merhaba
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Ş

ehirler; insanların sosyal, kültürel, siyasal ve
iktisadi anlamda büyük izler bıraktıkları,
büyük üretimler yaptıkları, medeniyet kurup, medeniyet yıktıkları yerleşim alanlarıdır. Tarihe şahitlik yapan, tarih
yazan/yazdıran merkezler
olan şehirlerin insanlar gibi
refleksleri vardır. Şehirlerin
hafızası neye kurgulanıyorsa,
medeniyetlerin, dolayısıyla
küreselleşmenin biçimi de ona
göre şekillenmektedir. Artık
şehirler sadece bir imparatorluğun veya bir medeniyetin
biçimini değil, dünyanın ve
küreselleşme olgusunun biçimini de belirlemektedir.
Bursa tarihe yön veren bir
kenttir. Dolayısıyla zengin bir
tarihi vardır. ‘Kurucu, öncü ve
girişimci” özellikleriyle, 8500
yıllık şehircilik birikimiyle
önemli konularda ilklerin
yaşandığı bir kent olmuştur.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
deyimiyle: “Devletler kuran,
birbirinden kıymetli devlet,
sanat ve bilim adamları yetiştiren, tarihteki birçok olaya

ev sahipliği yaparak tarihi
yaşayan değil, yazan şehirdir
Bursa...”
Tarihin akışını değiştiren
şehir olarak Bursa, bağrında
taşıdığı sosyal, kültürel ve
mimari miras ile geçmişte
olduğu gibi bugün de geleceğe yön verme misyonunu
sürdürmektedir.
Bursa’da doğan, büyüyen
gelişen bütün medeniyetler
bu şehrin değerlerine yeni
değerler katarak burayı dünyanın cazibe merkezi haline
getirmişlerdir. Uygarlıkların
kesişme noktası, kültürlerin
kaynaşma diyarı olan Bursa,
Osmanlı'nın şehircilik geleneğinin de başlangıç noktasıdır.
Dergimizin bu sayısında,
Bursa'mızın binlerce yıllık
şehircilik birikimine atıfta
bulunmak istedik. Birbirinden değerli yazarlarımızınnitelikli yazılarını bir araya
getirdiğimiz Bursa Günlüğü’nü keyifle okuyup özenle
saklayacağınıza inanıyor,
saygılarımı sunuyorum.

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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üş; görülünce rüya, kurulunca umuttur.
Düş kurmak dua etmektir. Şehirler, iktidar yeteneği olanların umududur. Bir
şehrin muhasara altına alınması, fethedilmesi, ele geçirilmesi, düşürülmesi, bir duanın
fiiliyat kısmıdır. Kimi şehirler inşa, kimi şehirler
ihya edilip özgün bir duruş kazandırılarak yekdiğerinden ayrılırlar. Krallar, sultanlar, hanlar,
beyler, devletlerinin sınırlarını genişletmek için
girdikleri şehirleri inşa ve/veya ihya ederek abat
etmişlerdir. Bazı şehirler inşa ve/veya ihya edilerek devletlerin medeniyet ölçütlerinin uygulama,
geliştirme ve yayılma merkezi olarak kabul edilse

de bazı şehirler imha edilerek tarih sahnesinden silinmeye mahkûm edilmişlerdir. Başka bir
açıdan baktığımızda şehirler suya benzer. Kap
nasıl suya şekil verirse, hâkim iktidar da şehirleri
şekillendirir. Bu ikisi arasındaki tek fark, kap
değişse de su özelliğinden bir şey kaybetmezken,
iktidar değişimi şehirlerde derin izler bırakır. Bu
yüzden tarihi mirası yoğun şehirlerin hikâyeleri
yüzlerce hatta binlerce yıl öncesine uzanır. Bir
işaret taşı, bir deniz feneri, bir kutup yıldızı gibi
yeryüzünün farklı noktalarından başını uzatan
bu şehirler değişen/dönüşen dünyanın belleği,
şahidi ve başvuru kaynağıdır.
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Osmanlı’nın, beylik döneminde çadır
hayatı yaşarken kalıcı evler yaparak,
sulak alanı ve geniş ovası dolayısıyla
ordunun Anadolu ve Ortadoğu seferlerinde kullandığı bir üs olarak
inşa ettiği ilk şehir, Yenişehir’dir.1
Şehircilik anlayışının yansıtıldığı,
İslam medeniyetinin estetik kaygılarının ince ince işlenerek ihya edildiği
ilk Osmanlı şehri ise Bursa’dır. Osman
Gazi’nin 1316 yılında zabtına karar
verdiği ancak ömrü yetmediği için
oğlu Orhan Gazi tarafından on yıllık
bir muhasaranın ardından 1326’da
alınan Bursa;2 bu tarihten itibaren bir
kutup yıldızı gibi sabit kalıp, Osmanlı’nın, baba ocağı olarak teklifsiz girip
çıktığı evi3 olmuştur. Altı buçuk asır
boyunca, Fas sınırlarından doğuda
Basra Körfezi’ne; kuzeyde Ukrayna
steplerinden, güneyde Somali ve
Eritre’ye ve Mezopotamya’da Fırat’a
kadar uzanan4 bir alana yayılan imparatorluğa 130 yıl boyunca başkent
olarak hizmet vermiş, İstanbul’un fethinden sonra unutulmuş gibi görünse
de, gönüllerdeki yerini daima muhafaza etmiştir. Tanpınar’ın ifadesiyle;
“uğradığı değişiklikler, felaketler ve
ihmaller, kaydettiği ileri ve mesut
merhaleler ne olursa olsun o, hep
kuruluş çağının havasını saklamıştır…”5 Çünkü o, Sadrazam Keçecizade
Fuad Paşa’nın ifadesiyle, “Osmanlı’nın
dibacesi”dir.
Osmanlı’nın şehir tasavvurunun ilk
yansıması olan Bursa’nın, medeniyet
merkezi olma özelliğini nasıl kazandığını anlayabilmemiz için şehrin
kuruluşundan bugünlere uzanan inşa,
imar ve ihya süreci hakkında bilgi
sahibi olmamız gerekir. Ancak daha
öncesinde dünyanın şehircilik geleneği ile İslam medeniyetinin estetik
kaygılarıyla inşa edilen şehirlere kısaca değinmekte fayda vardır.
Dünyanın en eski şehirlerinden olan
Eriha, Biblos, Halep, Şam, Susa, Feyyum, Sayda, Filibe, Gaziantep, Beyrut,
Kudüs, Sur, Erbil, Kerkük, Belh, Atina,
Larnaka, Thebai, Cadiz, Varanasi gibi
şehirler milattan önce 1000-9000
yıllarına kadar uzanan tarihleriyle,6
şehircilik geleneğinin referans isimleridir. Tabii bu liste uzatılabilir. Örneğin, Rayy, Harran, Arrafa, Yafa, Hanya,
Lizbon, Tuşpa, Sakız, Ecbatana7 şehirlerini de ekleyebiliriz. Kimi uzun
yolların kesişme noktasında, kimi bir
deniz kenarında, kimi bir adada, kimi
bir çölde kurulmuş. Kimini ibadetin
6 Bursa Günlüğü

XVIII. yüzyılın sonlarında hac zamanında Mekke ve Kâbe’yi tasvir eden gravür (d’Ohsson,
Tableau général de l’Empire Ottoman, Paris 1787-1820, II, lv. 45) Kaynak: İslam Ansiklopedisi

merkezi, kimini ticaretin kalbi, kimini şehirlerin anası, kimini kültür ve
sanatın şehri diye anmışlar. Kiminde
eşsiz mimari, kiminde ticari hayat,
kiminde toplumsal hayatın farklılığı,
kiminde yaşam tarzının özgünlüğü
öne çıkmış.8 Bu şehirlerin her biri,
tarihleri boyunca nice medeniyete
beşiklik etmiş, nice kültürün harmanlandığı merkez olmuştur.
Şehirler, medeniyetlerin özü,
özetidirler.9 Medeniyet, insanca
yaşama çabalarının bir ürünüdür.
Belirli bir coğrafyayı paylaşan insanların hayat tarzlarının, yerelden
evrensele uzanan yolculuğunun
adıdır. Her ne kadar antropologlar
medeniyetlerin doğuş ve yayılmasını
gelişme fikrine yaslasalar da, medeniyetlerin sancılı süreçlerin ardından
doğduğu aşikârdır. Birçok medeniyet göç sonrası doğmuştur mesela.
Hititler’in, Frigler’in, Lidyalılar’ın,
İyonlar’ın öykülerinin göçmekle başladığını biliyoruz.10
Dünyanın en eski yerleşim biriminin
Mekke olduğu kabul edilmektedir.
Kızıldeniz’in doğusunda yer alan eski
Hicaz bölgesindeki bu kadim şehrin
tarihi ilk insana kadar uzanır. İslam
kaynaklarına göre bilinen tarihi
İbrahim Peygamberin, eşi Sare ile
oğlu İsmail’i buraya yerleştirmesiyle
başlar. İsmail büyüyünce birlikte
Kâbe’yi inşa ederler. Mekke’deki bu
mabet insanlık için inşa edilen ilk
evdir.11 Mekke, içindeki “ev” dolayı-

sıyla kutsal bir şehirdir artık. Kudüs
de böyledir. Süleyman Peygamberin
inşa ettiği Mescid-i Aksa da Kudüs’ü
kutsallaştırır. Son peygamber Hz.
Muhammed döneminde, Mekkelilerin
İslam inancına tahammülsüzlükleri ve bu doğrultudaki yaptırımları
Müslümanları Yesrib’e hicret etmeye
mecbur bırakmıştır. Hicretin hemen
ardından, Medine’de Mescid’i Nebevi
inşa edilir. Bu mescit dolayısıyla Medine, Müslümanların kutsalları arasına girer. Medine’ye hicret bir yerde
medeniyete hicrettir ve bu olay diyaloğun, hoşgörünün, bir arada yaşamanın en güzel örneği olarak tarihteki
yerini alır. Tabii ki bu şehirler sadece
içlerindeki mabetlerden dolayı kutsal
kabul edilmezler. Mekke’yi “Mükerreme” diye, Medine’yi “Münevvere” diye
ve Kudüs’ü “Şerif” diye isimlendiren
Türkler, Mekke’yi ikram eden ve ikram edilen, Medine’yi aydınlanan ve
aydınlatan, Kudüs’ü şereflendiren ve
şerefli olan şehir diye tanımlayarak
bu şehirlerin İslam ve Müslümanlar
ile kazandıkları güzelliklere dikkat
çekmişlerdir.12
Allah insanı topraktan yaratmış ve
yeryüzünü imara memur etmiştir.13
Müslümanlar bu bilinçten hareketle,
İslam’ın yayılma sürecinde girdikleri
tüm şehirleri Medine merkezli şehirler olarak inşa ve/veya ihya etmişlerdir. Böyle olunca, mumun etrafını aydınlatması misali, her biri bulunduğu
bölgenin merkezi olarak aydınlanan

ve aydınlatan şehir olarak anılmışlardır. Örneğin Abbasiler zamanında en
parlak dönemini yaşayan ve bilimsel
ve kültürel hayatın yanında canlı bir
ticaret hayatı bulunan Bağdat, Moğollar tarafından talan edilinceye kadar
bu işlevini sürdürmüştür. 17. yy.da
Osmanlı eline geçen şehir, 1917’de
İngilizlerin, 2000’li yıllarda ise Amerikalıların işgaline uğramıştır. “Dünyanın yarısı” diye adlandırılan İsfahan
11. yy.da Selçuklulara başkentlik
yapmış, 13. yy.da Moğollar tarafından
yıkılmış, 17. yy.da Safeviler tarafından mimari anlamda ihya edilmiştir.
Hakeza Buhara, Fustat, Semerkant,
Harran, Basra, Kurtuba, İstanbul ve
Dımeşk gibi şehirler, farklı devletlere
başkentlik yapmış, bir şekilde İslam
Medeniyetinin merkezi olmuşlardır.
İslam Medeniyeti, Asrı Saadette sosyal gelişimini tamamladıktan sonra,
müthiş bir hızla bilim ve kültür alanında gelişmeye başlamıştır. Bu baş
döndürücü hızın sonunda dünyanın
çeşitli yerlerinde, zamanın çok ilersinde olan medeniyetler oluşmuştur.
Hulefa-i Raşidinden sonra, Emevi ve
Abbasilerle başlayan bu hızlı gelişim

süreci, özellikle Ortadoğu’da kurulan
diğer devletlerle devam etmiş, bu
akımın son temsilcisi de birçok şehri
imar eden üç kıtaya yayılmış Osmanlı
devleti olmuştur.14
Bugün ülkemiz sınırları içinde kalan
yerleşim yerlerini toplu olarak gözden geçirdiğimizde ve çağlar boyu
süren gelişmeleri yakından izlediğimizde, belki dünyada en devingen
toprak parçasının Anadolu ve yakın
çevresi olduğunu görürüz. Uygarlığın
ilk izlerinin yaşandığı, ticaretin ilk
adımlarının atıldığı Asya, Avrupa,
Akdeniz, Yukarı Mezopotamya coğrafyalarının birikimi, sonunda gelip Anadolu’da düğümlenmektedir. Bir bakıma kültür yolu-ticaret yolu dediğimiz
ağ da Anadolu’da buluşmaktadır.15
Hayatı boyunca yaklaşık 120 bin km
yol kat eden Mağripli Seyyah İbn Battuta Anadolu’yu anlattığı notlarında;
“Bilâd-ı Rum (Anadolu) denilen bu
ülke dünyanın en güzel memleketidir.
Allah Teâlâ, güzellikleri öteki ülkelere
ayrı ayrı dağıtırken, burada hepsini
bir araya toplamış!”16 demekten kendini alamaz.
Arkeolojik bulgular, “cennetten bir

köşe” tabirini hak eden Bursa ve çevresinin çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olduğunu gösteriyor.17
Öyle ki, bilim adamları Phrygialılar,
Mysialılar, Dolienler, Mygdonlar ve
Troilılar’ın Bursa ve çevresinde yaşayan farklı halklar olduğunu belirlemekle birlikte, yerleşim sınırlarını
kesin sonuçlarla açıklayamamaktadırlar.18 Bölge, Bithynia Devleti kurulana dek, Lidyalılar, Persler, Yunanlılar
Chalchedon’lar gibi çeşitli kolonilerin
ve ülkelerin egemenliğinde yaşamıştır. Çıkan savaşlarda bölge çok tahrip
olmuştur. Kartaca Kralı Hanibal Roma
ile yaptığı savaşları kaybedince Bithynia Kralı Prusias’a sığınır ve gördüğü
itibar üzerine Prusias onuruna bir
kent kurar. Kurulan kente Prusa adı
verilir.19
Maalesef Bithynia döneminin
kentsel kurgusu ve yapısal
çevresiyle ilgili eski yazarlardan
bilgi edinilememektedir. Roma
döneminden bahseden yazılarda ise
Bursa ve civarındaki yerleşim yerlerinde kütüphane, hamam, avlulu
evler, tapınaklar, kamu konutları, su
kemerleri, stadyum, hipodrom, tiyat-

Bithynia. Kaynak: ozhanozturk.com
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Bursa Kuşatması, 1314-1326, Mamure Öz.( Kaynak Nezaket Özdemir, 'Fotoğraftan
Önce Bursa - Minyatürler', Bursa Valiliği yayınları.)

ro, ticaret yapıları ve mekanları yapıldığından bahsedilmektedir. Doğu
Roma döneminde ise Bizans yapılarının karakteristik örnekleri olan tapınaklar, kiliselerden söz edilmektedir.
Buna rağmen kaynaklar, hisar içinin
yüzyıllar boyu durağan kaldığından
bahsederler.20
Müslümanlar ilk kez Abbasiler döneminde, Türkler ise ilk kez Selçuklular
döneminde Bursa bölgesine gelmişlerdir. 1097 yılında Haçlı Savaşları’na
sahne olan bölge, yapılan savaşlarla
tekrar Türklerin eline geçse de Bizanslılar bazı anlaşmalarla 1326’lara
kadar buralardaki hâkimiyetlerini
sürdürdüler.21
Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklu
Devletinin Anadolu’da Türk Birliğini
sağlaması üzerine Anadolu’ya göç
eden Oğuzların Bozok Kolu’na mensup Kayı Boyu önce Ankara yakınlarına sonra Söğüt ve Domaniç tarafına
yerleştirilmiştir. 1281’de aşiretin
başına geçen Osman Bey, 1299’da
İnegöl’ü alarak istiklalini ilan eder.
Osman Bey sonraki 27 yıl boyunca,
Bursa civarındaki İzmit, Adranos,
Kestel, İmralı, Akhisar, Lefke, Tekfurpınarı, Yenikale, Yanıkcahisar, Mudanya ve Karamürsel’i topraklarına
katarak devletin büyümesine zemin
hazırlamış olur. Ancak Osman Bey’in
devlet tasavvurunun merkezinde
Bursa vardır ve mutlak alınmalıdır.
1316 yılında başlatılan kuşatma ha8 Bursa Günlüğü

reketi on yıl sürer. Şehrin fethi, 1326
yılında Orhan Bey’e nasip olur. 1326
tarihi aynı zamanda Bursa’nın ve
Bursa’ya benzeyen şehirlerin inşa,
ihya ve imar sürecinin de başlangıç
noktası sayılır.
Bursa bu tarihten itibaren, İstanbul’un fethine kadar sadece bir
“Osmanlı Başkenti” olarak kalmadı.
Büyük bir şehir niteliği kazanması ve
sürekli yenilenen ve genişleyen bir
şehir olması noktasında sur dışına
taşan yapılaşmasıyla önemli eserler

kazandı. Yeni oluşan mahallelerin
yanında Orhan Gazi’nin yaptırdığı
külliye içinde yer alan cami, imaret,
medrese, hamam ve bedesten devletin Bursa’ya yüklediği misyon gereği
kısa sürede üretim ve ticaret merkezinin çekirdeğini oluşturdu.22 Orhan
Gazi’nin kardeşleri ve akrabaları
tarafından yapılan camiler, mescidler, medreseler, zaviyeler hamamlar
ve evlerle Bursa iyice genişledi.23
Nilüfer Hatun’un daha sonra kendi
adını taşıyacak çay üzerine yaptığı
ve ticaret kervanlarının her koşulda
geçişini sağlayan köprü, Lala Şahin
Paşa’nın yaptırdığı dükkanlar24 da
Osmanlı’nın mimari anlamda verdiği
ilk örnekler olmanın dışında şehrin
gelişimini tetikleyen eserler arasındadır.
Bursa, fethedilmesinin üzerinden
daha on yıl geçmeden bambaşka
bir havaya bürünmüştür. Bu durum
Mağripli Seyyah İbn Battuta’nın
gözünden kaçmaz. Bursa’nın güzel
çarşıları, geniş caddeleriyle, bahçeleri
ve gür çaylarıyla muazzam bir şehir
olduğunu vurgulayan seyyah, Orhan
Bey hakkında da; “Bursa’nın sultanı
Osmancık oğlu İhtiyaruddin Orhan
Bey’dir. Bu hükümdar Türk padişahlarının en ulusu olduğu kadar, toprak,
asker ve varlık bakımından da onların
en üstünü bulunmaktadır. Yüz kadar
kalesi vardır. Çoğu zamanını bunları
dolaşmakla geçirir ve her kalede bir
müddet kalarak durumlarını anlamak, noksanlarını tamamlamakla

meşgul olur. Anlatıldığına göre, hiçbir şehirde bir aydan fazla oturmaz,
aralıksız olarak kâfirlerle savaşı sürdürür, onların kalelerini bir bir kuşatarak fethedermiş!” der.25 Bu bilgiden
hareketle, Osmanlı’nın, bir şehri inşa,
ihya ve imarıyla askeri, siyasi ve ticari
oluşum ve gelişimleri aynı anda yürüttüğünü anlıyoruz.
Orhan Gazi’den sonra idareyi ele alan
Murad Hüdavendigar, Bursa’yı batıya
doğru şekillendirme arzusu doğrultusunda, Çekirge’de bir cami, bir medrese, bir imaret, kaplıca binası hamam, han inşasının yanında su yolları
yaptırmıştır. Orhan Gazi zamanında
ticarethaneler yapan Lala Şahin Paşa,
hisarda bir medrese ile Pazar yerinde
bir han yaptırmıştır. Şehrin doğu hududu ise Yıldırım Bayezid zamanında
gerçekleşmiştir. Edirne’de tahta çıkan
Yıldırım, Bursa’ya gelip cami, medrese, imaret, hamam, hastane inşasının
yanında Akçağlayan suyunun şehre
getirilmesini sağlamıştır. Damadı
Emir Sultan ise cami, medrese ve hamam yaparken, Atpazarındaki büyük
çifte hamam ile Kütahya hanı onun
adına yaptırılmıştır. İnebey subaşısı da Tahtakale civarına hamam ve
medrese; başvezir Çandarlı Halil paşa
ise maskem civarında bir hamam ve
gümrük hanı inşa ettirmiştir.26
Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan en önemli yapılardan biri ise
Ulucami’dir ve daha önce Anadolu’da
yapılan çok kubbeli camilerin hiçbirine benzemeyen yapısıyla27 özgün
bir eser olarak tarihe damgasını vurmuştur.
Bursa’nın sembol yapılarından olan
Yeşil Cami, medrese, türbe ve imaret
ise Çelebi Sultan Mehmed’in armağanıdır. Sultan Mehmed, Bursa’nın
gözbebeği olan bu yapıların dışında,
cami, han, çarşı ve büyük binalarla
şehri süslemiştir.28
Sultan II. Murad ise Çekirge ve Hisar
arasında kalan sahayı doldurmaya
gayret etmiş ve bu doğrultuda, cami,
imaret ve medreseler inşa etmiştir.
1451 yılına kadar, en kalabalık zamanlarını yaşayan Bursa, camiler,
mektepler, medreseler, çeşmeler,
köprüler, imaretler, hastaneler, hanlar,
hamamlar, bedestenlerle devletin en
mamur ve zengin piyasa yeri olmuştur.29
Bursa zaman içinde türlü talihsizlikler de yaşamıştır. Bu talihsizlikler
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tarihi yapılar için tamiri imkansız
etkiler bırakmıştır.30 Özellikle 1402
yılında Timur ve destekçilerinin
Bursa’yı işgali şehirde büyük yıkıma
neden olmuştur. Çelebi Mehmet’in
müdahaleleri onun “devleti ikinci kez
kuran sultan” olarak anılmasını sağlamıştır.31
Celali isyanları, yangınlar, yüz-yüz elli
yıl aralıklarla meydana gelen ve adeta Bursa’nın tümüyle yok olmasına
sebep olan depremler Bursa’nın acı
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yılları olarak tarihteki yerini almıştır.32 Ne ki, Osmanlı’nın ilk göz ağrısı
olan bu şehir her yıkılışın ardından
yeniden ayağa kalkacak dirayeti göstermiş, kuruluş çağının havasını saklayan sırrını bugünlere ulaştırmayı
başarmıştır.
Yunanlıların Bursa’yı işgalinde yaptıkları katliam ve yıktıkları yapıların
haddi hesabı yoktur. Yaşanan, savaş
hukukuna aykırı bir süreçtir. Osman
Gazi’nin türbesine girip hamle ya-

par gibi kılıcını sallayan Sofokles’in;
“Kalk ey koca sarıklı, Koca Osman!
Kalk da torunlarının halini gör! Kurduğun devleti yıktık. Seni öldürmeye
geldim!” narasından sonra ayağını
sandukanın üzerine koyarak yanındaki fotoğrafçıya “çek bakalım bir
Bursa hatırası” demesi işgallerin aynı
zamanda bir psikolojik harekat olduğunu göstermektedir. Bu işgal, sade
Bursa'yı değil tüm ülkeyi yasa boğan
bir işgaldir. Akif’e; “…Çökük bir kubbe
kalsın mabedinden Yıldırım Han’ın /
Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri
Orhan’ın…” dizelerini yazdırmış,33
TBMM kürsüsüne asılan siyah örtü
Bursa’nın kurtuluşuna kadar kaldırılmamıştır.34
1880’li yıllarda başlayan ve bugünlere uzanan toplu göçler de şehrin inşasında belirleyici rol üstlenen gelişmelerdendir. Bu göçler sonunda Bursa
merkez ilçede 18 yeni köy, 15 de yeni
mahalle kurulmuştur. Gemlik´te 12
yeni köy, İnegöl´de de 32 yeni köy, üç
de yeni mahalle kurulmuştur.
Bu tarihten itibaren Bursa göçlerle
şekillenen bir şehir olmuştur. Özellikle 1970’li yıllarda başlayan sanayi
hamleleri dolayısıyla yoğun göçe sahne olan Bursa, 1987’ye gelindiğinde
yüzde 20’lik bir kesim dışındakilerin
göçmenlerden oluştuğu bir şehir haline gelmiştir.35 Bu göçler şehri farklı

kültürlerin harman yerine çevirirken
plansız ve çarpık yapılaşmaya davetiye çıkararak geleneksel inşa hareketini sekteye uğratmıştır.
Bütün bu olumsuzlukların yanında,
ecdat yadigârı eserlerin unutulmuşluğu, kaderine terk edilmişliği, modern
diye tabir edilen ancak Bursa’nın
geleneksel yapılarıyla hiç ama hiç
uyuşmayan mimari akımlar gibi sebepler yüzünden şehir özgün kimliğini yitirme aşamasına gelmiştir. Ancak
son dönemlerde yerel yönetimler
tarafından başlatılan, şehri yeniden
planlama, tarihi dokuyu muhafaza
ederek geleceğe taşıma gayretleri
takdir edilecek girişimlerdir.
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Osmanlı’nın Şehir Prototipi
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Şehirlerin ortak özellikleri olan ekolojik çevre, fiziki yapılanma ve nüfus
bağlamında Osmanlı döneminde Bursa, o kadar özgündür ki ünlü mimar
Ernst Diez Bursa’yı, karşılaştırdığı hiçbir İslam şehrine benzetememiştir...

Ş

ehir, her medeniyetin kendi prototipini oluşturduğu, insanın dünya üzerinde başardığı büyük
erdemlerden biridir. Doğuda El-Medinetü’l-Fâzıla (Erdemli şehir) eseriyle Farâbî, Batıdaysa
Devlet adlı eseriyle Platon’dan itibaren şehre
vurgu yapan çalışmalar kaleme alınmış, İbn Haldun
toplumları köylü (bedevi) ve şehirli (hadari) diye
ikiye ayırmaktan çekinmemiştir (İbn Haldun, 2013:
I, 323). Bu bağlamda şehir, çeşitli açılardan üzerinde
durulan disiplinler arası bir konuma yerleşmiş (Duru
& Alkan, 2002: 10); dini, coğrafi, iktisadi, siyasi ve

sosyolojik şehir yaklaşımları ortaya çıkmıştır (Şahin,
2013: 3). Örneğin Fustel de Coulanges’in şehre bakışı
din eksenlidir (Fustel de Coulanges, 2009). Marx’ın
şehir analizi kır-kent diyalektiği şeklindeyken (Çınar,
2013: 163), Prenne’in şehir yaklaşımı iktisat merkezlidir (Pirenne, 2014; Holton, 1999: 34). David Harvey
ise coğrafya düzleminde şehri konu edinmiştir (Harvey, 2003). Bireylere ek olarak şehri sosyolojiyi de
içeren “doğal bir süreç” olarak okuyan Chicago Okulu
gibi, konuya bir ekol çerçevesinde yaklaşıldığını da
biliyoruz (Abbot, 1997).

Maksem sırtlarından hanlar, camiler ve Ulu Camı; arka planda Bursa ovası Foto: Sébah & Joaillier, 1894. Kaynak: IRCICA
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OSMANLI ŞEHRİ
Şehri, sosyolojik ve tarihi anlamda
prototip olarak ele almanın başlangıç
kitabı şüphesiz Max Weber’in The
City (şehir) adlı çalışmasıdır (Weber,
2012). Oryantalistik şehir yazımının
klasik örneği olan eserinde Weber,
Batının eşsiz (unique) olduğu teziyle
şehirleri genel kategorilere ayırır:
Doğu şehri (oriental) ve Batı şehri
(occidental). Batı şehirlerini (Antik
Yunan ve Ortaçağ Avrupa şehirleri)
sermaye, pazar, üretim ve özerk
hukuk anlamında sürekli, hareketli
ve canlı şekilde betimleyen Weber,
Doğu şehirlerini (Hint, Çin ve İslam
şehirleri) bu özelliklerden yoksun
olmaları sebebiyle donuk ve kapalı
olarak sunumlar. Böylece onun olumsuz örnek (negative case) şeması,
tezini ispatlamak için sık sık yaptığı
karşılaştırmalarıyla Doğu şehirlerini
içerir. Tüm bunları yapmasının ana
sebebiyse Batı’nın tek başına, kimseye ihtiyacı olmadan var ve kendine
yeterli olduğunu ortaya koymaktır
(Tuna, 1987: 30-31).
Konumuz anlamında yukarıdaki
genel tablo, çoğu araştırmacı tarafından kabul edilen “İslam şehri” (Can,
1995: 29) kavramı için de geçerlidir.
Bu bağlamda Weber, İslam’ın
tarihsel sürecini ve
İslam coğrafyasının
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Şehircilik anlamında da Osmanlı’nın temel şehircilik özelliklerini belirleyen İslam’dır. Bu bağlamda
Osmanlı şehir zihniyetinde mülk Allah’ındır. Şahıslar mülkü ancak hüsn-ü muhafaza etmek ve
dünyayı güzelleştirmek için kullanabilirler. Şehir
toprağı rant için kullanılamaz.
genişliğini bilinçli olarak görmezden
gelerek sadece belli şehirleri büyük
genellemelerle prototip şeklinde ele
almıştır. İslam medeniyet havzasındaki şehirlerin çeşitliliğini görmemiş ve
İslam şehirlerini Hint ve Çin şehirleri
kadar sistematize etmemiştir. Onun,
İslam coğrafyasını Arap coğrafyasına
indirgemesi de açıkça bilgi eksikliğinin göstergesidir. Osmanlı’ya hiç
yer vermemesi, Osmanlı şehirlerinin
kendi genellemeci teorisini bozacak
yapıda olmaları sebebiyledir. Bundan
dolayı Weber’in İslam ve şehirle ilgili
görüşlerine “oryantalistik bakış açısının genellemelerine ve indirgemelerine bir örnek” olarak bakılmalıdır.
Ayrıca bilgi eksikliği, önyargılar ve
Weber etkisiyle Batılı şehir tarihçilerinin de Osmanlı şehrini “pek düzenlenmemiş bir karışık işleyiş” olarak
açıkladıklarını belirtmek gerekir
(Cansever, 2010a: 90). Peki bu noktada şehirlerin ortak yönlerini anlama
ve karşılaştırma adına Osmanlı’da
şehircilik özellikleri nelerdi?
İlk olarak şehrin mimarisine bakacak
olursak İslam mimarisinin tevhit,

doğallık, sükûnet, tevazu, tezyinilik
özelliklerinin Osmanlı şehrine yansıdığını görürüz (Cansever, 2010b:
33). Tüm bu özellikler Batı mimari ve
şehirciliğinden kökten bir ayrışmayı
betimlemektedir. Zira İslam mimarisinin sükûnet içinde hareket konseptinin mütevazi ve tezyini karakterine
karşın Batı ve Hristiyan mimarisi
mütehakkim, kasvetli, yapmacık,
gösterişçi, dramatik, huzursuz ve bireyi pasifize eden üslup özellikleriyle
belirginleşir (Cansever, 1997: 34-37).
Yukarıdaki karşılaştırmaya verilebilecek muhtemelen en çarpıcı örnek
Kurtuba Ulu Camii’dir. Endülüs Emevi
Devleti döneminde tarihin en aydınlık, büyük ve ahenkli mekânlarından
biri olan bu şaheserin, işgal sonrası
geniş ve tezyini pencereleri kapatılarak karanlığa mahkûm edilmesi, Batı
mimarisindeki ışığa ve tezyiniliğe tahammülsüzlüğün göstergesi olmanın
yanı sıra iki ayrı zihniyet ve medeniyet bilincinin de yansımasıdır.
Şehircilik anlamında da Osmanlı’nın
temel şehircilik özelliklerini belirleyen İslam’dır. Bu bağlamda Osmanlı

Yeşil Cami'nin bahçesinden 19. yy sonları Bursa manzarası 1892. Kaynak: IRCICA

şehir zihniyetinde mülk Allah’ındır.
Şahıslar mülkü ancak hüsn-ü muhafaza etmek ve dünyayı güzelleştirmek
için kullanabilirler. Şehir toprağı rant
için kullanılamaz. Devlet bazında
rantın önüne geçmek için çok katlı
ev yapımına müsaade edilmemiştir. Evler 1-2 katlıdır, bahçelidir ve
topoğrafya (yer şekilleri) ile uyumludur. Fazla kata izin verilmediğinden
bireylerin amacı yaşadıkları mekânları güzelleştirmek olmuştur. Ayrıca
çok merkezli galaksi tipi yapılanma
Osmanlı şehrinin bariz vasfıydı. Açık
bütünlük anlayışıyla dizayn edilen
şehirler, ekleme ve çıkarmaya izin
veriyordu (Cansever, 2010a: 85-170).
Bina yapımında (kerpiç, ahşap, taş…
gibi) mahalli çözüm farklılıkları geliştirilmişti. Devlete ait ve dini binalar
kalıcı malzemeyle (taş ve mermer),
evler ise geçici malzemeyle (kerpiç
ve ahşap) yapılıyordu. Osmanlı devlet
ve dini binalarının günümüze kadar
gelip evlerinin gelememiş olmasının
sebebi budur. Ayrıca şehir merkezindeki yapıların tamamına yakını vakıflara aitti. Bu sebeple şehrin çarşı ve
ticaretinden gelen artı değer vakıflar
aracılığıyla tekrar şehre dönüyordu.
Vakıf sistemine ek olarak Osmanlı
mahalle teşkilatının da toplumun sağlıklı etkileşimindeki önemi vurgulanmalıdır. Öyle ki sömürgecilerin, işgal
ettikleri Osmanlı beldelerinde, etkisinin büyüklüğü sebebiyle her zaman
ilk olarak Osmanlı mahalle teşkilatını
lağvettikleri bilinmektedir.
Osmanlı şehirlerinin üstünlükleri
kendi dönemlerindeki nüfuslarının
dünya şehirleri ile karşılaştırılmasıyla
da takip edilebilir. Mesela fetihten
önce nüfusu 40 bin olan İstanbul,
Kanuni döneminde 500 bini aşarak
Avrupa’nın ve dünyanın en büyük
şehri haline gelmiştir (İnalcık & Arı,
2005: III, 6; Frank, 2010: 102). Kahire
ise dünyanın üçüncü büyük şehriydi.
Aynı dönemde ticaret yolları üzerinde bulunan Halep, İzmir ve Bursa da
büyük bir gelişme kaydederek çok
kültürlü şehirler haline gelmişlerdi
(Davutoğlu, 2016: 71). Sonuç olarak
Osmanlı şehirleri, Medine’den yola çıkan İslam şehir bilincinin Horasan’da
billurlaşarak Anadolu’ya yürüdüğü,
bir medeniyetin özgün örnekleridir.
Bursa ise bu örneklerin prototipi
olarak ayrı bir yerde konumlanmayı
hak etmektedir.

Üftade Camıı Ve Türbesı’nin Üzerınden Uludağ’a Doğru Cepheden bır bakış. Kaynak: IRCICA
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Şehri bir prototip olarak ele almak
daha önce belirttiğimiz gibi Weber ile
başlar. Konumuz bağlamında şehir
kültürünün Osmanlı’daki prototipi şüphesiz Bursa’dır. “Bursa dört
sultan döneminde gelişerek oluşan
şehir kültürüyle sadece bir devletin
başkenti değil aynı zamanda yeni
coğrafyalarda benzerleri tekrar
tekrar üretilecek bir şehir prototipi
olmuştur” (Davutoğlu, 2016: 114).
Edirne, Üsküp, Filibe ve Saraybosna
Balkanlara aktarılan Bursa şehir
prototipinin en bariz örnekleridir. Bu
şehirlerin günümüzde dahi birbirlerine benzemelerinin sebebi budur.
Ve nihayet olgunlaşan Bursa şehir
prototipi, İstanbul’da kemale ermiştir
denilebilir.
Osmanlı şehrinin tüm özelliklerini
taşıyan Bursa’nın, fethedildiğinde
Hisar bölgesine sıkışmış küçük bir
nüfusa sahip olduğunu tahmin etmek
zor değildir (Maydaer, 2009: 10;
Kandes, 2008: 65). Bursa, Osmanlı
dönemindeyse 30 bin ile 100 bin
sınırları arasında gidip gelmiştir
(Lowry, 2004: 15-29). Ancak nüfusu
hiçbir zaman bu dönemde 100 bini
geçmemiştir. Nüfustaki iniş çıkışların
temel sebeplerinin deprem, veba salgını, işgaller ve ticaret olduğunu tarih
kitaplarından öğreniyoruz. Nüfus ile
bağlantılı olarak yerleşim konusuna
baktığımızda Bursa’nın, galaksi tipi
denilen çok merkezli şehir olduğunu

söyleyebiliriz. Şehir, fetihten sonra
Hisar bölgesinin dışında kurulan Yeşil, Emirsultan, Yıldırım, Çekirge gibi
merkezlerle galaksi yapılanmasına
bürünmüştür. Böylece Bursa, döneminin hareketli şehirlerinden biri
konumuna yükselmiştir. İbn Batuta,
Orhan Gazi dönemindeki Bursa’yı
“geniş caddeli, hareketli ve büyük çarşılı” olarak betimlemiştir (İbn Batuta,
2010: I, 428).
Osmanlı mimarisinin prototipleri de
Bursa’da üretilerek geliştirilmiştir.
Bu bağlamda Emir Hanı, Anadolu
Türk mimarisindeki ilk şehir hanıdır
(Tanman, 2014: 133). Selimiye’ye
giden yol Bursa Orhan Gazi Camii ile
başlamıştır (Yavaş, 2014: 387). Yeşil
Türbe, adeta bir pantheon mantığıyla dikilmiş ve Osmanlı dünyasında
camiden yüksek konuma oturtulmuş
tek örnektir (Armağan, 2006: 158).
Bursa Ulucami zaten bir başyapıttır.
Bursa ev mimarisi İstanbul’a ulaştığında yalılar oluşmuştur. Dolayısıyla Osmanlı her ne kadar Bursa’yı
kurmuşsa da karşılıklı ilişki anlamında Bursa da Osmanlı’yı kurmuştur
denilebilir. Fakat Bursa, Osmanlı’nın
maddi prototipinin ötesine geçmiş,
manevi tarafını da domine etmiştir.
Osmanlı’nın kuruluşunda Horasan
erenlerinin etkisi bilinmektedir
(Barkan, 1942: 279-304). Bursa
bağlamında kanaatimizce manevi
etkinin ön plana çıkması Emirsultan
ile başlatılabilir. Kendisi Horasan
bölgesinden gelen ve Seyit olan EmirBursa Günlüğü 15

Emir Sultan Camii’nin üstündeki yamaçtan, caminin Bursa’da pek rastlanmayan iri tek kubbesi ve taştan çifte minaresi, serviler
ve aşağısında Yıldırım Mahallesı’yle Yıldırım Küllıyesı. Foto: Sébah & Joaillier, 1894 Kaynak: IRCICA

sultan, Yıldırım Bayezid’in damadı
olarak ayrı bir yerde konumlanabilir.
Onun etkisinin büyüklüğüne bir
örnek olarak Osmanlılarda padişahların kılıç kuşanma geleneğini
başlatmasını gösterebiliriz (Algül
– Azamat: 147). Sonraki süreçte
Bursa, Osmanlı’nın manevi başkenti
konumunu uzun süre korumuştur.
Öyle ki İstanbul, fetihten hemen
sonra maddi başkent ilan edilmesine
karşın, manevi başkent olabilmek için
Aziz Mahmut Hüdayî’nin Bursa’dan
gelişini beklemiştir. Bu da İstanbul’un
fethinden sonra en az 100 sene daha
Bursa’nın manevi başkent konumunda olduğunu gösterir. Görünen
o ki Bursa’nın manevi tarafı maddi
tarafını da geçmiştir. Evliya Çelebi’nin
Bursa için kullandığı “ruhâniyetli bir
şehir” tabiri (Tanpınar, 2016: 143)
çok yerindedir.
Manevi Bursa’nın çerçevesinde kalın
çizgilerle bir şema çıkarttığımızda
önemli örneklerle karşılaşırız. Özetle
gidecek olursak mesela Celvetiye
tarikatı Bursa’da kurulmuş, İstanbul’a taşınmıştır. Kadiriye tarikatının
Eşrefiye kolu ve Halvetiye tarikatının
Mısriye kolunun merkezleri Bursa
olmuştur. Zeyniye tarikatının Bursa
kolu o kadar meşhur olmuştur ki
burada yetişen Şeyh Vefa, dönemin
İstanbul entelektüellerini etrafında
toplayabilmiştir. Gavsi Ahmed Dede
ve Ali Behçet Efendi de Bursa’da
yetişip İstanbul’da geniş muhiti
olan sufilerdendir. Tüm zamanların
16 Bursa Günlüğü

en yaygın ve sevilen mevlidi, Emirsultan’nın halifesi Süleyman Çelebi
tarafından yazılmıştır. Osmanlı eğitim
sistemini Davud-ı Kayseri ile dizayn
eden Molla Fenâri, Hüdâyi’nin şeyhi
Üftâde, tasavvufi tefsir denilince
ilk akla gelen “Ruhu’l-Beyan” adlı
eserin yazarı İsmail Hakkı Bursevi,
bu şehrin manevi meyveleridir (Kara,
2001). Osmanlı döneminde Bursa,
Ebu Bekir Çelebi’nin ifadesiyle Burc-ı
evliyadır (velilerin kalesi) (Kara,
2001: 145). Bu ifade çok doğrudur
zira Osmanlı’nın yıkılmakta olduğu
1900’lü yılların başında bile şehir
merkezinde çeşitli tarikatlara ait yaklaşık 40 dergâhın olduğu bilinmektedir (Şemseddin, 1997).
Sonuçta şehirlerin ortak özellikleri
olan ekolojik çevre, fiziki yapılanma
ve nüfus bağlamında Osmanlı döneminde Bursa, o kadar özgündür ki
ünlü mimar Ernst Diez Bursa’yı, karşılaştırdığı hiçbir İslam şehrine benzetememiştir (B. Darkot ve diğerleri,
“Bursa”, İA, c.2, s.806-819). Ekolojik
anlamda tam anlamıyla bir bahçe
şehir olduğundan dönemin ünlü
isimleri Bursa’yı cennet şeklinde tarif
etmekten çekinmemişlerdir. Lâmii
Çelebi için gök kubbe altında onun
gibi bir şehir yoktur (Lâmii Çelebi,
2011: 13). Âşık Çelebi’ye göre Bursa
yeryüzünün cenânıdır (kalbi) (Armağan, 2006: 7). Güzelliği sebebiyle
Mimar Sinan Bursa’ya dokunmaya
kıyamamıştır. 1855 depremini duyduğunda Keçecizade Fuat Paşa’nın

“eyvah, Osmanlı’nın dibacesi (önsöz)
zayi oldu” sözü meşhurdur. Osmanlı
dönemindeki Bursa’yı ifade eden Batılı zirve örnek ise, belki de, bir turist
olarak şehrimizi ziyaret eden Zinaida
Chischine’nin 1880’li yıllarda, kaldığı
otelin defterine yazdığı şu cümle
olabilir: “Bursa’yı gördükten sonra
başka bir şehirde yaşayabilmenin
sırrı, Bursa’yı unutmaktır” (Yaşayanlar, 2013: 71).
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Kültürel miras alanlarının
yaşatılmasında katılımcı
kentsel tasarım yaklaşımları:

Bursa Hanlar Bölgesi örneği
Bu çalışmada, araştırma projesi amacı doğrultusunda Bursa Hanlar Bölgesi’ndeki kentsel tasarım
sorunlarını/potansiyellerini kentlilerin bakış açısından tespit etmek ve farklı kullanıcı gruplarını bölgeye çekebilmek için bunlara yönelik çözüm önerileri
geliştirmek hedeflenmiştir.

M

ekanın, bir grubun pratikleriyle biçimlenen, ona
özgü yer olması ve grubu
kendi tarihiyle ilişkilendiren sembolik bir bağ oluşturması nedeniyle kimlik ve bellek tanımındaki
rolü büyüktür (Bilgin, 2007). Kültürel
miras alanları da, hem toplumların
geçmişleri ile kurdukları ilişkinin
somut göstergesi olarak toplumsal
belleğin (Aksoy ve Enlil, 2012, s. 8.),
hem de sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değerleriyle yer kimliğinin
oluşmasına büyük katkı sağlar (Mason, 2002, s.10-13, Szmelter, 2013)
Bununla birlikte günümüzde pek çok
miras alanı çeşitli nedenlerle tehdit
altındadır. Hızlı kentsel nüfus artışına
bağlı yüksek yapılaşma talepleri,
fonksiyonel değişimler ve kentsel dönüşüm projeleri ile trafik ve turizm
baskısı (Van Oers, 2010) yanında,
sürdürülebilir kentsel koruma kapsamında planlama ve kentsel tasarım
açısından hem bütüncül bir sistemin
olmaması, hem de gerekli uygulama
araçlarının eksikliği, miras alanlarında çeşitli ölçeklerde tasarım sorunlarının ortaya çıkmasına ve yaşam/
mekan kalitesinin düşmesine, kimlik

ve bellek kaybına neden olmaktadır.
Bu kapsamda farklı ülkelerdeki
kültürel miras alanlarına yönelik çalışmalar incelendiğinde, bu alanların
korunmasında, geliştirilmesinde,
canlandırılmasında ve geleceğe aktarılmasında katılımcı kentsel tasarım
çalışmalarının önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu çalışmalarda
çeşitli konulara ilişkin tasarım ilkeleri
setleri oluşturan, bunları açıklayan
ve örneklendiren, tasarımda yapılan genel hataları tanımlayan ve
bunlardan kaçınmaya yardım eden,
yerel yönetimlerin mülk sahipleriyle
ilişkilerinde tutarlılık sağlayan, kentsel müzakereye imkan veren, yerel
yönetimlerin hem kendi içinde, hem
de kentsel tasarım sürecinde yer alan
herkesle iletişim kurması konusunda
yükümlülük getiren belgeler olarak kentsel tasarım rehberleri öne
çıkmaktadır (DETR & CABE, 2000, s.
57.)
Son yıllarda Türkiye’de de Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın nitelikli kentsel yaşam çevrelerinin oluşturulabilmesi için kentsel tasarım rehberlerine yönelik kavramsal çerçevenin elde
edilmesi, katılımcı proje geliştirme
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süreçleri gibi mekanizmaların uygulanması konusunda ilgili kuruluşlarla
işbirliği yaparak araştırma geliştirme
çalışmaları yürüttüğü görülmektedir
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018).
Bu çalışma, özgün yer kimliğini ve
kentsel belleği korumak ve geliştirmek için kültürel miras alanlarına
yönelik katılımcı bir tasarım rehberinin nasıl bir süreç içinde hazırlanması gerektiğini açıklayan bir
model oluşturmak amacıyla Uludağ
Üniversitesi’nde yürütülen “Bursa
kent merkezine yönelik bir kentsel
tasarım rehberi modeli” isimli bilimsel araştırma projesi kapsamında
gerçekleştirilmiştir. Proje, Bursa Alan
Başkanlığı ve Bursa Kent Konseyi
tarafından da desteklenmiş, farklı
aktörlerle işbirliği içinde katılımcı bir
süreçle geliştirilmiştir. Katılım yöntemlerinin belirlenmesinde çalışmanın amacı, çalışma alanının bağlamsal
özellikleri, sürecin yapısı (zamansal
ve maddi kısıtlar, süreç sonunda elde
edilmek istenen ürün vs) ve katılımcı
profili etkili olmuştur. Projede dolaylı
yöntemlerle (kullanıcılardan bilgi
toplama amaçlı anketler ve görüşmeler), grup etkileşimi yöntemleri
(yüzyüze etkileşim kurarak çalışmayı
amaçlayan çalıştaylar) birarada kullanılmıştır (Sanoff, 2000, Community
Places, 2014, Involve, 2005).
Çalışma alanı olarak seçilen Hanlar
Bölgesi (Resim 1), Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan Bursa
kent merkezinde yer almaktadır.
Bölge, Osmanlı şehrinin kalkınma
merkezi olarak, değişen ve gelişen
ticaret hayatıyla birlikte tarihi kentsel kimliğini koruyarak günümüze
kadar ulaşmış ve 2014 yılında Sultan
Külliyeleri ve Cumalıkızık’la birlikte
UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiş bir kültürel miras alanıdır.
UNESCO’ya başvuru sürecinde
hazırlanan Bursa ve Cumalıkızık
Alan Yönetim Planı Hanlar Bölgesi’ne yönelik pek çok sorun ve
beklentiyi gündeme getirmiş ve
bunların çözümlerine yönelik eylem
planları önermiştir. Bu kapsamda
tespit edilen en önemli sorunlardan
biri kentsel yayılmaya bağlı olarak
kentin çevresinde gelişen alışveriş
merkezlerinin Hanlar Bölgesine olan
talebi azaltması, AVM kullanıcılarının
çarşıya çekilememesi ve bölgedeki
kullanıcı profilinin tektipleşmesidir.
Bu sorunlar karşısında kültürel miras
kullanıcı profilinin saptanması ve çe20 Bursa Günlüğü

şitlendirilmesi için araştırma ve anket
çalışmalarının yapılması, kurumsal
işbirliği ve halkın aktif katılımının
sağlanmasıyla kültürel değerler ve
sosyo-ekonomik durum arasındaki
dengenin kurulması için çalışmaların
yapılması hedeflenmiştir (Bursa Alan
Başkanlığı, 2013, s. 167).
Bu çalışmada da, araştırma projesi
amacı doğrultusunda Bursa Hanlar
Bölgesi’ndeki kentsel tasarım sorunlarını/potansiyellerini kentlilerin
bakış açısından tespit etmek ve farklı
kullanıcı gruplarını bölgeye çekebilmek için bunlara yönelik çözüm
önerileri geliştirmek hedeflenmiştir.

GEREÇ – YÖNTEM

Bilimsel araştırma projesi kapsamında Hanlar Bölgesi’nde analiz, sentez
ve tasarım evreleriyle biçimlendirilmiş bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Analiz evresinde, Hanlar Bölgesi’nin tarihi dokusuna ve bölgedeki
planlama çalışmalarına yönelik arşiv
ve literatür araştırmaları, fiziksel tespitler, gözlemler, kentlilere uygulanan
anketler ve görüşmeler gibi farklı veri
toplama teknikleriyle Hanlar Bölgesi
hem kentsel tasarımın temel ilkeleri,
hem de Bursa ve Cumalıkızık Alan
Yönetim Planı’nın hedefleri doğrultusunda analiz edilmiştir. Sentez
evresinde bölgeyle ilgili analizlerin
sonuçları değerlendirilmiş, kentlilerin
bakış açısından bölgedeki sorunlar ve
beklentiler ortaya koyulmuş, bunların
yoğunlaştığı tasarım konuları/sorun
alanları tespit edilmiştir. Tasarım
evresinde ise, bölgedeki sorunları/
beklentileri karşılamaya yönelik
kentsel tasarım önerileri geliştirilmiş
ve bölgedeki atıl mekanları dönüştürmeyi amaçlayan öğrenci projelerinin
tartışıldığı katılımcı bir çalıştay ve
atölye gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma ise, projenin analiz aşamasında gerçekleştirilen anket ve
görüşmelere odaklanmaktadır. Anket
soruları kentsel tasarımın temel ilkeleri üzerinden geliştirilmiştir. Bunlar;
•Alan-bağlam ilişkisi,
•Ölçek-karakter ilişkisi,
•Kamusal-özel mekan dengesi ve
kalitesi,
•Erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi,
•Yoğunluk-kullanım ilişkisi,
•Karma işlev dengesi,
•Karma tipoloji dengesi,

•Sürdürülebilir yapılar ve çevreler
oluşturma şeklinde gruplanmıştır
(DETR & CABE 2000, s. 14, English
Partnerships & The Housing Corporation, 2000, s. 12-13, Von Hausen,
2013, s. 85-89.)
Kent merkezinde fiziksel sorunlar
yanında, sosyo-ekonomik açıdan
kullanıcı profilinde de bir değişim
yaşanması ve pek çok kentlinin
çeşitli ihtiyaçları için Bursa’da kent
merkezindeki Hanlar Bölgesi yerine
AVM’lere gitmeyi tercih etmesi, anket
çalışmasında AVM kullanıcılarının
örneklem tipi olarak seçilmesini gerektirmiştir. Bu kapsamda AVM kullanıcılarını kent merkezine çekebilmek
için, bu grubun Hanlar Bölgesi’yle
ilgili algılarını, memnuniyet derecelerini ve beklentilerini ölçmek ve böylece Hanlar Bölgesi’ni kentsel tasarımın
temel ilkeleri üzerinden analiz etmek
hedeflenmiştir.
Çalışma 2015 yılında Bursa’da kentsel ölçekte hizmet veren 4 AVM’de
gerçekleştirilmiş, toplam 370 anket
yapılmıştır. Bunlar; Zafer Plaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (1999- 57122
m2- Osmangazi), CarrefourSA Bursa

AVM (2001-60000 m2-Nilüfer), Kent
Meydanı AVM (2008-72774 m2Osmangazi) ve Anatolium Alışveriş
Merkezidir (2010-188000m2- Osmangazi). Bu alışveriş merkezleri
arasında Zafer Plaza kent merkezinde
yer aldığı için diğerlerine göre daha
farklı bir konumda, hatta tarihi kent
merkezinin en büyük rakibi durumundadır. Korupark Alışveriş Merkezi (2007-165286 m2- Osmangazi)
ise, gerekli izinler alınamadığı için
çalışma kapsamı dışında kalmıştır.
Çalışma anketörler tarafından rastgele seçimle, kent merkezi yerine
AVM’lere gitmeyi tercih eden gönüllü
kullanıcılara uygulanmıştır. Bursa’da
bir yıldan az bir süredir yaşayanlar,
Bursa’ya gezmeye gelmiş yerli-yabancı turistler ve gönüllü olmayanlar ankete dahil edilmemiştir. 34 sorudan
oluşan anketin cevaplanması yaklaşık
10-12 dakika sürmüştür. Soruların
bir kısmı boşluk doldurma şeklinde,
bir kısmı da seçenekler arasından bir
tanesinin seçilmesiyle cevaplanmıştır.
Bazı sorularda birden fazla cevap
işaretlenmiş ve bunlar önem sırasına dizilmiştir. Anketler bilgisayar

ortamında SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiş, Ki Kare Testi
ve Korelasyon analiziyle değişkenler
arasındaki ilişkiler ortaya koyulmaya
çalışılmıştır.
Görüşmeler ise, Bursa Tarihi Çarşı
ve Hanlar Bölgesi Birliği Derneği
(BTÇHBD) ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. BTÇHBD, Hanlar
Bölgesi’nde 4000’e yakın esnafı
içeren ve bölgenin tarihi dokusunun
korunmasını, sosyal yaşamın ihtiyaç
ve gereklerinin çağa uygun bir şekilde
giderilmesini, toplam geliri arttıran
bir cazibe merkezi haline getirilmesini amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür (BTÇHBD, 2010).
Çalışmada BTÇHBD üyeleri arasından 5’i ev eşyası-dekorasyon, 11’i
giyim-tekstil-kozmetik, 6’sı gıda
alanında faaliyet gösteren toplam 22
esnafla görüşme gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda belirlenen esnaflardan
randevu alınarak, esnafın işyerinde,
yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak 15-20 dakikalık yüz
yüze görüşmeler yapılmıştır. Esnaftan
kendi sektörünü elde ettiği gelir ve
müşteri profili açısından değerlen-

dirmesi ve bölgeyle ilgili fiziksel,
ekonomik, sosyal, kültürel, işlevsel vb
açılardan sorunlarını ve beklentilerini ifade etmesi istenmiştir. Böylece
Hanlar Bölgesi’ni yerel halkın bakış
açısı üzerinden analiz etmek hedeflenmiştir.

BULGULAR

Anketin birinci bölümü kullanıcı profiline yönelik sorulardan oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre;
AVM kullanıcılarının ağırlıklı olarak
genç yaş grubunda, Bursalı, yüksek
eğitim-öğretim seviyesine sahip,
özel sektör çalışanı, ev hanımı veya
öğrenci olduğu, Hanlar Bölgesi’nin
bulunduğu ilçede, ancak kent merkezi dışında yaşadıkları görülmüştür.
Bölgede kullanıcı profili açısından en
önemli sorun kullanıcı çeşitliliğinin
yetersizliğidir. Bu verilerden yola
çıkarak Bursa Hanlar Bölgesi için
kentsel tasarımda hem kamusal-özel
mekan hiyerarşisini, kalitesini ve
karma işlev dengesini kurmaya, hem
de yoğunluk-kullanım ve erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkilerini artırmaya
yönelik hedefler geliştirilmiş, böylece
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bölgedeki toplumsal çeşitliliğin arttırılabileceği öngörülmüştür.
Anketin ikinci bölümü Hanlar Bölgesi’nin kimliğinin tanımlanmasına
yönelik sorulardan oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara; Hanlar
Bölgesi’nin ağırlıklı olarak tarihi ve
kültürel özellikleri ve otantik kimliği
ile öne çıktığı, duyusal algıların da bu
kimlik üzerinden biçimlendiği, özellikle Ulucami ve Kozahan’ın imgesel
olarak en fazla akılda kalan öğeler
olduğu, tüm bu özelliklerine rağmen
bölgeye yönelik aidiyet duygusunun
yüksek olmadığı, ayrıca bölgedeki
trafik, gürültü, karmaşa ve kalabalığın bölgenin imajını ve toplumsal
iletişimi olumsuz yönde etkilediği
görülmüştür. Bu verilerden yola çıkarak Bursa Hanlar Bölgesi’nde hem
alan-bağlam ve ölçek-karakter ilişkilerini, hem de erişilebilirlik-geçirgenlik ve yoğunluk-kullanım ilişkilerini
kurmaya yönelik kentsel tasarım
hedefleri üretilmiş, böylece bölgenin
kullanıcılar tarafından vurgulanan
özgün kimliğini oluşturan kentsel, mimari ve kültürel dokusunun korunabileceği, yaya öncelikli bir sirkülasyon
kurgusunun oluşturulabileceği ve
bölgedeki noktasal kullanım yoğunluklarının tüm alana yayılabileceği
öngörülmüştür.
Anketin üçüncü bölümü Hanlar
Bölgesi’nin kullanım yeterliliğine,
sorunlarına ve yönetimine yönelik
sorulardan oluşturulmuştur. Elde
edilen sonuçlara göre; kullanıcıların
Hanlar Bölgesi’ne ağırlıklı olarak
ayda 1-2 kere tramvayla gittikleri,
bölge içinde en fazla gidilen yerlerin
çarşılar, hanlar ve Zafer Plaza AVM
olarak ifade edildiği, bölgede genellikle yeme-içme-gezme amaçlı olarak
2-3 saat zaman geçirildiği, bölgeyi
kullanım sıklığının geçmişten bugüne
azaldığı, bölgeyle ilgili en temel
sorunların trafik yoğunluğu, bölgeye
ulaşım, erişim ve otopark yetersizliği
olduğu, hanların ise kullanım amaçları açısından yeteri kadar değerlendirilemediği ifade edilmiştir. Ayrıca
yerel yönetimlerin bölgeyle ilgili
çalışmalarının kısmen yeterli bulunduğu, bölgenin tanıtımı konusundaki
çalışmaların eksik olduğu, özellikle
bölgenin UNESCO mirası olarak tescil
edildiği konusunda kullanıcıların
bilgisi olmadığı, ancak kullanıcıların
Hanlar Bölgesiyle ilgili çalışmalara katkı koymak yönünde istekli
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oldukları görülmüştür. Bu verilerden
yola çıkarak Bursa Hanlar Bölgesi’nde hem erişilebilirlik-geçirgenlik ve
yoğunluk-kullanım ilişkilerini, hem
de karma işlev dengesini ve toplumsal katılım olanaklarını sağlamaya
yönelik kentsel tasarım hedefleri üretilmiş, böylece bölgeye ulaşım-erişim
olanaklarının ve bölgedeki işlevsel
çeşitliliğin arttırılarak toplumsal çe-

Günümüzde Hanlar Bölgesi’nde ticaret dışında
yer alması gereken işlevler
sorusuna verilen cevaplar
temel olarak hem farklı yaş
gruplarını bölgeye çekecek,
hem de gelenleri bölgede
daha uzun süre tutabilecek
sosyal-kültürel tesis alanları
üzerinde yoğunlaşmıştır.
şitliliğinin ve kullanım yoğunluğunun
yükseltilebileceği, yerel yönetimlerin
Hanlar Bölgesi’ne yönelik çalışmalarda kentlilerle birlikte hareket etmesinin kentsel bilinçliliği ve aidiyeti
arttırabileceği öngörülmüştür.
Anketin dördüncü ve son bölümü
ise, Hanlar Bölgesi’nden beklentilere
yönelik sorulardan oluşturulmuştur.
Beklentilerin alan-bağlam, ölçek
karakter, erişilebilirlik-geçirgenlik
ilişkilerinin kurulması ve karma işlev
dengesi ve kamusal-özel mekan
hiyerarşisinin ve kalitesinin sağlanması konularında yoğunlaştığı
görülmüştür. Elde edilen sonuçlara
göre; Hanlar Bölgesi’nin çekici bir
hale getirilmesi için bölgedeki tarihi
yapıların kullanıcıların ihtiyaç duyduğu, cazibeli ve karma kullanımlara
yönelik olarak restore edilmesi ve
yeniden işlevlendirilmesi ve yeni
yapıların bölgenin tarihi ve işlevsel
yapısına uyumlu bir şekilde tasarlanması ve bölgenin canlandırılması
için farklı yaş ve gelir gruplarına
hitap eden, çekici kullanım türlerinin
belirlenmesi, bu sektörlerdeki girişimcilerin kira veya vergi indirimiyle

teşvik edilerek bölgeye davet edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Buna
ek olarak Hanlar Bölgesi’nde olması
istenen işlevler konusunda en fazla
öne çıkan kullanım kültürel aktiviteler (açık hava konserleri, tiyatrolar,
sergiler, film gösterimleri vb. ), ikinci
olarak parklar, gezinti ve dinlenme
alanları ile yeme-içme hizmetleri
(kafeler, restoranlar, barlar, kulüpler
vb.) olmuştur.
Özetle anketlerde öne çıkan kentsel
tasarım konuları /sorun alanları/
beklentileri;
1. Erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi
2. Ölçek-karakter ilişkisi
3. Karma işlev dengesi
4. Kamusal-özel mekan dengesi ve
kalitesi
5. Yoğunluk-kullanım ilişkisi başlıklarında odaklanmıştır.
Görüşmelere göre ise bölgenin en
temel sorunları;
•kurumlar arası ve Hanlar Bölgesi
içindeki yönetişim eksiklikleri (yetki
karmaşası, tanıtım ve eğitim eksikliği,
katılım yetersizliği vb),
•bölgedeki vakıf ve özel mülkiyetin
fazla olmasının yapılan çalışmaları
yavaşlatması,
•müşteri çeşitliliğinde (bölgedeki işlev çeşitliliğinin yetersizliği nedeniyle
büyük oranda yerli veya Ortadoğulu
turistler tarafından tercih edilme) ve
müşteri sayısında azalma (güvenlik
kaygısı, ekonomik alım gücünün
düşmesi, batıya doğru büyüyen
şehrin yeni alt merkezlerinde oluşan
AVM’lerle birlikte çarşının cazibesini
kaybetmesi gibi nedenlerle)
•bölgedeki ulaşım-erişim aksaklıkları
ve otopark yetersizliği olarak belirlenmiştir.
Günümüzde Hanlar Bölgesi’nde
ticaret dışında yer alması gereken
işlevler sorusuna verilen cevaplar
temel olarak hem farklı yaş gruplarını
bölgeye çekecek, hem de gelenleri
bölgede daha uzun süre tutabilecek
sosyal-kültürel tesis alanları üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle bölgede
sinemalar, bowling alanı, kafeler, eğlence merkezleri gibi gençlere yönelik
mekanlar, çocuklara çarşı kültürünün
tanıtılması ve sevdirilmesi için eğitim
mekanları, mesleki eğitim mekanları,
sanat gösterileri için mekanlar (gölge
oyunları vb.), tanıtım ve sergi alanları
(el sanatları vb), çocuk parkları ve

dinlenme alanları, etkinlikler için
kamusal dış mekanlar ve bunları destekleyecek ulaşım ve hizmet üniteleri;
otoparklar, danışma ve bilgilendirme
merkezleri, WC’ler, sağlık kabinleri,
bebek bakım üniteleri olması gerektiği vurgulanmıştır. Bunların yanında
turizme yönelik tesisler; butik ve
apart oteller gibi konaklama birimlerinin de mutlaka bölgede yer alması
gerektiği ifade edilmiştir.
Özetle görüşmelerde öne çıkan kentsel tasarım konuları /sorun alanları/
beklentileri;
1. Yönetişim ve katılım
2. Karma işlev dengesi
3. Ölçek-karakter ilişkisi
4. Erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi
5. Sürdürülebilir yapılar ve çevreler
başlıklarında odaklanmıştır.
Anket ve görüşmelerden çıkan
sonuçların kullanıcılar ve yerel esnaf
açısından farklılaştığı görülmektedir.
Doğal olarak kullanıcılar öncelikle bölgeye ulaşım ve erişilebilirlik
sorunlarının çözülmesi, sonrasında

bölgenin tarihi ve otantik değerlerinin korunması gerektiğini vurgulamışlardır. Ancak esnaf zaten bölgede
yerleşik olduğundan yönetişim
sorunlarına dikkat çekmiş, öncelikle
bölgeyle ilgili yapılan çalışmalara dahil olma beklentisini ortaya koymuştur. İkinci olarak, bölgedeki sosyal ve
ekonomik yaşamının canlandırılması
amacıyla farklı kullanıcı gruplarını
bölgeye çekebilmek için karma işlev
dengesinin sağlanması gerektiğini
ifade etmiştir.
Yapılan anket ve görüşmeler Hanlar
Bölgesi’nin fiziksel, sosyo-kültürel ve
sosyo-ekonomik özelliklerine yönelik
dikkate değer bulgular ortaya koymuş, Hanlar Bölgesi’nin kullanıcılar
tarafından neden tercih edildiğinin/
edilmediğinin anlaşılmasını sağlamış,
bir UNESCO mirası olarak Hanlar
Bölgesi’nin fiziksel, sosyal, ekonomik
sürdürülebilirliğinin sağlanması için
ne tür önlemlerin alınması gerektiği
konusunda kentsel tasarım hedeflerinin geliştirilmesine imkan vermiştir. Bu çerçevede Hanlar Bölgesi’ne
AVM kullanıcılarını çekebilmek için,

bölgenin tarihi ve özgün dokusunu
koruyan, bölgeyi güncel gereksinimlerle geliştiren ve kentlileri planlama
ve tasarım süreçlerine en başından
itibaren dahil eden katılımcı ve
yenilikçi bir kentsel tasarım sürecine
gereksinim olduğu görülmüştür.

SONUÇ

Anket ve görüşmeler sonucunda
kentlilerin ve yerel esnafın bakış
açısından Hanlar Bölgesi için geliştirilecek kentsel tasarım rehberinde yer
alması gereken konular ve hedefler
aşağıdaki gibi sistematize edilmiştir.
Kent ölçeği: alan- bağlam ilişkisi,
erişilebilirlik- geçirgenlik ilişkisinin
sağlanmasına yönelik hedefler
•Hanlar Bölgesine ulaşımı desteklemek için toplu taşımayla bütünleştirilmiş yeni otopark alanları oluşturulmalıdır.
•Hanlar Bölgesini kentin diğer bölgeleriyle bütünleştirmek için özellikle
kuzey-güney ve doğu-batı ilişkilerini güçlendirecek yeni yaya yolları
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tanımlanmalıdır.
•Bölge içindeki erişilebilirliği arttırmak için yaya-taşıt kesişmeleri engellenmeli, turistik rotaların okunaklılığı
ve alt geçitlere erişim olanakları
arttırılmalıdır.
•Bursa kentinin doğal görünüşünü,
Hanlar Bölgesi’nin tarihi siluetini
ve insan ölçeğini, bölge dışındaki ve
içindeki manzara açılarını korumak
için yakın çevrede yer alan yeni
gelişme alanlarındaki bina yükseklik
ve kütlelerine yönelik sınırlamalar
getirilmelidir.
Mahalle /kamusal mekan ölçeği:
ölçek-karakter ilişkisi, kamusal-özel
mekan dengesi ve kalitesi, karma
işlev dengesi, yoğunluk-kullanım ilişkisinin sağlanmasına yönelik hedefler
•Hanlar Bölgesi’nin gerek işlevsel,
gerekse kullanıcı profili açısından
tek tipleşmesini önlemek için karma
kullanım içeren çekici ve güvenli yeni
kamusal mekanlar oluşturulmalıdır.
•Bölgeye farklı kullanıcı gruplarını
çekebilmek için sosyal, kültürel ve
rekreatif aktivitelerin düzenli olarak
gerçekleştirilebileceği yeni donatı
alanları oluşturulmalıdır.
•Bölgenin güçlü yerel özelliklerinin
ve özgün kimliğinin öne çıkarılması
için aktif olarak kullanılmayan, atıl
kalmış mekanlar değerlendirilmelidir.
Sokak ölçeği: erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi, yoğunluk-kullanım ilişkisinin sağlanmasına yönelik hedefler
•Evrensel tasarım ilkeleri doğrultususunda Hanlar Bölgesindeki yaya
erişilebilirliğini arttırmak için sokaklara, kaldırımlara, yaya geçitlerine,
rampalara yönelik standartlar, sokak
döşeme kaplamalarının türlerine
göre uygulama örnekleri belirlenmelidir.
•Günün 24 saati yaşayan, yaya odaklı
sokaklar geliştirmek için mekansal
konforu arttıracak düzenlemeler
(turizm danışma, WC, bebek bakım
odası gibi servis birimlerine ve kent
mobilyalarına, aydınlatma, oturma
elemanları vb yönelik niceliksel ve niteliksel standartlar tanımlanmalıdır.
Bina ölçeği: ölçek-karakter ilişkisi,
sürdürülebilir yapılar ve çevreler
oluşturmaya yönelik hedefler
•Hanlar Bölgesi’ndeki tescilli binaların özgün karakterinin korunması,
güncel gereksinimler doğrultusunda
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restore edilebilmesi ve yeniden işlevlendirilmesi için bu binalara yönelik
müdahalelerle ilgili genel prensipler
belirlenmelidir.
•Tescilli binalardaki farklı yapı elemanlarına /malzemelerine yönelik
onarım, genişletme ve tadilat, çatılar
ve çatı katları, vitrinler ve tabelalar,
kapılar, pencereler, taş ve boya temizliği, telekomünikasyon bağlantıları,
bacalar, sayaçlar, iklimlendirme ve soğutma, bina giriş bağlantıları gibi her
türlü detayın uygulanmasına yönelik
öneriler fotoğraflarla desteklenerek
açıklanmalıdır.
Sonuç olarak, bu çalışmada kültürel miras alanları için katılımcı bir
kentsel tasarım rehberi hazırlarken
kentlilerin sürece nasıl dahil edilebileceğine dair bir yöntem sunulmaya
çalışılmıştır. Kuşkusuz Hanlar Bölgesi
için hazırlanacak kentsel tasarım rehberinin Alan Başkanlığı öncülüğünde,
bölgeyle ilgili tüm aktörlerle işbirliği içinde kapsamlı bir süreç içinde
hazırlanması gerekmektedir. Bu tür
katılımcı kentsel tasarım çalışmalarının fiziksel ve sosyal açıdan, miras
alanlarındaki yaşam/mekan kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini yükseltebileceği, yer kimliğini ve kentsel
belleği geliştirebileceği, kullanıcıların
yaşadıkları kente dair farkındalıklarını ve aidiyetlerini arttırabileceği ve
kentsel karar mekanizmalarındaki
rolünü güçlendirebileceği düşünülmektedir.

(Bu çalışma 16-20 Nisan 2018 tarihleri
arasında Nevşehir’de gerçekleştirilen
II.Uluslararası Şehir - Çevre - Sağlık
Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuş
ve kongre kitabında tam metin olarak
basılmıştır.)
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Kültürel Miras Alanlarının Yönetiminde
Kentsel Tasarım Rehberlerinin Rolü:

Bursa için öneriler
Bu çalışmada planlama sürecinde kentsel tasarımın rehberlerinin
yerinin, rehber türlerinin ve ölçeklerinin, rehberlerin hazırlanma sürecinin, miras alanlarına yönelik rehberlerin ilkelerinin, hedeflerinin
ve içeriklerinin tanımlanması amaçlanmıştır.

K

entsel yaşamın ayrılmaz bir
parçası olan kültürel miras
alanları, kentsel kimliğin ve
belleğin sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu
alanların sürdürülebilir kentsel koruma yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmesinde kentsel tasarım çalışmaları
dikkate değer bir rol oynamakta ve
gelişmiş ülkelerde miras alanlarının
kentsel tasarımın temel ilkeleri ve
yere özel hedefler doğrultusunda
yönetilmesi için kentsel tasarım rehberlerinin geliştirildiği görülmektedir.
Bu çalışmada planlama sürecinde
kentsel tasarımın rehberlerinin yerinin, rehber türlerinin ve ölçeklerinin,
rehberlerin hazırlanma sürecinin,
miras alanlarına yönelik rehberlerin ilkelerinin, hedeflerinin ve içeriklerinin
tanımlanması amaçlanmıştır. Literatür
araştırmasıyla geliştirilen çalışmada İngiltere’den Bath ve Liverpool,
İskoçya’dan Edinburgh kentlerinde
kullanılan kentsel tasarım rehberleri
incelenmiştir. Örneklerden yola çıkarak, Bursa için ulusal ve yerel ölçekte
planlama, koruma, kentsel tasarım,
mimarlık ilişkisinin kurulmasına ve
UNESCO Dünya Mirası Hanlar Bölge-

si’nin korunmasına ve geliştirilmesine
yönelik bir rehberler sistemi geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel miras
alanları, Kentsel tasarım rehberleri,
Kentsel kimlik, Bursa Hanlar Bölgesi

GİRİŞ-KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde pek çok kültürel miras
alanı hızlı kentleşmeye bağlı çeşitli
nedenlerle tehdit altındadır. Buna
ek olarak, özellikle gelişmekte olan
ülkelerde kültürel miras alanlarının
yönetiminde kurumlar arasındaki
koordinasyonun ve planlama-kentsel
tasarım-mimarlık ilişkisini kuran
tasarım araçlarının eksikliği, miras
alanlarında tasarım kalitesi ve kimlik
açısından farklı sorunlarının ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Bu
noktada özellikle gelişmekte olan
ülkelerdeki kültürel miras alanlarının
yönetiminde kullanılan tasarım araçları incelendiğinde kentsel tasarım rehberlerinin öne çıktığı görülmektedir
(Polat, 2018: 921).
Kentsel tasarım rehberleri; çeşitli konulara ilişkin tasarım ilkeleri setleri
oluşturan, bunları açıklayan ve ör-

neklendiren, tasarımda yapılan genel
hataları tanımlayan ve bunlardan kaçınmaya yardım eden, yerel yönetimin
hem kendi içinde, hem de geliştirme
sürecinde yer alan herkesle iletişim
kurması ve kentsel müzakere sağlaması konusunda yükümlülük getiren
belgelerdir (DETR&CABE, 2000: 57).
Rehberler, tasarım hedeflerine, uygulanma alanlarına ve ölçeklerine göre
farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Tasarım hedeflerine göre; kural koyucu,
performans odaklı veya tavsiyeci rehberler hazırlanabilir. Kural koyucu rehberler; bina, bina kompleksi veya bina
bileşenlerinin sahip olması gereken
dokuyu, kısaca sonuç ürününün temel
özelliklerini tanımlar. Performans
rehberleri; bir binanın nasıl çalışması
gerektiğini belirler, projenin etkilerinin değerlendirilebileceği ölçütleri
ortaya koyar. Tavsiyeci rehberler; fikir
vericidir ve uyulması gereken herhangi bir yasal zorunluluğu içermemektedir (Lang, 2005: 205). Carmona (2017:
7), tasarım standartlarını genel yerleşime yönelik ve kural koyucu, tasarım
kodlarını yere özel ve kural koyucu
rehberler olarak, tasarım politikalarını
genel yerleşime yönelik ve performans
Bursa Günlüğü 25

odaklı, tasarım çerçevelerini ise yere
özel ve performans odaklı rehberler
olarak tanımlamaktadır.
Uygulanma alanlarına ve ölçeklerine
göre rehberler ise, yerleşmeye ilişkin,
yere özgü ve tematik rehberler olarak
sınıflandırılmıştır. Yerleşmeye ilişkin
rehberler; genel amaçlıdır, bütünsel
bir yaklaşıma sahiptir, yüksek standartta, kimlikli ve özgün bir kentsel
gelişme sağlamayı amaçlar. Kentsel tasarım çerçeveleri, kentsel tasarım konsept planları, kentsel ve kırsal tasarım
rehberleri, kentsel tasarım norm ve
standartları, kentsel tasarım özetleri,
kentsel tasarım kodları bunlara örnek
olabilir. Yere özgü tasarım rehberleri,
bir kentsel tasarım projesine bağımlı, spesifik ve detaylı çalışmalardır.
Kentsel tasarım projeleri ile kentsel
akslar ve koridorlar, kentsel kamusal
mekanlar, kentsel odaklar için hazırlanan rehberlerdir. Tematik tasarım
rehberleri ise, özellikli bir alana (kent
merkezleri, konut alanları, turizm
alanları, miras alanları) veya temaya
(kent sağlığı için aktif mekan, güvenli
kentler, yaya odaklı kentler) göre geliştirilir. Arayüzler için rehberler, kent
kimliğine yönelik rehberler ve detayda
kentsel tasarım rehberleri bu gruba
örnek olabilir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve MSGSÜ, 2016: 25-33).

AMAÇ

Son yıllarda Türkiye’de merkezi ve
yerel yönetimler tarafından kentsel
tasarımın yasal yönetsel altyapısını
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede özellikle tarihi
kentlerin kimliğinin korunmasında ve
geliştirilmesinde kentsel tasarımdan
katılımcı bir bakış açısıyla faydalanabilme yollarını aramak amacıyla
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde “Bursa
Kent Merkezine Yönelik Bir Kentsel
Tasarım Rehberi Modeli” isimli bir
bilimsel araştırma projesi (Ouap (M) 2012/24) geliştirilmiştir. Proje, Bursa
Hanlar Bölgesi’nde yürütülen bir alan
çalışması üzerinden katılımcı bir kentsel tasarım rehberi modelini oluşturan
süreçleri, aşamaları ve işleri tanımlamayı amaçlamıştır. Bu çalışmada ise,
planlama sürecinde Birleşik Krallık örnekleri üzerinden kültürel miras alanlarının yönetiminde kentsel tasarım
rehberlerinin rolü tartışılmıştır. Ayrıca
Türkiye’de planlama sürecinde kentsel
tasarım rehberlerinin yeri değerlendirilmiş, UNESCO Dünya Mirası Bursa
Hanlar Bölgesi’nin korunması ve geliş26 Bursa Günlüğü

tirilmesi için gerekli ve öncelikli olan
rehber türleri belirlenmiştir.

KAPSAM

Birleşik Krallıktan İngiltere ve İskoçya,
kentsel tasarımı planlama sürecinin
bir parçası olarak tanımlamış, kuramsal altyapısı ve pratiğiyle kurumsallaştırarak deneyimlemiş, meslek
eğitiminin bir parçası haline getirmiş
ülkeler olarak dünyada öne çıkmaktadır. Özellikle İngiltere, 1970’lerde
tasarım rehberlerinin ilk geliştirildiği
ülkelerden biridir. Ayrıca, her iki ülke
de zengin tarihi geçmişleriyle pek
çok miras alanını barındırmaktadır.
Bu nedenle çalışmada bu iki ülkeden
kentler seçilmiştir. Planlama- kentsel
tasarım-uygulama ilişkisi açısından
her iki ülkede de ulusal ölçekten bina
ölçeğine kadar çok farklı düzeylerde
birbirini destekleyen kentsel tasarım
politikaları ve stratejileri oluşturulduğu, farklı tür tasarım-uygulama araçları geliştirildiği, tarihi kentsel alanlarla
ilgili kontrolün kent, mahalle, sokak
ve bina ölçekleriyle ilişkili tasarım
rehberleriyle sağlandığı görülmüştür
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve MSGSÜ, 2016: 89-95). Bu çerçevede çalışmada İngiltere’den Bath ve Liverpool,
İskoçya’dan Edinburgh örnekleri incelenmiştir. Bu kentlerin seçiminde mutlaka UNESCO tarafından tescillenmiş
bir kültürel miras alanı içermeleri, bu
alanların kent planlama ve mimarlık
açılarından üstün evrensel değerlere
sahip olmaları (2. ve 4. kriterler), miras olduktan sonra yapılan çalışmaları
görebilmek için en az 10 senedir miras listesinde olmaları, orta ve küçük
ölçekli kentler olmalarına dikkat edilmiştir. Ayrıca Türkiye’de planlama ve
korumayla ilgili yasa ve yönetmelikler
üzerinden kentsel tasarım rehberlerinin yeri sorgulanmış, Bursa kent
merkezine yönelik yapılmış planlama
çalışmaları incelenmiştir.

YÖNTEM

Seçilen kentlerde planlama – kentsel
tasarım – mimarlık ilişkisinin nasıl
kurulduğu literatür araştırmasıyla
incelenmiş, ayrıca ilgili kentlerin yerel
yönetimlerine ait web sayfalarından
güncel olarak kullanılan farklı tür
kentsel tasarım rehberleri belirlenerek, sistematize edilmiştir. Bu çerçevede; Bath kenti ve çevresi karakter
değerlendirme ek planlama dokümanı, Bath kamusal alan çerçevesi 1. cilt,
Bath kamusal alanlar için operasyonel,

Resim5: Bath genel görünüş, (Bath and
North East Somerset Council, 2016)

teknik ve tipolojik rehber 2. cilt, Bath
sokak manzarası el kitabı, Liverpool
denizcilik ticaret kenti dünya miras
alanı ek planlama dokümanı, Edinburgh kentsel tasarım standartları ek
planlama dokümanı, Edinburgh sokak
tasarım rehberi, Edinburgh tescilli yapılar ve korunan alanlar rehberi amaçları, içerikleri ve hazırlanma süreçleri
açısından incelenmiştir.

BULGULAR
Bath kentinde kullanılan
kentsel tasarım rehberlerine
yönelik bulgular
İngiltere’nin güneybatı bölgesinde
bulunan Bath (Resim 1,2), 184.874 (il
nüfusu 2015) olan nüfusuyla küçük
bir Avrupa kentidir. Bath, Roma döneminde kaplıcaları, Ortaçağda yün
sanayisiyle öne çıkmış, kentin dokusu
18. yüzyılda neo-klasik binalarla gelişmiştir. Kent, 1987’den beri UNESCO
miras listesindedir (1.-2.-4. kriterler).1
Bath kentinde ulusal, bölgesel ve

Resim 3: Bath mekansal strateji planı
içinde tarihi merkez alanı, (Bath and
North East Somerset Council, 2017)

Resim 1: Bath’in İngiltere içindeki
konumu, (https://www.google.com/
maps/place/Bath,+UK/)

kentsel planlar doğrultusunda farklı
alanlara ve ölçeklere yönelik uyulması
zorunlu tamamlayıcı planlama dokümanları ve uyulması zorunlu olmayan
tavsiye niteliğinde tasarım rehberliği
geliştirilmiştir. Bunlardan biri Bath
Kenti ve Çevresi Karakter Değerlendirme tamamlayıcı planlama dokümanıdır (Resim 6). Amacı; kentsel
karakterin temel unsurlarını ve karakter alanlarını tanımlamak, Bath'in
karakterini ve kalitesini korumak ve
geliştirmek için projelerde (kamusal

Resim 2: Batı İngiltere içinde Bath kenti,
(http://westofenglandlep.co.uk/aboutus/the-west-of-england/)

mekanlar gibi) kontrol sağlamaktır.
Dokümanın giriş kısmında rehberin
neden, ne zaman ve nasıl hazırlandığı
anlatılmıştır. Dokümanın hazırlanma
sürecinin temel olarak altı aşamadan
oluştuğu görülmüştür. İlk olarak kentin karakteriyle ilgili mevcut verilerin
derlenmesi için masa başı çalışması
yapılmış, ikinci olarak daha fazla veri
toplamak ve karakter alanlarının
sınırlarını belirlemek için saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Üçüncü
aşamada araştırma ve anket sonuçları

Resim 4: Bath UNESCO miras alanı
sınırları, (Bath and North East Somerset Council, 2016)

yazılmış ve taslak belge hazırlanmıştır. Dördüncü aşamada taslak belge
kamusal müzakereye açılmış, beşinci
aşamada alınan geri dönüşlerle taslak
belge revize edilmiş, son aşamada da
belge onaylanarak ve yayımlanmıştır.
(Bath & North East Somerset Council,
2005a: 4-5). Bu dokümanda Bath
kentinin evrensel değerini gösteren
unvanlar belirtilmiş, rehberin amacı,
hedefleri, yöntemi ve nasıl kullanılacağı anlatılmıştır.
Kentin kültürel ve tarihi gelişimi

Bursa Günlüğü 27

Resim 6: Bath Kenti ve Çevresi Karakter Değerlendirme dokümanı, (Bath &
North East Somerset Council, 2005a)

açıklandıktan sonra, Bath’in kentsel
karakter unsurları; peyzaj, konum ve
manzaralar, nehrin etkisi, mimarlık
ve kentsel tasarım kalitesi, yükseklik
ve ölçek, malzeme, algısal ve kültürel
etkiler üzerinden değerlendirilmiştir.
Bath kenti yirmi iki karakter alanına
ayrılmış, her alanın karakter unsurları
fiziksel etkiler, arazi kullanımı ve binalar, sokaklar ve kamusal mekanlar,
bitkiler ve açık alanlar, anıtsal öğeler
ve manzaralar, kültürel etkiler başlıkları altında tanımlanmıştır. Ayrıca Bath
kent merkezi dışındaki kırsal alanlar
dört bölgeye ayrılmış, benzer şekilde
bu alanların da karakter unsurları
açıklanmıştır (Bath & North East Somerset Council, 2005a: 6-125).
İki ciltten oluşan Bath Kamusal Mekan

Çerçevesi Kataloğu ise (Resim 7), kamusal mekanların tasarımı için tavsiye
niteliğindedir. İlk doküman “Bath
kentinde kamusal yaşam için bir tuval
yaratmak” temasıyla kentin kamusal
mekan çerçevesinin kavramsal yaklaşımını tanımlamaktadır. Amacı, Bath
kent merkezinde insanların hem birbirleriyle, hem de kentin mimarisiyle
ve peyzajıyla etkileşimde bulunduğu
caddeleri, meydanları, geçit yerlerini
tanımlamak ve bunların tasarımını
destekleyen ilkeleri belirlemektir. Bu
çerçevede kitapta, ilk olarak çalışmanın amacı, kapsamı ve Bathli olmanın
tanımı yapılmış, Bath’in kamusal
yaşamının geçmişte ve günümüz de
nasıl olduğu analiz edilmiş, kamusal
yaşamdaki zorluklar ve gelecek için
başka kentlerden alınacak dersler tartışılmıştır. Daha sonra kentsel ulaşım
ağı, meydanlar, süreklilik ve değişim,
girişimcilik, gizli kalmış/az kullanılan
Bath, kentsel tiyatro, altyapı, aydınlık/
karanlık başlıklarını temel alan bir
kamusal mekan rehberi oluşturulmuş
ve bu rehber yedi kamusal mekan için
sunulan konsept tasarımlarla test
edilmiştir (Bath & North East Somerset Council, 2015a: 8-125).
İkinci doküman (Resim 8), kent merkezindeki caddelerde ve meydanlarda
düzenlemelerin nasıl uygulanacağını,
malzeme kalitesine ilişkin beklentileri
ve ayrıntıları anlatan pratik talimatları
içermektedir. Bath kentinde yaşanacak, çalışılacak ve ziyaret edilecek
güzel ve uzun ömürlü yerler oluşturmak için nasıl bakım ve uygulama
yapılması gerektiğini açıklamaktadır.
Bu doküman operasyonel, teknik ve
tipolojik rehberlerden oluşmaktadır.

Resim 7: Bath Kamusal Mekan Çerçevesi Kataloğu 1, (Bath &
North East Somerset Council, 2015a)
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Operasyonel rehber; proje görevlendirme, alan değerlendirme, teklif ve
onay, iş planlama, uygulama, koruma
ve izleme, kontrol ve kalite süreçlerinin nasıl işlemesi gerektiğini anlatmaktadır. Teknik rehber, erişebilirlikle, minimum genişliklerle ve trafik
yönetimiyle ilgili temel prensipleri
açıklamakta, Bath kamusal mekan ve
hareket stratejisindeki yer değerlerini
(stil, bireysellik, güzellik ve otantiklik)
temel alarak malzemelere ve detaylara
yönelik özellikleri ve uygulamaları
görsellerle, doğru ve yanlış uygulama
fotoğraflarıyla göstermektedir. Tipolojik rehber ise, dar sokaklar, sıra
ev sokakları, normal sokaklar, geçit
töreni yapılan yerler, meydanlar olmak
üzere beş çeşit kamusal mekanın tipik

Resim 9: Bath Sokak Manzarası El
Kitabı, (Bath & North East Somerset
Council, 2005b)

Resim 8: Bath Kamusal Mekan Çerçevesi Kataloğu 2, (Bath &
North East Somerset Council, 2015b)

karakter özelliklerini ve tipik düzenleme biçimlerini, döşeme kaplaması ve
aydınlatma elemanları kullanımı özelinde tanımlamıştır (Bath & North East
Somerset Council, 2015b: 8-125).
Bath Sokak Manzarası El Kitabının içeriğine bakıldığında (Resim 9), ilk olarak rehberin kimler tarafından, hangi
çalışmalar temel alınarak hazırlandığı,
amacı, hedefleri, kimlere hitap ettiği,
organizasyonu, metodolojisi ifade edilmiştir. Rehberin Güneybatı Bölgesi için
bir el kitabı olarak hazırlanan “Herkes
için Sokaklar” çalışmasının felsefesini,
Dünya Mirası Alan Yönetim Planının
ilgili hedeflerini ve yerel planın politikalarını temel alarak geliştirildiği
görülmüştür. Rehber, kentin sokak
manzarasının tarihini ve karakterini
açıklayan maddeleri, genel sorunlar
(yerel ayırıcı özellikleri güçlendirmek,
bölgenin imajını düzeltmek, en az
malzeme çeşidiyle görsel karmaşayı
azaltmak ve tasarım koordinasyonu
sağlamak, malzeme ve işçilik, teftiş,
temizlik, koruma ve uygun onarım
düzeni kurmak) ve özel sorunlar (yüzey kaplamaları, sokak mobilyaları,
trafik işaretleri, yol izleri, trafik şemaları, çevresel düzenlemeler) başlıkları
altında görsel ve yazılı tanımlamaları
ve önerileri içermektedir. Rehberin
ekinde ise Alan Yönetim Planının ilgili
hedefleri ve kamusal alan tasarım formu yer almaktadır (Bath & North East
Somerset Council, 2005b: 6-66).

Liverpool kentinde
kullanılan kentsel tasarım
rehberlerine yönelik
bulgular

İngiltere’nin batısında bulunan Liverpool (Resim 10-11), 473.100
olan merkez nüfusuyla (il nüfusu
1.517.500- 2014) orta ölçekli bir
Avrupa kentidir. 18. ve 19. yüzyılda
dünyanın önemli denizcilik ticaret
merkezlerinden ve liman kentlerinden
biri olarak öne çıkmıştır. 2004’den
beri UNESCO miras listesindedir (2-34. kriterler).2 (Resim 12-13)
Liverpool kentinde de ulusal, bölgesel ve kentsel planlar doğrultusunda
miras alanı ve yakın çevresi için yasal
statüye sahip bir tamamlayıcı planlama dokümanı geliştirilmiştir (Resim
14). Gelişme planlarında benimsenen
ve korunan yerel planlama politikalarını ayrıntılandıran bu dokümana olan
gereksinim Alan Yönetim Planında

Resim 13. Liverpool’un İngiltere içindeki konumu,
(https://www.google.com/maps/place/Liverpool,+UK/)

Resim 10. Merseyside içinde Liverpool kenti, (https://www.
researchgate.net/figure/Map-1-Merseyside-and-the-Liverpool-City-Region-areaSource-Sykes-et-al-201386_
fig5_259574495)

Resim 12. Liverpool UNESCO miras
alanı sınırları (Liverpool City Council,
2009)

Resim 11. Merseyside içinde Liverpool kenti, (https://www.
researchgate.net/figure/Map-1-Merseyside-and-the-Liverpool-City-Region-areaSource-Sykes-et-al-201386_
fig5_259574495)

tanımlanmıştır. Amacı, sağlıklı bir
ekonomiyi ve dönüşümü destekleyen
yatırımları ve gelişmeleri cesaretlendirirken, miras alanının evrensel değerlerini korumak ve sürdürmektir. Bu
çerçevede dokümanın hedefi, önemli
tarihi binaların düzgün bir şekilde korunmasını ve gereksinim duyulan yeni
gelişmelerin tarihi dokuyla ahenkli
bir şekilde bütünleştirilmesini garanti
altına almaktır. Dokümanın giriş kısmında miras alanının özellikleri, konumu, tampon bölgesi, miras alanlarına
yönelik gelişme baskıları açıklanmış
ve bu dokümana neden ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Daha sonra, doBursa Günlüğü 29

kümanın amacı ve hedefleri, içeriği ve
taslak dokümanın kamusal müzakere
süreci açıklanmıştır. Altı haftalık müzakere sürecinde; halktan yorum almak için dokümanın tüm kütüphanelerde, Liverpool Vizyon Ofisinde, Kent
Meclisi Ofisinde halka sunulduğu, ayrıca Kent Konseyinin web sayfasında
yayınlandığı belirtilmiştir. Yine bu kapsamda taslak dokümanla ilgili on sunum yapıldığı, yedi yüz danışma mektubu veya elektronik ileti gönderildiği,
iki yüz seksen taslak dokümanın, dört
üz elli özet dokümanın dağıtıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca taslak dokümanla
ilgili iki merkezi yerde on gün süreli
sergiler yapıldığı, bu süre içerisinde iki
gün boyunca görevlilerin dokümanla
ilgili sorulara cevap verdiği ve yorum
aldığı belirtilmiştir. Buna ek olarak altı
hafta boyunca dokümanla ilgili sorulara telefonla da cevap verildiği ifade
edilmiştir. Kurumsal paydaşlardan ise
direkt olarak taslak dokümanla ilgili
mektup gönderilerek yorum istenmiş
veya onlara özel sunumlar yapılmıştır
(Liverpool City Council, 2009: 1-10).

mesinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır.
Buna göre miras alanı veya tampon
bölgesinde yer alacak gelişme önerilerinin karakter, süreklilik ve kapalılık,
hareket kolaylığı, kamusal mekan
kalitesi, çeşitlilik, okunabilirlik, sürdürülebilirlik gibi kentsel tasarım ilkeleri
açısından değerlendirilmesi ve tasarımcıdan bu ilkelerle ilgili sorulara
cevap veren bir raporu Meclise sunması gerekmektedir. Ayrıca rehberde
kamusal alanları ve sirkülasyonu,
miras alanından görülen manzaraları,
kıyı boyu gelişmeleri, yüksek binaları, tersane mekanlarını ilgilendiren
gelişme önerilerinde dikkat edilecek
unsurlar belirtilmiştir. Dokümanın
beşinci kısmında miras alanına özel
rehber; bina yükseklikleri, mevcut
binaların yerine yeni bina önerileri,
tarihi binaların yeniden kullanımı, risk
altındaki tarihi binalar, çatılar ve çatı
katları, arkeoloji ve koruma çalışmaları hakkında dikkat edilecek meseleler
açıklanmıştır. Altıncı kısımda miras
alanı içindeki altı karakter alanına özel
rehber açıklanmış; bu alanların temel
özellikleri, karakterleri ve önemleri,
kentsel tasarım analizleri, alanların
vizyonları, alanlara özel tasarım kriterleri, kamusal alan ve gelişme fırsatları fotoğraflarla örneklenerek madde
madde tanımlanmıştır. Son olarak da,
bu rehberlerin uygulama ve izleme
sürecinin nasıl olacağı ifade edilmiştir
(Liverpool City Council, 2009: 12128).

Edinburgh kentinde
kullanılan kentsel tasarım
rehberlerine yönelik
bulgular

Resim 14. Liverpool genel görünüş
(Liverpool City Council, 2009).

Dokümanın ikinci kısmında, belgenin
planlama politikaları çerçevesiyle ilişkisi, üçüncü kısmında miras alanının
ve tampon bölgesinin tarihsel bağlamı
ve karakter alanları, dördüncü kısmında ise miras alanındaki ve tampon
bölgesindeki gelişmeler için genel
rehber yer almaktadır. Bu rehberde
öncelikle kentsel tasarım değerlendir30 Bursa Günlüğü

İskoçya’nın doğusunda yer alan ve 15.
yüzyıldan beri ülkenin başkenti olan
Edinburgh 492.680 olan (il nüfusu
1.323 700- 2014) merkez nüfusuyla
orta ölçekli bir Avrupa kentidir (Resim
15-16), Kent, hem Ortaçağdan kalan
organik kentsel dokusu, hem de 18.
yüzyılda oluşan neoklasik kentsel
dokusu ile öne çıkmaktadır. 1995’den
beri UNESCO miras listesindedir (2.-4.
kriterler)3 (Resim 17-18),
Edinburgh kentinde de ulusal, bölgesel
ve kentsel planlar doğrultusunda farklı ölçeklere yönelik uyulması zorunlu
tamamlayıcı rehberlikler ve uyulması
zorunlu olmayan tavsiye niteliğinde
planlama rehberleri geliştirilmiştir. Bu
çerçevede öncelikle Edinburgh Kent-

sel Tasarım Standartları tamamlayıcı
planlama dokümanı hazırlanmıştır
(Resim 19). Amacı; kenti oluşturan
bileşenlerin önemini ve farkındalığını
arttırmak, kentin kimliğini ve görsel
imgesini geliştirmek ve sürdürmek,
binalarda ve yerleşim alanlarında
daha iyi bir tasarım kalitesi kazanmak
için gelişme baskısını yönlendirmek,

Resim 15. Edinburgh’un İskoçya içindeki konumu, (https://www.google.com/
maps/place/Edinburgh,+UK/)

Resim 19. Edinburgh Kentsel Tasarım
Standartları tamamlayıcı planlama
dokümanı, (The City of Edinburgh
Council, 2003)

Resim 16. Güneydoğu bölgesi içinde
Edinburgh kenti, (http://www.acceleratinggrowth.org.uk/)

Resim 18. Edinburgh genel görünüş,
(The City of Edinburgh Council, 2017)

tüm kentte yüksek kaliteli kentsel tasarımı sağlamak, yeni gelişmelerdeki
kamusal alanları iyileştirmek ve böylece insanların eğleneceği, beğeneceği
alanları arttırmaktır. Dokümanda kent,
yerel alanlar, sokaklar ve kamusal
mekanlar ölçeğinde kentsel tasarım
standartları tanımlanmıştır. Kent ölçeğinde; yeni gelişmeleri kente entegre

Resim 17. Edinburgh UNESCO miras
alanı sınırları, (The City of Edinburgh
Council, 2011)

etmek ve kentsel ayırıcı özelliklere
katkı koymak, kentin görünümünü ve
bağlamını geliştirmek, kentin sınırlarını tanımlamak, kentsel imgeyi ve okunaklılığı geliştirmek, yeşil alanları ve
kentsel mekanları yaymak ve güçlendirmek, yerel alan ölçeğinde; canlı ve
çekici yerler oluşturmak, yerel kimliği
güçlendirmek, özellikli kentsel formlar oluşturmak, uyumlu bir mekansal
düzen oluşturmak, sokak ve yerleşme

ölçeğinde; karakteri güçlendirmek,
yaya erişimini teşvik etmek, açık alanları değerlendirmek, yerleşmeyi baskı
altına almadan otoparkları entegre
etmek, kamusal alan ölçeğinde; herkesin deneyimleyebileceği kamusal mekanlar yaratmak, kamusal mekanlarda
kapalılık etkisi yaratmak, kamusal
mekanlardaki sokak mobilyalarını ve
materyallerini geliştirmek hedeflenmiştir (The City of Edinburg Council,
2003: iv).
Ayrıca İskoç Hükümetinin “Yerleri ve
Sokakları Tasarlamak” ismiyle yayınladığı politika dokümanlarını, yerel
gelişme planlarını ve diğer tamamlayıcı rehberlikleri temel alarak, yeni gelişme alanlarına, konut yapılarına, iş
alanlarına, sokaklara, tescilli yapılara
ve koruma alanlarına yönelik tavsiye
niteliğinde tasarım rehberleri geliştirilmiştir.
Bunlardan biri olan Edinburgh Sokak
Tasarım Rehberi’nin amacı (Resim
20); sokakların canlılığını arttırmak,
sürdürülebilir ulaşımı desteklemek,
tarihi mirası en iyi şekilde değerlendirmek ve sınırlı bütçelerin kullanımını optimize etmektir. Hedefleri;
herkese açık, davetkar ve kapsayıcı,
kolay yön bulunan, çekici ve ayırt
edici, sürdürülebilir seyahate (yürüme, bisiklet ve toplu taşıma) öncelik
veren, güvenli ve emniyetli, güneş,
gölge, rüzgar, gürültü ve hava kalitesi
gibi çevresel faktörlere cevap veren,
Bursa Günlüğü 31

Resim 20. Edinburgh Sokak Tasarım
Rehberi (The City of Edinburgh
Council, 2015a).

manzaraya, binalara ve mekanlara
saygı duyan, yerel toplulukların
ihtiyaçlarını yansıtan, esnek, düşük
maliyetli ve yaşam döngüsü boyunca
çevre üzerinde olumlu bir etkisi olan
sokaklar oluşturmaktır. Bu kapsamda rehberde sokak türlerine göre
tasarım ilkeleri ve miras alanları
için özel ilkeler ve hedefler belirlenmiştir (The City of Edinburg Council,
2015a: 9). Edinburgh sokak tasarım
rehberinin geliştirilmesi sürecinde
taslak rehber üç ay süren, beş aşamalı bir kamusal değerlendirmeden
geçirilmiştir. İlk aşamada çevrimiçi
bir anket vasıtasıyla rehberdeki
temel konuları hedef alan sorular
katılımcılara sorulmuş ve rehbere
yönelik yorumlar alınmıştır. Anketi
halka duyurmak için belediyenin
web sayfası, planlama blogu, twitter,
kütüphaneler, reklam panoları ve
otobüs durakları kullanılmıştır. İkinci aşamada, paydaşlarla akşam çalıştayı yapılmış, rehberin kullanımının
kolay olup olmadığı, anlaşılıp anlaşılmadığı, eksik veya gözden kaçan
bir konu olup olmadığı tartışılmıştır.
Üçüncü aşamada, rehberin daha iyi
bir noktaya nasıl taşınacağı konusunda öneriler almak için uzmanlarla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Dördüncü aşamada kullanıcı referansları çalıştayları yapılmıştır. Meclisten farklı disiplinlerden kişilerin
katıldığı bu seri çalıştaylarda taslak
rehberle ilgili talepleri /görüşleri
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Resim 21. Edinburgh tescilli yapılara ve koruma alanları rehberi,
(The City of Edinburgh Council, 2018)

anlamak ve bunları gerçekleştirmek
için ne yapılacağını belirlenmiştir.
Son olarak da, Edinburgh erişim
paneli toplantısı yapılmış, burada da
görme ve fiziksel engelli vatandaşların kentsel erişilebilirliğini arttırmak
açısından taslak rehberin rolü tartışılmıştır. Tüm bunlar yapıldıktan
sonra bir değerlendirme raporu
hazırlanmış ve taslak rehber beklentiler ve eksikler doğrultusunda
revize edilmiştir. Raporun başında
“siz söylediniz, biz yaptık” diye özet
bir tablo bulunmaktadır. Bu rapora
belediyenin web sayfasından ulaşılabilmektedir (The City of Edinburg
Council, 2015b).
Edinburgh’daki bir diğer rehber;
tescilli yapılara ve koruma alanlarına yöneliktir (Resim 21). Rehberin
içeriğinde ilk olarak rehberin kime
hitap ettiği ve rehberle ilgili sorular
için hangi makama başvurulacağı
açıklanmış, sonra rehberin yerel
planların politikalarıyla bağlamsal
açıdan nasıl ilişki kurduğu açıklanmıştır. Rehberin ilk kısmı tescilli
yapılara ayrılmıştır. Bu yapılarla
ilgili müdahalelerde hangi izinlerin
alınması gerektiği, tescilli yapılara
yapılacak müdahalelerle ilgili genel
prensipler, farklı yapı elemanlarına
yönelik onarım, dış tamirat, iç tamirat ve tescilli bina arsasında yeni
bina tasarımı konularına yönelik
öneriler fotoğraflarla desteklenerek
sıralanmıştır. Koruma alanlarına

yönelik de hangi izinlerin alınması
gerektiği, bu alanlarda yapılacak müdahalelerle ilgili genel prensipler belirlenmiş, daha sonra onarım, yıkım,
genişletme ve tadilat, vitrin tadilatı
ve tabelalar, kapılar, pencereler, taş
ve boya temizliği, telekomünikasyon
bağlantıları, bacalar, sayaçlar, iklimlendirme ve soğutma, erişilebilirlik
bağlantıları gibi her türlü detaya
yönelik öneriler fotoğraflarla desteklenerek açıklanmıştır (The City of
Edinburgh Council, 2018: 3-5).

SONUÇ

Bu çalışma sonucunda Birleşik Krallık kentlerindeki rehberlerin; üst
ölçekli planlarla uyumlu bir şekilde
yasal statüye sahip tamamlayıcı
planlama dokümanları veya tavsiye
niteliğinde rehberler olarak geliştirildikleri, yerel kimliği korumak
ve güçlendirmek adına kentsel
tasarımın temel ilkelerini ve hedeflerini dikkate aldıkları, oluşturulma
aşamasından, onaylanmasına kadar
geçen tüm süreçlerin, konusunda
uzmanlardan oluşan bir ekip öncülüğünde, tüm aktörleri dahil eden,
şeffaf ve katılımcı bir şekilde işlediği,
bütünsel bir yaklaşıma sahip kentsel ölçekte, bir kentsel mekan türü
için, bir kentsel tasarım projesine
özgü, özellikli bir alana ve bir temaya yönelik olarak hazırlanabildiği,
temel olarak özgün fiziksel ve sosyal

dokuyu korumak ve geliştirmek için
kentsel mekanın ve onu oluşturan
öğelerin tasarımına ve teknik olarak
uygulanmasına yönelik ilkeleri tanımladıkları belirlenmiştir.
Son yıllarda Türkiye’de de Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın nitelikli
kentsel yaşam çevrelerinin oluşturulabilmesi için kentsel tasarım
rehberleriyle ilgili kavramsal ve
uygulamaya yönelik çerçevenin elde
edilmesi, katılımcı proje geliştirme
süreçleri gibi mekanizmaların uygulanması konusunda ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yaparak
araştırma geliştirme çalışmaları
yürüttüğü görülmektedir (Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, 2018). Ayrıca
2014’de çıkarılan Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliği ve 2015’de çıkarılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Onaylanacak Kentsel Tasarım
Projelerinin Hazırlanmasına ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge
ile planlamada bir uygulama aracı
olarak kentsel tasarım rehberlerinin
tanımı yapılmış, yerel yönetimlere
kentsel tasarım rehberlerinin nasıl
hazırlanması gerektiği konusunda
kitapçıklar gönderilmiştir.
Sonuç olarak çalışmada incelenen
örnekler doğrultusunda, Bursa için
ulusal ve yerel ölçekte planlama,
koruma, kentsel tasarım, mimarlık
ilişkisinin kurulmasına yönelik hangi
tür rehberlerin geliştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle Bursa’nın kentsel kimliğinin
sürdürülmesi için, ilgili üst ölçekli
planlar, yasalar ve yönetmelikler
doğrultusunda; kentsel ölçekte Bursa Kentsel Karakter Değerlendirme
Rehberinin ve Bursa Kentsel Tasarım
Standartlarının, yerel ölçekte Bursa
Kent Merkezi İçin Kentsel Tasarım ve
Kamusal Mekanlar Çerçevesinin ve
Bursa ve Cumalıkızık UNESCO Miras
Alanları Yerel Gelişme Çerçevesinin,
sokak ve bina ölçeğinde ise Hanlar
Bölgesi’ndeki Yerel Kimliği Korumaya Yönelik Teknik Rehberlerin (sokak manzarası, tescilli yapılar vb.)
geliştirilmesi gerekmektedir.
(Bu çalışma 11-12 Ekim 2018 tarihleri
arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde gerçekleştirilen II. Uluslararası Mimarlık
ve Tasarım Kongresi’nde sözlü bildiri olarak
sunulmuş ve kongre kitabında tam metin
olarak basılmıştır.)

Dipnotlar
1 http://whc.unesco.org/en/list/428
2 http://whc.unesco.org/en/list/1150
3 http://whc.unesco.org/en/list/728
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Bursa'da
Su Kültü ve Hamamlar
Türklerin Anadolu’ya gelmesinden
sonra Bursa Türkler için önemli bir
merkez olmuştur. Osmanlı Devleti
Bursa'yı aldıktan sonra burada kültür
hayatı, devlet yönetimi, günlük yaşam
ile ilgili pek çok müesseseler kurmuştur. Bunlardan birçoğu da su ile ilgilidir.
Çünkü Türk kültüründe suyun ayrı bir
önemi, kutsiyeti bulunmaktadır.
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Y

azıma Bursa denince akla gelen ilk sözlerden
biriyle başlamak istiyorum:
“Velhasıl Bursa sudan ibarettir.”
Su her şeye hayat veren tanrı nimetidir. İnsanların hayatlarını durgunlaşıp canlanmasının, suların
kuruyup çoğalmasıyla orantılı olduğunu söyleyebiliriz.
Türkler için su güzeldir,kutsaldır,medeniyet kaynağıdır.
Susuzluk da bir o kadar felakettir, cezadır.1 Memleketine, yurduna hizmet etmek isteyenler her şeyden önce
su meselesini göz önünde bulundurmuşlardır.
Su aynı zamanda devadır, gençleştirir. Hayat suyudur, bu nedenle pek çok yerde suyla iyileştirme
sanatı vardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde
Edirne gibi şehirlerin hastanelerinde su ile akıl
hastalarının iyileştirildiği bilinmektedir. Şadırvandan fışkıran suların çıkardığı ses, tedavinin
önemli bir kısmını oluşturmakta hastayı
huzura kavuşturmaktaydı.
Suyun mühim vazifelerinden biri de hastalıkları tedavideki rolüdür. Bu sular genellikle kaynak suları olarak adlandırılır.
Doğal olarak yerden çıkan sıcak şifalı
sulardan açık olanlarına “çermik”,
etrafı çevrili olanlarına “ılıca”, üstü
kapalı olanlarına kaplıca”, soğuk
şifalı suları ihtiva eden kaynaklara
da “içme” adı verilmektedir.2
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Türklerin Anadolu’ya gelmesinden
sonra Bursa Türkler için önemli bir
merkez olmuştur. Osmanlı Devleti
Bursa'yı aldıktan sonra burada kültür
hayatı, devlet yönetimi, günlük yaşam
ile ilgili pek çok müesseseler kurmuştur. Bunlardan birçoğu da su ile ilgilidir. Çünkü Türk kültüründe suyun
ayrı bir önemi, kutsiyeti bulunmaktadır. Osmanlı'dan günümüze Bursa'da
Türklerin kültürel hayatından, inançlarından ve ihtiyaçlardan kaynaklı
su ile ilgili uygulamalar olmuştur. Bu
çalışmada su kültü ve suyun Bursa'da
hayata yansıması olan hamamlar ve
su kültü üzerinde durulacaktır.
Bursa bir su memleketi sayılabilir.
Hemen her köşesinde bir çeşme akarsu ve kaynak vardır. Bunun içindir ki
hayat ve medeniyetin en esaslı bir unsuru olan su Bursa’ya asil ve mümtaz
bir varlık bahsetmiş bulunuyor.3
Türk milli kültürünün oldukça renkli
bir parçası olan hamamlar, kısmen
değişikliğe uğramış olsalar da halen
varlıklarını devam ettirmektedirler.
Bursa’nın şifalı suları çok eskiden
beri bilinmektedir. Bu doğal kaynaklar değerlendirilerek kaplıcalar yapıldığı gibi soğuk suyun ısıtılmasıyla da
hamamlar yapılmıştır.
Türk kültüründe temizliğe verilen
önemin somut bir yansıması olarak
ortaya çıkmış olan hamamlar temizlenmenin ötesinde adet ve geleneklerin sürdürüldüğü insanlar arası
iletişimin sağlandığı sosyal mekânlar
olma özelliğini de korumaktadır.
Hamamlar toplumların sosyal yapısındaki en önemli olaylardan biri olan
evlenme adetlerinin de ayrılmaz bir
parçasıdır. İslami kurallar nedeniyle
sokağa çıkması kısıtlanan Türk kadını
için hamamlar tam bir özgürlük
yeriydi. Erkeklerin eşlerine haftada
en az bir defa hamama gitmeleri için
para vermeleri bunu yapmadıkları
takdirde de kadının bunu boşanma
nedeni olarak kullanma hakkı vardı.
Günümüzde hamam geleneğinin yaşatıldığı önemli illerin başında Bursa
gelmektedir.
Bursa’da suyun bol olması ve insanların da temizliğe önem vermesi, bir
hamam kültürünün oluşmasına neden olmuştur. Genellikle kadınlar haftanın bir günü, sabah erken saatlerde,
küçük çocuklarını da yanlarına alarak
hamama giderlerdi. Bu bir geleneksel
olaydı ve aynı zamanda bir şölene
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dönüştürülürdü. Bir gün önceden
çeşitli yiyecekler hazırlanırdı. Mahallenin tüm kadınları o gün topluca
hamama giderlerdi. Çoğunlukla bu
günler Cuma veya Pazar günü olurdu.
Şerafeddin Mağmumi, bu olayı şöyle
anlatmaktadır:
“Cuma ve Pazar günleri akşamüstü
pencere önünde oturup katar oluş-

turan hamamcı arabalarını gözlemek
çok hoş oluyordu. Sekiz-on lando bir
katar halinde inmeye başlar. Bir ağızdan şarkı tutturmuşlar. Ortalığı çınlatırlar. Peşinden fayton treni gözükür.
Onlarda keza. Arkası sıra atlı muhacir
arabası kafilesi sökün eder. Kadınlara
mahsus olan günlerde de hanımların
açık arabalarda ve önlerinde bohçalar

yığılı olduğu halde geçmeleri de tepeden seyredilecek bir panoramadır”4.
Şehirde 1306 (1888/1889) yılı sâlnâmesine göre toplam 45 adet hamam
varken, 1310 (1892/1893) ve 1316
(1898/1899) yılı sâlnâmelerinde 26
hamam olarak verilmiştir5.
Şehrin önde gelen ailelerine mensup
bayanlar, hamama hizmetçileri ile
beraber gelirler ve kendileri için özel
hazırlanmış olan kapalı odalarda
dinlenirlerdi. Hizmetçiler ise hanımlarına hizmet eder onlara yardımcı
olurlardı. Hamamlar herkese açık
olduğu için, hamam parasını zoraki
denkleştirmiş fakir bayanlar da, köylü
bayanlar da hamamlardan yararlanma imkânına sahipti. Yaşlısından gencine, fakirinden zenginine her sınıfa
mensup insanla bu hamamlarda karşılaşılmaktaydı. Kaplıca giriş ücretleri
çok düşüktü. Üstelik çocuklar için
giriş ücretinin yarısı alınmaktaydı.6
Hamamlar veya kaplıcalar, kadınlar
için yalnızca banyo yapılan alanlar değildi. Aynı zamanda yaşam
mekânlarıydı. Bundan dolayı kadınlar, hamamlara düğünlere gider
gibisüslenir, ziynet eşyalarını ta-

karlardı. Temizliği eğlenceye dönüştüren kadınlar, bu mekânlarda,
sazlı ve sözlü eğlenceler yaparlardı.
Getirdikleri yiyecekler ile de aşçılık
maharetlerini test ederlerdi. Natırlar
isteyen bayanlara masaj yapardı. Yeni
Kaplıca’da, yüzme öğrenmek isteyenler, kurutulmuş su kabakları ile
yüzme çalışmaları yaparlardı7. Sosyal
paylaşım alanları olan hamamlarda
kadınlar, aile hayatları veya günlük işler hakkında konuşur ve bir nevi bilgi
alışverişinde bulunurlardı. Anneler
oğullarına gelin adaylarını yine hamamlarda belirlerdi. Her türlü baskı
ve korkudan uzak, bütün çalışanları
bayan olan hamamlarda kadınlar
özgürce eğlenir ve tüm gün hamamda
kaldıktan sonra akşam yine, dışarıda
kendilerini bekleyen lando, birişka
veya talika ismi verilen arabalara
veya binek hayvanlarına binerek,
toplu olarak evlerine dönerlerdi.8
Hamamlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de Bursa sosyal hayatında
önemli yer tutmaktadır. Hamamlar
Bursa sosyal hayatında sadece temizlik ve eğlence amacıyla gidilen yerler
değildir. Hamamlar aynı zamanda
dilek dilenen, adak adanan mekanlardır. Kişiler dilekleri gerçekleştiğinde hamamın bir günlük gelirini
karşılayarak, kişilerin ücretsiz olarak
hamamdan yararlanmasını sağlar. Bu
hayır, Bursa’da halvet olarak adlandırılır. Halvet hayrı iki farklı şekilde gerçekleştirilir, dileği gerçekleşen kişi ya
o gün hamamı kapatır kendi çağırdığı
misafirlerini Bursa’ya özgü cevizli
lokum başta olmak üzere ikramlar
eşliğinde ağırlar ya da hiç kimseyi

çağırmadan hamamı kapatır o gün tesadüfen hamama gelenlerin ücretsiz
yıkanmasını sağlar; genellikle sebil
olarak adlandırılan bu hayırda ikram
yapılmaz; hayır sahibi de hamamda
bulunmaz. Halvetlerde gönlünde bir
murat gizleyenler bunun gerçekleşmesi halinde kendileri de halvet
yapacaklarına dair adak adarlar.
Halvetler, çoğunlukla Çekirge Sultan
Hamamı’nda adandığı ve gerçekleştirildiği için bu hamam, Bursalılar
tarafından halvet hamamı olarak
anılmaktadır. Halvet hayrı ve düğün
haftasında yapılan gelinin arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği gelin hamamı
geleneği bugün de Bursa’da varlığını
sürdürmektedir. Bursa’da hamamlar,
kız çocukları altı aylık olduğunda aile
büyüklerinin, eş dost, hısım akrabanın katılımıyla gerçekleştirilen altı ay
kınası eğlenceleri için de tercih edilen
mekanlardandır.
Uludağ Bursa Halkevi Dergisinin
1945 yılında çıkarmış olduğu sayıya
göre Bursa merkezde 1866 yılından
itibaren yapılmış olan 36 hamam
şöyle sıralanmaktadır.
1.Mahkeme hamamı 2. Tomruk pazarı hamamı 3. Eski yeni hamamı (orta
pazarda) 4. İbrahim Paşa Hamamı
(hisarda) 5. Orhan Hamam Koza Han
yanında 6. Yeşil Hamamı 7. Mehmet
Ağa Hamamı 8.Kadı (Perşembe)
hamamı 9.Atpazarı Hamamı 10.Muallimzade Hamamı 11.Umurbey Hamamı 12.Oruçbey Hamamı(Hisarda)13.
Emirsultan Hamamı 14. Demirtaş
Hamamı( Gazhane) 15.İnebey Hamamı 16.Pınarbaşı Hamamı 17. Hançerli
Sultan Hamamı (Piremir’de) 18. Başçı
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İbrahim Bey Hamamı 19. Kiremitçi
Hamamı (Kiremitçi Mahallesinde)
20.Yıldırım Hamamı 21.Alaettin
Bey Hamamı 22.Muradiye Hamamı
Dikimhane 23 Alipaşa Hamamı
24 Reyhan Hamamı 25.Şengül
Hamamı Ulucami 26 Çömlekçiler
Hamam 27. Haydarhane Hamamı 28
İncirli Hamamı 29 Tahtakale Hamamı(İnebey)30.Eski Yeni Hamamı 31.
Çakırhamam 32. Alboyacılar Hamamı
33. Davutpaşa. 34. Nasuhpaşa 35.
Nalıcılar 36. Alettin Hamamları
Pek çok şaire ilham konusu olan ve
Tanpınar’ın o meşhur dizelerini oluşturan Bursa suları
Bursa´da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su,

Bursa’daki Sular:

Yazımızın bu kısmına Türkün Dergisinin 1. Teşrin sonu 1936’da çıkarmış
olduğu bölümü aynen aktararak
devam etmek istiyorum.9
1-Pınarbaşı Suyu:Suların başı
Pınarbaşı suyudur. Meşhur sudur.
Bursa hisarını ve şehrin yarısından
ziyadesini bu su irva eyler. Asıl su
başı Soğucak pınarındadır. Oradan
yer altından gelip Pınarbaşında zuhur
eyler. Yaz günlerinde ziyadece soğuk
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kış günlerinde soğuk olur. Bir mikdar
def’i tab’a imamdad eyler ilelü imraza
dokunmaz. Asıl başı Uludağda Karagöldendir deyu menkuldür.
2. Naip Dere Suyu: Abdal Murad ile
Seyid Nasır beyninde bir deredir.
Başı dağda pınarlardan teraküm
eder. Zindan kapusundan bir mikdar
kaleye gider, geri kalanı Cilimboz
deresinden değirmenleri devran eder.
Latif, oldukça hafifi bir sudur. İçene
aşk olsun.
3. Alacahırka Ayazması: Alacahırka
Mahallesinde ceryan eder. Bu mahallede bir bahçeden çıkar.
4. Kayabaşı Ayazması: Kayabaşında
Küçük Kilisa Kapusu civarında bir
sudur. Kilse altında mukassimi vardır,
Hamzabey ve Çınarönü mahallelerine
taksim olunur. Sekiz koldur. Büyük
pınardır. Pınarbası suyundan kabadır.
Amma ziyada soğuktur. BazılarıHekimsah suyu budur derler.
5. Südlice Suyu: Sarnıç Bayırı altından çıkar. Yeni kapluca üzerinde
Bademli bahçede divar üzere çeşmeleri vardır.
Havasındandır ki südü olmayan
hatunlar alup içerse biziznillah südü
gelür. Asıl başında gayette latiftir.

Süt gınası verir. Amma mecrasında
mütegayyır olur.
6. Sarnıç Suyu:
Var mı Sarnıç suyunun dünyada bir
manendi
İtdirir hazmı taamı ne kadar olsa reva
Sarnıç Hamzabey Mahallesi, üzerinde
bir dağdır. Gayet de kestanesi ala olur.
Meşhur sarnıç kestanesi bu dağda
olur. Bursa havalisindeki kestanelerin
cümlesine müreccahtır. Bu mübarek
su dahi ol mahalleden çıkar. Gayet de
hazım ve sağ bir sudur. Hamzabey
mahallesine iner. Emrazı eritir.
7. Omurbey Suyu: Yıldırım Han Vezirlerinden Omur Bey bu suyu bulup
bina eylediği cami ve hamamına akıttırdı. Zatinde hafif ve güzel bir sudur.
8. Müfti Suyu: Bu suyu Namazgah
üzerinde Müftü Abdülaziz Efendi
bulub şehre getirdi. Setbaşında Müftü
Efendi Konağı önünde cereyan eder.
Suk ve ve mahallatı cümle musluk ile
devru irva iderekDeveciler Merkadi
önünde kendi merkadi karşısına iner.
Bu su Bursaya iki saatlik mesafeden
getirilmiştir. Camii kebir yanında
yaptırmış olduğu çeşmenin kitabesinde şu beyitler vardır. Bu beyitler
bizzat Abdülaziz efendinindir ki biz

bu bilgileri Evliya Çelebinin Seyahatnamesinin 2.cildi 35 sayfasından
öğrenmekteyiz:
Abdi asi Aziz miskinin
Eşki çeşmiyle geldi şehre bu su
Nice su abı kevser abı ayındır
Pakü baridü lezizü anberbu
Şehriçi çeşmelerle zeyn oldu
Halkı siyrab eyledi her su
Umarım ruhı vakıfı ide yad
Nuş idub eyleyenler auda(kelimede
basım hatası olduğunu düşünmekteyiz) vuzu
Hatifi kudsi didi tarihin bad rahmet
beruhı vakıf o. Asa Suyu:
Hoş gelir pirlere bu abı asa
Anı ezharı kerametle akıtmış Mevla
Birkaç asa suyu vardır. Biri hoca İlyas
suyudur ki Pınarbaşı’nda iki kahve
arasından çıkar. Ve anda bir küp
içinden akar. Oradan sonra Bursa bedesteni altından geçer ve ziyade derin
gider. Hakkı dergâhından akarak hoca
İlyas Camiine gider. Lezzeti Pınarbaşı
suyu gibidir.
10. Diğer Asa Suyu:Sultan Emir mahallesindedir. Hazreti Emir asasiyle
urub mübarek suyu çıkarmışlardır
deyu menkuldür. Bu mahallede akar
bazı hastalara alub içirirler, meşhurdur.
11. Diğer Asa Suyu: Şeyh Ahmet Gazzi
Hazretlerinin asitaneleri arkasındadır. Az bir duru amma gayette latif saf
ve lezizdir.
12. Yeni Su: Küçük Temannade Seyyidlerde cari bir mübarek sudur. Emraza dokunmaz, müdrirdir. Gayette
hafiftir, amma azdır, hemen zayi olur.
13. Kısık Çeşmesi: Zeyniler Semtinde
Kısık Çeşmesi dimekle meşhurdur. Ol
tarafta bulunmuş latif bir pınardır.
14. Kâtip Suyu: Abdal Murad Yolunda
Naib Deresi kenarında bir güzel çeşmedir. Saf ve soğuk bir pınarsuyudur.
Oradan hisara ve zindan kapusuna
mahallatına cari olur. Kabaca bir
sudur.
15. Dölengeç Suyu:
Ab-ı dölengeci ısrarla tercih iderim
Seretyan illetine olsa nola ayni şifa
Uludağ eteklerinde Softasekisi tabir
olunan mahallin üzerinde bir dağ
arasından onbeş yirmi yerden azar
azar çıkar ve toplanarak Softasekisine
iner, oradan Namazgaha iner. Yeşil
Hamamda caridir. Vücudu insandaki
ilel ve emrazi seddeviyeden ve sedd-

deden ve saireden çıkan evramı izale
etmekte naziri yoktur.
Soğuk içilirse tesiri az olur. Sıcak
içilirse aynı seretandır. Ziyade
müessirdir. İdrar yolunda tekeyyün
iden taşları eridir. Bunun şahidi Yeşil
Hamamıdır ki kurnadan cereyan eden
iden sular eritmiştir. Ve hamamın
mermerlerini şerha şerha yarmıştır.
16. Yağcılar Pınarı: Muradiye Mahallesi altında zuhur eylemiş bir azim
pınardır ve bir saf soğuk sudur. Bir
değirmen çevirir. Amma gayette
kabacadır. Şöyle naklederler ki bu su
deve tarlasından inüb Bursa Kalesinden bir adam boyu yer altından geçüb
Yağcılar Pınarı tabir olunan yerde
zahir olur.
17. Nilüfer Suyu: Bu su Atranos
içinden gelir. Nilüfer pınarı esasında
azdır. Yollarda pınarlar karışub bir
azim dere olub Misi kariyesi önünden
inüb Mihraplı Köprü Abdal Köprüsü Cıgalzade Köprüleründen geçüb
köprübaşına yakın Murdarca suyu
Delice su ve göl ayakları ve Karapınarla karışub bir azim nehir olur ve
Mihalıç boğazından deryaya munsab
olur. Gayette leziz sağ bir sudur. Mutedildir. Mihraplı köprüde cümlesinden
ala olur. Sair yerlerde arzın ahlamiyle
değişir.
18. Kapalıkaya Suyu: Kapalıkaya
Bursaya bir buçuk saat bir mesiredir.
Orada Uludağ tarafından bir su çıkar.
Asıl başı ab-ı hayat salırası suyu ve
Ereğli yayla suyudur.bir ki pınar dahi
zammolub derede cem ve cereyan
ider gayette sağ saf ve buz gibi soğuk
bir sudur. Ciğerde olan seddeleri
eritir. Cümle havassından biri dalak illetine mübtela olanları içse ve devam
eylese dalağı eritir. Bir iki değirmen
çevirir.
19. Ayransı suyu: Muradiye Semtinde
Yenice Mahallesinde ayrancı Abdullah
nam kimsenin bahçesinden çıkan
bir pınardır. Çınarönü nam mahalde
köprüye yakın yol üzerinde çeşmesi
vardır. Soğuk fakat kaba bir sudur.
Midede geç hazmolur. Tok karnına
içilse taamı ifsad eder.
20. Çatalçeşme Suyu: Yeşil İmareti
binaları arkasında Ayaspaşa Türbesisemtinde bir mahalleden çıkar. İncirli
Mahallesine iner. Ve İncirli Hamamında caridir. Başı soğuktur. Molla
Fenarinin bulunmuş olduğu rivayet
edilir.
21. Soğucak Pınar: Bu su Gökdere
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deruninde bir kaya deruninden çıkar.
Aslında gayet az ve lezzetli bir su idi.
Bir zaman değirmenciler çoğaltma
sevdasıyla önünü açtılar. Sil dahi
ziyadesiyle söktü. Bir azim su oldu.
Pınarbaşı suyu kat oldu. Meğer Soğucak suyu nun musluğu imiş.ameleler
üşüb kapadılar. Yine Pınarbaşına su
geldi. Kış mevsiminde sil ile bozuldu.
Elli-altmış bin kuruş masraf yapıldı.
22. Leylek Pınarı: Leylekler geldiği
zaman bu su akar. Gayet saf ve soğuk
bir sudur. Yaz içinde leylek kuşu
giderse bu su kesilir. Bursa’da birkaç
leylek pınarı vardır. Biri Ulufeliçınar gölgesi altındadır. Biri Atıcılara
yakındır biri dahi Athane bahçeleri
derunundadır.
23. Kavaklı Suyu: Göğdere kenarından zuhur eyler. Hark ile şehre getirilmiş ve yer yer çeşmeler yaptırılmıştır.
Hatta mahkeme-i kübra karşısında
bir musluk ile caridir. Hafif, latif,
hazım bir sudur.
23. Balıklı Suyu: Gayet derindir. Suyu
soğuk ve latifdir. İçi balık ile doludur.
Kimse içinden balık almağa kadir değildir. Balık alanlar kazaya uğrar deyu
şöhret bulmuştur. Etrafı çimenzardır.
Diğer bir balıksuyu da Dikencik karyesinde vardır.
25. Fazlıpaşa Suyu: Hazreti Emir
üzerinde bir mahalleden zuhur eder.
Emir Sultan Camiisine cari olmuştur.
Dölengeç ile Akçağlan arasında bir
latif sudur.
26. Zeyniler Suyu: Zaviye-i Zeyniyye
havuzunda caridir. Abdüllatif Kudusi Hazretleri tarafından bulunmuş
olduğu rivayet edilir. Asıl membaı
havuza yakın sed kenarında bir taş altından çıkar. Bu suda zemzem çeşnisi
hissedilir.
27. Delice Suyu: Bu suyun başı
Uludağ’da Erikli Yayla ve abıhayat
suları ile sair pınarlardır. Orada toplanub Hacı İvaz semtlerine akar. Kış
mevsiminde deli deli akub yolculara
zahmet verir, zatında sağ ve saf bir
sudur.
28. Gökdere Suyu: Gökdere Suyu Uludağ ortasından akar ve pınarlardan
toplanarak Bursa şehri ortasından
geçer. Yirmiden fazla değirmen çevirir. Üzerinde yedi adet köprü vardır.
Bunlar Maksem Köprüsü, Soğucak
Köprüsü, Setbaşı, Irgandı, Boyacı,
Meydancık,Atpazarı köprüleridir.
Irgandı Köprüsü temaşaya değer bir
köprüdür. Enli ve üzeri kargir odalar

vardır. Bursa’nın ekseri mahalleleri
Gökdere suyundan istifade eder. Başı
uzak ve taş döğen olduğundan ziyade
sağ sudur. Yaz günleri sıcak olur.
Öksürük ihdas eyler. Balgamı olanlara
kışın zarar verir. Bir mikdar kaynatılsa ve çelik söndürülse mazarratı
mündefi olur.
29. Akçağlayan Suyu: Bu su Uludağ’da
Şeyh Murad Yaylasının garp tarafında
zuhur eylemiş bir büyük pınardır.
Gayet soğuk ve birçok illetlere faydası
olan bir sudur. Yıldırım Bayezidbu
suyu camiine ve mahallelere harklar
ve köprülerle getirmiştir. Yolda bazı
yerlere de sadaka etmişlerdir. Bin iki
yüz tarihlerinde Bursa’ya istirahat
etmek üzere gelen Ivazpaşa Zade Şeyhülislam Molla beyefendinin hekimleri kız hekim dimekle meşhur Mustafa
Efendi Bursa sularını imtihan etmiş
ve Akçağlayan suyunu tercih etmiştir.
30. Alişar Suyu: Molla Fenari zamanında tariki üveyyiseden Alişar
namına bir zat bu suyu Gökderenin
arkasında bulmuştur. Ve dağları
yararak ve bir köprü ile suyu dereden
geçirüb Molla Fenari mahallesine
getürdi. Burada suyu üçe ayırdı. Bir
kolu Fenari Camiine ve mahallesine
diğer bir kolu da Üçkuzular Tekyesine
verdi. Bu su gayet saf olub kanı tasfiye
eder vücuda zindelik virir. Amma yolarda bazı namünasip hake oğramakla lezzeti değişir, başı Abdülmümin
Tekyesi üzerinde bir çeyrek mesafede
idi.
31. Karapınar: Kestel Karyesine yakın
dağ eteğinden çıkar. Asıl membaı
iki harktır. Büyük bir sudur. Pınarbaşı suyunu andırı. Soğukdur fakat
kabacadır. Kastel karyesinde akar.
İçinde balıklar bulunur. Bu suyun başı
Uludağ’da Kara Gölde diye rivayet
ederler.
32. Asa Suyu: Hüsameddin altında
Seyyidler Türbesi civarındadır. Uzun
yolda çeşmesi vardır. Bu da güzel
sudur.
33. Gümüş Suyu: Hüsameddin Tekyesi civarında Uludağ sularındandır.
Gayet latif sağ ve hazım bir sudur.
Hüsameddinden küçük temennaya
iner çınarlar gölgesi altında akar.
34. Kadri Suyu
35. Dındıklı Suyu
36. Taygan Suyu
37. Kozpınar Suyu
38. Hekimşah Suyu
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eksik olmasın Bursa’nın” kendimizce naçizane bir ek ile son vermek
isterim: “Yeşili, velisi ve suyu eksik
olmasın Bursa’nın…”
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Dr. Salih Erol

I. Uraylar Kurultayı’na
Katılan Bursa Belediyeleri

(Bursa ve Yenişehir Belediyesi Özelinde Bir Değerlendirme)

1930’ların “Öz Türkçe”
akımının bir sonucu olarak
belediyelerin “Uray” diye
adlandırıldığı özel bir dönem yaşanmıştır. Belediye
başkanlarına da “Urbay”
denilmekteydi. Söz konusu
kurultay, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nde belediyelerin
ilk büyük buluşmasıdır.
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u makalemizde Türkiye Cumhuriyetinin ilk belediyeler
kongresi ve o kongreye çağrılan Bursa ve Yenişehir Belediyeleri ağırlıkla ele alınacaktır.
Gerek Bursa ve gerekse de Yenişehir
Belediyelerinin kuruluşları Cumhuriyetin ilanından çok öncedir. Yenişehir
Belediyesi’nin kuruluşu Cumhuriyet’in ilanından elli üç sene önce gerçekleşmiştir.
1870 tarihli Yenişehir Belediyesi’nin
yapısı, başkanları ve azaları hakkında
detaylı bilgiler “Hüdavendigar Vilayet Salnamelerinde Yenişehir Kazası
(1870-1927” başlıklı kitabımızda
bulunabilir.
Teşkilat tarihi açısından Cumhuriyet
öncesine; bir başka deyişle Osmanlı

son dönemlerine uzanan belediyecilik, 1 Eylül 1930 tarihli 1580 sayılı
yasayla yeniden düzenlenmiştir.
1930’ların “Öz Türkçe” akımının bir
sonucu olarak belediyelerin “Uray”
diye adlandırıldığı özel bir dönem
yaşanmıştır. Belediye başkanlarına
da “Urbay” denilmekteydi. Bizim bu
yazımızda değineceğimiz belediyeler
kongresi de haliyle “Uraylar Kurultayı” olarak isimlendiriliyordu. Söz
konusu kurultay, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nde belediyelerin ilk büyük
buluşmasıdır.
Yazımızda yararlandığımız asıl
kaynak, o dönemlerde ayda bir yayımlanan “Belediyeler Dergisi” adlı
süreli yayındır. Haziran 1935’ten
itibaren yayımlanmaya başlayan bu

dergi, İçişleri Bakanlığı tarafından
Belediyeler Bankası aracılığıyla çıkarılmıştır. Derginin içinde Türkiye’de
faaliyet gösteren belediyeler hakkında oldukça zengin bilgi, haber ve
fotoğraflar yer almaktadır.
Belediyeler Dergisi’nin Mart 1936’da
yayımlanan özel sayısı tamamen
Birinci Türk Belediyeler Kongresi’ne
ayrılmıştır. Kongre 24-27 Ekim 1937
tarihleri arasında Ankara’da toplanmıştır. Halkevi binasında yapılan
toplantılar ilk olarak içişleri bakanı
Şükrü Kaya’nın konuşmasıyla başlamıştır.
Ulusal çaptaki bu büyük kongre toplantılarına Yenişehir Belediyesi de
çağrılmıştır. Bursa’dan başta Bursa
Belediyesi olmak üzere toplam yedi
belediye kongreye davet edilmiştir.
Bunlar: Bursa, Gemlik,
İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve
Yenişehir’dir.
Yıllık bütçeleri (1934 yılı
baz alınarak) yirmi bin liranın altında olan belediyeler
kongreye davet edilmemiştir. Yenişehir Belediyesi,
kurumsal bütçesi itibarıyla
bu rakamı aştığı için davet
edilmiştir. İznik, Orhangazi
ve Orhaneli Belediyeleri
çağrılmamıştır. O tarihlerde
henüz Keles, Kestel, Gürsu

… gibi belediyeler kurulmamıştır.
Hangi Belediyenin 1934 yılı bütçesinin ne kadar olduğuna dair bilgiyi
derginin Haziran 1935 tarihli ilk sayısında topluca görmek mümkündür.
O dönemki belediyelerin büyüklükzenginlik bakımından karşılaştırmasını yapmak bu bilgiler sayesinde
mümkündür.
Biz, sadece Bursa ve ilçe belediyelerinin 1934 yılındaki bütçe büyüklüklerini ve şehir merkezlerinin o
tarihteki nüfus miktarlarını bir tablo
halinde dikkatinize sunalım:
Konumuz itibarıyla asıl önemli olan
kongreye Bursa’dan çağrılmış olan
yukarıdaki altı belediyedir ve o
belediyeler içerisinde Bursa ve Yenişehir’in konumudur. 1934 yılında
nüfusu en az ama belediyesi en zen-

gin olan yer ilginç bir biçimde Mudanya’dır. Nüfusu en kalabalık olan
yer ise Mustafakemalpaşa ilçesidir.
Bu ilçe, belediye bütçesi bakımından
da ikinci sıradadır. İnegöl, o dönemde hem nüfusuyla, hem de bütçesiyle
mütevazı bir ilçedir.
Bursa Urayından İmar Haberleri
(1935 -1936)
Bursa şehir merkezinin nüfusu yetmiş beş bin civarındadır. Buna karşılık belediye 440000 liralık bütçesiyle
şehrin imar işlerini yapmaya çalışmaktadır. 1935 Ekim – 1936 Mart
tarihleri arasındaki altı aylık dönemde yapılan imar işleri bizzat belediye
başkanı (O dönemki ifadeyle: Şarbay)
Avukat Cemil Öz tarafından şöyle
özetlenmiştir:
Gelecek beş yılın(1936-1940) imar
planını yapılmıştır.
Bu plan çerçevesinde 1936
yılı Mart’ına kadar yapılanlar şunlardır:
1- Yirmi iki bin lira sarf
edilerek İtfaiye Garajı yapılmıştır.
2- Beş bin liraya çocuk bahçesi açılmıştır.
3- Atatürk Anıtı’nın çevresi
düzenlenmiştir (Başkan, bu
icraatın net rakamını belirtmeyerek “çok para sarfıyla”
demiştir.
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4- Altıparmak Caddesi yirmi iki metre
genişletilmiş. Kırk dokuz bin liralık
bedelle kırk parça bina ve dükkan
istimlâk edilmiştir.
5- Belediye (Uray) Gazinosu yapımına
on sekiz bin lira harcanmıştır.
6- Yüz bin parke taşı ve ayrıca on bin
beş yüz metre kaldırım döşenmiştir.
7- Yirmi iki metre uzunluğunda ahşap
köprü inşa edilmiştir.
8- İnönü Caddesi üzerindeki parkın
yapımı devam etmektedir.

1935'te Bursa Belediye
Başkanı Av. Cemil Öz
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Bursa Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Heykeli (Kaynak: belgeseltarih.com)

9- Atatürk Köşkü’nden Çekirge’ye asfalt döşenmesine başlanmak üzeredir.
Bu asfaltın en az otuz bin liraya mal
olması ön görülmektedir.
10- Bir su ve doğal zenginlik olan
Bursa’nın tanıtılması için bir rehber
albüm hazırlanmıştır. Bu eserde
Bursa’nın tarihî ve doğal güzellikleri
tanıtılmıştır.
Aktif Bir Belde ve
Belediye Olarak Yenişehir
Yenişehir, belediye bütçesi açısından
Gemlik ve Karacabey’in üstünde bir
konuma sahiptir. Merkezi Ankara
olan Belediyeler Bankası’na en fazla
para yatıran belediyelerden birisidir
aynı zamanda Yenişehir Belediyesi.
Bankanın kasasında 31 Mayıs 1937
tarihi itibarıyla sekiz bin altmış yedi
lira Yenişehir’den yatırılmıştır.
Söz konusu büyük kongreye ve o
kongrede Yenişehir’in belediye vasıtasıyla temsili konusuna dönecek
olursak şunları söyleyebiliriz:
Yenişehir’i belediye reisi Mehmet
Gökgöz temsil etmiştir. Belediyeler
Dergisi’nin kongre ile ilgili özel sayısının 76. Sayfasında Gökgöz’ün
bir fotoğrafı yer almaktadır. Kendisi
derginin ayrıca 19. sayfasındaki toplu
fotoğraf karesinde en ön sırada görünmektedir.
O dönemin belediye başkanı rahmetli Mehmet Gökgöz hakkında ilave

birkaç tanıtıcı bilgi daha vermek
isterim: Soyadı Kanunu’ndan(1934)
önce de “Gökgöz” lakabıyla bilinen
ileri gelen bir ailenin mensubudur
Gökgöz Mehmed Efendi. 1889 yılında
Yenişehir’de doğmuş ve 1958 yılında yine Yenişehir’de vefat etmiştir.
Yaklaşık yetmiş yıllık ömrü boyunca
Yenişehir’e hizmet etmeye çalışmış ve
iki defa belediye reisliği yapmıştır. İri
yarı yapısının içinde sevilen –sayılan
bir insandır o.
Yazımızın konusunu teşkil eden
1935’teki Türkiye 1. Belediyeler
Kongresi, Gökgöz Mehmed’in ilk belediye başkanlığına denk gelmiştir. Kendisi ayrıca 1950’lerin sonlarında, yani
ölmeden hemen önce, bir kez daha
belediye başkanlığı yapacaktır.
Söz konusu kongreye dönecek olursak,
dört gün boyunca süren toplantıları
ilgili dergiden taradığımızda Yenişehir
Belediye Reisi’nin adının geçtiğini
tespit edemedik ama kendisi fotoğraflarda görülmektedir. Muhtemelen 27
Ekim 1935 Pazar günü öğleden sonra
toplanan bayındırlık komisyonunda
bulunmaktaydı kendisi ve hazırlanan
bayındırlık raporunda da görev aldı.
İlk büyük ve genel toplantının ardından alt komisyonlara bölünerek çalışmalarına devam etti üyeler. Bayındırlıktan başka “Belediye Gelirleri” ve
“Yaşayış Ucuzluğu” gibi komisyonlar

1935'te Yenişehir Belediye
Başkanı Mehmet Gökgöz

mevcuttu. Gemlik Belediye Başkanı
Eşref Dinçer ile Mudanya Belediye
Başkanı Galip Atılgan, Belediye Gelirleri Komisyonu’na seçilmişlerdir.
Sonuç olarak, 24 Ekim 1935 Perşembe günü başlayan ve Pazar günü
akşamına kadar süren Belediyeler
Kongresi’nde Türkiye’deki belediyelerin durumu ve sorunları masaya
yatırılmıştır. Ülkemizde faaliyet gösteren belediyeler bu kongre vasıtasıyla
birbirilerini daha iyi tanıma fırsatı
buldular.

Baştan sona büyük bir heyecana
sahne olan kongrenin sonunda çeşitli
alanlarda yol haritaları çizildi. Kongreye katılan belediye başkanlarına
Prof. Julius Hirsch ve Kessler gibi
hocalar tarafından konferanslar da
verildi. Ayrıca katılımcılar, Ankara’daki belediye faaliyetlerini yerinde inceleme olanağı buldular.
Bu büyük kongre, bize Bursa Yenişehir Belediyesinin o dönemki Türkiye
belediyeleri içinde önemli bir yerinin
olduğunu göstermektedir. 1930’larda Bursa’nın büyük ilçeleri arasında
bulunan Yenişehir ve belediyesi de bu
kongre aracılığıyla ilk kez ciddi manada Ankara’da –deyim yerindeyse
– boy göstermiş oldu.
Kongre’nin dönüşünde yerel yönetim konusundaki bilgi ve görgüsünü
daha da arttıran Yenişehir Belediye
Başkanı Mehmet Gökgöz, ilçenin bugünkü en önemli simgesi olan Saat
Kulesi’nin yapımını başlatmıştır. Bu
harikulade zarif eser, 1936’da tamamlanmıştır.
Asıl önemli inşaat ise yine o sıralarda
yapımına başlanan Hükümet Konağı’dır. Yenişehir’in yakın tarihteki en
önemli anıtsal mimari eserlerinden
biri olan Hükümet Konağı 1937’de
hizmete açılmış olup günümüzde orijinal yapısını muhafaza ederek aynı
işlevini sürdürmektedir.

Yenişehir Belediye Binası

Yenişehir Saat Kulesi
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Bursa’da gülcülük ve
bilinmeyen bir nizamname
Osmanlı’da gül yetiştiriciliği denilince ilk bakışta akla gelen yer;
başta Edirne ve günümüzde Bulgaristan sınırlarında bulunan
Kızanlık bölgesi idi. On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise Konya, Aydın, Bursa (Hüdavendigâr) gibi Anadolu vilâyetlerinde de
gülcülük yapılmaya başlanmıştır.
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smanlı’da hem güzel koku
olarak hem de mutfak başta
olmak üzere çeşitli amaçlarla
kullanılan gül çiçeği ziraî
bitkiler içerisinde müstesna bir yere
sahiptir. Ayrıca kültürel hayatın da
önemli bir parçasıdır ve bu özelliğini
büyük ölçüde devam ettirmektedir. Öte yandan gül yapraklarının
damıtılmasıyla elde edilen gül suyu
ve gül yağı Osmanlı ziraat ve ticaret
hayatında önemli bir rol oynamaktaydı.
Osmanlı’da gül yetiştiriciliği denilince
ilk bakışta akla gelen yer; başta Edirne ve günümüzde Bulgaristan sınırlarında bulunan Kızanlık bölgesi idi. On
dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise
Konya, Aydın, Bursa (Hüdavendigâr)
gibi Anadolu vilâyetlerinde de gülcülük yapılmaya başlanmıştır. Anadolu’daki bu teşebbüsün en önemli
sebebi Bulgaristan’ın Osmanlı’dan
ayrılması ve dolayısıyla o bölgeden
gül yağı temininin zorlaşmasıydı.
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile Bulgaristan’ın Kızanlık, Karlova, Filibe,
Eski Zağra bölgelerinden Anadolu’ya
hicret eden Balkan muhacirleri çeşitli
vilâyetlerde iskân ettirilmişlerdir. İşte
Osmanlı’nın Anadolu’daki vilâyetlerine gelen bu muhacirler sayesinde gül
yetiştiriciliği hızla yayılmaya başladı.
Bursa’da gül yetiştiriciliğinin hikâyesi de bu muhacirlerin iskânı ile
başlamaktadır. Ancak gelişimi diğer
vilâyetlere nispeten daha hızlıdır.
Hüdavendigâr vilâyetine yerleştirilen
Bulgaristanlı muhacir Türkler, öteden
beri bildikleri gül yetiştiriciliğinde
büyük bir ilerleme kaydetmişlerdir.
Öyle ki zamanla Hüdavendigâr vilâyeti Osmanlı’da gül yetiştirilen önemli
bölgelerden biri haline gelmiştir.
Dahası muhacirler eliyle başlayan
gülcülük zanaatı, zaman içinde Bursa
ve çevresinde hatırı sayılı miktarda
gül bahçesinin kurulmasını ve gül
yağı elde edilmesini sağlamıştır. Ayrıca muhacirler sayesinde başlayan bu
ziraat giderek bölgedeki meskûn halk
tarafından da öğrenilmiştir.

Bursa’daki Gülcülüğe
Devlet Desteği

Bütün bu faaliyetleri yakından takip
ettiği anlaşılan başta Ziraat Nezareti
olmak üzere devlet bürokrasisi, gülcülüğü teşvik edip destekleme kararı
almıştır. Böylece Bursa’da daha çok

gül bahçesi kurulup yetiştiriciliğin de
arttırılması için Ziraat Nezareti’nin,
halka ücretsiz gül fidanı dağıttığı hatta imbik ve çeşitli aletleri temin ettiği
görülmektedir.
Şöyle ki; 1907 senesine ait Hüdavendigâr vilâyeti salnamesinde “nebatat-ı
ıtriye” olarak zikredilen gül fidanı
hakkında şu bilgiler verilmektedir:
Padişahın (II.Abdülhamid) ihsanı
olarak ücretsiz gül fidanı ile imbiklerin dağıtımı yapılmıştır. Bununla
birlikte Anadolu’nun çeşitli vilâyetleri
gibi Hüdavendigâr vilâyetinde de kısa
bir zaman içinde gülcülük yaygınlaştığı vurgulanmıştır. On beş yirmi
sene öncesine kadar bölgede, gül
yetiştiriciliği bilinmezken artık pek
çok gülistanın yörede tesis edildiği
ifade edilmektedir. Bu gülistanları
özelikle Keşiş dağı (Uludağ) etekleri,
Aksu ve İnegöl çevresinde görmek
mümkündür. Buralardan elde edilen
gül yağı Avrupa piyasalarında son
derece önemli bir şöhret kazanmıştır.
Salnamedeki bilgilerden hareketle
1907 senesine gelindiğinde, Bursa
ve çevresinde gülcülüğün artık iyice
yaygınlaşmış bir zirai faaliyet olduğu
söylenebilir. Peki bu gelişme nasıl
sağlanmıştır? Bu önemli başarının
arkasında, zikredilen, devletin halka
sağladığı destek, şüphesiz önemli bir
ivmedir. Ancak en az bunun kadar
önem arz eden bir adım da Bursa
Ziraat ve Nafia Müşavirliği tarafından
atılmıştır.

Gül Yetiştiricilerine
Öşürden Muafiyet
Nizamnâmesi

1880’lerden itibaren Bursa ve civarında başlayan gülcülük, 1890’lı
yıllarda bölgede dikkat çeken bir
tarımsal faaliyet haline gelmiş ve bu
ziraatın önemi yerel idare tarafından
da anlaşılmıştır. Gittikçe yaygınlaşan
ve kâr getirmeye başlayan gül ziraatını daha da yaygınlaştırmak için 1899
senesinde bir muafiyet nizamnamesi
çıkartılmıştır. Bu gelişmeyi Osmanlı arşiv belgelerinden takip etmek
mümkündür.
Hüdavendigâr vilâyeti Ziraat ve Nafia
Müşavirliği’nin gül yetiştiricileri için
hazırladığı bu muafiyet nizamnamesi,
devlet tarafından gül fidanı dağıtımı
ile alet ve edevat temini amacıyla
yapılan destekten sonra ikinci bir
teşvik olarak düşünülebilir. Dokuz

maddeden oluşan bu nizamnamede
öşür vergisinden muafiyet, bu muafiyetin şartları, gülistanların bakımı
ve dikkat edilmesi gereken hususlara
dair maddeler bulunmaktadır. Ayrıca
gül yetiştiricilere getirilecek muafiyetler, gülistanların tesisi için dikkat
edilecek hususlar, muafiyetten yararlanmak için gereken üretim miktarları, gülcülere verilecek madalyalar ve
şartları gibi hususlar da ele alınmıştır.
Aslında alanında tek olan bu Nizamnameye daha yakından bakalım:
Nizamnamenin en başında, gülistan
tesis eden kişilerin, mahsul aldıkları
seneden itibaren beş sene müddetle öşürden muaf tutulacakları
belirtilmektedir. Gül fidanları dikildikten üç sene sonra mahsul verdikleri düşünüldüğünde; gülistanlar üç
yaşına geldiğinde öşürden muafiyet
söz konusu olacağı anlaşılmaktadır.
Ancak gülcülere tanınan muafiyet
her tür gülistan için geçerli değildi. Nizamnameye, bahçelerde gül
üretimine kıstaslar getiren şöyle
bir şart koyulmuştu: “Gülistan tesis
ettikten sonra bir dönüm için altı yüz
kıyye gül yaprağı ya da elli miskal
gül yağı ve bin iki yüz kıyye gül
suyu üreten gülcüler öşürden muaf
olacaktır.” Yani öşür muafiyetini elde
edebilmek için bir dönüm içerisinde
verimli sayılabilecek bir üretime ulaşabilmesi gerekmekteydi. Fakat gülistanlarla ilgili düzenlemeler bununla
sınırlı değildi. Ayrıca, bahçelerindeki
gül fidanları, birbirine ikişer metreden az ve üçer metreden fazla olmamak üzere nizami olarak dikilmiş ve
güllerin mahsul senesine kadar gerekli bakımının yapılmış olması şartı
aranmaktaydı. Şimdiye kadar sayılan
hususlara riayet ederek gül bahçesi
tesis eden gülcüler, bunu beyan ettikleri ve beyanları kabul edildiği taktirde muafiyetleri söz konusu olacaktı.
Öte yandan nizamname, bu beyanların hangi yolla kabul edilebileceğine
de açıklık getirmekteydi. Buna göre
bir gül yetiştiricisi, gül bahçesi kurup
öşür muafiyetinden istifade etmek
isterse, gülistanın arazi sınırlarını ve
miktarını belirten bir dilekçe yazarak
yaşadığı yerdeki mahalli idareye vermesi gerekmekteydi. Böylece ilgili
idare kendisine bir mazbata verecekti.
Gül yetiştiricisinin verdiği bilgiler şayet meclis idaresince tahkik edilerek
doğrulanırsa bu durumda, kendisi gül
öşründen muaf tutulacaktı.
Bursa Günlüğü 47

Nizamnameden anlaşıldığına göre,
öşürden muafiyet hakkı kazanan
gül yetiştiricileri meclis ceridesine
kaydedilmekteydi. Şu hâlde nizamname tarihi olan 1899’dan itibaren Bursa’da gül üreten ve söz konusu muafiyet hakkı elde eden gülistan sahipleri,
henüz nerede bulunduğunu tespit
edemediğimiz meclis ceridelerinde
yer alıyor olmalıdır. Şüphe yok ki bu
cerideler üzerinde yapılacak inceleme
ve araştırmalar, bugün artık terkedilen
Bursa gülcülüğünün daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar sunacaktır.
Nizamnamenin son kısmında ise
bir gül yetiştiricisinin, muafiyete
sahip gülistanını başka birisine sattığı zaman bu muafiyetin de alıcıya
intikal edeceği belirtilmektedir.
Gül yetiştiriciliğinde muafiyet elde
edenler bunun yanı sıra çeşitli madalyalar ile taltif edilecekleri belirtilmektedir. Buna göre, on dönüm gülistanı olanlar bakır ziraat madalyası,
yirmi dönüm kadar gülistanı olanlar
gümüş ziraat madalyası ve kırk dönüm gülistan tesis edenler de altın
ziraat madalyası almaya hak kazanacaklardır. Gül üreticileri bu madalyalarla üçüncü mahsul senesinde
ödüllendirileceği nizamnamede belirtilmektedir.
Nizamnamede ayrıca hangi şartlarda
muafiyet sağlanmayacağı da yazılıydı.
Bağ ve bahçelerinin etrafına gül fidanı dikenler veya gülistan yetiştirip de
yukarıda belirtilen bakım ve tımarı
yapmayanlar yani şartları sağlamayanlar bu muafiyetten istifade edemeyeceklerdi.
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sına memur kılındığı bu Nizamnamenin maddelerine genel olarak bakıldığında; gül yetiştiriciliğinin belirli
şartlar altında yapılmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. Öte yandan
gül ziraatını hakkıyla yapanların hem
öşür muafiyetinden faydalanabilecekleri hem de bakır, gümüş veya altın ziraat madalyalarına sahip olabilecekleri görülmektedir. Nizamnamenin
ne ölçüde uygulandığı bilinmese de
sadece maddeleri göz önünde bulundurarak denilebilir ki Bursa mahalli
idaresi, gül yetiştiriciliğini teşvik
etmiş ve bu ziraatın gelişmesini
sağlamaya çalışmıştır. Hazırlanan bu
nizamname, Babıali’ye bildirilmiş
ve Şura-i Devlet kararıyla yürürlüğe
girmesine müsaade edilmiştir.

Bursa’da Gülcülük

Muafiyet Nizamnamesi’nin yanı sıra
arşiv belgelerinden elde edilen bilgileri kısaca özetleyecek olursak; Hüdavendigâr vilâyetinde gül yetiştiriciliği
için ilk olarak 1882 senesinde Kızanlık’tan gül fidanları devlet tarafından
temin edilmişti. Bu iş için Ziraat Müdürü Amasyan Efendi büyük gayretler
sarf etmiş ve Kızanlık muhacirlerinin
iskân edildiği Hüdavendigâr ve Aydın
vilâyetlerine Kızanlık’tan getirtilen
iki yüz bin gül fidanının gönderilmesini sağlamıştı. Ayrıca Edirne Ziraat
Müfettişi Aram Efendi de bu amaçla
görevlendirilmiş ve gerekli olan yirmi
bin kuruşun Ticaret ve Ziraat Nezareti’nden tahsil edilmişti.
Bursa’da bu şekilde Kızanlık’tan getirtilen gül fidanları ile başlayan gül

yetiştiriciliği 1899 senesine gelindiğinde önemli bir noktaya gelmişti. Bu
tarihlerde Bursa ve çevresinde yaklaşık yüz dönüm gül bahçesi bulunmaktaydı. Bu gül bahçelerinden de senelik
on beş bin kuruşluk bir gelir sağlanmaktaydı. Aslında kârlı görünen bu
ziraatın sürekliliğini sağlamak ve gül
fidanı temin etmek için Bursa Ziraat
Ameliyat Mektebi’nde gül fidanları da
yetiştirilmeye başlanmıştı. 1899’da
mektebe ait beş dönüm gülistan tesis
edilmişti. Bu beş dönümün ihtiyacı
karşılamaması üzerine de gülistanların yirmi dönüme çıkarılması gündeme gelmişti.
Yine 1899’da gül ziraatının Hüdavendigâr vilâyetinde yaygınlaşarak devam etmesi amacıyla halka gül yetiştiriciliğini öğretecek olan gül ziraatı
memuru olan Kızanlıklı Rifat Efendi
iki sene müddetle görevlendirilmişti.
Rifat Efendi’nin bu görevi daha sonra
uzatılarak 1909 senesine kadar devam etmiştir.
Bütün bu bilgiler yukarıda bahsedilen
nizamname ile birlikte düşünüldüğünde, Bursa’da yirminci yüzyılın
hemen başında gül ziraatı için bir
nevi seferberlik başlatıldığı söylenebilir. Nitekim 1907 tarihli salnamede
yer alan bilgiler de bahse konu olan
gülcülüğün teşvik ve destekler ile
önemli bir gelişme kaydettiğini açık
bir şekilde göstermektedir. Birinci
Dünya Savaşı’na kadar devam eden
gülcülük faaliyetleri, savaş esnasında
sekteye uğramıştır. Savaş sonrasında
tedricen önem kaybetmeye başlayan
gül yetiştiriciliği zamanla yerini daha
kazançlı ziraî faaliyetlere bırakmıştır.
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Hüdavendigâr Vilâyeti
Umûr-i Nafia ve Ziraat Müşavirliği
Yeniden Yetiştirilen Gülistanlar Hakkında Muafiyet Nizamnamesidir
Birinci madde: Yeniden yetiştirilen gülistanlar mevâdd-ı âtîde
beyan olunacak ahkâma tevfikan mahsul senesinden itibariyle
ale’t-tevali beş sene öşürden muaf olacaktır.
İkinci madde: Gül fidanlarının gars olundukları seneden itibaren
iki sene mürûrunda yani fidanlıklar tamamıyla kemale erip intizar olunan miktar, mahsul alacak senenin mebdei olan üçüncü
senenin hülûlünde bir dönüm için altı yüz kıyye gül yaprağı yahut
elli miskal gülyağı ile beraber bin iki yüz kıyye gül suyu mahsul-i
tam itibar olunup gülistan yetiştirmekle öşür muafiyetine mazhar
olan kimse mahsul senesi olan üçüncü seneden itibaren beş sene
ale’t-tevali her dönüm gülistan için altı yüz kıyye gül yaprağının
yahut elli miskal gülyağı ile bin iki yüz kıyye gül suyunun öşründen
muaf olacaktır.
Üçüncü madde: Her kim mutasarrıf olduğu bir mahalde yeniden
gülistan yetiştirip de ber-minvâl-i sabık öşür muafiyetine nail
olmak ister ise gülistan ittihaz eylediği arazinin hududu şöhret ve
miktarını mübeyyin hükümet-i mahalliyeye bir kıta arzuhal i’ta
edip ol arazi hakkında izahât-i kâfiye havî karye heyet-i idaresiyle
muhtarlıktan alınacak mazbata üzerine keyfiyet-i vakıa mutabık
olduğu meclis-i idarece tahakkuk eylediği halde yedine bir kıt’a
ilmühaber verilip meclis ceridesine dahi kayd edilecektir.
Dördüncü madde: Ber-minvâl-i sabık yeniden gülistan yetiştirip
de muafiyet istid’asında bulunan kimselerin gars eylediği gül
fidanları bir sırada birbirini mütakip bulunacaklar ise de be-her
sıranın birbirine olan ba’id ve mesafesi ikişer metreden az ve üçer
metreden ziyade olmamak ve mahsul senesine kadar lüzum-i vechile tımar olunmuş olmak lazımdır. İşte bu şeraite riayet edenler

mahsul senesi yedlerinde bulunan ilmühaberleri hükümet-i mahalliyeye ibraz edip şerâiti mezkûreye riayet eylemiş oldukları
karye-i heyet-i ihtiyariyesi tarafından resmen verilecek malumat
üzerine mahalli meclisince dahi sabit ve malum olduğu takdirde
ikinci maddede beyan olunan dönüm nisbeti üzerine ne miktar gül
yaprağı veya gül yağı ile gül suyunun öşründen muafiyete müstehak iseler yedlerine ol vecihle muafiyet tezkereleri verilecektir.
Beşinci madde: Muafiyet tezkireleri nükut makamında olarak
ashab-ı muafiyetin eski gülistanları dahi dahil olduğu halde husule getirdikleri bi’l-cümle gül yaprağı yahut gül yağı ile gül suyunun
aşarından muafiyet tezkirelerinde muharrer miktar tenzil olunacaktır.
Altıncı madde: Bir kimse ber vech-i meşrûh muafiyete nail olduğu
gülistanı ahara sattığı halde muafiyeti dahi müşteriye intikal
edecektir.
Yedinci madde: Bâlâda mezkûr olan muafiyet az ve çok yeniden
gülistan yetiştirenlerin kaffesine şamil olup ancak on dönüm gülistan yetiştirenler dahi mezkûr muafiyetten başka bakır ve yirmi
dönüm kadar yetiştirenler gümüş ve kırk dönüm kadar yetiştirenler dahi altın ziraat madalyasına gülistanların üçüncü mahsul
seneleri kesb-i istihkak eyleyecektir.
Sekizinci madde: La’celü’d-tamir eski gülistanlarında gül fidanları gars edenler veyahut bağ ve bahçelerinin etrafında kezalik
gül fidanı dikenler veyahut bu nizama tevfikan yeniden gülistan
yetiştirip de dördüncü maddede beyan olunan suretle lazım gelen
tımarı etmeyenler iş bu nizamname hükmünce muafiyete kesb-i
istihkak edemezler.
Dokuzuncu madde: Maliye ve Ziraat Nezaretleri iş bu nizamnamenin icrasına memurdur.
21 Kanun-i evvel sene 1314 (2 Ocak 1899)
[Mühür] Hüdavendigâr Vilâyeti Ziraat ve Nafia Müşavirliği 1313
BOA. İ.OM. 5/39.
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Kerim Bayramoğlu

Bursa’nın tarih ve iftihar levhaları

Bursa’nın sokak isimleri

Hayatımızda hep göz önünde bulunan ama hep göz
ardı ettiğimiz yalnızca bir
yere giderken sorduğumuz
ve sonra unuttuğumuz
sokak isimleri bizlere neler
anlatıyor bir kulak verip Bursa sokaklarını hep beraber
dolaşalım...
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K

ozaklı, Çıngıllı, Mehter,
Elvan, Abdullah Efendi,
Sabun evi, Selvili Bahçe,
Mücelleddin, Koca Yunus,
Karabaş, Kalaycı, Demirci, Çeşmeciler, Çifte Çınar, Ergazi, Tekke
Çıkmazı, Böcek evi, Külhan, Zeki
Müren, Müzeyyen Senar, Dr Ekrem Paksoy... Her bir nin bir hikayesi var hiç merak ettiniz mi Sokak isimleri sizlere ne anlatıyor?
Oysa sokak isimleri bulundukları
mahallelerin geçmişten geleceğe
aktardığı tarih vesikaları.
Günümüzde kalmayan yapıları,
bir zamanlar buz gibi akan sokak
çeşmelerini,o mahallede doğan
ya da o sokakta yaşayan önemli
kişilerin varlığını bulundukları

sokakların tabelalarında görmemiz mümkün. Hayatımızda hep
göz önünde bulunan ama hep göz
ardı ettiğimiz yalnızca bir yere
giderken sorduğumuz ve sonra
unuttuğumuz sokak isimleri oysa
bizlere neler anlatıyor bir kulak
verip Bursa sokaklarını hep beraber dolaşalım...

Mahalle’den sokağa
"Bahadır Sokak" ve
"Elvan Bey Sokak"
Osmangazi ilçesi Hamzabey mahallesinde bulunan Bahadır sokağın ilginç
bir gelişim süreci vardır. Çelebi Sultan Mehmed’in kızı Selçuk Hatun’un
azatlısı olan Bahadır Ağa, Fatih Sultan
Mehmed döneminde Hamzabey’de
yaptırdığı mescide ve bundan dolayı da Mahalleye ismini vermiştir.
1463 tarihli kayıtlarda mahallenin
adı ‘Bahadır Ağa’olarak geçmektedir.
Cumhuriyet döneminde 1950’li yıllara kadar ‘’Bahadır’’adıyla anılırken.
Günümüzde ise sadece ‘Bahadır Sokak’ ismi ile Hamzabey Mahallesinde
varlığını sürdürmektedir. Yine Hamzabey mahallesinde bulunan ‘’Elvan
Bey sokak’’da Mahalle iken günümüzde Sokak isimine dönüşmüştür.
Elvan Bey Sultan Çelebi Mehmed’in
Çeşnigirbaşısı idi İsminin bulunduğu
mahalleye bir camii yaptırmış fakat
günümüzde cami bulunmamaktadır.
Yalnızca cami’nin haziresi kalmıştır.
Haziresinde Elvan Bey’in kızı Hundi
Hatun ve Zağanos bin Abdullah Zeyni taşlı mezarları ile birlikte yazısız
taşlar bulunmaktadır. Caminin bulunduğu bölge Elvanbey Mahallesi olarak
iken şimdi yalnızca sokak ismi olarak
varlığını sürdürmektdir.

Sokak isimlerinde
tekke ve dergahlar
Tekke ve Tasavvuf Kültürünün yoğun olduğu Bursa’da bu kültürün
izlerini de sıkça sokak isimlerin de
görmemiz mümkün. Bu isimler bazen
açıkça varlığını haber verirken bazen
ise küçük tiyolar vererek varlıklarını
gelecek nesillere anlatmaya çalışıyor...
Yıldırım ilçesi Meydancık mahallesi
İncirli caddesi üzerinde bulunan aynı

sokakları çevreleyen üç farklı sokak
isimleri bulunur, Türbe Çıkmazı, Tekke Çıkmazı ve Eşref çıkmazı üç sokak
ismini birleştirdiğimizde bölgede
oldukça önemli bir tekkenin varlığını
anlamamız hiç de güç olmuyor.Sokağın hemen bir kenarında Tekkeden
arda alan küçük bir hazire ise o günlerin tanığı gibi günümüze ışık tutuyor. Bahsini ettiğimiz tekke Eşrefzade
(İncirli) Dergahı adıyla anılan dergah
17.yy’da yapıldığı düşünülmektedir.

Bursa Günlüğü 51

Dergah; adını 14.yy tasavvuçuların
dan Eşrefzâde Abdullah Rumi tarikatından almaktadır. Eşrefzâde tarikatına mensup Mehmet Efendi (vefatı
H.1152 M.1739) dergaha ilavelerde
bulunup ölümünden sonra dergahın
türbesine defnolunmuştur. Daha sonra H.1127-M.1710 tarihinde dergah
tefsir veren İzzettin Efendi (vefatı
H.1152 M.1739) tarafından defalarca
tamir görmüştür. 1835 tarihlerinde
tevhidhanesi yeniden inşa olmuş
devamında harem ve selamlık dairelerinin yenilenmesi de takip etmiştir.
Yapıldığı dönemde oldukça geniş bir
alanı kaplayan dergahta; tevhidhane,harem dairesi ve kapalı türbesi
mevcut idi Tevhidhanesi’nin arkasında oldukça zengin bir kütüphanesi
yer alırdı.Günümüzde sadece tarikat
mensuplarına ait dört zatın mezarı
ve Tekkenin varlığını gösteren Sokak
isimleri kalmıştır

Bazı sokak isimleri ise günümüzde
olmayan yapıların varlığından küçük
tüyolar veriyor gelip geçenlere, ‘Moralı Sokak’da olduğu gibi. Osmangazi
ilçesi İbrahimpaşa mahallesinde
bulunan bu sokak, ismini artık bulunmayan Moralı Dergahı’ndan almıştır.
Dergah’ın yeri bu günkü Bursa Tica-
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ret Lisesi’nin bulunduğu yerdeydi.
Bir başka örnek ise Pınarbaşı’nda
bulunan "Tekke Sokak" sokak ismini
İzeddin Camii’nin yanında bulunan
Özbekler Tekkesi’nden almıştır.
Günümüz de tekkeye ait hiç birşey
kalmamıştır. Ebu İshak mahallesinde günümüzde olamayan Kaygulu
Tekke’nin bulunduğu sokak zaman
içinde ‘Kaygısız sokak’ olarak ismini
yaşatmaya çalışırken Demirtaş paşa
Mahallesin’de günümüzde olmayan
Hoca Yunus Mescidi ‘Koca Yunus Sokak’ismi ile geçmişten günümüze ışık
tutmaya devam ediyor.
Bursa’nın Eski mahalle sokaklarında sıkça görülen yatırlar da sokak
isimlerinin birer parçası olmuştur.
Tahtakale mahallesi’nde bulunan
‘Gözede Sokak’ Gözedici (Gözlüce)
Dede mezarın’dan Yeşil mahallesin
de ‘Sancı Sokak’ise sokakta bulunan

Sancı Dede’nin mezarından dolayı bu
isimi almıştır. Hisar Ortapazar Pazar
mahallesindeki ‘Şimşirli Sokak’ve
‘Şimşirli Aralık Sokak’isimleride dikkat çekmektedir. Ortapazar caddesi
üzerinde bulunan, halk arasında Şim-

şirli Dede olarak anılan Osmanlı saray
haznedar başının kardeşi Muharrem
Ağa’ya ait olan mezarın yanında bir
zamanlar Büyük Şimşir ağacı olduğundan Şimşirli Dede olarak anılmıştır. Günümüzde şimşir ağacı olmasa
da ismi yadigar kalmıştır.

Mahallenin sosyal ve
ekonomik yapısına ışık
tutan sokak isimleri

Sokak isimleri bulundukları mahallenin ve sokakların sosyal ve ekonomik
yapısı hakkında bilgiler verirken artık
günümüzde varlığını yitirmiş meslek ve ticari faliyetlerden de haber
vermektedir. Bir zamanlar Bursa’nın
en önemli geçim kaynaklarından bir
tanesi İpekçilikti günümüzde artık
evlerde ipekçilik,yapılmasa da sokak
isimleri o günleri bizlere hatırlatıyor
adeta Osmangazi İlçesi Nalbantoğlu
Mahallesi’nde ‘ İpekçioğlu Çıkmazı
Sokak’, Hocaalizade mahallesi ‘Böcek evi Sokak’ ve Reyhan Mahallesi
‘Kozaklı Sokak’ bölgede ipekçilik
faaliyetleri hakkında bilgi veriyor. Her
mahallede mutlaka görebileciğimiz
isimlerden birisi de ‘Fırın Sokak’çoğunlukla sadece isimleri kalan mahal-

le fırınları artık yok bu sokaklardan
bir tanesini örnek vermek gerekirse
Yıldırım İlçesine bağlı Yeşil mahallesinde bulunan ‘Fırın Sokak’ ismini
sokağın köşe başnda bulunan kırmızı
simitçi fırının dan almıştır. 90’lı yıllara kadar faal olan fırın,yapısı çok
fazla değiştirilmeden günümüzde ev
haline dönüştürülmüştür. Geçmişte
kalan meslekleride bizlere hatırlatan
Meydancık mahallesin’de ‘Kalaycı
Sokak’ve ‘Demirci Sokak’ Demirtaş
mahallesinde; ‘Sabun evi sokak’ yanısıra bölgede bulunan Hamam, Çeşme,
Değirmen, Anıt ağaç gibi yapılar da
sokak isimlerini belirleyen unsurlar

arasında bulunmaktadır. Elbetteki
Bursa göç şehridir göçmen mahallerinin sokakların’da adeta göç haritaları
vardır Yıldırım İlçesi Yenimahalle
sokakların da gezerseniz önünüze
‘Vidinli Sokak’ ve ‘Kırgızlar Sokak’
tabelaları çıkabilir...

Bir zamanlar çıkmayan
Bursa sokakları

Osmanlı döneminde iç içe girmiş
evleri,dar ve çoğunlukla çıkmaz sokaklarıyla bilinen Bursa dönemin
Valisi Ahmet Vefik Paşa’nın dikkatini
çekmiş ve büyük bir imar hareketine
girmesi kaçınılmaz olmuş Valiliği
döneminde özellikle çıkmaz sokakları
açmak onun en büyük hedefi haline
gelmiştir. Günümüzde de Bursa’da
çıkmaz sokaklar görmemiz azda olsa
mümkün bunlardan bir tanesi Pınarbaşı mahallesi İzeddin cami karşısında bulunan ‘Camii çıkmazı’ halen
çıkmaz sokak olarak durmaktayken,
Reyhan mahallesinde bulunan ‘Saranlık Çıkmazı’yeni yapıların inşa
edilmesi ve bölgenin gelişmesiyle
beraber, çıkan bir sokak haline
gelmiş ve ismi korunarak ‘Safranlık
Çıkmazı Sokak’olarak küçük bir
değişime uğramıştır.
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de pek çok kimsenin kim olduğunu
bilmediği isimlerden bir tanesi kim
olduğu hakkında bilgiyi Bursa Kütüğü
isimli eserden öğreniyoruz ;

Bursa’ya değer katan
isimler, Bursa sokakları’nda..
Bursa’nın yetiştirdiği önemli kişiler
de sağlığında ya da vefatlarından sonra sokak tabelalarında yerini almıştır.
Hisar mahallesinde dolaşırken Bursa’nın yetiştirdiği iki önemli Ses sanatçısının isimleri dikkatimizi çeker
‘’Zeki Müren Sokak’’ ve ‘’Müzeyyen
Senar Sokak’’ bu iki isimde çocuklukları’nın geçtiği sokaklardalar şimdi.
Bursa’ya değer katmış diğer sokakları
da gezelim şimdi...

Umurbey Mahallesi’nde
"Abdullah Efendi" sokak

Umurbey Mahallesi Tofaş Anadolu
arabaları müzesi karşısında bulunan
Abdullah Efendi Sokak ismi mahalle54 Bursa Günlüğü

‘’Şeyh ve vâizdir. Bursalı Ali Efendi’nin oğludur. Muîd, Hafız, Baldırzâde gibi fazıl alimlerden ders gördükten sonra Şeyhülislâm Abdülaziz
Efendi tarafından Ulucami’ye vaiz
tayin edilmiş ve Baldırzâde’ye damat
olmuştur.Bir müddet’de Hisar’daki
Şehadet Camii’nde imam ve hatiblik
yapmıştır. 1095/1683’te vefat etmiş ve Umurbey camii mezarlığına
gömülmüştür.’’ (Bursa Kütüğü Cilt:1
S:43-44)

Naci Kurtul

Yıldırım İçesi-Mollarap
Mahallesinde "Naci Kurtul
Sokak"

ve kültür etkinliklerinde de görevler
üstlendi. Bursa Halkevi’nin çıkardığı
Uludağ dergisinde yazıları yayımlandı
18 Eylül 1980’de Bursa’da vefat etti.
Eşreiler Kız yetiştirme yurdunun
batısındaki sokağa ismi verilmiştir.

1901’de Selanikte doğan Naci Kurtul
Güven Sigorta şirketinin Bursa Temsilciliğini yaptı. Bursa Çocuk esirgeme kurumu’nun gelişmesine önemli
katkılarda bulundu yaklaşık kırk yıl
süreyle yöneticilik ve başkanlık görevinde bulundu. Kimsesiz çocukların
‘’Başkan Babası’’ oldu. Dönemin sanat

Dr Ekrem Paksoy 1921’de Üsküp’de
dünyaya geldi. Tıp doktoru ve 12.dönem Bursa Milletvekili. Tıp öğrenimi
gördü,askeri doktor oldu. Yüzbaşı
rütbesinde iken ordudan ayrıldı,
Demokrat parti’ye (DP) kaydolarak

Osmangazi İlçesi Muradiye
Mahallesi "Dr Ekrem
Paksoy Sokak"

Bursa’da politikaya atıldı. Partinin
merkez ilçe başkanlığını yaptı, belediye meclisi üyesi seçildi ve 1950
öncesinde başkan vekilliği yaptı. 27
Mayıs’dan sonra DP’nin kapatılması üzerine 1961’de kurulan Adalet
Partisi’nin Bursa il örgütü kurucuları
arasında yer aldı. 1961 seçiminde bu
parti listesinden Bursa milletvekili
seçildi. Parlamenterlik görevi 1965’te
sona erdi. Daha sonra aktif siyasal
yaşamdan çekildi. Doktorluk görevini
sürdürdü. 1994 yılında yaşamını yitiren Dr Ekrem Paksoy fakir hastalara
ücretsiz bakmasıdan dolayı Bursalılar tarafından hiç bir zaman unutulmadı ve İsmi yaşadığı sokağa verildi.

Sokak isimlerinin çoğu vefat sonrasında verilirken Sağlığında sokak
isiminin verildiğini görenler’de yok
değil elbette bu kişiler’den en önemlisi 1903 yılında Bursa’da doğan Türkiye’nin en ünlü ressamlarından Şefik
Bursalı, 10 Nisan 1987 yılında dönemin belediye başkanı Ekrem Barışık
tarafından ressamın doğduğu sokak
olan Başak Caddesine ‘Ressam Şefik
Bursalı’ ismi verilmiştir. Yine 2006 Yılın da Muradiye Mahallesi alan yerinde bulunan ‘Avlu Sokak’ ismi’nin yerine Osmangazi Belediyesi tarafından
Bursa’ya yapmış olduğu katklardan
dolayı dünyaca ünlü tarihçimiz Prof.
Dr Halil İnalcık ismi verilmiştir.
Bazı sokak isimleri ise Geçmişten
Unutulmaz bir acının hatırası olarak
bakıyor Maksem Mahallesi’nde ‘Şehit
Atiye Hanım Sokak’gibi

10 Eylül 1922’de Bursa’dan kaçmakta
olan işgal kuvvetleri,kenti yakmak
amacı ile kendilerine petrol vermeyi
reddeden Nafia merkez mühendisi
Ömer Lütfü Bey’in eşi Atiye Hanım’ı
kendi evinin penceresinde vurarak
Şehit ederler bunun anısına yaşadığı ve şehit edildiği evinin duvarına
‘Şehit Atiye Hanım’ sokağı ismi verilmiştir.

Bursa’nın sokak isimlerinin her
birinin ayrı hikayeleri var elbette.
Hepsini yazmak anlatmak sayalara
sığdırmak mümkün değil fakat her
sokak ismi bizlere geçmişten bir
işaret geçmişten geleceğe bir köprü.
Bu bellekler mümkün olduğunca
yerinde korunmalı ve sokak isimleri
mümkünse kesinlikle değiştilmemeli.
Çünkü geçtiğimiz sokaklar geçmişten
geleceğe açılan bir kapıdır Bursa’da...
Sokak isimlerinle bin yaşa Bursa.

Kaynakça:

Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı
1992 Yılı Çalışma raporu
Tarihi Bursa Mezar Taşları-1 Bursa Hazireleri-Bedri Mermutlu/Hasan Basri Öcalan-Bursa Kültür Aş
Hatıra ya da Bursa’nın Aynası-Hasan Taib
Efendi-Bursa il özel idaresi
Bursa Hakimiyet Gazetesi-Yaşayan Bursa
10 Nisan 1987
BGC Bursa Gazeteciler Cemiyeti web
sayfası
Bursa Kütüğü-Kamil Kepecioğlu cilt-1
Salt Arşiv-Ülgen Ailesi arşivi
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Y.Kenan Yetişen

Köprülerimiz
Taştan yapılan köprüler
çok sağlam olup, asırlar
boyu hemen hemen hiçbir
sel baskın bunları yıkamazken, diğer malzemelerden
yapılanların yıkıldıklarına
şahit olunmuştur...
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K

öprülerimizi incelendiğimizde bir kısmının ağaçtan
yapıldığını görürüz. Bu tip
köprüler genellikle dar, düz
ve debisi düşük dereleri geçmek için
kullanılır. Bu köprüler hava koşullarından fazlasıyla etkilendiğinden sık
bakıma ihtiyaçları olurdu. Bazı derelerin geçişlerinde ise kiremit ve taş
ayaklar üzerine ağaç kirişler kullanıldığı görülür. Bu köprülerin de akıma
ihtiyaçları oluyordu. Fakat taş ayaklar
üzerindeki bağlantıların yine kavisli
olarak taştan yapılanlarının çok uzun
ömürlü olduğu ve az bakıma ihtiyaçları olduğu görülür.
Osmanlı döneminde yapılan önemli
köprülerin başlıca özelliği, üzerlerinin dışa doğru kavisli olacak şekildeyapılmalarıdır. Bu tip yapıların
ayakları ve bağlantıları genellikle
kefeki taşından olurken, orta kısmın
bir veya iki tarafında bir niş bulunur

Irgandı Köprüsü

ve halk bunları “mihrap” olarak isimlendirmiştir. Hatta bir köprünün adı
da “Mihraplı Köprü” olarak kalmıştır.
Köprüler, derenin ya da nehrin genişliğine bağlı olarak tek veya çok gözlü
ve de suyun akışına dik olurdu.
Taştan yapılan köprüler çok sağlam
olup, asırlar boyu hemen hemen
hiçbir sel baskın bunları yıkamazken,
diğer malzemelerden yapılanların
yıkıldıklarına şahit olunmuştur.
Bizans ve daha önceki dönemlerden
kalma pek bir köprü kalıntısı olmayıp
(var iseler de kervan yolu üzerinde
olup dar olmaları nedeniyle zamanla
yok olmuş olabilir) günümüze kadar
gelen taş köprülerin tamamı Osmanlı
dönemine ait olup, betonarme köprüler Cumhuriyet dönemine aittir.

NİLÜFER ÇAYI KÖPRÜLERİ
Nilüfer Hatun Köprüsü:

Nilüfer Hatun tarafından kendi
adının verildiği çay üzerine yaptırdığı
Nilüfer Hatun köprüsü, Geçit -Hasköy arasında olup diğer bir ifade ile
Geçit Köyü’nün 1,5 km güneyinde,
tren yolu köprüsünün altında, Nilüfer
Çayı’nın üzerine kurulan bu köprü,
tuğla ocaklarının olduğu bölgededir. Köprünün yapısı kagir, kesme
kefeki taştan ibaret olup eski Osmanlı
tarzındadır. Köprünün her iki tarafı
yol seviyesinde olup köprü merkezi
yüksektir. Köprü kemerlerinin doğu
tarafı orijinal olup, batı taraftakiler
tadilat görmekle beraber bir kısmı
toprak altında kalmıştır. Bu köprü 4
gözlü olup, kemerleri sivri uçlu, ana
göz açıklığı 10 metredir. Köprü ayakları, yan yüzler ve korkuluklar kesme
kefeki taşındandır. İlerleyen yıllarda
çay yatağı dolup yayılınca 4 adet ufak
tahliye göziü ve batı taraftaki göz
yıkılınca yenisi kiremitten yapılmıştır.
Köprünün her iki tarafında Arnavut
kaldırımı kalıntıları mevcuttur. Bu
yolun, kenti eski Kapanca Limanı ve
batı yerleşim birimlerine bağlayan
antik kervan yolu olması gerekir. Köprünün kitabesdi olmamakla birlikte
salname ve kaynaklarda bu isimle
anılmaktadır.
Osmanlı’nın son dönemlerinde
yapılan yolun kuzeye kayması sonucu
köprü işlevini nispeten yitirmiştir.
Kenti Çekirge tarafından Katırcı Yolu
ile terk edenleri batıya yani Karacabey veya Kemalpaşa tarafına gidenlerin Nilüfer Çayı’nı geçmesi için Selçuk
Hatun tarafından yaptırılan Mihraplı
Köprüsü yüzlerce yıl kullanılmıştır.

Mihraplı Köprüsü:
Batı tarafını oluşturan 4-5 gözlü
kısmı kesme taştan, doğu tarafı
ahşap olan Mihraplı köprüsü, Çelebi
Mehmet’in kızı Selçuk Hatun tarafından Hicri 870 (1465) senesinde
yaptırılmıştır. Aslında yarım kalıp,
sonra tamamlanmış gibi görünse de
ahşap kısıp daha sonra gerektiğinden
ilave edilmiş de olabilir. Kitabesi
(120x80 cm)2 adet olup biri Osmanlıca diğeri Arapça olarak şair Cemali
tarafından manzum şekilde yazılmış,
tadilatlar sırasında müzeye (Envanter
No.2070) kaldırılmıştır.
Birinci Kitabe: Nesih harflerle taşa
yazılmış olup Türkçe okunuşu ve Arap-

Mihraplı Köprüsü

ça olan 2. kitabenin günümüz Türkçe
anlamı aşağıdadır.
Fi tarihi hazel-cisr-il mübarek /
En’am-Allah-ü li sahibetiha ve barek
Hayre hatun (zaifihi) Selçuk nam /
bint Sultan (ya ni’küm) sultan
Müstekim olmağa sırat üzre ermağa
ruha ruhla reyhan
Kıldı köprüyü bunda / hoş geça ta ki
adem-ü hayvan
Sıhhat ol canedir Cemali kim / Kıldı bir
derdmend çün derman/ Yetmişti dahi
sekizyüz hem / ki oldu tarih (vaz’ının)
ey can/Fer bulub bend geyip Nilüfer /
Güya çeşmeler ki oldu ravan. Kim sanasın ki doğdu kavs-i kuzah / yoğiken
her gez ebrle baran

Nilüfer Köprüsü
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Arapça olan 2. Kitabenin Türkçesi:
Bu köprü Osman oğlu Orhan oğlu
Mehmed’in kızı kadınların sultanı,
melikelerin melikesi, iyilikleri son
dereceye ulaşmış olan Selçuk Hatun’un emri ile kuruldu. Allah iffet
ve ismetini devam ettirsin. Bilesin ki
bunun bitmesi 870 tir.
Cumhuriyet Dönemi’nde ihtiyaca
gerek cevap verememek gerekse Nilüfer Çayı akışını kontrol altına almak
amacıyla 1935 yılında DSİ tarafından
Dobruca köy altlarına bir süzme
havuzu ve köprünün üst kısmına bir
bent yapılır. Bu bent biraz çok amaçlı
yapılarak üzeri günlük ihtiyaca cevap
verebilir bir köprü olarak kullanılır.
Bu sırada köprünün ahşap olan tarafı
yok olurken betonarme bir köprüye
dönüştü.

Geçit Köprüsü Kitabesi

Geçit Köprüsü:

19. asrın son çeyreğinde Osmanlı yol
yapımına ağırlık vermesi sonucunda
mevcut patikamsı yolların güzergahları terk edilirken, kestirmelerin olduğu, yeni geniş köprülerin yapıldığı da
göze çarpmaktadır. Bu köprülere en
güzel örneklerden biri de Mudanya
yolu güzergahında Geçit Köyü’nün
1 km batısında Nilüfer Çayı üzerine
yapılan Geçit Köprüsü’dür. Bu köprü
de kesme taştan, 1886 (1303 H)
yılında klasik Osmanlı tarzında yani
köprübaşları yol seviyesinde merkezi
yüksek, Bursa Valisi Nazif Paşa tarafından yaptırılmış olup, iki adet kitabesi (120x80 cm) vardır. Kitabelerin
biri Nazif Paşa’nın sözlerini içerir.
Ser-frazan-ı dudman-ı al-i Osman ve
Padişah-ı zaman es-sultan İbn-is-sultan.
Es-sultan el-gazi Abdülhamit han-i
sani efendimiz Hazretlerinin saye-i
meberretvaye-i cenabı şehriyarilerinde
Hüdavendigar vilayet-i celilesi valisi
vezir-i gayret-semir es-seyyid Mehmet
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Nazif Paşa hazretlerinin nezaret-i
mahsusa ve iktidamat-ı.
Zatiyyelerile yirmi dört metro açıklığında ve nim bir kavis üzerinde işbu
cisr-i cesim bi misal bin üçyüz sal.
Hicrisinin şehr-i rabiul-evvelinde
hadd-i hutame isal olunarak resm-i
küşadı icra ve vali-i müşarun-ileyhin
zade-i tab’ı olarak.
İnşad edilen tarih-i manzum dahi
işu vech-i pişgahe mevzu taş üzerine
mahkuken.
Ve teberruken ketb ve imla kılındı sal-i
hicri-i Arabi 1303. Ketebeh-u Raşid
(İkinci bir imza daha var ama okunamadı)
İkinci kitabe
Ömrün erfzun ede Hak Padişah-i
devranın, / Cuy-i lütfu cereyan etmede
bahr-ü ber’de. / İşte ez cümle bu nev
cisr-i cesm-ül-bünyan, / Yapılıp oldu
selametle mermer her ferde.
Dedfi tarihini Vali ki Nazif Paşa’dır, /
Pek metin oldu Geçit köprüsü Nilüferde. / Sal-i hicr-i Arabi 1303 Ketebehu
Raşid.

Abdal Köprüsü

Geçit Köprüsü

Abdal Köprüsü

Bu köprü kefeki taşından 1669 da
yapılmıştır. Köprü korkulukları da
bu taşlardan yapılmış olup araçların çarpması sonucu çoğu zarar
görmüştür. Klasik Osmanlı tipi olup
ortası yüksekçedir. 20. asrın başlarında 12 gözlü görünen köprünün
bu gün 6 gözü görünür. Mudanya’ya
tek bağlantı yeri olması nedeniyle
son yıllarda araç trafiğinin artması
sonucu karşılıklı geçişler beklemeli
olmaktaydı. 1970’li yıllara kadar
trafik ışıkları ile araç geçiş düzeninin
sağlandığı köprünün üst kına betonarme düz bir köprü yapılarak geliş
bu köprüden verilmesi ile rahatlık
sağlanmıştır.

GÖKDERE KÖPRÜLERİ

-Maksem Köprüsü en tanınan ve uzun
süre ayakta kalan köprüdür. Bu köprünün üzerinde Demiroluk isimli bir
köprünün daha var olduğunu ve bu
köprülerden birinin Çelebi Mehmet

Setbaşı Köprüsü

tarafından yapıldığı öğreniyoruz.
(Usulü Mimarii Osmani adlı kitap)
-Gökdere’nin üst kısımlarında 1572
yılında yapılan Çalık Piri Köprüsü,
Maksem Köprüsü’nün alt kısmında
Sivasi Camii’nin üst kısmında derenin
iki tarafını bağlayan köprü olmalı.
-Şu gün Şehir Kütüphanesi’nin olduğu
yerdeki Setbaşı Köprüsü, biri küçük
diğeri büyük iki gözlü bir köprü
olup üstü önce ahşap, Cumhuriyet
döneminde genişletilip betonarme
yapılmıştır.
-Irgandı Köprüsü, II. Murat döneminde 1442 yılında Irgandi Muslihuddinin babası Pir Ali tarafından
yaptırılmıştır. Üzerinde 30 dükkan
barındıran bu köprü dünyadaki 4
adet çarşılı köprüden biridir. Yapılışında tek gözlü ve üzerindeki
dükkanlar taş olmasına rağmen daha
sonra bu dükkanların ahşap-kagir bir
yapıya dönüştüğü görülür. Köprüyü
taşıyan ayakların iç kısımlarında
ahır ve depolar mevcuttur. Yunan
ordusu geri çekilirken de köprüyü
bombalamış ve tam ortası yıkılmıştır. Daha sonra yıkılan bölüm ahşap
yapılarak kullanıma açılmış, 1949
yılında belediye tarafından yığma taş

ile onarılmıştır. 1985 yılında yapılan
restorasyon ile birlikte yeni dükkanlar köprü üzerine inşa edilmiş, 2004
yılında hizmete açılmıştır..
-Irgandı Köprüsü’nün altında bulunan Boyacı Kulluğu Köprüsü, 1433
yılında Hoca Sinan tarafından yaptırılmıştır.
-Meydancık Köprüsü (Alancık Köprüsü), kagir ayaklar üzerine ahşap

Irgandı Köprüsü

olarak yapılmıştır. Bu köprü Geredeli Köprüsü olarak ta bilinip 1500
yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu
köprünün tahtalı oluşunu 1960’li yıllarda hatırlarken, güneyinde üzerinde
boruların geçtiği bir köprü daha vardı. Daha sonraki yıllarda betonarme
köprü yapıldı.
-Tatarlar Köprüsü 1533 yıllarında
kagir ayaklar üzerine ahşap yapılan
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iki gözlü bir köprüdür. Köprünün
doğusunda bir değirmen, 20. Yüzyılın
ortalarına kadar varlığını sürdürmüştür. Bir sel sonucu değirmen yıkılmış,
batı taraftaki küçük olan gözün ayakları hasar görmüş, onarılmış ve üzeri
betonarme yapılmıştır.
-Demirtaş (Timurtaş) Köprüsü,
Mudanya-Bursa şosesini İnegöl’e
bağlayan köprü kagir ayaklar üzerine
ahşap olarak 1883 yılında yapılmıştır.
Tatarlar Köprüsü

Cilimboz Kızılay Depo Önü

CİLİMBOZ DERESİ
KÖPRÜLERİ

Alacahırka Mezarlığı’nın batı yakasındaki vadiden akan bu dereye Kireç
ocaklarının altındaki vadiden gelen
daha ufak olan dere de katılarak oluşan Cilimboz, Bursa Ovası’na doğru
düz bir hat boyunca akar. Kentin doğu-batı aksında bu derenin üzerinde
ulaşımı sağlayan pek çok köprü bulunmaktadır. Bu dere zamanla kontrol
altına alınmış, özellikle Altıparmak
Köprüsü altında ve Merinos taraflarında bir kanal oluşturularak Bursa
Ovası’nı bataklıktan kurtarmak için
yapılan Alman Kanalı olarak bilinen
kanala bağlanmıştır. Yılın büyük bir
kısmı karlarla kaplı olan Uludağ’da
eriyen karların oluşturduğu derelerden bir de Cilimboz olup, debisi çok
değişkendir.
Dere yatağının çok derin olması
nedeni ile nahoş girişimler ile kağıt
farikası, tuğla öğütme değirmeni,
un değirmeni, elektrik üretmek için
jeneratör yine bu dere kenarında
kurulmuştur.

gün Altıparmak Caddesi’ne bağlanıncaya kadar iki köprü daha vardır.
Bunlardan yukarıda olanı iri kesme
taşlardan yapılmış olup kemerli ve
tek gözlüdür. Daha aşağıda Çarklı
Değirmen az üst kısmında Kızılay depolarının karşısında olan ise iri moloz
taşlardan yapılmıştır.

Altıparmak Köprüsü

Kent Merkezi’ni Çekirge tarafına
Çarklı Değirmen’in az altında Araplar Parkı’nın üzerinde bu köprü ile
geçilir. Köprünün kuzey tarafındaki
kefeki taşINDan yapılan korkulukları
son yıllara kadar durmakta idi.
Muradiye Köprüsü ile Altıparmak
köprüleri arasında irtibatı sağlayan
iki köprü daha bulunmaktadır. Bunlar
genelde dar olup zamanla genişletilmişlerdir.
Araplar, Çarşamba ve Merinos köprüleri
Bu köprüler, Selimiye, Çarşamba ve
Ahmet Paşa mahallelerinin Stadyum
Caddesi’ne bağlantısını sağlarken,
Merinos Köprüsü de kenti Mudanya, İzmir yollarına bağlayan Ulu Yol
üzerindedir. Tren hattı için yapılan
Muradiye İstasyonu’nun batısında yapılan köprünün yanında yaya geçişleri için bir ağaç köprü bulunmaktadır.
Daha sonraları bu ve alt kısımlardaki
köprüler, betonarme yapıya dönüştürülürken genişletilmişlerdir.

Alacahırka Köprüsü
Cilimboz Altıparmak Köprüsü

Kentin içinde kalan bu dere üzerinde bulunan köprülerin ilki Zindan
Kapı üzerinde, Alacahırka mezarlığının kuzey batı köşesinde bulunan
Alacahırka Köprüsüdür. Bu köprü
hemen hemen kentin en eski köprülerinden olup, kentin Orhaneli ve
güney tarafları ile irtibatı sağlayan yol
üzerindedir.

Muradiye Köprüleri

Cilimboz Deresi
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Kalenin Kaplıca Kapısı’ndan başlayan
yol, Çağlayan tabir edilen mevkiden
nispeten düzlüğe indiğinde İpek
fabrikası ile (Fabrika-i Huma-ün)şu
gün Faruk Saraç Okulu’nun arasında
kalan dere bu köprü ile geçilir. Bu

Kaynakça:

- Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu
Yayınları Sayı:13
1967
- Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: ANITSAL ESERLER.
2011

Setbaşı Köprüsü (Kaynak: IRCICA)
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Prof. Dr. Osman Çetin

Muradiye’ye can verenler

“Gümüşlü, bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvesi,
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Ahmed Hamdi Tanpınar
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uradiye’yi ihmal mi
ediyorum?” soru ve
endişesinin iyice
benliğimi sardığı bir
gün “Muradiye semtini ziyarete”
karar verdim. Önce kendime bir
yol haritası çizmem gerekiyordu. Bu tür gezilere insanın özel
otomobili ile gitmesini doğru
bulmuyorum. Neden mi? Düşünecek veya hayal edecek zaman
bulamıyorsunuz. Trafiğin sıkıntısı
hayal dünyanıza geçişinize de
düşünce ufuklarında dolaşmanıza
da imkân vermiyor. Hâlbuki bir
gezide insanın kesinlikle bunlara

ihtiyacı var veya olmalı. “İyisi mi
dolmuşa veya belediye otobüsüne
binip Muradiye’ye gideyim” diye
içimden geçirdim. Toplu ulaşım
araçlarında bazı “insan manzaraları” sizde, daima yeni düşünceler
doğurabilir. Önce hoşuma giden
bu fikir, durakta birden cazibesini
yitirdi. Çünkü otobüsü gürültücü
bir kalabalık bekliyordu. En iyisi
yürümek, ne var ki o da kolay
değil.
“Muradiye’yi en güzel görebileceğim yerlerden biri de ‘Haşim İşcan
Parkı’dır” diyerek yola çıktım. Bir
an önce Atatürk Caddesi’ndeki

kalabalıktan kurtulmak, Tophane
yokuşunu çıkmak gerekiyor. Galiba
ancak o zaman düşünce ve hayallerimle baş başa kalabileceğim. Aslında
gönlünüzde Bursa varsa, yolunuz da
“Hisar”dan geçiyorsa zaman içinde
geriye doğru bir gezinti yapmamanız
mümkün olmuyor. Olmuyor çünkü
“Saltanat Kapısı”nın yeniden yapıldığını görüyorsunuz. Onu görünce
de zihniniz fetih günlerine, fethin
kahramanlarına takılıp kalıyor. Ama
ben bugün direneceğim ve sadece
Muradiye’yi düşüneceğim. Türbelerin önündeki kısa bir mola istisna
edilirse, hemen hiç durmadan “Haşim
İşcan Parkı”na kadar yürüdüm. Önce
kendime Muradiye’yi görebilecek ve
bana geçmişte yolculuk yaptıracak
güzel bir yer bulmam gerek… Buldum
da!
*****
Oturduğum yerden geriye doğru
baktım. Göremeyeceğimi bile bile
bakışlarımla Osman Gazi’nin Türbesini, “Gümüşlü Kümbed”i aradım.
Sonra gözlerim, aşağılarda, yeşillikler
arasında serpilmiş duran türbelere,
Muradiye Türbeleri’ne takıldı. Elimde
olmadan ağzımdan:
“Gümüşlü, bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvesi”
mısraları dökülüverdi. Zihnimin,
çözemediğim bir sırrı var. Ne zaman
Muradiye’den bahsetsem, hatta Muradiye aklıma gelse mutlaka Koca
Naib’i ve Muradiye semtinde adıyla
anılan mahalleyi düşünürüm. Bunun
için Muradiye gezisine Kocanaib
Mahallesi’nden başlamak istiyorum.
Oturduğum yerden Fabrika-i Hümayun binası görülüyor. Kocanaib Camii,
onun yanı başında duran iki servinin
arkasında olmalı. Çevresinde de Kocanaib Mahallesi. Yerimden kalktım
ve korkuluk demirlerine dayanarak
Muradiye’ye daha dikkatli bakmaya
başladım. Bir taraftan zihnimde gezi
güzergâhını oluşturmaya çalışıyor diğer taraftan Kocanaib Camii’ni arıyorum. ‘İşte orada olmalı’ diye içimden
geçirirken ağaçların arkasında kalan
minaresini fark ettim.
Yola çıktığımda parkın serin ve ferahlatıcı havası birden bire yok oldu.
Asfalttan yansıyan güneş ışınları
insanın yüzünü yakıyor. Kalabalık ve
egzoz dumanları da cabası. Az ileride
“Yıldız Kahve” var. Yürüdüğüm cadde
“Kaplıca Caddesi”. Gözüm karşı köşede, yol ayırımında bir sur kalıntısı
üzerinde inşa edilen evin duvarındaki

Bir zamanlar Kaplıca Kapısı'nın bulunduğu yol

“Kaplıca Caddesi” tabelasına ilişti. Bu
cadde, adını bir zamanlar bizim şu
anda bulunduğumuz yerde olması
gereken Bursa Hisarı’nın ikinci önemli kapısı “Kaplıca Kapı”dan almış.
“Kaplıca Kapı” çoktandır yok. Olacağa
da benzemiyor. Galiba bu ve benzeri
nice varlığımızın sadece adını kullanmakla teselli bulacağız. Az ileride sola
ayrılan yol, Hisar’ın bir başka mahallesine, Osman Gazi’nin oğlu Alâeddin
Paşa’nın adını taşıyan “Alâaddinbey
Mahallesi”ne gidiyor.
Âşıkpaşaoğlu’nun anlatımıyla
Alâeddin Bey, Âl-i Osman’ın fedakâr
ve hayırsever bir evlâdı idi. Tahtı seve
seve kardeşi Orhan Gazi’ye bırakmış,
Bursa Hisarı’nın bu köşesine lâtif bir
cami, hamam ve çeşme yaptırarak
şehri önce o şenlendirmişti.
Kükürtlü’de de bir tekke yaptırdı.1
Muradiye’ye inmek için daracık yaya

kaldırımında yürümeye başladım.
Yolun bu kısmında, yaya ve arabalar
için tehlikeli olabilecek dik virajlar
var. Düzlüğe indiğimde kendimi “Fabrika-i Hümayun” binasının önünde
buldum.
Fabrika-i Hümayun, Sultan Abdülmecid döneminde “Hazine-i Hassa-i
Şahane” tarafından finanse edilerek
kurulan devlete ait ilk ipek (harir)
fabrikasıdır. Sarayın ipekli canfes ve
ipekli kadife kumaş ihtiyacını karşılamak üzere Hereke’de açılan dokuma fabrikasına ipek ipliği sağlamak
amacıyla 1852 yılında kurulmuştur.
Bundan birkaç yıl önce bir grupla birlikte gezdiğimiz Fabrika-i Hümayun,
“Divanhane”, “Kozalık”, “Mancınıkhane” ve “Kasr-ı Hümayun” (Saltanat
Köşkü) adında dört yapıdan oluşan
bir külliye olarak yapılmış. Ne yazık ki
bu binalardan sadece ikisi günümüze

Fabrika-i Hümayun (Ft: Hakan Aydın)
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gelebilmiş. Cumhuriyet döneminde
bir süre “Tekel Tütün Deposu” olarak
kullanılan ve 1998 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi mülkiyetine geçen külliye bakıma muhtaç. Beş katlı,
toplam kullanım alanı 1908 m2 olan
kârgir yapının ilk iki katı kesme taş,
diğer katları tuğla olarak inşa edilmiş. Yapının ahşap taşıyıcıları, ahşap
döşemesi ve etkileyici bir ahşap çatı
strüktürü bulunuyor. Arazideki eğim
nedeniyle üç kata dışarıdan doğrudan
girilebilmekte. İnsan böyle bir binanın boş ve harap kalmasına üzülüyor.
Bir an önce elden geçirilmesi ve yararlı bir hâle getirilmesini diliyor ve
yoluma devam ediyorum.
Muradiye’ye doğru ilerlerken yolun
solunda “Hanımkızlar Türbesi” var.
Bu Hanım kızlar kim? Burada kimler
yatıyor, doğrusu bilmiyorum. Kepecioğlu bu türbe hakkında kısa bir bilgi
veriyor ve “Muradiye civarındaki
Çınarönü mevkiinde kârgir bir türbedir. İçinde kimlerin yattığı meçhuldür.
Bunların hüviyetleri henüz tespit
edilememiştir, araştırmak lâzımdır”
diyor.”2
Hanım Kızlar Türbesi’nin bir adı da
Yılanlı Türbe’dir. Neden böyle denildiği de bilinmiyor. Türbe aslında Koca
Naip Camii’nin “Kaplıca Caddesi’ne
kadar inen bahçesinde yer alıyor.
Türbede bulunan mezarların kime
ait olduğu bilinmediği gibi türbenin
kim tarafından yapıldığını belirten
bir bilgi de yok! Ancak sanat tarihçileri, eserin, XIV. yüzyılda yapıldığı
izlenimini verdiğini söylüyorlar.
Kalın duvarlı kare türbe binası üç
sıra tuğla, bir sıra kefeki taş dizisi ile
örülmüş. Yapının üzerini örten kubbe,
dıştan bir çatı ile gizlenmiş. İçeride
dört sanduka bulunuyor. Bu meçhul
mezarların bazı hanım sultanlara ait
olduğunu söyleyenler de var.3
Türbenin sağından yukarıya çıkan
bir yol, daha doğrusu merdivenler
gözüme ilişti. Yine servilerle iç içeyiz.
Merdivenleri ağır ağır çıkarken bu
nazenin ağaçların yüzyıllardır kimleri gölgelendirdiğini düşünüyorum.
Sonunda; “Ben on dördüncü yüzyıldan
geliyorum. Delilim kalkan duvarlı
yapımla, o devrin üslûbunu bu güne
taşıyan minaremdir,” diyen Kocanaib
Camii’ne ulaştım.
Hava sıcak, servilerin gölgesi serin
mi, serin. Bütün eski Bursa mahalleleri gibi burada da çevreye sükûnet
hâkim. İki delikanlı bu sükûnetin
içinde koyu bir sohbete dalmışlar.
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Üç Hanım Kızlar Türbesi (Ft: Aysun Dönmez)

Romangal İpek Fabrikası. (Ft. HakanAydın)

Onların bu tatlı sohbetini bozmadan
caminin kapısına yöneldim. Açmak ve
içeri girmek mümkün olmadı. Etrafını
dolaşıp tekrar avluya döndüğümde
delikanlıların gittiğini, kimsenin
kalmadığını gördüm. ‘Galiba burası,
dinlenmenin yeri; şu an, düşünmenin
zamanıdır’ dedim ve caminin giriş
cephesini görebildiğim bir banka
oturdum.
Koca Naib kimdi? Bursa’da ne yapmış,
Bursalılara ne vermişti?
Hayalim beni Hüdavendigâr devrine
götürdü. Edirne alınmış, Sırp Sındığı ve Çirmen zaferleri kazanılmış,
Osmanlı Rumeli’de kalıcı olduğunu
dosta düşmana göstermişti. Bunu
görenlerden biri de Germiyan Beyi idi
ve oğlu Yakup Bey’i yanına çağırtarak:
“Oğul! Dilersen ki bu il sizin elinizde
kala, Osmanlı ile birlik edin. Kızımın
birini oğlu Bayezid’e verin” demişti.
Sonra İshak Fakih elçi olarak Sultan
Murad Hüdavendigâr’a hediyelerle
gelmiş ve “kızımızı oğlunuz Bayezid
Han’a alın. Kızımıza birkaç parça
hisar verelim, çeyizine tutun,” demişti.4
Düğün hazırlıkları tamamlandı. Etrafın beylerine davetçiler gönderildi.
Koşumlu atlar, katarla deve yükü
eşya, yüzlerce köle ve cariye, altın-gümüş tepsiler dolusu filöri hediye
geldi. Murad Han, hepsini elçilere,
beylere ve halka dağıttı. “Niceleri müflis gelip zengin gitti.”5
İş gelini getirmeye gelmişti.
Âşıkpaşaoğlu diyor ki: “Erenlerden
Bursa Kadısı Koca Efendi, kapı kullarından Sancak Beği Aksungur Ağa, Çavuşbaşı Süle Çavuş’un oğlu Temürhan
Çavuş ve kapı kullarından da bin yarar
Sipahiyi beraber gönderdiler. Kadınlardan da Bursa Kadısının hatunu,

Kocanaib Camii. (Ft. Aysun Dönmez)

Bayazıd Han’ın dadısı ve Aksungur’un
hatunu birlikte idi. Elhâsılı bir iki bin
kişi birlikte gitti. Kütahya’ya vardılar.
Germiyanoğlu düğünü Kütahya’da
yapmıştı. Saygı ile dünürleri misafir
ettiler. Konak ağaları bunlara iyi hediyeler getirdiler. Bunlar da o hediyeleri
getirenlerin gönüllerini hoş ettiler.
Kızı, Aksungur’un hatunu ile Bayazıd
Han’ın dadısına emanet ettiler. Germiyanoğlu da Çeşnigirbaşı Paşacık Ağa’yı
gelinin atını yedmek için birlikte gönderdi. Paşacık Ağa’nın hatununu da
yenge yaptı. Söz verip kızına verdiği
hisarları bunlara verdi, içine er koydular. Gelini aldılar. Bursa’ya getirdiler.”6
Koca Efendi işte bu kişi yani Bursa
kadısı “Koca Naib Mahmud Efendi” idi.
*****
Mahmud Efendi, Sultanönü kasabasında doğdu. Babasının adı Meh-

Romangal İpek Fabrikası. (Ft. HakanAydın)

med’dir. Dönemin bilginlerinden ders
aldı. Dinî ilimler alanında kendisini
çok iyi yetiştirdi. Çandarlı Kara Halil’den sonra Bursa kadısı oldu. 40 yıl
kadar kadılık yaptı. Çok yaşlandığından “Koca Efendi, Koca Naib Mahmud
Efendi” diye anıldı. Hisar’da Kavaklı
Mahallesi’ndeki “Kavaklı Mescidi’ni
ve Kocanaip Mahallesi’ne adını veren işte bu güzel ilk kalkan duvarlı
mescidi7 yaptırdı. Birçok vakıflar
bıraktı. Faziletli, âlim, dindar, istikamet sahibi, doğruluktan ayrılmayan
bir kişiydi. Yaptırdığı Kocanaip Camii de Bursa’nın kıble istikameti en
doğru camilerden biri oldu. 1372’de
Bursa’da vefat etti ve Pınarbaşı’nda
Mevlevihane yakınındaki türbesine
gömüldü.8
Ama galiba asıl önemli olan Koca
Naib Mahmud Efendi’nin, matematik
ve astronomi âlimlerinden meşhur
Bursalı Kadızâde-i Rûmî’nin dedesi
olması ve onu yetiştirmiş olmasıdır.
Adı Musa Paşa veya Musa Çelebi
olan “Kadızâde-i Rumî”, babasının
ölümü üzerine dedesi Kadı Mahmud
Efendi tarafından yetiştirildiği için
“Kadızâde” lakabıyla anıldı. Dinî ve
aklî ilimleri dedesinden ve I. Murad
döneminin meşhur âlimi Molla Fenâri’den okudu. Daha sonra dedesinin
öğrencilerinden Bedreddin Simavi ile
birlikte Konya’ya giderek Müneccim
Feyzullah’tan astronomi dersleri aldı.
1400’lü yılların başlarında ailesinin
karşı çıkmasına rağmen hocası Molla
Fenâri’nin teşvikiyle, Meraga matematik-astronomi okulunun ilmî mirası çerçevesinde canlılığını koruyan
Maveraünnehir ve Horasan bölgesine
gitti. 1411’den itibaren Semerkant’ta
bulundu ve dönemin önde gelen âlimlerinden kelâmcı-matematikçi Seyyid
Şerif Cürcânî’nin derslerine devam
etti. Ancak daha sonra her meseleye
matematikçi gözüyle bakması yüzünden hocasıyla anlaşmazlığa düşüp
dersini bıraktı.
Semerkant’ta Timur’un torunu Uluğ
Bey ile tanışan Kadızâde, kısa zamanda hükümdarın sevgi ve saygısını
kazanarak özel hocası oldu. Uluğbey
Medresesi’nde hocalık yaptı. Semerkant Rasathanesi’ni yönetti ve gözlemler yaptı. Bilimsel özerkliğe büyük
önem verilen derslerine Uluğ Bey ve
diğer hocalar da katılırdı. Kadızâde
ilmî özerkliğe büyük önem verirdi.
Uluğ Bey’in kendisinden habersiz
olarak bir müderrisi görevden alması
yüzünden ders vermeyi bakmış ve
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sebebini sorunca da Uluğ Bey’e, “Ben
tavsiye üzerine, kural olarak azlin söz
konusu olmadığı bir görev üstlendim.
Şu ana kadar da müderrisliğin böyle
olduğunu sanıyordum. Ancak bu işte
de azlin uygulandığını görünce görevi
bıraktım” cevabını verdi. Bunun üzerine Uluğ Bey onu görevine iade etti
ve bir daha müderris azletmeyeceğine dair söz verdi. Kadızâde de yeniden ders vermeye başladı.
Kadızâde, muhtemelen 1440’tan sonra öldü ve Semerkant’taki türbesine
gömüldü.
Kadızâde, doğduğu ve yetiştiği Anadolu coğrafyasına da ışığını saçmadan
edemedi. Talebelerine Osmanlı ülkesine gitmeleri için telkinde bulundu.
Ali Kuşçu ve Fethullah eş-Şirvânî
onun yönlendirmesiyle Anadolu’ya
geldiler ve Semerkant matematik-astronomi okulunun bilgi birikimini bu
topraklara taşıdılar. Böylece Kadızâde, başka bir coğrafyada ilmî faaliyette bulunsa da öğrencileri ve kitapları
aracılığıyla asıl vatanına hizmet etti.9
Kadızâde, Osmanlı coğrafyasında
yetişen gerçek anlamda ilk özgün
matematikçi ve astronom olmuş,
Anadolu’nun ve Bursa’nın övüncü
hâline gelmişti. Şimdi Koca Naib’i ve
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Azeb Bey Camii ve Türbesi

Azeb Bey Türbesi

Kadızâde’yi Bursa’nın sıradan mahalle ve cadde isimlerine dönüştürdük
ve kendilerini unuttuk. Ne diyelim,
“Düşman ağlar bizim ahvâl-i perişanımıza!”
*****
Yolumun üzerinde Azeb Bey Camii
var. Onu da ziyaret etmek iyi olur düşüncesiyle caminin avlusundan çıktım. Yaklaşık iki yüz elli metre batıda

Azepbey Türbesi ve Camii var. Boş ve
sakin “Hızalan Sokak”ta yürüyorum.
Semtte hâlâ eski Bursa’nın havası
esiyor. Belli ki bu sokak beni menzilimize ulaştırmayacak, sola döndüm
ve mahallenin pazaryerinden geçerek
çok yaşlı bir çınarın yanı başındaki
Azep Bey Camii’ne ulaştım. Azeb
Bey’in, oğlu Turhan Bey’le birlikte istirahate çekildikleri türbesi, caminin

batısında yer alıyor ve bugünlerde
tamir ediliyor. İhtida eden Eflak beylerinden Mehmed Bey’in kabri de bu
türbede bulunuyor.
Yaşlı çınarın yanındaki banka oturdum. Nur yüzlü biri, elindeki hortumla cami ve türbenin önündeki betonu
yıkıyordu. Bizim bütün camilerimizin
gönüllü hizmetlileri vardır. Kendilerini “Allah evi”nin temizliğine ve
bakımına adarlar. Bu da onlardan bir
olmalı. Varlığımın farkında değilmiş
gibi işine devam etti.
Aklıma Varna Savaşı’ndan sonra,
savaş alanında dolaşırken Sultan II.
Murad ile Azeb Bey arasında geçen
konuşma geldi. Rivayete göre Sultan
Murad, Azeb Bey’e: “Taaccüp edilecek
şey değil mi? Bütün bu delikanlı ordusunun arasında bir tane ihtiyar yok,”
demiş, Azeb Bey de ona: “Sultanım!
Bir tane ihtiyar olsaydı, bu kadar mecnunane/delice bir teşebbüste bulunmazlardı” diye cevap vermişti.
Azeb Bey Sultan II. Murad devri asker
ve devlet adamlarındandır. Mehmed
Neşrî’nin anlattığına göre Azeb Bey,
Varna’da onunla birlikte savaşmıştı.
“Zafer müyesser olunca Sultan Murad
etrafın beylerine kâfir esirleriyle armağanlar gönderdi. Mısır sultanına

Süleyman Bey Türbesi (Ft. Hakan Aydın)

da Azeb Bey ile hayli zırhlı/cebeli kâfir
göndererek, zırh/cebe gösterdiler.
Mısır sultanı da bu cebeli kâfirleri görerek, ‘Allah Osmanoğlu’nu muzaffer
kılsın!’ dedi. O cuma bütün mescitlerde
hutbeyi Murad Han adına okuttu. Azeb
Bey’e de mübalağalı şeyler verdi.10
Sultan Murad Han, onu, Mısır’dan
dönüşünde paşalık rütbesi ile taltif
buyurdu.
Azeb Bey, Abdullah’ın oğludur. Türbe
ve camisinde bulunan kitabeye bakılırsa büyük bir aileye mensup olduğu
anlaşılır. 1450’den sonra ölmüştür.
Turhan Bey adında bir oğlu, Selçuk
Hatun ve Zübeyde Hatun adında iki
kızı vardı. Muradiye semtinde, adıyla
anılan mahalleye bu güzel kârgir ve
tek kubbeli mescidi yaptırmış ve çok
zengin vakıflar bağlamıştı. Ömrünü
harp meydanlarında geçiren Azeb
Bey, vefatından sonra da gaza şerefinden hissedar olmak için, harbe asker
göndermek üzere para vakfetmiş ve
her kim giderse 4.200 akçe verilmesini şart eylemişti.11
Öldükten sonra da vatanın
koruyuculuğuna devam etmek, ne
saadet!...
*****
Biz de yolumuza devam edelim.

Azepbey Camii önündeki -galiba
adı eskiden “Kullukçu”, şimdi “Okul”
olan- sokaktan aşağıya doğru indim.
Yine Kaplıca Caddesi’ndeyim. Sola,
ziyaretimizi bekleyen Hamzabey Mahallesi’ne doğru yürüyoruz. Cadde,
Muradiye Külliyesi’ni ikiye ayırmış.
Sağda mektep, medrese, cami, imaret
ve türbeler yer alıyor. Hamam, yalnız
başına solda kalmış. Ona kendisi gibi
yaşlı bir bina “Süleymanbey Türbesi”
arkadaşlık ediyor.
Lâkabının, “Karıştıran” mı, “Karşıduran” mı olduğu tartışmalı olan
Süleyman Bey, Fatih devri devlet
adamlarından biriydi. Cebe Ali Bey’in
yeğeni meşhur Osmanlı tarihçisi Dursun Bey’in eniştesi olan Karıştıran
Süleyman Paşa, Çakır Ağa, Çandarlı
İbrahim Paşa ve Cebe Ali Bey gibi
Bursa’da subaşılık yaptı. Fatih Sultan
Mehmed, Edirne’ye dönüşünden
önce Karıştıran Süleyman Bey’i 1500
yeniçeriyle birlikte şehrin subaşısı,
Hızır Bey’i de kadı tayin etmişti. Daha
sonra Anadolu ve Rumeli beylerbeyi,
Semendire beylerbeyi ve Amasya valisi de olmuştur. 1490’da vefat etti.12
Âşıkpaşaoğlu ondan söz ederken;
“Sultan Mehmed Han Gazi ki İstanbul’u fethetti, subaşılığını kulu SüleyBursa Günlüğü 67

man Beğ’e verdi. Bütün ülkesine kullar
gönderdi ki: ‘İsteyen gelsin, İstanbul’da
evler, bağlar ve bahçeleri gelip mülk
olarak tutsun’ dedi. Her kim ki geldi
verdiler” diyor.13
Süleyman Paşa’nın tamir görmüş
türbesine uzun uzun baktım. Üzerine
zamanın yorgunluğu sinmiş. Nasıl
sinmesin ki, ta fetih yıllarından geliyor. 1949 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onarılmış olması da onu,
bütünüyle kendisine getirememiş.
Türbenin yanında bir de medresesi
olduğu biliniyor, ama ondan bir iz, bir
eser kalmamış.
Süleymanbey Türbesi’nin girişi kuzey
yönündendir. Kapının bulunduğu
beden duvarları hariç diğerlerinde
sivri kemer alınlıklı, mermer söveli,
demir parmaklıklı ikişer pencere ile
üstte yuvarlak kemerli birer pencere
yer alıyor. Yapının üzeri kubbe ile
örtülmüş. Cadde tarafından mezar
hücresine girişinde sağlayan bir kapı
bulunmaktadır. Türbe içinde sanduka
yoktur.14
Süleyman Paşa, Bursa’da bir medrese yaptırmıştı. Alboyacılar Çarşısı’nda da “Karıştıran Süleymanpaşa
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Çeşmesi” vardı. Bursa’da eskiden her
mahallenin kapıları olurdu. Meşhur
kapılardan biri de Muradiye’deki “Karıştıran Kapısı” idi.15
Karıştıran Süleyman Paşa, zenginliğini, yaptırdığı eserlerle ve kurduğu
vakıfla Bursalılarla paylaşmıştı.
*****
Yol ayrımına geldiğimde Hamza Bey’i
ziyaret etmeyi bir başka zamana bırakarak sağa döndüm. Niyetim, Muradiye Türbeleri’ne uğramaktı. Bu nedenle şimdi Muradiye İlköğretim Okulu
olan Muradiye Mektebi’ne ve sağlık
kuruluşu olarak kullanılan medreseye
kapıdan şöyle bir bakıp geçtim. Bu
gezi sırasında sanki yanımda birileri
varmış gibi bir duyguya kapılmıştım. Acaba bunlar Bursa gezilerinde
bana yoldaşlık eden iki eski zaman
ziyaretçisi miydi, bilmiyorum. Yalnız,
tam türbelere dönüyordum ki bir
yalnızlık hissettim. Yol arkadaşlarım
birden bire sır olmuşlardı. Anladım
ki “sabrın acı meyvesi” olan Muradiye
Türbeleri’ni benimle birlikte gezmek
istemiyorlardı. Kim bilir belki de ziyaret sırasında dökecekleri gözyaşlarını
bana göstermek hoşlarına gitmiyordu. Muradiye Türbeleri’nde yalnız
ziyaretçiler gözyaşı dökmez; “Her
ölen padişahın ve Cem vak’asına kadar
her öldürülen şehzadenin cenazesi

Muradiye Külliyesi ve çevresi 1895

şehre getirildikçe bu geçmiş zaman
güzelinin kalbi şüphesiz bir kere daha
burkuluyor, ‘’Benden uzak yaşıyorlar,
ancak öldükleri zaman bana dönüyorlar. Bana bundan sonra sadece onların
ölümlerine ağlamak düşüyor!” diyordu. Evet, Muradiye küçük türbeleriyle
genişledikçe Bursa hangi vesilelerle
ancak hatırlandığını anlar.”16 diyen
Tanpınar, ağlayanlar arasında bizzat
Bursa’nın da yer aldığını söyler.
Sultan II. Murad Türbesi yolun tam
karşısında yer alıyor. Çok güzel, çok
muhteşem saçaklı bir kapıdan girince
direkler üzerine oturtulmuş açık bir
kubbenin altında yalnız başına yatan
II. Murad’ın kabri karşınıza çıkıyor.
Rivayete göre Sultan; “Beni Allah’ın
rahmetinden mahrum bırakmayın” diyerek kubbenin ortasının açık bırakılmasını vasiyet etmiş ve 1451’de vefat
edince işte bu türbeye gömülmüş.
II. Murad Türbesi’ne doğusundan
bitişik küçük kubbeli bir türbe daha
var. Bu türbenin dışarıya açılan kapısı
yok, II. Murad Türbesi’nden giriliyor.
Burada dört mezar var. Bunlar, Sultan II. Murad’ın şehzadeleri Ahmed,
Alâeddin, Orhan ile kızı Şahzade Hatun’un kabirleridir. Belli ki ahiret yolunda babalarına yoldaşlık ediyorlar.
Sultan Murad’ın başka ziyaretçileri
de vardı. Fatihalar okuyup türbeden

Günümüzde Osmanlı Evi Müzesi olarak işlevlendirilen bina

çıktım. Dostlarım olmadan diğer
türbeleri gezmek içimden gelmiyordu. Çaresiz Sultan Murad’ın Türbesi
önünde bir süre oturdum. Benimle
birlikte türbeyi ziyaret edenler de
karşımdaki banka oturdular. Gözüm
yeniden türbenin saçağına ilişti. Kendi kendime dedim ki: “Sultan Çelebi
Mehmed’in oğlu, Fatih Sultan Mehmed’in babası Sultan II. Murad Han,
herhalde türbesinin saçağındaki süs ve
debdebeye karşılık, içindeki sadelik ile
geride kalanlara, dünya malının geçiciliğini ve gönül kapısından girememesi gerektiğini göstermek istiyor.”
Muradiye Camii’nin minaresinden ağustos ayının son öğle ezanı
okunurken birden Sultan Cem
Türbesi istikametinden daha çok
kadınlardan oluşan, konuşmaları
ve siyah feracelerinden Balıkesir’in
köylerinden geldiklerini anladığım
bir ziyaretçi grubu geldi. İçlerinden
birisi, sol tarafımda kökünden
kopmuş ve yere uzanmış yatan
çınarı gösterdi ve hayretle; ‘Şu ağaca
bakııın!’ dedi. Yüzyılların yüküne
daha fazla dayanamayan yaşlı çınar,
olduğu yerde çöküvermiş, yıllarca
gölgesinde barınanlar da cesedini
mumyalayıp bırakıvermişler. Şimdi

çınarın o kalın gövdesinin hayat damarları olan köklerinden koptuğu
yerde, çok canlı, çok taze, çok diri,
çok göz alıcı ve çok endamlı bir fidan
yükseliyor.
Oturduğum yerde ezanı dinlerken bu
taze fidanı bir süre seyrettim. Onun
diri, canlı ve kendinden emin hâli
bende yeni ümitler uyandırdı. ‘Galiba
her şeye yeniden başlıyoruz’ dedim.
Acaba bu taze fidan, yanında uzanıp
yatan babası gibi dallarıyla cihanı
kuşatacak mı? O da cetleri gibi yüzyıllara hükmedecek mi?
Kim bilir?...
(BBB Bursa Gezileri Kitabı'ndan alınmıştır)
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Aziz Elbas

Muradiye

Kur’an ve El Yazmaları

Müzesi

Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı alâktan yarattı.
Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) İnsana bilmediğini bildiren
Rabb’in sonsuz kerem sahibidir.’’ (Alâk: 1-5)

70 Bursa Günlüğü

B

ursa’da, Sultan II. Murad
tarafından yaptırılan (14261430), bünyesinde 12 türbe
ve bir de camiyi barındıran,
sahip olduğu tarihi eserleri ile Bursa’nın Topkapı’sı olarak anılan Muradiye Külliyesi’nde yer alan Muradiye
Medresesi Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan restorasyonun
ardından Kur’an ve El Yazmaları Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Muradiye Medresesi, 15. yüzyılda
Sultan II. Murad tarafından yaptırılan
Muradiye Külliyesi’nin önemli bir
parçasıdır. II. Murat’ın Edirne’de oturmasına rağmen bir ilim merkezi olan
Bursa’da böylesine büyük bir eğitim
yapısı inşa ettirmesi Bursa’ya verdiği
değeri de göstermektedir. Muradiye
Camii ile beraber düzenlenen 1430
tarihli vakfiyesi, bugün Vakıflar Genel
Müdürlüğü arşivinde yer almaktadır.
Medrese vakfiyesinde müderrise günde 20 akçe ve senede 8 müd buğday,
6 müd arpa, talebelere ise günde 2
akçe ve 2 ekmek verilmesi şartı konulmuştur. Türk İslam coğrafyasında
dönemin en ünlü eğitim kurumların-

dan birisi olarak anılan bu medresede, yüzyıllar boyunca pek çok ünlü
bilim adamı ders vermiş, pek çok
âlim yetişmiştir. Bunlardan bazıları
Hamidüddin Efendi, Ahmet Paşa,
Nureddin Hamza Efendi, Rükneddin
Efendi, Kadri Efendi, Fahrettin Çelebi,
Nimetullah Efendi’dir.

Muradiye Medresesi revaklı, açık
avlulu ve tek eyvanlı Osmanlı erken
dönem medrese plan tipine sahip
olup, kare bir avlu etrafında sıralanmış, on dört öğrenci hücresi, iki ara
ve bir büyük eyvandan oluşmaktadır.
Eyvanın duvarları firuze ve lacivert
çinilerle kaplıdır; üzeri sekizgen bir
kasnağa oturan kubbe ile örtülmüştür. Ayrıca eyvanda yer alan mihrap,
bu mekanın aynı zamanda mescit olarak da kullanıldığını göstermektedir.
Her hücrede (oda) bir ocak ve farklı
ölçülerde kitaplık olarak da kullanılan nişler yer almaktadır. Avlunun
ortasında, mermerden sekizgen bir
havuz bulunmaktadır.
Medrese tipik bir erken devir Osmanlı medresesidir. 600 yıllık uzun
bir geçmişe sahip bu müstesna yapı

pek çok kez tamir ve onarım geçirmiştir. Tespit edilen ilk tamiri 1603’te
gerçekleşmiş ve bu onarım sırasında
ana eyvanın üzerine yeni gölgelik
yapılmıştır. 1623’te cami ile birlikte
onarılan medrese de en büyük onarım 1844 yılında gerçekleştirilmiştir.
1855 Bursa depreminden sonra birçok tarihi yapı gibi medrese de zarar
görmüş ve sonrasında onarım geçirmiştir. Cumhuriyet sonrasında ise ilk
önemli müdahale 1951 yılında yapılmıştır. Bu onarımdan sonra Verem
Savaş Dispanseri olarak kullanılmaya
başlanmıştır. 2014 yılında UNESCO
Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilen
Muradiye Külliyesi ve Medresesi,
aynı yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından kapsamlı bir restorasyon
sonucunda “Muradiye Kur’an ve El
Yazmaları Müzesi” olarak 18 Ocak
2019 tarihinde ziyarete açılmıştır.

İslam dininin Yüce Kitabı Kur’ân-ı
Kerim, kitap haline gelmeden önce,
taş, kemik, ceylan derisi, ahşap
tabletler ve hurma yaprağı üzerine
yazılarak muhafaza edilmiştir. İlk defa
Hz. Osman (ra) döneminde iki cilt
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arasına alınarak kitap haline getirilen
ayetler, ilk andan itibaren bugüne
kadar, büyük bir itina ve hüsnü hatla
yazılarak eksiksiz olarak günümüze
kadar gelmiştir. İslam medeniyeti
içinde Kur’ân-ı Kerim’in yazımı ile
ilgili olarak: “Mekke de nazil olmuş, Mısırda okunmuş, İstanbul’da
yazılmıştır’’ övgüsü de muhakkak ki
Osmanlı dönemi için hat sanatının en
güzel biçimde icra edilmesi anlamında, büyük bir şeref kaynağıdır.

Bursa’ya kazandırılan Muradiye
Kur’ân ve El Yazmaları Müzesi, konusu itibari ile Türkiye’de bu anlamda
önemli örnekler arasında yerini
almıştır. Müzede, 10 medrese odasında Kur’ân-ı Kerim’in ilk nazil olduğu zamandan günümüze Kur’ân’ın
yazılışındaki aşamalar, hat sanatının
gelişimiyle birlikte kronolojik olarak
izlenebilecektir. Müzede yer alan en
erken tarihli el yazma 1774 tarihli
dua kitabıdır. Yaklaşık 40 adet yazma
eserin bulunduğu müzede ayrıca 7
adet taş baskı muhtelif içerikli kitap
sergilenmektedir. Ana eyvanda ise
18. yüzyıldan kalan Sultan Murad
Hüdâvendigâr sanduka örtüsü ve
Bursa’da medfun olan diğer sultan
isimlerinin yazılı olduğu sanduka levhaları sergilenmektedir. 19. yüzyıla
ait Kâbe-i Muazzama örtüsü, Ravza-i
Mudahhara’dan Bursa’ya ulaşmış
Peygamber Efendimiz’in kabir örtüle72 Bursa Günlüğü

ri ile geçmiş dönemde kutsal emanetlerin taşındığı 18. yüzyıl sonuna
tarihlenen ve II. Abdülhamit Han
döneminden kalan, üzerinde kendi
tuğrasının da işlendiği yeşil atlastan
“Kutsal Emanet Bohçası” da müzede
sergilenerek ziyaretçileri ile buluşturulmaktadır.

Ağırlıklı olarak Osmanlı kitap ve hat
sanatını yansıtan el yazma Kur’ân-ı
Kerim’ler, dua, cüz kitapları ile hat
levhalarının yer aldığı müzede ayrıca;
geleneksel Türk-İslam sanatlarının

unutulmaya yüz tutmuş alanlarını
yaşatmak adına hat, tezhip, minyatür,
cilt sanatına ilişkin atölye çalışmaları
gerçekleştirilecek ve yeni hattatların,
müzehheplerin, mücellitlerin, ebru ve
minyatür sanatçılarının yetişmesine
imkân sağlanacaktır.
Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde
pek çok bağışçının eseri sergilenmektedir. Bundan sonra da bağışçıları
ile daha da zenginleşerek değerine
değer katacaktır.
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ünya tarihi açısından önemli bir yapı olan Ayasofya mabedi; ilk olarak MS. 7. yüzyılda Romalılar tarafından inşa
edilen Gymnasium üzerine Bizans döneminde bazilika
olarak inşa edilmiştir. 11. yüzyıldaki depremden sonra
yenilenmiştir. Üç sahanlıdır. Orhan Gazi tarafından İznik'in fethiyle
1331 yılında camiye dönüştürülen yapı, Kanuni Sultan Süleyman
döneminde Mimar Sinan tarafından yenilenmiştir. 1935 ve 1953
yıllarında yapılan onarımlar sırasında renkli taşlarla bezenmiş
taban mozaikleri ve din görevlilerinin törenler esnasında topluca
bulundukları, yarım yuvarlak oturma kademeleri ortaya çıkarılmıştır. Bir mezar odası duvarında Hz. İsa freski bulunmaktadır.
İznik ilçe merkezinde, Bizans çağında kentin tam ortasında ve iki
ana ekseni oluşturan doğu-batı ve kuzey-güney yollarının kesiştiği yerin güneydoğu köşesindedir. Yazılı belgelerde adı ilk kez 11
Ekim 787 günü Patrik Trasios yönetiminde toplanan ve üçyüzelli
piskoposla çok sayıda keşişin katıldığı Yedinci konsül dolayısıyla
anılmaktadır.

Birinci dönem yapısı: Olasılıkla 4. yy. - 5. yy. arasında, Roma Çağına
ait bir (gymnasium)'un taş temellerine oturulmuş tuğla duvarlı
bir bazilikadır (Erken dönem kilisesi). Kuzey ve güneyinde, taş
temeller üzerinde görülen tuğla duvarlar bu dönemden kalmadır.
Harç tabakası kalın ve kullanılan tuğlalar iridir. Apsisin iç kısmında
da aynı teknikle örülmüş duvarlar bulunmaktadır. Apsisin dış kısmının ilk yapıda üç yüzeyli olduğu ortaya çıkmıştır ki, bu da erken
dönem yapılarında görülmektedir. Ana yapıda, batıdan itibaren
üç giriş ile üç nefli naosa geçilmektedir. Orta nefin, yan neflerden
dokuz sütun ile ayrılmış olduğu sanılmaktadır. Doğudaki apsis üç
yüzeylidir ve bu dönemde posthophorion hücrelerine rastlanmaktadır.

İkinci dönem yapısı: 1065’teki büyük depremde hemen bütünüyle
harap olan yapı, daha sonra zemini 1.40 metre yükseltilerek adeta
yeni baştan inşa edilmiştir. Dış duvarlar onarılmış ve orta nef
duvarları yapılmıştır. Apsis beş yüzlü olmuş, kubbeli postophorion
hücreleri eklenmiştir. Bu dönemin yapısında batıdan üç nefli naosa
geçilir; yan nefler, orta nefe bir duvar ve ikişer payenin böldüğü
üçlü kemer açıkları ile açılır.

Üçüncü dönem ekleri: 1331’te Orhan Gazi zamanında İznik’in
fethedilmesinden sonra, yapı yeniden yükseltilmiş, nefleri ayıran
destekler değiştirilmiş, minare ve mihrap eklenerek camiye dönüştürülmüştür. Ancak günümüzdeki minare kalıntısı bu döneme ait
değildir. Gerek bugünkü minare ve gerekse yapıdaki Türk dönemini yansıtan değişikliklerin büyük bölümünde, ünlü Mimar Sinan’ın
izlerini bulmak olanaklıdır. Bu dönemde üçlü kemer açıklıklarının
aralarındaki ikişer sütun kaldırılmış ve bugün görülen büyük
kemerlerle, onların arasındaki küçük sivri kemerli açıklıklar yapılmıştır. 1980’li yıllardaki çevre düzenlemesi ve kamulaştırmanın
neticesinde Ayasofya’nın etrafındaki yapılar yıkılmış ve etrafı yeşillendirilmiştir. Aralık 2007 tarihinden itibaren ise Vakıflar Bölge
Müdürlüğünün restorasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. 6 Kasım
2011 tarihinde Kurban Bayramı 1. günü sabah namazından itibaren bir kısmı cami olarak hizmet vermeye başlamıştır. Cami olarak
açılmasıyla birlikte Ayasofya Orhan Caminin Osmanlı döneminden
önceki bazı bölümleri ziyarete açılımıştır. Bu ziyarete açık bölümlerde geçmişine ait kısımlarının muhafaza altına alınarak yabancı
ve yerli turistler tarafından ziyaret edilmesi sağlanmaktadır.

Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Uğur Ozan Özen

Bir
zamanlar
Özşen
Kitabevi
İnsan doğar, yaşar, anılar biriktirir ve toprak olur.
Kitabevi de insana benzer.
Büyük hayâller kurularak açılır. Kitapçı evinin, çocuğunun
rızkından kısarak yayınevlerinden ve dağıtımcılardan
kitap alır. Bir kısmını satar.
Kalan kitaplar birikir. Sonra
yeni kitaplar alır. Eskiler raflarda bekler, tozlanır. Bir kısmını
depoya koyar. Sonra yine ve
yine kitaplar alır.
Gün gelir, kitabevi de kapanır.

S

abahattin Özşen

Ailesi 93 harbinden sonra
Batum’dan İnegöl’ün Hilmiye
Köyü’ne göç eder. Sabahattin
Bey 1921 yılında köyde doğar.
İlkokulu ve ortaokulu İnegöl’de okur.
Ardından Edirne’de yatılı olarak
Öğretmen Okulu’nda eğitim görür.
Çamlıhemşin’de asker öğretmen
olarak görev yapar.
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Eşiyle tanışmasının ilginç bir hikâyesi vardır. Babası Yalova Müftüsü
Mevlüt Özşen Öğretmen Okulu’nda
okutabilmek için İnegöl’deki evini
satar. Evi alan kişi –eşinin babası- de
Batum göçmeni ve Hayriye köyünden
öğretmen Hasan Sağbaş’tır. Aileler
bu vesileyle tanışır.

Sabahattin Bey ile Bedriye Hanım
1946 yılında evlenir. Sabahattin Bey
eşini Çamlıhemşin’e götürmek ister.
Ancak eşinin babası kızının uzağa
gitmesini istemez. Damadının tayinini
bugün Orhaneli’ne bağlı –şimdi Keles’e bağlı- Oydas köyüne çıkartır. O
yıllarda köye at arabasıyla yedi saat
yol gidilerek ulaşılır. Sabahattin Bey
bu durumu kabullenmekten başka
yapacağı bir şey yoktur.
1948 yılında ilk oğlu Şefik, 1952 yılında ikinci oğlu Refik ve 1956 yılında
biricik kızı Ayten doğar.
Oydas köyünden sonra Keles’te
öğretmen olarak çalıştıktan sonra
Yenişehir’e İlçe Milli Eğitim Müdürü
olarak tayin edilir. Çocukların lise
öğrenimine devam etmeleri için Bursa’ya tayinini ister. Bursa Yetiştirme
Yurdu Müdürlüğü görevinden sonra
1969 yılında emekli olur.

Okulların açılışı. Seyhun Erim-Necla Hanım-Refik ÖzşenNusret Bayramoğlu-Ayten Özşen

1960’lı yılların ikinci yarısında Yetiştirme Yurdu müdürüyken Kükürtlü’de araziler satılmaktadır. Yavaş
yavaş evler inşa edilmeye başlamıştır.
Bir ara buradan arazi alınması gündeme gelir. Sabahattin Bey’in maaşı
bin liradır. Aile lojmanda oturmaktadır. Kızı ortaokul, iki oğlu üniversite
öğrencisidir. Ayrıca kızı her gün Saklambaç, Günaydın ve Hürriyet gazetelerini, Sabahattin Bey ise Cumhuriyet
gazetesini satın alır. Sabahattin Bey
gelir gider hesabı yaptıktan sonra
arazi almaktan vazgeçer.

Emekli olduğu sırada eşi emekli ikramiyesi ile ev alınmasını ister. Sabahattin Bey’in aklında ise kitabevi açmak
vardır. Eşine “İş bize ev getirir, ancak
ev bize iş getirmez” der.

Kitabevi’nin Açılışı

Sabahattin Bey emekli olduktan sonra kitabevini açabileceği yeri aramaya başlar. Kız Lisesi yokuşundaki
Kara Şeyh Camii’nin üst tarafındaki –
eski Bursa evi- kırtasiyeciyi devralır.
Üst tarafında Şan Müzikevi, Yanında
Site Kuru Temizleme, alt tarafında
Süthane, karşı tarafta bugün TEB
Bankası’nın olduğu yerde Hâkimiyet
gazetesi, bankanın yanındaki boşlukta da 1974-1980 yılları arasında
Zafer Kıraathanesi vardı. Kırtasiye
dükkânı bir yıl sonra kitabevine dönüşür.

Oğlu Şefik 1970 yılında ODTÜ’den
mezun olur. İhsan Çizakça Lisesi’nde
İngilizce öğretmenliği yaparken baba-

Sabahattin Özşen. Kitabevinin açıldığı
1970 yılında

sına yardımcı olur. Yabancı gazeteler
ve kitapları getirerek kitabevinin
diğerlerinden farklılaşmasına neden
olur. Diğer oğlu Refik o sırada İstanbul’da üniversite, kızı Ayten ise Bursa’da lisede okumaktadır. Boş vakit
buldukça da kitabevindeki işlere yardım ederler.

Kitabevinden kazanılan para evi
geçindirmez. Tam tersine emekli
maaşından kitabevine katkı yapar
Sabahattin Bey. Bu arada evinin kira
olduğunu, çocukların okul masrafı ve
evin masrafını da aklımızın kenarında
tutalım.

Özşen Kitabevi çalışanı Ceyhun Erim
(1976-1977)

Müdavimler

Kitabevi Bursa’nın edebiyat ve sanat
çevresinin buluşma yeridir. Şair ve
Öğretmen Metin Güven, Yazar Melih Elal, Şair Ahmet Uysal, Edebiyat
Eleştirmeni ve Öğretmen Sabit Kemal Bayıldıran, Bursa Devlet Tiyatrosu Oyuncuları Yalın Tolga, Yıldıral
Akıncı, Kenan Işık, Beyhan Hürol,
Ekmel Hürol ve Ferâicizâde Mehmet
Şâkir Tiyatro Kursu Öğrencileri Mustafa Uğurlu, Ahmet Uğurlu...
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Ali Erol, Şule Esenli. Ceyhun Erim, Ayten Bayramoğlu, Hülya Esenli, Ayşegül Işıtman, Seyhun Erim, Osman Bey

Bursa’da İlk

Özşen Kitabevi’nin diğer
kitapçılardan bir başka farkı ise 10
Kasım, 29 Ekim için günün anlam ve
önemine göre vitrini düzenlemesidir.
Sinemalarda Love Story filmi gösterilirken filme özel hazırlanmış
mendillerden vitrin yapılır. Gençler
kitabevinden hem mendili hem de
filmin kitabını alır. Filmi seyrederken
mendille gözyaşlarını siler gençler.
Âşık Veysel’in özel yıldönümünde
kitabevinde plâğı çalarken vitrine
fotoğrafları koyulur.

Çalışanlar

Kitabevinde Necla Hanım’dan sonra
Ceyhun Erim 1971-1974 yılları arasında aile dostu Sabahattin Bey’e yardım ettikten sonra 1974-1977 yılları
arasında bankada işe başlayana kadar
çalışır. 80-100 lira haftalık alır. Bir süre
ikisi beraber çalıştıktan sonra Necla
Hanım belediyede işe girdiği için ayrılır. Ceyhun Erim tek kalır. Aynı tarihler
arasında dört ay kadar Turgay Nar
çalışır. 1977 yılında Ceyhun Erim ayrıldıktan sonra Nahit Kayabaşı çalışmaya
başlar. Kitabevinin kapanmasına yakın
ise en son Sabahattin Bey’in köylüsü
Ali Osman Bey çalışır.
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Refik Özşen-Nahit Kayabaşı-Sabahattin Özşen-adını öğrenemediğim bir
öğretmen-Nusret Bayramoğlu

Kitaplar Kitaplar Kitaplar

Bursa’da kitaba taksit yapan ilk kitapçı Sabahattin Bey’dir. Kitabevinde
çok satılan kitapların arasında Ahmet
Arif’in yazdığı Hasretinden Prangalar
Eskittim ve Bekir Yıldız’ın yazdığı
Kaçakçı Şahan kitapları yer alır. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın ders kitapları

ve klâsikler İstanbul’dan temin edilir. Nurer Uğurlu’nun sahibi olduğu
dönemin en büyük dağıtım şirketi
GeDa’dan kitap alınır. 1974 yılı sonrası görece demokratik ortamda Sol
Yayınları’nın kitapları satılır. Kitabın
yanı sıra 1970’li yılların önemli edebiyat dergileri ve günlük gazetelerin
satışı yapılır. Okulların açıldığı günler

Seyhun Erim, Necla Hanım, Nusret Bayramoğlu, Ayten Bayramoğlu (Özşen)

düşüncesiyle bazen ortada bir iki
tane bırakıyordum. Yani tuzaklama
yapıyordum. Polis gelince onları
veriyordum.”

en yoğun dönemdir. Çalışanların dışında Sabahattin Bey’e çocukları da
yardımcı olur. Şu ders kitabı gelmiştir
yazısının cama asılmasından sonra
adeta öğrenciler kitabevine akın
edince içeriye onar kişiler gruplar
halinde alınırlar.

Sabahattin Bey sosyal demokrat ve
CHP’lidir. Kitabevinde sol yayınların
satılması “Komünist Kitabevi” denmesine neden olur. Bu sözün sonucu
olarak Işıklar Askeri Lisesi öğrencilerinin Özşen Kitabevi’nden kitap
almaları yasaklanır. İçerde görülürlerse sıkıntı olacağı için öğrenciler bir
başka yol izler. Eskiden Teleferik dolmuşları Kafkas Pastahanesi’nin önünden kalkardı. Askeri Lise öğrencileri
şoförlere para verip “Şu kitabı alır
mısınız?” der. Şoförler de öğrencileri
kırmayıp kitabı satın alır.

Ceyhun Erim o günleri şöyle anlattı:

“Ailemin evi Namazgâh’taydı. Sabahattin Bey’in evi de bize yakındı.
Sabahattin Bey’in eşi sabah namazına
kalkardı. Bende aynı saatte kalkar,
evlerine gidip kitabevinin anahtarını
alırdım. Yürüye yürüye kitabevine
gelir, kapıyı açtıktan sonra –kışsa- ilk
iş ocağı yakardım. O arada gazeteler
gelirdi. Gazeteleri çevredeki apartmanlar için düzenlerdim. Su kaynadıktan sonra ıhlamuru demlerdim.
Apartmanların kapıcıları gelince
gazeteleri verirdim. Sonra öğrenciler
gelirdi. Kâğıt, kalem ve yazılı sınav
kâğıdı alırlardı. O sırada Sabahattin
Bey dükkâna gelirdi.
Okulların açıldığı günlerde ise büyük
yoğunluk olurdu. Ayten kasaya geçer,
ben ya da başkası depodan kitap çıkarır, başka biri öğrenciye verirdi. Ekim
ayı gelince yoğunluk azalırdı.”
Polis baskınları da eksik olmaz. Cey-

Şefik Özşen. Kitabevinin ilk yılları

hun Erim’e kulak verelim:

“Kitabevinden polis eksik olmazdı.
Toplatma kararı olan kitapları almak
için gelirlerdi. Zaman içinde polisleri
tanımıştım. Polisler almasın diye kitapların bir kısmını depoya kaldırmıştım. Polis gelince ‘bitti’ diyordum. Sürekli bitti denirse polis şüphelenebilir

1977 yılında arka taraftaki depo kitabevinin içine katılıp, evin üst katı
depo haline getirilir. Arka tarafa misafirler için sandalyeler konulur ve eski
ocak şömineye dönüştürülür.

Kapanış

1979 yılına gelindiğinde Sabahattin
Bey’in aklında kitabevi devretme
fikri oluşur. Kitabevi okulların açıldığı
aylar haricinde bir türlü kâra geçmez.
Sürekli emekli maaşından takviye etmek zorunda kalır. İki oğlu yurtdışına
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Şefik Özşen-Sabahattin Özşen (ilk yıllar)

kitabevinde gözaltına alınır. Ailesi bu
gözaltına alındığını duyunca sıkıntı
oluşturacak kitapların bir kısmını yakar, kalanını ise saklar. Sabah olunca
gözaltından/gözdağından çıkar.
Kitabevi 1980 yılının Eylül ayından
–okul sezonu- sonra kapanır.

Sabahattin Bey bir süre Hasan Karadeniz’in sahibi olduğu Karadeniz Kitabevi’nde, sonrasında ardından kızının ve damadının marketinde çalışır.
1990 yılında Bodrum’a yerleşir.

Sonra?

Yazının başında Sabahattin Bey’in eşini Çamlıhemşin’e götürmek istediğini
ancak eşinin babasının engel olduğunu yazmıştım. 1996 yılında çok sevdiği ve unutamadığı Çamlıhemşin’e
eşi ve eşinin kardeşiyle birlikte gider.
Belediye Başkanı anons yaptırır. 15
öğrencisi kahvehanede toplanır. Küçücük çocuklar büyümüş 60-65 yaşına gelmiştir. Hasret giderirler.

Şefik Özşen ve Alpaslan Acar (Beden Eğitimi öğretmeni Selçuk Acar'ın oğlu)

gitmiş, kızı evlenme arifesindedir.
Artık yalnız kalmıştır.

Kitabevini devralmak isteyen bir
müşteri çıkar. Anlaşırlar. Devretmek için dükkânın sahibinden izin
alınması gerektiği için Sabahattin
Bey bir sabah arabalı vapura binip
İstanbul’a gider. Aynı gün kızı Ayten
Özşen gazetede belediye meclisinde
kitabevinin bulunduğu alanın yıkım
kararının çıktığını okur. Babası kızını
“İstanbul’a geldim” diye arayınca,
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Ayten Hanım gazetedeki haberden
bahseder. Babasından hiçbir şeyi
imzalamayıp Bursa’ya dönmesini
ister. Kızı Eğer yıkım kararından
sonra devrolunursa müşterinin kandırılmış olacağını düşünür. Kitabevini
devretmek vazgeçerler. Cama “Yıkım
Nedeniyle Kapatıyoruz” diye yazılır.
Satabildikleri kitabı satarlar, satamadıklarını eve götürürler.
Sabahattin Bey 12 Eylül 1980 darbesinden birkaç gün sonra akşamüstü

Sabahattin Bey 2003 yılında kalp
krizi sonucu vefat eder. Bodrum’da
toprağa verilir.

Geriye Bursa’nın kültür hayatından
bıraktığı iz kalır. 		

Not: Ceyhun Erim ile 12 Kasım
2018’de Özlem Çay Bahçesi’nde; Ayten Bayramoğlu (Özşen)- eşi Nusret
Bayramoğlu ve Ceyhun Erim ile 16
Kasım 2018’de FSM’de bir kafede
görüştüm. Fotoğraflar Ayten Bayramoğlu (Özşen) arşivindendir. Adı
geçenlere teşekkür etmek boynumun
borcudur.

Süthanenin sahibi-emlakçının sahibi-Sabahattin Özşen-Neşet Şener
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Ekrem Hayri Peker

Bursa’dan Altaylar’a
kalın ve Altaylar'da düğün
Özbekistan’da evlenirken kız tarafına verilen başlık için “Kalın” dendiğini öğrenince de şaşırmıştım. Güney Marmara’da 93 muhacirleri
ve manavlar da bu kelimeyi kullanıyorlardı. Köyüm Güllüce’de bir
yakınım babasına, annesine “Ben evlenirken kalın istemiyorum demişti”. Özbekistan’da bu kelimeyi duyunca çok şaşırmıştım.
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B

azen bir kelime, okuduğumuz şiirin bir
mısrası, dinlediğiniz şarkının, türkünün
nağmeleri sizi uzaklara alıp götürür. Bir
dostumu ziyaret için ofisine gittiğim. Dostumun toplantıdan çıkmasını bekler iken, arkadaşı
ile sohbet ediyordum. Bu esnada çalan radyodan
bir türkü sesi yükseldi “ZÜHREM GELMEDİ”.
Sordum, dinlediği bu türkü Kars yöresine aitmiş. Sevdalısı olduğuna, kavuşmayı beklediğine
yakılmış bir türkü. “Türküde seni ne etkiledi
sorarsanız” Türkistan’a kadar uzanan bir yolculuğa
çıkartırım sizi.
Uzun bir süre kaldığım Özbekistan’da çok sevilen
ve söylenen bir türküydü dinlediğim. Orada kelimeler bizde olduğu gibi inceltilmemişti. “ZUHRAM
GELMEDİ” diye söyleniyordu.
Âşık sevgilisine sesleniyor, tüm tanıdıkları sayıyor
onların geldiğini söylüyor ve ardından ekliyordu,

“Bir tek sen gelmedin”. İki türkünün sözlerini,
aradan geçen yüzyıllar, değişen coğrafyalar değiştirmiş ama öz hep aynı kalmış. Belli ki aynı ocaktan
gelmişler. Sözcükler, adetler, türküler aradaki
bağların hala kopmadığını gösteriyor.
Zuhra ismini gökteki Venüs’e vermiş Ortadoğu
halkları. Adına tapınaklar kurmuşlar. Antik Yunan
da aşk ve güzellik tanrısı Afrodit olmuş. Roma İmparatorluğu’nda adı Venüs olmuş. Roma’da aşktan
kopmuş ekili alanların ve bahçelerin tanrıçası olmuş. Venüs gezegeni, önceleri Babil tanrısı İştar’ın
sonra Afrodit in yıldızı idi. Ortadoğu’da Zuhra
olarak kalmaya devam etti.
Böyle bir sözcüğe Atlas dergisinde rastlamıştım. Bir
Atlas okuru Amasya yöresinde kayısıya “Örik” dendiğini yazmıştı. Özbekler kayısıya “örik” diyorlardı.
Eriğe de “alhari” diyorlardı. Sözcükler köklerimizi
gösteriyor.
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Taşkent metrosunda okuduğum bir
ilanda Keles adını okuyunca çok
şaşırmıştım. Taşkent yakınlarındaki
kasaba bana dağ yöremizdeki Keles’i
hatırlattı. Dağdakiler 800-850 yıl
önce buradan dağ yöresine gelip,
Keles kasabasını kurmuşlar. Keles
üzerinden Tavşanlı, Simav dolaylarında gördüğüm Su çarkını Taşkent
yakınlarındaki Çırçık’da ırmağın
kenarında gördüm.

Semerkant’ta gezerken gördüğüm o
muhteşem mimari, gerçektende beni
çok etkilemişti. Ama o mimari şaheserlerin bir kısmı bana Bursa’daki Yeşil Türbe’yi, Yeşil Cami’yi, Koza Han’ın
kapısını anımsattı. Birden kendimi
Bursa’da hissettim. Sonra araştırdığımda Bursalı Lâmi Çelebi’nin dedesi
nakkaş Ali Bin İlyas’ın Emir Timur’un
Anadolu’dan Semerkant’a götürdüğü sanâtkar arasında olduğunu
öğrendim. Bu sanatkâr 1403de Emir
Timur’un ölümünden (1405) sonra
Bursa’ya geldi.
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Semerkant’ta gezerken
gördüğüm o muhteşem mimari, gerçektende beni çok
etkilemişti. Ama o mimari
şaheserlerin bir kısmı bana
Bursa’daki Yeşil Türbe’yi,
Yeşil Cami’yi, Koza Han’ın
kapısını anımsattı. Birden
kendimi Bursa’da hissettim.
Sonra araştırdığımda Bursalı Lâmi Çelebi’nin dedesi
nakkaş Ali Bin İlyas’ın Emir
Timur’un Anadolu’dan
Semerkant’a götürdüğü
sanâtkar arasında olduğunu
öğrendim.

Sonra, Sultan Çelebi Mehmet’in adını
taşıyan o güne kadar görülmedik ihtişamdaki yapıların bezemelerini yaptı.
Hacı İvaz Paşa’nın yapımını üslendiği
Sultan Çelebi Mehmet adına yapılan
türbe, medrese ve caminin (Bursa/
Yeşil yöresi) bezemelerinde Semerkant’ın firuze renkli çinilerini kullanır.
Özbekistan’da çalıştığı bir fabrikanın
idari işler görevini yöneten bayanın
adı Munisa’ydı. Geçenlerde sitemizde
yeni kapıcımız iş başı yaptı. Eşinin adı
Munise, Bursa’nın dağ yöresinden.
Benzerlik sizce şaşırtıcı mı?
Bir Özbek atasözü şöyle diyor; “Evrende iki büyük yol vardır; gökyüzünde Samanyolu yeryüzünde ipek yolu”
arada binlerce kilometrelik yollar
olsa da bazen görünmeyen yollar bizi
birbirimize bağlıyor. Özbek şarkıcının
sözleri hala kulaklarımda çınlıyor.
“Herkes Geldi, Bir Sen Gelmedin
Zühram Gelmedi”
Özbekistan’da evlenirken kız tarafına
verilen başlık için “Kalın” dendiğini

yazdığı, “İslamiyetten Önce TÜRK
KÜLTÜR TARİHİ Orta Asya Kaynak
ve Buluntularına Göre” adlı eserinin
(Ankara-1991) Göktürkler bölümünde: “Altay bölgesinde bilhassa
Salıncak ve Onugug dağlarında bulunan yumuşak ve sert çelikler değinir.
Tuhayta ve Kuray kurganlarındaki
bazı metal eşyaların kaliteli çelikten
yapıldığını, bölgede yüksek kalitede
demir cevherleri bulunduğunu” yazar.
Altaylarda demircilik yüzyıllarca
devam eder. Altaylara yolları düşen
seyyahlar, Altay halkının çok mahir
demirciler olduklarını yazmışlardır.
(A. P. Papatov, Pçerk İstoriii Oyrotii, s.
28, 96-97, 1933-Novosibirsk, Aktaran
B.Öğel, age, s.163
W.Radlof, Altay bıçaklarının Rus bıçaklarına tercih edildiğini, bölgedeki
Rus tüccarlarının Altay bıçaklarını taşıdığını; Altaylı demircilerin bilhassa
kaynak işlerinde çok ileri olduğunu
yazar. (W.Radlof, Sibirya’dan, Çev.
A. Temir, İstanbul, 1956, I. S.303,
age.163)

öğrenince de şaşırmıştım. Güney
Marmara’da 93 muhacirleri ve manavlar da bu kelimeyi kullanıyorlardı.
Köyüm Güllüce’de bir yakınım babasına, annesine “Ben evlenirken kalın
istemiyorum demişti”. Özbekistan’da
bu kelimeyi duyunca çok şaşırmıştım.
Sözcükler, yer adları, ören yerleri ve
mezarlardan çıkan buluntular hepsi
birer ipucu, bize yön gösteren birer
ok oluyor. Bizi köklere taşıyor.

Kalın kelimesi bütün Türkistan’da
kullanılan bir kelime. 1860’lı yıllarda Türkistan ve Sibirya’da yaşayan
Türk kavimlerini araştıran, Türkoloji
biliminin kurucusu sayılan Wilhem
Radlof (1837-1918),Bugün Hakasya
denilen bölgede yaşayan Türklerin
evlilik adetlerini incelemiş. Burada da
aynı sözcük karşımıza çıkıyor, “Kalın”.
Yaklaşık 150 yıl önceki düğün adetlerini ve düğünü beraber yaşayalım;
ölüm adetlerini öğrenelim.
Türk kültürü üzerine değerli araştırmalar yapan Pr. Dr. Bahaeddin Ögel’in

Göktürklerin, Ergenekon efsanesine konu olan Altay bölgesinde Hun
İmparatorluğu devrinde bir ziraat
kültürü olduğu anlaşılmıştır. Göktürk
devrinden kalan kurganlarda ziraat
işlerinde kullanılan kürek ve pulluklar bulunmuştur.

Sovyet döneminde, bölgede yapılan
yüzey araştırmalarında biri on kilometre uzunluğunda olan çok sayıda
sulama kanalı tespit edilmiştir. Kanallar gelişigüzel değil, belli bir plan
doğrultusunda yapıldığı anlaşılmıştır.
Botanikçileri yaptığı araştırmaların
sonucunda bu kanalların olduğu bölgede tarım yapıldığı anlaşılmıştır.
1935 yılında bölgeyi tarıma açmak
isteyen Sovyet yetkilileri yaptıkları
araştırmaların sonucunda var olan
eski kanalları kullanmaya karar
vermişlerdi.

Altaylıların düğün adetleri şöyledir:
Delikanlı, beğendiği eşini arar ve onu
babasından ister. Yoksullarda, erkeğin
babası kendisi başvurur, zenginlerde,
kıza istekli olmak için yakın akrabadan iki kişi gönderilir (kuda). Kıza
istekli olanlar yurda varmadan attan
iner ve ağır ağır yaklaşır. Kapıdan
girer girmez dururlar, biri ayakta iken
piposunu doldurur diğeri de elindeki kavı ateşler. Bu durumda kızın
babasına yaklaşarak onun önünde

sol dizleri üzerine çökerek derin bir
şekilde eğildikten sonra biri şunları
söyler:
“Evinin eşiği önünde
Şimdi diz çöküyorum,
Senin evine geldim,
Baylığına sevindim.
Senin evine geldim,
Evinin başını istemek için.
Çözülmez bağlarla
Sağdıçlık bizi bağlasın;
Yanaklar nasıl ayırmazsa,
Zırhın yakası nasıl kopmazsa,
Bizi de akrabalık bağlasın!
Kayın kabuğu katları gibi sağlam,
İnce çift dikiş gibi sık olsun!
Niyetim bıçağın sapını istemektir!
Kazananın kulpunu istemektir.
Çoktan beri savaş sürdü,
Dokuz nesli güreştirdi,
Şimdi barış kuralım,
Artık akrabalık kuralım,
Bize cevabını ver!”
O bunları söylerken piposunu kızın
babasına uzatır, diğeri de, isteğin kabul edildiğine işaret olmak üzere pipo
alındığı zaman derhal yakmak üzere
süngeri hazır tutar. Genellikle baba
pipoyu hemen alır, çünkü resmi istekten önce artık gizlice konuşulmuş
olur. Eğer böyle bir durum olmamışsa, ana, kız ve akrabalarla konuşmak
için biraz izin ister. O zaman akrabalar komşu yurtta toplanarak görüşürler. Sonra yurda dönerek pipoyu
alır ve ağzına götürürken konuklar
tarafından yakılır. Şimdi kalın (güvey
tarafından kızın babasına verilecek
para ya da hayvan) ve çeyiz (enci
koncı) üzerinde konuşma başlar.
Para işi çözümlendiği zaman, hepsi
de bir halka olarak ateşin çevresinde
toplanırlar. Kızın babası, sağdıçlara
ikramlarda bulunur. Bunun üzerine
sağdıçlar babanın yurdundan ayrılarak güveyin yurduna gider ve aynı
törenle babanın koşullarını bildirirler. Koşullar kabul edildikten sonra
kalımın yalnız miktarı değil, ödenme
zamanı da belirlenir.
Bu olaydan sonra gençler nişanlanmış sayılır. Güvey (koltu) gelini
(sırgalı) ziyaret edebilir, fakat yurtta
ancak akşama kadar kalmak hakkına sahiptir. Kızın babasına ödeme
yapıldıktan sonra düğün düzenlenir.
Güveyin babası, oğlu için yeni bir yurt
yapar ve servetinin bir kısmını ona
bırakır.
Sonra düğün gününde, güvey iki deli-
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kanlının eşliğinde gelinin evine gider.
Onlar, yaklaşık yurda yüz adım kala
durarak attan iner ve düğün şarkıları
söyleyerek yaklaşırlar:
Ormanda değerli olan nedir?
Güzel samur değerlidir.
Halkta değerli olan nedir?
Altı örgülü kız değerlidir.
Ormanda ne değerlidir?
Dört ayaklı samur değerlidir,
Halkta ne değerlidir?
Dört örgülü kız değerlidir.
Beyaz otu yolan
Beyaz at, söyle neredesin?
Ensesinde sarı saçlı
Gelin, söyle neredesin?
Mavi otu yolan
Mavi at, söyle neredesin?
Ensesinde kara saçlı
Gelin, söyle neredesin?
Gelinin ana babası yurttan çıkarak
güveyi kapının önünde karşılarlar.
Güvey törenle yurdun içerisine alınır,
ikramlar edilir ve kızın babası gelini
güveye teslim eder. Bundan sonra
genç çift bütün akrabalarla birlikte
güveyin evine gider. Gelin, ilginç
bir şekilde süslenmiş at üzerinde
götürülür. Güveyin iki arkadaşı kendi
önlerinde ve eğerin üzerinde ikişer
küçük kayın ağacı tutarak atın iki
tarafında yürürler. Bu kayın ağaçlarına, gelinin önüne gelecek şekilde bir
perde konmuş olur. Gelin, at üzerinde
gittiği sürece ne yolu ve ne de kendisi
için hazırlanmış yurdu görmemelidir.
Bu gelin alayını, akraba ve dostlardan oluşan büyük bir kalabalık
izler. Kayınbabanın yurdu akraba
ve dostlarla dolar. Ayrılırken ana ve
baba vedalaşır ve kıza yabancı yerde
nasıl yaşaması gerektiği konusunda
öneride bulunurlar. Gelin, kayınbabasının yurduna girdikten sonra ocağın
önünde yere kadar eğilir. Bunun üzerine kayınbaba ya da akrabalardan
biri gelini kutsayarak şunları söyler:
Allah’ın gözleri sana baksın,
Yaşlıların kutsaması sana konsun,
Yüksek tanrının gözleri sendedir!
Yüksek adamların kutsaması sendedir!
Oturduğun yerin külü bol olsun!
Koyun ve kuzu sürülerinden
Daha çok neslin olsun!
Yabanıl horozun yavrularından
Daha çok çocuğun olsun!
Otlaktaki çalılıklardan daha sık,
Tarladaki ekinden daha sık olsun!
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Önünde her zaman ay ışıldasın!
Arkanda her zamanda güneş parlasın!
Önünde, mantonun eteğinde çocuklar,
Arkanda, hayvanlardan sürüler bulunsun!
Üç yaşlık atlar kulun doğursun!
Dört yaşlık atların tohumlar bulsun!
Elbisen her zaman temiz kalsın!
At sürülerin artık zayıflamasın!
Arkan tembelleşmesin!
Hayatın uzun olsun!
Günlerin sonsuz olsun!
Alınacak şey kalmadığı zaman da
almalısın,
Tutulacak şey kalmadığı zaman da
tutmalısın!
Aklın çabuk işlesin,
Ruhun çabuk kavrasın!
Akrabaların seninle çekişmesin,
Omuz bağların seni ezmesin!
Altındaki yer demir gibi sağlam olsun!
Sana karşı gelenlere demir gibi davranmalısın!
Mangalın taş gibi sağlam olsun!
Külün yığınlar yapsın!
Yaşadığın yer sıcak olsun!
Ateşin her zaman sıcak versin!
Gıdan besleyici olsun!
Aşların bol bol aksın!
Evinde elbisen çok olsun!
İçine girdiğin ev ne güzeldir!
Tanrı seni kuvvetlendirsin!
Bir ardıl doğurasın,
Kolundan hasta olmayasın!
Koltuk altların ağrımasın!
Haşmetli bir oğlun olsun!
Birçok şölen hazırlayasın!
Yüz, yüz yıllar yaşayasın!
Hızlı bir yarış atına binesin!
Bu sözlerden sonra kızın babası
ikram yapar. Herkes ikram gördükten
sonra, evli çift törenle kendilerinin
yeni yurduna götürülür. İki kayın ağacına takılı perde bu kez de önlerinde
taşınır. Genç kadın, yurda girdikten
sonra ocağın önünde eğilerek ateşe
bir parça et atar ve birkaç damla
kımız döker. Bunun üzerine yeni evlilerin yatağı önüne beyaz örtü takılır.
Bütün bunlar yapıldıktan sonra, evli
çift ev sahibi olarak yerlerini alırlar.
Tören, zengin Altaylılarda günlerce
süren bir şölenle sona erer. Yurt
genellikle konukların hepsini de
almadığından, dışarıda açıkta da büyük kazanlar kaynar ve her kazanın
çevresinde konuklar toplanır. Bu gibi
şölen, özellikle akşamları bir asker
karargâhını andırırmış.
Altaylı öldükten sonra dul kadın,
ceset yurtta kaldığı sürece kocası için

ağlamak zorundadır. Örnek olarak şu
ağıtı alıyorum:
Kahramanım hayatta iken,
Altın yakalı ipek kürk giyerdim
Fakat o öldükten sonra
Aşağı köleler gibi
Deriden kaput giyerim.
Kahramanım hayatta iken,
Çinlilerin ekmek ve pirincini yerdim.
Kahramanım güzel ve görkemliydi,
Ocağımız neşeli idi,
Ambarında mallar çoktu,
Kocamın gölünde
Kuğular yüzemezdi,
Fakat şimdi onun üzerine
Kötü karga bile uçuyor.
Kocamın gölünde
Kaz bile yüzemezdi,
Fakat şimdi onun üzerine,
Kötü karga bile uçuyor.
...

Gömme iş gizlice ve hiçbir tören
yapılmadan yerine getirilir. Altaylılar
ölülerini genellikle dağ üzerinde ki
gizli yerlerde toprağa gömerler, ölü
tam giyinmiş şekilde mezara konur ve
yanına, yol için torba yiyecek de yerleştirilir. Zenginler birlikte binek atı
da gömerlermiş. Ölünün dört değnek
üzerine kurulmuş iskeleye yerleştirilmekle gömme âdeti Altay’da ancak
bazı yerlerde uygulanırmış, ben buna
ancak Soyonlar arasında rastladım.
Ancak ölü gömüldükten sonra akraba
ve komşular yurtta toplanarak şölen
düzenlerler. Geride kalanlar, şölenden
sonra yurdu Şamanlara temizlettirerek başka bir yere taşırlar. Ağaç kabuğundan ve kütüklerden yapılmış olan
yurtlar, aileden birinin ölümü üzerine
terk edilerek olduğu yerde bırakılır
ve aile kendisine başka bir yerde yeni
bir yurt yapar. Örneğin 1870 yılında
Aşyaktu’dan geçerken, o sırada sahibi

ölmüş olduğu için Kurtu-Zaysan’a ait
ağaç direklerinden yapılmış güzel bir
yurt olduğunu gördüm.
Doğudaki diğer Türk boylarından
olan Teleütler, Altay’ın kuzey doğusunda yaşayan Tatarlar ve Abakan
Tatarları, Altaylılar gibi ayrı bir halk
oluşturmayıp, dağınık birçok kabile
ve kabilecikler olarak bulunur.
DOĞUM

Bir kadın doğuracağı zaman bütün
kadın akrabalar yurdun içinde toplanır, erkekler dışarıda kalır. Yurdun
dışında bulunan erkeklerin görevi,
herhalde çevredeki kötü ruhları
kovmak olsa gerektir, çünkü kadının
ağrısı başlar başlamaz korkunç bir
gürültü kopararak yurdun çevresinde koşmaya başlarlar ve tüfek de
patlatırlar. Bu gürültü çocuk doğuncaya kadar devam eder. Yurttaki

lohusa ise çeşitli baskı, oğuşturma
ve zor durumlara sokularak eziyet
çeker. Çocuğa ad verme genellikle
hemen doğduktan sonra aile başkanı tarafından yapılır. Ya doğumdan
sonra yurda ilk giren kişinin sözü, ya
palta (balta), mıltık (tüfek) gibi ilk
söylenen bir eşya adı ya da doğumdan sonra ilk gelen kişinin ilgi çekici
bir sözü isim olarak takılır, örneğin
Sarıpaş (Sarıbaş) gibi. Önceki çocuklar ölmüşse, yeni doğana, kötü ad
takarlar, örneğin Palçık (Balçık) gibi.
Yukarda anılan kişi Rus ise Rusça ad
da takılır, örneğin: Muklay (=Nikolay),
Mulkolka (=Nikolka), Pabıl(=Pavel)
gibi. Zenginler ad verme dolayısı ile
toplantı düzenlerler, çocuğun adı
burada törenle ilan edilir.
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Mehmet Esen

Çınarlı şehrin
efsaneleri
Kadim şehirler vardır,
asırlarca sokaklarında
dilden dile tarihi hikayelerinin anlatıldığı.
Ruhaniyetli şehirler
vardır, her sakinin
kulağına sırlarını üflemese de varlıklarına
dinginlik katan. Medeniyetlere beşik olmuş
şehirler vardır, her taşında bu izleri rahatlıkla okuyabileceğimiz.
Tıpkı Bursa gibi…
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ice seyyahın kaleme aldığı, güzelliklerini dile getirirken
zorlansalar da değerini kendi üsluplarınca yorumladığı notları arasında yer alan Bursa’nın tarihi anlatıları
arasında efsaneler önemli bir yer tutar. Homeros’tan
Strabon’a, Sarı Saltık’tan Evliya Çelebi’ye, Hanibal’den Prusias’a,
Somuncu Baba’dan Emir Sultan’a kadar anlatılagelen efsanelerin
beşiğinde bir şehir elbette ruhaniyetli, kadim ve zengin bir şehirdir. Bursalıların yüzlerce yıl anlattığı ve şehrin hafızası olan efsanelerden bazıları şunlardır:

Bursa’nın Kuruluşu

Bergamalı bir çoban, bir akşam sürüsünü toplayıp kente dönerken, sürüsünden iki koyun kaçıp kral sarayının iyi bakımlı bahçesine girer. Bunun üzerine koyunlarıyla birlikte onu kralın karşısına çıkarırlar. Kral, koyunların bir kısmının kesilip yoksul halka
dağıtılmasını ve çobanın da, kalan koyunları ve ailesiyle birlikte
bilinmeyen bir ülkenin sınırlarına götürülüp orada bırakılmasını
buyurur.

Zavallı çoban hiç bilmediği ülkenin ormanlarına daldığında karşısına nelerin çıkacağı korkusuna kapılmakla beraber, kellesini kurtarıp böyle garip bir cezaya çarptırıldığına seviniyordu. Günlerce
ormanlar, yüksek otlu vadiler içinden geçtikçe gerek ailesinin
gerekse koyunlarının daha güzel ve daha rahat karınlarını doyurabilecekleri tabii bolluğa da şaşırıyordu. İşte bu bolluk ve güzellik
içinden geçerek en bola ve en güzele varmaya uğraştı. Gele gele de
Uludağ eteklerindeki, bugün Tahtalı ve Çalı köylerinin bulunduğu
yere vardı. İşte burası cenneti. İnsan, burada ölmeden yüzlerce yıl
yaşayabilirdi. Bursa’yı bu çoban ve ailesi kurmuştur.
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Bursa’ın Fethi
Bir aşiret reisi olarak oturduğu Söğüt’te kabına sığmayan, kısa zamanda
çevresindeki Bizans kalelerini birbiri
ardınca fethederek bir devlet kuran
Osman Gazi:
“İlle de Bursa!..”

Diyor, başka bir şey demiyordu.
Bursa’ya bu kente aşık olmuştu. Onu
fethetmeden ölmek istemiyor, oğulları, silah arkadaşları kale üstüne kale
aldıkları halde, hiçbiri onu tatmin
etmiyordu. Bursa alınmalı, saltanat
sancağı burçlarına dikilmeliydi. Ancak o zaman gözüne uyku girecek, o
zaman beyliği beylik, devleti devlet
olacaktı.

Gel velâkin Bursa kalesi bir türlü düşmüyordu. Şehir bugünkü Tophane’nin
bulunduğu tepenin ortasındaki Aya
Ellia Manastırı’nın etrafında toplanmış, çevresi kalın, yüksek surlarla kuşatılmıştı. Üstelik Bizanslılardan bol
yardım görüyor, dayandıkça dayanıyordu. Bursa tekfuru Bursuk inat bir
kefereydi. Şehir her taraftan sarıldığı,
halkı aç susuz kaldığı halde teslim
olmuyordu. Osman Gazi biliyordu ki,
halkın bu işte kabahati yoktu. Tekfur,
halı zorla savunmaya götürüyordu.
Muhasara on yıl sürmüştü, ama o
da ihtiyarlamış, sıkıntısından niksir
hastalığına yakalanmıştı. Son bir defa
daha Bursa Kalesi’ni seyretti. Yanındaki genç şehzadesi Orhan’a son vasiyeti şöyle oldu:
“Ben ölüyorum artık! Esef etmiyorum, çünkü senin gibi bir halef bırakıyorum. Adil ve merhametli ol. Bu
şehri kan dökmeden al. Ancak o zaman ruhum sükûn bulacaktır. Beni de
şu gümüş kubbeli manastırın altına
defnedersin.”

Söğüt’e döndüler, o gün akşam Osman
Gazi, gözleri açık ruhunu teslim etti.
Bu bir baba vasiyetiydi. Babasının
tahtına oturan Orhan Gazi, bu vasiyeti
yerine getirecekti. Bursa kalesi yeniden kuşatıldı. Kalenin bütün bağlantıları kesildi. Kan dökmek istemiyor,
sulh yoluyla teslimini arzuluyordu.
Kuşatma iki yıl sürdü. Bu süre içinde
Bursa halkı, aç, susuz, perişan kılıyor,
Türklerin bir an önce Bursa’ya girmelerini gözlüyorlardı. Son olarak Orhan
Gazi, yakın arkadaşı Köse Mihal’i Tekfur’a gönderdi:
Git söyle, inat etmesin. Er geç kale
bizimdir. Baş yarılmadan, kan dökül90 Bursa Günlüğü

meden teslime razı olursa, kimsenin
kılına dokunulmayacak dileyen şehirde kalacak, dileyen gidecek. Bu son
sözüm, ondan sonrasını kendi bilir…”
Dedi. Köse Mihal biraz sonra geri
dönerken, Bursa Kalesi’nin kapıları
da Türklere açılıyordu. Tekfur çaresiz
razı olmuştu.
Yıl 1326, aylardan Nisan… Bursa
halkı, kurtarıcılar olarak Türk leventlerini alkışlarla karşılıyor, üzerlerine
demet demet çiçek serpiyordu.
Bursa fethedildiği gün, hemen kazanlar kaynatılarak aç halka yemek
verilmeye başlandı. Orhan Gazi’nin

kendi eliyle halka yemek dağıttığı
söylenir. Kısa bir müddet sonra da
Osman Gazi’nin henüz çürümemiş
cesedi, Söğüt’ten getirilerek Aya Ellia
Manastırı’nın gümüşlü kubbesi altına
gömülür. Manastır’da cami olmuştu.
Bir vasiyet yerine getirilmiş, tarihe
bir adalet ve merhamet destanı yazılmıştı.

Irgandı Köprüsü

Orhan Gazi’nin Bursa’yı aldığı sırada,
Tanrı uğruna savaşan yiğitlerden
biri her zaman hamama giderken bir
köprü üzerinden geçer ve geçerken
de köprünün altından doğru bir ses

duyarmış… Ses dermiş ki:

“Çıkayım mı, geleyim mi?” Yiğit
günün birinde kılıcını çekip “Çık
bakalım, gel bakalım!” diye gürleyip
direklerden birine vurur. Vurur vurmaz da yer ırgalanıp, sallanır. Büyük
bir hazine ortaya dökülür. Bu hazineye sahip çıkmadan önce gidip Orhan
Gazi’ye haber verir. O da : “Ne hayır
ettin? Allah sana kısmet vermiş. Git
bunu Bursa’da hayrata harca!” diye
buyurur. Ondan birini devlet hazinesine verdikten sonra geri kalanı ile
de bu, her gün üzerinden geçtiği ve
içinden hazinenin saçıldığı köprüyü
onarır. Köprünün, altınları saçarken
sallanması nedeni ile de köprüye “Irgandı Köprüsü” adı verilir

İnegöl

Uludağ eteklerinde bir ova üzerine
kurulmuş olan bu şirin ve tarihi kasabanın adı, Bizanslılar zamanında
Ankılikoma imiş…

Halkın rivayetine göre, kasabayı zapt
etmek isteyen Osmanlı kuvvetlerine
karşı Ankılikoma (İnegöl) Tekfuru,
savunmak için, Yenişehir yolu üzerinde Boğazköy yakınındaki Delikli Kaya
Boğazı’nı kaplayarak İnegöl’ü sular
altında bırakıyor… Yer yer göller peydah oluyor… İşte bu gölleri gören ilk
Türk cengâverlerinden biri:

“Eey… Ne göl. Ne göl…” diye haykırıyor ve o gün bu gün kasabanın
adı “İnegöl” kalıyor. Gerek İnegöl’de
gerekse Bursa’da ve Bursa’nın çevresinde İnegöl’e hala “Eynegöl” diyenler
sayılamayacak kadar çoktur…
Yine halkın ağzında dolaşan diğer bir
efsaneye göre de, Yıldırım Bayezid,
Timur’a esir düştükten sonra, şehzadeleri arasında saltanat hırsıyla vuku
bulan kardeş kavgaları esnasında,
İnegöl’ü elinde bulunduran Çelebi,
burasını diğer kardeşlerine kaptırmamak için aynı usulü tatbik ederek
kasabayı göller içinde bırakmış ve
“Eynegöl” ismi de o zamandan kalmıştır.

Büyük İskender’in mirasçıları önce
imparatorluğu egemenlikleri altına
almak için birbirleri ile savaştılar.
Antigonia sadece 15 yıl varlığını
sürdürebildi. Lysimakhos İÖ 301 de
Hypsos Savaşı’nı kazanınca kenti yönetimi altına aldı. Lysimakhos İznik’i
restore ederek yeniden düzenledi ve
kendi zamanının geleneklerine göre,
kente karısının ismini verdi. Böylece
iznik Nikaia olarak adlandırıldı. Nikaia “Zafer Ülkesi” anlamına da gelir.
Homeros’un İlyada Destanı’na göre
İznik’te veya İznik yakınlarında İÖ.
1250 tarihinde antik bir kent vardı.
Bu kentin adı da Askania idi. Akalıların Truva’ya savaş ilan ettiğini ve işgal
için hazırlıklara başladığını duyan
Askanyalılar, hemen harekete geçerek
Truva’ya yardıma giderler. Yaklaşık
10 yıl süren savaşta pek çok Askanyalı ölmüş ve savaşın sonunda Truva
Kenti Akalılar tarafından yağmalanarak büyük acılar yaşanmıştı. Pek az
Askanyalının sağ kurtulduğu bu savaşın sonunda oğullarının, eşlerinin,
babalarının acısına gözyaşı döken
Askanyalıların ıstırabı Posedion’u
derinden sarsar. Bu gözyaşlarının bir
damlasını bile toprağa karıştırmayarak kentin dibinde biriktirir ve Bugünkü İznik Gölü’nü oluşturur.

Nilüfer

Zamanın birinde ulu bir dağın eteğinde, yanında berrak bir nehrin aktığı
güzel bir şehir kurulmuş… Zamanla
daha da güzelleşmiş ve çinileriyle
meşhur olmuş, bu şehir. Günün birinde Hakan’ın oğlu bu şehri ziyarete gelmiş. Şafak sökerken nehirde

gezintiye çıkan Hakan’ın genç oğlu,
güzel mi güzel bir balıkçı kızıyla karşılaşmış. Daha ilk karşılaşmasında
birbirlerine büyük bir aşkla bağlanmışlar. Günlerce bu nehrin kıyısında
buluşmuşlar… Onların her buluşmasında kuşlar daha bir güzel, daha bir
ahenkle öter, nehir daha bir güzel
sesler çıkartarak akarmış.

Sonunda öyle bir gün gelmiş ki Hakan’ın oğlu, sevdiğinden habersiz
sarayına dönmüş. Nilüfer adındaki
genç kız, günlerce nehir kenarında
sevdiğini beklemiş, onun hasretiyle
yanıp tutuşmuş. Kuşlar ipeksi kanatlarını sallayarak ona sevdiğinin adını
fısıldamışlar. Hasretle nice uzun günler geçirmiş genç kız. Sonunda hasreti
ve aşk ateşi yüreğine sığmaz olmuş.
Kurtuluşu ölümle bulmuş ve kendini
nehrin köpüklü sularına bırakmış.
Günlerce genç kızlar Nilüfer’in yasını
tutmuşlar…
Günden güne Nilüfer’in efsanesi
yayılmış ve sonunda genç Hakan’ın
kulağına kadar ulaşmış. Hakan’da
sevdiği kızın adını ölümsüzleştirmek
için nehre Nilüfer adını koymuş. O
zamandan beri de bu nehrin adı “Nilüfer” bilinir.

Uluabat (Apolyont) Gölü

Efsaneye göre, Marmara Denizi’nin
güneyinde bulunan Odryses Çayı,
Bandırma’dan denize dökülürmüş.
Bugünkü Ulubat Gölü’nün olduğu
yerde Apollonia Krallığı, Odryses
Çayı’nın bulunduğu yerde de Melde
Krallığı varmış. Melde Kralı, Apollonia
kralının kızını oğluna istemiş. Ancak

İznik Gölü

Antik çağların büyük coğrafyacısı Strabon`a göre İznik Büyük
İskender’in mirasını ele geçirmek için
savaşan kumandanlardan Antigonos
Monophthalmos (tek göz) tarafından
İ.Ö 316 yılında kuruldu. Bu çağın geleneklerine göre kurucusu Antigonos
nedeniyle de ANTİGONiA adını aldı.
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kız, bu izdivaca razı olmadığı için
prensle evlenmek istememiş. Apollonia Kralı da kızını korumak için, bir
tepe üzerinde saray yaptırarak kızını
buraya saklamış. Bunun üzerine çileden çıkan Melde Kralı, oğluna istediği
kızı alamamaktan dolayı kırılan gururunu onarmak için intikam alma
yoluna gitmiş ve Odryses Çayı’nın
yolunu değiştirip Apollonia kentinin
bulunduğu topraklara akmasını sağlamış. Böylece tüm Apollonia toprakları sular altında kalırken prensesin
bulunduğu sarayın çevresi sularla
çevrili birer ada olarak kalmış. İşte
efsaneye göre Ulubat Gölü de böyle
oluşmuş.

Şahit Kayalar

Bir zamanlar Uludağ’ın eteklerinde
bir çoban, her gün hayvanlarını otlatarak, tekrar Bursa’ya inermiş. Hayvanların arasında “Sarıkız” diye bir
inekte varmış… Çoban, yine bir gün,
inekleri otlatmak üzere dağa gitmiş.
O gün Sarıkız hastalanmış. Çoban
inekleri dağdan indirmiş. Geceleyin,
Sarıkız ölmüş! Sarıkız’ın sahibi çobanı
mahkemeye vermiş. Çoban itiraz etti
ise de, suçsuz olduğuna inandıramamış. Çoban’a, Mahkeme Heyeti, şahidi
olup olmadığını sormuş. Çoban da;
“var” demiş…
Mahkeme Heyetini, çoban dağa götürmüş. Tam ortaya vardıklarında,
çoban, kayalara doğru yönelmiş ve
demiş ki:

“Ey kayalar, sizler gördünüz, Sarıkız’ı
ben mi öldürdüm?”

Bir an sessizlik olmuş ve büyük bir
gürültüyle, taşlar üzerine doğru yuvarlanmaya başlamış. Mahkeme Heyeti oradan hemen kaçmış ve çobanın
suçsuzluğu ispatlanmış. O günden
sonra, Çoban’a şahitlik yapan kayaların bulunduğu bu yere “Şahit Kayalar”
ismi verilmiştir.

Dua Çınarı

Ulu Camii inşaatında, ufak fırınında
ekmek pişirerek çalışan binlerce işçiyi doyuran Somuncu Baba’nın Camide ilk namazı kıldırması Emir Sultan
tarafından padişaha tavsiye edilmesiyle, bu görevi yerine getirdikten
sonra ortadan kaybolur. Halktan büyük bir topluluk onun aramaya başlarlar. Kuzgunluk sırtlarındaki fırınına
bakarlar, orada da yoktur. Somuncu
baba ile birlikte, çınar ağacından yapılan, ateş karıştırmaya yarayan so92 Bursa Günlüğü
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panın da yerinde olmadığını görülür.
Aramalara devam eden halk, Somuncu Baba’yı bugün çınarın bulunduğu
yerde bulur. Kendisine “Bizleri terk
ediyorsun, beri bir dua ediver de öyle
git” derler. Bunun üzerine dua eden
ve elindeki kuru fırın sopasını oraya
saplar, kalabalıkta kaybolur. O kuru
sopa kısa zamanda yeşerir, büyür,
kısa zamanda günümüzdeki “Dua
Çınarı” olur.

Eskiden, askere, hacca gidenler, şehir
dışında bulunan bu çınarın yanında
toplanır, yemekler yenir, dualar edilir,
askerler ve hacılarla helalleşirlermiş.
Çünkü askerden ve hacdan dönmek

nasip olmayabilir, yolcular aylar ve
yıllar sürermiş… İşte bu nedenle,
helalleşerek, yolcuların gönderildiği,
dua edildiği bu yere “Dua Çınarı” denmiştir.

Eskicibaba Çınarı

Orhan Cami’nin kuzey doğusunda,
bahçenin köşesindeki çınar, halk
arasında “Eskicibaba Çınarı” olarak
anılmaktadır. Bunun nedeni de bundan uzun yıllar önde içinde eski ayakkabı tamir eden ve Orhan Camii’nde
müezzinlik yapan Mustafa ismindeki
bir ihtiyarın bu çınarın içine girip bir
daha ortaya çıkmasıdır. Halk, içi baca
gibi açık olan u çınardan kendisinin
göğe çekildiğini düşünmektedir. Çevresi 9,8 metre olan çınarın yedi ana
kolu vardır.

İnkaya Çınarı

Çekirge’de Uludağ yolu üzerindeki
İnkaya köyünde, köyün ismi ile bilinen
çınara “İnkaya Çınarı” denir. 600 senelik çınarın gövde çevresi 9,45 metre,
çapı 3 metredir. 13 ana kola sahiptir.
Çınar, eskiden harman yeri olarak
kullanılan yere gölgelik yapsın diye
dikilmiş. Uzun yıllardır kayalık olan
arazinin alt kesimlerindeki su sızıntıları ile devamlı beslenerek, bu gün
Türkiye’de ve dünyada bu kadar yaşlı
fakat bu kadar gürbüz çınarlar içinde
önemli sırayı almaktadır.
İstiklal Harbi yıllarında çınar kurşunlanmış, Yunanlılarca kurşunlanan
yerlerden günlerce su akmış… Halktan bazıları çınarın düşman işgaline
ağladığını söylemiştir. Çınar’dan semerlik kesen bir kişinin de kısa sürede öldüğü, en son çınar yakınında
yapılan çeşmeye içi oyularak yapılan
yalak yeşermiş ve yavru çınar olarak
büyümeye başlamıştır…

Ulufeli- Koğuk Çınar

Başarılı bir seferden dönen Yıldırım
Bayezid, bu seferin sonunda Bursa’ya
gelmiş ve o sene dünyaya erkek çocuk
getiren annelere maaş bağlayacağını
emreder. Bunun üzerine bütün anneler bebekleriyle padişahın huzuruna
gelmiştir. Bunların arasında da yetmişlik dul bir ihtiyar kadın varmış.
Padişah dikkatini çeken bu kadına
şöyle bir soru yöneltmiş: “Nineciğim,
sen hem çok yaşlısın, hem de dulsun,
nasıl çocuk doğurursun?” demiş. Bunun üzerine, ihtiyar kadın da, “Doğru,
ben çocuk doğurmadım fakat onun

Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in çizimlerinden (Kaynak: Bursa Defterleri)

kadar değerli bir ağaç diktim”
der. Padişah da, ağaç sevgisini
evlat sevgisiyle bir tutan bu yaşlı
kadının ödüllendirilmesini ve
maaşları bağlanmasını emretmiş, daha sonraları yeniçerilerin maaşları bu ağacın altında
verilmeye başlamış, böyle de
“Uluferli Çınar” olarak anılmış.
Fakat büyük bir yangına maruz
kalan çınarda geniş bir oyuk
açılmış, o günden beri de çınarın
ve etrafında kurulan semtin adı,
“Koğuk Çınar” kalmıştır.

Yürüyen Çınar

Vakti zamanında İznik’ten koyun güden bir çoban varmış. Her
gün bütün kasabanın koyunlarını toplar kırlara götürür, otlatır
yeniden getirirmiş. İhtiyar bir
kadın da bu çobana koyunlarını
katmak ister. Çoban:
-Teyze, sen katma! Bakarsın kurt
yer? Der. Birkaç defa tekrar eder.
Nihayet kadın:

-Yirse yir, diyerek koyunlarını
çobanın sürüsüne katar. Kötü tesadüf, kadının koyununu kattığı
gün kurt yer. Çoban, koyunu kurt
yedi dediyse de inandıramaz.
Kadın mahkemeye gider. Çoban,
koyunları kurdun yerdiğini tekrarlar. Şahit isterler. Çoban, mahkeme heyetini çınarın yanına
götürür. Çınara:
-Ey çınar! Koyunları kurdun yidiğini söyle, der. Bunun üzerine
çınar bir adım atar, olay doğrulanır. Çoban da kurtulur.
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Kültür ve sanat
etkinlikleri

Haber

Dünden Kalanlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 ayda hayata geçirilen projeler,
kentin sosyal ve kültürel hayatına renk kattı. Bir taraftan restorasyonu tamamlanan İnegöl’deki Cafer Paşa Hanı ilçe halkının hizmetine açılırken, düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler toplumun tüm kesimlerini kucakladı.

Defterdarlık binası ‘müze’ oldu

B

ursa'da 1926 yılında defterdarlık
binası olarak inşa edilen, uzun
süre Maliye Bakanlığı’na bağlı
olarak ekonomiye hizmet veren tarihi
bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapılan düzenlemenin ardından kent
kültürüne hizmet vermeye başladı.
Bursa'nın kalbi olarak nitelendirilen
Heykel'deki Kent Müzesi'nin hemen
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karşısında bulunan ve uzun yıllar
Maliye Bakanlığı'nın defterdarlık olarak kullandığı bina, Bursa Büyükşehir
Belediye Meclisi'nin kararıyla Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçmişti.
Bakanlıktan tahsisi alınan binanın,
Kent Müzesi'nin ek binası olarak
hizmet vermesi kararlaştırmıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapı-

lan hummalı çalışmaların ardından
tarihi yapı, yenilenen yüzüyle kültüre
hizmet vermeye başladı. Kent Müzesi
ek binası, açılışına özel iki önemli
sergiye de ev sahipliği yaptı. Türk
Resim Sanatının ünlü iki ressamı
Ressam Malik Aksel ve Ressam Ömer
Kaleşi’nin bazı tablo ve koleksiyonları
müze envanterine geçti.

Köy kültürü ‘Harman Yeri’nde

B

ursa Büyükşehir Belediyesi'nin
ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü
gerçekleştirilen etkinlik, kentin
kültürel kimliğini tüm yönleriyle gözler
önüne serdi. Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program,
Bursa'nın geleneksel köy kültürünü,
insanların hayatlarından örneklerle
sahneye taşıdı. Doğumdan ölüme kadar
tüm hayati konuların işlendiği etkinliğin içeriği, aralarında gönüllülerin de
bulunduğu bir ekip tarafından onlarca
köy gezilerek derlendi. Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos
AKKM) canlandırmalarla sahneye taşınan Harman Yeri, gelin alma törenlerin-

den çocuk oyunlarına kadar yöresel tüm
detayları orijinal haliyle vatandaşlarla
buluşturdu. Kentin folklorik özelliklerinin sunulması açısından önem taşıyan
programda, köylerde tespit edilen ve
yeniden düzenlenerek seslendirilen
türkü ve ninniler de katılımcılara
sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Karagöz
Halk Dansları Topluluğu'nun yorumladığı halk dansları da izleyenlerden
alkış topladı. Renkli görüntülere sahne
olan programı; Delice, Yağcılar, Dağdibi,
Kocakavacık, Kıranışıklar, Kemaliye,
Ağaçhisar, Dağgüney, Küçükorhan, Merkez Akalan, İshaklar ve Çatalsöğüt köy
sakinleri izledi.

‘Yok Yere Temaşa’ kırdı geçirdi

B

ursa’da son 4 ay içinde 8 oyunla 143 gösterim yapan, ilçe
turneleri ile Gemlik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir,
Mudanya, İznik, Gürsu ve İnegöl’de
izleyiciyi tiyatro ile buluşturan ve 19
bini çocuk toplamda 28 bin izleyiciye
ulaşan Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatrosu, bu kez farklı bir konseptle tiyatro severlerin karşısına çıktı.
Alternatif oyun türleri arasında yer
alan modern doğaçlama tiyatroya ait
tiyatro sporu ekibi olarak izleyiciy-

le buluşan ‘Yok Yere Temaşa’da iki
takıma ayrılan oyuncular, seyircinin
yönlendirmesiyle doğaçlama olarak
performans sergiledi.
Görükle Gençlik Merkezi’nde ilk
oyunlarını sergileyen Yok Yere Temaşa ekibinde İlke Özkaya, Sergen
Bölük, Tuba Bayram Böbek, Volkan
Yıldız, Faruk Oğur, Müge Açıkdüşünenler ve Yüksel Hakverdi rol
aldı. Haluk Sayılır’ın ışıkta Gürkan
Sargın’ın ise seste görev aldığı oyun
tiyatro severlerden tam not aldı.

Asım'ın nesli salonlara sığmadı

A

tatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte,
Türk edebiyatında önemli yeri
bulunan "Yedi Güzel Adam"dan biri
olan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim
Politikaları Kurulu Üyesi yazar Rasim
Özdenören sevenleriyle buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı etkinlik, adeta gençlerin akınına uğradı. Salon programdan
saatler önce hınca hınç dolarken,
Rasim Özdenören, okuma alışkanlığının daha ilkokul öncesinde başladığını
anlatarak söze başladı.
Dayısının verdiği kapağı yırtık bir
kitabın kendisine okuma sevgisini aşıladığını dile getiren Özdenören, "Her
şey bir istidat meselesi. Ressamlık bir

istidat meselesi, musikişinaslık bir
istidat meselesi. Okumak bizde bir tür
hayat tarzı haline geldi. Bir meselen
varsa kitap okursun. Bir meselen varsa
tiyatro veya sinema oyuncusu olursun,
bir meselen varsa beste yaparsın. Mühendislik okuyor arkadaşlar, tıp okuyor,
ilahiyat okuyor. Niye bu meslekleri okuyor bunun bir cevabını vermesi lazım.
Şayet ben bu alanda geçimimi daha
rahat temin ederim diye okuyorsa,
geçimini temin etmekle ömrünü doldurabilir. Ama diyorsa ki ben hukuk okuyorum, avukat ya da hakim olmak için
değil, hukukun künhüne vakıf olmak
için, bu kişi geçimini de temin eder. Her
şey insanın bir meselesi olması noktasında düğümleniyor" diye konuştu.

Yaşam Kültürü

Müzesi’ne rekor bağış

B

ursa’da Yaşam Kültürü Müzesi, müze severlerden yoğun
ilgi görüyor. Ziyaretçilerini
yıllar öncesinde nostaljik bir yolculuğa çıkaran ve kent kültürünün
gelecek nesillere aktarıldığı müze,
asırlık mimarisi ile de dikkat çekiyor. 19. yüzyıl geleneksel Türk
Mimarisinin güzel bir örneği olan
Hasan Eşref Efendi Konağı’nda
projelendirilen müze, ilk yılda 12
bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Nostaljik eşyalarla dolu tarihi binada
‘yaşayan müze’ kavramına uygun
projelendirilen Bursa’da Yaşam
Kültürü Müzesi, kent insanının
gelenek ve göreneklerinden kesitler sunuyor.

Bursa müzesine sahip çıktı
Tarihi atmosferi, asırlık mimarisi
ve adeta Bursa’nın geçmişine uzanan hikâyeleri ile Bursa’da Yaşam
Kültürü Müzesi, müze dostlarının
bağış ve önerileriyle her geçen gün
daha da zenginleşiyor. Müzeye
kurulduğu günden buyana teşhir
edilmek üzere, içinde tarihi eşya ve
objelerin bulunduğu yüzlerce bağış
yapıldı. Eski Bursa evlerinin vazgeçilmez nostaljik eşyaları, ‘saten
yorganlar, sofa mangalları, hamam
takımları, yüzlerce yıllık dikiş makineleri ve el emeği göz nuru 408
parçadan oluşan 40 yama, müzeye
bağışlanan objelerden sadece bir
kaçı… Müze çalışanları tarafından
değerlendirmeye alınan tarihi
eşyalar, müze konseptine uygun
şekilde teşhir ediliyor.
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Uludağ’ı hiç
böyle görmediniz

İ

ngiltere’de Avrupa’nın ödüllü
müzeleri arasında yer alan,
nitelikli sergi ve etkinlikleri ile
Bursa’nın en önemli kültürel
mekânlarından biri olan Bursa Kent
Müzesi, kuruluşunun 16. yıldönümünde oldukça renkli bir sergiye ev
sahipliği yaptı.

İçinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen,
binlerce yıldır önemini ve değerini
yitirmeyen, mitolojiden günümüze
doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ’ın geçmişten günümüze
her yönüyle ele alındığı ‘Uludağ’ın
Popüler Tarihi’ sergisi, Bursa Kent
Müzesi sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.
Sanatçı İlhan Özer’in kurgusunu
gerçekleştirdiği sergide Uludağ’ı
binlerce yıldır popüler kılan doğal
yapısı, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları,
yazları, kışları, teleferiği, köyleri,
Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp
yaşamları, günübirlik piknik kültürü, yılbaşı ve sömestri tatillerinin
vazgeçilmezi otelleri çeşitli materyaller ile gözler önüne serildi.
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Bursa ipeği
dünyanın gözdesi

Bursa’nın
‘bilim’ aşkı

T

ürkiye’nin en geniş kapsamlı
içeriğine sahip Bursa Bilim
ve Teknoloji Merkezi (Bursa
BTM) 2018’de de ziyaretçi rekoru
kırdı. Geçtiğimiz yıl 151 binin üzerinde bilim meraklısının ziyaret ettiği Bursa BTM, bilimsel atölyeleri,
uluslararası etkinlikleri ve ses getiren bilimsel sergileri ile yeni yılda
da adından sıkça söz ettirecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından
bilimi topluma yaymak, nitelikli iş
gücünün oluşmasına katkı vermek
ve bilimi çocuklara sevdirmek adına projelendirilen, Bursa Bilim ve
Teknoloji Merkezi, 2018 yılında
151 binin üzerinde bilim meraklısını ağırladı. Bursa’nın yanı sıra
çevre iller ve yurt dışından 151
bin 464 kişinin ziyaret ettiği Bursa
BTM, bilimsel atölye çalışmalarında da yeni bir rekora imza attı. Yıl
boyunca farklı disiplinlerde 11 bin
242 atölye çalışmasına 99 bin 718
çocuk ve bilim meraklısı katıldı.

U

luslararası halı sektörünün
önem verdiği ve heyecanla
beklediği fuarda bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve
Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK)
ikinci kez yer aldı. İpeğin kozadan
nihai ürüne dek uzanan, kozadan ip
çekimi, bükümü, halı dokuma gibi
tüm aşamaları atölye çalışmalarıyla
ziyaretçilere uygulamalı olarak gösterildi. Ülkelerin bakanlık üst düzey
bürokratları, ticari ateşeler, konsoloslar ve Türkiye’den milletvekillerinin de katıldığı fuarda BUSMEK
Standını yaklaşık 10 bin kişi ziyaret
etti. Katılımcılara Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin “Bursa İpeği Yeniden
Hayat Bulacak” projesi kapsamında
yapılan çalışmalar, etkinlikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
BUSMEK Umurbey İpek Üretim ve
Tasarım Merkezi, ikinci kez katıldığı, dünyanın en büyük halı ve yer
döşemeleri fuarı olan Domotex’te,
Bursa dağ yöresindeki 16 atölyede
dokunan 35 ipek halı örneğini, sektörün en önemli öncü kuruluşlarına
göstermiş oldu. Japonya’dan Kanada’ya kadar dünyada halı ticareti ve
üretimi yapan tüm firmalar ile ikili
görüşmelerde bulunulurken, Türkiye ve Bursa’nın tanıtımı yapıldı.

