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Çc~itli tarikatlara ve 
\C kCtltür 

Bu meyanda, l 32()'lLt 
müteakip ulan l3ursa'cla 

</ok ve nilLiV\'cl tesis bL. 
tesislerin, üzclliklc yer ve Ü, L 
mcrl;czkri" olarak z:'hiydcrin y:1 
tarihe ya da nispeten yenikncn.:k 

Bunun sebebi, söz konusu 
moloz ta~, ah~ap ve kcrpi(,: gihi olmayan in-;;a 

ve hllih bir 

\ c de\ !et eski 
de rol gerektir, 

Hu \T da gerekir. 
Bursa ve tarikat 
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bir 

, c 
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yan camiler, camiler, mihverli camiler. 
camiler. çok camiler, camileri. camiler" l.!ibi 
i~imlcrle · --

Bu bölümler Cienellikle kuzey 
cephesinin ortasmda yer alan ekseninde, fenerinin 

bir kubbeyle örtülü, merkezinde bir 
bulunan, avlu sofo; bunun yönünde, zemini 

tonozla veya kubbeyle örtülü 
kimi örneklerde ey\'an gibi sofoya kimilerinde de 

duvarlarla tecrit edilen, tonoz veya kubbeyle ürtlilii, olan 
ocaklar ve dolaplmla örnekler 

1339/40 lari hl i Bursa i 1 

( 1 JJ9/40) ile ekseni dik 
:-Ji\Ofcr I latun ( 1 J88) 

Kitabelerde ve belgelerde ba~ka ronksiyunlara tl'sis 
daima "imaret" olarak hu yan 

sosyoekonomik ve kültürel çok yeri obn 
dcnetimimlc, sohbet, ürncklcrdc de 

((iriinden faaliyetlerin tahmin edilmektedir. bir 
~·ok fonksiyonlu bir nitelik arz eden Sl)Z konusu tesisler. toplu ibadet 

z.'h iyclcrinc lVgii de 
üzere 

Sonuçta, veya ularak 
tncih bu ileride üzere. olan 

bir ve prensipleri 
büyük benzerlik ederler. ki Ahilik 

l'iitüvvct bu da. 
tasa\\ olan, der\'i~lerin ,·c 
tarikat olarak 

tcskil eden <,azi . ' 
kadar geçen süre Hursa ve ha\'alisindc tesis tarikat 

mimari iki grupta toplamak 

Nitelikteki l 977. 179-
21~: S. ra;nlur: Kentse! 

Oturak /. Tolilr! 
l l)()4 

.. 19. 
erdi. a.g.c., L 1-89. 

Ay\ erdi, 1/.g.<' .. L 120-128. 



/. Fiitiin•el Benzer Niteli/iteld 

camilerindeki benzerini veya tnrcvkrini sergileyen bu 
grubunun Li~· önemli Y:1kub ('dehi, Bursa L,hak 

ve Baha z:"l\'iycleridir. Bu tesislerde --Ebü 
imaret hariç-- ana 

günümüze gereken 
birimler hücreleri, mutfak, kiicr ,·s.) tarihe 

l'alrnb Celebi (Sel,.J.--JJ 

'te, schrin g(incy kesiminde ver alan ve kitabesi bu .._ .,1 _, 

1. Murad l birlikte Kosova 
'nda Yakub ('ekbi 

Gerek baninin gerekse de özellikleri 
Nilüfer l latun ( 1388) ile benzerliklere dayanarak, bu 

da I Dönemi'nc ( 1359-1389) tarihlemek mümkündür. 
tek kesme ve yan 

ve arka cephelerde bozulan örgü 
birimli bir son cemaat 

sivri kemerleri, (L) protilli, orta 
ise (J) prorilli dört payeyle iki mermer 

oturur. S(itunlar ve Bizans Düncmi'nc ait malzemelerdir. 
' ' birbirini izleyen, dikdörtgen sofoyla kare 

mescit kubbdcrinc üçgen geçilir. E. 11. 
ilk sofa kubbenin merkezinde bir 

fenerinin belirtir1• Nitekim, fütü\'\et camilerinin 
sofa kubbelerinde rastlanan fenerleri, hu 

avlu en önemli gfo;tcrgesidir. Sofadan birer 
gcc;ikn, kare ve tonoz yan birer ocak 

konusu birimler, sohbet, yemek, gibi, birden amaç 
1 bir 

ti~: testere sac;ak silmesiyle bulur. 
edl'n ana 

bu yüksek kubbe tcskrc 
si il-: 

.. , 1, JlX-332; l!yice, ·10--11 
Ayverdi. .n l 

2S6 



ZJviye yönünde, 5.00 m kadar bulunan 
türbe, Bursa'da. gönüilü olan Yakub 
türbesidir. Züvivevle türbe. kare J J L, L-

yükselen (L) profilli payelere oturan dört adet yuvarlak kemerin 
bir kubbeden ibarettir. 

Farsça'da cihôr Yunanca'da kihorion, Latince'de 
dillerinde de (Fr.) / olarnk bu mimari 
kurulusun kökeni mimarisindeki ~,tcs!.!:cdclcrc kadar ' ..... 
Anadolu Türk mimarisinde, günümüze en eski baluakcn türbe 
iznik'te, Orhan Gazi Dönemi 'ne ( 1326-1356) Saltuk Türbesi 

göre. Yakub c,:clebi Türbesi de bu tipinin ilk fünckleri 
yer Bu Uirbe tipinin sonuna kadar 

hatta Cumhuriyet ait dc1 
dikk,lli çeker. 

Bursa Zliviyc.,.,f 

Bayezid Ebü bin cl-
(ö.1034/35) 

için tesis Nitekim, Ahilik ile birçok ortak 
yönü bulunan bu Y 111 Osman] topraklarmda 

bi linmektcdir. Vak !iyesi 802 
140()'dc) düzenlenen zaviyenin bu tarihten az evvel olsa 
gerektir. üzerinde yer alan, sülüs kitabede, 

ve sebebi Fatih Sultan 
884 inde 14 79 · dt1) 

belirtilmektedir. 
belgelerinden, züviyenin günümüzde mevcut ana 

binaya yönünde (ccinih-i yemine bir mektebin, 
yönünde (cônih-i bir imaretin avluda da 
bir bir bulundunu 
Bunlardan geriye kalan yegüne harap durumdaki 

Türkçe'deki "çardak'' kelimesi buradan Ne var ki bu llir 
"çardak türbe" olarak Bu yüzden 
türbe .. tercih ediyoruz. 

q a.g.c., 1-11, 273; Fuad, U1aq 
um! dic in Der X IX ( 1931 ), 18-2(1: Erzi. 
''Bursa'da Züviycnin ... 
il( 1942), 423-429; Ayvcrdi. 1, 393-397; Öcalan, u.g.c., 133-13-L 

10 J. S. Ordcrs Ncw York - Oxford 1988 
2](1; Öcalan, a.g.c., 132. 
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Bursa Camii'nin 11 (1389/90) kLiçiik 
ölçekte tekrar eden ana duvarlar moloz 
kimi yerlerinde da Kuzeyde uzanan birimli 
cemaat yerinde, ortadaki birimi, üçgen panclantif1i bir kubbe, birimleri 
tekne tonozlar örter. kemerler, son cemaat yerini 
kapatan duvarlarla kare pro1illi ve kesme örgülü dört payeye 

Son cemaat yerinin duvara minare özgün 
Kare prizmatik üçgenler geçilen kubbesi 

yüksek bir sahiptir. Sofadan geçilen yan mekünlar gibi, 
yönündeki me~;cit bölümü de dikdörtgen olup 

örtülüdür. yan mekan bir ocakla Yan cepheler, ilk 
Bursa Orhan ( 1339/40) görülen çökertme kcmerlcriyk 

Söz konusu kemerler, tonozlu 
cephelerindeki üçgen (li·onton'lar) Bizans mimarisini 

Baba (Sek. 7-10) 

Birçok kaynakta l. Murad Hüdavendigür Dönemi'ne ait 
sürülen bu zaviyeye belgeleri, Orhan Ciazi dönemin 

Baba" olarak '"l 
Seyyid Mchrned Dede için 

Züviyc in höyük görünümünde bir 
üzerinde yer Geçen sonuna ait bir ana 
yönünde görülen ve geç tarihli ve 

mescitle türbe günümüzde mevcut 
Ana cephesinin özgün biçimi konusunda 

ileri ki; 1926' da gören R. 
dikmeli bir bir 

ziyaret ed:.!n F. Tacschncr ise, bu güney 
bir duvarla son 
da, veya imam 

11 Ayverdi, a.g,.e., 1, 387-392. 
12 R. l lartmann, im neuen Rciseeindriicke, Leipzig 1928, 42; F. 

Taeschncr, "Das I lciligtum des Pos Baba in Jenischenir", Der 
20( 1932), 116-126; S. Eyice, "La de Seyyid Mchmcd Dede 

lleitrlige - klemoriam Fmst /)ie:::, 
1963, 49-69; Ayverdi, a.ge., 1, 208-216; Y. Demiriz, 

Mimarisimle /: ( 1300.-/453), 1979, 657; S. Emir. 
Erken 
O/uruk Zciviyeler, 11, lzmir 1994, 5 l-ô2. 
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bir gö7.e S, Eyice, 
güney cephesinin ucunda bulunan kemer 
;\ilülcr Hatun ile Yakub Çelebi hir 

<...... • 

izi olarak E. H. de, revak 
birimleri gereken kemerlere bir 

ve bu yönde bir restitüsyonun 
Son olarak bu biçimde olan S. 

khsesindc. benzer bir kemer 
; y ,..1 L \ '-

giistcren izlere, cephesindeki örgünün i !erk 
kadar özensiz böylesi bir ancak 

yüzeylerde nde, 
'"kesik kemerlerin'' üzengi bulunan 

ve 2.50 paralel 
cdl'll temel dikkatleri 
cephesine bir teldir 

13u göre, cephesi örtülü 
dehliz bir revak mevcut olan 

kubbeyle ürtülli bir 
S. Emir, Anadolu Türk mimarisinde benzeri 

buna Bizans mimarisindeki ve 
edilen bu garip 

bir yapar: "ister on rii:-:\'llcla do clalw hir . . . 

ister hir olsun, 
1 ok clik/iat/i hir adeta hasar gljrcn 
ine ô:::cnle hir 

iste11111edi{J,i11i 
Z,hiyc (_L) biçimindeki kitlesiyle, 

dönemin !ütüvvct camilerinden birisi gibi görünür. Ne var ki, söz konusu 
eden ve bir olan sofa 

burada verini, hcsik ekseninde, kare 
J ' ' .J .., 

ve kubbeli, E. 11. "meydan olarak 
Meydan kubbesine tromplar ve 

üçgenler Güney yüzeysel 
mihrap Duvarlardaki müdahale 

güney ve kuzey yönlerindeki yan nslmda 
bu birimlere meydan (L) geçitlerle 

gi)stcriyor. adet pencereyle ve büyük bir ocakla 
olan kuzeydeki odada ve daha küçük bir 

ve üç tane pencereye sahip olan güneydeki ise sohbet ve 

11 . I "iX a.g.c., , _ (. 
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konaklama gibi edilebilir. l lcr iki 
da, üçgenlerle kubbelerle örHilüdiir. 

Bir kesme ve üç meydana gelen 
cephelerde gözlenen, testere silmeli çökertme kemerleri, g[incy 
cephesinde yürek ve daire biçimli madalyonlar geç 
mimarisine Söz konusu 
yüksek bir içine meydan kubbesi gibi, 

ürünü [3aba Züviycsi, keneli grubu 
içinde "nev'i bir örnek gibi, erken 

Bizans ve Türk geleneklerinin iç içe ancak 
bir senteze birisidir. 

* * * 
Fütüvvd camileri gibi, onlara benzeyen erken 

tarikat da Selçuklu Dönemi'nin avlulu 
ve sahip, ya da olarak 

tarikat Salt biçim yerine, fonksiyon 
Selçuklu tarikat bu sLirekliliktL'. 

medresdcre oranla daha öncelikli kabul edilmelidir. 
Tokat'la Selçuklu l)ünemi'nin (XIIL l 

ve (XIV. 1. 
olan tarikat l ( 1288) l l ). 

( l 284-12()0 arasi) l 2), Halef ( 1291?>2 
Zaviyesi (1291/92) ve Abdullah hin 

Zaviyesi'ni ( 1317) 15), Selçuklu tarikat erken 
l'iitüvvct ve tarikat örnekler olarak 

Bu grubun Bursa yer alan örnekleri Tokat l 
Bey (XV. yy Edirne ve "lire 

ana (cami-semahaneleri) olan ivl uradi ye 1' 

(1426) ile (1441) özellikle 

So Eyice, "Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi 
Bir Eser: I Tiirkiyat XVI( 1971 ), 39-Sô; i, 
Bilgin, ''Ühcr dic des I J. in 

Kongre.\'.\' <1l Art, l 978, 183- l ()l); Y 
Önge, "Konya Ata l Kenwl rt!lkin 
Ankara 198"1, 281-292; S. Emir, 

Olarak Zuvivcler, /, 
Tok.ut Zm·iyeleri, 19940 

15 Ayvcrdi, fi, il, 201<2040 
1'' V\'erdi, u. v.e., 11, ,+05-4 l 5. 

, . ' 
1 7 ' ' ' 0 1° T •• I "i "i 1 p , y\Cll 1, .. ~.C., , . · ---·H~. 
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l'vlcrzi fon havai isinden Havza Ucy Züviycsi I x ( 142CJ/30) 
'-

ekseninde sofa ve mescit birimleriyle fütüvvct 
camilere birlikte, cephesine kubbeli 
eyvan biçimindeki ve biri bu ikisi de kuzeyine 

üç hücresiyle kendine özgü bir sergiler. 
kapsamda ele tarikat XIY. 

Anadolu beyliklerinin mimarilerinde de 
Manisa Mevlevihanesi 1'l ( 1376 civ.), 

Alanya Sitti Zeynep Tekkes?' (XIV. 2. ile Antalya 
( 13 73 ), 'ndcn de Kütahya 

Tckkesin (XIV. yy sonu-XV. yy. ürnek olarak verilebilir. 
Eyvanlar hücreleriyle sonucunda 
(1) ortadan Manisa Selçuklu hankah 

merkezdeki biriminin (semahanenin) çepeçevre iki 
seyirci mahfilleriylc önemli bir yenilik 
i\lcvlcvihanesi ile Kütahya Tekkesi'nde, dört Tokat 

görülen tek türevi Alanya Sitti Zeynep 
Tekkesi ise, bu bir yorumunu sergiler: Kare ve 
kubbeli sofa birimi türbe olarak yap1111n türbenin 
kuzeyinde, kubbeli ve tonozlu birimlerin kanada 

Bütün bu gözlenen ve kökleri Türk mimarisine 
uzanan, avlu etrat'mcla dört türevleri X IV. 

tarikat mimarisinin yerlerini, avlulu 

1' Ayvcr<li. o.g.e., il, 497-503. 
K. "Manisa' da Mevlevilik", Afanisa, 1 (Nisan 1982), 36-
38: ay., "Mevlcvihane'nin Restorasyon Sürüyor", 3 

1982), 53; H. Acun, "Manisa Mevlcvihanesi'', IX. Vak{{ 
Tiirk 1/z. AJev/(inô ve Yeri 

Semineri (2-8 1991 ), Ankara 1992, 109-111; N. Tezcan, "Manisa 
Mevlevihanesi'', XIY( 1995), 193-199; F. 
Emcccn, ve Mevlevilik", Ekrem il. Ayverdi 

l 995, 282-297; 13. korur, "Manisa 
Restorasyonu: Tenkid ve Teklif'", Ekrem fi. Ayvcrdi 

1995, 331-361; ay., Tiirkiye Afimari 
Ö::.ellik/cri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

doktora tezi, 2000,11, 76-92. 
Tiirkire 'de ve Eski Eserler, Ankara 1972, 1, 584-585. 

~1 a.e., 516-518: -
,, Altun, "Kütahya'da Tekkesi Üzerine Notlar", Atatiirk Ünil'Crsitesi 

Falu'iltesi Dergisi, özel 9( 1978). 1-20: ay., 
"Kütahya'nm Türk Devri Mimarisi", ---Atatürk 'iin f 00. 

1981-1 <)82, 171-700(341-347). 
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medreseleri ve konut mimarisiyle terk 

Jl. Birimli Tarikat 

Erken dönem tarikat içinde, td 
bir örnekle temsil edilen, ancak Selçuklu ve 
mimarilerinde benzerlerine rastlanan grup, bütünüyle bir 
sergiler: Yan yana yer alan kare ya da dikdörtgen iki 
ibadet fonksiyonuna tahsis edilmekte, tlirbe ya da sohbet birimi 

enci iri 

GeyiA!i Baba (Sek.22-25) 

Bursa' 11111 yönünde, eteklerindeki Babasu ltan 
bulunan bu zaviye Orhan Gazi (Uincrnin nüfuzlu 

Geyikli Baba için tarihini 
gibi, kaynaklar(b bu hususu 

herhangi bir bilgiye ele çe,rcsinde 
Bizans ait mimari arslan 
çörten, siitun korkuluk mevkide. 
J'etihten önce, tiiründen bir tesisin 
eder ki bu da uygun 

kth;ük bir tarikat külliyesi 
Baba ZCiviycsi'ndcn arta kalan birbirine \l' 

türbeyle moloz örgiilLi 
cephesinde, yanlardan iiç birimli bir 

cemaat sivri kemerleri, yanlarda 
ortada iki adet kare profilli paycy,: revak birimlerini 
tonozlar örtmektedir. Kare olan harim, 

bir kubbeyle örtülüdür. Geçen 
yönüne, dikdörtgen ve bir 

hiti~ik olan türbe kendi 
bölümden meydana gelir: izleyen, dikdörtgen ve 

]l Ayverdi, Ali Del'ri, 1, 22-29 ; f\1. B. 
"Cieyikli Külliyesi'', Tiirkirc l'uk/i . 
XIV, ~17-4<). 



iirlüHi birimi. bu birime bir kemerle kare ve kubbeli 
!lirbc. Bu ikinci bölümün kubbesine de prizmatik üçgenlerle geçilir. f\linarc. 

eksenlerde türbenin meydana 
üçgen alana sö7. konusu iki duvara bir 
(duahnuvaeche/niyaz) penceresi~; Tek tek ele 

bir erken mescidi ve türbesinin hu 
lwcct penceresiyle tarikat mimarisine özgü bir anbrn 

k k ., /~ azannw ·tauw·. 

* * * 
Tckkcsi~1' ( 1230) bu plan 

Selçuklu beri 
(:\1ilctos\la), ait lekkc2' (XV. Y:/ l,a~1·1 ) (~;ck.27) 
ise. Beylikler ötesinde de 

Ancak Balat'taki tekkede türbe birimi bulunmamakta, kare ve 
kubbeli iki yünde (güney ve 
kemerlerle boyutlarda kubbeli bir böliim 

sohbet olarak tahmin edilebilir. 
Çorum'un ada sahip köyde bulunan /\ta 

(XV. yy sonu-XVI. yy bu 
klasik üslup döneminin ait bir 

olunur. Öte yandan. Kahire'de bulunan Sinan Züviycsf> ( 1585) 

l\1. n "'l lücel !sicim 
XIV, 435-438. 

·, l\l. B. "Relations enin:: lcs el lcs lcs 
. . ·irs Turcica - cles VI. ,f(ir 
K1111st, 1987, 3 12-322: ay., l"or 

V of' Saints". -
T11rkey, Bcrkc\cy-Los \ t)92, 130-171. 

·., 'de !:'ski Ls<'J'!a, 1972, 1.. 5~0-583. 
(j_ /)ic ,·on Mi!cf, 1968, 150- 152. 

', kunusu tekkenin çc~itli 

1 and 1 of 
o/A X LV /J( 198(1 ), 224-24.1 ). 

tarihi tam olarak tespit edilemeyen. ancak özellikleri 11. ( 14:,.; 1-
1512) veya 1. Selim ( 1512-1520) bu tekke, Dr Giilru 

ve Prol'. Dr. ile birlikte ortak bir 
konusunu 

[) - L. Fcrnandcs, "Sul'i in . . - . 

Cairo"', A1111ules XX( 1 <)84), 113. 
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(~ek.28) ile el-Tahavi t 1687) 
üslubunun bu tipini XVI. \'e X Vl L 

yL:rel üslubu içinde örneklerdir. 

* * * 
Sonuçta, Bursa ve çevresinde, Osmanlt Dcvlcti'nin kurulu~ dönemine ait 

tarikat Selç'.uklu bir 
ve tekniklerden yörede mevcut mimari 

geleneklerle kurulan ili~kilcr çerçevesinde, dönemin snsyockonnmik 
kOltiirel yeniden 
söyleyebiliriz. 
beyliklerinde, tarikat ötesinde, bütünLindc göL.lcncn bu 

Anadolu Türkleri' X iV. 
tarihlerinin en önemli kimlik birisine 

30 D. Belm:ns-AbouseiC, 's .. ro Lcidcn Ne,, Yurk 
1994, 264-266, 
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i Dursa'da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü 
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Tanman Edirne Muradiye (Ayverdi) 
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Tin' Yc~;il fmilrl'l (Ayvcrdi) 
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Sitli Tekkesi 
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Tekkesi'nin (Altun) 

Bursa--lbbasullan Ccyikli Baba Z:ixiyesi'nin (Ayverdi) 
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Geyikli Baba cephesi 
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Belgeler V() 

Tanmzm Alanya Ak~z:be Sultan Tckkesi'nin 
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'Lmman tekkenin (Kleiner) 
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Tanman Kahire Sinan Zaviycsi'nin genel görünümü (Tanman) 

o • 
__ L.J........L~ ... .. L ..... J 

Kahire d-Tahavi Zaviyesi'nin 


