ~ısmınaan daha büyük 'bir 

alana oturtulmuştur. Duvarlar kesme taş ve tuğla ile örülmüştür. 

Hamama gelir sağlamak amacı ile kuzey ve batı cephesi

ne bitişik dükkônlar yapılmıştır. 1962 yılında büyük copta ona

rım yapılmış olup bugün hamam işlevini sürdürmektedir. 

Çakır Ağa Hamamı 
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ÇEKiRGE HAMAMI 

Çekirge semtinde 1. Murad Caddesi üzerinde. Askeri Has
tanenin önünde, yol seviyesinin altında kalan tek hamamdır. 

XIV. yüzyılda (1365 - 1370) inşa edilmiştir. Kadınlarca şi
falı ve kutsal bilinen hamam parasız yıkanmak üzere yapıl
mıştır. 

Yoldan birkaç basamak inildikten sonra yapıya giriş sağ
ıanır. Giriş kapısı üzerinde tuğla ile deniz dalgası motifi işlen
miştir. Uzunca bir koridordan soğukluk bölümüne geçilir. So
ğukluğun üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiş içeride 
tromplarla ı?ağlanmıştır. Bu bölümden yine dikdörtgen planlı 
başka bir koridora geçilmektedir. Bu koridora sıcaklık. ustu
ralık bir helô bağlanır. Sıcaklık bölümünün uzeri kubbe ile. ör
tülüdür. 

Yapının beden duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüş
tür. Örgü sırasında iki sıra kesme taş, bazen iki bazen de üç 
sıra tuğla kullanılmıştır. Ayrıca taşların arasında dikey tek tuğ
la konmuştur. Yan duvarlarda kesme taş yerine düzgün olma
yan iri taşlar kullanılmıştır. Yapının kubbeleri dıştan betonla 
kaplıdır 

DAVUT PAŞA HAMAMI 
Bit Pazarında yer alan hamam, 1485 yılında Sultan il. Bô

yezid'in Sadrazamı Davut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu
gün asıl işlevini kaybetmiş, mobilyacı dükkônı olarak kullanıl

maktadır. 

Tek hamamdır. Soğukluk bölümü sekizgen planlı olup 
üzeri kubbe ile örtülüdür. Beden duvarlarından kubbeye geçiş 
içeride baklavalı kuşakla sağlanmış, dışarıda ise iki katlı kas
nağa oturtulmuştur. 

llıklığa bir merdivenle geçilir. llıklık ortada· iki duvara otu
ran kubbeli bir hacim ile buna bağlı üzeri kubbe ile örtülü üc 
hacimden oluşmuştur. Bu hacımıer usturalık ve helô görevini 
yapmaktadırlar. 

ll ıklık bölümünün ortasındaki geçitten sekizgen planlı sı
caklık bölümüne !Jecilir. Sıcaklık, iki eyvan ve· beş küçük hüc
re ile eyvanlara yanlardan bağlanan dört halvetten oluşur. 
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Yapı moloztaştan gerçekleştirilmiş, kubbe üzerileri tuğla 
ile örtülmüştür. 

Yazılı kaynaklarda hamamın. 1544 - 1570 - 1571 - 1785 ve 
1903 yıllarında onarım gördüğü belirlenmektedir. Bu onarımlar 
sonucu hamam bugün özelliğini kaybetmiştir. 

DEMIRTAŞ (TiMURTAŞ) HAMAMI 

Yeni yol üzerinde. Gazcılar Kavşağında yer alır. Yıldırım 

Bôyezid döı;ıeminde Demirtaş Paşa'nın oğlu Oruç Bey tarafın
dan XIV. '(üzyılın sonlarında yaptırılmıştır. 

Tek hamamdır. Doğu-batı yönünde dikdörtgen bir alan 
üzerine oturmaktadır. 

Giriş kapısı kuzey yönünde olup kavsarası yedi sıra sta
laktitlidir. Hamamın soğukluk bölümü 15,75X17.85 metre ıc öl
çüsünde ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiş içeride 
prizmatik üçgen (badem) !erden oluşan bir lqJşak ile sağlan
mıştır. 

llıklık bölümüne soğukluğun doğusundaki bir kapıdan ge
çilir. llıklık bölümünün üzeri tonoz ve kubbe ile örtülüdür. To-
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noz eyvanın üzerini örtmektedir. Buraya bağlı bir halvet. l,!Ştu
ralık ve· helônın üzeri de kubbe ile örtülmüştür. llıklıktan kemer
li bir geçitle göbek taşının bulunduğu sıcaklık bölümüne ge
çilir. 

Sıcaklık bölümünde iki büyük halvet yer almakta olup, 
üzerieri kubbe ile örtülüdür. Hamamın külhan kısmı yapının do
ğusunda ~er almaktadır. 

Yapı bir sıra tuğla, bir sıra moloztaşla inşa edilmiştir. 

Kaynaklarda, hamamın XVI. yuzyııın ilk yarısında harap 
olduğu, bu sırada Rüstem Paşa tarafından hamamın taşları sa
tın alınarak, Yeni Kaplıca'nın inşaasındo kullanıldığı belirtil
mektedir. Demirtaş Hamamını Molla Celebi satın alarak 1567 
tarihinden önce .onarmıştır. Son yıllarda ise Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce onarılmıştır . 

Demirtaş Hamamı 
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Demirtaş Hamamı Planı 

EMiR SULTAN HAMAMI 

Emir Sultan Semtinde, aynı adlı caminin güney köşesinde 
yer almaktadır. Tek hamam sınıfından olup Yıldırım Bôyezid'in 
Kızı, Emir Sultan'ın Zevcesi Hundi Sultan tarafından 1426 ta
rihinde yaptırılmıştır. Yapının malzemesi taş ve tuğladır. 

12,35X34,75 metre ölçüsünde, dikdörtgen bir alan üzerine 
oturmaktadır. Soğukluk bölümü kare planlıdır. Üzeri kubbe ör
tülü iken yıkılmış, üzeri düz çatılı hale getirifmşitir. Soğukluk 
bölümünden kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü bir mekôndan 
yirmidört helezoni dilimli kubbeli ılıklığa geçilir. Bu mekôna he
Jô, usturalık ve iki halvet hücresi bağlıdır. Ilıklıktan üç eyvanlı 
ve iki halvetli sıcaklık bölilmüne geçilir. Göbek taşının üzerin
deki kubbe kıvrımlı bir kuşağa oturmaktadır. 

Yapı. 1622, 1670 ve 1712 yıllarinda onarım görmüştür. 
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Emir S ultan Hamamı Planı 

İBRAHİM PAŞA (ESKi} HAMAM! 

Kale içinde. Devlet Hastanesinin yanında yer alan hamam 
Sadrazam Candarlı Halil Paşa'nın oğlu Sadrazam lbrahim Pa
şa tarafından eşi Hatice Hqtun'a, gelir olsun diye, XV. yüzyılın 
ikinci yarısında yaptırılmıştır. Bugün çok harap durumdadır. 

Tek hamamdır. Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş dizisi ile 
gerçekleştirilen duvarlar, kirpi saçakla son bulmaktadır. Yük
sek. dikdörtgen biçimli giriş portalinde iç · içe iki kemer yer alır. 
Giriş bu kemerlerin oluşturduğu boşluktan sağlanır. 

lbrahim Paşa Hamamı 
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Soğukluk bölümünün iki duvarı ve kubbesi yıkılmıştır. lf ıklık 
bölümüne, köşeye yakın bir kapıdan girilir. 

llıklık bir tam ve iki yarım kubbe ile örtülüdür. Kubbede 
dört sıra stalaktit yer alır. Yarım kubbelerin ise tümü stalaktit
lerle kaplıdır. llıklıktaki sivri kemerler arasında kalem işçiliği 

görülür. Yarım kubbelerin oturduğu duvarlarda basık kemerli 
sağır nişler yer alır. 

Dipteki iki halvete çapraz kapılardan girilmektedir. Sağ
daki kare planlı olup duvarlarında üç dilimli hücreler yer alır. 

Üzeri yedi sıra stalaktitli kubbe ile örtülüdür. Soldaki ise sekiz 
köşeli kaideye oturan bir kubbe ile örtülü olup kubbeleri fe
nerlidir. 

lbrahim Paşa Hamamı 
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lbrahim Paşa Hamamı Planı 

ESKİ YENi (ÖRDEKLi) HAMAMI 

Abdal Mehmed Mahallesi, Güzel Kız Sokağında yer alır. 
Hamam Yıldırım Bôyezid döneminde yapılmaya başlanmış. bu 
arada Timur Olayı nedeniyle yapımı yarım kalmıştır. Çelebi 
Sultan Mehmed döneminde tamamlanmıştır. 

Yapının malzemesi tuğla ve taştır. Duvarlar üç dizi tuğla, 
bir dizi kesme taşla örülmüştür. 

Çifte hamam sınıfındandır. Kadınlar bölümünün soyunma
lığı 10,50 metre çapında sekizgen kasnağa oturan tek kubbe 
ııe örtülüdür. 7,00 metre çapındaki kubbe ile örtülü ılıklıktan sı
caklık bölümüne geçilmektedir. Sıcaklık bölümü dikdörtgen 
planlıdır. İki yanında eyvanı bulunan mekôndan dar bir kapı ile 
halvetlere girilir. Halvetlerin üzeri de kubbe ile örtülüdür. 

Erkekler bölümü kadınlar bölümündeki planı yansıtmakta

dır. Yalnız ılıklık bölümünde helôlar ve bir halvet oluşturul

muştur. 

Hamamın bugün bazı kubbeleri yıkılmış olup Belediye de
po olarak kullanmaktadır. 
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EVNE BEY HAMAMI 

Eyne Bey Medresesi'nin bitişiğinde yer olmaktadır. 1674 
yılında Eyne Bey Subaşı tarafından medrese ile beraber yaptı
rılmıştır. Küçük boyutlarda ve tek hamam sınıfındandır. Soyun
malık bölümünün cephesi ahşapla kaplıdır. Buradan ılıklık bö
lümüne geçilir. llıklık altı köşeli kasnağa oturan kubbe ile ör
tülüdür. Sıcaklık bölümünün üzeri de kubbe ile örtülüdür. Kub
be içeride baklava motifleri veren bir kuşağa, dışarıda kasna
ğa oturmaktadır. Bir hciİveUolup taş ve tuğoldon inşa edilmiştir 
Bugün hamam olarak işlevini sürdürmektedir. 

HANZADE (HANÇERLi) HAMAMI : 

Pir Emir Mahallesinin kuzeyinde, bahçeler içinde, harap 
bir durumda olan tek hamamdır. 1524 yılında il. Bôyezid'in oğ
lu, Mahmud'un kızı Hançerli Sultan Fatma tarafından yaptırıl· 

mıştır. 

Hamamın soyunmalık kısmının yıkıldığı belirgin duvar iz
lerinden anlaşılmaktadır. 9,12X13,90 metre iç ölçüsündeki so
yunmalıkton kavsorosı bozulmuş, sivri kemerli bir kapı ile ılık

lık bölümüne geçilir. llıklığın doğusunda 2,05X2,25 metre iç öl
çüsünde bir hücre yer olmaktadır. Duvarlarındaki boru izlerine 
göre usturalık ve helô yeri olduğu anlaşılan hücre pandantif
lerle geçişin sağlandıgı bir kubbe ile örtülüdür. Kubbede on
dört adet aydınlık deliği bulunmaktadır. 

llıklık bölümü. 2,25X2,25 metre iç ölçüsünde, kare planlı 

olup sivri hafifletme kemerlı:ır i ve pandantifler üzerine oturan 
tek kubbe örtmektedir. Kubbede oniki aydınlık deliği vardır. 

0,70 metre genişliğinde, sivri kemerli bir kapı ile sıcaklık 
bölümüne geçilir. 5,60X6,70 metre iç ölçüsündeki sıcaklık bö
lümü, doğu, batı ve güney yönündeki çift merkezli kemerle, ku
zeydeki hafifletme kemeri ve pandontifler üzerine oturan dış

tan sekizgen kasnaklı kubbe ile örtülüdür. Kubbe ortasında 

daire, çevresinde nltıgen biçimli aydınlık pencereleri bulunmak
rnaır. Kubbe eıeginde bir sıra staıaktltii kuşağın bazı yerıerı 

orijinaliiğini korumakta . diğer kısımları ise dökülmüş haldedir. 
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Kubbeyi taşıyan kemerlerle beden duvarları arasında 0,70 met
re genişliğinde üzerinde aydınlık delikleri bulunan aralıklar 

vardır. Bu aralıklar doğu, batı ve güney yönlerde olup kuzeyde 
yoktur. 

Güney duvarının her iki ucunda 1,20X1 ,20 metre ölçü
sündeki kemer ayaklarının iki yüzünde yerden 1,50 metre yük
seklikte, 0,32 metre derinliğir;ıde, 0.43 metre genişliğinde ke
merleri dilimli olan nişler yer almaktadır. Güney duvarının or
tasında su deposu bölümüne geçilen· 0,40X0,70 metre ölçüle
rinde sivri kemerli açıklık örülerek kapatılmı$tır. 

Sıcaklık kısmından sivri kemerli bir kapı ile kuzeybatı yö
nündeki 2, 15X2.20 metre ic ölçülerinde olan hücreye geçilir. 
Duvaralr ve dört sıra mukarnaslarla süslü köşe bingileri üze
rine ondört aydınlatma deliği bulunan kubbe oturmaktadır. 

Hücrenin doğusunda 0.46X0,72X1,38 metre ölçülerinde sivri 
kemerli bir niş yer al~aktadır. Köşe mukarnasları arasında al
~ı kabartmadan dairı:: rozetler birbirlerinden farklı bicimde ya
pılmış ancak bazı yerleri dökülmüştür. 

Güney yönünde 2,54X7,07 metre iÇ ölçüsündeki su deposu 
bölümünün üzeri tuğla örgülü beşik tonoz örtülüdür. Tonozun 
ortasında dikdörtgen biçimli bir aydınlatma penceresi bulun
maktadır. 

Hamamın beden duvarları moloztaşrkubbe, tuğla ile örül
müştür. Kapı kemerleri tuğla olup bedeı. duvarlarında yer yer 
kırık tuğla parçaları kullanılmıştır. Çok ~arap ve terkedilmiş du
rumda olan yapının onarılması ve korunması gereKlidir. 

HAVDARHANE HAMAMI 

Haydarhane Mahallesinde yer alan hamam Fenôri Ahmed 
Paşa tarafından XV. yüzyılda yaptırılmıştır. lstanbul'daki bir 
mescid ile Fenôri İsa Camisinin vakfıdır. · 

Hamam küci.ık bir ~la~ üzerine moloztaş ve tuğla ile inşa 
edilmiştir. Soğukluk bölümü diğer bölümlere göre oldukça bü
yük tutulmuştur. 10,20X10,20 metre ic ölçüsünde, kare planlı

dır. Üzeri tek kubbe ile örtülüdür. 
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Haydarhane Hamamı 

Sogukluk bölümünden bir kapı ile ılıklığa_ geci~_ir:. 11.ı.klığın 
yanında usturalık ve helôlor yer almaktadır:. llı~.lık bolumund~n 
kare planlı. ortasında göbek taşı ?ulunan, uzerı tek kubbe ıle 
örtülü sıcaklık bölümüne geçilir. iki yanında eyvanlar yer alır. 
Eyvanlar kubbeli kısımdan kemerle ayrılmıştır. 

llıklık bölümüne kare planlı. üzeri kubbe ile örtülü iki hal
vet açılır. Tüm kubbelerin üzerinde yedi adet te_pe aydınlatma 
fenerleri yer olmaktadır. 

HORH()R HAMAMI 
Çekirge Semtinde Havuzlu Park içinde yer alan hamam 

kadın ve erkeklere mahsustur. Bugün yapılan onarımlarla as-

lından uzaklaştırılmıştır. 

İNCİRLİ HAMAMI 

incirli Caddesi üzerinde yer alan hamam XV." yüzyılın son 
çeyreğinde Ahmed Paşa Fenôri'nin kardeşi Alôaddin .. Ali tara
fından yaptırılmıştır. Tek hamam sınıfından olup bugun kadın
lar hamamı olarak kullanılmaktadır. Yapı malzemesi olarak taş 
ve tuğla kullanılmıştır. 

1945 yılında onarılmıştır. 
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KARA MUSTAFA KAPLICASI 

Kara Mustafa Kaplıcası Çekirge Semtinde, Yeni Kaplıca 
yanında ver almaktadır. 1490 yılında Hamza Beyin torunu Kara 
Mı.ıstafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 

. ~ir ev görünümü veren yapı soğukluk görevini üstlenmiş 
dıkdortgen planlı bir mekôna bağlı iki küçük hücre ile yine bu
na bağlı dikdörtgen planlı koridordan geçilen bir sıcaklıktan 
oluşmuştur. Sıcaklık kısmının üzeri tonoz örtülüdür. Yekpare 
mermer şadırvanı ile havuzu ilginçtir. 

K.ara Mustafa Kaplıcası 

KAYAN (KAYGAN - DÜLGER) HAMAMI 

Kayan Camisinin batısında . üç cephesi de sokağa bakan 
bir yapıdır. XV. yüzyılın başlarında Vezir Koca Mehmed Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. 

Eskiden Dülger Hamamı olarak bilinen yapı bugün Kayan 
ve Kaygan isimleri ile anılmaktadır. 

Çifte hamam sınıfından olup hamam işlevini kaybetmiş, 
kereste deposu ve konserve fabrikası olarak kullanılmaktadır. 

Erkekler kısmının s<?.ğukluğu yaklaşık bir kenarı 13,00 met
re olan kare planlıdır. Uzeri baklavalı kuşağa oturan bir kub
be ile örtülüdür. Buradan helezoni kubbeli ılıklık bölümüne ge
çilir. llıklık 7.40X5,20 metre boyutlarındadır. Bu bölümde hama
mın helôsı bulunmaktadır. 
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Sıcaklık, sekiz köşeli kasnağın taşıdığı kubbe ile örtülü 
olup kare planlı iki halveti bulunmaktadır. 

ı<adınlar kısmı, giriş yan cepheden sağlanmış soğukluk 

bölümü 9,80X12,85 metre boyutlarında, bir kısmının üzeri bak
lavalı kuşağa oturan kubbe ile örtülüdür. Soğukluktan iki ayrı 

kapı ile ılıklık ve sıcaklık bölümlerine geçilir. Bölümlerin tümü 
yedi adet olup üzerleri kubbe ile örtülüdür. Sokak cephesinde 
kalanlarda kubbeye geciş yuvarlak tonoz. içeridekiler ise bak
lavalı kuşaklarla sağlanır. 

Özgün planında beş dükkônın yer aldığı vakfiyesinden öğ
renmekteyiz. 

Yapıda malzeme olarak kesme taş ve tuğla kullanılmış ve 
üzeri sıvanmıştır. 

KECELİ HAMAMI 

Çekirge Semtinde 1. Murad Caddesi ile Selvi Sokağın ke
siştiği köşede yer alan hamam. Fatih döneminden önce yapıı

mıştır. 
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Kare planlı. üzeri kısmen kubbe, kısmen de kiremitli çatı 
ile örtülmüştür. Çatının altına isabet eden soyunma yeri 
6.40X9,90 metrelik dikdörtgen biçimdedir. 

llıklık bölümü kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülüdür. 
Üç yanında üç kurnası vardır. 

Sıcaklık bölümü dikdörtgen planlı üç yanda birer niş içeri
sinde birer kurna bulunmaktadır. Sıcaklık bölümünün üzeri 
kubbe ile örtülüdür. 

KÜKÜRTLÜ KAPLICA 

Çekirge Semtine çıkış yolu yakınında, Yeni Kaplıca'nın ya
nında yer alan yapının erkekler kısmını Murad Hüdovendigôr. 
kadınlar kısmını ise Sultan Bôyezid yaptırmıştır. Kaplıcaya son
radan çeşitli dönemlerde yeni mekônlar eklenmiştir. 
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Kükürtlü Kaplıcası Planı 

tioyunmalık kısmı çok aydınlık ve ferah bir mekôndır. Bu 
mekôn Sultan il. Bôyezid döneminde eklenmiştir. Soyunmalık 
bölümünden bir kapı ile iç kısımlara geçilir. İlk mekôn kare 
planlı, üzeri çapraz tonoz örtülü olup bir seki üzerinde kurna 
yer almaktadır. Soldaki bir kapı ile asıl sıcaklık bölümüne ge
çilir. Bunun üzeri de tonoz örtülüdür. Ortada bir göl3ek taşı 

ve çevresinde birbirlerinden ayrılmış kurnalı musluklar yer al
maktadır. 

Buradan depilaterium olarak kullanılan ve yine eski bina
ya ait bir bölüme geçilir. Üzeri çapraz tonoz örtülüdür. Ayrıca 
camekônlı soyunmalık kısmından sonra gelen çapraz tonoz ör
tülü mekôndan üzeri kubbe ve yarım kubbelerle örtülü dik· 
dörtgen bir mekôna geçilir. 

Beoeıı duvarlarından kubbeye g~çiş dıştan çift kasnakla 
sağlanmış ve kubbenin üzeri tuğla ile kaplanmıştır. 

1681 - 1682 yıllarında onarım görmüştür. 

KÜPLÜCE HAMAMI 

Çekirge Semtinde bulunan hamam bugün banyo olarak 
kullanılmaktadır. Büyük bir bölümü yıkılmış, asıl yapıdan sa
dece tonoz örtülü bir mekôn kalmıştır. Bugün hamam işlevini 

kaybetmiştir. 

MAHKEME (İBRAHİM PAŞA) HAMAMI 

Başak Caddesi üzerinde, İbrahim Paşa Camisi yanında yer 
alır. Önünde büyük bir çınar ağacı bulunmaktadır. 

Hamamın 825 H. (1421) tarihli vakfiyesinden Candarlı İb
rahim Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından yaptırıldığı belir
tilmektedir. İbrahim Paşa İznik'teki imareti için bu hamamı ve 
yedi köyü vakfetmiştir. 

Çifte hamam sınıfındandır. Kubbeli mekônların yanı sıra 

. .; içe eyvan uygulaması yapılmıştır. llıklık bölümü olnıayıp doğ
rudan sıcaklık bölümüne geçilmektedir. 

Yapı kesme taş, araları üç sıra tuğla ile inşa edilmiştir. 

Duvarlar üç sıra kirpi dizisi ile son bulur. 
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Mahkeme Hamamı Planı 

Erkekter kısmt; Sivri kemer içine yerleştirilmış stalaktitle 
bezeli bir nişe sahip porta lden soyunmalık bölümüne girilir. 
Soyunmalık 11,00X11,00 metre iç ölçülerindedir. 

Mekônın üzeri kubbe ile örtülü olup köşelere yarım küre
ler y~rleştirilmiştir. Soğukluk bölümündeki sekiz köşeli havu
zun kenarları dilimli siv.ri kemerli kitôbelerle süslüdür.. 

Sıcaklık bölümünün kubbesi de sekiz köşe kaideye oturur. 
Göbek taşı renkli mermerden yapılmıştır. Ayrıca bir havuz ve 
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fıskıyesi bulunmaktadır. Dilimli kemerli iki eyvandan üç halvete 
geçilmektedir. Halvetlerin üzeri kubbe ile örtülüdür. 

Usturalık bölümünün kubbesi kıvrımlarla süslüdür. 

Kadınlar kısmı; Erkekler kısmına benzer bir plan göster
mekte ise de eyvanlar farklı yerlere yerleştirilmiş olup üzerle
ri tonoz örtülüdür. Eyvanların birinden üç halvete geçiş bulun
maktadır. Kadınlar kısmına yan cepheden geçilmektedir. 

Yapının 1490 ve 1593 yıllarında onarıldığı kaynaklarda be
lirtilmektedir. 

MUALLİMZADE HAMAMI 

Davutkadı Semtinde, Davutkadı Camisinin karşısında yer 
alır. 1572 yılında Muallimzôde Ahmed Efendi tarafından yaptı
rılmıştır. 

Muallimzôde Ahmed Efendi. Zeyniddin Hafi Mahallesinde 
ve Aksu'daki cami, okul ve zaviyesine gelir getirmek amacı ile 
yaptırmıştır. 

Tek hamam sınıfından olup kesme taş ve tuğla ile inşa 

edilmiştir. Sonradan yapılan oncırımlarlo aslından uzaklaş

mıştır. 

MURADİYE HAMAMI 

Muradiye Semtinde, aynı adlı medresenin batı yönünde, 
dört yol ağzında yer alır. Sultan il. Murad tarafından 1426 yılın
da yaptırılmıştır. Bugün çok harap durumdadır. 

Hamamı; soğukluk, ılıklık, iki halvet ve külhan bölümlerin
den oluşmaktadır. 

Yapıya sivri kemerli monimantal bir kapı ile girilmektedir. 
SoÇjukluk kısmı 9,95X9,95 metre iç ölçülerinde kare planlıdır. 

Üzeri kubbe ile örtülü olııo sekizaerı iki kasnaaa oturmnktadır. 
Kubbenin uzerı dıştan kiremitle kaplıdır. Soğukluk bölümünu 
sivri kemerli altı pencere aydınlatmaktadır. Soğukluğun güne
yindeki kapıdan ılıklık bölümüne geçilir. llıklığın iki yanında üze
ri kubbe ile örtülü eyvanlar yer almaktadır. Bu bc!ümden hal
vetlere geçilmektedir. 
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Yaklaşık 0,50 metre kalınlığında olan beJen duvarları üc 

sıra moloztaş. üc sıra tuğla hatıllardan oluşan bir örgü sistemi 
ile inşa edilmiştir. Kemerler ve kasnaklar kesme taşla inşa 

edilmiştir. 

Bugün depo olarak kullanılan hamam 1523, 1634 ve 1742 
yıllarında onarım gördüğü yazılı kaynaklarda belirtilmektedir. 

NALINCILAR HAMAMI 

Hüdavendigôr, Golle Pazarı, Postacılar, Tahıl Pazarı adla

rı ile anılan hamam Tuz Pazarı Çarşısında bulunmaktadır. Bugün 

depo ve imalôthane olarak kullanılmaktadır. 

Çitte hamamdır. Beden duvarları taş ve tuğla ile örülmüş

tür. 28.00X50,00 metre boyutlarında bir alan üzerine inşa edil

miştir. 

Kadınlar kısmının soyunmalık ve ılıklık bölümleri yıkılmış

tır. Sıcaklık, ortada kubbeli bir bölüm, ik yanında eyvan ve üze

ri kubbe ile örtülü iki halvetten oluşmuştur. 
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Erkekler bölümünün soyunmalık kubbesi çökmüştür. llıklık 

bölümü 8,30 metre çapında, yirmiiki dilimli kubbe ile örtülüdür. 

Ayrıca helô ve usturalık mekônları da buraya taşınmaktrıdır. 

Dört ana yöne eyvanlarla açılan sıcaklık bölümü adetô hir haç 

şeklinde olup, haçın kolları arasında dört halvet hücresi yer 

alır. Külhanların bazılarının kubbeleri çökmüştür. 

1572, 1631 ve 1791 yıllarında onarıldığı yazılı belgelerden 

saptanmaktadır. 

NASUH PAŞA HAMAMI 

Set başı Semtinde. köprüden bir önce·ki sokak içinde, yer 
alır. Sultcın il. Bôyezid dönemi sadrazamla~ından Mesih Meh
med Paşa tarafından XV. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır. 

Mesih Paşa tarafından yaptırılan hamama bugün Nasuh 
Paşa denmesinin nedeni uzun yıllar yapıya mütevellilik yapan 
Mevlôna Nasuh ve oğlu Mehmed'in adından dolayı halk arasın
da bu ad verilmektedir. 

Aslınaa çifte hamam iken masrafları karşılamadığı ge
rekçesi ile kadınlar kısmı yıktırılmış, satılmış ve bedeli erkekler 
kısmına harcanmıştır. 

Kesme taş ve tuğladan örülmüş duvarlar kirpi saçakla son 
bulur. Kubbelerin üzeri dıştan kiremitle örtülüdür . 

Hamam. soğukluk. ılıklık. sıcaklık ve halvet bölümlerin
den oluşmaktadır. Soğukluk bölümünün bir kenarı 10,70 metre 
uzunluğunda. kare planlıdır. Bölümün üzeri kubbe ile 'örtülü 
olup, kubbeye geçiş içeride tromplarla . dışarıda bir kasnakla 
sağlanmıştır. Köşe trompları bademli ve püsküllü stalaktitlerle 
süslenmiştir. 

Soğukluk bölümünü. kasnaktaki yuvarlak kemerli üç pen
cere ile beden duvarlarında farklı ölçülerde altlı ve üstlü pen
cereler aydınlatmaktadır. 

Sogukluk bölümünden ılıklığa geçilir. llıklığın kubbesinde 
yaprak ve karşılıklı bademlerden oluşan bir dizi yer almaktadır. 
Ayrıca oniki tepe camı ile bir fener de kubbeye yerleştirilmiş
tir. llıklığın yan mekônının kubbesinde ise kubbecikler ile üze
rinde aydınlık pencereleri bulunmaktadır 
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Nasuh Paşa Hamamı 

Beş eyvanlı sıcaklık bölümü altıgen planlıdır. üzeri kub
be ile örtülüdür. Yan eyvanların üzerileri , tonoz örtülü olup 
sarkmalar ve tepe camlı kubbeciklerle süslüdür. Yanlardaki iki 
halvete geçişi sağlıyan eyvan, XV. yüzyıl çinileri ve renkli mer
merlerle kaplanmıştır. 

Yazılı kaynaklarda 1555, 1568 ve 1588 yıllarında onarım 
gördüğü belirlenmektedir. Bugün sağlam olan yapı hamam iş

levini sürdürmektedir. 

OMUR BEY (UMUR BEY) HAMAMI . 

Umur Bey Mahallesinde, aynı adlı caminin güneyinde çık
maz bir :;okağın köşesinde yer alır. 1430 yılında Kara Timurtaş 
Paşanın oğlu Omur Bey tarafından yaptırılmıştır. Omur Bey; 
Çelebi Mehmed ve il. Murad döneminin ünlü emirlerindendir. 

Tek hamam sınıfından olan yapı, dikdörtgen bir alan üze
rine oturmaktadır. Soğukluk bölümü 10,75X11.00 metre iç öl
çülerinde olup üzeri sekizgen kasnağa oturan tek kubbe ile 
örtülüdür. Soğukluk bölümünden 3,37X3.82 metre iç ölçülerin
deki ılıklık bölümüne. yedi basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. 

Bu mekônı takiben üzeri kubbeyle örtülü. iki· eyvanlı, dört 
halvetli sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Halvetlerin üzeri de 
kubbe ile örtülüdür. 

Duvarlar üç veya iki sıra tuğla. iki sıra kesme taş ve ara
larında dikey birer tuğla düzeni ile gerçekleştirilmiştir. 

Soğukluk bölümünü aydınlatan pencereler yuvarlak ke
merli, demir parmakl ıklıdır. Sonradan bu pencerelerin üst kıs
mına birer pencere daha açılmıştır. 
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ORHANGA7.I HAMAMI 
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1

1339 yılında Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. Koza 
Han ın batı yanında yer alır. Orhan Gazi'nin Bursa'da yaptırdı
ği ikinci hamamdır. 

Bu çitte hamam, dört eyvanlı, dört halvetli, 12.oox12.oo 
~~~-rel~·k· bir soyunmalık ve ılıklık bölümünden oluşan erkekler 
bolumu ıle ona yandan uzunlamasına bitişen iki halvet, ılıklık ve 
10.oox10.oo metre ic ölçüsündeki soyunmalık bölümünden iba
ret kadınlar kısmından meydana gelmiştir. 

Duvarlar kesme taştan, kubbe kasnakları üç sıra tuğla 
bir sıra kesme taş örgülüdür. ' 

Hamamın gelirini Orhan Gazi Tophane'de bugün tamamen 
vıkılmış olan Medreseye vakfetmiştir. 

1958 yılındaki yangınaan sonra yapılan onarımlarla hamam 
?,arşı ~ekline dönüştürülmüştür. 1584, 1678 ve 1962 yıllarında 
onemlı onarımlar görmüştür. 
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PERŞEMBE (KADI - HAMAM-1 ATIK) HAMAMI 
Cumhuriyet Caddesinin kuzeyinde, Tayakadın Semtine 

inen yolun köşesinde yer alan tek hamamdır. Yaptıran Hasan· 
Zôde Kadıasker Mustafa Efendidir. İstanbul'da Haydar sem
tindeki güzel cami ve medresesine vakıf olarak yaptırmıştır . 
Fatih dönemi (1490 yılından önce) yapısı olan hamamın soğuk· 
luk bölümünün cadde genişletmı:ı çalışmaları sırasında bir kısmı 
kesilmiştir. 1950 yılında çalışır durumda iken bugün boyahane 
olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle detaylı olarak inceleneme-

miştir. 

Soğukluk kubbesi, 12,50 metre çapında olup kubbeye ge
çiş içeride tonozlarla sağlanmıştır. Yandaki bir kapıdan odaya. 
oradan ılıklık böfümüne (llıklıkta usturalık ve helô vardır) ora
dan sıcaidığa geçilmektedir. Sıcaklık bölümü üç eyvanlı. köşe
ıerde hücreler bul.unmaktadır. Eyvan kubbeleri çaprazlarla. 
hücrelerinki baklavalı kuşakla duvara oturur. 

Yapı üç sıra tuğla. bir sıra moloztaşla inşa edilmiştir. Ya
pının çevresi dükkônlarla çevrilidir. Zamanla' toprak dolması ve 
yol çalışrııası ile hamam çukurda kalrııştır. 
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REYHAN HAMAM! 

1 
Reyhan Mahallesinde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer 

u ır. il. Murod'ın h.o~em ağalarından Reyhan Paşa tarafından 
835

k ~: (1431) tarıhınde Yenişehir'deki zaviyesine gelir getir
me uzere yaptırılmıştır . 

.. .. T~k .~omam sınıfındandır. Dışarıdan bakıldığında dükk~ 
gorunumundedir Ham . ~ on 
. d 

1 
• om, sogukluk. ılıklık ve sıcaklık bö1ümle-

rın en o uşmustur. Mekônların üzerleri kubbe ile örtülmüştür. 

... .. 

Reyhan Hamamı 

Yapı 1484 ve 1969 yıllarında onarım görmüştür. Bugün d"'· 
po olarak kullanılmaktadır. ~ 

SERVİNAZ HAMAMI 

. Cekirge Semtinin ~~tı~ı~da yer alan hamam. Fatih döne-
mınde yaptırılmıştır. Şer ı sıcıllerinde (Servinaz ad ·ı h 
Molla Meh d'. h · 1 ı e meş ur 

me ın amomı) olarak bahsedilmektedir. 
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Yapılan onarım ve eklemelerle bugün aslından tızokloş

mıştır. Yalnız havuzlu. üzeri 7,00 metre çapında olan kubbe ile 
Srtülü mokôn özgünlüğünü kaybetmemiştir. 

ŞENGÜL HAMAM! 

Sultan Yıldırım döneminde. Ulu Cami için vakfedilmiş ha
mam anılan caminin kuzeyinde yer almaktadır . 

Geçirdiği yangınlar sonucu harap olan hamam bugün de· 
po olaro~· kullanılmaktadır. Yapı moloztaştan inşa edilmiştir . 

Soğukluk bölümünün bazı dıJvorlorı yıkılmış. ortada i<ub
beli kısıııı ile yor.lorda iki eyvandan oluşmuştur. Eyvanın biri 
yıkılmış. üzeri çatı ile örtülmüştür. Soğukluktan küçük mekô
no, oradan da üzeri sekiz köşe dilimli kubbe ile örtülü sıcaklık 
bölümüne geçilir. Yanlarda eyvanlar vardır. Buraya iki halvet 
bağlanmıştır. 

Batı yönünde külhan kısmı yer olmaktadır. 

Yazılı kaynaklar, yapının 1551 ve 1718 yıllarında onarır.ı 

gördüğünl.ı belirtmektedir. 

TAVUK PAZARI HAMAMI 

Cumhuriyet Caddesi üzerinde. Pirinç Hanın yanında yer 
alır. Sultan ıı. Murad tarafından XV. yüzyıl başlarında yaptırıl

mıştır. 

Yol geçmesi nedeniyle bir kısmı yıkılan yapı, çifte hamam 
3ınıfındandır. Soğukluk kısmı tamamen kaldırılmış olup. bugün 
ticari amaçla çeşitli esnaf grupları tarçıfından kullanılmaktadır. 

Duvarlar iki sıra moloztaş, bir sıra tuğla ile örülmüştür. 
Kadınlar kısmı. erkekler kısmına göre daha fazla yıkılmıştır. 

Ayakta kalan erkekler kısmının ılıklık kubbesi sekiz köşe kai
deye oturur. İçeride kubbe kuşağı bademli ve köşeler. altı sıra 
stalaktitle bezenmiştir. Yandaki eyvanın üzeri de kubbe ile ör
tülüdür. 

Sıcakl ık bölümünün üzeri kubbe ile örtülü olup. sekizgen 
bir kasnağa oturmakta. köşeler staloktitlerle bezenmiştir. 
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Tavuk Pazarı Hamamı Planı 

Halvetlerin üzeri yarım kubbe ile örtülüdür. Bunlar da mu
karnaslarla işlenmiştir. 

Hamam. 1479 - 1524 - 1617 - 1631 ve 1818 yıllarında ona
rım görmüştür. 

YAHUDİLER HAMAMI 
Altıparmak Semtinde, Yahudi Mahallesinde yer alır. Ha

mam. 1552 yılında Civan Kapıcı Başı Rüstem Paşa tarafından 
lstanbul'daki eserlerine gelir getirmek amacı ile yaptırılmıştır. 

Tek hamam sınıfından olup beden duvarları taş ve tuğL.l 

ile örülmüştür. üzeri kubbe ile örtülüdür. 
VENİKAPLICA 

Çekirge Semtinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı 
Rüstem Paşa tarafından 1520-1566 yılları arasında inşa ettiril
miştir. 

Soyunmalık bölümü iki kubbe ile örtülüdür. Kubbelerin 
capı 12.00 metre olup, bi~birlerinden kemerle ayrılmışlardır. Bu-
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radon ılıklığa geçilir. llıklık ortasındaki kubbeli , sağda ve sold::ı 

yarım kubbeli kısımları ile 19,00X9,50 metre iç ölçüsündedir. 
Yanlarda usturalık ve helôlar yer alır. Sıcaklık bölümü sekiz 
köşeli bir yıldız tertibi göstermektedir. Eyvanlar kemerlerle or
ta kısma açılmaktadır. Üzeri kubbe ile örtülüdür. Nişin birisine 
havuza gelen suyun çeşmesi yerleştirilmiş, çeşme arslan ağzı 
biçiminde bir taştan akmaktadır. Köşe eyvanlarının arasında 

oluşan üçgen planlı küçük mekônlar halvet görevini görmek
tedirler. 

Büyük banyo kapısı üzerinde çini kitôbesi yer alır. 0.40X0,50 
metre boyutlarındaki kitôbe orta boy nesih harflerle, farsça 
yazılmıştır. Kitôbede; Bino-i Rüstem Dara yazılıdır. 

Türkçesi : Rüstem Doro'nın binası okunmaktadır. 

YEŞİL HAMAM : 

Yeşil Caddesi üzerinde. türbenin batısında yer alon ha
mam. bugün yıkılmış bulunan Yeşil Medresesine gelir olarak 
yaptırılmıştır. Fatih döneminde Sofu Bedreddin, Köse, Türbe
dar Köse Ali Paşa adları ile anılan bir zat tarafından yaptırıl
mıştır. 

Tek hamam sınıfındandır. Soğukluk bölümünün üzeri tek 
kubbe ile örtülüdür. Ortada sekizgen mermer havuz yer alır. 

Buradan ılıklığa geçilir, ılıklığın sağında i<are bir mekôn, solun
da ise helôlar bulunmaktadır. llıklıktan sıcaklık bölümüne ge
çilir. Duvarların önünde sekiz adet kurna yerleştirilmiştir. Bu 
kurnalar arasına acılan kapılardan halvetlere geçilmektedir. 

YILOIRIM HAMAM! 

Yıldırım Bôyezid Camisinin batısında, eğimli bir arazide. 
Yıldırım Bôyezid tarafından XIV. yüzyılda cami, medrese ve 
imareti ile beraber yaptırılmıştır. Bugün şahıs elinde bulunan 
yapı depo olarak kullanılmaktadır. 

Küçük ve tek olan hamamın soyunmalık bölümü 8,30 met
re çapında bir kubbe ile örtülüdür. Sağ taraftaki kapıların bi
rinden ıltklık bölümün~. diğerinden helôya geçilmektedir. 
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Kare planlı ılıklık bölümü yaklaşık 4.00 metre çapında btr 
kubbe ile örtülüdür. Sıcaklık bölümü ise üzeri kubbe ile örtülü 
bir mekôn ile bir eyvan ve bunlara acılan bir halvetten oluş
maktadır. 

1605 ve 1671 yıllarında onarım görmüştür. 
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MURAD-1 (HÜDAVENDİGAR) iMARETi 

Hüdavendigôr imareti. Çekirge Semtinde, aynı adlı cami
nin batısında bulunmaktadır. İmaretin asıl yapısı Sultan Murad 
Hüdavendigôr tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra yapı yıkıl

mış. Sultan Abdulhamid tarafından 1322 H. (1904) yılında te
melden it!baren yeniden yaptırılmıştır. 

Duvarlar üc sıra tuğla , bir sıra moloztaş ile örülmüştür. 
Pencere ve kapıların söveleri kefeki taşından, kemerleri ise 
tuğla ile örülmüştür. Duvar kalınlığı yaklaşık 0,90 metredir. 

Yapıya güney yönündeki geniş kapıdan girilir. Doğu cep
hesine yerleştirilen. ince sülüsle yazılmış. tamir kitôbesi şöy

ledir : 

1 - Emirü'l-Mü'minln lmômü'l-Müslimin Hallfe-1 ResQl'ül" 
alemin Şevketıo, 

2 - Kudretlu Gaazi Sultan Abd'ül-Hamid Han-ı Sani hal
ledallahü Hilôfetehu, 

3 - ve SaltanatahQ Efendimiz Hazretleri ecdad-ı me'ôli
niyad-ı Hümayanlardan 

4 - Cennetmekan Hüdavendigôr-ı Goazi Hazretlerinin 
cümle-1 müberrôt-ı 

5 - seniyyelerlnden olan bu imareti tecdiden lnşaa bu
yurmuşlardır. 

6 - Fi 12 Recep 1324 Fi 19 Ağustos 1322. 

MURAD il. {MURADİYE) İMARETİ 

Semte adını veren Muradiye Külliyesiyle beraber XV. yüz
yılın başlarında, il. Sultan Murad tarafından yaptırılmıştır. 

Muradiye Camisinin güneybatısında, 13,00X40,00 metre 
boyutlarında olup, dikdörtgen bir alan üzerine oturmaktadır. 

Yapının beden duvarları üc sıra tuğla, bir sıra moloztaşla inşa 
edilmiştir. 
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Giriş kapısında baklava ve yıldız, giriş eyvanın da capraz, 
pencere alınlıklarında altı köşe ve yıldız motifli tuğla süsleme
ler yapının görünüşünü güzeleştirmektedir. 

Darüşşifa 1649 - 1825 - 1878 yıllarında onarılmıştır. 

Muradiye imareti 
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EMiR SULTAN TEKKESi 

Emir Sultan Semtinde yer alan tekke, iki katlı olup, dikdört
gen bir plana sahiptir. Giriş kapısı güney cephedeki sokağa acıt
maktadır. Her iki katta da dört oda, sofa etrafında sıralanmıştır. 
Yapı ahşap konstrüksiyon arası kerpic ve moloztaş dolgu sis
temi ile bağdadi tekniğinde gercekleştirilmiştir. Üzeri geniş sa
çaklı catı ile örtülüdür. 

Üst katın batı cephesine isabet eden geniş odanın pence
relerinin üstünde, tavan pervazlarında, cicek ve kıvrık dallar
dan. yapraklardan oluşan kalem işi süsler yer almaktadır. Aynı 
odada iki dolap arasına yapılmış büyük boyda bir manzara res
mi bulunmaktadır. 

Alt katın batı cephesinde halen yıkılmış durumda, tuğla 
kemerli bir bölüm ile bunun yanında sadece sitilize saksı mo
tifi yapılmış yalak t~şı bulunan harap bir ceşme vardır. 

HÜSAMEDDİN TEKKESi 

Gökdere Semtinde yer alan yapı , moloztaşla yapılmıştır. 
Üzeri çatı ile örtülüdür. Cephe duvarlarında altlı, üstlü pence
reler sıralanmıştır. 

Hüsameddin Tekkesi 
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Son yıllarda yeniden onarılmıştır. Zamanla yapılan onarım
lar sonucu, yapı aslından uzaklaşmıştır. Bugün mescid olarak 
kullanılmaktadır. 

fSMAfL HAKKI TEKKESi 

Tekke, lsmQil Hakkı tarafından XVll. yüzyılda yaptırılmıştır. 
lsmail Hakkı 1652 yılında doğmuş, çeşitli yerlerde ders aldıktan 
sonra Tasavvufi Halifeıık kazanmış. Bursa'da yerleşmiş, kendi 
parası ile bu dergôh ve müştemilôtını yaptırmıştır. 

lsmail Hakkı Tekkesi 

Yapı grubu, tekke, semahane, çilehane ve müştemilô
tından oluşur. Yapı grubunun doğu bölümünü teşkil eden ev, 
misafirhane bölümleri yıkılmıştır. 

Tekke halen İlôhiyat Öğrencilerini Koruma Derneğinin ça
lışma yeri ve yurdu olarak kullanılmaktadır. 

Semahanenin bulunduğu yapının alt katında odalar yer 
alır. Semahane, bugün mescid olarak kullanılmaktadır. Giriş 

kapısı üzerinde bulunan kitôbesi şöyledir : 
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ls"mail Hakkı Tekkesi Kitabesi 

Kale ismail Hakkı el-Münzevi= 
Fi makamı salikCıhkad hüda= 
Celvetiyyül-intisôb fit-tarik= 
Ekberiyyüş- serefmen erşidu. 

Veffak-Allahül-müstean = 
Min yediy kad kame hazelmeşhed = 
Bel hüve'l-faal lô fih şerik= 
Vahhidu ilôhe tealô vahhidu. 
Ve-falu'l-hayre recali'l-felah = 
Vez-kürullahe kesiren tehtedu = 
Eyyühes-sufiyye ehlüssafe = 
in eredtümiktiranen fescüdu. 
Bi kaleml'l-fakir seyyid Asım= 
Kale lit-tarih banihil fakir = 
Temme beytullah sollu va'büdu = 
Zilhicce sene 1135. (1722). 

Yapının taş merdivenlerinin altında çeşmesi bulunmakta
dır. Üzerınde kitôbesi vardır. 

Yuvarlak kemer alınlıkl ı bir kapıdan, üzeri tonoz ödülü çi
lehane bölümüne girilir. Bu bölümde üç adet derin niş bulun
maktadır. Çilehanenin yanındaki ve üstündeki odalar bugün 
yurt olarak kullanılmaktadır. 
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1964 yııınaa tekkenin önüne yapının sitiline uymayan bir 
minare yapılmıştır. İsmail Hakkı'nın kabri bahçede bulunmak
tadır. 

KARABAŞ TEKKESi 

Başcı İbrahim Mahallesi, Çardak Sokağın başlangıcında 
yer alan yapı büyük bir bahçe içinde gerçekleştirilmiştir. Yapı 
gurubu tekke ve semahane bölümlerinden oluşmuştur. 

Semahane bölümü oldukça ilginçtir. Duvarlar ahşap hatıl 
arası tuğla dolgu olarak örülmüştür. Üzeri beyaz kireç badana 
ile kapatılmıştır. Dıştan üzeri alaturka kiremitli çatı ile örtülü· 
dür. Pencereleri dikdörtgen biçiminde ve giyotin tipindedir. 
Kapı çift kanatlı olup ahşaptandır. 

Yapının içeride sekiz ahşap direk üzerine oturan kubbesinin 
tümü ahşaptan yapılmıştır. Direklerin arkasında yapının ıcını 
tümü ile saran bir balkon oluşturulmuştur. Balkon tabanları 
ve korkul ukları ile tamamen ahşap malzemelidir. 

Karabaş Tekkesi 
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Kubbe eteğini, beyaz zemin üzerine siyah boya ile bitkisel 
motifler ve girift sülüs yazı ile bezeli bordürler çevirmektedir. 
Kubbe ve etrafındaki üst örtünün ahşap işçiliği döneminin en 
güzel örneklerinderıdir. ·.-: " ..ı.: 

Tekke dikdörtgen bir alan üzerinde oturmaktadır. Sema· 
hane ile aynı yapı tekniğinde inşa edilmiştir. Üzeri çatı ile örtü
lü ve tek katlıdır. Sofa etrafına yerleştirilen odalardan oluş

muştur. 

NUMANİYE TEKKESi 
Çatalfırın Semti, Çiçek TekKe Çıkmazı No. 5'de bulunmak

tadır. 1689 - 1758 yıllarında Hekimoğlu Ali Paşa tarafından 

yaptırılmıştır. 

Numaniye Mescid ve Tekkesi büyük boyutlarda ahşap bir 
yapıdır. ikinci katı semahane iken mihrap konması sonucu 
mescide dönüştürülmüştür. Merdivenlerden ikinci kata çıkıldı· 
ğında küçük bir sahanlıktan kadınlar kısmına çıkan birkaç 
merdiven ve batıslnda kapıları vardır. Mescide giriş kapısı per
vazında, ahşap üzerine kalem işi Kur'andan Ayetler yazılmış
tır. 111. Sultan Selim Döneminden kalan ahşap kapı kanatları 

da orijinaldir. 

Büyük ahşap tabanlı ve tavanlı mescid kısmı, doğu du
varında ki kepenkli altı pencere ile aydınlanmaktadır. Gü
ney yönünde aynı bicimde iki penceresi vardır. Pencere
lerden biri kapatılarak vaaz kürsüsü yerleştirilmiştir. Kuzey 
yönünde, kapı üstünde daire biçimli sundurması olan ahşap par· 
maklıklı kadınlar mahfili yer almaktadır, 

Mescide giriş Kap ısının sağındaki kapıdan ahşap kafesli bö
lüme geçilmektedir. Ahşap tavanın ortasında altı köşel i y ıld ız ve 
bitkisel motiflerle süslü göbeğe sahiptir. Ahşap göbek dar çıta
larla kare biçiminde çerçevelenmiştir. Mihrap nişi daire kesitli, 
beş dilimli mukarnaslı ve sadedir. Mescidin tabanında Bursa Ulu 
Camiinden getirilmiş üc parça kesik halı bulunmaktadır. Batı yö
nünde bulunan üc oda daha sonra yapıya P-klenmiştir. 

Alt kat bugün ev olarak kullanılmaktadı r 

Yapının gün.ey yönünde birçok kabir bulunmaktadır. İç
lerinde en eski olan kabir Şeyh Numan Efendiye aittir. 1180 
H. (1766). 
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Semahane ve haremliğin doğusunda cok harap durumda 
olan selômlık binası mevcuttur. Hamam, mutfak, ocak, abdest
hane, dergôhın batı yönündeki avlu etrafında sıralanmıştır. Tüm 
bu yapılar büyük iki avlu içinde yer almakta olup geçiş bir alanı 
kaplamaktadır. Tekke ve mescide bağlı yapıları çevreleyen dış 
duvarlarda, kuzeybatı ve güneyde olmak üzere iki avlu kapısı 

vardır. Kuzeybatıdaki kapı üstünde, mermer taşa kabartma kü
çük boy talik harflerle Türkçe yazılmış kitôbede 1217 H. (18021 
tarihinde tekkenin onarılarak yeniden inşa edildiğini beilrtmek
tedir. Kapı üzerindeki yedi satırlık, 0,70X1,00 metre boyutların
daki kitôbe şöyledir. 

1 - Veziri Azam Sultan Selim Sôlls Gazi 
Cenabı Asaf-ı Yusuf Ziya Paşa İsa hu 

· 2 - Ki ihyayı dilü-din eylemektir daima kasdı 
· Aziz mısridarın olmasında sırrı hikmet şu 

3 - Ulüvv-ü hlmmet-1 ôsarıdır manayı hayrunnas 
Biri de işte ezcümle bu ziba tekkei dilcQ 

4 - Heleben bildiğimse gelmemiştir bir dahi gelmez 
Rehi ikbôl-i tevfik-i hudadır böyle devletlQ 

5 - Hemişe mesnedinde ömrü ikbôli mezid olsun 
Bu zibai tekkede virdi zeban oldukça Allah Hu. 

6 - Dili pür cevher Tahsin irşad etti bu tarih 
Bu dergehten yürü kim côyı Hakka doğru yoldur bu 
1217 

7 - Haki pür maôl Mehmed Sıdkı gufire zünubühu (şairi 
Tahsindir.) 

Vakfiyesinden anlaşıldığına göre dergôhta üc çeşme var
mış. Bugün ikisi ortadan katkmış. harem duvarına bitişik olan 
çeşmenin sadece duvarları kalmıştır. Çeşmenin üstünü örten · 
demir malzemeli kubbesi halen_ depoda korunmaktadır. 

SELAMİ TEKKESİ 
Yeşil Semtinde, Yeşır Türbenin yakınında yer almaktadır. 

Tekkeyi 1104 H. (1692) yılında ölen Celveti Şeyhi Selômi yaptır
mıştır. Yapının bir bölümü harap durumdadır. Sekizgen kaide
li minaresi iki sıra tuğla, bir sıra molo?'.taşla örülmüştür. "Kaide
den -gövdeye geçiş üçgenlerle sağlanmış olup üst kısmı kırık

tır. Avlusunda birçok mezar bulunmaktadır. Mezarlardan bi
risi Emir Sultana hizmet eden Baba Zakir'e aittir. 
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ÜFT ADE TEKKESi 

Pınarbaşı Semtinde aynı adlı cami ile birlikte 2507 metre 
karelik bir alan üzerine inşa edi lm iştir. Kuzgunluk Mahallesin
deki bu küllliyenin tamamı Üftade Vakfından olup Üftade tara
fından XVI. yüzyılda yaptırılmıştır. Üftade Külliyesi cami, se
mahane, selômlık, harem, çilehane ve çeşmeden oluşan bir 
bütündür. 

Cami ile aynı catı altında bulunan semanane son cemaat 
yeri olarak kullanılmaktadır. Semahanenin kuzeyinde bulun
ması gereken selômlık bölümünden bugün hic bir iz kalmamış
tır. Çilehane iki katlı, kare planlı ve ahşap tavanlı mütevazi bir 
yapıdır. Zemin .katı servis kısımı'arını kapsamaktadır. 

tJftade Tek kesi 
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SEMAHANE 

Vftade Tekkesi Planı 
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PEMBE CW.. CAMLI 
OOA 

·~· 

BURSA - ÜFTADE TEKKESİ 
NORMAL KAT P LA NI 

BURSA _ ÜFTADE TE KKES İ 
G İ RİŞ KAT PLANI 

) 

_ iJftade Tekkesi Kat Plan ları 
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DAR-ÜL KURRA (ÜFTADE) YERKAPI MUALLİMHANESİ 

Yerkapı Semtinde, Kavaklı Caddesi ile Üftade Sokağının 
birleştiği köşededir. 898 H. (1492) yılında Hoca Yakub tarafın
dan yapıldığını belirten kitôbesi avlu giriş kapısı üzerindedir. 
Yarım daire biçiminde, 0,53X1 ,60 metre ölçülerinde, iki parça 
halinde taştan nesih harflerle Seyyid Cemali'nin düzenlediği iki 
satırlık Türkçe kitôbesi şöyledir : 

1 - Fahr-ul fuzalô Hoca Yakub kim (Bir kelime kırık) 
ruhla ola mesrur= 
Bu hub binayı hoş eylemeğe kıldı ôh-ı ekremin me'mur 

2 - Cür. côyı tilavet oldu dilkeş ca sa'yı ola şad meşkur= 
Kabri üzere gezub Cemali dedi ki aleyke beytun ma' -
mur aded 898 

1946 yılında onarı lmış, 18 Haziran 1957 yılında yapılan bir 
andlaşma ile yirmibeş seneliğine Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumuna tahsis edilmiştir. 

Batı yönünde tuğla örgülü, sivri kemerli bir kapıdan avlu
ya geçilmektedir. Avlunun kuzey ve kuzeydoğu yönünde üzeri 
kubbe ile örtülü iki oda yer almaktadır. 

Kuzey yönünde yer alan 4,50X5,20 metre iç öiçülerindeki 
kubbeli oda. 0,70 metre . genişliğindeki büyük sivri kemerle ka
reye indiıgenmiş ve üzeri kubbe ile örtülmüştür. İçten pandan
tiflerle geçişin sağlandığı kubbe dıştan sekizgen kasnaklıdır. 
Kuzey duvarında 0,70 metre derinliğinde, dikdörtgen biçimin
deki ocağın yaşmak başlangıcı testere dişi şeklinde, bacası 
dönemindeki tuğla işçiliğinin erı güzel örneklerindendir. Du
varlar yerden 0,90 metre yükseklikte bitkisel motiflerle, içeri
den cepe cevre dolaşmaktadır. Batı duvarında iki, güney du
varında bir adet alt sıra pencere bulunma~tadır. Dıştan mer
mer söveli, demir parmaklıklı, tuğla örgülü sivri kemer alınlık
lı, içten çıtalı ahşap tavanlı ve ahşap kapaklı pencereler içe
rinin aydınlanmasını sağlamaktadır. Üst sıra pencereler sivri 
kemerli ve alçı şebekelidir. 

Güneydoğudaki odanın kapısı üzerinde Kelime-! . Tevhid 
yazılıdır. Kısa kalkan duvarı iki sıra tuğla, iki sıra düzgün mo-
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Yerkapı Muallimhanesi 

loztaş örgülü ve iki sıra kirpi saçaklıdır. İç ölçüleri 3,80X3,80 
metre kare planlı olan oda okuma odası olarak kullanılmakta
dır. Odanın batı yönünde 0,75 metre genişliğinde, sivri kemer
li ve önü acık iken onarım sırasınua camekônla kapatılmıştır. 

İçten pandantiflerle geçişin sağlandığı kubbe, dıştan sekizgen 
Kasnaklıdır. Odanın duvarlarında siyah. beyaz renklerden ya
pılmış daire biçimli rozetlerin kalem işlerinden bir kısmı günü
müze kadar gelebilmiş. bazıları ise badana ve sıva ile kapatıl
mıştır. Güneyde mermer söveli, demir parmaklıklı alt sırada tek 
pencere ile, doğuda alcı şebekeli iki üst sıra penceresi bulun
maktadır. 

Yapırıın tümü iki sıra tuğla, iki sıra moloztaşla inşa edil
miş. kapı, kubbe, pencere kemerleri ve iki sıralı kirpi sa
çakta tuğla kullanılmıştır. 

Bugün Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından 

büro olarak kullan ılmaktadır. Bahçesindeki mezar taşları mer
mer işçiliğinin güzel örneklerindendir. Abdülkadir Ceylôni'nin 
torunu Cafer Çelebi, Bursa'dan Konya'ya Seyahat adlı kitabın 

yazarı Hasan Tabib ve bazı kişilere ait mezarlar bulunmak
tadır. 
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Yerkapı Muallimnanesi Pldnı 

KANBERLER (SİTTİ HATUN) MEKTEBİ 

·ı Caddesi ile Eski 
1 K .. rüsünün batısında Devecı er 

Tatar ar op ' . F t"h s itan Mehmed 
Hamam Sokağının ke~iştikler~ k~şeded~~şa~n\n il~ eşi Sitti Ha
döneminde Oruç Bey ın kızı. aganos 
tun tarafından yaptırılmıştır. 
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Bursa'da gunumuze kadar gelebilen en güzel ve en sağ

lam mektep bu yapıdır. Harabe halinde iken 1962 yılında Bur
sa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından restore edil
miştir. 

Batı yönünde yer alan Kanberler Cami'ine göre eğimli ara
ziye yerleştirilmiştir. Kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde yan ya
na kubbeli iki bölüm halinde olan yapı , genel olarak dikdörtgen 
planlıdır. Giriş ve arka cephe 12,50 metre, doğu 6,64 metre, ba
tı cephesı 6,84 metre iç ölçülerindedir. 5,09X5, 13 metre iç öl
çülerindeki birinci odaya girişi sağlayan kapı bir eyvan içeri
şindedir. Eyvanın sivri kemeri altında ikinci bir Bursa Keme
ri yer almaktadır. Çift merkezli eyvan kemerinin etrafı tuğla 

ve taş birlikte kullanılarak dama ve üçgen motifleri ile süslen
miştir. Aynı süsleme tarzı pencere alınlıklarında da görülmek
tedir. 

Odaların üzeri dıştan sekizgen kasnaklı, içeriden bakla
valı kuşağa oturan kubbelerle örtülüdür. İlk odadan bir kapı 
ile 5,09X5,09 metre iç ölçülerindeki ikinci odaya geçilir. Ders
hane ol~n bu odada üç hücre bulunmaktadır. Bu hücrelerin bi
ri ocak halindedir. Onarım sırasında döneminin klasik alcı ocak
ları ile Yerkapı Darülkurrası ve Maksem Darphanesinin baca
ları örnel< alınarak yapılmıştır. 

Duvarlar. iki sıra tuğla ve moloztaş. kubbe kasnakları üç 
sıra tuğla. bir sıra kesme taş örgülü, üç sıra kirpi saçaklıdır. 
Kubbelerin üstü birçok yapıda olduğu gibi kurşun taklidi be
tonla kaplanmıştır. Duvarlardaki derzlerde yenilenmiştir. 

• Kanberler Mektebi ile Kanberler Camisi arasından geçen 
yol kapatılarak. 1962 yılında duvarla çevrilip bir avlu içine alın
mıştır. 

PİR AHMED MUALLİMHANESİ 

Abdal Mahallesi, Fırın Çıkmazı No. 26'da bulunan Pir Ah
med Muallimhanesi 1182 H. (1768) yılında yaptırılmıştır. 

Zaman zaman yapılan onarımlar sonucu dış görünüşü bo
zulmuş bulunan yapı iki katlıdır. İki bölüm halinde o!an binanın 
batı kısmı kapalı olduğundan inceleme olanağı bulunamamıştır. 
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Kuzeydeki kapıdan taşlığa girilir. Buradan ahşap bir mer

divenle iki odanın açıldığı büyük bir sofaya çıkılır. Sofanın do

ğusunda bulunan alçı yaşmaklı ocak, kalem işleri ile süslenmiş. 
natüralist üslupta meyve, çiçek, sap ve yapraklardan oluşan 

kabartma alcı tezyinatı ile dikkate değerdir. 

Batı duvarındaki. ahşap kapaklı dolapların aralarında ke

merli küçük hücreler mevcut olup bütün ahşap kısımların üzeri 

renltli meyve, çiçek ve yaprak motifleri ile süslenmiştir. Yer 

yer çerçeveler. içinde muhtemelen bir kasideye ait olduğunu 

sandığımız beyitlerle bezenmiştir. 

Dolap kapaklarının birinin üst yatay aynasında «sene 

1182» tarihi okunmaktadır. 

Sofanın tavanı ahşap kirişle iki dikdörtgen bölüme ayrıl

mış. birkaç şeritten oluşan pervazlarla her iki bölüm farklı bi

çimde çıtalarla süslenmiştir. İki bölümün arasında kalan ahşap 

kirişin ortasında üzeri çiçek ve yapraklardan meydana gelmiş 

ahşap bir göbek vardır. 

Sofa duvarlarının üst kısmında tavan eteğini dolayan 

0,20-0,25 metrelik bir şeritte kır manzaraları görülür. Bu resim

lerde odanın diğer süslemelerinde egemen olan petrol mavisi 

ve kırmı~ıdan başka renk kullanılmıştır. Duvarlardaki şeritte kom

pozisyonlar farklıdır. 

Pencereleri sokağa açılan odaların kapılarından köşede 

bulunan ahşaptan dantel gibi oyulmuş, boyalı başlıklar taşıyan 

sütuncelerle süslenmişt\r. Kapı kemerinin üstü oyma motifler
le tezyin edilmiştir. 

Muallimhane daha sonra yol acımı nedeniyle yıkılmıştır. · 

KALENDERHANE 

Pınarbaşı Semtinde, Osman Gazi Ortaokulunun Kütüpha
nesi, olarak kullanılan yapı, yazılı kaynaklara göre XVI. yüzyılda 
yapılmıştır. 
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·-· ------

Kalender hane, 

Yapı üç sıra tuğla, bir sıra köfeki taşından inşa edilmiştir. 
Üzeri kubbe ile örtülüdür. Duvarlar üç . sıra kirpi saçakla son 
bulur. Yapının cephesinde yüksek kalkan duvarı vardır. Giriş 

üç kapı ile sağlanmıştır. Kapıların üzeri sivri kemer alınlıklıdır. 

içeride kubbeye geçiş bademlerden oluşan bir kuşakla ss:ığ~ 

ıanmıştır. Kubbeli bölümd·en önce üzeri tonoz örtülü bir bölüm 
yer alır. Kubbeli bölüme iki. basamakla çıkılmaktadır. 

Batı duvarında üç, cfoğu duvarında sivri kemer alınlıklı bir 
pencere yapıyı aydınlatmaktadır. 

ŞEYH HAMİT (SOMUNCU BABA) ·EVi 

Kuzg.uncular Semti, Şeyh Hamit Mahallesinde bulunarı 
vapının yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Şeyh Ha
mit tarafından yaptırılmıştır. 
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Somuncu Baba (Şeyh Hamit) Yıldırım devri velilerindendir. 
Bursa Ulu Camisinde imamlık yapmıştır. 

Duvarları tuğla ve moloztaştan örülmüş olup. üzeri çatı ile 
örtülüdür. Yapı, üstü ev. altı çilehône ve fırın olarak düzenlen
miştir. Cilehônenin üzeri tonoz örtülüdür. Hôlen orijinal duru
munu muhafaza etmektedir. Cilehônenin yanında bulunan oda
ya bitişik iki fırın yer alır. 

Yapı onarım sırasında aslından uzaklaşmıştır. 
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