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merhaba...
merhaba
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şsiz doğal güzellikleriyle, tarihin derinliklerinden süzülüp
gelen özgün mirası ve
farklı kültürlerin zenginlikleriyle yoğrulan; sanayinin,
tarımın, turizmin bütün imkânlarıyla Türkiye’nin önde
gelen şehirlerinden biri olan
Bursa’mız, binlerce yıllık şehircilik birikimiyle örneklik
ve öncülüğünü sürdürmektedir.
Şehirler, haklarında yazılan
kitaplarla ölümsüzleşir.
Medeniyetlerin beşiği olan
Bursa, Osmanlı’yı kuran şehir
olması hasebiyle söyleyecek
çok sözü olan bir şehirdir.
Bu topraklar sıradan bir
maceranın sonucu değil, yüzyıllar içinde kökleşecek olan
bir Cihan Devleti'nin ilk ciddi
adımıdır… 400 çadırlık Osmanlı’nın beylikten devlete
giriş kapısıdır. Evet, Osmanlı
Devleti, Bursa’da kuruldu.
İlk müesseseler, ilk han ve
hamamlar, ilk camiler ve
medreseler, ilk Osmanlı mi-

mari eserleri hep burada boy
verdi. Osmanlı medeniyeti
dünyaya, Bursa’dan yayılmaya başladı.
Ecdadımız bu toprakları zenginlikleri için fethetmediler.
Kendi dünya görüşlerini, kendi hayat anlayışlarını ilmek
ilmek işleyip yeni bir şehir
anlayışı yerleştirdiler.
Böyle kadim bir şehirde yaşamanın ağır sorumluluklarını
omzumuzda taşıyor olmanın
bilinciyle, bu şehrin hâdimi
olmaya çalışıyoruz.
Bursa'mızın tarihî, kültürel
ve doğal zenginliklerini sizlerle paylaştığımı dergimiz
Bursa Günlüğü'nün 6. sayısını, daha önceki sayılarda
olduğu gibi yine birbirinden
önemli yazılardan oluşturmaya gayret ettik.
Birbirinden değerli yazarlarımızın nitelikli yazılarını
bir araya getirdiğimiz Bursa
Günlüğü’nü keyifle okuyup
özenle saklayacağınıza inanıyor, saygılarımı sunuyorum.

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Türk kültür ve mimarlık tarihimiz açısından

Hisar Semti ve Osmangazi
(Manastır) Mahallesi
"İpek yurdu, büyük
şehir, Diri ve Kadir olan
Tanrı’nın nazargahı,
devletler taht merkezi
ve eski Osmanlı başkenti olan Bursa Kalesi"

Evliya Çelebi
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U

ludağ’ın kuzeybatı eteklerinde
Bitinya Krallığı döneminde
kurulan Prusa (Bursa), Bitinya, Roma ve Bizans dönemlerinde bir kale kenti olarak varlığını
sürdürmüştür. Osmanlılar zamanında
ilk olarak Osman Bey tarafından 3 defa
kuşatma altına alınan kent, 1326’da
Orhan Bey tarafından fethedilmiştir.
Osmanlılar tarafından fethedildiği

zaman surlarla çevrili olan Hisar
bölgesinde yoğunlaşmış bir Bizans
kenti özelliği gösteren Bursa’da Orhan
Bey’in başlattığı imar ve iskan faaliyetleri kentteki Osmanlı kimliğinin ilk
adımlarını oluşturmuştur.
Baha Tanman, Bursa’yı Osmanlı Deveti’nin ilk ‘Payitahtı’ olarak nitelendirir ve mimarlık tarihimizdeki yeri
açısından Bursa’ya baktığımızda bu

şehri, Osmanlı mimarisinin ilk üslup
arayışını ve tereddütlerini yaşadığı,
farklı kültür coğrafyalarından kaynaklanan çeşitli etkileri kabullendiği,
bunları özümseyerek icad ettiği yeni
terkipleri, daha sonraki dönemlerde
göremediğimiz bir heyecan ile Tanpınar’ın tabiriyle ‘fetih günlerinin saf
neşesi’ içinde gerçekleştirdiği bir tür
laboratuvar olarak tanımlar. Ekrem
Reşit Rey’in ifade ettiği gibi; ‘’Bursa
layık olduğu mevkiini ancak Bizanslılar ve bilhassa kendisine hakiki
simasını veren ve kendisine bütün
kıymetini bahşeden Türkler zamanında bulmuştur...’’
XIII. Yüzyıla kadar Bizans yerleşimi
olma özelliğini sürdüren Hisar Semti,
Osmanlı döneminde ele geçirilen
ilk önemli yerleşimlerden olması sebebiyle özel bir yere sahiptir.
Fetihle birlikte kale içinde bulunan
gayrimüslim halkın yerine güvenlik
nedeniyle müslüman halk yerleştirilmiş, gayrimüslim topluluklara ise sur
dışında yerleşim olanağı sağlanmıştır.
Kazım Baykal’ın arşiv belgelerinden
hareketle belirttiğine göre, milattan 79 yıl önce Bursa’da bir musevi
kolonisinin olduğu, bir Grek mezar
taşında (Sabatay) ismine rastlandığı,
Zindan Kapı’da harap bir binada ise
İbranice kitabe 820 (Miladi 580)
olduğu bilinmektedir.
Evliya Çelebi Seyehatnamesi’nde,
iç kalede toplam 2000 güzel ev ve
kat kat saraylar, bunun yanısıra bağı
bahçesi olmayan dar evler, 7 cami ve
mescit, 1 hamam ve çarşı-pazarında
20 adet dükkan bulunduğundan bahseder. Bu bilgiler bize; Hisar’da, ticari,
dini ve sivil yapıların inşa edilmesiyle
beraber burada bir Osmanlı yerleşim
dokusunun oluşmaya başladığını göstermektedir. Albert Gabriel’in belirttiği gibi, Hisar, nüfusun çoğunluğunun
yaşadığı bölgedir ve Bertrandon de la
Broquiere’e göre 1432’de bölgede bin
civarında ev mevcuttur. Daha sonraki
dönemlerde ise, Saadet Maydaer’in,
Bursa şehrinin 1487 tarihli ilk tahrir
defterinden yola çıkarak yapmış olduğu tespite göre, Hisar nüfusu 2.066’ya
ulaşmıştır.
Devletin ileri gelenleri ve saygın din
adamları tarafından Hisar’da inşa ettirilen mahalle mescidi niteliğindeki
yapılar buradaki ilk müslüman Türk
mahallelerinin çekirdeğini oluşturmuştur. Birçok Osmanlı kentinde
olduğu gibi bu bölgelere de mescidi

Bursa mahallerini gösteren harita Albert Gabriel, Bir Türk Başkenti Bursa

Albert Gabriel’in Suphi Bey’in 1862 tarihli harita çalışmalarına dayanarak
çizdiği Bursa Kalesi Restitüsyon Planı
inşa ettiren baninin ismi verilmiş,
böylece bölgenin her yönden Türkleşmesi ve İslamlaşması sağlanmıştır. Hisar’da kurulan bu mahalleler,
Bursa’da Türk kültürünün, geleneğinin, komşuluk bilincinin yerleşmesini
sağlamış ve daha sonra sur dışında
kurulan yeni mahalleler de bu bilinç
çerçevesinde şekillenmiştir.
Mahalle mescitleri genellikle kare
planlı, basit görünümlü, bir ibadethane olmasının yanında toplum olma

bilincini ve kültürünü de güçlendiren
önemli işlevsel birimlerdir. Yeni kurulan mahalleler genellikle bir mescit
etrafında yoğunlaşmış, etnik ve dini
açıdan güçlü bağlara sahip topluluklar oluşması için uygun bir ortam
yaratılmıştır.
Osmanlının kuruluş döneminde
önemli bir toplumsal role sahip olan
ahiler, dervişler ve din alimleri, dini
ve sosyal işlevi bulunan bu mescitlerde fütüvvet anlayışı içerisinde halkın
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Kale Sokak’tan Şehadet Camii Görünümü - Sébah&Joaillier, 1894 (IRCICA)

Şubat 1855 depremi sonrası Bursa Şahadet Camii (Kaynak: Abdullah Freres)
bilinçlenmesini ve sağlam temeller
üzerine kurulu bir Osmanlı toplum
yapısı oluşmasını sağlamışlardır.
Özellikle, Emir Sultan, Muhyiddin
Üftade, İsmail Hakkı Bursevi gibi
tanınmış mutasavvıflar Bursa’da
tarikatların gelişmesine ve tasavvuf
kültürünün yerleşmesine öncülük
etmişlerdir.
Mahalleler genellikle birbirine
yakın dar sokaklardan oluşmakta ve
birçoğunda hayrat olarak yapılmış
çeşmeler bulunmaktadır. Bu sokaklar
ve sokağa açılan evler, kentin fiziki
dokusunu ve mahallelerin karakteristiğini oluşturan önemli unsurlardır.
Genellikle Türk konut mimarisinin
yaygın görülen bir özelliği olarak
evlerin cumbalı oluşu, bu cumbaların
çoğunlukla eliböğründelere oturması
cephe tasarımını ve sokak dokusunu
etkileyen önemli faktörlerdir. Ayrıca
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evlerin birbirine yakın inşa edilmesine karşılık bahçelerinin arkada
olması kişisel yaşama saygıyı ve
mahremiyete verilen önemi göstermektedir. Doğan Kuban’a göre; ‘’Bu
evlerin tasarımının temel özellikleri
işlevsellik, geometrik yalınlık, geçicilik ve gösterişsizliktir.’’.

Osmangazi
(Manastır) Mahallesi

Manastır (Osmangazi) Mahallesi
fetihten sonra Osmanlılar tarafından
Hisar bölgesinde kurulmuş ilk mahallelerden biridir. Şehri Bizans’tan
devralan Orhan Bey, Manastır Mahallesi olarak bilinen, bugünkü Tophane
bahçesinde olması muhtemel bir
mescit inşa ettirmiştir. Böylece kentin
bir müslüman şehri olmasında ilk
adım atılmıştır. Günümüzde Şehadet
Camii olarak bilinen yapının doğu kapısı üstündeki bir kitabeden dolayı bu
yapının, Orhan Bey’in ilk inşa ettirdiği
mescit olduğu düşünülse de Albert
Gabariel, mescidin Tophane bahçesinde olması gerektiğini savunarak
bu mescidin planını yaptığı restitüsyon çalışmasında göstermiştir.
Hisar bölgesinin aynı zamanda bir

yönetim merkezi olduğunu gösteren Bey Sarayı ise Tekfur Sarayı’nın
yerine, bugünkü Bursa Orduevi’nin
bulunduğu alana inşa edilmiştir.
Oktay Aslanapa’nın söylediği gibi, ilk
sarayın bu bölgede kurulduğu Hammer ve Texier (1832)’in verdiği bilgilerden de anlaşılmaktadır. Sarayın
konumu ile ilgili bir diğer veri, Albert
Gabriel tarafından Suphi Bey’in 1862
tarihinde kentin ilk haritasından
faydalanarak çizdiği restitüsyon
çalışmasıdır. Aynı zamanda Gabriel;
Orhan Bey Bursa’yı aldıktan sonra
buraya yerleştiğinde, kalenin küçük
bir bölümünü oluşturan geleneksel
düzenlemedeki Bizans yapılarını
kullandığı ihtimalinden bahsetmektedir. Ayrıca o dönemde, Saray Suyu da
denilen Pınarbaşı suyundan saraya su
aktarıldığı bilinmektedir. Başkentin
Edirne’ye geçmesiyle birlikte Bey
Sarayı önemini yitirmişse de zaman
zaman Osmanlı sultanları tarafından
ziyaret edilmiştir. Ayrıca, sarayda buraya gelen sultanlar tarafından çeşitli
dönemlerde onarım ve genişletme
çalışmaları yapılmıştır. IV. Sultan
Mehmet epeyce külfetli, müzeyyen ve
kıymetli divanhaneler ilave ettirmiştir. 1082 (1671)’de bir Has Oda, bir

Eski Bursa’da bir sokak görünümü
(Kaynak: Jane Laroche, 1955, IFEALARBUR004, SALT Research)
hamam, altı ahır ve hassa saraçları
odası inşa edilip burada umimi bir
tamir yapılmış, sadrazama mahsus
divanhane, arz odası ve başka 7-8 oda
ve hamamdan oluşan muhteşem bir
daire ilave edilmiştir. Ayrıca Ekrem
Hakkı Ayverdi, İmaret-i İsa Bey
Mahallesi’ndeki 30 evden 15’inin hizmetlilere tahsis edilmek üzere saraya
eklendiğini belirtmektedir.
Orhan Gazi tarafından Hisar bölgesinin Türkleşmesi ve burada bir
kent yaşamının oluşması için atılan
adımlardan biri de, St. Elie Manastırı yakınlarında kurulduğu bilinen
Orhan/Manastır Medresesi’dir. Kesin
tarihi bilinmese de Osmanlı’nın kuruluş döneminde Orhan Bey tarafından
inşa ettirilen ilk medrese olması bakımından önemlidir. Ayrıca, Orhan Bey
halkın temizlik ihtiyacını karşılamak
üzere, bugünkü Ortapazar mevkiinde
bir de hamam yaptırmıştır. Aynı şekilde bu yapı da Osmanlı’nın Bursa’da
yaptırdığı ilk hamamlardandır. Ekrem
Hakkı Ayverdi hamamla ilgili, ‘’1889
(1384) tarihli bir fermanda, ‘’Ceddim
Orhan taberesahın Manastır Medresesi’ne vakf olan hamamın altı bin
akçe ile meremmet idilmesi...’’ hakkında emir verilmiştir.’’ şeklinde bir
bilgi aktarmaktadır. Bu fermana göre
hamamın Orhan/Manastır Medresesi’nin vakfı olduğu anlaşılmaktadır.
‘Gümüşlü Kubbe’ olarak bilinen St.
Elie Manastırı’nın gümüşlü kubbesinin yerine inşa edilen Osman Gazi
Türbesi, Osmangazi Mahallesi’nde
inşa ettirilmiş en önemli sultan yapılarından biridir. Osmancık Blok’u da

Saint Elie Manastır Kilisesi’nin Karl Gustaf Löwenhielm tarafından 1824-30
arasında yapılmış suluboya resmi

Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, 1890

Orhan Gazi Türbesi (Kaynak: Ülgen Ailesi Koleksiyonu, TASUH5221,
SALT Research)
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1904-1905 yıllarında inşa edilen yeni Saat Kulesi
denilen, bugünkü Tophane Bahçesi
içerisindeki bu yapının karşısına
daha sonra Orhan Gazi’nin Türbesi
inşa ettirilmiştir. Kiliseye ait zemin
mozaikleri bugün hala görülebilmektedir. 1855 depreminden sonra yıkılan iki türbe, 1863 tarihinde Sultan
Abdülaziz tarafından dönemin sanat
anlayışına uygun şekilde yeniden
inşa ettirilmiştir. Bu verilerden yola
çıkarak denilebilir ki, Orhan Bey’in
Hisar’da inşa ettirdiği mescit, saray,
medrese, hamam ve daha sonra inşa
edilen türbeler sonraki dönemlerde
Bursa’da inşa edilecek bütüncül külliyelerin ilk adımı olmuştur.
Tophane bahçesi içerisinde bulunan
diğer bir yapı ise, Tophane Saat
Kulesi’dir. Hakkı Acun; kulenin, Vali
Reşit Mümtaz Paşa ve belediye reisi
Mehmet Emin Bey zamanında yapımına başlandığını (1904), 31 Ağustos
1905 günü tamamlanarak törenle
açıldığını belirtmektedir. Kulenin
yerinde daha önce Abdülaziz döneminde (1861-1876) yapılmış bir saat
kulesi daha olduğu bilinmektedir.
Kare planlı, 4 katlı olduğu bilinen eski
kulenin ne zaman yıkıldığına dair bir
bilgi bulunmamaktadır. Bugünkü kule
33 metre yüksekliğinde ve kesme
taştan inşa edilmiştir. Kulenin her bir
yüzünde yuvarlak kemerli pencereler
yer almakta, en üst katının her yüzünde de yuvarlak kadranlı birer saat
bulunmaktadır.
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Türk evleri ve sokağın sonunda Osman ve Orhan Gazi Türbeleri
(Kaynak: Sebah&Joaillier, 1890'lar)
Osmangazi Mahallesi’ndeki önemli
sultan yapılarından biri olan Şehadet
Camii’nin, Hisar’da inşa edilmiş ilk
mescid olarak bilinen Orhan Mescidi’nin üzerine inşa edildiği düşünülse
de bunun bir dayanağı bulunmamaktadır. I. Murad Hüdavendigar tarafından 1365 yılında yaptırılan çok
destekli ve kubbeli ulucamii tipindeki
yapı, Kazım Baykal’ın belirttiği gibi,
1855 depremi sonrası 1308-H. 1892
yılında Vali Mahmud Celaleddin tarafından yenilenerek bugünkü haline
getirilmiştir.
Bursa Surları’nın beş kapısından biri
olan Saltanat Kapı da Osmangazi
Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bizans döneminde tekfurların kente giriş-çıkış yaptıkları, Kale
Kapı ya da Hisar Kapı da denilen bu

Abdülaziz döneminde yapılan Tophane Saat Kulesi, 1861-1876
anıtsal kapının, Osmanlı döneminde de devlet yöneticileri tarafından
kullanılan ana kapılardan biri olduğu
bilinmektedir.
Nüfusun ve buna bağlı olarak ticaretin artmaya başlamasıyla birlikte kale
içindeki yerleşim sur dışına taşmış
ve kentin bundan sonraki gelişimi
sur dışında gerçekleşmiştir. Bu yönde
atılan ilk adım, Orhan Bey’in Tahtakale’ye giden yol üzerinde inşa ettirdiği
menzil külliyesi olmuş ve bu bölge
daha sonraki süreçte inşa edilen
bedesten, arasta ve han gibi ticaret
yapılarıyla kentin merkezi haline gelmiştir. Ancak kent sur dışında gelişse
de Hisar bölgesi çeşitli dönemlerde
devlet adamları ve din alimleri tarafından inşa ettirilen yapılarla varlığını
sürdürmeye devam etmiştir.
Bugün Osmangazi Mahallesi sınırları içerisinde kalan; Orhan Gazi’nin
hanımı Nilüfer Hatun tarafından
yaptırılmış Darphane (Nilüfer Hatun)
Mescidi, Yeşil Camii nakışlarını yapan
Nakkaş Ali tarafından yaptırılmış
Nakkaş Ali Mescidi, Satı Fakih Mescidi, Şeyh Paşa Dibekli Camii, Veledi
Yaniç Camii, Lala Şahin Paşa Medresesi, Gazi Timurtaş Paşa Türbesi, Okçu
Baba Türbesi, Şimşirli Dede Kabri,
Köpüklü Dede Türbesi, Bali Bey Hanı
bu bölgede farklı zamanlarda çeşitli
fonksiyonlarda inşa edilmiş diğer
yapılardandır.

Osmangazi Mahallesi sınırları içerisindeki Kale Sokak’ta bulunan Osmanlı evleri, Türk konut mimarisinin
ve Osmanlı sokak dokusunun ifade
edildiği önemli örneklerdendir. 1855
depremi sonrası ve çeşitli afetlerle
yıkılan ve yok olan evlerin yerine
inşa edilen günümüzdeki yapılar son
dönemde belediyenin yaptığı restorasyon çalışmalarıyla tekrar hayata
kazandırılmıştır. Türk sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan
XIX. yüzyıl başlarında Bulgaristan
göçmeni Vehbi Rasim Efendi tarafından yaptırılan Sümbüllü Bahçe Konağı’nın ise, 2006 yılında Osmangazi
Belediyesi tarafından satın alınarak
2007-2011 yılları arasında restore
edildiği bilinmektedir.
Sonuç
Sahip oldukları hoşgörü ruhunu devlet yönetiminde, dini ve sosyal yaşamda en önemli ilke olarak kabul eden
Osmanlılar, kuruluşundan itibaren
fethettikleri topraklarda müslim-gayrimüslim ayrımı gözetmeksizin
herkese topraklarında yer vermişlerdir. Bursa’ya hakim olduktan sonra da
aynı hoşgörü ile birlik olma bilincini
aşılamışlar, her daim insanların
refahını sağlamayı hedeflemişlerdir.
Buna bağlı olarak inşa ettikleri eserler de tamamen pragmatik anlayışla,
insanların ihtiyaçlarına cevap verecek
nitelikte yapılar olmuştur.
Kuruluş dönemi Bursa’sı fetihten sonra Orhan Bey döneminde devlet olma,
toplum olma bilincine erişmiştir. Orhan Bey’in, Bursa’nın ilk yerleşim yeri
olan Hisar’da inşa ettirdiği ilk yapılar
ve bölgedeki diğer mescitlerle birlikte
yeni mahallelerin kurulması, mahalle
kültürünün oluşmasını sağlamıştır.
Göçebe halkın yerleşik yaşama geçmesiyle oluşan her daim birliktelik
bilincinin kazanıldığı ilk bölge olması
açısından Hisar bölgesi, tarihimizde
çok önemli bir yere sahiptir.
Konumuz olan Osmangazi/Manastır
Mahallesi’nde; Bey Sarayı, Orhan/
Manastır Medresesi, Osman ve Orhan
Gazi türbeleri ve son dönemde saat
kulesinin burada inşa edilmesi bu
bölgenin önemini göstermektedir.
Sokak dokusunu ve Türk konut
mimarisini yansıtan evleriyle Kale
Sokak örneği ve mahalle sınırları içerisinde kalan mescitler de Türk sanatı
ve kültür tarihimiz açısından dikkat
çeken örneklerdir. Son dönemde
bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar,

Eski Bursa sokakları (Kaynak: Nicholas V. Artamonoff, 1936, DOAKS)
restorasyon ve kalkınma projeleri Osmangazi (Manastır) Mahallesi’ni ve
barındırdığı eserleri geleceğe taşımak
için atılmış kayda değer adımlardır.

Eski Bursa sokakları (Kaynak: Albert
Gabriel, Bir Türk Başkenti Bursa)
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Hisar’daki tarih, tarihteki Hisar

*

Çık, tayy-i zaman et, açılır her perde
Bir devr geçir istediğin her yerde
Ben, hicret edip zamanımızdan, yaşadım
İstanbul’u fethettiğimiz günlerde
Yahya Kemâl BEYATLI
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ilmem 1290 mı, yoksa
1295 mi idi? Ama herhalde
bahar aylarından birinde,
belki de bir Nisan günü,
Kara Osman, gazileri ile Uludağ’ın
yamaçlarından aşağıya süzüldü.
Gözünü ileride, geniş bir düzlük
hâlinde kuzeye doğru uzanan ve
birdenbire dik bir uçurumla son
bulan bir alana dikti. Kuzeyden
esen serin rüzgâr, pamuk yığınına
dönüşen Nisan bulutlarını önüne
katmış, yukarılara, henüz keşişlerin mesken tuttuğu, bu nedenle
Türkmenlerin “Keşişdağı” dedikleri
ulu bir dağın hâlâ bembeyaz olan
zirvelerine doğru sürüklüyordu.
Hava berrak, etraf çimen ve çiçek
kokularıyla doluydu. Çepeçevre
yüksek surlarla kuşatılmış olan
bu alan birdenbire Kara Osman’ın
gönlünde derin bir “fetih” hissi
uyandırdı.
Aradan yıllar geçti…
“Rivayet ederler ki, Bursa tekfuru

bir gün diğer tekfurları bir yere
topladı: ‘Şu Türk buraya gelerek
yurt tuttu, etrafı yakıp yıktı, yerine
Türk yurdu oldu. Hiç tınmazsınız.
Eğer buna hiç tınılmazsa az zamanda bu, bizim hepimizi kahreder. Onu
buradan götürmeye şimdi çalışalım’
diye ittifak ederek, sayısız asker
toplayıp yürüdüler. Osman Gazi de
kâfirlerin bu durumunu işiterek,
Allahü Teâlâ’ya sığındı, gazileri
topladı ve kâfirleri karşıladı. Koyun
Hisarı’nda, Dimboz’da büyük kırgın
olgu. Osman Gazi’nin kardeşi Gündüz’ün oğlu Aydoğdu orada şehit
oldu. Osman Gazi bütün kâfirleri
Hak yardımı ile yendi. Adranos1 tekfuru kaçtı, Kestel tekfuru öldürüldü,
Bursa tekfuru hisarına girdi, Kite2
tekfuru karşısında idi. Kovaladılar,
...ele geçirdiler, …cezalandırdılar.
Ondan sonra Osman Gazi, Bursa
Hisarı’na gelerek, bir kapı tarafında
bayıra kondu, bir gün cenk ettiler.
Kale sarp olduğundan bir şey başarılamadı. Çok gaziler şehit oldu.”3

“Osman Gazi gördü ki bu hisar savaşla
alınmaz. Buna sabır gerek. Bu hisara
havaleler yapmaya koyuldu. Kaplıca
tarafına bir hisar yaptı. İçine kardeşinin oğlu Akdemir’i koydu ki gayet
bahadır, yarar erdi. Onunla birlikte
hayli yoldaşları dahi koydu. Bir havale
de dağ tarafına yaptı. Balabancık derler, bir kulu vardı. O da gayet gözü pek
erdi. Bu hisara da onu koydu.”4
Bu ikinci hisarı yaptığı yer, kim bilir
belki de Kara Osman’ın Bursa Hisarı’nı ilk defa seyrettiği yerdi.
Akdemir ve Balabancık kaleleri! Şimdi neredeler, ne hâldeler? Bir bilen
var mı? Bir soran kaldı mı?
*****
Çakırhamam’ın önünden geçtim.
Gözüm Tophane yokuşunda, aklım
Hisar’da. Hisar’ı bir daha dolaşmak,
geçmişi yâd etmek istiyorum.
Ancak beni bu ziyaretten alıkoyan,
daha doğrusu ziyaretimi geciktiren
engeller var. Önümden sel gibi
trafik akıyor. Arabaların arkası bir
türlü kesilmiyor. Yolun karşısına
geçemiyorum.
Birden sağımda Derviş Ahmed Âşıkî,
solumda Mehmed Neşrî belirdi. Neşrî
dedi ki:
- Bilir misiniz, Orhan Gazi her yeri
imaret etmeyi severdi. Issız yerleri mamur eder, Müslümanları yerleştirirdi.
Bursa’da yaptırdığı imaret5 yeri öyle
ıssız bir yerdi ki, ikindiden sonra adam
varmağa tereddüt ederdi. Buralar da
ıssız yerlerdi ve Gökdere suyu buradan
aşağıya, Balıkpazarı6’na doğru akardı.
Bu sebepten dereyi geçmeye çekinirlerdi. Sonradan derenin çaydan yana
tarafı Atpazarı olunca, Hisardan yana
biraz emniyet oldu. Şimdi o Atpazarı
yerinde Sultan Han’ı7 vardır.8
Aman Allah’ım! Ben neredeyim, hangi
zamandayım? Onlar mı bana geldiler,
ben mi onların devrine gittim? Ama
bu hiç önemli değil! Sonuçta bu sözler beni rahatlattı. “Demek insanlar,
bundan altı yüz yetmiş küsur yıl önce
de burada, benim şu anda trafiğin
kesilmesini beklediğim yerde, coşarak
akıp giden suların kendilerine geçit
vermesi için beklemiş” diye mırıldandım. Ahmed Âşıkî mırıltıma kulak
kabarttı. Bana baktı, bir şey söylemek
istedi ama söylemeden yürüdü, yolun
karşısına geçti. Biz de onun peşine
takıldık.
Her ikisi de gözlerini ileriye, yolun
sonuna dikmişlerdi. Zaman zaman

Saltanat Kapısı

Osman Gazi Türbesi

Orhan Gazi Türbesi
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Yer Kapı ve Darülkurra Muallimhanesi

hayret dolu bakışlarla çevrelerini
süzüyor, bir şeyler arıyorlardı. Aradıklarını göremeyecek, bulamayacak
olmanın şuuruna ermiş gibiydiler.
Yokuşun ortalarına gelince endişeli
yüzleri aydınlandı. Tanıdık bir sima
görmenin huzuru içinde sağa bir temenna çekerek ve ‘hû erenler’ diyerek
Okçu Baba’ya selâm verdiler. Her iki
sâl-horde tarihçi gözlerini solda gördükleri bir yapıya diktiler, sonra bir

mırıltı hâlinde “şükür bu kalabilmiş”
diyerek yürümeye devam ettiler. Ben
de sola baktım ve medresesini görerek Lala Şahin Paşa’yı hatırladıklarını
anladım. Âşıkpaşazâde, Mehmed
Neşrî’ye:
- Mirim, bilir misin? Sırp kâfirleri toplanıp Edirne’ye kadar gelmişlerdi. Bu
“Lala Şahin dahi hazır olan gazilerle
karşıladı. Akşam karanlığında davullar vurdurdu. Hiyle ile kâfirlerin üzerine uğradı. Kâfirler konmuş, oturuyorlardı. Davul sesini işitince birbirlerine
girdiler. Atları boşandı, kaçtı. Kâfirler
birbirini kırdı. Meriç kıyısında idiler.
Çoğu suya döküldü, öldü. Oradan az
kâfir kurtuldu. Bazılarını da yolda gaziler kırdılar. Şimdi o yerin adına ‘Sırp
Sındığı’ derler. Kâfirler mahvolup gitti.
Han9 dahi işitti ki kâfirler bozuldu,
geriye dönüp devletle yine Bursa’ya
geldi. Oğullarını sünnet ettirdi. Bursa’da kendisine imaret10 yaptı. İmaret
üzerine medrese yaptı…”11
Mehmed Neşrî:
- Bilmez miyim, cümlesi hatırımdadır,
diye cevap verdi.
Her iki yol arkadaşımın gittikçe heyecanlandıklarını görüyordum. Derviş
Ahmed birden bana dönerek:
- Saltanat kapusu nirede? dedi.
Boynumu büktüm. Cevap veremedim. Çaresizliğimi gören bu iki yaşlı
Osmanlı, bulunduğumuz yerde her

iki tarafa bakarak, selâm vererek,
temenna ederek büyük bir saygı içinde ilerlediler. İçimden, ‘anlaşıldı, saltanat kapısı burada imiş ve onlar bir
zamanlar gelip geçtikleri, nöbetçilere
selâm verdikleri, devletlûlara temenna
ettikleri bu Hisar girişinde yine aynı
duygular içindeler’ dedim.
Şimdi sıra türbeleri ziyarete gelmişti.
Öyle ya, Hisar demek bir yerde
Türbeler demektir. Osman ve Orhan
Gazileri ziyaret etmeden, kendilerine
selâm vermeden, izinlerini almadan
Hisar nasıl gezilirdi? Edep bunu
gerektirmez miydi? İzinsiz gezmek
doğru olur muydu?
Derviş Ahmed:
- Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye
vasiyetini bilir misin? Anlatayım;
“Önce dedi ki: ‘Oğul! Ben öldüğüm
vakit Bursa’da şu Gümüşlü Kubbe’nin
altına koy. Bir kimse sana Tanrının
buyurmadığı sözü söylerse, sen onu
kabul etme. Eğer bilmezsen, Tanrı ilmini bilene sor’ dedi. ‘Bir de sana itaat
edenleri hoş tut. Bir de nökerlerine12
daima ihsan et ki senin ihsanın onun
hâlinin tuzağıdır’ dedi.
Önce Osman, sonra Orhan Gazi’nin
türbesine girdik. Bakışlarımı
kendilerinden alamadığım iki yol
arkadaşım büyük bir vecd içinde
her iki sultanın huzurunda divan
durdular. Kendilerinden geçerek
Fatihalar okudular. Neden sonra

Fetih Kapısı
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Alaeddin Bey Camii

gözlerini türbelerin duvarlarında,
kubbelerinde gezdirmeye başladılar.
Sonra, …sonra bana döndüler.
Ruhuma nüfuz eden bakışlarıyla
âdeta, ‘bu ne hâl, bizim bildiğimiz,
gördüğümüz türbeler böyle değildi, bu
Frenk süsleri de nereden çıktı!’ diyorlardı. Onlara Bursa’nın yaşadığı büyük depremleri, yangınları, yıkımları
anlatamadan dışarıya çıktık.
Biliyorum. ‘Bey Sarayı’nı, İl-Erioğlu Ahmed Bey Mescidi’ni, Manastır
Medresesi’ni ve diğerlerini’ görmek
istiyorlardı. Görememenin hüznünü
yaşamamak için hemen geri döndüler. Onlar önde, ben arkalarında
‘Kavaklı Mescidi’ne geldik. Tereddüt
içinde kendileri gibi güngörmüş, yaş
yaşamış, diş dişemiş bir çınara bakıyorlardı. Galiba içlerinden; ‘acaba bu

o mu?’, diyorlardı. Sonunda Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkî dayanamadı ve
anlatmaya başladı:
- Orhan Gazi Bursa’da neyledi bilir
misiniz? “Devletle gelince imaret yaptı.
İlin dervişlerini gözden geçirmeye başladı. İnegöl yöresinde, Keşiş Dağı’nın
aralığına hayli dervişler gelmişler, oraya yerleşmişlerdi. İçlerinde bir derviş
vardı. Bu dervişlerden ayrılırdı. Dağda
geyikçikler ile gezerdi. Ve Turgud Alp
onu severdi. Daima onun yanına gelirdi. Onunla konuşurdu. Turgud Alp
ihtiyarlamıştı. Orhan’ın dervişleri gözden geçirdiğini işitince Orhan Gazi’ye
bir adam gönderdi: ‘Benim köylerim
yanına bir hayli derviş geldi. Yerleşti.
Aralarında bir derviş vardır. Zaman
zaman gider dağda geyikler ile gezer.
Hayli mübarek kişidir’ dedi. Orhan

Gazi: ‘Acep kimin mürididir. Kendisinden sorun’ dedi. Sordular. ‘Baba
İlyas müridiyim. Seyyid Ebü’l-Vefâ
tarikatındanım’ dedi. Emretti: ‘Varın,
dervişi getirin’ dedi. Geldiler. Davet
ettiler. Gelmedi. ‘Sakın Orhan da bana
gelmesin’ diye haber gönderdi. Orhan
Gazi’ye haber verdiler. Orhan Gazi yine
haber gönderdi ki: ‘Niçin gelmez ve
beni oraya varmaya niçin bırakmaz?’
Derviş cevap verdi ki: ‘Dervişler göz
ehilleri olurlar. Gözetirler. Vaktinde giderler ki duaları makbul ola.’ Bir nice
gün sonra bir kavak13 ağacını kopardı.
Omzuna koydu. Doğru Bursa hisarına
geldi. Padişahın sarayına geldi. Avlu
kapısının iç yanına bu kavak ağacını
dikmeye başladı. Gördüler. Han’a
haber verdiler: ‘O derviş geldi. Bir
kavak ağacı getirdi. Kapıya dikiyor’
dediler. Orhan Gazi çıktı. Gördü ki
ağacı dikmiş. Sormadan Han’a: ‘Uğur
saymamızdır. Durdukça dervişlerin
duası sana ve nesline makbuldür’ dedi.
Hemen dua etti. Durmadı. Döndü.
Geri, kendi yerine gitti. O kavak ağacı
Saray kapısının içinde idi. Gayet
büyük bir ağaçtı. Her gelen padişah
o ağacı tımar ettirir kuru taraflarını
gidertirdi.” Acep bu ağaç ol ağaç
mıdır, diye bakarım.14
Yola devam ettik. Yerkapı’ya geldiğimizde bana ‘kapı nerede?’ diye soracaklarından korktum. Korktuğum başıma gelmedi. Sağda, köşe başındaki

Bey Sarayı
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bir camiye gözleri ilişmişti. Bir anda
sevinç ve hüznü birlikte yaşadıkları
görülüyordu. Bu cami, çevresi değişse
de, şekli bozulsa da onlara, Osman
Gazi’nin yakın dostu ve silah arkadaşı Aykut Alp’i, onun oğlu Kara Ali’yi
ve torunu Kara Ali’nin oğlu meşhur
komutan ve devlet adamlarımızdan
Kara Timurtaş Paşa’yı hatırlatmış
olmalıydı. Mehmed Neşrî bana döndü
ve:
- “Bu Aykud Alp nesli hayırlı bir nesildir. Kendisi nice ceng ü cidale katılmış,
Osman Gazi’ye yoldaşlık eylemiştir.
Oğulcağızı Kara Ali Bey dahi öyledir.
Emir Ali dahi derler. Rivayet oldur ki
bu Ali Bey, Osman Gazi ile cenge katılmıştır. Osman Gazi Kite tekfurunu
Apolyond’a kadar takip ettiğinde ona
gazilerini yoldaş kılmış, o da Apolyond
gölü üzerindeki Alyos adasını sulhen
feth eylemişti. Hatta bu adadaki,
Rumlarca muteber kilisenin papazını ailesiyle Osman Han’a getirmişti.
Sultan da, papazın güzelliği dillere
destan olan kızı ile Kara Ali Bey’i
evlendirmişti.15 Oğlu Kara Timurtaş
Paşa’dır ki Lala Şahin Paşa›nın vefatı
üzerine Murad Han b. Orhan Han
tarafından Rumeli beylerbeyliğine
tayin olunmuştur. Âl-i Osman’a hayli
hizmet eylemiştir. Oğulları dahi Yahşi
Bey, Umur Bey, Oruç Bey ve Ali Bey
olup onlar dahi hayratı bol hizmet
14 Bursa Günlüğü

erleridir. Bursa’da ve Bursa Hisarı’nda
cümlesinin isimleri ile yâd edilen
mahallâtı ve âsârı vardır. ‘Cihan
Nümâ’ deyû vasf ettiğimiz tarihimizde
dahi muhtasar bahs etmişizdir.
Mevlâm razı olsun, ahiret yurtlarını
cennet eylesin” dedi.
Caminin güneyinden sağa döndüler.
Bursa hisarının kalıntıları bazen görülüyor, bazen kayboluyordu. İçimden
‘çok yürüdük, yorulacaklar’ dedim.
Aksine hızlandılar. Bu hızla Fetih Kapısı’na geliverdik. Kapı yerinde yoktu
ama hayli değişse de, fetih ordusunun
karargâh kurduğu Pınarbaşı ve dağ
yamaçları yerinde duruyordu.
Âşıkpaşaoğlu Derviş Ahmed:
- “Ey oğul! Şöyle haber verdiler ki,
Osman Gazi ki havale hisarların yaptırmıştı, eyyâm ile Bursa Hisarı’nda
olanlar gayet bunalmışlardı. Bahane
ararlar ki hisarı vereler. Ancak gayretlenir, padişahtan gayri kimseye
vermezler.
Osman Gazi, Orhan Gazi’ye: ‘Oğul! Sen
önce Adranos’a git ki, o kâfirin babası
Dimboz gazasında benim Bay Hoca’mın düşmesine sebep oldu” dedi.16
Neşrî söze karıştı ve:
- “Orhan da yer öperek itaat gösterdi.
Yine Mihal’i ve Turgud Alp’i Orhan’a
yoldaş koştu. Orada bir aziz vardı. Ona

Şeyh Mahmud derlerdi. Onunla birlikte
Edebali dedikleri azizin bir kardeşi
vardı, Ahi Şemseddin derlerdi. Orhan,
onun oğlu Ahi Hasan’ı babasından
istedi. Osman da vererek, beraberinde
gönderdi. Ama Osman’ın ayağında
nikris17 hastalığı vardı. Bu sebeple, o
Adranos’a birlikte gidemedi”18 dedi.
Derviş Ahmed sözlerine devamla:
- “Orhan bu gazayı edince dönüp Bursa’ya geldi. Pınarbaşı’nda suyun üzerine yerleşti. Orhan Gazi, Bursa tekfuruna Mihal’i gönderdi. ‘Hisarı ver’ dedi.
Bursa tekfuru: ‘Anlaşalım. Kimsenin
bize zararı dokunmasın. Hisarı verelim’ dedi. Mihal gelip bu haberi Orhan
Gazi’ye bildirdi. Bu ant teklifini haber
verdi. Orhan Gazi kabul etti. Tekfur
yine haber gönderdi ki: ‘Bana birkaç
yarar adam yollasın ki biz hisardan
çıkarken Türkler bizi incitmesin’ dedi.
Mihal sordu: ‘O adamlara ne verirsin
ki gelsinler?’ ‘Sen ne dersen ben vereyim’ dedi. Mihal, otuz bin floriye sulh
etti. Bursa tekfuru buna can ve gönülden razı oldu.”19
Neşrî yine söze karıştı. Belli ki fethin
hikâyesini o tamamlamak istiyordu. Dönüp surlara baktı ve şunları
söyledi:
- “Hülasa, tekfur kaleden çıkınca,
Müslümanlar hemen tekbir ve tehlil
getirerek, kaleye koyuldular. ‘Mucizât

Muhammed’indir’ diye gür gür salavat
getirdiler. O kaleye Ahi Hasan çıktı,
burç üzerinde sağlamca durdu. Ondan
sonra geri kalan Müslümanlar koyuldular.”20
*****
Bir süre ikisi de sustu. Tarihin derinliklerine dalıp gittiler. Akıllarından
kim bilir neler geçiriyorlardı. Belki de
Orhan’la birlikte şehre giriyor, saraya
gidiyorlardı. Orada, Sultanı saygı ile
karşılayan tekfurun veziri ile Orhan
Gazi arasında geçen konuşmayı dinliyorlardı.
Bu rüyadan çabuk uyandılar. Dar
sokaklarda ilerliyorlardı. Kendimizi,
Hisar’ın güney-batısında bir yerde,
küçücük bir meydanda bulduk. Küçük bir cami, avlu girişinin hemen
sağında zarif bir çeşme vardı. Aralarında fısıltı hâlinde; ‘buralarda bir de
hamam olmalı’ dediler. Sonra ikisi de
bana döndü. Âşıkpaşazâde’nin kararlı
bakışlarından yine bir şeyler anlatacağını sezinledin. Duygularım beni
yanıltmadı. Dedi ki:
- “Osman Gazi Allah’ın rahmetine
kavuştuğunda, Orhan Gazi ile kardeşi
Alâeddin Paşa bir araya geldiler. İşin
gereği ne ise gördüler. O zamanda Ahi
Hasan vardı ki, onun tekkesi de vardı.
Bursa hisarında, bey sarayına yakındı. O zamanda olan azizler toplandı.
Osman’ın malı var mı, yok mu diye
sordular. Teftiş ettiler ki bu iki kardeş
arasında miras taksim oluna. Baktılar
ki ancak fetholunan ülkeler var. Akça
ve altın hiç yok. Osman Gazi’nin bir sırtak tekelesi21 vardı, yenice idi. Bundan
başka bir yancığı22, tuzluğu, kaşıklığı,
bir sokman çizmesi, birkaç iyi atları
ve birkaç sürü koyunu vardı. Sultanönü’nde birkaç yüğrük atı vardı. Birkaç
çift de öküzü bulundu. Başka bir şeyi
bulunmadı. Orhan Gazi kardeşine dedi
ki:’ Sen ne dersin?’ Alâeddin Paşa: ‘Bu
ülke senin hakkındır. Buna çobanlık
etmeye bir padişah gerek ki memleketin işlerini görüp başara. Padişaha iş
görecek lüzumlu şeyler ister. Padişaha
lüzumlu olan şeyler bu atlardır. Koyunlar da padişah şöleninin gerektirdiği şeylerdir. O hâlde bizim bölüşecek
neyimiz var ki bölüşelim’ dedi. Orhan
Gazi: ‘Öyleyse gel o çoban sen ol’ dedi.
Alâeddin Paşa: ‘Kardeş! Babamızın duası ve himmeti seninledir. Onun içindir
ki kendi zamanında askeri senin yanına vermişti. Şimdi çobanlık dahi senindir’ dedi. Azizler de bunu kabul ettiler.
Orhan Gazi: ‘Öyleyse sen bana paşa ol’

dedi. Alâeddin bunu kabul etmedi dedi
ki: ‘Kite ovasında Fudura derler bir köy
vardır. Onu bana ver.’ Orhan kabul etti.
O köyü ona verdi. Alâeddin Paşa da
Kükürtlü’de bir tekke yaptı. Hisar içinde de bir mescit yaptı. Onun yanında
oturdu.”23 İşte ol mescit budur.
*****
Hisar ziyaretinde bana yoldaş olan bu
iki tarihçinin heyecan ve telâş içinde
olduklarını görüyordum. Galiba ayrılık vakti gelmişti. Benimle vedalaşmadan geldikleri gibi sır olup gittiler.
Hâlbuki daha gezilecek, görülecek
ve hatırlanacak ne kadar çok yer, ne
kadar isim vardı! Vedalaşmadılar!.. Bu
düşünce bir anda bende yeni ümitler
uyandırdı. Vedalaşmadılar, öyleyse
yine gelecekler dedim…
Acaba vuslat bir başka bahara mı
kaldı?..
Kim bilir?
(BBB Bursa Gezileri Kitabı'ndan alınmıştır.)

Dipnotlar
* Bu yazıya başlamadan önce iki şey
yaptım. Önce Tanpınar’ı yeniden okudum. Hayâlen de olsa Bursa ufuklarında onunla beraber dolaştım. Sonra
yıllar önce yaptığım gibi “Hisar”a,
“Bursa Hisarı”na, “Hisar Semti”ne
gittim. Türbeleri, “Gümüşlü Kümbed”i
ziyaret ettim. Daha sonra hemen hemen semtteki bütün sokakları dolaştım. Sokakları, mescitleri, türbeleri,
çeşmeleri tek tek gezerek, görerek
elimdeki defterime notlar almaya
çalıştım. Birden zihnimde bir aydınlanma hissettim. Bundan yıllarca
önce, Bursa ile tanıştığım ilk aylarda,
yine ışıklı bir bahar günü dostlarımızla Hisar’ı dolaşırken Keçecizâde’nin;
“Bursa Osmanlı tarihinin dibâcesidir.”
sözünü hatırlamış, okuduğum Osmanlı tarihleri ile Hisar’da karşılaştıklarımı birlikte düşünmüş ve Fuat
Paşa’nın tespitindeki isabeti görmüştüm. Bunu hatırlamak bende yeni bir
düşüncenin uyanmasına sebep oldu.
Kendi kendime; “Hiç olmazsa Âşıkpaşazâde’yi ve Mehmed Neşrî’yi bir
daha gözden geçirsem, bazı isimleri,
bazı resimleri yeniden hatırlasam iyi
olacak” dedim. Dediğimi de yaptım.
Bütün bunlar bana, HİSAR’daki tarihi, tarihteki HİSAR’ı düşündürdü.

Hisar’da, “Hisar’la hasbihâl” yapmaya
sevk etti. Bir insan, şüphesiz böyle
bir şeyi ancak Yahya Kemâl’in izini
sürerek yapabilir. O, “Ben, hicret edip
zamânımızdan, yaşadım / İstanbul’u
fethettiğimiz günlerde” diyor. Buna
eskiler, tayy-i zamân, tayy-i mekân
derlerdi ki, bu; zamanı, mekânı, mesafeleri atlarcasına geçmek; zaman ve
mekânda yolculuk etmek demektir.
Kanatlarımın buna güç yetiremeyeceğini biliyordum. Hiç olamazsa bunu
hayâlimde gerçekleştireyim dedim.
1 Orhaneli
2 Ürünlü
3 Mehmed Neşrî, Neşrî Tarihi, Haz. M.
A. Köymen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1983, I, 59-61.
4 Âşıkpaşaoğlu, Âşıkpaşaoğlu Tarihi,
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970,
s. 26.
5 Orhan Gazi Külliyesi
6 Bursa’nın en eski mahallerinden
olan Balıkpazarı, İtfaiye/Zafer Çarşısı
ile Hisar arasında idi. Balıkpazarı ile
Çakırağa Hamamı arasında küçük
bir kabristan vardı ki bu mezarlıktan
günümüze sadece Gazi Timurtaş Paşa’nın mezarı kalmıştır. Bu mahalleye
Sûku Semek veya Bazâr-ı Mâhî de
denilmiştir. İlki Arapça ikincisi Farsça
Balıkpazarı demektir. Burada, başka
değirmenlerle birlikte Orhan vakfına ait bir değirmenin de bulunması
Gökdere’nin bir zamanlar buradan
aktığının delilidir.
7 Emir Hanı
8 Mehmed Neşrî, I, 92.
9 I. Murad
10 I. Murad Camii
11 Âşıkpaşaoğlu, age, s. 61.
12 Nöker: Kul, hizmetçi, birine bağlı
kimse, maiyet, arkadaş, yoldaş.
13 Çınar
14 Âşıkpaşaoğlu, age, s. 50-51.
15 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 1972, I,
573-574.
16 Âşıkpaşaoğlu, age, s. 33.
17 El ve ayak parmaklarında ve eklem yerlerinde şişkinlik yapan ağrılı
bir hastalık, damla, gut.
18 Mehmed Neşrî, age, I, 66.
19 Âşıkpaşaoğlu, age, s. 33- 34.
20 Mehmed Neşrî, age, I, 67.
21 Sırtak tekele, bir çeşit elbise idi.
22 Atın yanına asılan bir çeşit torba.
23 Âşıkpaşaoğlu, age, s. 40-41.
Bursa Günlüğü 15

Sefer Göltekin

Bursa’nın kale ve
mahalle kapıları
Kapılar bir bakıma mekânların önsözüdür.
Girilecek olan yer ile ilgili bilgiler fısıldar, eşiğinden adım atacaklara. Mahremiyetin perdesidir; izin verilince açılan, izin verilmeyince
aşılmaz bir duvar olan…

B

ir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı”
olarak tanımlanır kapı.1 Bazen umuda, bazen fırsata, bazen bir hâlden başka bir hâle,
bazen de bir dünyadan başka bir dünyaya açılır.
Tasavvufta dört kapıdan bahsedilir. Bunlar; şeriat,
tarikat, marifet ve hakikat kapıları olarak karşımıza
çıkar. Bu kapılardan geçilince ulaşılır “marifetullah”a. Bazı inanışlara göre her kapının makamı farklıdır. “Dört kapı kırk makam” ifadesi bu anlayışın bir
tezahürüdür. Örneğin Bektâşî inancında dört kapı
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kırk makam, tarikat mensubunun geçeceği maddi
ve manevi aşamalardır. Hacı Bektaş Velî, öğretisini
bu şekilde düzenlemiştir. Ahmet Yesevî, tarikatının
erkânını “Kırk Makam” esasına göre tanzim etmiş
ilk Türk sûfîsidir. Kendisini takip eden pek çok
Türk sûfîsinde de dört kapı sisteminin var olduğu
görülmektedir.2 İmandan ibadete, şefkatten tövbeye, helalden harama, edepten arifliğe, iyilikten manaya kadar birçok konu bu makamlar içinde yer alır.
Kapı kavramı, mekân kavramına paralel olarak gelişmiştir. Kapının var olması için öncelikle bir mekâ-

nın oluşması gerekmektedir. Antikite’deki her kültür,
insanlar duvarlarla çevrili şehirlerde yaşamaya başladığından itibaren karşımıza çıkan bir kavram olan “kapı”dan etkilenmiştir.3 Kapılar bir bakıma mekânların
önsözüdür. Girilecek olan yer ile ilgili bilgiler fısıldar,
eşiğinden adım atacaklara. Mahremiyetin perdesidir;
izin verilince açılan, izin verilmeyince aşılmaz bir duvar olan...
Medeniyetlerin oluşumuna şehirlerin katkısı
büyüktür. Şehirlerin en önemli mimari yapıları arasında şehir kapıları vardır. Kimi sadeliği, kimi gösteriş ve

heybeti ile şehirleri ele veren kapıların birçoğu bugün
ya yok olmuş, ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Örneğin İstanbul’da, giriş ve çıkışların yapıldığı
yaklaşık 60 kapının birçoğu günümüze kadar ayakta
kalamasa da ‘Ahırkapı’, ‘Cibalikapı’, ‘Çatladıkapı’, ‘Eğrikapı’, ‘Topkapı’ gibi bulunduğu bölgeye verdiği isimle
yaşamaya devam ediyor. Ülkemizde bu kapıların çok
önemli örnekleri bugün hâlâ varlıklarını korumaktadır. Düzce’de bulunan Prusias ad Hypium Antik
Kenti’nin giriş kapısı olan Atlı Kapı, Diyarbakır Surları’ndaki Dağkapı ve Mardin Kapısı, Kars Ani HarabeBursa Günlüğü 17

leri’ndeki Aslanlı Kapı, Alacahöyük’te
Hitit İmparatorluk Çağı’na tarihlenen
Sfenksli Kapı, Topkapı Sarayı’nın
Orta Kapısı da denilen ikinci kapısı
Bâb-üs Selam, Antalya’nın Kaş ilçesindeki Mettius Modestus Zafer Kapısı,
yine İstanbul’da Beyazıt meydanını
süsleyen İstanbul Üniversitesi Kapısı, Van’ın Tuşpa ilçesinde bulunan
Kapalı Kapı/Taş Kapı/Haldi Kapısı
olarak da bilinen Meher Kapısı ve
Mersin Tarsus ilçe girişinde bulunan
Kleopatra Kapısı4 bunlardan bazılarıdır. Görkemli şehir kapıları, tarih
boyunca kentlerin gösterişli yapıları
olarak görülmüştür. Seyyahların ilk
cümleleri genelde kentin kapı veya
kapılarıyla ilgili olmuştur. Kapı sayısı
aynı zamanda kentin sosyo-ekonomik seviyesinin de bir göstergesiydi.
Bugün ülke sınır kapılarının gördüğü
işlevi, geçmişte şehir kapıları görmüştür.5

Alacahöyük Sfenskli Kapı (Kaynak: corumtb.org.tr)

Bursa ve civarındaki kaleler

Tarihî dokunun yoğunlukla hissedildiği şehirler, şüphesiz içinde ‘kale’
bulunan şehirlerdir. Kaleler, bir nevi
uygarlıkların tapularıdır. Kaleler, tarihin en yakın tanıklarıdır. Anadolu,
binlerce yıllık kalelerden tutun da Osmanlı kalelerine kadar birçok kaleyi
bağrında taşır. Şüphesiz bu gerçek,
ülkemizin ne kadar derin bir tarihî ve
kültürel zenginliği olduğunun da bir
işaretidir. Sadece Bursa ve civarında Bursa Kalesi başta olmak üzere;
Roma İmparatorluğu döneminde
yapılan, Bizans döneminde büyütülüp
genişletilen İznik Kalesi, Kestel ilçemize adını veren Kestel Kalesi, Kite
Tekfurluğu’nun yönetim merkezi olan
Kite Kalesi, Osman Gazi’nin Bursa
muhasarası sırasında inşa ettirdiği
Aktimur Hisarı ve Balabanbey Hisarı,
Roma döneminden kalma Gölyazı
Kalesi, Karacabey-Bandırma yolunun
güvenliğini sağlayan Tophisar Kalesi,
İznik Gölü civarındaki Örencik Kalesi,
İznik Müşküle köyündeki Hisar Kale,
İznik’in Karatekin köyündeki Karadin
Kalesi, İznik’in Dırazali köyündeki
Dırazali Kalesi, Orhaneli’ndeki Beyce
Kalesi, Orhan Gazi zamanında fethedilen Yondhisar ve Yenişehir Kaleleri,
Osman Gazi’nin fethettiği Yarhisar
Kalesi, Yenişehir Ovası’ndaki Köprühisar Kalesi, M.S. 9. yy’dan kalma
Gemlik Kalesi, İnegöl yakınlarındaki
Mindos Kalesi, Kulaca, Kestelek, Koyulhisar, Gilyos, Arıkayası Kaleleri6
gibi 20’den fazla kale ve kale kalıntısı
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Roma yolu ve kapısı (Kaynak: mersinturistik.com)

İznik Kalesi, İstanbul Kapı

Kestel Kalesi

Bursa Surları

olduğu düşünülürse, bu durum Anadolu’nun geri kalanı hakkında az çok
fikir verecektir.

Kalelerin tarihine baktığımızda, içlerinde antik çağlara kadar uzananları
var. Bunların yanında Anadolu’nun
kucak açtığı bütün medeniyetlerin
izlerini taşıyan kalelere ülkemizin her
köşesinde rastlamak mümkündür.
Roma ve Bizans döneminde sayıları
artarak devam ettirilen bu kadim
gelenek, Selçuklu ve Osmanlılarca
da korunup geliştirilmiştir. Seyyah
İbn Battûta, Bursa’dan bahsederken,
“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.7 Bu yapılar savunma amacının
dışında farklı amaçlara da hizmet et-

miştir. ‘Kale içi’, ‘sur içi’, ‘hisar içi’ gibi
kavramlarla ifade edilen bir yaşam
kültürü de içinde kalesi olan şehirlerle özdeşleşmiştir. Kısacası kaleler,
aynı zamanda bir yaşam alanına dönüştürülmüş ve şehirlerin en önemli
dokuları haline getirilmiştir.
Bursa Kalesi ve kapıları

Antik kaynaklar Bursa’nın kurucusunun I. Prusias, mimarının da
Kartaca Kralı Hanibal olduğunu belirtir. Hanibal, Roma ile yaptığı savaşı
kaybedince birlikleriyle beraber gelip
I. Prusias’a sığınır. Burada zafer kazanan bir komutan gibi karşılanır. O
da karşılık olarak askerleriyle birlikte
şehri inşa eder.8 Ancak bazı kaynaklar
şehrin kuruluşunun M.Ö. 245, Hanibal’ın Bitinya’ya gelişinin ise M.Ö. 186
olduğunu belirtir. Hanibal geldiğinde
surların inşası 60 yıldır sürmektedir.
Dolayısıyla Hanibal, şehrin inşasına
son aşamada müdahale etmiştir.9 Yaklaşık 3400 metre uzunluğu, 14 burcu
ve beş kapısı bulunan sur yapısı,
içinde bulunan yedi mahalle, beş kilise, bir havra ve ortalama 2000 kişilik
bir nüfusu korumaktadır.
Evliya Çelebi Bursa Kalesi’nden söz

ederken; “Uzun süre Rumların elinde
kalmış olan kaleyi, Konya Selçukluları
yedi kez, 7-8’er ay kuşattıkları hâlde
alamamışlardı.” der. Bu gerçekten
hareketle Osmanlılar, Bursa Kalesi’ni
fethederek değil, kuşatarak almışlardır. Onlar bu kalenin alınamayacağını
anlayarak, uzun yıllar kuşatma altına
alıp, teslim olmaya zorlamıştır.10

Uzun kenarları doğudan batıya uzanan Bursa Kalesi’nin üç tarafı dik
uçurumlara bakarken, bir tarafı da
Uludağ’ın eteklerine yaslanır. Uludağ
tarafındaki kısım çift duvar olarak
inşa edilmiştir. Kale’nin Uludağ tarafında Zindan ve Yer Kapıları, doğu
tarafında Balıkpazarı Kapısı, batı tarafında Kaplıca Kapıları vardır.11
Saltanat Kapısı

Bursa Kalesi’nin ana kapısı ise Tophane yokuşunda, Orta Pazar Caddesi
girişindeki Bey Sarayı’na çıkan yolun
başında bulunan Saltanat Kapısı’dır.
Kalenin en önemli kapısı olan ve tekfurların giriş çıkış yaptığı bu kapının,
gösterişli alaylarda da kullanıldığı
biliniyor. Bu kapı aynı zamanda İpek
ve Baharat Yolu’na çıkan ana kapıdır.
Balıkpazarı ve Darphane’nin yakının-

da olduğu için Balıkpazarı Kapısı ve
Darphane Kapısı olarak da biliniyor.
1855 depreminde büyük zarar gören
kapı, 1904 yılında yıktırılmış ve kitabesi müzeye kaldırılmış. Yakın geçmişte surlarda yapılan restorasyon
çalışmaları kapsamında kapı tekrar
ayağa kaldırılarak kitabesi yerine yerleştirilmiş.12 Kitabe üzerinde “Emer
abi-tecdîdi haze’l-bâb li-dâris-Sultan
bin Sultan Mehmed bin Bâyezid Hân
-hullide sultanühü- fi evâlihi Cemâziyi’s-sânî sene ehade ve ışrîne ve semâne mie”13
Yerkapı

1900’lü yıllara kadar ayakta kalan
ve Darulkurra Haziresi’nin hemen
yanında bulunan İç Yerkapı (Bâb-ı
Zemin) da yol açmak için dönemin
valisi tarafından yıkılan kapılardan
biridir. Kalenin çift surlarla çevrili güney bölümünde, dış surun Tahtakale
bölgesine çıkan kapısı da Dış Yerkapı
(Tahtakale Kapısı) olarak adlandırılır.
19. yüzyılın sonlarına kadar ayakta
olduğu bilinen kapının haritalarda
yeri belirlenmiş, gravürlerde yer alan
şekliyle yeniden inşa edilmiştir.14 Kepecioğlu, bu kapı ile ilgili olarak; “Şimal tarafındadır. Buna “Bab-ı Zemin”
dahi derler. Bursa’da bu isimde bir
mahalle vardır. 1639 tarihine kadar
diğer kapıların bekçisi olduğu halde
bu kapının bekçisi olmadığı görüldüğünden üç akçe vazife ile kapıcı tayin
edilmiştir” der.15

Saltanat Kapı

Fetih Kapı (Su Kapısı)

Tarihî kayıtlarda Orhan Bey’in
1326’da Bursa’yı fethettiği kapı
olarak geçer. Bu nedenle Fetih Kapısı denmiş. Uludağ’dan gelen su
kaynaklarının toplanıp dağıldığı yer
olması dolayısıyla Su Kapısı olarak
da anılmış. Kapının bulunduğu alan,
eski Bursalı’ların bayram yeri olarak
kullandığı bir alandır. Günümüzde de
Pınarbaşı Parkı ile bütünleşen alanda
Fetih Şenlikleri yapılıyor.16
Zindankapı (Bâb-ı Siccîn)

Kaplıca Kapısı’na yaklaşık 400 metre
mesafede bulunan Zindankapı, Cilimboz Deresi boyunca kayalıkların
oyulması ile açılan bir yol ile ulaşılıp
Uludağ eteklerine açılan ara kapı
konumundadır. Pazara gelip giden
köylüler tarafından kullanıldığı biliniyor.17
Zindankapı’da yakın geçmişte başlatılan yenileme çalışmaları esnasında
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Yerkapı

kapının hem güneye hem de batıya
bakan sur duvarları, kuleleri, burçları ve zindanları belirlendi. Yapılan
kazılarda yaklaşık 3 metreye yakın
çaplarda tünel ve özel kapılar ortaya
çıkarıldı.18
Kaplıca Kapısı

Günümüze sadece açıklığı ulaşabilen
kapı, Saltanat Kapısı’na 1210 metre
uzaklıktadır. Hisarın batıya açılan
kapısıdır. Hisardan Kükürtlü ve
Çekirge’deki kaplıcalara giden yolda
olduğundan Kaplıca Kapısı adını almıştır.19
Aşağı Kale ve kapıları

Orhan Gazi, şimdiki tarihî belediye
binasının olduğu yerden Ulu Cami’ye
kadar olan kısımda yaptırdığı cami,
imaret, hamam ve hanı kuşatan ikinci
bir kale inşa etmiştir. Ancak şehrin
günden güne genişlemesi sebebiyle
bu kalenin taşları Ulu Cami’nin inşaatında kullanılmıştır. Demirkapı ve
Taşkapı’dan başka hiçbir eseri kalmamıştır.20
Evliya Çelebi, Sultan III. Mehmed
döneminde Karayazıcı, Kalenderoğlu,
Deli Hasan ve Cennetoğlu adlı Ce-

Tahtakale Sur Kapısı
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lalî isyancılarının Bursa’ya hücum
edeceklerinin duyulması üzerine,
Padişah’ın emriyle şehrin üç tarafına
burçlu, köşebentli, dirsekli ve her
tarafı mazgallı yalın kat bir kale inşa
edildiğinden bahseder. Aşağı Kale
olarak inşa edilen bu yapı, yeterince
sağlam değildir. Uzunluğu bir, eni ise
yarım fersah olan, doğudan batıya
uzanan bu yapının kapıları da yeteri
kadar yüksek değildir. Tatarlar Kapısı
tarafında hendek vardır. Kapıcılarından başka muhafızı olmayan bu
kale içindeki yerleşimi, 6000’den
fazla bekçi ve muhafız korumaktadır.
Kapıların bazısı demir, bazısı kanatlı,
bazısı ise tahtadandır. Kalenin doğu
tarafında Tatarlar Kapısı, kuzey tarafında Filadar Kapısı ve başka taraflara
açılan Hasan Paşa Kapısı vardır.21
Aşağı Kale’nin, Irgandı Köprüsü
üzerinde de bir kapısı olduğu gibi,
her mahalleyi birbirinden ayıran
birçok mahalle kapısı bulunuyordu.
Kapıcılar, 1603’te Bursa’daki şehir ve
hisar kapılarını kapatmıyordu. Gelen bir fermanla kapıcıların kapıları
zamanında kapatmaları ve şehrin

22 Bursa Günlüğü

muhafazasına itina göstermeleri emredildi.22
Kapıların tamir ve bakımı

1650 yılına gelindiğinde, kalenin
darphane tarafındaki ağaç kapı yıkılmış, zindan bölümündeki demir kapı
zarar görmüştür. Hassa mimarları
Ali Beşe ve İbrahim Bey tarafından
keşifler yapılarak ağaç kapının yenilenmesi ve demir kapının tamiri için
kadı tarafından Hüseyin Çavuş oğlu
Mustafa Ağa’ya izin verilmiş. 1681’de
gelen bir emirde “Bursa Kalesi’nin
dört kapısı harap olup geceleri kapanmadığından hırsız ve haramzâdeler,
kale ahalisinden birçok Müslümanın
dükkan ve evlerini açıp eşyalarını çaldıkları cihetle duvarların ve kapının
üstündeki gölgeliğin ve kadınların
hapsedildikleri yerin 16,900 akçe ile
tamiri” bildirilmiştir.23

Kepecioğlu, her mahallenin bir kapısı
olduğunu, 1557’de İstanbul’dan gelen
bir emirde “Bursa’da eskiden mahalle
kapıları olup zaman geçtikçe harap
olup nice müddet boş kalıp ehl-i fesad
ve erbab-ı şenaat zuhur edip enva-ı

fesadat vaki olduğundan eskisi gibi
mahalle kapıları bina olunarak şehrin
hıfz u hıraseti için çalışılması”ndan
bahsederek, evkaf-ı selatin civarındaki kapıların bu vakıflar tarafından
inşası emredilmiş ve Kurdoğlu Köprüsü civarındaki kapı, Çelebi Mehmed
Vakfı tarafından yaptırılmıştır, der.
Meşhur kapılardan Muradiye Karıştıran Kapısı’ndan da bahseder.24

Celali isyanlarından sonra Bursa
muhafızı olan Hasan Paşa, bu kapı
meselesine çok ehemmiyet verir. Her
mahalleyi ihata etmek üzere sokaklara birer kapı ilave eder. En büyük kapı
Tatarlar Köprüsü üzerindedir. Buraya
top da konulmuştur. Daimi bekçiler,
muhafızlar konmuş; bunların yevmiyeleri için de orada fırın ve başka
yerlerde binalar yaptırmıştır. Bu kapıya Hasan Paşa Kapısı derlerdi.25

Kale kapıları dışında mahalle ve
sokaklarda inşa edilen kapıların bir
otokontrol mekanizması olduğu
muhakkak. Osmanlı mahallelerinin
bu sayede, olası saldırılardan en az
şekilde etkilenmesi sağlanırken,

aynı zamanda mahalle ve sokaklarda
istenmeyen (Hırsızlık, kavga vb.) durumların önlenmesinde denetim ve
kontrol vazifesi görmüştür.26 Bursa’da
günümüzde kale kapıları dışında,
mahalle veya sokak kapılarından bir
iz bulunmamaktadır.
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Dr. Necmettin Turinay

Şehirler ve imgeleri
Evliya Çelebi, Bursa için gerçekten bir şanstır. O anlatır veya nakleder,
Bursa’ya mahsus müthiş bir yekûn oluşturur. Çarşıları, kaplıcaları, suları
ve özellikle de Bursa’nın ruhaniyeti ile ilgili. Bir de o uzun uzun anlatmaları bir yerde toplamak, bir yekûna bağlamak istermiş gibi enteresan bitiş
cümleleri kurar: “Velhasıl Bursa sudan ibarettir.” der yahut da “Bursa ruhaniyetli bir şehirdir.” gibi anlamlı cümleler kurar.

B

ugün türlü resim ve fotoğraflarla iç içe bir dünyada
yaşıyoruz. Sağımız solumuz
fotoğraf; televizyonlar ve
gazeteler, elimizin altındaki dijital
cihazlar hep fotoğraflarla dolu. Bir
yerle ilgili sayısız görüntüye anında
ulaşıyoruz. Merak ettiğimiz durumlar, kişiler, nesneler hakkında,
onların görüntüleri vasıtasıyla şöyle
veya böyle bir fikir edinebiliyoruz.
Kuşkusuz bundan bir rahatsızlık
duygusu üretmek değil maksadım.
İnsanlığın kaydettiği yeni bir evre
olduğu için, bundan böyle sayısız
görüntülerle iç içe ve yan yana yaşamaya devam edeceğiz demektir.
Bunca çok görüntüye veya görüntü
kirliliğine rağmen insanın hafıza ve
hayalinde bazı kareler öyle yer tutuyor ki onlardan kopamıyor, onları
bir türlü unutamıyoruz.

Nitekim İstanbul’da tarihî yarımadanın (Sarayburnu), Marmara’dan
tespit edilmiş bir görüntüsü böyledir.
Selatin camilerinin sayısız kubbe ve
minarelerini, Ayasofya’yı, Topkapı
Sarayı’nı, eteklerindeki Haliç’i topluca kavrayan bir tablodur bu. Tarihî
İstanbul’dan, akşamüzeri Üsküdar’a,
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Kadıköy’üne, Adalar’a, Boğaziçi’ne
geçen yolcular yukarıdaki tablonun
içinden yavaş yavaş sıyrılırlar, ertesi
gün sabahın erken saatlerinde gene
aynı vapurlarla o tarihî dekorun kucağına iltica ederlerdi. Bu gidiş gelişler sırasında yolcuların ruhuna o yarı
mistik tablo iyice siner, buna bir de
fondan eski tarihî vapurların nostaljik
sesleri ilave olunurdu.
İstanbulluların birkaç yüzyıldır ruhlarına sinmiş bu güzellik tablosunu ilk
olarak tespit eden kimdir? O bir şair
midir, ressam mıdır? Yoksa doğulu
veya batılı bir sanatkâr mıdır? Düşündüm fakat çıkaramadım. Bunu bilse
bilse Reşat Ekrem Koçu bilebilirdi
diye geçirdim içimden. Belki bir de
sağ olsun, son yüzyıla ait hafıza birikimimizi kendisine emanet bildiğimiz
Beşir Ayvazoğlu!
Bu türden imgesel algılamaları
İstanbul için olduğu kadar ona uzaktan el sallayıp duran Bursa, Edirne,
Üsküp, Konya veya Erzurum için
de düşünebiliriz. O şehirlerin de
kendine mahsus bir ahengi, mimarî
yapısı, derin birer tarihi ve ruhlara
sinmiş ezgili nakaratları söz konusudur. Onların geçmiş tarihlerinden

sürüp gelmiş bir yaşama tarzı, kendini yazan veya anlatan şairleri, muharrirleri, ressamları bulunur. O tür
şehirlerin önemli bir yanı da maruz
kaldıkları nice göç dalgalarını kendi
terkiplerine dâhil edebilmeleridir.

Bildiğimiz kadarıyla Bursa bu tür
şehirler arasında önemli bir yere
sahiptir. Evliya Çelebi’nin Bursa yazıları bu bakımdan dikkat çekicidir.
Ansiklopedik yazışı ve türlü teferruatı gözden kaçırmayan dikkati ile
Evliya Çelebi, Bursa için gerçekten
bir şanstır. O anlatır veya nakleder,
Bursa’ya mahsus müthiş bir yekûn
oluşturur. Çarşıları, kaplıcaları,
suları ve özellikle de Bursa’nın ruhaniyeti ile ilgili. Bir de o uzun uzun
anlatmaları bir yerde toplamak, bir
yekûna bağlamak istermiş gibi enteresan bitiş cümleleri kurar: “Velhasıl
Bursa sudan ibarettir.” der yahut da
“Bursa ruhaniyetli bir şehirdir.” gibi
anlamlı cümleler kurar. Evliya’nın
bakışı veya algılaması ile tespit edilen Bursa gerçekten dopdoludur.
Kendisi bir İstanbul çocuğu olan
Evliya Çelebi’nin bu anlatmalarından Bursa’ya olan hayranlığını fark
etmemek, mümkün değildir.

Maksem sırtlarından hanlar, camiler ve Ulu Cami; arka planda Bursa ovası. Foto: Sébah & Joaillier, 1894. (IRCICA)

Peki, Evliya Çelebi’nin Bursa yazmalarına ve anlatmalarına göre, ne
tür tablolar canlanıyor gözümüzün
önünde ya da onun anlatmaları resme dönüştürülebilir mi?
Nitekim Evliya Çelebi’nin Bursa anlatmaları okunurken,
gözümüzün önünde
sayısız görüntüler
canlanıyor: Çarşılar
ve pazarlar, eski
tarihî arastalar

Evliya Çelebi’nin gözünden nasıl anlatılıyor? Onun Uludağ’ın eteklerinden
ve zirvelerinden Bursa’ya bakmaları,
o yüksek zirvelerden gözlerini kısarak İstanbul’u aramaları, Şeyh Küşterî
gösterisi devam ederken, yolunu
bulup anında sahnede peyda olması,
tarihî Bursa ulularını ziyaret anları
vs.
Bunun gibi nice tarihî görüntü arasında, Bursa’yı en iyi temsil edebilecek olanları hangileridir? Kuşkusuz
bunu düşünebilecek olanlar
gene de
ressamlar
olabilir.
Onun için
resim sanatının ustalarını
Evliya Çelebi
ile tanıştırmak, ressamların
Evliya Çelebi üzerine düşünmelerini sağlamak Bursa için büyük bir hizmet
olur diye düşünüyorum.
Kaldı ki böyle güzel bir
hizmet, diğer illerimiz için,
bilhassa da İstanbul için iyi
bir örnek teşkil edecektir.
Bu noktada Tanpınar’ın Bur-

sa yazmalarının, daha imgesel bir
yanının bulunduğu kabul edilebilir
sanıyorum. Nitekim O da Bursa’dan,
Bursa’ya mahsus sayısız görüntüden
söz ediyor. Eski bir cami avlusu, Orhan zamanından kalma bir duvar ve
onunla aynı yaşta ihtiyar bir çınar!..
Sakin bir günü, dört bir yana eleyip
duruyorlar. Sonra aynı dekorun, “Bir
rüyadan arta kalmanın hüznü içinde”
şaire gülümseyişleri. Şair Bursa ile ilgili semtleri, tarihî eserleri, türbeleri,
camileri teker teker sayıyor ve bunların gelene geçene, eski zamanların
hatıralarını nakledip durduğunu fark
ediyor. Yani sessiz bir dille konuşan,
nice asırların hengameleri ile şimdiki
zamanı bir arada duyan, hisseden bir
Bursa!.. Tanpınar orada bildiğimiz,
yaşadığımız zamanların ötesinde, bir
başka zamanın daha varlığını idrak
ediyor. Bursa’yı ve o tarihî dekoru
tılsımlı bir ebediyetin içine yerleştirmekten geri durmuyor.
Peki, Tanpınar’ın şiir vasıtası ile
ortaya koyduğu Bursa’nın görsel bir
tasarımı yapılabilir mi? Hatırlanırsa
Tanpınar’ın Beş Şehir’inde, bir de
beyaz bir nilüferin açılmasından söz
ediliyor. Açılan, açtığı yeri dolduran,
etrafa taşan bir güzellik. Bursa’da
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ren diğer bir şair daha geliyor hatırıma. Onun da Tanpınar gibi Bursa’yı
çok sevdiği, Bursa’dan ziyadesiyle
etkilendiği anlaşılıyor. Şimdi çokları
tarafından hatırlanmasa bile, Bursalıların, Bursa’yı sevenlerin Ömer
Bedrettin adını unutmamaları icap
eder. Nitekim Ömer Bedrettin’in
Bursa’da Akşam şiirini okuyacak
olanların, bu beklentimizi karşılıksız
bırakmayacakları umulur.
Ömer Bedrettin ilk memuriyet yıllarında, Bursa vilayet merkezinde
maiyet memurluğu görevinde bulunmuş. Uzun bir süreyi de almıyor
onun Bursa görevi. Oradan ayrılıyor,
çeşitli Anadolu illerini dolaşıyor. Vazifesi dolayısıyla yaptığı dolaşmalar
sırasında, Ömer Bedrettin, Anadolu
gerçeği ile yüz yüze kalıyor. Bakımsız ve perişan Anadolu’nun kendine
mahsus gerçekleri ve tabiatı, onun
ruhundaki gizli acıyı harekete geçirmekte gecikmiyor. Anadolu’nun karşılaştığı güzel manzaralar bile, onda
acı ve hüzünle birleşiyor. Buradan
da kendine mahsus Ömer Bedrettin
şiiri yavaş yavaş sızmaya başlıyor.
Bursa’da Akşam’ın, Ömer Bedrettin’in Bursa’da vazife yaptığı bir
sırada kaleme alınmış olabileceğini
düşünebiliriz (1928). Kendisi Uşaklı
olan, Murat Dağı’nın eteklerinde
çocukluğunu geçirmiş bulunan şair
üzerinde, Bursa öyle derin tesirler
meydana getirmiş olmalı ki, sonunda da işte böyle bir şiiri kaleme
almak durumunda kalmış.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Zaman’da kendi üstüne kapanmış,
kendine mahsus tarihî bir zamanı
yaşamaya dalmış bir Bursa imgesi
üretilirken, “beyaz nilüferle” bundan
daha farklı bir denemeye kalkışıldığı
rahatlıkla düşünülebilir.
Tanpınar’ın Bursa’da Zaman’ı yazdığı ve yayınladığı tarih, kendisi için
kuşkusuz yeni bir dönemi haber
verir. O şiir için Tanpınar’ın, hocası
Yahya Kemal’den yola çıktığı iddia
edilse bile, bu iddianın temeli hiç de
sağlam değildir. Fakat şunu kabul
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etmek gerekir ki Türkiye’de, 1930
başlarında veya ortalarında, Bursa’da Zaman’a esas teşkil eden felsefî bir zemin hâsıl olmuş, bu felsefî
birikimin tesiri önce edebî nesirde
kendini göstermiş, ardından da Tanpınar’ın bildiğimiz yeni nesri ve şiiri
uç vermişti. Yani Tanpınar’ın Beş
Şehir’i ile Huzur’u arasında kalan
ikinci bir dönemi böylece başlatılabilir demektir.
Tanpınar gibi olmasa bile Bursa
duygularını anlatan, şiire dönüştü-

İlgili şiirden çıkarabildiğimize göre
şair, o sırada Bursa’nın içinde değil,
Uludağ’ın eteklerinde veya biraz
daha aşağılarda bir yerde bulunuyor. Bursa’yı karşısına almış, öyle
bir mesafeden bakıyor şehre. Şiirde,
şairin durduğu yer şu bakımdan
önemli ki, o Tanpınar’da olduğu gibi
şehre içinden bakmıyor. Bir ressam
gibi, yapacağı tabloyu karşısına alıyor ve öyle bakıyor ona. Bakmanın
vuku bulduğu anlar da bize bir akşam vaktini işaret ediyor. Dolayısıyla
1928’de kaleme alınan Bursa’da
Akşam’da, şehir şöyle bir tabloya
dönüştürülüyor: Sonbahardan süzülerek doğmuş bir akşam! Dağların
koyu, serin gölgeleri yerlere kadar
uzanmış. Aynı şekilde kubbelerin
gölgeleri de yerlerde, yemyeşil
ovalara aksetmiş vaziyette. İşte bu
gölgeli akşam saatinde şair, belirli

bir mesafeden Bursa’ya bakıyor. Anlıyoruz ki Ömer Bedrettin, şehri bir
bütün hâlinde kavramak taraftarıdır.
O anda etrafta ne sisli bir hava ne
de gökte bir bulut söz konusu. Emir
Sultan uzaklarda, servilerin arasından alev gibi parıldıyor ya da şair
üzerinde parıltılı tesirler meydana
getiriyor. Varlığı hafiften hissedilen
rüzgâr da içten akan, boşanan duaları çağrıştırıyor. Yani alelâde rüzgârı bile şair, vecidli din duyguları ile
eşleştiriyor. Gene şairin bulunduğu
yerden fark edilen “Yıldırım ve civarı” da ilahi bir ada gibi tesirler uyandırmaktan geri durmuyor.
Bursa’da Akşam’ın son dörtlüğünde
ise şair, Bursa’daki nice kubbelerin
gölgesinin gözlerine vurduğunu ve
o anda kendini cennette imiş gibi
hissetmeye başladığını ifade ediyor;
daha doğrusu da Ömer Bedrettin’in
nazarında Bursa, o akşam saatinde,
cennetin yeryüzüne aksetmiş bir
görüntüsü gibi güzel anlamlar doğuruyor.
Ömer Bedrettin’in Bursa’da Akşam
şiirinin önemi şurada yatıyor:

Millî Mücadele yıllarından itibaren
Türk şairleri, yeni bir romantizm
dalgası daha yaşamaya başlamışlar,
Anadolu bozkırlarında aradıkları
şiiri bulur gibi olmuşlardı. Güzellik
namına ne varsa, onu Anadolu’da
buluyor ve tabiatın saflığı ile kendi
ruhları arasında mevcut olan bir
uyuma eriyorlardı. O şartlarda, şehirler onlar için kendinden kaçılması, uzaklaşılması gereken olumsuz
merkezler hüviyetine bürünüyordu.
Nitekim işgal altındaki İstanbul da
o şartlarda kokuşmuşluğun bir tür
beldesi konumunda idi. Bu türden
olumsuz şehir algılamaları ile Necip
Fazıl’ın ilk dönem şiirlerinde de sık
sık karşılaşmak mümkündür.

Dolayısıyla 1920-1930 aralığında,
hatta 1930’ların ikinci yarısına kadar
olan dönemde, şehirleri konu edinen
güzel şiirlerle edebiyatımızda pek fazla karşılaşılmamaktadır. Tanpınar’ın
şehir metinlerinin ve Bursa’da Zaman
şiirinin ortaya çıkması için edebiyatımızda yeni bir zihniyet değişiminin
yaşanması icap edecekti ki, işte o
da 1930’ların ikinci yarısında ancak
vuku bulabildi.
Hâliyle Ömer Bedrettin’in Bursa’da
Akşam’ı, şairlerin şehirden koptuğu,
bâkir tabiata açılmaya başladıkları

Ömer Bedrettin Uşaklı

bir dönemin nadir denemelerinden
biri olarak kabul edilmelidir.

Daha önemlisi de şair, bu şiiri ile
şehri yüksek bir değere dönüştürüyor. Ömer Bedrettin’in mensup
olduğu edebî akımı veya o sıralarda
takip ettiği şiir anlayışını aşan bir
deneme!.. İşte bunu Bursa’nın yüksek tesiri ile ifade edebiliyoruz.

Öyle de, musiki zevkimizin nabzının
hâlâ daha, çok canlı attığını bildiğimiz Bursa gibi merkezlerde, bu
tür şiirlerin bestelenmesi yoluna
gidilemez mi? Tarihî ve kültürel
birikimin devamlılığı, onun yenilenmesiyle, kendi dışındaki bir sanata
dönüştürülmesiyle mümkündür. Bu
noktada, İlker Cansevdi gibi, Bursalı
bestekârlara büyük bir sorumluluk
düştüğünü hatırlatmış olalım.

Bursalıların, Bursa’yı sevenlerin Ömer Bedrettin adını
unutmamaları icap eder.
Nitekim Ömer Bedrettin’in
Bursa’da Akşam şiirini okuyacak olanların, bu beklentimizi
karşılıksız bırakmayacakları
umulur.
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Mustafa Özçelik

Bursa’nın sıra dışı bir gazi dervişi

Geyikli Baba
Geyik sırtında Azerbeycan’dan çıkıp
Anadolu’ya geldi Geyikli Baba
Bursa’da düşmana karşı kılınç çekip
Düşman elinden aldı Geyikli Baba
YUSUF TUNA
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B

ir şehrin kuruluşuna ve
sonraki dönemlerine dair
belgelere dayalı bilgiler elbette önemlidir. Şehrin gerçek
hikâyesi onlarla aydınlanır. Ne var ki
târihî bilgi ve belgeleri güzelleştiren,
daha da anlamlı hale getiren başka
metinler ve bu metinlerde anlatılan
hadislerin kahramanları vardır ki
bana göre şehrin hikâyesini daha
güzel ve anlamlı kılanlar asıl onlardır.
Öyle ki bir şehir, bu tür hikâyeler ve
kahramanlarıyla yaşar millet
hafızasında. O şehirden söz
ederken ilk olarak akla onlar
gelir.

İşte adı Bursa ile mutlaka anılması
gereken isimlerden biri de Geyikli
Baba’dır. Nasıl Fatih-Akşemseddin
münasebeti bilinmeden İstanbul’un
fethi anlaşılmazsa onun hikâyesi
bilinmeden de Bursa’nın fethi tam
olarak anlaşılamaz. Öyleyse kimdir
bu Geyikli Baba, ona neden böyle
bir ad verilmiştir ve Bursa’ya nasıl
bir anlam katmıştır, Bursa’yı neden
onsuz düşünemeyiz? Şeklindeki sorulara cevap aramak gerekir.

Kadim Osmanlı payitahtı
olan Bursa da bu manada
çok zengin bir şehirdir.
Kuruluş efsanesinden
Osmanlılar tarafından
fethine ve sonrasına dair
ciltler dolduracak hikâyelere sahiptir. Emir Sultan,
Somuncu Baba, Abdal
Murad, Karagöz ile
Hacıvat, Süleyman
Çelebi, Üftade,
Âşık Yunus ve
daha nicelerinin
adları ve
hikayeleri şehir
hafızasında
hep yaşar.

“Geyikli’nin ol Hasan”
Evliyâ Çelebi’nin “Yesevî fukaralarından” dediği Geyikli Baba, 1275-1350
yılları arasında yaşayan hem menkıbevi hem de tarihi bir şahsiyettir.
Nitekim ilk Osmanlı kaynaklarında
hakkında epeyce bilgi yer alır. Dahası
çağdaşı Yunus Emre de iki beytinde
ondan söz eder. Bunlardan ilkinde
onun “ulu bir nazar ehli” olduğunu
belirtir: “Geyikli Baba bize bir kez
nazar kılaldan / Hâsıl oldı Yunus’a her
ne ki vâyesidir”. Diğer beytinde ise
ondan: “Geyikli’nin ol Hasan söz eyitmiş kendüden / Kudret dilidir söyler
kendünün söz nesidir” şeklinde bahseder. Bu söyleyişler önemlidir. Belli
ki aralarında yakın bir münasebet
ve derin bir muhabbet vardır. Yunus
Emre, “Hasan”ı “Geyikli” kelimesiyle
birlikte andığına göre demek ki onun
asıl adı Hasan’dır. Fakat sadece Hasan diye değil, “Geyikli Hasan” yahut
“Geyikli’nin Hasan” diye bilinmesi
ona bu “Geyikli” adının neden verildiği sorusunu akla getirir. Şakaik-i
Numaniye’de bu durum “Bir geyiğin
emrine verildiği ve bu geyiğe bindiği
için Geyikli Baba olarak şöhret bulup
tanınmıştır.” şeklinde açıklanır. Menkıbeler de onun gerek kendisinin
gerekse dervişlerinin bir yerden bir
yere giderken geyiklere bindiklerini,
hatta Bursa ve civarındaki fetihlere
bu şekilde katılmış olduklarını söyler.
Yani Geyikli Baba, dilinde dua, elinde
kılıç olan alperenlerden biri olarak
bilinmektedir.
Keşiş Dağı'nda bir derviş

Bir italyan minyatüründe yer alan Geyikli Baba gravürü

Tarihe baktığımızda Anadolu’ya gelip
fetihlere katılanların asıl yurtlarının
Türkistan, Azerbaycan tarafları olduğu görülür. Demek ki Müslüman
Türk’ün Anadolu’yu fetih planı oralarda yapılmış, dervişler de birer
birer Anadolu’ya gelmişlerdir. Geyikli
Baba da böyle bir misyonla Anadolu’ya Hoy’dan (Azerbaycan) gelmiş
bir derviştir. Anadolu’ya geldiklerinde dervişleriyle beraber Keşiş Dağı
(Uludağ) eteklerine yerleşip hem
irşad hem gaza faaliyetlerine girişir.
Namı bu gazalardaki zaferleriyle duyulur. Bu hadiseden Orhan Gazi’nin
habersiz olması düşünülemeyeceğine
göre çok geçmeden yolları bir yerde
kesişecektir. Öyle de olur. Geyikli’nin
Bursa tarihi açısından asıl hikâyesi de
böyle başlar.
Buna göre Geyikli Baba, Bursa henüz

Bursa Günlüğü 29

Ahmet Refik'in Geyikli Baba ile ilgili bulduğu belge

kuşatma hâlindeyken muhâsaraya
bizzat katılarak, İnegöl tarafında
kayalar üstünde üç yüz altmış kapısı
olan ve Kızıl Kilise denilen yeri
dervişleriyle beraber fethetmiştir.
Anlatılara göre gündüzleri cenk eder,
geceleri de orada bulunan ulu bir
kestane ağacı Geyikli Baba’yı içine
alıp saklarmış. Düşman gelir, Geyikli
Baba’yı bulamazmış. Baba sabah yine
çıkar cenk edermiş. Bu halden ürken
düşman, Kızıl Kilise’yi Baba’ya bırakıp kaçmış. Bu durum onun bölgede
birdenbire tanınmasına yol açar. Bu
hikâyeden etkilenenlerden biri de
fetihten sonra yönetimi kendisine
verilen İnegöl fatihi Turgut Alp’tir.
Gider onun müridi olur. Yani onun
Orhan Gazi ile tanışmasının öncesindeki isim odur.

Geyikli Baba’ya neden “baba” denildiğinin cevabı da bu fetih esnasındaki
bir olaydan kaynaklanmaktadır. İrfan
Özfatura’nın dediğine göre Geyikli
Baba, Bursa kuşatmasına da geyik
sırtında katılmış, Bizanslılar büyük
bir geyiğin üzerinde altmış okka30 Bursa Günlüğü

lık kılıçla savaşan bu gazi dervişi
görünce manen yıkılıp teslim olmayı konuşmaya başlamışlar. Geyikli
Baba, kalan vakitlerde ise ordugâhta
hoşça sohbetler yapar, mücahitlere
Sahabe-i Kiram’ın büyüklüğünü, Ehl-i
Beyt’in mücadelesini anlatarak moral
verirmiş. Askerler de bu babacan
tavrından dolayı onu “Baba” diye
anarlarmış.”
Sultan Orhan’la tanışması

Orhan Gazi onun fetih esnasındaki
hikâyesini duyunca Turgut Alp’i yanına çağırarak işin aslını sorar. Turgut Alp ise çoktan Geyikli Baba’nın
müridi olmuştur. Olanları anlatınca
Orhan Gazi de bu anlatılarından etkilenerek Geyikli Baba’yı görmek ister
ve huzuruna davet eder. Fakat olumlu
bir cevap alamaz. Âşık Paşazâde bu
hadiseyi şöyle anlatır: Turgut Alp
“Benüm köylerüm yanında bir nice
dervîş geldi, mukîm oldı; aralarında bir dervîş vardur, gâh gâh varur
dağda geyicekler (geyikler) ile gezer,
bir nice gün ve hayli mübârek kişidür!” dedi. Orhan Gâzî: “’Aceb kimün

mürîdidür? Sorun kendüden!” emrini
verince gelip sordular, Geyikli Baba:
“Baba İlyâs mürîdiyim, Seyyid Ebû’lVefâ târikindenin!” cevâbını verdi.
Bunun üzerine Orhan Gâzî Baba’yı
yanına davet etti, fakat kabul etmedi;
gelmediği gibi: “Sakın Orhan dahi
gelmesün!” diye haber gönderdi. Haberi işiten Orhan Gâzî: “N’îçün gelmez
ve beni n’îçün komaz anda varmağa?”
deyince: “Dervîşler göz ehli olurlar,
(vakıt) gözedürler. Dahı vaktında
varurlar kim du’âları makbûl olına!”
cevâbını iletti.”
Bu münasebet elbette burada kalmaz.
Aradan bir vakit geçtikten sonra Geyikli Baba bir gün sırtında bir çınar
fidanı ile Orhan Gazi’nin ikametgâhının önüne gelir. Bunun bir kavak
ağacı olduğunu söyleyenler olsa da
çınar hikâyeye daha çok yakışmaktadır. Çünkü bu çınar fidanı Geyikli
Baba’nın fiili duasını temsil etmektedir. Bununla Osmanlı Devleti’nin
kutsiyetine ve uzun ömürlü olacağına
hem işaret hem dua edilmek istenmiştir. Avlu kapısının iç tarafına getir-

diği dalı dikmeye başlar. Durumdan
haberdar edilen Sultan Orhan oraya
geldiğinde bir dalın dikili olduğunu
görür. Daha önce davetine icabet etmeyen Geyikli Baba’nın şimdi buraya
neden geldiğini merak ederek sorar.
Geyikli Baba; “Teberrükümüzdür!
Bu oldukca, dervîşlerün duâsı sana
ve neslüne makbûldür! Senin neslün
ve devletün bu ağaç gibi kök salacak,
kökü sâbüt, dallaru ise göktedür”
der. Ardından da İbrahim Suresi’nin
mealen kökü toprakta, dalları semada
olan bir ağaçtan bahseden ayetini
okur. Ayetin devamında o ağacın Rabbinin izni ile devamlı meyve verdiği
de söylenmektedir. Mana ehli bu
fidan dikme ve dua olayını “Orhan’ın
kuracağı devletin bu ağaç gibi kök
salacağı, dallarının çok uzaklara
ulaşacağı, evlatlarının Din-i İslam’a
çok hizmet edeceği şeklinde yorumlarlar.” Nitekim daha sonra gelişen
olaylar Geyikli Baba’nın duasının
kabul edilen dualardan olduğunu
ortaya koyar ve bu çınar üç kıtaya
yayılır. Rivayete göre o ağacın bugün
Bursa›da hazret-i Üftade›ye giden
Kavaklı Caddedeki çınar ağacı olduğu
söylenmektedir.
Geyikli Baba’nın yurtluğu

Bu açıklama, Sultan Orhan’a yetmiştir.
Dua ve çınarın ne manaya geldiğini
elbette bilenlerdendir o da. Böylece
kalben bağlanır Geyikli Hasan’a. Sık

sık ziyaretine gitmeye başlar. Hatta
bir gidişinde İnegöl beldesini kendisine tahsis etmek istediğini söyler. Zira
dağları yurt edinen Geyikli Baba’ya
ve dervişlerine bir yurtluk armağan
ederek onun hem Bursa’nın hem de
civarındaki bazı yerlerin fethinde gösterdikleri yararlılıklara teşekkür etmek istemektedir. Fakat Geyikli Baba,
Sultan Orhan’ın bu teklifini kabul
etmez. Çünkü dünya malı gözünde
değildir. Orhan Gazi, ısrar eder: “Dervîş! N’ola benüm de sözümi kabûl
itsen?” deyince, ricasını kırmayarak:
«Şu karşuda turan depecükden berü
yircügez dervîşlerün havlısı olsun!”
der. Böylece dağların Geyikli Dervişi kendisine armağan edilen yerde
dergâhını kurar. Bu köyün adı Baba
Sultan olup Geyikli Baba’nın vefatından sonra Orhan Gazi onun için bir
türbe ve külliye yaptırır. İşte Geyikli
Baba’nın diktiği ikinci çınar da burada yer alır. Rivâyete göre camiinin
avlusundaki asırlık koca çınar, Geyikli
Baba tarafından saraydaki ağaçla aynı
gün dikilmiş olup bugün hâlâ dimdik
ayaktadır.
Geyikli Babanın bu hikâyesi
günümüze kadar ulaşan arşiv
kayıtlarında da yer alır: «Karye›-i
Geyiklü Baba» ve «Bâbâyiler karyesi»
adı altında zikredilen bu köyün, on
beşinci yüzyıl sonlarına âit bir tahrîr
kaydı şöyledir: “Geyiklü Baba Karyesi:
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Karye’-i Bâbâyiler ki, vakfdur, Orhân
Beg’den Baba’ya. Şimdi Sakar-oğlı
Muhammed tasarruf ider. Hâne: 34.
Bir hâs degürmen var, yılda biş müdd
buğday hâsıl olur. Bir hammâm var,
Temürtaş-oğlı Umûr Beg vakf itmiş,
yevmî üç akça, yılda: 1080. Ve Burûsa
şehrinde iki vakf dükkânı var, hâsıl:
420. Ve mezkûr Bâbâyiler yirinde
bağçalar mukâta’asından yılda: 400.
Ve bir hâs bağça var, yılda: 100. Ve bir
erlük kestânesi var ve koz var: 100.”
Geyikli Baba’nın çetin imtihanı

Bu yazıyı okuyanlar Geyikli Baba ile
Orhan Gazi arasında geçtiği söylenen
bir hadiseyi de elbette merak edeceklerdir. Dîvân-ı hümâyûn kayıtlarına
yansıyan bu hadiseye göre Geyikli
Baba güya şarap düşkünüymüş. Orhan Gazi bunu duyunca “iki yük ‘arakî
ve iki yük şarâb gönderün” demiş. Bu
belge yarımdır. Ona bu haliyle yorum
getiren Iréne Mélikoff bu durumu
Osmanlı’nın hoşgörüsüne bağlayarak
anlatmakta ve o dönem dervişlerini
böyle tutumlar içinde göstermektedir. Oysa bu hadisenin aslı, belgenin
sonradan bulunan parçaları okunduğunda ortaya çıkmakta ve bu yorumu
çürütmektedir. Buna göre, Geyikli
Baba, gönderilenleri bir kazan getirip
içine pirinç koyup kaynatır ve bunu
gelen adam sayısınca yapar. Gelen askere bu zerdeden padişaha vermesini
ve ateşte yanan bir koru bir pamuğun
içine sarıp padişaha götürmesini ister. Geyikli Baba bu hareketiyle bizim
dergâhımıza giren rakı yağ, şarap
bal olur demek istemektedir. Başka
bir ifadeyle “Ey Orhan Sultan, ben
söylenildiği gibi biri değilim. Bunu da
anlaman için pamuğun içine kor koydum, sana ulaşana kadar yanmadığını
göreceksin.” der. Nitekim durum bu
şekilde gerçekleşince Orhan Gazi,
Geyikli Baba’nın söylenildiği gibi biri
olmadığını anlar ve saygısı daha çok
artar.

Aslında mesele budur ve hakikat
böyledir. Ne var ki tasavvufi hareketleri Heterodoks olarak niteleyerek
İslam’dan ayrı bir hareketmiş gibi
görmek isteyen bu müsteşrik yaklaşımı onları Sünnî İslâm anlayışı karşısında başka bir grup olarak nitelemeyi kendi açısından uygun bulmaktadır.
Meselenin şöyle bir tarafı vardır. O
dönemde Geyikli Baba’nın Orhan
Gazi nezdindeki itibarını düşürmek
isteyenler onun rakı, şarap içtiğine
dair bir iftirada bulunmuşlardır. Yine
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o dönemde Orhan Gazi’nin fethedilen
yeni yerleri fakih ve dervişlere vakfetmesini fırsat bilerek kendilerine
derviş süsü vererek çıkar elde etmek
isteyen sapkın gruplar da bulunmaktadır. Orhan Gazi de bu iki meselenin
de hakikatini anlamak için böyle bir
yola başvurmuş olabilir. Yani bir imtihandan geçmektedir Geyikli Baba ve
bunu alnının akıyla başarmıştır. Diğer
yandan bu hikâyeyi Geyikli Baba’nın
maneviyat yolunda büyüklüğünü anlatan bir keramet hadisesi olarak görmek ve sembolik olarak Geyikli Baba
dergâhına gelenlerin nasıl bir değişim
ve dönüşüme uğradıklarını ifade için

anlatıldığını düşünmek daha doğru
bir yorum olacaktır. Zira bu şarap, kor
ve pamuk meselesi başka veliler için
de anlatılmaktadır. Öyleyse bunları
bir metafor olarak görmek ve ona
göre yorumlamak gerekir.
Sonuç yerine

Târihî hakikatler menkıbe, destan
konusu olmuşsa sembolik metinlere dönüşecekleri için haklarında
söylenecek söz, yapılacak yorum da
bitmez. Geyikli Baba ve hikâyesi için
de durum böyledir. Onun bir Fetih
rüyası/ideali ile Azerbaycan’dan
Anadolu’ya gelip Uludağ eteklerine
yerleşmesi, Turgut Alp’le münasebeti,

HAKAN YILMAZ: Geyikli Baba’nın İnegöl’e
Yerleşmesi, Orhan Gazi ile İlişkisi ve Heterodoksluğu Yönündeki İddiaların Kesin
Deliller Işığında Çürütülmesi, Uluslararası
İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
Bildirileri, İstanbul, 2017
HAŞİM ŞAHİN: Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devrinde Adı Geçen Önemli Bir
Derviş: Geyikli Baba”, Uluslararası Türk
Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri, Ankara, 2001
KUTLU ÖZEN: Orhan Gazi Dönemindeki
Alp Erenler ve Bunlara Bağlı

Menkıbeler, Bursa Halk Kültürü 1. Bursa
Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı,
II. Cilt. Bursa, 2002

gerek Bursa’nın gerekse civar yerlerin fethine katılması, buradaki kahramanlığından dolayı kendisine tahsis
edilen Baba Sultan Köyü’nde dergâh
açıp irşad faaliyeti yapması, hele de
Bursa’ya diktiği çınar ve kendisini
sınamak için gönderilen şarapları
kerameten yağ ile bala dönüştürmesi
ve tabi geyiğe binmesi üzerine
söylenebilecek çok söz, semboller
çözüldüğünde yapılacak daha pek çok
yorum vardır. Bunların hepsi bir yana
Bursa’nın fethinde aldığı maddi ve
manevi roldür asıl önemli olan. Onun

hikâyesiyle bir kez daha anlarız ki
Osmanlı kılıç ve dua ile yürür. Zaferi
Alpler ve Dervişler birlikte gerçekleştirirler. Velhasıl dualı şehirdir Bursa.
Buna en çok da çınarlar şahitlik eder.
Fetih duasının sahibi ise Geyikli Baba’dır.
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Mevlid’in yazılışının 610. yılı münasebetiyle

Süleyman Çelebi Türbesi'nin
yeniden inşası
-Leylâ İlova Ablama-

H

z. Peygamber sevgisini
ifade eden yazı ve kitapların tarihi, İslâm tarihiyle yaşıttır denebilir. Her
millet kendi diliyle manzûm/mensur metinler kaleme almış, bunları bazen makamla bazen makamsız bazen toplu bazen tek başına
aşkla, şevkle terennüm etmiştir.
Türk İslâm coğrafyasında Ahmed
Yesevî’nin beyitleriyle başlayan bu
“Muhammedî aşk” yüzyıllar boyu
derinleşerek, zenginleşerek akıp
gelmiş, günümüzde yaşayan şairlerin mısralarıyla, bestekârların
ilhamlarıyla devam etmektedir.1
Altı asırdan beri zevkle okunan/
dinlenen ve değişik dünya dillerine çevrilen Mevlid, orijinal
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adıyla Vesiletü’n-Necât (Kurtuluş Vesilesi), Süleyman Çelebi
tarafından 610 yıl önce, 1409
senesinde Bursa’da kaleme alınmıştır.2 Dinin iki temel varlığı olan
Allah ve Peygamber sevgisini şiir
diliyle terennüm eden bu kitap
sebebiyle yazarı da Müslüman
toplumlar tarafından gönülden
sevilmiş ve takdir edilmiştir. Ulu
Cami’nin imamı, 1425 tarihinde
vefat ettiğinde, Çekirge Yoğurtlu
Baba, diğer adıyla Ahmed İlâhî
Dergâhı’nın haziresine defnedilmiş,3 daha sonra üzerine türbe
yapılmıştır. Bu türbeyi o zamanlar
Mevlid’den alınan şu beyitler süslüyordu4:
Hak Taâla rahmet eyleye ona

Kim beni ol bir dua ile ana
Her kim ola bu duada buluna
Fâtiha ihsan ede ben kuluna
Kâmil Kepecioğlu’nun Bursa Kütüğü isimli eserinde verdiği bilgiye
göre bu türbe, 1620’de yıkılmıştır.
(Age., IV/129) Sultan II. Abdülhamid döneminde Bursa’da bulunan
bazı türbeler, Karîn-i sâni Hacı
Ali Paşa tarafından tamir ettirilmiştir: Molla Hayalî, İsmail Hakkı
Bursevî, Süleyman Çelebi... Bu
defa yenilenen Çelebi’nin mezar
taşında şu ifadeler okunmaktadır:
“Manzûme-i menkıbe-i vilâdet-i
Nebeviyye aleyhisslâm ve’t-tahiyyenin müellifi Süleyman Efendi
merhumun merkad-i müteberri-

kesidir. Aleyhi’r-rahme ve’l-gufrân”.5

Türbe ile ilgili son girişim ise yaklaşık 70 sene önce Kâzım Baykal’ın
başında bulunduğu Bursa Eski
Eserleri Sevenler Kurumu vasıtasıyla
gerçekleştirilmiştir. Yıllarca süren bu
çalışmanın detaylarını onun “Mevlid-i
Şerifi Yazan Süleyman Çelebi Türbesi
Münasebetiyle” adıyla kaleme aldığı
küçük eserinden öğrenecek ve Bursa’nın kültür hayatına hizmet eden
farklı mesleklerden birçok insanı bu
vesileyle rahmetle anacağız.

Bu türbenin onarımı için en çok çalışanlardan biri de Rıza İlova’dır. (v.
1966) İlova, Baykal Hoca’nın eserini,
çıktığı gün kızı Leylâ İlova’ya şu cümlelerle imzalamıştır: “Kızım Leylâ,
Babanın sana verebileceği ve kendince en kıymetli hediye budur. Onun en
çok iftihar ettiği başarısı bu olmuştur.
Bana lâyık bir evlat olmak istersen
gücüne göre benim gittiğim yoldan
git. Mükâfatını benim gibi alırsın.
14.12.1952.”

Leylâ İlova Hanımefendi, 65 yıl sonra,
bu imzalı nüshayı bendenize hediye
etmiştir.
İşte Kâzım Baykal’ın (v. 1993)
yazdıkları:6

“Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nun kurulmasından önce (Tarih
Sevenler Kurumu) adında bir teşekkül vücuda getirilmek istenmiş,
muvaffak olamamıştır. Biz yeni isim
ve amaçlarla 1946’da bugünkü kurumumuzu faaliyet sahasına çıkardık.
Kurumumuzun teşekkülünden Vali
Fazlı Güleç7, önce Süleyman Çelebi’ye
bir türbe yapılmasını düşünmüş ve
teşvikiyle Belediye bütçesinden bir
miktar para harcanarak yol boyunca bir duvar çektirilmiş ve Belediye
mimarının hazırladığı proje ile işe
başlanmak istemiş, fakat iş sahasına
intikal ettirilememiştir.
1947’de Süleyman Çelebi’nin kabrinin bulunduğu mezarlığın son mezar
taşları da ortadan kaybolmakta olduğu görülüyordu. Süleyman Çelebi
için bir hamle kalmıştı. Kurum idare
hey’eti Çelebi’nin mezarının da yok
olanlar akıbetine uğrayacağından
korktuğu için bazı teşebbüslerde
bulundu. (21.05.1947 tarihli yazılarımız) üzerine Bursa Valiliğinin
tensibi ile türbe inşasını kurumumuz
deruhte etmek mecburiyetinde kaldı. ( 24.09.1947 tarihli idare hey’eti

kararı) Belediye’ye yazılan bir yazı
ile türbenin yapılacağı bildirildi.
Tasdikli şehir planına göre türbe
sahasının planı mütehassısların projelerine esas olmak üzere istendi. (
23.10.1947 tarih ve 19 numaralı yazı)
Türbenin inşasına karar verildiğini
ve yardımda bulunulması hakkındaki
11.12.1947 tarihli beyannâmemizi
ilan ettik.
Evvela proje müsabakasına esas olmak üzere bütün milletin fikirlerine
müracaatı uygun bulduk. Bursa’da
Ant, Doğru, Ankara’da Ulus, İstanbul’da Cumhuriyet, Vatan, Son Posta,
Yeni Sabah gazetelerine başvuruldu:
“Mevlidi yazan Süleyman Çelebi Türbesini nasıl görmek istersiniz?” başlığı altında bir anket açıldı.

Vatan Gazetesi 2 Haziran 1947 Cuma
günkü nüshasında anketimizi yayınladı. Alınan fikirlere göre projelere esas
olmak üzere şu noktalar tespit edildi:
(14, 15. yüzyılda Bursa’da yaşamış
bir Türk, Müslüman şairi Süleyman
Çelebi için türbe yapılacak.) bu fikirlere göre bir mimarî kompozisyon
düzenlenecek.
Bu arada İstanbul’da Şişli Camii
Mimarı Vasfi Bey8 ile görüşüldü. Bu
zat proje müsabakası açmadan bu
işin yapılmasını projeyi kendisinin
bedelsiz hazırlayacağını ve inşa işlerini kontrol edeceğini bildirdi. İdare
heyetinden İsmail Lütfi İnanç ile ben
türbenin bu mimara yaptırılması
fikrinde idik. İdare heyeti ekseriyeti
haklı olarak birçok fikir dermeyan

ettiler: “Genç mimarlar arasında birçok değerler vardır ki eserler verme
imkânını bulamamışlardır. Hem bu
değerleri meydana çıkarmak hem
sanatı himaye etmiş olmak ve hem
bütün milletin olan Süleyman Çelebi’nin türbesi için müsabaka açmak
suretiyle bütün milletlerin fikirlerine
müracaat ederek türbeyi yapmış olmak gerektir” Ekseriyetin bu fikrine
uyularak proje müsabakası açmaya
karar verildi. Ve keyfiyet kurumun yıllık kongresinde de bu şekilde tasvip
edildi. (21.03.1948)
Bayındırlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim
Bakanlığı Anıtlar Şubesi ile temas ve
muhabereden sonra mimarlara verilecek proje mükafatı tespit edildi:
Birinciye 1500,
İkinciye 1000,

İki mansiyona 300’er, dört projeye de
100’er lira.
Bu düşünüşler Bursa’da Ant Gazetesi’nde 10.05.1948, İstanbul’da Vatan
Gazetesi’nde 2.04.1948, Köroğlu Gazetesi’nde 5.05.1948 tarihinde intişar
etmiştir. Proje müsabakası gazetelerde ilan edildiği gibi 03.08.1948 tarihli yazımız üzerine Ankara radyosu
ile de ilan edilmiştir. İlan müddeti
25.08.1948 de sona eriyordu.
Bu müddet zarfında kuruma 29 proje
geldi. Hepsi kapalı şifre ve numaralı
idi. Ancak salahiyetli jüri heyeti tarafından açılabilecekti.
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Projelerin Tetkiki
Projeleri tetkik edecek jüriye birer
mümessil yollamaları için şu makamlara başvuruldu:
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık
Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Teknik Üniversite, Güzel Sanatlar
Akademisi, Topkapı Sarayı Müzesi
Müdürlüğü, Mimarlar Birliği (İdare
heyetinin 17.08.1948 tarihli kararı
ile)
Jüri şu zatlardan teşekkül etti:
Bursa Valisi Haşim İşcan,9

Belediye Başkanı Fahri Batıca,10

Güzel Sanatlar Akademisinden Profesör Emin Onat,11

Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürü
Elif Naci,12
Bayındırlık Bakanlığı mümessili
Yüksek Mimar Chide Tamer Aksel13
ve Hasan Rıza Ergezen,
Rolöve Bürosu Şefi Yüksek Mimar
Sedat Çetintaş,14

Dr. Osman Şevki Uludağ15.

Bu heyet 05.09.1948’de toplandı.
Mimar İbrahim Süzen ile Mimar
Nurettin Özselam’ın müştereken yaptıkları projeyi birinci olarak seçtiler.
Türbemiz bu birinciliği kazanan projeye göre yapılacaktı.

Bursa mimarı stiline uyup uymadığı
hakkında tarafımızdan bir şey denmiş olmamakla beraber bu projenin
seçilmesinde Kurumumuzun hiçbir
rolü yoktur. Biz memleketimizin en
salahiyetli zatları tarafından beğenilen projeyi tatbik ile mükelleftik. Biz
ancak işin tanzimi, paranın temini,
usûlunce sarfı, işin idare ve intacı ile
ilgili bulunuyorduk. Kontrol mimarlarının Bayındırlık Müdürlüğü’nün verdikleri raporlara göre müteahhitlerin
haklarını tesviye ediyorduk.

bin lirayı aşacak olan bu tarihî
işe harcanacak parayı tedârik
edebilmekti. Doğrudan doğruya
milletimizin hayır işlerinde gösterdiği
cömertliğe başvuracaktık. Yılmadan
çalışmak, her şeye göğüs gererek işi
başarmaya azm etmiştik. Bu arada
Belediye Özel, Saymanlık, hatta
devlet bütçelerinden para temini
imkânlarını aradık. Zamanla bu kaynakların hepsinden yardım gördük.
İlk büyük yardımı eski Maliye Bakanı
Halil Ayan16 (o zaman Maliye Müsteşar müavini idi.)’ın delâleti ile, o
devre Maliye Encümeninde bulunan
Bursa Milletvekili Zehra Budunç17,
Fahri Bük18, Aziz Duru’nun19 yardımları ile Büyük Millet Meclisinden alındı. Bursa Belediyesinin duvar inşası
için bütçesine konmuş olduğu on bin
lirayı istedik. Bunlarla işe başladıktan
sonra Özel Saymanlık, Belediye ve
nihayet gene son devredeki Bursa
Milletvekillerinin müzaheretleri ile
Büyük Millet Meclisi’nden yardım
elde ettik. Alâka ve yardımlarını
gördüğümüz Milletvekilleri ile diğer
memleket severlerin isimlerini ayrı
ayrı yazmak ve teşekkürde bulunmak
isterdik. Broşürümüzün hacmi buna
imkân vermedi. Bu hususta hizmetlerini gördüklerimize şükranlarımızı
arz etmekle iktifa ediyoruz.
Türbenin İnşasında Valilerimizin
Himmet ve Gayretleri

Türbenin inşasına yetecek para tedârik edemediğimizden bir türlü
inşaata başlayamamakta idik. Zaman
aleyhimize ilerliyordu. Bir gün Vali
Haşim İşcan, Altıparmak İlkokulunda
meslekî bir toplantıda bulundular.
Kurumumuz üyeleri de bu toplan-

tıya davet edilmiştik. Hasbıhaller
sırasında Vali şu hitabede bulundu:
“Bursa’nın yetiştirdiği ve iftihar ettiği
Mevlit nâzımı Süleyman Çelebi için
türbe yapılması işine başlıyorum.
Memleketin münevverlerinden, öğretmenler kütlesinden müzâheret
bekliyorum.” bu suretle Vali fiilen işe
girişmeğe karar vermiş ve kısmen de
üzerine almış bulunuyordu.

28.10.1948 tarihinde Vali Haşim
İşcan’ın Başkanlığı’nda bir idare heyeti toplantısı yapıldı. (Karar 24) Bu
toplantıda Valinin imzasıyla yazılacak
mektupla mimarları davet etmeğe karar verdik. Davet yapıldı. Mimarlarımız geldiler. Bunların iştirakiyle yine
bir İdare heyeti toplantısı yapıldı. Bu
toplantıda şu zatlarda bulundular:
Vali Haşim İşcan, Belediye Başkanı
vekili Mehmet Urgancıgil20, Belediye
Reis muavini ve Özel Saymanlık Müdürü Muharrem İnal, Vali muavini
Abdülkadir Keskin, Polis Müdürü
Kadri Tabakoğlu, Başsavcı Hayrettin
Şakir Akçal, Nafia Müdürü Namık,
Tüccardan Fazıl Erman, Mühendis
Mustafa.
Bu toplantıda biz mimarlara inşaatın
kontrol işini vermeyi müzakere ederken ayrı bir odada Bayındırlık Müdürü Namık Ünalan, mühendis Mustafa
Sağlar ve mimarlarımız inşaatın fenni
şartnamesini hazırlamakla meşguldüler. İnşaatın kontrol işinin projeyi
yapan mimarlara verilmesi kararlaştırıldı. Yalınız İdare Heyeti Başkanı
Naci Kurtul21 tam güven hissetmediğinden muhalif kalmıştı. (13.11.1948
tarih ve 27 sayılı karar)
İnşaata fiilen 15.09.1948’de
başlanıldı. Birinci ve ikinci

Binaenaleyh projenin mahiyetine
ve inşasına ait kritikle kurumumuz
değil, jüri heyeti ve teknik elemanlar
alâkadardırlar. İdare heyeti bu hususu arz etmeyi zaruri bulmaktadır.

Projelerin hepsini Altıparmak İlkokulu salonunda (o zaman Haşim İşcan
İlkokulu) bir hafta müddetle teşhir
edildi. (24.08.1948) Sonrasında İstanbul Eminönü Halkevi salonunda
enzar-ı umumiyyeye arz ettik.
İdare Heyetinin omuzlarına
yüklendiği bu büyük işte yüz
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Vali Cahit Ortaç servi dikerken

müteahhitlerin işleri Bayındırlık
Müdürlüğü tarafından kontrol
edilerek istihkak raporları verilmiş ve
Vilayet makamınca tediye edilmiştir.
Bu kısım inşaat ile kurumumuz fiilen
alâkadar olmamıştır.
03.07.1950 tarihinde Vali Haşim İşcan Samsun’a nakl-i memuriyet etti.
Vali vekili olarak gelen Hilmi İncesulu
tarihimize, tarihi şahsiyetlerimize
ve abidelerimize karşı çok ilgi göstererek bizlere de müzâhir oldular.
Kuvvetli tarih bilgisi olan genç Vali
vekili “Sizinle her zaman beraberim,
türbe işine el birliği ile başlayacağız
“ diyerek bizleri azamî derecede desteklediler. Vatandaşlarımızın hamiyet
ve himmetlerine o da bizimle beraber
müracaat ediyor, takiplerde bulunuyor, güçlükleri beraberce bertaraf
etmeye gayret ediyordu. Kurumumuz
bu genç idarecimize sonsuz müteşekkirdir. Himmetiyle çok yardım sağla-

dık ve inşaatı bir hayli ilerlettik.

08.02.1951 tarihinde Vali Vekili Hilmi
İncesulu22, Kırklareli Valiliğine naklen
tayin edilerek ayrıldılar, Bursa Valiliğine tayin edilen Cahit Ortaç23 da türbenin inşa işleri ile ilgilenmişlerdir.
Bu sırada müteahhitler aldıkları işleri
ikmal etmişlerdi. Bayındırlık Müdürlüğünce verilen istihkak raporlarına
göre hakları tevsiye olundu.

Ancak Mahmut Usta’nın son istihkak
raporu muhteviyatı kalmıştı. İş olarak
da merdivenlerin doğusuna uzanan
duvar ile batıda bir kısım duvar ve
merdiven, çeşme ve etrafın tanzimi
kalmıştı.
İdare Heyetinin Şahsi Borçlanması
Müteahhitlerden Ali Gökmener usta,
inşaat için fazla taş hazırlamıştı. Kurumun veznesinde para bulunmadığı
gibi herhangi bir suretle para tedâriki ümidi de yoktu. Türbenin doğu

Rıza İlova

tarafındaki duvar yapılacak. Hazır
taşlardan bu duvarın yapılması türbe
inşaatının selameti namına bir zaruretti. Müteahhit Ali Usta ile pazarlığa
girişildi. Müteahhit beklenilen indirmeyi yapmakla beraber istihkakını
altı ay sonra almayı kabul etti. Bu
suretle hazırlanmış taşlar kullanılacak ve türbe de zarardan korunacaktı.
Mevcut parası olmamasına rağmen
idare heyeti indelhâce parayı şahsen
ödemeyi kabul ederek inşaatın bu
kısmının yapılmasına karar verdi. Bu
hususta idare heyetinden Rıza İlova
ile Terzi Hacı İsmail Hüsnü İnanç’ın
azim ve fedakârlıklarını şükranla
anarız.
Son Teşebbüsler ve Neticeleri

Türbenin inşaatı oldukça ilerlemişti.
İkmâli için yeniden hamle ve harekette bulunmağa ihtiyaç vardı. Teşebbüsüme resmî bütçelerden başladık.
Bursa Belediyesi ile Özel Saymanlık
bütçelerine ikişer bin lira yazdım,
tahsisatı konulması için icap eden
makamlara başvurduk. Belediye bütçesine 500, özel saymanlık bütçesine
2000 lira yardım tahsisatı konulacağını memnuniyetle öğrendik. Fakat
bunlar türbenin ikmalini sağlamayacaktı. Yapılacak işler haylice paraya
ihtiyaç olduğunu hissettiriyordu. Son
çare olarak Büyük Millet Meclisine
maksat ve ihtiyacımızı arz ve izah
ederek resmen müracaatta bulunduk. Ayrıca bütün milletvekillerine
maksadımızı açıklayan birer mektup
sunduk.

Bursa Milletvekili Ali Canip Yöntem’den24 cevabî bir mektup aldık.
Türbe inşası hakkında etraflıca
malumat istiyorlardı. Hemen cevap
yazarak durumumuzu izaha çalıştık.
Gereken teşebbüste bulunmuşlar,
Bursa Milletvekili Haluk Şaman25 ile
Saadettin Karacabey26 de ayrıca yakın
alâka ve takipte bulundular. Bu suretle istediğimiz paranın 1952 bütçesine
konulduğu hakkında milletvekili Ali
Canip Yöntem ile Saadettin Karacabey’den telgraf haberleri alarak derin
sevinç duyduk.
Büyük Meclisimizin bu lütfundan
dolayı bütün milletvekillerimize ve
hassaten yardım işinde yakın alaka
gösteren zevata arz-ı şükran eyleriz.

Kitabe Müsabakası ve İnşaatın Son
Safhası
Türbeye üç kitabe yazılacak, biri
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merdiven başına diğeri merdivenin
üstüne sahanlığa, üçüncüsü lahit
üzerine. Birincisi isim ve tarihlerden
ibaret olacak, ikincisi tarihî kitabe
olacak, üçüncüsünde mevlit parçaları
bulunacaktı. Bu yazıları da müsabaka açarak, millete danışarak tesbit
etmeyi uygun bulduk. Para mükafatı
vermeden şeref müsabakası açılmasına karar verildi. Türbe inşaatında ilk
büyük maddi yardımda bulunan Yeni
İstanbul gazetesine yazdık. Kararın
ilanını kabul etti. Birinci ve ikinciye
ellişer lira vereceğini de ilave ederek
müsabakayı ilan etti. Gazetenin müteaddit nüshalarında da reklamını
yaptı.
Tayin olunan gün zarf içinde 25 tane
kitabe teklifi geldi. Hepsi kapalı ve
şifreli idi.
Jüri:

İstanbul Üniversitesinden Profesör
Ahmet Hamdi Tanpınar,27

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinden Reşat Nuri Güntekin,

Yeni İstanbul Gazetesi Başyazarı M.
Mermi ve kurumumuzdan bir üyenin
iştirakiyle teşekkül etti.

Kurumumuz idare heyeti bu işin
intâcını bana tevdi etmişti. 25 teklif
zarfını alarak İstanbul’a gittim. Yeni
İstanbul Gazetesi’nde toplandık. Reşat Nuri Güntekin28 mazeretlerine
binaen kararlarımıza iştirak edeceğini bildirerek ayrıldı. Zarflar açılarak
tevdi edildi. Müsabakanın birinciliğini
Bursa’dan Rıza İlova29 kazanmıştı.
Mevlidi iyi okumuş ve insana değer

veren beyitleri iyi seçmiş ve iyi bir
kompozisyon yapmış idi. İkinciliği Afyon’un Kâhil mahallesinden Mehmet
Cabacı isimli bir şahıs aldı. Mevlidin
ruhunu iyi kavramış ve iyi beyitleri
seçmişti. Mamafih bu teklifleri aynen
yazılmayıp ikisinden faydalanarak
yeni bir terkip yapmak daha uygun
olacağından prensip kararına varıldı.
İşin sonucu Bursa’yı Bursa’nın içtimai
halet-i ruhiyesini iyi tanımış bulunan
idare heyetine tertip ettirmek uygun
görüldü.
Üçüncü kitabe için beyitler seçildi.
Fakat bir münakaşa çıktı. Hangi yazı
ile olacak?

Eser eski bir Türk ve Müslüman şairi
için yapılmıştı.

Yazısında devrinin klasik yazısı olması lazım, fakat kanunî mesağ yoktur,
bir karara bağlanamadı.

Netice, İdare heyeti, kurumun üyelerinden ve eski idare heyeti üyesi
bulunan bilgin, emekli Türkçe öğretmeni Hilmi Erözdem’in de toplantıya
iştirakini sağlayarak İstanbul kararları
üzerinde birkaç toplantı yapıldı. Kitabelerin şu şekilde olmasını tesbit ettik.
Birinci Kitabe

Mevlit Nâzımı Süleyman Çelebi Mevlid’in Yazılışı 812/1409
Vefatı 825/1421
İkinci Kitabe

Allah adın zikredelim evvelâ
Vacib oldu cümle işde her kula
Dedi gördüm ol Habibin anesi

Süleyman Çelebi Türbesi Kitabesi (Kaynak: seyyahcelebi.com.tr)
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Bir acep nur kim güneş pervânesi
Bi huruf-u savt-u lafz ol padişah
Mustafa’ya söyledi bî iştibah
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nun delâleti ile Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Bursa Belediyesi, Bursalılar, Türkiye’nin bütün hayır seven
evlatları Mevlid’i yazan Süleyman
Çelebi’ye bu türbeyi 1952 yılında
hediye etmekle bahtiyardırlar.
Üçüncü kitabe için Millî Eğitim
Bakanlığı’na yazıldı, pek sarih
olmayan bir cevap aldık. Bu suretle
şimdilik lâhdin üzerine bir şey
yazmamaya karar verildi. Sonradan
ayrı bir plakaya yazılıp yere
dikilebilir.
Son İnşa İşleri ve
Gecikme Sebepleri

Devlet bütçesinden verilen 25.000
lira gelmişti. Eski müteahhide işi
vermeyi münasip gördük. Kararımızı
Sayın Vali Cahit Ortaç’a ve Bayındırlık
Müdürlüğüne arz ettik. Uygun buldular. Kontrol mimarları ile müteahhidi
Bursa’ya çağırdık. Müteahhid ile
Mimar İbrahim Süzen’in hazır bulundukları bir İdare heyeti toplantısında
ikisiyle de anlaşıldı ve mukavele yapıldı. Mimar, inşaatın son kısmı olan
batı duvarı, merdiven, çeşme için
detay projeleri ve keşif göndermeyi
kabul etti. Fakat vaat ettiği müddet
içinde göndermedi. Mektuplarla gönderilmesi ricasında bulunduk, cevap
çıkmadı. Aradan iki ay geçtiği halde
cevap alamayınca İdare heyetinden
iki arkadaşın İstanbul’a giderek mimarla şifahen temas etmelerine karar
verdik. Kurumdan yalnız otomobil ve
vapur bilet ücretlerini almak suretiyle
ben ve idare heyeti üyesi Sıtkı Akkay
İstanbul’a gittik. Müteahhidi de alarak
mimarı bulduk. Meğerse mimar birtakım ihtilaflı alacağı için projeleri ve
keşfi göndermemiş. Eli boş döndük.
İnşa işlerinin selameti için bir miktar
para göndermeğe karar verildi. Aramızdaki ihtilaf türbe inşası sonunda
mimarların yaptığı fedakârlıklarla
halledilmiştir.
İnşaat 31 Ağustos 1952’de bitti.
Batı merdiveninden düz sahaya
çıkabilmesi için daha bir metre
yükseklik olduğu görüldü. Altı
basamak daha ilave edilmesi icab
ediyordu. Bu merdivenlerin projesini
mecburi olarak, kurumun teknik
işlerinde fahri yardımcısı olan

Sular İdaresi Fen Memurlarından
Celal Çakarcan’a yaptırdık. İşi eski
verdiği fiat üzerinden kurumumuz
ve Bayındırlık Müdürlüğü
murakabesinde bu işte çalışan
Ahmet Aktaş ustaya yaptırdık. Bu
kısımda Celal Çakarcan’ın daimi
murakabesinde 1 Kasım 1952’de
tamamlandı.

Türbenin etrafı kısım kısım müteahhide verilmeden tarh ve tanzim edildi. (Karar 15.09.1952 ve No.7)
Mevlit Sahası’nda Serviler

Merhum Süleyman Çelebi’nin mezarının baş ucunda zarif ve yaşlı bir servi
vardı. İnşaat başladığı sırada yıldırım
isabet etti. Bu güzel servi zamanla
kurudu. Saha çıplak kaldı. Kuruyan
servinin yerine ve Mevlüt sahasının
diğer münasip yerlerine hemen servi
dikmeyi uygun bulduk. Türbe inşaatı
işlerinde haylice emeği ve hizmeti
olan İdare heyetimiz birer hatıra
olacak olan servileri şahsen tedarik
ederek dikmeyi üzerlerine aldılar. 30
Mart 1952 Cuma günü servilerimizi
elimizle diktik. Servilerin dikilişini
şu şekilde tertiplemiştik: Türbenin
baş ucuna ben, sonra sıra ile güney
ve doğuya doğru Rıza İlova, Mehmet
Ali Gökberk, İsmail Hüsnü İnanç,
Sıtkı Akkay, Murat Atamalaca, Faruk
Üsküdarî, Hulusî Seyhan, Fahamettin
Ulusoy30 olmak üzere İdare heyetinde görevli arkadaşlar sıra ile servilerini dikmişlerdi. Ne yazık ki ektiğimizin
akabinde ve devamlı esen lodos rüzgârı dikilen fidanları tamamen kuruttu. Gelecek sene sağ olursak kuruyan

fidanların yerine yenilerini dikeceğiz.
Yalnız ben şimdiden bulduğum küçük
bir dağınık servi fidanını (ki mıntıkanın hususiyetidir) diktim.
Türbenin Açılış Töreni

Türbenin açılış töreni 14.12.1952
Pazar günü yapılacak. İstanbul’dan
meşhur hafızların fahri olarak Mevlide iştiraklerini sağlamaya çalışacağız.
Radyo ve gazetelerle bütün vatandaşları davet edeceğiz ve Ulucami’de
okunacak olan Mevlit ile türbedeki
töreni İstanbul Radyosu’ndan yayınlamaya çalışacağız. Milletvekillerimizden ve valimiz Cahit Ortaç’tan
birer nutukla türbenin açılışını yapmalarını rica edeceğiz. Bana söz düşerse Süleyman Çelebi’nin şahsiyeti,
Mevlid’i, türbesi hakkında yazdığım
bu broşürün hülasasını anlatacağım,
Mevlit okunacak. Broşür umumi efkâ-

ra arz edilecektir.

Türbe İnşası için
Para Kaynakları Ve Sarfiyat:
Türbe inşası için sarfolunan paranın
başlıca kaynakları şunlardır:

Bursa Belediye ve Saymanlık bütçeleri, Büyük Millet Meclisinin lütufları
olarak genel bütçe, Güven Sigorta
Şirketi, Yeni İstanbul Gazetesi, sayıları
ve isimleri oldukça büyük bir yekûn
tutan hamiyetli vatandaşlarımız ve
dindaşlarımız.
Sarfiyat hususuna gelince;

Türbe inşaatının hemen yarısı Vali
Haşim İşcan’ın eli ve idaresi ile yapıldığından bu kısımlara ait sarf dosyaları kurumumuzda değildir. Bu kısım
için yapılan sarfiyatın elli bin lirayı
aşkın olduğu mesmuumuz olmuştur.

Türbenin açılış töreni
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Kurumumuz kayıtlarına göre
yapılan sarfiyat
Müteahhit Ali Gökmen’e 10684,30
Müteahhit Ziya Gökmen’e 13082,21
Mahmut Erciyaş’a 12982, 00
Proje ve jüri için 2663,97
Müteahhit Ahmet Aktaş’a 1100,00
Perakende yaptırılan işlerde 1951, 00
Kontrol mimarlarına ve bu işlere ait
muhabereye 5700,00
Muhaberat ve kırtasiyeye 83,33
Toplam 48246,71
Türbenin projesini hazırlayanlar:
Mimar İbrahim Süzen ve Nurettin
Özselâm.
İnşaatı kontrol edenler:
Bursa Bayındırlık Müdürü Namık
Ünalan, Bayındırlık Mühendisi Muhtar Çavuşoğlu, Bayındırlık Müdürü
Kemal Bengü,31 Bayındırlık Mühendisi Ali Rıza Demiralp.
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İnşaat işlerini yapmış olan
müteahhitler
Türbenin ön duvarları ile trabzanları,
türbeyi, çeşmeyi, çeşme duvarlarını
ve kitabeleri Mahmut Erciyeş, Mevlit
sahasını Ziya Gökmen, doğu merdiveni ile doğu taraftaki duvarı Ali
Gökmen, Batı merdiveni Ahmet Aktaş
tarafından yapılmışdır. Müteahhitler
içinde Mahmut Erciyeş’in maddi fedakârlığını ve içli alâkasını hassaten
kaydetmek lüzumunu hissediyorum.
Türbe inşası tasavvuru doğduğu
günden beri Kurumumuz İdare
Heyetinde vazife almış olanlar:
1947, Naci Kurtul, Kazım Baykal, Vejdi Kalyoncuoğlu, Necip Aksop, Fahamettin Ulusoy.
1948, Naci Kurtul, Kazım Baykal,
Rıza İlova, İhsan Erbak, İsmail Hüsnü
İnanç, Fahamettin Ulusoy, Vejdi Kalyoncuoğlu.
1949, Naci Kurtul, Kazım Baykal, Rıza
İlova, İsmail Hüsnü İnanç, İhsan Erbak, Muhittin Ersopi
1950, Kazım Baykal, Rıza İlova, İsmail
Hüsnü İnanç, Sıtkı Akkay, Naci Kurtul,
Ali Rıza Yalgın, Faruk Üsküdarî.
1951, Kazım Baykal, Rıza İlova, Murat
Atamalaca, Sıtkı Atkay, Mehmet Ali
Gökberk, Hulusi Seyhan, İsmail Hüsnü İnanç, Fahamettin Ulusoy.
1952 yılında Kurum İdare Heyetinde vazife almış olanlar şunlardır:
Başkan Kazım Baykal (öğretmen),
İkinci Başkan Rıza İlova (Tüccar),
Mehmet Ali Gökberk (tüccar), İ.
Hüsnü İnanç (tüccar ve terzi), Hulusi
Seyhan (Vakıflar Genel Müdürü),
Sıtkı Atkay (Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı), Murat Atamalaca (Lise
öğretmeni), Fahamettin Ulusoy
(İstiklal Okulu Öğretmeni), Mehmet
Aker (Fabrikatör), Ahmet Ayvaz (Tüccar), Rauf Lakşe (Yüksek Mühendis),
Hüseyin Kocabaş (Tüccar).
Türbe inşasında yakından uzaktan
maddi ve manevi birçok vatandaşlarımızın ve dindaşlarımızın yardımlarını
gördük. Bunların hepsinin isimlerini
anmayı arzu ettik. Fakat broşürümüzün hacmi buna imkân vermedi. Kendilerine teşekkür etmeyi kurumumuz
bir borç bilir.
Bilhassa türbenin ikmali için genel
bütçeden 25 bin lira yardım lütfunda
bulunan Sayın milletvekillerimize
sonsuz şükranlarımızı sunarız.
Türbenin ikmalinde Derneğimizin

Leyla İlova (Kaynak: dergibursa.com.tr)

diğer işlerinde pek yakın samimi ve
hakikaten içten gelen alâkalarını ve
müzâheretlerini gördüğümüz Sayın
Valimiz Cahit Ortaç’a Kurumumuz
İdare Heyeti ayrıca teşekkürlerini arz
eder.
LEYLA İLOVA KİMDİR?

8 Haziran 1938’de Bursa’da doğdu.
İlk ve ortaokuldan sonra Bursa Kız Lisesinden mezun oldu. Bir yıl Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuduktan sonra psikolojiye ilgi duymaya
başladı. Yeniden imtihanlara girerek
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne kaydoldu.
Bir müddet sonra Gazetecilik Enstitüsüne de devam etmeye başladı.
Burada Burhan Felek, Haldun Taner,
Cevat Fehmi Başkut gibi ustalardan
istifade etti. Bir taraftan da İstanbul
Radyosunda “Gençlik Saati” adlı programda görev aldı. Kanser hastalığına
yakalanan babası Rıza İlova’nın
tedavisi için birlikte Londra’ya gittiler.
Babası 1966’da vefat etti. Pınarbaşı
aile mezarlığına defnedildi.
İstanbul’da bulunduğu yıllarda
reklâm spikerliği yapan İlova, Bursa’ya döndükten sonra Çelik Palas’ın
yönetici asistanlığını üstlendi. Mehmet Karasarlıoğlu ve Zekâi Gümüşdiş
yetmişli, seksenli yıllarda Bursa valiliği yaparken Turizm Tanıtma Bürosunda Şube Müdürlüğü yapan Leyla
İlova, Millet gazetesinin yazarları
arasında yer aldı. 14 Haziran 1965
tarihli ilk yazının ilk satırları şöyle:

“Okuyucularım diyemiyorum henüz.
Çünkü size bu gazeteden daha ilk seslenişim. İsmimi gören pek çok dost ve
arkadaş belki hayret edecek benim

yazarlığa başlamama. Hani eski bir
fıkra vardır. Tevfik Fikret ile Rıza
Tevfik’e atfederler. Efendim bu iki
şairin geçinemediklerini bilen bir zat
“Üstad” demiş bir gün Tevfik Fikret’e:
“Rıza Tevfik isminin başına bir Filozof
kelimesi koymuş. Ne dersiniz?” Üstad
gülmüş, “İyi mukallittir, bir zamanlar
Arnavud taklidi yapardı. Demek şimdi
de filozof taklidi yapıyor.” demiş. Eeeh
diyorum, belki bana da yazar taklidi
yapıyor, diyecekler çıkacak. Ama şimdiden bildireyim ki ben bu sütunlarda
iğreti yazarım. İğreti eşya iğreti surat
gibi iğreti yazar. Veya daha hafif bir
deyimle misafir yazar.”
Dedelerinden kalan çok değerli koleksiyonları Bursa Kent Müzesine
bağışlayan İlova, şu anda Babaannesi
Hayriye Hanım’ın 1914 tarihinde
Nalbantoğlu mahallesinde satın aldığı
konakta, Eşref Hanım’ın kendisini
dünyaya getirdiği karyolada hatıralarla dolu hayatının detaylarını unutmadan yaşamaya devam etmektedir.
Aileye ait koleksiyon “Bosna’dan
Bursa’ya Çengiç Beyleri” adıyla Eylül
2013-Mayıs 2015 tarihleri arasında
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent
Müzesinde sergilenmiş, aynı isimle
Katalog yayınlanmıştır. (Editör: Mehmet Esen)

Dipnotlar
1 Türkçe Mevlidlerle ilgili Diyanet
İşleri Başkanlığı üç ciltlik Mevlid
Külliyatı yayınlamıştır. Birinci ciltte
Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i ve farklı
dillere tercümeleri, ikinci ciltte Klasik
dönem, üçüncü ciltte de Tanzimat’tan
günümüze kaleme alınan Mevlidler
yayınlanmıştır. Ed. Bilâl Kemikli-Mehmet Akkuş, Ankara, 2016. Ahmed
Yesevî ile Yunus Emre’yi genişçe işleyen eser ise Fuat Köprülü’nün 1919
yılında yayınladığı Türk Edebiyatında
İlk Mutasavvıflar’dır.
2 Mevlid metni üzerine doktora tezi
hazırlayan ilk akademisyen Neclâ
Pekolcay’dır. 1955’te, Mevlid’in yazılışının 600. Yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Uludağ Üniversitesi İlâhiyat
Fakültesi Bursa’da Uluslararası bir
sempozyum yapmıştır. (2009)
3 Yoğurtlu Baba dergâhı için bkz.
Mehmed Şemseddin Yâdigâr-ı Şemsî,
Bursa Dergâhları, Hzn. M. Kara-K. Atlansoy, Bursa 1997. Süleyman Çelebi
Türbesi’nin etrafındaki geniş alan bu
dergâhın haziresidir.

4 Taşlar maalesef Türk İslâm Eserleri
Müzesinin deposundadır.
5 Bu taş bugün Muradiye Açıkhava
Mezartaşları Müzesindedir.
6 Dipnotlar bize aittir. Üsluba dokunulmamıştır.
7 Midilli 1891-İstanbul 1966. Vali,
Milletvekili.
8 Vasfi Egeli, İstanbul 1890-1962.
Mimar.
9 Edirne 1898-İstanbul 1968. Kaymakam, Vali, Belediye Başkanı.
10 Beypazarı 1906-Bursa 1973.
Tüccar, Belediye Başkanı.
11 İstanbul 1908-İstanbul 1961. Mimar.
12 Gelibolu 1898-İstanbul 1987. Ressam.
13 İstanbul 1915-İstanbul 2005. Mimar.
14 Arapgir 1889-İstanbul 1965. Mimar.
15 Bursa 1889-İzmir 1964. Tıp Doktoru.
16 Bursa 1904-Ankara 1953. Maliyeci, Milletvekili.
17 Selanik 1896-İstanbul 1956.
Öğretmen, Milletvekili.
18 İnegöl 1897-Ankara 1954. Orman
Mühendisi, Milletvekili.
19 İstanbul 1895. İpekböcekçiliği
Uzmanı, Milletvekili.
20 Bursa 1903-Bursa 1962. İşadamı,
Belediye Başkanı.
21 Selanik 1901-Bursa 1980. Çocuk
Esirgeme Kurumu gönüllüsü.
22 Sungurlu 1917-Ankara 1992. Vali,
Milletvekili, Millî Eğitim Bakanı.
23 Selanik 1908-Ankara 1980. Vali,
Senatör.
24 İstanbul 1887-İstanbul 1967. Şair,
Milletvekili.
25 İstanbul 1911-İstanbul 1986. Bankacı, Devlet Bakanı.
26 Karacabey 1906-Bursa 1981. Çiftçi, Milletvekili.
27 İstanbul 1901- İstanbul 1962 Şair,mütefekkir
28 İstanbul 1889- Londra 1956 Romancı
29 Bursa 1905- Bursa 1966 İşadamı.
30 Mısrî Şeyhi Şemseddin Efendi’nin
oğlu. Öğretmen. 1985’te Bursa’da
vefat etmiştir. Kabri Emirsultan’dadır.
31 İstanbul 1917-İstanbul 1982.
Mühendis, Belediye Başkanı.
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Ömer Faruk Dinçel

Adranos
kazasındaki
fakir
talebelere
ücretsiz
elifba ve
cüz dağıtımı

G

ünümüzde Bursa’nın dağ
ilçelerini kapsayan Orhaneli,
Harmancık, Keles ve Büyükorhan’ı içine alan Adranos
Kazası’ndaki mekteplerde okuyan
erkek ve kız talebelere Sultan II. Abdülhamid döneminde ücretsiz elifba
ve cüz kitapları dağıtımı yapılmıştır.
1896 yılına ait vesikalarda da belirtildiği gibi Adranos Kazası’ndaki
mekteplerde, altı bin erkek ve kız
talebe okumaktadır. İçlerinde fakir
ailelerin çocukları olup eğitim ve
öğretimlerinde kullanılan elifba ve
cüzleri tedarik edemedikleri tespit
edilmiştir. Güzel ve iyi bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla bu talebelere, bin beş yüz adet elifba kitabı
ile dört bin beş yüz adet cüz kitabının
ücretsiz bir şekilde dağıtımının sağlanması istenmiştir.
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Bir elif cüzünde elifbânın yer aldığı ilk sayfa (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 437) (TDV İslam Ans.)

VESİKA-1
BOA. MF. MKT. 00334. 053 . 01
Tarih: Hicri 9 Muharrem 1314
Miladi 20 Haziran 1896
HÜDÂVENDİGÂR VİLÂYETİ
Mektubî Kalemi
Aded 32
Maârif Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri.
Adranos kazasını teşkil iden yüz
seksen dokuz aded kurada mevcud
mekâtibe müdâvim altı bin nefer zükur ve ünâs talib ve talebenin te’min-i
hüsn-i tedrisleri içün elde elifbâ ile
ecza-i sâire olmadığından ve kaza
ahalisinin ise ma’lum olan fakr u zaruretleri hasebiyle bunları tedarike
aciz bulunduklarından bahisle mekatib-i mezkûre şakirdânına meccanen
tevzi olunmak ve şu suretle de isticlâb-ı da’vât-ı hayriyet âyât cenab-ı
hilâfetpenâhiye vesile-i cemile olmak
üzre mersul bu vasılada murakkam
bin beş yüz aded elifbâ ile dört bin
beş yüz aded ecza-i şerîfenin irsali
kazâ-i mezbur kaimmakamlığından
varid olan tahriratda iş’ar olunmakdan nâşî bil havâle istenilen elifba ile
ecza-i şerîfenin daire-i maarifde mevcud olub bunların mekatib-i mezkûre
şakirdanına meccanen tevziinde münasib mütalaa olunmuş ise de ba’de
iktizası icrâ olunmak üzre keyfiyetin
savb-ı sami-i nezaretpenâhilerine
iş’arı vilâyet Maârif Müdirliğine
yazılan derkenarda ifade kılınmış
olmağla ol vechle muktezâsının ifa ve
inba buyurulması bâbında emr ü fermân hazreti men lehül emrindir. Hicri
9 Muharrem 1314. Rumi 8 Haziran
1312. Vali-i vilayet-i Hüdâvendigâr
VESİKA 2
BOA. MF. MKT. 0334. 053. 01
92/1684
2581. Serîan muhasebeye.
17 Haziran 1312
Adranos kazası ahalisinin fakir haline
binâen etfal-i zükur ve ünasına bin
beşyüz aded elifbâ, dört bin beşyüz
aded ecza yı şerîfenin meccanen tevzî
ve i’tâsı istizanına dair Hüdâvendigâr

vilâyeti celîlesinin işbu tahriratı makrun tasvibi asafaneleri buyurulduğu
suretde ba’de suret-i tevzii mahalline
bildirilmek üzre evvel emirde bunların meccanen i’tâsı hususunun tahtı
karara alınması zımninde meclis-i
maarife havâle buyurulması bâbında emr ü fermân hazreti men lehül
emrindir. 2 Temmuz 1312 (Miladi 14
Temmuz 1896)
318
Hüdâvendigâr vilâyetinin işbu tahriratında Adranos kazası ahalisinin
fukara-i etfal zükur ve ünâsına

meccanen tevzî olunmak üzre taleb
olunan bin beş yüz elifbâ ile dört bin
beşyüz ecza yı şerîfenin meccanen
kitab anbarı mevcudundan irsâlinin
muhasebeye emr ve havâle buyurulması bâbında emr ü fermân hazreti
men lehül emrindir. 24 Safer 1314.
23 Temmuz 1312. Mühür. (Meclis-i
Maârif)
Bâlâdaki kararda muharrer ecza-i
şerîfe ile elifbâları evvelce umum
sırasına Hüdâvendigâr Maârif Müdiriyetine gönderilen kütüb ve resailden
bil-ifraz meccanen virdirilmiş manut
fermânı samileridir. Ol bâbda emr ü
fermân hazreti men lehül emrindir. 8
Ağustos 1312. İmza ve mühür
Meclis-i kebîr-i maarifin bâlâdaki kararında beyan olunan ecza-i şerife ile
elifbâ cüzlerinin ber muceb buyuruldi-i sami evvelce maârif müdiriyetine
gönderilen ketebe ve resâilden bil-ifraz fakr hallerini natık mahalle imam
ve makberanının virilecek mukaddemde ilm ü haberleri ibraz idecek
aceze etfaline tevzî ve alınacak ilm ü
haberleri meclis idâre-i kaza tarafından tasdik itdirildikden sonra nezâret-i celileye gönderilmesi hususunun
Hüdâvendigâr Maârif Müdiriyetine
emr ü iş’arı ve ba’de muhasebeye iâdesi zımninde işbu tahrirat mektubî
kalemine tevdi kılındı. 15 Ağustos
1312. Mühür
Vürudu 20 Ağustos 1312.
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M. Sedat Sert

Bursa’nın kadim
sayfalarında gezinmek
“Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir?” dilemmasına daha farklı bakıyor, “Gezmeden önce okumak, gezerken okumak, gezdikten sonra okumak...” diye düşünüyorum. Yani kıraat ile seyahati birbirinin mütemmim
cüzü gibi görüyorum. Bursa’yı tanımak için; evvel gidenlerin izinden talim
etmeye, yaşayanların dikkatlerini takip etmeye çalışıyorum.

B

ir şehirle ilgili hislerimizi, o
şehirle ilk buluşmamız belirliyor galiba. Şehre ilk bakış
ve ilk adım atış, şehre karşı
oluşacak hislerimize tesir ediyor. O
ilk buluşma neticesinde de şehre ısınıyoruz veya ısınamıyoruz. Bursa’yı
ilk gördüğüm günden beri hep ayrı
tutmuş, hep sevmişimdir. “Burada
yaşayabilirim.” dediğim şehirler içinde Bursa da vardı. Son birkaç yıldır,
-senede bir veya iki defa- Bursa’yı
ziyaret etmesem, bende bir eksiklik
oluşuyordu. Ecdadın kabirlerinde
Fatiha’lar okumak, Ulu Cami’nin enfes
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hat levhalarına tefekkür nazarıyla
bakmak, Bursa’nın ulularını ziyaret
etmek, zaman tünelini andıran tarihî sokaklarını bir bir adımlamak,
Uludağ’ın yamaçlarında yeşillikler arasında soluklanmak âdetim
hâline gelmişti. Bursa’yı gezmek,
sadece bir şehri dolaşmak değildi;
insanın gönlünü huzur ve sürur ile
dolduruyordu.

Şimdi ise işim gereği, yaşamak
istediğim Bursa’dayım. Artık Bursa’yı
daha dikkatli ve şuurlu gezmeye, şehirle ülfet ve ünsiyet kurmaya gayret

ediyorum. “Çok okuyan mı bilir, çok
gezen mi bilir?” dilemmasına daha
farklı bakıyor, “Gezmeden önce okumak, gezerken okumak, gezdikten
sonra okumak...” diye düşünüyorum.
Yani kıraat ile seyahati birbirinin
mütemmim cüzü gibi görüyorum.
Bursa’yı tanımak için; evvel gidenlerin izinden talim etmeye, yaşayanların dikkatlerini takip etmeye
çalışıyorum. Sadece boş vakitlerimde
değil, şehri gezerken de elimde kitap
bulunduruyor; bir ıhlamur kokusunun gölgesinde ya da tarihî bir mekânın bahçesinde vaktimi değerlendir-

mek için çabalıyorum.

Bir şehri görmeden önce, o şehirle
ilgili bazı kitapların okunması faydalı
oluyor galiba. Bu yazımda Bursa ile
ilgili, bende tesir uyandıran bazı kitaplara kısaca değinmek istiyorum.
Bunu da Bursa’yı gezip görmeye
gelecekler için, geçmişten günümüze
doğru, belli başlı kitapları kısaca ele
alarak -büyük çoğunluğunu da ismen
zikrederek- yapmaya çalışacağım.

Birçok ülke ve şehirde olduğu gibi
İznik’te de makamı bulunan, haksızlığa ve zulme karşı çıkmak için üç
kıtaya sefer düzenleyen, alperen ruhu
ile Balkanlara Türk-İslâm mührünü
ilk vuran Sarı Saltık Gâzi’nin menkıbelerinin anlatıldığı Saltıknâme’de1,
Bursa’ya farklı farklı sayfalarda yer
verildiği görülüyor. Bursa ile ilgili
kısımlar; ilk Osmanlı padişahlarıyla
yaptığı görüşmeler, bazı savaşlar ve
fetihler etrafında gelişmektedir. Sarı
Saltık Gâzi’nin, Osman Gâzi’ye nasihat
etmesi ise, bilhassa dikkat çekicidir:

Bu arada Alp Osman gelip Seyyid’in2
duasını aldı. Seyyid:

- (...) Devlet sana ve senin nesline yüz
tuttu, dedi ve Osman’a nasihatler etti:
- Yalan söylemeyin, adil olun, halkı hoş
tutun, haramdan sakının, kul hakkından uzak olun. Kimseden ah alıp beddua ettirmeyin, dedi.3
Saltıknâme’de dikkati çeken diğer
husus ise, Bursa’ya verilen muhtelif
isimlerin bulunmasıdır: Abruşak,
Burşak, Bursak, Biruse, Buruse, Burusa gibi.4 Bu telaffuz biçimlerinin araştırılması ve Bursa tarihi açısından
ne ifade ettiğinin ortaya konulması
gerekmektedir.
Dönemin ünlü seyyahı İbn Battûta
da gezip gördüklerini kaleme aldığı
Seyahatnâmesi’nde5 Bursa’ya temas
etmiştir. Fetihten yedi yıl sonra, 1333
yılında, Bursa’ya gelen seyyah, Orhan
Gâzi ile de görüşmüştür. Ayrıca şehrin, Türklerin eline geçtikten sonraki
durumuna hayran kaldığını da yazdıklarından anlayabiliyoruz:

“Sonra Bursa şehrine vardık. Burası
muazzam bir şehir; çarşıları güzel,
caddeleri geniş. Bahçeler ve gür çaylar
çeviriyor şehri.”6

Ecdadın sağlığa, temizliğe ve misafire
ne denli önem verdiğini ise şu satırlardan öğreniyoruz:
“Şehir dışında sıcak akan bir memba

var; büyük bir göle dökülüyor. Onun
üzerine iki hamam yapılmış; biri erkeklere, diğeri kadınlara ait. Hastalar
uzak diyarlardan gelip bu kaplıcada
şifa bulurlar. Burada yolcuların konaklayacağı bir zaviye vardır; gelen üç
gün kalır ve doyurulur. Orayı Türkmen
hükümdarlarından biri yaptırmış.”7

miş. İlk iki gelişi çocuk yaşta olduğu
için, bunlardan pek bahsetmez; üçüncü gelişini ise şöyle anlatmaktadır:

Bir şehri araştırırken başvuru
kaynağı olarak kullanılabilecek ilk
eserlerden birisi de Evliyâ Çelebi’nin
Seyahatnâme’sidir.8 Tatlı dili, kıvrak
zekâsı, mizahi yönü, gözlem gücü ile
farklı bir üslûba sahip olan Evliyâ
Çelebi, macera dolu seyahatleri ile
insanı hayrete düşürüyor. İzah ile
mizah arasında dokuduğu cümlelerini tebessüm ve tefekkürle okuyabiliyorsunuz. Bursa’yı en özlü ifade
eden nitelemenin Evliya Çelebi’ye ait
olmasına da şaşırmamak lazım: “Ruhaniyetli bir şehirdir.”

Bana; “Kardeşim Evliyâ! Gel seninle
‘evvelâ refîk sümme’t-tarîk= yoldan
önce, yoldaş’ sözüne uygun olarak,
arkadaş olalım, beş on gün içinde eski
başkent Bursa şehrini gezelim. Bu
durum mahzun gönlümüzü şâd, gamlı
düşüncemizi şen kılar. Orada birçok
ibret verici eseri görür, geçmiş Osmanlı
sultanlarının mezarlarını ziyaret ederiz. Özellikle Emir Sultan hazretlerinin
dergâhına yüz sürer, bu sayede kalbimiz nurlanır” deyince içime bir aşk
ateşi düştü. O vefalı dostun teklifiyle
Bursa diyarına gitmek arzusuyla “Hemen gidelim” dedim.”9

Evliyâ Çelebi Bursa’ya beş defa gel-

“Gedikpaşa semtinde bulunan eski
dostumuz Okçuzâde Ahmed Çelebi’nin
evine vardığımda, bir de ne göreyim,
Bursa’ya gitmek ve orayı gezmek için
büyük bir hazırlık yaptığını gördüm.
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Evliya Çelebi; camilerden medreselere, türbelerden tekkelere, dağlardan
mesirelere, kervansaraylardan köprülere, kaplıcalardan yiyeceklere, insanlardan idarecilere kadar Bursa’yı
tafsilatıyla anlatmaktadır.10

“Bursa denilince, akla ilk gelen edebiyatçı kimdir?” diye bir soruyla muhatap olsak, galiba çoğumuzun aklına
ilk olarak, Ahmet Hamdi Tanpınar
gelirdi. Bursa’yı enfes üslûbuyla işlediği Beş Şehir’deki11 Bursa’da Zaman
yazısını okumadan şehri gezip dolaşmak, büyük bir eksiklik olurdu. Tarihî
bilgilerle harmanladığı, hislerini ve
düşüncelerini satır aralarına serpiştirdiği yazısı, Bursa üzerine yazılmış
edebî yazılar içinde müstesna bir
yere sahiptir.
“Şimdiye kadar gördüğüm şehirler
içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını
hatırlamıyorum. Fetihten
1453 senesine kadar geçen
130 sene, sade baştan başa ve
iliklerine kadar bir Türk şehri
olmasına yetmemiş, aynı zamanda onun manevî çehresini gelecek zaman için hiç
değişmeyecek şekilde tesbit
etmiştir.”12
Bursa’nın kimliğini ortaya
koyan satırlarla yazısına
başlayan Tanpınar, “Bursa’da ikinci bir zaman
daha vardır.”13 hissine
zemin teşkil eden sebebi öğrenmiş olmanın
huzuruyla cümlelerini
bağlar:

“Şimdi Bursa’da asıl zamanın yanı başında,
bizim için ondan
daha başka ve
daha derin olarak
mevcut olan ikinci
zamanı yapan
şeyin ne olduğunu
öğrenmiş gibiyim.”14

Yaşadığı zamandan
memnun değilmiş gibi
görünen Tanpınar,
hep eski zamanlara gitme arzusu
duyuyor sanki. Bu
sebeple de Bursa’yı,
mazideki ihtişamlı
devirlere kaçış için bir vesile addediyor. Bu yazıyla
46 Bursa Günlüğü

aynı ismi taşıyan “Bursa’da Zaman”
şiiri, tarihî mekânların dile geldiği, o
coşkulu günlerin özlendiği mısralarla
örülüdür. “Bir rüyadan arta kalmanın
hüznü” dizesinde tecessüm eden Tanpınar’ın Bursa’sını, “Yaşadığım Gibi”15
adlı eserinin sayfalarında da okumak
mümkündür.

Koca bir medeniyetin izleri ve eserleri kaybolmasın diye, insanüstü bir
gayretle ömrünü bu işe vakfeden Ord.
Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in bizlere
emanet ettiği Bursa Defterleri’nin16
sayfalarını temaşa etmek de eski Bursa’ya hasret duyanlar için göz ziyafeti
anlamına geliyor. Gülbün Mesara,
Süleymaniye Kütüphanesi ve Türk
Tarih Kurumu Arşivinde yer alan
defterlerin bir araya getirilmesi sonucu oluşturulan kitapta, Süheyl Bey’in
fırçasından çıkan sulu boya resimler
ile bunların kenarına

düştüğü seyahat notları, intibaları,
duyguları ve resmedilen mekânların
tarihî bilgileri yer almaktadır. Ayrıca
az sayıda karakalem çizim, desen ve
fotoğraf da kitapta mevcuttur. Artık
birer tarihî vesika hüviyetine sahip
bu sulu boya resimleri gördükten
sonra, “Acaba Bursa’ya gittiğimde bu
eserleri görebilecek miyim?” diye,
ayrı bir heyecan ve merak duyuyorsunuz.17

Bu arada; Ömer Bedrettin Uşaklı’dan
Ahmet Haşim’e, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ndan İsmail Hami Danişment’e, Yahya Kemal Beyatlı’dan
Reşat Nuri Güntekin’e, Hamdullah
Suphi Tanrıöver’den Rıza Tevfik Bölükbaşı’na, Abdülbaki Gölpınarlı’dan
Ali Nihat Tarlan’a varıncaya kadar,
daha birçok ismin Bursa için kalem
oynatmış olduğunu da hatırlatmış
olayım.18

Kıraat19 ile seyahati birlikte
düşünenler için Bursa okumalarına küçük bir girizgâh
yapmaya çalıştım.20 Yoksa
Bursa ile ilgili kitapların
listesi veya değerlendirmesi bu yazının hacmini
aşan bir yekûn tutmaktadır.

Kıraatiniz de seyahatiniz
de daim olsun...
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Dr. Salih Erol

Kısa bir yolun uzun inşaatı:

Gemlik - Bursa
şose yolunun yapımı
Gemlik-Bursa şose yolunun yapımına halka refah
vaat eden Tanzimat’ın bir
tür “prestij projesi” olarak
1856 yılında başlandı. Ancak üzerinden yıllar geçtiği
hâlde bir türlü bitirilemeyerek; en nihayetinde 1863’te
Ticaret Nazırı Edhem
Paşa’nın önüne konulmuş
oldu.

G

emlik, bilhassa Osmanlı tarihi boyunca ticari anlamda
çok önemli bir liman ve tersane vazifesi görmüştür. Tarihî İpek Yolu’nun önemli bir durağı
olan Bursa ise bilhassa 18. yüzyıldan
itibaren ipekçilik alanında ve birçok
ziraî üründe Avrupa ticaretine
eklemlenmiş olan bir merkez
konumundadır.
Tanzimat reformlarının başkent
dışında uygulamaya konulduğu ilk
şehirlerden biri olan Bursa’da özellikle dış ticaretin gereklerine uygun
olarak yolların yapılması, etkili bir
ulaşım ağının kurulması büyük bir
önem arz etmekteydi.
Gemlik Limanı ile Bursa şehri arasındaki yaklaşık kırk kilometrelik
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Gemlik - Bursa yolunun açılmasını sağlayan Edhem Paşa
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mesafede, XIX. yüzyılın ortalarında
bile modern yolun olmayışı gündelik
yaşamın yanı sıra ticarete darbe
vuran önemli bir sorun teşkil
ediyordu. Bu bakımdan Gemlik-Bursa
şose yolunun yapımına halka refah
vaat eden Tanzimat’ın bir tür “prestij
projesi” olarak 1856 yılında başlandı.
Ancak üzerinden yıllar geçtiği hâlde
bir türlü bitirilemeyerek; en nihayetinde 1863’te Ticaret Nazırı Edhem
Paşa’nın önüne konulmuş oldu.
Osmanlı memleketinde XIX. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren açılmaya
başlanan demiryollarını bir kenara
bırakıp, kara yollarına bakıldığında
geleneksel ulaşım ağının çağın gerektirdiği donanımdan mahrum kaldığı
açıkça görülmektedir. Tarihî yollar,
doğal toprak yollar olup, araçların
geçişinden ziyade kervanların geçebileceği yollar şeklindeydi.

Toprak yolların tesviye edilmesi suretiyle taş kırıntıları ve onun da arasına
kum sıkıştırması ile yapılan yollara
“Şose” denilmektedir. Kelimenin aslı
Fransızca “Chausée” sözcüğünün
okunuşudur. Yolların asfaltla tanışma-

sından önceki devrenin en gelişmiş
modeli şose yolların yapılmasıydı.
İşte, Bursa ve civarının ilk şose yol
inşaatı Gemlik’ten Bursa’ya doğru
başlatılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin geleneksel ulaşım politikasını “olanın korunması”
şeklinde nitelendiren Musa Çadırcı,
Tanzimat’ın ilanından hemen sonra
da ulaşımda önemli bir değişim
gerçekleştirilemediğine dikkat
çekmektedir.

Osmanlı memleketinde ulaşım ağının tam olarak ne suretle yapılacağına dair resmî-hukukî-çağdaş bir
düzenlemenin ilk örneği olan Turuk
ve Meâbir Nizamnâmesi bile 1863
yılına kadar yapılamamıştır. Üstelik
bayındırlıkla ilgili bir bakanlık teşkilatı olan Nafia Nazırlığı bile 1863
yılına kadar tam anlamıyla tesis edilememiştir.

Edhem Paşa’nın 1863’te Nafia Nazırlığı’na tayininin hemen akâbinde bu
nizamname yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. “Yollar ve Köprüler Kanunu”
demek olan 20 Ekim 1863 (Hicri 7
Cemaziyelevvel 1280 senesi) tarihli

ilk Turuk ve Meâbir Nizamnâmesi,
yayımlanmasının altıncı yılı olan
1869’da yapılan tadilatla yeniden
güncellenmiştir. Bu kanunun tam
metni Osmanlı Kanunlar Mecmuası
olan Düstur’da mevcuttur.

Aksaklıklar her ne olursa olsun kesin
olan bir husus vardır ki; o da ulaşımdaki bu aksaklık en başta ticaretin
gelişmesine zarar vermektedir. Dolayısıyla Ticaret Nazırı Edhem Paşa’nın
ivedilikle ele almak zorunda olduğu
konuların başında ulaşım gelmektedir. Nazır Paşa, aslında jeoloji mühendisi olması hasebiyle bu konuya vakıf
bir kişidir.

Öncelikle başkent İstanbul’a yakın
civar yolların tesviyesi; yeni baştan
ele alınıp çağın gerektirdiği fenni
tekniklerle yol inşaatlarının yapılması
gerekliydi. Bu çerçevede Edhem Paşa’nın Ticaret Nazırlıkları’ndan çok
önce yapımına başlanan ve bir türlü
bitirilemeyen Gemlik-Bursa yolu ilk
sırayı almaktadır. Paşa’nın nazırlığındaki gayretleri ile bu yolun 1863 yılı
sonlarında bitirilmesi hususu üzerinde biraz durmak icap edecektir.
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Ticaretin yanı sıra Banka Nazırlığı
ve bir de Maarif Nazırlığı’nı aynı
anda yürütmek zorunda kalan Edhem Paşa, öncellikle Gemlik-Bursa
yolundaki yapım çalışmalarını teftiş
etmek, hızlandırmak amacıyla yanına
mühendislerden oluşan bir teknik
heyet alarak 13 Nisan 1863 tarihinde
bölgeye gitti ve yaklaşık bir ay Bursa’da kaldı.

Tanzimat reformlarının geliştirilmesi;
memleketin kalkınması gibi hususlara önem veren yayıncılık anlayışıyla
Şinasi Efendi’nin çıkardığı Tasvir-i
Efkâr’da konu ile ilgili haberlere sıkça
rastlanmaktadır. Bu haberlerden birisinde Paşa’nın Bursa’ya gidişi hakkında şunlar yazılmıştır:
“Gemlikten Brusa’ya mukademmâ inşâsına mübâşeret olunarak nâ-tamam
kalmış olan tarîkin ikmâline bu defa
teşebbüs olunmuş olduğundan bu işin
teshili zımnında Ticaret ve Maarif-i
Umumiye Nazırı Edhem Paşa Brusa’ya
azîmet etmiştir”.

Gemlik - Bursa yolunun yapımı hakkında bir arşiv belgesi

1940'larda Gemlik Çarşısı - Veli Orkun, Gemlik Tarihi ve Coğrafyası
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Bu süre zarfında Edhem Paşa vazgeçilmez “bir ümrân vesilesi” saydığı yol
yapım çalışmalarını bizzat yerinde
inceledi. Ona göre halk, çağın mümkün kıldığı kolaylıklardan yararlanma hakkına tabii olarak sahiptir ve
Devlet bu kolaylıkları (ahâlinin nâil-i
teshilât olmasını) halkına sağlamak

zorundadır. Hâl böyle iken şimdiye
kadar birçok akçeler ve hayli imkânlar sarf olunmasına rağmen yol inşaatının bir türlü bitmemesi karşısında
Devlet sessiz kalamazdı. Edhem Paşa
bu geciktirmenin baş müsebbibi olarak gördüğü ecnebi mühendislerin
çoğunun işine son vererek bunların
yerine memleket mühendislerini iş
başına getirdi.
Mesela, aylık 1800 kuruş gibi yüksek
bir maaş alan başmühendisin yerine
aylık 1250 kuruşla çalışacak ve işi en
geç bir yıl içinde bitireceğini taahhüt
eden memleket mühendisi Batiyone
işbaşına getirildi.

Ayrıca yolun tamamlanması için gereken her türlü yardımı temin etmek
için kurulan acil komisyona Hüdâvendigâr Eyalet Meclisi’nin kudretli
azalarından Mustafa Ağa başkan tayin
edildi. Böylece zaten oldukça uzamış
olan bu işin artık uzamasına tahammül gösterilmeyeceğine dair kesin bir
irade ortaya konmuş oldu.
Bölgedeki çalışmaları yoluna koyduktan sonra İstanbul’a dönen Edhem
Paşa, buradan da söz konusu yolun
yapım çalışmalarındaki ilerleyişi sürekli takip etti.
Sonuçta, bitiş tarihi için taahhüt edilen süreden beş-altı ay daha evvel
Gemlik-Bursa yolunun inşaatı, 1863
yılı sonlarına doğru bitirildi ve çağın
gerektirdiği nitelikte şose bir yol olarak ana hatlarıyla hizmete açıldı.

Dönemin önemli gazetelerinden birisi
olan Ceride-i Havadis, Gemlik-Bursa
yol yapımının bittiğini 29 Kasım 1863
tarihli 1169. sayısında şöyle duyurmuştur:
“Bundan on sene kadar evvel Gemlik
ile Brusa arasında tesviye ve tanzimine
mübâşeret olunarak bazı esbâb-ı maniaya mebni ara sıra tatil edilmiş olan
tarikin emr-i tesviyesi bu kere sâye-i
mülûkânede hitâm bulmuştur”.
Osmanlı karayolu ulaşımının modernleştirilmesindeki bu küçük başarının bile ticaretin gelişiminde olumlu
bir etkisinin olacağı muhakkaktır.
Bereketli Bursa ovasının ürünlerinin
limana rahatça taşınabilmesinin sağlanması bilhassa dış ticaret üzerinde
nisbi ve mühim bir artış sağlamıştır.
İşte bu başarı Ticaret Nazırı Edhem
Paşa’nın siyasi ve idari kariyerinde
zikredilmesi gereken bir başarı olarak kaydedilmelidir.

Gemlik - Bursa yolu hakkında Tasvir-i Efkâr Gazetesi haberi
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Volkan Topalak

Aras Şelâlesi
(Nilüfer’in Doğuşu)

B

ir kozalak çat etti, yolun kıyısındaki bir ağacın köküne
çarpıp ta aşağılara bir yerlere
yuvarlanıp gitti. Ayağı kaymış, diz vurmuştu toprağa. “Şükür
düşmedim,” diye geçirdi içinden. Toparlanıp devam etti yürümeye. Soluk
soluğa kalmıştı artık, yol da bir iyice
dikleşmiş, dahası sarplaşmıştı. Çam
iğneleri ve kozalakların tuzakladığı
patika kıvrıla kıvrıla yükselmeye devam ediyordu. Birkaç adım daha attı,
nefesi kesiliyordu. “Bir soluklanmalı,”
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dedi. Az ötede toprağa saplanmış gibi
duran bir kaya vardı. Güç bela vardı,
ona oturdu. Asasını ağaca yasladı.
Biraz önce içinden geçtiği yayla, şimdi
aşağılarda kalmıştı. Mayıs güneşinin
altında yeşilliği öyle bir parlıyordu
ki gözleri kamaştı. Sabah köyden
çıkarken verdikleri ekmek geldi aklına. Heybesine davrandı, ekmeğin
sarılı olduğu oyalı tülbendi eline aldı.
Nakışlara takıldı kaldı gözleri. Başını
kaldırıp bir derin nefes aldı. Ağaçlar
öylesine uzanmışlardı ki, mavisini

görmek mümkün değildi göğün. Ekmeğini çıkarıp yemeye başladı. Meşe
odununun mis gibi kokusu ekmeğe
sinmişti. Bu koku onu sabah alacasında
çıktığı köye geri götürdü. Hâlbuki şu yamacın berisindeydi fakat görmek kâbil
değildi artık. Orman yeknesak sessizliği
içindeydi. Bu huzurlu sessizliğin altında aslında gürültülü bir faaliyet vardı.
Kendi mesaisi içinde işliyordu etrafındaki her şey. Kulak kesilince ormanın
gürültüsünü daha çok duyar oldu. Biraz
önceki sessizlik kaybolup gitti:
İşte şu ayağının dibinden
yürüyen karınca başının
üzerinde kendisinin bir
mislice görünen taneyi
almış menziline yürümekte.
Uzaklarda orman kuşlarının
meşki sürüp gitmekte. Sırtını yasladığı ağacın kökleri
derinlerde ta en tepedeki
yaprağa su aramakta. Dağ
sümbülleri, rengârenk çuha
çiçekleri şuradan buradan
bitip güneşlenmekte. Dağ
kekikleri, nanelerin ıtırı an be
an baş döndürerek kokmakta.
O ise, o belki yüz bin yıllık
kayanın üzerinde öylece durmakta o dakika elinde bir parça ekmek. Zamandan mekândan
bir lâhza münezzeh o vardan öte varla
buluşmakta…
Toparlandı. Daha yolu vardı önünde.
Üstelik gittikçe dikleşmişti patika. Kozalaklara basmamaya dikkat ede ede
tırmanmaya başladı. Susadığını hissediyordu fakat suyu azdı. Oraya varana
kadar idare etmeliydi. O nedenle dudaklarını yaladı, gitgide serinleşen ha-

vayı içine içine çekti. Bir yere
geldi ki patika önünden siliniverdi. Orman iyice sıklaşmış,
çalılarla sarmaşıklar incecik
ağaç gövdeleriyle birbirlerine
girmişlerdi. Asasıyla yolunu açmaya çalıştı. Güç bir işti yaptığı,
kan ter içinde kala kala balkanlığın içinden ilerlemeye başladı.
Öyle sıklaşmıştı ki, arkasından
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açtığı yol hemen kapanıveriyordu.
Devrilmiş ağaçlara takılıp bir kaç kere
düştü. Yüzü gözü sıyrıldı, kolları yara
bere içinde kaldı. Ne kadar geçmişti
bilmiyordu ama üç çeyrek saatten
az olamazdı. Birden bire balkanlığın
içinden papatyalarla dolu bir açıklığa
ulaştı. Çayırın bir ucu koyu gri yalçın
kayalıklara yaslanmıştı. Az ileride
ağaçlar ve yeşillik bitiyor sadece
kayalardan bir yol yukarılara doğru
uzanıyordu. Koluyla terini sildikten
sonra koşar adım çayırı aştı, kayaların
arasından ilerlemeye başladı. Vadinin görkemini o zaman fark etti. Çok
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derin bir vadiden yukarı doğru yürüyordu. Kayalar iki yanından bir duvar
gibi yükseliyordu. Vadinin yukarılarında yer yer karlar birikmişti. Gök
bulutlanmış, vadinin sonu görünmez
olmuştu. Kayaların üzerinden yürüyordu. Epeyce yürüdükten sonra iyice
yükseldiğini hissetti. Dönüp ardına
baktığında yürüdüğü orman yolu,
balkanlık ve çayır aşağılarda kalmıştı.
Hava iyice serinlemişti. Handiyse titremeye başlayacaktı. Kollarını ve boğazını sıkıca sarmaladı. Kayalar parça
parça buzla kaplanmıştı ve yürümek
gitgide imkânsızlaşıyordu. Biraz son-

ra buzun üzerinde öylece kalakaldı.
Yol bitmiş, kayalar artık bir duvar
gibi önüne dikilmişlerdi. Elleriyle bir
kayanın ucundan tuttu kendini güç
bela yukarı çekti. Sadece iki ayağının
sığdığı bir taşın üzerinde yükseldi,
daha yukarıya çıkmak için bir tutacak
taş parçası aradı ama nerede? Kayaların ağzı bıçak gibi keskinleşmişti.
Eline baktı kanıyordu. Sol yanına
doğru bir çıkıntıyı fark etti asasıyla
dengeyi bulmaya çalışarak kendini o
yana attı. Derin bir soluklandı. Şimdi
şu ayağının altındaki kaya yerinden
kopsa veyahut ayağı kaysa üç dört

adam boyu yüksekten aşağıdaki boşluğa düşmesi ve paramparça olması
işten bile değildi. O an hissetti derinlerden gelen uğultuyu. Kulak kesildi.
Evet evet kayaların içinden geliyordu.
Sırtını yasladığı yerin sarsıldığını
hissetti. “Zelzele olmalı,” diye geçti
içinden. Susamıştı. Birkaç yudum
içti, daha yolu uzundu ve önüne hiç
beklemediği zorlukta dik bir engel
çıkmıştı, ihtiyatlı olmalıydı. Biraz buz
almadığına hayıflandı. Susuzluğu
dinmemişti. Üşüyordu, sırtını yasladığı kaya buza kesmiş, ürperiyordu.
Yukarıdan birkaç taş parçası üzerine

geldi. Bir şahin oyuğundan çıkmış
vadiye doğru kanatlanmıştı. Birden
aklı başına geldi. Bu ses, bu uğultu…
su sesiydi bu! Sevindi bir parça, boşuna telaş etmiş, ümitsizliğe düşmüştü.
Yakınlarda bir yerlerde bir pınar
olmalıydı. Neşesi yerine geldi. Bulunduğu yerin biraz üzerine çıkmak için
asasından güç aldı. Asayı vurduğu
yerdeki irice bir kaya, yerinden çıkıp
biraz önce düşmekten korktuğu boşluğa doğru gitti. Tok bir sesle çarptı
kayalara, üç parçaya bölündü. Heyhât,
o bunların hiçbirini ne gördü ne de
duydu. Asasını oraya vurduğu anda
olan oldu biten bitti. Ne olduğunu
bilemedi, bilemeyecekti de. Tek bildiği o an susuzluğu ve gideceği yoldu.
Suyu bulmanın mutluluğu ve yolun
umuduydu son geçen kalbinden. Bir
de yorgunluk, belalı bir yorgunluktu
dizlerine omuzlarına biriken. Hiç
birini bilemedi, bilemeyecekti de.
Tıpkı vadinin aşağılarında suyun
kenarında, al yeşil nakışlı tülbende
sarılı, azı yenmiş ekmeği bulan köylülerin bilemeyeceği gibi. Suya kesti
dünya bir anda: Ak bir suya muazzam
bir ezgiye… Öyle bir büyülü ezgi ki
belki de bir eşi Kâf Dağı’nın ardında.
Çağıl çağıl dökülüverdi ve yatağını
buldu, kıvrıldı da kıvrıldı. Buz kesen
kayalar ıslandıkça ıslandı. Su kendine
yol eyledi kayaların arasından. Bir
iyice yuğdu, yıkadı yaşlı ormanın
kıyısını. Ne asa vardı ne de onu o kayaya vuran artık. Bir anlık sessizlik.
Sonra ağaçlar suyun sesini dinledi,
yaprakları titreşti. Kimseler ne
olduğunu bilmiyordu, bilemeyecekti
de. Yıllar ve yıllarca sonra, o vadiden
iki günlük yol uzakta, yeni doğan kız
bebeğin heyecanıyla şenlenen Yarhisar Tekfuru’nun evindekiler de bilmiyordu. Tekfur, yumuk yumuk gözlü
bebeği kucağına aldığında ona şöyle
seslendi: “Holofira!”
***

Uludağ’ın öte yüzünde Soğukpınar
köyünün yaslandığı sırtların arasına
saklanmış iki göze vardır. Bu iki gözeden Aras suyu fışkırır. Uludağ’ın
doruklarındaki karların baharda erimeye başlamasıyla birlikte dağın içindeki devasa mağaralar suyla dolar.
Zamanı gelince de bu hâlis su, aşağı
vadilerde bulabildiği açıklıktan şelalelerden akar da akar. Aras bunların
en büyüğüdür işte. Buradan kaynak
bulan su vadiden kademe kademe
aşağılara iner, başka çaylarla beslenir

ve adı Nilüfer olur. Dağdan ovaya iner,
bütün Bursa’yı dolanır. Bu sırada dağın kuzeyinden dökülen kardeşleriyle
birleşir: Alaşar, Gökdere, Deliçay, Cilimboz… Ovada girilmedik tarla, bağ
bahçe bırakmazlar. Gâh sazlıkların,
gâh bahçelerin sonra ille de zeytinliklerin gölgesinden sessizce süzülür.
Hâle şeftaliler, deveci armutlar, kara
incirler hep bu suya kanarlar. Belki de
bundan sebep ovanın her yemişine
biraz Uludağ’ın havası sinmiştir. Sonra ta uzaklarda artık dağın görünmez
olduğu bir yerlerde Mihaliç’in Kara
Deresi’yle cem olur, birlikte MarmaBursa Günlüğü 55

ra’ya bırakırlar kendilerini. Bundan
sonra suyun suâli ve dâhi âkibeti
mâhilerden sorulmalıdır. Hani şairin
dediği üzere “derya içre olup deryayı
bilmeyen” mâhîlerden. Öyle bir hal ki,
hayâlî cihana değer!

Aras’ın fışkırdığı gözelerin yanı yöresi
sarp kayalıktır. Kayaların ağzı bıçak
gibi keskinleşmiştir. Kışın bu vadinin en dar yerine kar dolar da dolar.
Vadi dümdüz bir yol olur. Üzerine
kurtlar iner yavrulu. Kuytusunda
buzun, Aras suyu bütün kış uyur.
Baharda bu kardan kayalık eriyince
yeniden o eski hâlini alır. Şayet kış
çetin geçmişse karın erimesi mayısı
hatta haziranı bile bulur. Az aşağıda
ise yemyeşil Ketenli Yayla yayılır. Buraya Soğukpınar’dan çıktıktan sonra
bir orman yolundan ulaşılır. Ketenli
Yayla çamlar ve kayınlarla çevrili bir
cennet bahçesidir. Hele baharda toprak uyanınca öyle bir yeşile boğulur
ki görenleri kendine hayran bırakır.
Çayırın otları güneşlendikçe uzar da
uzar. Papatyalar, sümbüller ve daha
nice çayır çiçekleri neşeyle süslerler
yaylanın zeminini. Havada çiçek kokusu, çam kokusu ve Keşiştepe’den
esen rüzgârın taşıdığı kar kokusu
vardır. Kuşaklı uzaktan uzaktan izler
Ketenli Yayla’yı. Bazen görünmez olur
doruklar, bulutlar çöker üzerlerine.
Bu anda çayırın yeşili koyulur, rüzgârın sesi uğuldar çamların arasından.
Çok geçmeden yağmur indiriverir
kendini. Toprak toprak kokar yer ve
gök bir arada. Sonra gün yine kendini
gösteriverince bulutların arasından
sanki o az önceki tufan rüya gibi gelir.
Uludağ masallaşır, doruklar aklı aklı
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Odunluk… Nilüfer’in suyu ipince bir
yatakta nazlı nazlı dolanır. İşte bu son
pay Bursa ovasınındır. Hakkı teslim
edilir.

destanlaşır. Kulak veren ehli dîl işitir
dağın ve ormanın füsunkâr şarkısını.
Bir şarkı ki makâmı, usulü ve güftesiyle tastamam bir şehrâyindir. Kûn-ı
kâinattan bu yana gün geceye teslim
olanda, ay ışık ışık akar yıldızlarla bir
olup gece boyunca. Sonra bir zaman
gelir ki ay batar, her taraf teslim olur
ıssız bir karanlığa. O âdem vakti artık
geçmişin yüce ruhlarınındır.

Aras suyunun yatağı Ketenli’nin az
ötesinde, aşağısındadır. Bir korudan
büyükçe olmayan çamlığı geçince şırıl
şırıl suyun sesi karşılar önce insanı.
Sonra serini çarpar yüzüne. Mysia
Olympos’un bereketi dağa taşa ve
ormana selam ede ede akar da akar.
Daha ilerilerde Keles köylerinden
geçen başka çaylar da karışır Aras’ın
suyuna. Önlerine iki bent dikmiştir
insanoğlu yirminci asırda. İkisi de
dolar, Bursa’yı yazın sarı sıcağında
susuz komazlar. İlerilerde Doğancı
köyünden sonrası Misi, Beşevler ve

Ketenli’den bir başka patika Bağlı
ve Soğukpınar köylerine kadar gider Uludağ’ın önünden. Bu dümdüz
toprak yol kimi zaman kestane kimi
zaman kayın kimi zaman çamlarla
gölgelenir. Doruklardan süzülüp
gelen sayısız pınar yer yer keser bu
yolun yolcularının önünü. Kurt kuş
insanın görmediği yerinden sularını
içerler. Kuş seslerine ne zaman ki bir
şırıltı karışır anlar yolcular birkaç on
adım sonra suya varacaklar. Gökyüzünün mavisini görmek çoğu zaman
mümkün olmaz. Başını kaldırsa yeşile değer insanın gözleri. Nice nice
yolcuların ayakları altında tozumuş
bu patika böylece uzar gider köylere
varıncaya kadar.

Aras iki gözeden fışkırır denmiştir.
Mevsim yaz bile olsa bu su her dem
soğuktur. Lâkin hasta etmez çünkü
suların en lezzetlisi, en safıdır. Belki
de ulu Allah’ın Şâfi ismine hizmetkâr
bir ilâhi çeşmedir. O şelâleden su içen
bir daha başka bir sudan tat alamaz
olur. Enbiyâdan Hazreti Hızır’ın âb-ı
hayat’ı burada olsa gerektir. Hem o
şehinşâh ve aynı zamanda padişah,
saltanâtında bilcümle hayvanat ve
nebatata hükmetmiş olmakla meşhûr Hazreti Süleyman değil midir bir
gün veziriyle uçup gelip Uludağ’ın
başına konan ve Bursa şehrini uzaklardan görüp “cennet burası” diyen?
Mümkündür ki şu suyun da başını
tutmuş, görmüş ve bir yudum tatmış
ola… İhtimâl o devlet, bu suyun hürmetine verile kendisine.

***
Türkmen’in yaylağında toy düğün
vardı. Ertuğrul Gâzi’nin torunu Orhan Bey ile Yarhisar Tekfuru’nun kızı
evleniyordu. Kayı şenlenmiş, düğün
neş’esi bütün obayı baştan aşağı kuşatmıştı. Kazanlar kurulmuş, ateşler
yakılmış, kuzular çevriliyordu. Yolu
yaylaya düşen âşıklar, ozanlar şevkle
vuruyorlardı saza. Duyulmadık türküler, hiç bilinmedik sevdalar ezgi ezgi
dolanıyordu etrafı. Obanın uluları
gururluydular. Yiğit erkekleri ve zârif
hâtunlar oradan oraya koşturmadaydılar. Herkes bir bayramlık kuşanmış
gibiydi. Öyle ki Bey’e kimseye nâsip
olmayan devlet muştulanmıştı. Ululardan Edebalı; Bey’in yanında, sakalı

kardan ak, bakışları yedi denizden
derin. Başka âlemden, başka diyardan
bir başka bakışla bakmakta, bir başka
gözle görmekteydi. Dilinden dualar
serpiliyordu obaya. İşte Bilecik nihâyet düşmüştü. Allah’ın izniyle İznik,
Atranos ve ihtimal evet ihtimal Bursa
şehri de düşecek burçlarında Kayı’nın
mührü dalgalanacaktı. Damâdı Osman (Ataman, Otman) (ORD. PROF. İsmail
Hakkı UZUNÇARŞILI tarafından yazılan Büyük
Osmanlı Tarihi’nin birinci cildinde Osman Gâzi’nin
isminin Otman olabileceği belirtilmiştir. (UZUNÇARŞILI, Büyük Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay.
1995, Cilt I, Sayfa: 103)

Bey’in göğsünde yeşeren ulu çınarın
dalları daha üç kıtayı gölgeleyecek
kadar büyüyecekti. İşte şu Bey’in
oğlu Orhan ve hâtunundan dünyaya
gelecekler âleme nizam vereceklerdi.
Osman Gâzi, Malhun Hâtun’la göz
göze geldi, gülümsedi. Edebalı şükürden uyandı.

Kim derdi ki Yarhisar Tekfuru’nun
kızıydı diye. Sanki kırk yıllık bir Türkmen gelini. Kayı yaylağa göçerken
görmüştü Orhan’ı ilk defa olarak.
Hemen ısınmıştı yüreği ona. Bey’in
oğlunun da içinden bir şeyler geçmişti elbet o ilk anda. Az kanlı gözyaşı
dökmemişti Bilecik Tekfuru’na verdikleri zaman… Osman Gâzi, Orhan
ve Kayı’nın Alpleri düğünü basıp yeri
yerinden oynatınca nasip olmuştu
Orhan Bey’iyle evlenmesi. Hayaline kavuşmuştu kavuşmasına lâkin
omuzlarında, göğsünde bir ağırlık.

Garip şeydi doğrusu. Obanın koca
kadınlarından birisi yanına usulca
yaklaşıp, “senin omuzlarındaki devlet
mübârek olsun ay kız, can kız,” demeseydi hâli böylece değildi. O andan
sonra yüreğine bir korku çöktü. Orhan Bey’i çadırdan içeri girince aydınlandı ortalık... Kayı’nın bu koca yürekli ve o kadar da merhâmetli yiğidi ağır
adımlarla yaklaştı hatununa. Hissetti
ki Bey’i bir yandan deli gibi korkuludur o anda. Kocaman ellerine sarıldı
bir müddet. Sonra usulca açtı yüzündeki örtüyü Orhan. Göz göze geldiler
ki o an ikisi için ömre bedeldi. Çocuk
oldular, oyunlara doydular, büyüdüler
aşka düştüler. Orhan Gâzi derin derin
bakıp gözlerine, yumuşacık seslendi
ona: “Nilüfer’im, hâtunum.”
***

Aras’ın gözesi sarptır, kayalıktır. Üzerinde şahanlar, kartallar yuvalıdır.
Suyu şifa ve bir ihtimal ilâhi tiryaktır.
Keşiş Dağı’nın doruğu bu mevsim
hâlâ karlıdır. Marmara’nın o yandan,
öğle üzeri pâre pâre bulutlar üşüşür
ovanın üzerine. Rahmeti ya indirir
ya saklar. Nilüfer nazlı nazlı sarıp
sarmalarken Bursa ovasını, ovaya
bakan tepede gümüşlü kubbenin
orada, ulu servilerin gölgesinde uyur
Nilüfer Hâtun. Nice mevsim nice iklim
gelip geçer bu böyledir. Uyur yanında
Orhan’ı ile birlikte. Belki bazı zaman
ikisi bir olup seyre dalarlar Bursa’yı
gümüşlü kubbenin bahçesinden. Ara
sıra serviler rüzgârla hışırdar durur,

lodoslu günlerde bulutlar yolunu
şaşırır şehrin göğünde. Yağmur, kar,
sarı sıcak ve yemyeşil baharlar gelip
gider, Nilüfer akar da akar, denizlere
varır, nihâyet an gelir ummana karışır.
SÖZLÜK:

(Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe
Sözlük ve Osmanlı Türkçesi Sözlüğü
adlı kaynaklarından yararlanılmıştır.)
KÂBİL: Olanaklı.

YEKNESAK: Tedüze, sıradan.
ITIR: Güzel koku.

LÂHZA: Zamanın bölünemeyecek
kadar kısa parçası, an.
MÜNEZZEH: Temiz, uzak.
BALKAN: Sık ormanlık, çalılık, fundalık yer.
MÂHÎ: Balık.
EHLİ DÎL: Gönül ehli.
FÜSUNKÂR: Sihir, büyü.
ŞEHRÂYİN: Şenlik.

KÛN-I KÂİNAT: Kâinatın yaratılışı.
ENBİYÂ: Peygamberler.
ÂB-I HAYAT: Ölümsüzlük suyu.
ŞEHİNŞÂH: Şahların şâhı.
NEBÂTAT: Bitkiler.

ATRANOS: Orhaneli ilçesinin eski adı.
TİRYAK: İlaç.
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Uğur Ozan Özen

Uludağ Sahaf Evi
Uludağ Sahaf Evi, 12 metrekaredir. Sahafın altında tahta merdivenle inilen deposu vardır. Haluk Türköz, ilk zamanlar İzmir’deki toptancılardan kitap alır. İstanbul’a
gidip Eminönü Cami’nin önündeki sahaflardan ve İstanbul sahaflarından Bursa
ile ilgili kitap, dergi ne varsa satın alır...
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ehmet Haluk Türköz’ü
Asa Kitabevi’nde birçok
kere görmüştüm ancak
tanışmak nasip olmamıştı.
Nihayet 6 Mart 2013’te Bursa Kitap
Fuarı’nda tanıştım. Bir zaman sonra
ilkokul arkadaşım Vahit’in babası
olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Tanıştığımız günden beri sohbetimizin
konusu kitap oldu.

Mülâkat yapmak için evine gittiğimde
gözlerime inanamamıştım. Koridor,
oturma odası, çocuklarının odası dâhil evi ağzına kadar kitapla doluydu.
Kitapların yanı sıra dergi, fotoğraf ve
kartpostal koleksiyonu ise cabası.

Hayat hikâyesi

17 Ekim 1956’de Yozgat’ta doğar. Bir
gün babasına; “Neden bizim ilçemiz
ve köyümüz yok”? diye sorar. Babası,
dedesinin anlattıklarını aktarır. “Orta
Asya’dan Horasan üzerinden Erzurum, Kayseri üzerinden Köhne’nin
Köhne’sine gelip yerleştiklerini”
anlatır. Dedesi babasına köyden
bir evi göstererek “Bu ev bizimdi.”
dediğini söyler. Babası “Ama bugün
gitsem bulamam, bilemem.” der.
Haluk Türköz “Köhne’nin Köhne’si
ne demek diye sorunca?”, babası
“Sorgun ilçesinin eski adının Köhne
olduğunu, bugün hala Köhne diye
küçük bir köyün olduğunu” anlatır.
Gerçekten bugün köy, hâlâ aynı adla
vardır ve yaşanmaktadır. Osmanlı’nın
son yıllarında ve Cumhuriyet’in ilk
yıllarında Yüzbaşı olan dedesi Ali
Rıza Bey’in çok sayfalı nüfus cüzdanı
Haluk Türköz’dedir. “Soy ismi” henüz
yoktur. Ancak nüfus cüzdanında yer
alan namı, lakabı, şöhreti kısmında
“KÖHNELİOĞULLARI” yazmaktadır.

Haluk Türköz’ün bir amcası İstanbul’da albay, diğer amcası ise İzmir
Tire’de bulunan Genel Kurmay Arşivinde sivil memurdur. Ailede bir de
general vardır. Genel Kurmay Başkanlığının Gemlik Engürücük köyündeki At ve Köpek Eğitim Merkezinde
onlarca yıl komutanlık yapan, ilk defa
eğitilen, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri
ve NATO’da vazife yapan Sivas kangal
köpeklerini eğiten Veteriner General
Orhan Öncül, halasının oğludur. Şu
anda hiçbiri hayatta değildir.
1962-1967 yılları arasında Yozgat
Sakarya İlkokulunda, 1967-1971 yılları arasında Yozgat Merkez Ortaokulunda ve 1971-1974 yılları arasında
Tunceli’de Yapı Sanat Enstitüsünde

Bursa Sahaf Evi Haluk Türköz, Hayrettin Erenler, Şükrü Çerezci

yönetim kademelerinde aktif şekilde
görev yapar. Bu arada okula devam
ederken lise fark derslerinden kalanların sınavlarına girerek Sanat Okulunun yanı sıra lise mezunu da olur.

Bursa Sahaf Evi'nin el ilânı
(Uğur Ozan Özen Arşivi)

üç sene parasız yatılı okur. 1975 yılında, 18 yaşındayken, babasının ve annesinin aynı yıl vefat etmesi hayatının
dönüm noktası olur. O sırada Yozgat
Yibitaş Çimento Fabrikası inşaatında
Sürveyanlık (İnşaat Kontrolörlüğü)
görevinden ayrılarak, o günkü adıyla
YSE (Yol Su Elektrik) Müdürlüğü olan
işletmede, Yol Yapım ve Bakım Bölümü’nün yol şantiyesinde şef olarak
görev yapmaktadır. Vefatlar nedeniyle
okuma düşüncesi kararını kesinleştirir. Sanat Okulu mezunlarının üniversiteye girmeleri sıkıntılıdır, sınırlıdır
ve zordur o yıllarda. Lise mezunu
olmaya karar verir. Fark derslerini
vererek liseyi bitirmek için Yozgat
Lisesine müracaat eder.
1976 yılında Balıkesir Necatibey
Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümüne kayıt olur. Gündüz işte çalışır,
gece okula gider. Aslında okulu 1979
yılında bitirmesi gerekirken öğrenci
olayları nedeniyle birkaç yıl uzar. Haluk Türköz, okul içinde öğrenci örgütlenmesinde, öğrenci derneğinde okul
dışında ise gençlik örgütlenmelerinin

1981 yılında Bursa’ya gelerek iki yıl
Ali Osman Sönmez (AOS ve ASF) fabrikalarında önce montör (montajcı)
olarak, daha sonra da usta yardımcısı
olarak çalışır. Aynı yıllarda, İpekçilik
Caddesi, Küçük Aralık Sokak’ta üç
katlı, eski bir Bursa evinde kirada
oturur.
1983 yılında evlenir. Temmuz 1984Ocak 1986 tarihleri arasında Van
Erciş’te, Piyade Er olarak on sekiz ay
askerliğini yapar. 1987 Nisan’ında
Mollaarap Mahallesi’ndeki evine taşınır.

Bursa Sahaf Evi

1980’li yılların ilk yarısında, Sönmez
İş Sarayı kitapçıların toplandığı bir
yer değildir. Avrupa eşyası satan dükkânlar, plâkçılar vardır. Sönmez’deki
ilk kitabevi Şükrü Çerezci’nin sahibi
olduğu Bursa Sahaf Evi’dir. Kitaba
tutkuyla bağlı olan, daha Bursa’ya gelmeden önce 5.600 kitaplık koleksiyon
kuran Haluk Türköz’ün, Bursa Sahaf
Evi’ne gitmemesi düşünülemez.

Haluk Türköz, 1984 yılında sokakta
yürürken Bursa Sahaf Evi’nin direğe
asılı ilânını görür; “Eski Kitap Alınır
ve Satılır”. Hemen sahafa gider. Hiçbir
yerde bulunmayan kitaplar satın alır.
Sattığı kitaplar Şükrü Çerezci’nin
kendi kütüphanesi olabilir. Şükrü Çerezci’nin asıl işi sobacılıktır. Eşinin adı
Ayten Çerezci’dir. Emekli olduktan
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Hocaalizâde Caddesi

Üç kitapçı yan yana: Haluk Türköz, Sami Kaynar ve Hasan Boyacı, Eser Kitabevi'nde.

sonra kitabevi açar. Av meraklısıdır.
Ava çıktığı zaman İstanbul, Konya,
İzmir’e gider. Kitabevine üç-dört gün
uğramaz. O günlerde kitabevinde Haluk Türköz durur. Birkaç gün de olsa,
okuyucu olmaktan satıcı olmaya geçer. Kitaplarını satmak için getirenlerden, hem kitabevi için hem de kendisi
için kitap satın alır. Bir zaman sonra
kendi kendine “Bu işi yapabilirim.”
der. Bir ara Şükrü Çerezci ile ortak
olmak ister ancak aksilikler çıkınca
ortaklık gerçekleşmez. Bir gün eşinin
“Sen kitapçılığı yaparsın.” demesi,
onu kitabevi açmaya teşvik eder.

Uludağ Sahaf Evi

1986 yılında kitabevi açmaya karar
verir. Dükkân aramaya başlar. Selçuk
Hatun Mahallesi, Hocaalizade Caddesi’nden yukarı çıkarken sol tarafta bir
dükkânın camında “Devren Kiralık”
yazısını görür. 55 bin lira aylık kira,
950 bin lira hava parası verip kiralar.
Daha sonra hava parasının çok yüksek olduğunu, o caddenin sahaf için
uygun yer olmadığını anlar ama iş
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işten geçmiştir.

O yıllarda, Hocaalizade Caddesi’ne
çıkmadan, sağ taraftaki otobüs durağının arkasında Cemal Sirkeci
Pastanesi vardı. Karşı tarafı bugün
Simit Sarayı’dır. Daha önce kafeydi. İç
tarafta ise Galeri Rafet Mağazası vardı. Hocaalizade Caddesi’nde Eczane
Cander’in olduğu yerde yüncü vardı.
Eczane Günay’ın sağ tarafı Uludağ
Sahaf Evi’ydi. Eczane iki dükkânı birleştirmiş. Şimdiki Çiğ Köfteci olan yer
Nil Kitabevi’ydi. Uludağ Sahaf Evi’nin
iki apartman üstünde Akın Kitabevi’nin sahibi (daha sonra Şekercioğlu
Kırtasiye) İhsan Şekercioğlu’nun evi
vardı. Eski Bursa evidir. Bursa Sahaf
Evi’nin alt tarafında Nil Kitabevi faaliyet gösterir. (Daha sonra Maksem
Caddesi’nde açılacak olan Nil Kitabevi
değildir. Başka bir kitabevidir.) Salon
Sihirli Dokunuş o zamanlarda Eczane,
Bayan Kuaförü ise gözlükçüydü.
Uludağ Sahaf Evi 12 metrekaredir.
Sahafın altında tahta merdivenle inilen deposu vardır. Haluk Türköz, ilk

zamanlar İzmir’deki toptancılardan
kitap alır. İstanbul’a gidip Eminönü
Cami’nin önündeki sahaflardan ve
İstanbul sahaflarından Bursa ile ilgili
kitap, dergi ne varsa satın alır. İstanbul, İzmir, Ankara’daki sahaflardan
ve ikinci el kitap satan kitapçılardan
kitap toplar. Haluk Türköz kendi
kütüphanesindeki kitapların listesini
fihriste yazarak mevcut kitapları tespit ettiğinde ortaya çift, yani mükerrer kitaplar çıkar. Bu kitapların sayısı
yedi yüz civarındadır.

Bazı müşteriler eski kitaplarda mikrop var diye, düşünüp kitaba elini
sürmezken bazısı kitap eski diye,
satın almaz. Bir müşterisi ise mikropları öldürmek için kitabı sayfa sayfa
ütüler. Ne diyeyim… Allah, akıl fikir
versin.

O yıllarda Bursa’nın kültür hayatının
en büyük sorunlarından biri kitap
meraklısının olmamasıdır. Kitaplar
satılmayıp rafta durur. Kitabevinin
reklamının yapılamaması en büyük
sorundur. Bir gün Cumalıkızık köyünde belgesel film çekmek için bir ekip
gelir. Haluk Türköz’ün, satılmıyor
diye, üzüldüğü kitapların tamamını
satın alırlar. Dahası “Bu kitaplardan
daha var mı?” diye de sorarlar. Bu
olay ona moral olmuştur. Para da
kazanmıştır. Kazandığı parayla yeni
kitaplar satın alır.

Bir ara kitap satışı az olduğu için kitabevini kapatmayı düşünür.
Milli Eğitim Bakanlığından 1980
darbesi sonra Eğitim Enstitüsü
mezunlarının atanması engellenerek, öğretmen olma hakkı elinden
alınmışken, yıllar sonra 1989
yılında öğretmen olma hakkını
komisyonlardan geçirilerek alır.
Üstelik sınavları da kazanarak göreve
başlar. Bu karar hayatını değiştirir.
Liseyi 1974’te bitirir. Öğretmenliğe
1989’da başlar. Öğretmen olmak için
ömründen ömür gitmiştir.
1989 yılında Güllük Mahallesi’nde
açılan (Mahalle kısa süre sonra bölünerek Mimar Sinan Mahallesi adını
alacaktır.) Mimar Sinan Anadolu
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde
Tarih Öğretmeni olarak göreve başlar. 1991 yılında aynı okulda Müdür
Yardımcısı olarak, okulun kuruluş
çalışmalarına katkıda bulunur. Arkadaşları “Açılan kitabevi kapanmaz.”
deyince, kitabevini kırtasiyeye dö-

nüştürür. Vicdanı el vermeyince alt
taraftaki kırtasiyenin sahibine gidip,
kitabevini kırtasiye dönüştürdüğü
için özür diler. Aynı yıl eleman çalıştırmaya başlar.

Kırtasiyeyi kapatmamak için elinden
gelen her şeyi yapar. Atatürk İlkokulunun ders kitaplarını satmaya
başlar. Fotokopi makinesi alır. Kimlik
kaplamaya başlar. Talep olunca cilt
yapmaya başlar. Çocuk kitapları,
oyuncaklar satmaya başlar. Kitabevini
açık tutmak için bayramlarda ve yılbaşlarında, Belediyenin yer gösterdiği
yerlerde yıllarca tebrik ve bayram
kartpostalları satarak “kartpostalcılık” yapar.
1990’lı yıllar enflasyonun yüksek
olduğu yıllardır. Bir kitabı beş yüz
liraya satar. Aynı kitabın yenisini
almaya gidince üç bin lira olduğunu
öğrenir. Artık yolun sonuna gelir.

Haluk Türköz

1993 yılının Aralık ayında kitabevini
kapatır.

Sonra?

1993 yılında Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yeni açılan Selçuk
Hatun İlköğretim Okulunun kurucu
müdürü olur. 1997 yılında Nilüfer
ilçesi İslâm Uyar Anadolu Ticaret
ve Ticaret Meslek Lisesinde kurucu
müdür vekili olarak göreve başlar.
Sonraki yıl da Anadolu Lisesi kısmının da kuruluşunu tamamlar. Çiçekçi
olan kayınbiraderinin çok genç yaşta
vefat etmesiyle idarecilik görevlerinden ayrılır. Bilahare görevden
ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel açılışını yapacaktır
okulun. 1999 yılında öğretmenliğe
döner. Süleyman Çelebi Lisesinde
Tarih Öğretmeni olarak görev yapar.
Bu arada üç yıllık Eğitim Enstitüsü mezunu olduğundan, Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesinde lisans tamamlayarak
Tarih Bölümünü bitirir. 2000 yılında
Osmangazi ilçesinde Süleyman Çelebi
İlkokulunun ortaokula dönüştürülmesinde kurucu okul müdürü olur ve
on yıl görev yapar.
2010 yılında, Osmangazi ilçesi Tuna
Mahallesi’ndeki Fatih Ortaokuluna
müdür olarak atanır. 2014 yılında görevinden alınıp, Balabanbey
İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler
öğretmenliğine, ardından 2015 yılında Şehit Öğretmen Mahmut Çatalkaya

“Selçuk Hatun İlköğretim Okul Müdürü Haluk Türköz bir gün bize gelerek
‘Hocam sizin bunca eseriniz var, bir
tane de bizim için yazar mısınız?’
dedi. Gördük ki Selçuk Hatun ile ilgili
bir hayli araştırmaları mevcut, ilgimizi çekti ve biz de emek verip bu eseri
kaleme aldık.” diye anlatır. Haluk Türköz kitap okuyan çok az oluyor diyerek, Özgen Keskin’in tiyatro oyunu
yazmasını önerir. Oyun okulda ya da
dışarıda sahnelenirse daha çok kişi
izler, seyreder diye düşünülür. Nitekim öyle de olur. Oyun okulda sahnelenir. Öğrencilerin ve velilerin tamamı
da seyreder. Ertesi yıl Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından profesyonel
destekle Özgen Keskin’in organizasyonuyla Vakıflar Haftası etkinliği
olarak Tayyare Kültür Merkezi’nde
sahnelenir. Daha sonraki yıllarda Özgen Keskin, Yıldırım Belediye Başkanı
olur. Bu kez profesyonel oyuncular
tarafından Adile Naşit Tiyatrosunda
halka sahnelenir. Böylece Selçuk
Hatun’un piyes olarak yazılması amacına ulaşmıştır. Selçuk Hatun tiyatro
kitabı, Selçuk Hatun İlköğretim Okulu
ve Öğrencilerini Koruma Derneği
Yayını olarak basılarak öğrenci, öğretmen, veli ve meraklıların kitaplıklarındaki yerini alır.

Fotoğraf arşivinden yazılan
ilk kitap

Haluk Türköz, Kapalı Çarşı girişindeki
Uzun Çarşı'da, kitap pazarında,
Hayrettin Erenler ile birlikte

Ortaokulunda Sosyal Bilgiler öğretmenliğine atanır. Hâlen aynı okulda
görevini sürdürmektedir. Bu dönemin
sonunda emekli olmayı düşünmektedir. Haksız bir şekilde görevden
alınması ile ilgili hukuk mücadelesinde yol tükenmiştir. Müracaat ve hak
arama merci bu dünyada kalmamıştır.
Görevde kalmasının da bir anlamı
yoktur bu saatten sonra.

Araştırmalarından yazılan
ilk kitap

Selçuk Hatun Ortaokul müdürü iken
Selçuk Hatun ile ilgili araştırmaların
sonuncunda Ankara, İstanbul, Kastamonu, Sinop ve Edirne’den çeşitli
bilgi ve belge toplamıştır. O dönemde
Vakıflar Bölge Müdürü olan Özgen
Keskin’e, Selçuk Hatun ile ilgili kitap
yazması teklifinde bulunur. Özgen
Keskin’in kitabın önsözünde o günü

Haluk Türköz, Yıldırım Belediyesi
yetkililerinden bir teklif alır. Teklifin
içeriği, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kendisinin Bursa fotoğrafları
arşivinden bir kitap hazırlanmasıdır. Cumhuriyet’in ilânının 92. yılı
dolayısıyla Ekim 2015’te; Bursa’nın
Kurtuluş Günü ve Bursa’da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının on ve
on beşinci yıldönümlerinde çekilen
okulların ve öğrencilerin bayram
törenlerindeki coşkulu fotoğraflarından, fotokartlardan ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün daha önce hiçbir yerde
yayınlanmamış 92 adet fotoğrafından
“Bursa’da Kurtuluş ve Cumhuriyet”
adıyla, Yıldırım Belediyesi tarafından
her türlü hazırlık ve teknik destek
verilerek hazırlanır ve kitap basılır.

Not: Mehmet Haluk Türköz ile 24 Kasım 2016’da Ihlamur Çay Bahçesinde,
06 Aralık 2016’da evinde ve 23 Mayıs 2019’da görüştüm. Desteğinden
dolayı teşekkür etmek boynumun
borcudur.
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Kerim Bayramoğlu

5 Mayıs 1934 tarihli Muradiye İlkokulu öğrencileri, Kerim Bayramoğlu Koleksiyonu

Sıbyan Mektebi'nden Muradiye İlkokulu’na

“Sabrın En Tatlı Meyvesi:
Muradiye Mektebi”

Bereketli Bursa Ovası'nın
ürünlerinin limana rahatça
taşınabilmesinin sağlanması bilhassa dış ticaret
üzerinde nisbi ve mühim
bir artış sağlamıştır.
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B

ursa tarih içinde, tarihin aynası adeta. Pek çok yapısıyla
tarihini ve tüm yaşanmışlıklarını gelecek nesillerin şuuruna kazıyor. Her köşesinde mutlaka bir
çeşme, türbe, cami, medrese... Gelecek nesiller sadece okuyarak değil,
görerek ve yaşayarak da öğreniyor bu
şehirde. Tarihî mirasın en güzel örneklerinden biri de Muradiye Külliyesi’nin adeta bir parçası olan Muradiye
İlkokulu...

Osmanlı’lar, fethettikleri yerlerde
halkın dinî ve ilmi ihtiyaçlarına cevap
verebilmek için cami, mektep ve med-

reseler inşa etmişlerdir. Bu alanda
gerçekleştirilen atılıma, padişah ve
yakınlarının yanı sıra sosyal ve ekonomik durumu müsait vatandaşlar da
katılmış, böylelikle en küçük yerleşim
birimlerine kadar bütün Osmanlı coğrafyasında yüzlerce ve hatta binlerce
eğitim-öğretim müessesesi açılmıştır.
Osmanlı’nın başkenti olan payitaht
Bursa’da da eğitim ve öğretime önem
verilmiş, âlimler ve hocalar en seçkin ve saygın kişiler olmuşlardı. Her
mahalleye Sıbyan mektepleri ve medreseler yapılmıştı. Sultanların eşleri
ve valideleri de bu hayırlı işlerden
geri kalmamışlar, kimsesiz fakir ço-

cukların eğitimi için el uzatmışlardır.
İsimleri yüzyıllar geçmesine rağmen
hâlâ unutulmadı. Bu hayır işlerinden
biri de halen eğitim-öğretim veren
Muradiye İlkokulu...

Bugün Muradiye Külliyesi sınırları
içinde bulunan okulun tam olarak
yapılış tarihi bilinmiyor. Fakat 2.
Murat döneminde Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hüma Hatun tarafından
“Sıbyan Mektebi” olarak yapıldığı
bilinmektedir. Osmanlı’larda geleneksel ilköğretim kurumu; “Dâru’t‐ta’lim,
Dâru’l‐‘ilm, Muallimhâne, Mekteb,
Mektephâne, Mahalle Mektebi,
Taş Mekteb, Mekteb‐i İbtidaiye ve
Sıbyan Mektebi” adlarıyla da bilinir.
Bu mekteplerin hocasına “Muallim”,
yardımcısına “Kalfa”, öğrencilerine
de “Talebe, Sûhte, Tilmîz, Puser
ve Şâkird” adı verilmektedir. Sıbyan
mektepleri Osmanlı kent ve kasabalarında en yaygın eğitim-öğretim
kurumlarıydı ve daha çok bir caminin
ya da hayır kurumunun yanında açılırdı. Mahalle temelinde kurulduğu
için mahalle mektebi de denen bu
okullara başlama yaşı, ebeveyn ile
hocanın kararına göreydi. 4 yaşında
da 10 yaşında da başlanabilir, “Bed-i
Besmele Cemiyeti” ya da “Âmin Alayı”
ile mektebe getirilen çocuğa ilkin
besmele öğretilir, sonraki günlerde
ise bireysel metotlarla, elifba cüzünden Arap harfleri harekelendirilerek
ezberlettirilir; Kuran’ın Amme ve
Tebareke cüzlerinin okutulması ile
çalışmalar sürerdi. Bu arada kara
cümle öğretilen sıbyan mektepleri
de vardı. Görülen başlıca dersler elifba, Kuran, ilmihal ve hesaptı. Ahlak
eğitimi Müslüman örf ve adetlerinin
çocuklara yerleştirilmesi ve benimsetilmesi şeklinde verilirdi. Okulu
başarıyla bitirmiş sayılmak için, Kuran’ı en az bir kez hatmetmek şartı
bulunmaktaydı.
Mektebin, yan tarafında bulunan Muradiye Medresesi ve Muradiye Külliyesi ile ilişkili olarak bakıldığında 15.
yüzyılda yapıldığı sanılıyor. Mektep,
Bursa’nın küçük kıyamet adını verdiği 1855 depreminde yıkılmış, 19.
yüzyılda tuğla ve ahşap malzemeler
kullanılarak aynı yerde yeniden inşa
edilmiştir. Eğitim ve öğretim hayatına
Murad-ı Sani Mahalle Mektebi olarak
tekrar devam etmiştir. 1325 (1907)
tarihli Hüdavendigar (Bursa) Salnamesi’nde 64 öğrencinin bulunduğu
ve müderrisinin Mehmed Rıza Efendi

1857 tarihli haritada okulun görünümü

Okulun havadan görünümü
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olduğunu öğreniyoruz. Yine
Bursa Salnamesi’nden bir
başka müderrisin de Hacı
Sadettin Efendi olduğu ve
50 öğrencinin eğitim gördüğü anlaşılıyor. Okul, 1920’li
yıllarda Muradiye Mektebi
adı ile devam eder. 13401341 (1924-1925) sene
ders-i hâl ve hareket ve say
ve gayret defterinde okulda
okutulan derslerin şunlar
olduğunu öğreniyoruz: Kuran-ı Kerim, Malumat-ı Diniye (Din dersi), Kıraat, İmla,
Sarf ve Nahiv, Manzume,
Yazı, Müsahabat-ı Ahlakiye,
Tarih, Coğrafya, Hesap, Hendese, Eşya Dersleri, Ziraat,
Resim, El İşleri, İdare-yi
Beytiye, Tabahat (aşçılık),
Terbiye-i Bedeniye, Musiki, Hâl ve Hareket, Dikkat,
İttizaperverlik.

Cumhuriyetin ilânından son-
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ra 31 Ağustos 1926 yılında
“Cumhuriyet İlkokulu” adını
alır. 1929 öğretim yılında
yeni harflerle ilk mezunlarını verir.

1927 tarihli Vilayet Salnamesi’nde okulun eğitim hayatı ile ilgili bir bilgiye daha
ulaşıyoruz. Bursa İli dahilinde açılan halk okutma gece
mekteplerinden bahsedilir.
Geçim derdinden dolayı
ilkokul eğitimini tamamlayamayan, hayata atılmış
insanlara ilkokul eğitimi verilir. Gece okulları listesinde
Bursa dahilinde 19 okul ismi
geçer. 3 sınıfı ve 87 öğrencisi
ile Muradiye Mektebi de yer
alır gece eğitim veren okullar arasında. 1934 Bursa
İl Yıllığı’nda; 10 öğretmen,
495 öğrenci mevcudundan
ve okulun müdürünün Rasim Artun Bey olduğundan
bahsedilmektedir. Okulun
o dönemki öğretmenleri;
Halit Sargur, Ekrem Gülen,
Faik Bey ve Behice hanımdır.
31 Ekim 1938 yılında Cumhuriyet İlkokulu adı değişir
ve “Onuncu İlkokul” adını
alır. On yıl boyunca Onuncu
İlkokul adı ile eğitim ve öğretim hayatına devam eden
okulun, 1948 yılında adı
tekrar değişerek günümüze
kadar gelecek olan “Muradiye İlkokulu” olur. 1982-1983
eğitim, öğretim yılında dönemin valisi Zekai Gümüşdiş’in ilgisi ile okul restore
edilmiş. Yine 1987 yılında
‘’Kendi okulunu kendin yap’’
kampanyası çerçevesinde
mahalli imkânlarla yirmi
beş milyon lira harcanarak
okulun onarımı ve eksiklikleri giderilmiştir. 1997-1998
eğitim-öğretim yılında “Muradiye İlköğretim Okulu”
olmuştur. Okul, yüzyıllar
boyunca aralıksız eğitim ve
öğretim hayatını sürdürmüş
ve halen de sürdürmeye devam etmektedir. Bugün 73’ü
erkek, 88’i kız toplam 161
öğrencisi ile Muradiye İlkokulu yeni mezunlar vermeye
devam etmektedir. 2014
yılında Muradiye Külliyesi,

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi
ve Külliyenin bahçesinde bulunan
okul da dünya mirasları arasındaki
yerini aldı.
Okul bir yıl iki sınıf, bir yıl bir sınıf
öğrenci almaktadır. Sabahçı ve öğlenci olarak hizmet veren okulda
toplam altı sınıf bulunmaktadır. Üç
sınıf sabah, üç sınıf öğleden sonra
eğitim görmektedir. Okul; 1 müdür, 1
müdür yardımcısı, 6 sınıf öğretmeni,
2 yardımcı personel ile hizmet vermektedir.

OKUL MÜDÜRLERİ:
1907 - Mehmed Rıza Efendi - Murad-ı
Sanî Mektebi
1911 - Hacı Sadettin - Murad-ı Sanî
Mektebi
1927 - Rasim Artun - Muradiye Mektebi
1928 - Rasim Artun - Cumhuriyet İlk
Mektebi
1938 - Rasim Artun - Onuncu Okul
1965-1966 - Hurşit Soykut - Muradiye İlkokulu
1966-1969 - Sabahattin Çakıt
1969-1973 - Sadık Berber
1973-1980 - Fikret Aksu
1981-1984 - Hanife Akın
1984-1986 - Mustafa Sevim
1987-1993 - A. Hayrunnisa Kayral
1994-2000 - Selahattin Köroğlu
2001-2010 - Tayfun Şahin
2010-2017 - Hidayet Uçar
2017-2017 - Hatice Ataman
2017-2017 - Mualla Bulut
2017 - Murat Aslan (Görevde bulunan müdür.)

nin bir Fransız Prensesi olduğu bildirilir. Hüma Hatun’un vakfiyesinde
geçen “... Hatun bint-i Abdullah el-kayinetü fi mahruseti’I Burusa” ibaresindeki “bint-i Abdullah” kelimesi
onun önceden gayrimüslim olduğuna
delil gösterilmektedir. Türbesi, Muradiye Külliyesi haziresinde, caminin
doğusunda yer almaktadır.
Kaynakça:
Hüdavendigar Vilayeti Salname-i Resmisi (1325-1907)
Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi, Necdet Sakaoğlu

Okulun Banisi
Hüma Hatun Kimdir?

Hüma Hatun hakkında çok fazla bir
bilgi bulunmamakla birlikte, Fatih
Sultan Mehmed’i doğuran Hüma
Hatun’un önceden gayrimüslim ol-

duğu ve kendisine sonradan Hüma
adı verildiği bilinmektedir. 16. yüzyıl
kaynakları ve bilhassa Peçevi İbrahim
Efendi’nin tarihinde Fatih’in annesi-

Sultanların Kabristanı Muradiye, Bursa Büyükşehir Belediyesi

Not: Muradiye İlkokulu idari sorumlu
ve öğretmenlerine; Muradiye İlkokulu
eski müdür yardımcısı Ali Murat Eken
Bey’e teşekkürlerimi sunarım.
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Tarık Torun

Zamansız
mekân
Bursa
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I
Zaman şahidim olsun, sonsuza akar zaman,
Gökyüzüne kurulmuş başlar Bursa’da mekân
Uluşehir Bursa’dır tarihin ev sahibi
Bursa’da Osman Gazi sonsuz tarih galibi
Atalara uyarak rahmet okusun herkes
Bursa’da yerin altı canlıdır nefes nefes
Evliyalar ocağı Türklüğün yeşil şehri
Osmanlı’nın beşiği bir kuruluş güneşi
Gökkubbeler türbeler çeşmeden şelaleler
Aslını kaybedenler Bursa’da öze döner
II
Gümüşten bir sis midir Nilüfer Ovası’ndan
Uludağ’a zirveye bir şehir rayihadan
Yükselir adım adım daima aydınlıktır
Bursa’da insanoğlu tek Allah’a âşıktır
Ulucami merkezdir bir limandır ılıman
Dünyadan akar durur gelir ona her bir can
Açık kalbi bu şehrin daima açık müze
Kalbe vav olsun her şey şadırvandır şelale
Dört kapıdan girer yerliler yabancılar
Bursa’da iman bulur Ulucami kucaklar

III
Bir hükümdar bakışı Yeşil Türbe Bursa’da
Yeşil Cami ebedî tüm dünya yıkılsa da
Irgandı köprüsüdür Gökdere’de seyirlik
Leylekler Hastanesi Setbaşı’nda tek ve ilk
Asude servilerde padişah gölgeleri
Altı asırlık çınar kaplar yörüngeleri
Yaşanan çağa inat tarih kokar topraklar
Nilüfer uykudadır türkü söyler dudaklar
Şadırvandan kuş akar kubbeden ezan sesi
Gül iklimi altında Marmara’nın bahçesi

V
Ferman başımda olsun tarihin giz elleri
Tarih yapan milletin barış söyler dilleri
Üç kıtayı kuşatan sevdanın temelleri
Hala kulağımızda mehterin kös yelleri
Ay ışığında doğan mavi aydınlık çınar
Yerin sıcak busesi kaplıcalara diyar
Sonsuzluk sarmalında suyun uhrevi sesi
Bursa atmosferinde Üftadeli nefesi
Haftalar, aylar, yıllar Edebali’ye rüya
Zamanın aynasında batmayan mistik ziya

IV
Mekan durağım olsun uçsuz bucaksız ova
Hüdavend’gâr Bursa’ya kardeş olsun Kosova
Bursa’nın mabetleri yükselir asumana
Kalbe ferahlık verir duygu akar insana
Kestane şekeriyle enfes rayiha toprak
Tırtılın aşiyanı ipek özünde yaprak
Kavak mıdır servi mi kestane ağacı mı?
Ağaçlar tempo tutar heybetli ihtişamı
Gönülden esen meltem öper gül yanakları
Renk iklimi eliyle gezer dar sokakları

VI
Kervan seferim olsun Muradiye’de kuşlar
Üç kıtada zaferin duası burda başlar
Tekstilin saltanatı kaplamış bütün arşı
Camilerin tezyini durur zamana karşı
Zaman bahçelerinde Karagöz açan şehir
Neşe iklimlerine Hacivat saçan şehir
Süleyman Çelebi’den Mevlid ikram cihana
Padişahlar başkenti mekân Emir Sultan’a
Kılıç kalkan oyunu akar gider maziye
Coğrafyayı yurt kılan selam Osman Gazi’ye
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VII
Zeytin gözlerim olsun mümbit Gemlik Körfezi
Mavi gök Ulu Cami yeşil dağlar sentezi
Gözlerden ruha hitap Uludağ etekleri
İskender kebabıyla Bursa›nın yemekleri
Zaman mekân birleşmiş Kızık adlı köylerde
Yıldırım’lar çıkaran kahraman neferinde
Balkan rüzgârlarının mahmur göçmen özlemi
Akşamın kızıl ufku kuşatırken o demi
Bir hicran başlamıştır garptan şarkın içine
Yeşil Bursa ipeği uzanır Hindi-Çin’e

IX
Bu canım kurban olsun güzellerin mekânı
Ulvî değerdedir hep Bursa edep erkânı
Erguvan açan şehir ebruli renkleriyle
Şarkı söyleyen yağmur ritmik ahenkleriyle
Yeşil ipek Uludağ başında beyaz tacı
Derde düçar olana mutlak vardır ilacı
Seyr ü sefer edelim teleferik şehrinde
Tarihin gözü şahit kökleri en derinde
Zamansız mekân Bursa ruh iklimi göklerde
Bir ânına bin feda sevdası yüreklerde

VIII
Cadde-i Kebir derim sen anlarsın bu heykel
Tayyare Sineması Ahmet Vefik’e de gel
Saltanat kapısıyla hisarı surlarıyla
Taşlara sinmiş Bursa zirvede yapısıyla
Çekirge sıcak yatak Muradiye bir beşik
Deruni uykuları rüyalarla birleşik
Otomotiv şehrinde çoluk çocuk tek ve hür
Bursa’da yaşayalım keyfe keder bir ömür
Şeftali çiçekleri umut sunar bahara
Özgürlük dalga dalga Şehreküstü Fomara

X
Orhan Bey şanım olsun hamasetli fermanı
“Billur bir avize”dir kalbe ışık zamanı
Açılınca perdeler bulutlarda sonsuzluk
Nilüfer atmosferi yağmurlarda susuzluk
Ey sonsuz sevda kuşu dolaş şehrin üstünde
Ömür boyu sonsuzluk iyi ve kötü günde
Tan atar Pınar’ından akar zaman iklimi
Tophane burcu burcu kokar tarih dilimi
Efsunlu kardelenler koynunda karanfilin
Bestekârlara ilham hülyalı şiir dilin
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XI
Kanatlanan atlarla Karacabey harası
Uluabat gölünde göçmen kuşların dansı
Kirmasti kımıl kımıl ovaya candır suyu
Gemlik’te gözler zeytin Mudanya barış koyu
Çini şehridir İznik konsülü bir de gölü
Mobilyayla köftedir meşhurdur İnegölü
Orhaneli ve Keles dağın arka yüzünde
Harmancık’la birlikte Uludağ’ın düzünde
Kiraz ile incir mi kestane mi çilek mi?
Büyük Orhan var bir de dağlı bir kelebek mi?

XIII
Cihan hayranım olsun zamansız mekân Bursa
Bir ömür az gelirse atide zaman dursa
Gurbetin çiçekleri güvercin kanatları
Hayallerin ayağı ulvilik sanatları
Emektar işçileri göçmendir bulutları
Rüyaları şehrâyin tükenmez umutları
Gizemli akşamüstü seyre dal Marmara’yı
Bu coğrafya aşk yayar muhkem gönül sarayı
Kekik kokan dağları çam reçine dalında
Bu rüya hiç bitmesin yaşansın masalında

XII
Susığırlık yadigâr Gürsu’dur bugün adı
Şeftaliden çileğe Bursa’nın damak tadı
Çam köknar kestane Kestel’de tane tane
Bursa’nın tarihinde bir kaledir bir tane
Ovada bir Türk şehri dağlar şehrin otağı
Yenişehir göktedir demirden kanatları
Poyraz ve lodos olsun kırda dağda ovada
Bir mûsikâr kuşudur zaman her dem Bursa’da
Müzeyyen mi söylesin Zeki Müren mi yoksa
Ufak Tefek Taşları Bursa gönlüme aksa

XIV
Zaman şahidim olsun ömür geçecek mekân
Mutluluk atlasında bulunur türlü imkân
Mücevher duygularda kültürlerin harmanı
Her gün taze nebatat bin yeşillik ormanı
Somuncu’nun gülşeni mazinin nan tanesi
Gümüşlü sabahları derunilik hanesi
Zamansız mekân Bursa turizme diri umut
Anadolu bağrında gökyeşil tatlı sükût
Âkif’ten beri güldür hayat verir bülbüle
Zamansız mekân Bursa buse atar her gönle
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Röportaj: İbrahim Büyükfuran

Yüzlerce yıllık el yazmalarının
zamanda yolculuğu
Sanat Tarihçisi ve Konservatör Hüseyin Gürsel Bilmiş ile el yazması
eserlere uyguladığı konservasyon çalışmalarını konuştuk.

M

illetlerin en değerli kültür
varlıkları arasında yer
alan, tarihin birinci elden
kaynakları olan yüzlerce
yıllık el yazması eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan
konservasyon çalışması ile geleceğe
taşınıyor.
Kültürümüzün geçmişi ile geleceği
arasında köprü olan el yazmaları,
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milletlerin en değerli kültür varlıkları
arasında yer alırlar. Bilim, sanat ve
kültür araştırmalarında en otantik
kaynaklardan olan yazmalar, el ile yazılarak meydana getirilmiş eserlerdir.
Papirustan deriye,
deriden ahşap ve taş tabletlere, nihayetinde kâğıda kadar uzanan bu yolda, yazının tarihî süreçte, uzun ve birikimli bir yolculuğu vardır. İlk İslâm

yazmacılığı, Hz. Osman’ın Kur’an-ı
Kerim’i istinsah ettirerek; bir nüshasını Medine’ye, diğer nüshalarını da
Kûfe, Basra ve Şam›a göndermesiyle
başlar. Daha sonra kitap yazmacılığı
gelişerek hadis-i şerif, siyer-i nebi gibi
eserlerin yanında; şiir, dil, tefsir, tıp ve
fıkıh konularında da telif ve tercüme
eserler yazılmaya başlanmıştır.
Kur’an dışında Arapça ilk kitaplar

VIII. asrın başlarında; Farsça kitaplar
ise, X. yüzyılda meydana getirilmeye
başlanmıştır. Bir rivayete göre, Kur’an
Türkçeye bu yüzyılda çevrilmiştir.
Kur’an’la başlayan yazılı İslâm kültürü, İslâm âlimlerinin asırlar boyu
devam eden çabalarıyla muazzam
bir yazılı kültür hâline gelmiştir.
İslâm medeniyetinde modern ilmin
ortaya çıkmasına kadar mevcut olan
ve toplumun ihtiyaç duyduğu hemen
hemen bütün ilim alanlarında kitap
yazılmıştır.

El yazma eserler, hem bilimsel ve
sanatsal değerleriyle hem de kültürel
mirası geçmişten günümüze taşıma
özelliğiyle bir milletin sahip olabileceği en değerli hazinelerdendir. Bununla birlikte sahip olduğu bilgi birikiminin de göstergesidir. Böylesine
değer taşıyan bu zenginliklerden en
üst derecede faydalanabilmek için
şüphesiz onları; bakım, onarım, tespit
ve tertip ile hizmete sunmak gerekir.
Tarihî ve kültürel miras çalışmalarıyla
Türkiye’de referans alınan bir kurum
hâline gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi, mukaddes emanetlere uyguladığı konservasyon çalışmalarını,
yüzlerce yıllık geçmişi bulunan el yazması eserlere de uyguluyor. Bu sayede zamana direnmekte güçlük çeken,
fizikî etkilere maruz kalıp, tahrip olan
eserler, bundan yüzlerce yıl sonra da
tarihe ışık tutmaya devam edecek.
Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesinde yüzlerce yıllık geçmişi olan el
yazması eserleri yoğun bakımdaki bir
hasta gibi ele alıp, doktor titizliğiyle
onları geleceğe taşıyan Sanat Tarihçisi ve Konservatör Hüseyin Gürsel Bilmiş ile el yazması eserlere uyguladığı
konservasyon çalışmalarını konuştuk.
Üzerinde çalıştığınız eserler neden
önemli?
Bunlar el yazması ve çok nadir bulunan eserler. 1000 yıllık eserden tutun
da 100 - 150 yıllık zaman dilimine ait
eserlerin restorasyonu, tamiri ve periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor. Bunlar hafıza. Her eserin kendi
öyküsü var. Bazen öyle notlar oluyor
ki bu eserlerde, tarihte hiç bilmediğiniz bir olayın, bakıyorsunuz bir
Kur’an-ı Kerim’in arkasına not edildiğini görüyorsunuz. O bilgiyi oradan
çıkarabiliyorsunuz. Bunlar toplumların kültürleri. Kültürden öte, dediğim
gibi hafıza. Bu eserler yok olduğunda,
kaybolduğunda biz hafızamızı kay-
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betmiş oluruz. Önemli olan, bir eser
bize kadar gelmiş, atalarımız bize
kadar ulaştırmış, biz bunlara bundan
sonra ne yapabileceğiz, esas olan bu.
Çalışmada nasıl bir yol
izliyorsunuz?

Müzeye gelen eserlerin ilk olarak
konservasyonuna yönelik, müzede
sergilenmeye hazır hâle gelmeden
önceki işlemlerini yapmamız gerekiyor. Buna kısaca eserin patolojik
durumuna göre müdahale etme diyebiliriz. Bu aslında kitap doktorluğu.
Dolayısıyla her hastanın doktora geliş
amacı ve doktorun ona bakış yöntemi
farklı olduğu gibi, buraya gelen kitapların da niteliği itibariyle, bizim onlara bakışımız da farklı oluyor. Yani her
eski kitap bir hasta. Dolayısıyla onun
hastalığının niteliğine göre müdahalede bulunmamız gerekiyor. Yani başı
ağrıyan bir kitaba biyopsi yapamazsınız, özeti bu.

Mesela üç parçaya bölünmüş, her
tarafı tahrip olmuş, tuttuğumuz yerin
elimizde kaldığı bir eser vardı. Farklı
yöntemleri uygulayarak eseri bütün
hâlinde kurtarmış olduk. Her eserin
durumuna göre özel uygulamalar yapıyoruz. 1000 yıllık eser paramparça
oluyor, sırtı dağılmış oluyor, tamamen
yıpranmış oluyor. Şiraze dediğimiz
baş kısımları dağılmış oluyor. Bunlar
eserin ömrünü kısaltan etkenler. 2-3
el değiştirdiğinde de eser iyice dağılıyor. Dolayısıyla bunların ivedilikle
onarılması gerekiyor.
Bir eser ne kadar zamanınızı alıyor?

Bu eserin bulunduğu duruma göre
değişiyor. Örneğin 1 yılımı alan bir
eser vardı. Kitap tamamen dağınıktı.
Şirazesi yani sırt dikişi dağıldığı için
bütün formaları ayrılmıştı. Her varağın tek tek işlem görmesi gerekiyordu. 60 formada 400’e yakın varak var.
Yani 400 sayfa için ortalama bir sayfaya 3-4 kere işlem uygulamamız gerekiyor. Eserin tamamı 1200-1500 arası
müdahale görmüş oluyor. Bu sayfa
müdahalesi, temizliği, onarımı, yırtık
yerlerin onarımı, kirli yerlerin temizlenmesi, mantarlı bölgelere alkolle
müdahale edilmesi, kurutulması,
bunların hepsi ayrı ve uzun bir süreç.
Esere uyguluyorsunuz, beklemeniz
gerekiyor. Kurumasını bekliyorsunuz,
yoksa o da eseri bozar. Aşama aşama
çalıştım ve bir senemi aldı.
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El yazmaları nasıl saklanmalı?
Bu eserin bulunduğu ortamla ilgili.
Mesela modern anlayışta eserlerin
kompakt raf sistemiyle kapalı ortamda, 18-22 derece arası sıcaklıkta ve
yüzde 55-60 civarında nem sağlayan
bir ortamda bulunması gerekiyor.
Bunları sağladığınız zaman eserde
mikro organizma oluşumu meydana
gelmeyeceği için ve toz, rutubet, ışık
gibi fizikî olumsuz etkilere maruz
kalmayacağı için daha uzun süre korunacaktır. Ortam kütüphanede farklı,
müzelerde farklı. Ama uygun şartlar
sağlanırsa, oranımı yapılan bir eserin
1000 yıl yaşayacağının garantisini
veririm. Çünkü bize kadar yaşamış ve
başından çok şeyler geçmiş. Kitap, yaşadıklarını kendi söylüyor. “Beni böcekler yedi, beni mikro organizmalar
yedi. Kötü kullandıkları için sayfalarım tahrip oldu.” diye eser konuşuyor.
Ama bakımı yapılıp, iki kapak arasına
girdikten sonra 1000 yıl daha yaşar.
Büyükşehir Belediyesinin hassasiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bursa Büyükşehir Belediyesi bu
konuda Türkiye’de öncü bildiğim
kadarıyla. Normalde yurt dışında özel
müzelerde gördüğümüz esere bakış,
burada da var. Dolayısıyla eserin önemi bilindiği zaman onun problemlerine yönelik çözüm arama noktasında
da Belediye öncü oluyor. Bu konuda
biz de elimizden gelini ortaya koymak
için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz.
Kur’an ve El Yazmaları Müzesinin
de bu açıdan önemi çok büyük. Bu
hafızanın bir şekilde korunması gerekiyor. Bunlar o hafızanın birer parçaları. Amacımız, hastalıklı olanları da
çok fazla müdahale etmeden yaşatmaya devam etmek. Bizim bu eserlere müdahaledeki amacımız; biçimini,
formatını tamamen değiştirmek gibi
bir şey olamaz. Esere mümkün olduğu kadar az müdahale ederek bir
çalışma ortaya koymak. Çünkü eskiden dünyada restorasyon üzerine bir
görüş birliği vardı, şimdi konservasyon denen bir anlayış var. Yani esere
yaptığınız her müdahale eğer uygun
değilse esere yüktür. Dolayısıyla sizin
o esere mümkün olduğu kadar az müdahale etmeniz gerekiyor. Esere çok
fazla yük bindirmeden onun ömrünü
uzatmanız gerekiyor. Bizim de bu
Müzede yaptığımız bu.
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Y. Kenan Yetişen

Bursa Festivali tarihi
Kentimizde bulunan Bursa Turizm ve Tanıtma Derneğinin girişimiyle
7-12 Eylül 1962 tarihlerinde ilk kez halk dansları ekiplerinin katılımıyla bir
festival düzenlenir. Bu festivalin ismi de “Bursa Festivali” olarak belirlenir.

B

u yıl, 12 Haziran-12 Temmuz
günleri arasında kentimizde,
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat
ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından
organize edilen 58. Bursa Festivali
gerçekleştiriliyor. Bursa’mızın tarihî
geçmişi ve köklü kültürel birikimi,
şehrimize özgünlük kazandırması
bakımından zengin bir alt yapıya
sahiptir. Bursa Festivali’nin, kentimizde görev alan yönetimlerce
ülkemizin en eski ve köklü festivali
olarak başarılı bir şekilde devam
ettirilmeye çalışıldığını görmekteyiz.
Gerek ulusal gerek uluslararası festival organizasyonlarınca tanınmış ve
haklı bir saygınlığa erişmiş durumdadır.

Festival kelimesinin sözlük anlamına
baktığımızda da şu ifadeleri görürüz.
Festival; genellikle yerel bir topluluk
tarafından belirlenmiş ve geleneksel
olmuş gün ve tarihlerde kutlanan,
yapıldığı yörenin simgesi hâline
gelmiş etkinlikler bütünüdür. Bir
diğer tanımlama da “Dönemleri, tarihi, süresi, yapıldığı çevre, katılanların
sayısı veya niteliği, programda yer
alan eserler bakımından özel önemi
olan konser dizisi veya sanat gösterisi.” Daha detaylı tarifler bulunsa da bu
iki tanımın konumuz hakkında yeterli
bilgi vereceği kanaatindeyim.
Dilimize ilk kez, 1931 yılında İstanbul’da toplanan İkinci Balkan Konferansı dolayısıyla Beylerbeyi Sarayı’nda
düzenlenen Balkan Oyunları Festivali
ile girmiştir. Daha sonraları tiyatro,
müzik, film, sanat, fotoğraf, tarımsal
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ürün festivallerini izler olduk.

Yukarıda belirtildiği gibi, pek çok kez
yapılan festivaller içerisinde, halkın
büyük bir kısmının ilgi gösterdiği
halk oyunlarını sergileyen folklor
gruplarının katıldığı festivaller olmaktadır. Zamanla farkındalığı arttırmak ve güncel gelişmelere ayak
uydurmak amacıyla festival programlarında değişimler yapıldığı da
görülmektedir.

Dilimize “folklor” olarak geçen yabancı kökenli bu sözcüğün, halk oyunları
ile tanımlanma oluşumu özetle şöyle
ifade edilebilir:

Folk=Halk, lore=bilim kelimelerinin
birleştirilmesi ile oluşmuş, okunuş
şekli ile de dilimize “FOLKLOR”
olarak geçmiştir. Bu kelimenin ifade
ettiği anlam; Halkın geleneğe bağlı
maddi ve manevi kültürünü kendine özgü metotlarla derleyen,
araştıran, sınıflandıran, çözümleyen ve halk kültürü üzerinde
değerlendirme yapan bir bilimdir.
Bir davranışın folklor olabilmesi
için anonim olabilmenin yanında,
zaman derinliğine de sahip olması
gerekmektedir. Ne yazık ki, halk
oyunları ve folklor, halk arasında aynı
anlamda kullanılmakta, zaman zaman
konuşmalarda sorunlar yaşanmasına
da sebep olmaktadır. Halk oyunları,
folklorun içinde yer alan faktörlerin bir ögesi olup, bir ulusun duygu
ve düşüncelerine dayalı, hareketin, ritmin, müziğin ve kostümün
birleşmesidir. Düğünlerde, dinî ve
millî bayramlarda, yaylaya çıkış ve
inişlerde, festivallerde vb. yerlerde

oynanmaktadır.
Dans ya da oyunlar, insanın varoluşuna yakın bir tarihe sahiptir. İlk
zamanlar inanç gereği yapılırken,
daha sonraları eğitim ve eğlence
amacıyla yapılır olmuştur. M.Ö. 2000
yıllarına ait bir belgede, Hunlara gelin
giden Çinli’nin, “Davulu döverler her
gece, güneşler doğana dek dönerler.”
ifadesi, Orta Asya’daki atalarımızın bu
konudaki davranışlarını anlatır. Eski
Mısır mezarlarında bulunan resimlerde inanç amaçlı yapılan figürlere
rastlanır. Eski Yunan’da da hemen her
yaşta yapılan bir dansın bulunduğu
belgelenmiş, yine aynı şekilde Afrika
ve Amerika kıtalarında yaşayan halkların da anlam içeren dansları olduğu
bilinmektedir.
19. yüzyıldan itibaren dünyanın
çeşitli ülkelerinde farklı milliyetçi projeler geliştiren entelektüeller, toplumsal mühendislik
çalışmaları yürütürken, önceliği
geleneksel kültürü keşfetmeye
yönelik araştırma ve derlemelere
vermişlerdir. Çevremizde bulunan ülkelerde bu konuda yapılan
çalışmalara göz atmakta yarar var
fikrindeyim:

- 1819 yılında Avusturya Monarşisi’nin emriyle Bohemya’da halk dansları kayıtları başlamış, halk kültürünü
bilinçli bir şekilde işleme ve sahneye
koyma, ilk kez 1895’te Çek-Slovak
Etnografik Sergisi’nde olmuştur
- Bulgaristan’ın 1878’de özerklik
kazanmasının ardından, millî birliği,
kimliği araştırma ve derleme çalış-

maları yapılması ile her biri binlerce
sayfadan oluşan 60 ciltten fazla folklor ürünü kayda geçirilmiştir. 1930’lu
yıllardan sonra halk dansları derlemeleri başlamıştır.

- 1893 yılında İsveç’te “İsveç Halk
Dansları Dostları” ülkenin çeşitli
yörelerindeki dansları toparlayıp canlandırmak için harekete geçmişlerdir.
- 1897 yılında İrlanda ilk festivalini
gerçekleştirmiştir. İlk festivalde katılım ve oyun kuralları yayınlanmıştır.

- Yunanistan’da da benzer çalışmalar
aynı dönemde başlamış, stadyum
veya meydanlarda davul, klarnet,
tulum, keman eşliğinde danslar sergilenmeye başlanmıştır.
- 1898 yılında Norveç’te ise ilk halk
dansları yarışması düzenlenir. Belirli
oyunları tüm ülkede sadeleştirerek
yaygınlaştırırlar.

1. Bursa Festivali 10 Eylül 1962 (Esat Uluumay)

- 1909 yılında Danimarka’da Halk
Danslarını Teşvik Derneği kurulur.

- Litvanya’da ise 20. yüzyıl başında
halk danslarını popüler yapma çalışmaları başlıyor ve okul programlarına
dâhil edilerek tüm ülkeye yayılması
sağlanıyor.
- 1909 yılında İngiltere’de halk dansları, beden eğitimi derslerine konuyor.

- 1911’de İngiliz Halk Dansları Topluluğu kuruluyor.
- İkinci Dünya Savaşı’ndan önce
Germen ve Anglosakson ülkelerinde yerleşmiş olan festival geleneği
1946’dan itibaren Avrupa kıtasında
hızla yayılır.

Kendi dünyamızda bu konuda
yaşananlara bakacak olursak, bizde
de benzer çalışmaların yapıldığını
görüyoruz. Türklerin, Orta Asya’dan
gelirken getirdikleri kültürlerini,
yerel kültürlerin üzerine ekleyerek
yeni bir kültür geliştirmiş oldukları
aşikardır. 19. yüzyıldan itibaren
farklı ülke aydınlarının yürüttüğü
folklor çalışmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun gündemine Ziya Gökalp,
Fuat Köprülü, Yusuf Akçura, Rıza
Tevfik ve Selim Sırrı gibi aydınların
gazete ve dergilerde yayımlanan
yazılarıyla taşınır. Bu yazılarda, genel
hatlarıyla folklor disiplini tanıtılmış,
bu disiplinin diğer disiplinlerle ilişkisi tartışılmış ve ‘folklor’ terimine
Türkçe bir karşılık bulma çabasına
girişilmiştir. Yazılarda konunun si-

1962, İlk festivalden bir kare

yasal boyutlarına da dikkat çekilmiş
ve farklı açılardan da olsa, ‘folklor’ ile
‘ulus’ arasındaki ilişkinin altı çizilmiştir. (Ulus’un Dansı “Türk Halk Oyunları” Geleneğinin İcadı, Berna Kurt).
1900 yılında Rıza Tevfik (Bölükbaşı)
tarafından kaleme alınan folklor ile
ilgili ilk yazı “Memalik-i Osmaniye’de
Raks ve Muhtelif tarzları” başlıklı
makaledir. Bu yazıda, dansın fizyolojik nedenleri, Osmanlı’da dans ve
çeşitleri, resmi törenler ile zeybek
dansları incelenir.

1898’de İzmir’e atanan ve orada
zeybek dansı ile tanışan Selim Sırrı
(Tarcan), 1909 yılında beden terbiyesi
tahsili için gittiği İsveç’te gördüğü halk
kültüründen çok etkilenir. 1911 yılında okulları teftiş için gittiği Anadolu’da
izlediği zeybek danslarında İsveç’te

gördüğü düzeni bulamaz. 1913’te
bir sempozyum için gittiği Paris’te
gördüğü zarafet ve ahenge hayran
kalır. Sempozyuma katılan ülkeler
halk danslarını da sergilemişler,
kendisine sıra geldiğinde zeybek
oynamış, çok beğenilmiş, tekrarı istendiğinde doğaçlama olduğundan
aynı performansı sergileyemediğine
kendisi de inanamamıştır. Hatanın nerede olduğunu ve ne yapılması gerektiğini yani “icat etme” (Ulus’un Dansı,
Berna Kurt) zamanının geldiğini çok
iyi hissetmiştir.
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oyunların yaygınlaştırılmasında etken rol üstlenmişlerdir.

Ben de yabancı ülke festivallerine
gittiğimde, ortak eğlence gecelerinde
bazı müziklerin eşliğinde o yöre insanlarının hemen tamamının aynı
oyunu oynadıklarını hayranlıkla
izlemişimdir.
1917 yılında sahneleme ve standartlaşma ile disipline olmanın ilk adımları atılır ve okul ders müfredatına
girer. Cumhuriyet döneminde ise,
1925’te zeybek oyununu seyreden
Mustafa Kemal, otantik ve günlük
kıyafetle oynanan oyunu beğenir,
oyunun yaygınlaştırılması işlemine
başlanır. 1926 yılında İstanbul
Belediye Konservatuarı çalışmaları
başlar. 1929 yılında halk müziği ve

halk oyunları derlemeleri yapılmış
ve halk oyunları filme alınarak
tespit çalışmaları başlamıştır. 1931
yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün
talimatı ve himayesinde Uluslararası
Halk Oyunları Festivali, Beylerbeyi
Sarayı’nda; Bulgaristan, Romanya,
Yunanistan ve Arnavutluk ekiplerinin
katılımlarıyla gerçekleşmiştir. 1935
yılında, Rusya’dan gelen komutanların katıldığı bir toplantıda Bursa
Kılıç-Kalkan Ekibi bir gösteri yapmış,
Atatürk’ün ve misafirlerin takdirlerini kazanmışlardır. 1937 yılında ise
Bursa Belediye Bandosu kurulur.
1932-1951 yılları arasında faaliyet
gösteren Halkevleri, bu ve benzeri

1949-1950 yıllarında ise ülkemizin ilk yurt dışı gösterileri Muzaffer
Sarısözen yöneticiliğinde İtalya ve
İspanya’da gerçekleşirken, 1956
yılında da Bursa Kılıç-Kalkan Ekibi,
Pakistan’a gösteri için gitmiştir. 1955
yılında ilk kez özel bir kurum olan
Yapı Kredi Bankası (YKB), bu kültür
hizmetine sahip çıkmış ve “Türk Halk
Dansları Yaşatma ve Yayma Tesisi”
adlı bir bölüm kurmuştur. Burada
değerli bilim adamları 14 yıl süre
ile ülke genelinde araştırma yapıp,
fotoğraf, film ve teyp ile tespitler yapmıştır. Bu çalışmalar sırasında 1600
civarında dans olduğu, 400 kadarının
yaşadığı tespit edilmiştir. 1975 yılında Sadi Yaver Ataman tarafından
kaleme alınan “100 Türk Halk Oyunu”
isimli kitap YKB tarafından yayınlanmıştır. Bursa Kılıç-Kalkan Halk Oyunu
ekibinin İstanbul Maçka’daki tesise
(İTÜ) gidip orada kaldıkları, sahne
düzenlerinin ve oyun akışının nasıl
olması gerektiği üzerine çalışmalar
yaptıkları da bilinmektedir. (Sayın
Kazım Taşkent’in bizzat ilgilendiği,
Özcan Tahtakıran tarafından ifade
edilmiştir.)
1984 yılında İstanbul Teknik, 1988
yılında Gaziantep, 2001 yılında Sakarya Üniversitelerinde Türk Müziği
Devlet Konservatuarı Türk Halk
Oyunları Bölümleri kurulmuştur.
Ülkemizde zaman içerisinde “Türk
Halk Oyunları” tabiri bazı ilgili kişilerce tenkit edilmiş, yeniden üretilen
ve derlenen danslarla ilgili bilgi vermenin ötesine gidilememiştir.
Özetlemek gerekirse halk
oyunlarımızın gelişiminde 3 ana
süreç dikkat çeker:

1- 1950’ye kadar standartlaştırma, derleme, yaygınlaştırma ve
sahneleme çalışmaları ile bazı araştırmacılara göre geleneklerden halk
oyunları icat etme süreci.
2- Halk oyunlarına yönelik yaklaşım,
söylem ve sahneleme politikalarının
çeşitlenmesi süreci (1950 ile 1980
yılları arası).

3- Profesyonelleşme çabaları sonucu,
“Melez, Ebru, Mozaik” olarak isimlendirilen dans estetiğine sahip grupların oluşma süreci.
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Kentimizde bulunan Bursa Turizm

ve Tanıtma Derneğinin girişimiyle
7-12 Eylül 1962 tarihlerinde ilk kez
halk dansları ekiplerinin katılımıyla
bir festival düzenlenir. Bu festivalin
ismi de “Bursa Festivali” olarak
belirlenir. Böyle cesur
bir girişimde bulunmak,
gelen grupların yatacak
yer ve beslenme ihtiyaçlarının
karşılanması, gösterilerin organize
edilmelerinin yanında finansal
yeterliliğin sağlanması o günün
şartlarında pek kolay olmamıştır.
Zira, ülkemizde yaşanan bir darbenin ardından kentin sosyal ve ticari
hayatı pek iyi değildi. Bunun yanında,
bazı muhalif yazarlarca festival
hakkında iyimser fikirler de beyan edilmiyordu. Enver Kuray’ın
Vali ve Belediye Başkanı olarak
destek verdiği ilk organizasyonun
başını İş Bankası Müdürü Haluk
Aksu çeker. Ayrıca Sadettin Çanga,
Göçmen Çelebi, Orhan Erman, Mustafa Tayla, Necati Akgün, Memduh
Üreyen gibi isimler, her daim destek
olmuşlardır. Baro, Emniyet, Esnaf
Odası ve BTSO gibi krumların da temsilcileri, zaman zaman toplantılara
katılarak, uzun süreli toplantılarda
yapabileceklerini paylaşmışlardır.
Bu etkili çalışmaların sonucu,
ülkemizde henüz ilk kez yapılan
bir kent festivalinde huzuru kaçıracak
sosyal bir olay yaşanmamıştır.
İhtilal sonrası durgunlaşan yerel
piyasa ve sarsılan ülke ekonomisinin içine düştüğü kriz ortamında,
böyle bir etkinliğin düşünülmesi,
gerçekleştirilmesi ve zamanla
geliştirilerek bugünlere gelişi çok dikkatli değerlendirilmelidir. Ülkemizin
çeşitli bölgelerinden ekipler davet
edilir. Fakat o zamanlar kentimizde
konaklama, tuvalet ve bozuk yol
sorunu mevcuttur. Kente büyük organize gruplar gelirken, buna bağlı
olarak kente gelecek ziyaretçilerin
de benzer ihtiyaçlarının karşılanması
için kent yöneticilerinin gayretleri
takdire şayandır. Festival komitesinde
yer alan Çelik Palas Oteli yönetimi,
A protokolü ücretsiz ağırlamayı kabullenirken, Siret Ataç da Kaynarca,
Eski Kaplıca ve Karamustafapaşa’nın
olanaklarını seferber eder. Ekiplerin
Uludağ’daki Sanatoryum’da kalması
sağlanırken, kente gelecek ziyaretçiler için de kentte pansiyonculuk girişimi teşvik edilerek, konaklama sorunu aşılmaya çalışılır. İşlerinin kötü

olduğu bilinen bıçakçılara, hediyelik
kılıç-kalkan motifli plaketler
yaptırılırken, benzer çalışma havluculara da yaptırılır. Kente geleceklerin
beslenme ihtiyaçlarını gidermek için
çeşitli önlemler alındıysa da ekipler
için 1-2 kez askeriyeden ekmek takviyesi yapılır.

görülür. Birkaç yıl sonra festivalin
logosu olarak(!) Karagöz figürü ön
plana çıkarılır. (1987 yılından itibaren BKTSV de Hacivat-Karagöz
figürünü içeren bir logoyu kabullenir.) Bu logo tercihinin
yeterli olmadığı, figürün ve
kültürünün zemin bulamadığı
görüşündeyim. Son 50 yılda ilgi
çeken gösteri ve etkinliklerine rastlanamamaktadır.
Biraz da festivale katılan ekiplerden söz edelim. Kentimizde
halk oyunu ve gösterisi için hazır
iki Kılıç-Kalkan ekibi (Biri dernek,
diğeri dernekleşme aşamasında)
vardır. (Az önce festival logosu belirlenirken seçim kararının hatalı
olduğu görüşümü bildirmiş idim.)
Karagöz-Hacivat için de İstanbul’dan
destek alınmıştır. Ülkemizin Balıkesir (Bengi), İnegöl (Hayriye Köyü),
Kastamonu (Karayılan), Edirne,
Elazığ, Akyazı, Siirt, Kemaliye, Erzurum gibi hemen her köşesinden
ekipler gelir. Bir de Ordu’ya gelen
İsrail ekibinin davet edilmesi ile
festival renklenir. Ayrıca, Hürriyet
Mahallesi’nde bulunan Zafer Ekibi
ile Orhaneli Ekibi, festival yönetimin
çabaları ile giydirilerek kentimizin
halk oyunu çeşidi arttırılmıştır.

Kentte yeterli altyapı olmadığından,
İstanbul’dan getirilen Hayalî’ler
tarafından okullarda çocuklara eğitim
verilirken, Merkez Bankasının eski
binasının olduğu yerde ve bugün
Anıt’ın olduğu alanda Karagöz-Hacivat gösterileri ücret karşılığı
yapılır. Bursa Festivali afişlerinde iki
temanın işlendiği görülür. Birinde
Kılıç-Kalkanlı bir genç ve fonda Yeşil
Türbe, ikincisinde ise dönme dolap,
Uludağ, fıskiye ve balonların işlendiği

Festivalin tanıtımı için Türk Hava
Kurumu uçakları tarafından reklam
afişleri dolaştırılırken, açılışta konfeti
yağmuru başlatılmıştır. Ayrıca el ilanları ve duvarlara afişler asılarak halk
bilgilendirilmiş, etkinliklere katılımın
arttırılma çalışmaları yapılmıştır. Bu
çalışmaların sonucu kent merkezine,
gösterilerin yapıldığı stadyum ve
Kültürpark’a varoşlardan, ilçelerden
ve yakın illerden insanların otobüs,
traktör ve kamyon kasalarında geldikleri görülmüştür. Çelik Palas’ta balo,
Kükürtlü Bahçesi’nde Türk Sanat
Müziği konserleri, çeşitli tiyatro eserleri, etkinliklerde yerini alır.
Bir sonraki yıl da festival tarihi 7-12
Temmuz tarihlerine alınarak, Bursa
Festivali gelenekleşerek devam eder.
1964 yılına gelindiğinde, Kültürpark
içinde organize edilen “Bursa Millî
Fuarı”nın da aynı tarihte açılmasıyla,
kentin sosyal ve ticari hayatına büyük
bir canlılık gelir. Hatta 1966 yılında
festivalin isminin de “Fuar Şenlikleri”
olarak değiştiği görülür.
1960 yılında Kılıç-Kalkan Oyunu’nu
oynamaya başlayan biri olarak, festi-
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val heyecanını hemen ilk yıllarından
beri yaşamış olmanın gururunu duyarım. Festivalde, Heykel Önü’nde,
akşam 17.00’de, kent yöneticilerinin
kısa konuşmalarının ardından halk
dansları toplulukları kısa gösterilerini yapar ve kortej yürüşü başlardı.
Atatürk Caddesi ve Altıparmak Caddesi’nden geçilerek, Atatürk Stadyumu’na kısa kısa oynanarak varılırdı.
Festival boyunca ekipler gösterilerini,
genellikle Stadyum ve Kültürpark’ın
(Reşat Oyal Kültürparkı) muhtelif
yerlerinde, boks ringlerine benzer
sahnelerde yapardı. Korteje halkın
müthiş ilgisi olur, yol boyunca halk
tarafından çok güzel tezahüratlar
yapılırdı. Kastamonu ekibinden
Karayılan lakaplı davulcunun şovu
hâlâ anımsanır. Kortej güzergahında
bugüne kadar bir değişiklik yapılmayıp, kentin sosyal yaşamına müthiş
bir canlılık kazandırmaktadır.
1966 yılında Millî Folklor Enstitüsü
kurulmuş, ardından Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Halk Dansları ekiplerini
yurt dışındaki uluslararası gösterilere göndermeye başlamıştır. 1975
yılında ise Kültür Bakanlığı Devlet
Halk Dansları Kurumunun kurulması ile hemen her yöreyi oynayan
Devlet Halk Dansları Toplulukları
oluşturulmuştur. Yanılmıyorsam, bir
tek Bursa Kılıç-Kalkan Halk Oyunu
ekibi oluşturulmuyor ve bu noksanlık
genellikle Bursa’daki ekiplerce gideriliyordu. Devletimizi temsilen genellikle bu topluluklar gitmiş, zamanla
yöresel dernekler hızla yayılmış ve
pek çok uluslararası organizasyonlarda hazır bulunmuşlardır.

Bursa Festivali ile aynı günlerde
Bursa Millî Fuarı’nın da açılmasıyla
kentin sosyal ve ekonomik hayatında büyük bir canlılığın yaşandığı
çok bariz fark edilir olmuştur. Park
içerisinde bulunan Belediye (sonra
Belde ve en son Taylan), Romans,
Fuar gazinolarında günün popüler
sanatçıları sahne almaya başlar. Her
yıl yaşanılan gelişim ve tecrübelerin
sonunda festival ve fuar programlarında çeşitliliğin arttığı görülürken,
isminde de değişiklikler olur. 1968
yılında “Folklor Şenlikleri”, 1969
yılında “Bursa Festival Şenlikleri”,
1971 yılında “Bursa Halk Oyunları
Festivali”, 1977 yılında “Bursa Halk
Oyunları Şenlikleri”, 1978’de ise “Bursa Halk Oyunları Festivali” isimlerinin
kullanıldığını görüyoruz.
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Parkın batısında, gösterilerin
yapılacağı 3500 kişi izleyici kapasitesine sahip bir Açık Hava Tiyatro
Salonu (AHT), 1982 yılındaki festivale yetiştirilir. Daha sonraki yıllarda
oyuncuların kıyafet değiştirecekleri
salonlar yapılır ve sahnenin de üzeri
kapatılır. 1985 yılında festival programına halk danslarinin yanında
yerli ve yabancı sanatçıların verdiği
konserler; opera, bale, müzikal tiyatro, modern dans gibi sahne etkinlikleri de dâhil edilirken, süre daha
geniş bir zamana yayılır. 1987 yılına
gelindiğinde halk oyunları gösterileri, “Uluslararası Altın Karagöz Halk
Dansları Yarışması” adı altında yeni
bir kimlikle sunulmaya başlanır. 1988
yılında Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) kurulur ve 1989
yılında Uluslararası Halk Kültürleri
Organizasyon Birliği (IOV) üyesi
olur. Bu tarihten itibaren festival
BKTSV tarafından organize edilmeye
başlanır.

Festivalin geniş kapsamlı yapılması
ve halk tarafından kabul görmesi
sonucu, 1985-1989 yıllarında festival,
Temmuz ayının sonuna kadar uzatılırken, 1990 yılında festival tarihi
12 Haziran-12 Temmuz olarak belirlenir. 2004 yılına gelindiğinde Altın
Karagöz Halk Dansları Yarışması’na
katılan ekiplerin niteliğini arttırmayı
teşvik için, yarışma “Para Ödüllü”
olarak güncellenir. (BKTSV bünyesinde çalışmalarını yürüten Altın
Karagöz Halk Dansları Topluluğu,
Büyükşehir Belediyesi’ne devredilir.)
2010 yılına gelindiğinde Vakfın
gelişimine katkıda bulunanlara
“Onur Ödülü” verilirken, festivalin
gerçekleşmesine destek verenlere
de “Sponsorluk Ödülü” verilmeye
başlanır.

2014 yılında etkin hizmet döneminin
dolduğuna karar verilen Açık Hava Tiyatrosu’nun, kapasitesinin 5050 artı
103 protokol koltuğuna çıkarılarak
yenilenmesi için proje hazırlığına
başlanır. İpekböceği kozasından
esinlenilerek hazırlanan proje, 2015
yılında İngiltere’de “En İyi Aktivite
Mimarisi” dalında birincilik ödülü alır.
Festivale katılan halk oyunları
ekiplerinin gösterileri, 2016 yılından
itibaren kentimizin 17 ilçesinde sergilenmeye başlanır.

Özetle, halk oyunları esas alınarak,
1962 yılında 5 gün süreli olarak orga-

nize edilen Bursa Festivali’nin, 2019
yılına gelindiğinde 30 güne yayıldığına, organizasyonda etkinliklerin çeşit
ve sayılarının arttığına şahit oluyoruz.
Emeği geçenleri kutlamadan geçmek
mümkün değildir. Son yıllarda etkinliklere ilave edilen Bursa Bellek Sergileri, toplumun ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu yıl Bursa Bellek
2019 konsepti, Bursa’nin Tarihi ve
İzleri olarak belirlenirken, Merinos
Atatürk Kültür Merkezi Osmangazi
Salonu’nda Uluslararası Mini Baskı
Sergisi ve Ekslibris Yarışması’na
katılan eserler sergilenmektedir.
II. Dünya Savaşı sonrası ülkeler arası
barışın ve dostluğun yerleşmesi,
kültür alışverişinin arttırılması
amacıyla teşvik edilen halk oyunlarının sergilendiği yurt içi ve dışındaki festivallere katılan biri olarak,
aşağıda belirttiğim, değişen festival
anlayışlarına şahit olmaktayım:
Festival düzenleyen kent yönetimi,
ekiplere davetiye çıkarırken;

- Kalınacak yer ve beslenme ihtiyaçlarını karşılar, gösteri yeri ve otel
arası transferi sağlar.

- Bazıları yukarıda söz edilen ihtiyaçları karşılamanın haricinde ödeyeceği günlük harcırahı da belirtir.
- Bazı kentler kendilerini bir kültür
merkezi hâline getirmiştir ve katılacak ekiplere yalnız program verirken,
konaklama ve beslenme ile ilgili sorumluluk taşımaz. Festivale katılan
ekipler kalacakları otel ve alacakları hizmetleri seçer, ücretlerini de
kendileri öder. Ayrıca katılımcıların
kent içinde ve çevrede vakit geçirmelerine yardımcı olmak adına ücretli

turlar düzenler.

- Performansları incelenen 8-10
ekip davet edilir, çok iyi imkânlarla
ağırlanır, bu ekiplere gösterileri için
daha uzun süre verilir. Gösteriler
süresince izleyenlerin yorulmaması esas alınır ve gösterinin 2 saat
içerisinde bitirilmesine özen gösterilir. Gösteri sırasında o ülke ve yöre
hakkında tanıtıcı film fonda izletilir.
Bu sistemlerin özellikle kentimiz için
incelenip değerlendirilmesi gerekir
kanaatindeyim.

Kaynakça:
Kırk Bir Yılın Seyir Defteri/Bursa Festivali, Bursa Kültür Sanat ve Turizm
Vakfı, Bursa Büyükşehir Belediyesi.
Festivalin Altın Yılı, 50. Uluslararası
Bursa Festivali, 17 Haziran-12 Temmuz, Bursa Kültür Sanat ve Turizm
Vakfı, Bursa Büyükşehir Belediyesi.
Ulus’un Dansı ‘Türk Halk Oyunları’
Geleneğinin İcadı, Berna Kurt, Pan
Yayıncılık.

Bursa Kılıç-Kalkan Halk Oyunları ve
Tarihçesi, Y. Kenan Yetişen, 4Renk
Yayıncılık.

Uluslararası Mini Baskı Sergisi ve
Ekslibris Yarışması Sergisi Kataloğu,
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı,
Bursa Büyükşehir Belediyesi.
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58. Uluslararası Bursa Festivali'nden kareler
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Ekrem Hayri Peker

Kurşunlu sinemaları ve
Kurşunlu’da bir gezinti
Kurşunlu, Osmanlı döneminde derbentçi, yani yol güvenliğini sağlayan bir yerleşim yeriymiş. Kurşunlu’da ilk sinema 1951 yılında, Ali Sarıca tarafından açılmıştır.

İ

lkokul, ortaokul ve liseyi
İnegöl’de okudum. Öğretmen olan
babam gezmeyi severdi. Onunla
gezerdik. Bazen mahallece Kınık
ve Çitli maden sularının olduğu
yerlere pikniğe giderdik. İnegöl’ün
köylerinden Hacı Kara’ya, Hamzabey’e, Deydinler’e, Yenice’ye gittiğimizi hatırlıyorum. Oylat ve Cerrah sık
gittiğimiz yerlerdi. Babamla o zaman
belediye olan Kurşunlu’ya gittiğimizi
hatırlıyorum ama başka bir şey hatırlamıyorum.
Kurşunlu’nun kısa tarihi

1955 yılında Belediye olan, bugün
ise İnegöl'e bağlı bir mahalle olarak yaklaşık 3750 kişiyi barındıran
Kurşunlu’nun tarihî geçmişi Antik
Çağ’a kadar uzanır. İnegöl’e 19 kilometre uzaklıkta yer alan Kurşunlu, tarihî “İpek Yolu” üzerindeydi.
Eski Pazaryeri-Eskişehir yolu da
Kurşunlu’dan geçerdi.

Kurşunlu’da şimdi Kurşunlu Cami’nin
kuzeyinde Ortaköy’deki kervansaraya benzeyen bir kervansarayın yer
aldığı, tarihî kayıtlarda mevcuttur.
Kurşunlu’nun üç kilometre ötesinde
Kurşunlu Höyüğü bulunur. Höyük,
150 metre çapında, iki metre yüksekliğindedir. Höyük’ten çıkan seramik
parçaları Troya’nın II., IV. ve V. tabaka82 Bursa Günlüğü

larıyla benzerlik içindedir.

Buluntulardan, Höyük’teki yerleşimin Demir Çağı’na, MÖ. 1000 kadar
kesintisiz devam ettiği anlaşılmıştır.
(Turgut Gümüş, Kurşunlu, s: 99.)

Osmanlı döneminde derbentçi, yani
yol güvenliğini sağlayan bir yerleşim
yeriymiş.
Kurşunlu’da ilk sinema 1951 yılında, Ali Sarıca tarafından açılmıştır.
Kurşunlu’ya elektrik 28 Aralık 1968
tarihinde gelmiştir.

Bu bilgileri Kurşunlu üzerine kitap
yazan öğretmen Turgut Gümüşten
öğrendim. Turgut Bey, beni sinemacılar ve Kurşunlu’nun ayaklı tarihçisi

Sinemacı Ali Sarıca

Seyit Ali Memiş’le de tanıştırdı.
***

Aradığım sinemanın şimdi yağhane
olduğunu görmek, benim için büyük
bir sürpriz oldu. Sinemacı Sabri Sarıca, Kurşunlu’da ilk sinemayı açan
Ali Sarıca’nın oğlu. Sabri Bey, 1950
yılında dünyaya geldiğinde sinemaları açıkmış. Babası Ali Bey, sinemayı
1948 veya 1949 yıllarında açtığında
kasabada elektrik yokmuş. Ali Bey,
jeneratörle çalışan 16 mm’lik bir film
makinesi almış. Önce Kurşunlu’da,
sonra köylerde film oynatmaya baş-

Sinemamızda Türk filmleri oynatırdık. Komedi filmleri de çok tutulurdu.
Türkan Şoray, Fatma Girik, Cüneyt
Arkın ve daha sonra Orhan Gencebay
ve Ferdi Tayfur’un filmleri çok seyirci
çekerdi.
Babamın arkadaşı, Kaymakam lakaplı
Halil Taban, lokantanın olduğu yerde 150 kişilik bir sinema açtı. Adını
Kaymakam Sineması koydu. Sinemayı
açtıktan beş-altı yıl sonra hastalandı
ve vefat etti. Onlar Bursa’da Mehmet
Ali’den film alırlardı.

Sinemanın bulunduğu bina

lamış. Sabri Bey, “Biraz büyüyünce
babamla köylere gitmeye başladım,
daha sonra iki makinemiz oldu, Kurşunlu’daki sinemamızda her gün film
oynatırdık. Diğerleriyle köyleri gezerdik.” dedi.

Babası, sinemayı Çitli Caddesi’nde,
ahşap bir binanın alt katında açmış,
adını “Allahverdi” koymuş. Binanın
bahçesini yazlık, binanın alt katını da
kışlık sinema olarak kullanmışlar.

Kışlık sinemaya kadınlar için balkon
yaparlarmış. Kışlık sinema 200 kişilikmiş. Oynatılacak filmi tanıtmak için
bir kişi filmin afişinin olduğu tahta
tabelayı taşır, diğer kişi de boruyla
tanıtım yaparmış. O yıllarda tanıtım
için tabelayı gezdirenlerden birisi
Raşit Yavaş, diğeri Sürap Tuna’ymış.

Ali Sarıca’nın çocukları

Ahşap binayı hemen yıkıp kâgir bir
bina yapmışlar. Yeni sinemaya balkon
da yapmışlar. Balkon kadınlar içinmiş.
Kadınlarla annesi ilgileniyormuş.
“Babamın sohbeti de iyiydi, balıkçılığı
da. İnegöl’ün ileri gelenlerini tanırdı.
Onlar da bazen haber verip gelirler,
dere kenarına giderlerdi. Babam iyi
balık tutardı. Sonra hep beraber tutulan balıkları yerlerdi. Şimdi derelerde
bırakın büyük balığı, küçük balık
kalmadı.

Ben askerdeyken eşim Gülsüm sinemamızda makinistlik yaptı. Film kopunca
öbür makineyi çalıştırırdı.

Sinemacılık bir sevdaydı, prestijdi.
Sinemacı farklı dünyaları gösteren
birisi olduğu için itibarlıydı. Bu uğurda
yüz dönüm tarla sattık. Oynattığımız
filmleri Bursa ve Eskişehir’den alırdık.
Orduevinin olduğu yerde bulunan
Saraçoğlu İş Hanı’nda film aldığımız
Çınar Film vardı. Bursa’da Dar Film,
Arap İsmail Bey’den, Bat Pazarı’nın olduğu yerde dağıtım ofisi olan Mehmet
Ali Bey’den de film alırdık.
TV yayılıp, diziler çok tutulmaya başlayınca perdenin önüne televizyon koyduk. Tek kanal vardı, o gece hangi dizi
oynuyorsa filmle beraber o da seyredilirdi. Acıklı, aşk ve arabesk filmlerde
seyirciler ağlardı. Daha sonra karate
filmleri çıktı, mecburen oynattık.
Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Behçet
Nacar’ın başrollerinde olduğu macera
filmleri de çok tutuluyordu.
Önce TV çıktı, hızla yayıldı. Ardından
video çıktı. Yeşilçam müstehcen filmle-

Sabri Bey, “Yakın köylere de film tanıtımı için giderdik. Köylerden kar-çamur
dinlemeyip gelen seyircimiz çoktu. İlk
yıllarda para yerine yumurta getirirlerdi.” diyor. Sabri Bey, babasıyla Yenişehir’in köylerinde film göstermek
için bir ay gezdiklerini anlattı.
Hamzabey ve Sülemiş köylerinde
7.5 liraya kahve kiralayıp, film
oynatırlarmış.

“Babam Karagöz-Hacivat da oynatırdı. Dayım, İbrahim Sor’a şef ve rejisör
lakabı takılmıştı.” Babası komşuya
kızınca sinemanın olduğu yeri satmış.
Yeni bir yer ve ev ararken Döverim
lakaplı Durmuş Ağa, kendisine “Al
burayı.” demiş ve şimdi yağhanenin
de olduğu yerdeki ahşap binayı satın
almış. Sinemayı buraya taşımışlar.

Yağhanenin içinden bir görüntü
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“Sinemayı 1974 yılında açtık. 250 kişilik bir sinemaydı. 16 mm’lik bir film
makinemiz vardı. Diğer sinemadan
farkımız sinemamızın bir sahnesi bulunuyordu.

re döndü ve aile sinemalarını besleyemedi. 12 Eylül’den sonra sinemacılığa
devam ettik ama sinemanın eski havası yoktu. 1985 yılında kapattık. Sinemayı kapatana kadar uzak köylere
gitmeye devam ettik.

Sinemamızda Türk filmlerini oynatıyorduk. Ayrıca, okul müsamereleri
bizim sinemada yapılıyordu. Şarkıcılar
gelirdi. Körler Derneği sanatçıları da
bizim sinemamızda konser verirlerdi.
En tanınmışları Zeliha Muşlu’ydu.

Kaynatam Mehmet Sağlam yağcıydı.
1970 yılında askere gittim, 1972 yılında döndüm. 16 yaşımda evlendim.
Babam yağcıydı, yanında çalışan
işçisi rahatsızlandı, bir ay yardım için
beni çağırdı. Sonra işe devam ettim.
Yağhane, Dere Caddesi’ndeki PTT’nin
yanındaydı.
Ayçiçeklerini el mengenesiyle sıkıp
yağını çıkarırdık. En çok ayçiçeği yağı
kullanıldığı için çok ekilirdi. Bütün ova
yağ için buraya gelirdi. Yağhane yaklaşık yüz metrekarelik bir yerdi. İki kişi
neredeyse 24 saat çalışırdık.
Yağ sıktırmaya gelenler bakır kazanlarla gelirlerdi. Bir makine ayçiçeklerinin kabuklarını kırardı. Sonra
ezmeden geçen çekirdekler tavada
kavrulur, pişirilirdi. Sonra çuvala doldurup, mengenenin altına koyup sıkıyorduk. Bu işlem için para almazdık.
Kabuk ve küspe bize kalırdı. Çekirdek
kabuklarını yakıt olarak, küspeyi de
hayvan yemi olarak satardık. Köylüler,
ayçiçeklerini eşeklerle, römorklarla
getiriyorlardı.
İnegöl’de 25 civarında yağhane
bulunuyordu. Babam, eski tahılın
olduğu yerdeki yağhaneyi bana bırakmış, bakkallık yapıyordu. İstediği gibi
olmadı, işlerle meşgul oluyordu. Daha
sonra yağhaneyi benden geri istedi,
mecburen geri verdim. Verdim ama bu
işin tadı damağımda kalmıştı.
İnegöl’de yağhane makinesi aramaya
başladım. Eski Bursa yolunda Osman

Sinema bu binanın alt katıydı
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Sihirbazlar da sinemamızda program
yapıyorlardı: Mandrake, Abra Kadabra, Şah Mat... gibi sihirbazlar sinemamızda program yaptılar. Şah Mat,
İnegöllü’ydü. Yakın köylerden sinemaya film seyretmeye gelen çok olurdu.
Halil Taban

Damlalar’ın yağhanesi vardı. Babası
da yağcıydı. Başka iş yapmak istiyorlardı. Yağcılığı bırakmışlar, “Biri gelse
de makineleri alıp gitse, burası boşalsa.” diye bekliyorlardı. Bana yağhanenin takımlarını on liraya verdiler. Sinemanın olduğu yere makineleri taşıdım.
Aldığım makineler, elle çalışanların bir
üst modeliydi. Elle değil, elektrikle çalışıyor ve su basıncıyla yağları eziyordu.
Otuz yıldır bu işi yapıyorum. Zamanla
ayçiçeği üretimi azaldı. Tarlalara ev ve
fabrikalar yapıldı. Bu sefer ben köylere
gidip ayçiçeği getirmeye başladı.”
***

Kurşunlu’da ikinci sinemayı Kaymakam lakaplı Halil Taban açmış.
Sinemasının adını “Kaymakam Sineması” koymuş. Sinemayı bana, Kaymakam’ın oğlu 1958 doğumlu Nihat
Taban anlattı. Nihat Bey’den sinemanın öyküsünü dinleyelim:

Babamla, bazı günler sinemayı kapatır; Kulaca, Hamamlı, Eymür ve Hasanpaşa köylerine gidip kiraladığımız
kahvelerde film oynatırdık. Herhangi
bir nedenle gidemezsek kahvecinin parasını öderdik. Köylerde oynattığımız
filmlere ilgi çok fazlaydı. Bir dönem
sinemada gündüzleri dört film birden
oynatırdık. Filmler ardı ardına döner
ve bir bilet alıp oynayan dört filmi de
seyredebilirdiniz.
Sinemamızda oynattığımız filmleri
Bursa ve Eskişehir’den alıyorduk.
Bursa’da Akın Film’den film alıyorduk.
Sahibi Mehmet Ali Aknar’dı. Ayrıca Ar
Film’den de film alıyorduk.
Sinemanın makine dairesi girişin üstündeydi. Ahmet Mekin’in bir filminde,
girişteki pencerenin camları izdihamdan kırılmıştı. İnegöl’de çekilen ve
başrollerini Yılmaz Güney ve Hülya
Koçyiğit’in oynadığı “Zeyno” filmi bü-

Şu an depo olarak kullanılan sahne

maydı.
Seyyar sinemacılardan sonra Ali Sarıca sinema açtı. En çok tutulan, izlenen
filmler Türkan Şoray, Fatma Girik,
İsmail Dümbüllü ve Nuri Sesigüzel’in
filmleriydi. Kasabada yağlı güreş yapılırdı. Güreşler, Ürünbey denen yerdeki
çayırda yapılırdı. İnegöl’e tanınmış bir
sanatçı geldiğinde onun verdiği konsere giderdik. Güzel bir film oynadığında
İnegöl’e giderdik, minibüs kaldırırdık.

Sağ başta Nihat Taban ve kardeşi Özcan Taban

Kurşunlu, Osmanlı’nın derbent köyüydü. Padişah Yıldırım Beyazıt buraya
bir han yaptırmış. Hanın üzerini kurşunla kaplatmış. Köyün adı Kurşunlu
kalmış. Kasaba yaklaşık üç yıl Yunan
işgalinde kalmış.”
Meraklı bir insan olan Seyit Ali Bey’in
sakladığı eşyaları arasında, üzerinde
balık ve böcek fosili bulunan iki mermer parçası da çok ilginçti.
BAKMACA DEDE

Her yıl geleneksel olarak Kurşunlu’da Bakmaca Dede Şenliği düzenlenir. Bakmaca Dede’nin, Türklüğü
Anadolu’ya yaymak için Horasan’dan
gelen gönül erlerinden olduğuna
inanılmaktadır.
Seyit Ali Memiş

yük ilgi görmüştü.
İnegöl dışında, Yenice nahiyesinde
Muzaffer isminde birisi sinemacılık
yapıyordu. Çalı’da da Süleyman isminde birisini hatırlıyorum.
Televizyonlar yayılmaya başlayınca
işler bozuldu.
1982 yılında sinemayı kapattık ve
kahveye çevirdik. Alanı küçülttük. Sahnenin olduğu yeri depo yaptık. Kardeşim Özcan Almanya’dan video getirdi.
Grundig 2000 sistemiydi. Kahvede
video oynatarak sinemacılığı başka
bir boyutta devam ettirdik. Kahvemizi
küçük bir sinemaya dönüştürdük. Bu
defa seyircilerimiz erkekti.

Amcazadem ve üniversitede akademisyen olan Devrim Taban, 2001-2002
yıllarında buradaki sinema kültürü
üzerine bir belgesel çekmişti.
Filmlerden sonra videoları da Bursa’dan alıyorduk. Zamanla videomuzu
yenileyerek Beta sistemine geçtik. En
son VHS’de karar kıldık. Bu iki sistemde videokaset çoktu.”

Kurşunlu’nun ayaklı tarihçisi, bilgesi,
1939 doğumlu Seyit Ali Memiş, kasabada gençlere yönelik bir yer açmış.
İnternet kafe bir yanda, diğer yansa
langırt ve ping pong masaları... Dükkânın her tarafı eski ve antika eserlerle
doluydu. İnegöl Kent Müzesine yaptığı
çok sayıda bağış (köstekli saat, para,
halı-kilim, bakır ev eşyaları) dolayısıyla verilen birkaç teşekkür yazısı duvara asılmıştı. Belgelerin birinde İnegöl
Kent Müzesi’nin kurulmasında büyük
katkısı olan rahmetli Serdar Rubacı’nın adını görünce duygulandım.”
Seyit Ali Bey, Kurşunlu’da sinema kültürüyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Kurşunlu’ya önce seyyar sinemacılar
geliyordu. Geniş bir bahçe, beyaz bir
perde yeterliydi. Daha sonra asfalt boyunda Talip Abi evinde sinema oynattı.
Buranın halkı yerli Manavdır. Uzun
yıllar önce Kurşunlu nahiyeydi. 1955
yılında belediye teşkilatı kuruldu. Kasabanın nüfusu çevreye göre fazlaydı.
Kasabanın o dönem tek eğlencesi sine-

Bakmaca Dede, Osman Gazi zamanında İnegöl’deki Bizans tekfurunun
hareketlerini takip etme görevinde
bulunmuş ve bu bölgede İslamiyet’i
yaymak için görevlendirilmiş bir Türk
büyüğüdür. Moğol istilasından sonra Anadolu’nun Türk vatanı haline
gelmesinde, Türkistan’dan gelen
Ahmet Yesevi dervişlerinin önemli
bir payı olmuştur. Bakmaca Dede de
Ahmet Yesevi gibi Müslümanlığı ve
Türklüğü yaymak için Orta Asya’dan
Anadolu’ya gelen değerlerden bir
tanesidir. Osmanlı Beyliği’nin kuruluş yıllarına tekabül eden 1300’lü
yıllarda uç bölgesine gelerek İnegöl’e
yerleşmiş ve burada ilim görevine
devam etmiştir. Bu bölgede İslamiyet’in yayılmasına çok büyük katkıda
bulunmuştur.
KAYNAKÇA:
- Kurşunlu, Turgut Gümüş, Bursa,
2000.
Sözlü Kaynaklar:
-Nihat Taban
-Özcan Taban
-Sabri Sarıca
-Seyit Ali Memiş
-Turgut Gümüş
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Değerlerimiz

Orhan Gâzi
Külliyesi

1339-1340 yılları arasında Orhan Bey
tarafından yaptırılan külliye, cami, medrese, imaret, mektep, hamam ve han
(Emir Hanı) yapılarından oluşmaktadır.
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B

ursa surlarının dışında yaşam alanlarının
oluşturulmasının ilk
örneklerinden olan
külliye, diğer sultan külliyelerinden farklı olarak, Sultan Türbesi
külliye sınırları içinde yer almaz.
Orhan Gazi’nin türbesi Tophane
mevkiinde, Osman Gazi türbesinin yanındadır. Bugün mevcut
olan Osman Gazi ve Orhan Gazi
türbeleri 1868’de Sultan Abdülaziz döneminde, eski türbelerin
bulunduğu yere, dönemin sanatsal üslubu etkisinde yeniden
yapılmıştır.

Bugün günümüze külliye yapılarından Orhan Camii, Emir Hanı
ve Orhan Hamamı ulaşabilmiştir.
Orhan Bey Camii

1339 yılında Orhan Gazi tarafından yaptırılmış olan cami,
Atatürk Caddesi’nin kuzeyinde
yer almaktadır. Orhan Camii,
Bursa’daki zaviyeli plan tipine sahip ilk camidir. Yapıldığı
dönemde Orhan Külliyesi’ni
oluşturan yapı kompleksinin en
önemli yapılarından biridir.
Emir Han (Bey Hanı)

Orhan Gazi Külliyesi’nin bir par-

çası olan Emir Han, Atpazarı olarak bilinen yerde inşa edilmiştir.
Osmanlılar’ın ilk bedesteni olan
Emir Han, 1416 yılına kadar
Bezzaz-ı Atik ve eski Bezzazistan
adlarıyla da anılmıştır. Hanın alt
katında 36 oda, üst katında 38
oda bulunmaktadır. Günümüzde
handa, tekstil ürünleri, hediyelik
eşya ve kitap satışı yapılmakta
olup, ticari hayata hizmet vermektedir.
Orhan Hamamı (Aynalı Çarşı)

Orhan Gazi’nin Hisar dışında
kurduğu külliyenin hamamı
olan yapı, aynı zamanda şehrin ilk çarşı hamamıdır. Yapım
tarihi olarak Orhan Camii’nin
de yapım tarihi olan 1339 yılı
kabul edilmektedir. Çifte hamam
özelliğine sahip yapı, 16. yüzyıla
kadar çarşının ihtiyacını karşılarken, 1584’te meydana gelen
yangında büyük hasar görmüştür. Yapılan onarımlar sonrasında kadınlar kısmı hamam,
erkekler kısmı ise kahve olarak
kullanılmaya başlanmıştır. 1958
Çarşı yangınından sonra da onarım gören yapı, bugün Bursa’nın
simgeleri haline gelmiş bazı
turistik ürünlerin satıldığı bir
çarşı olarak işlev kazanmıştır.
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Mehmet Pelvan

Nalbant Köyü Cuma Camii
Cuma Camii, Nalbant köyü Yukarı Mahalle’nin güney kısmında yer alır. Bu caminin hem yukarı mahalleye yakın olması, hem de uzun yıllar bu caminin “Hatip”liğini yapan sülalenin bu mahalleden olması sebebiyle, halk arasında zaman
zaman bu mahalleye “Nalbant Köyü Cuma Mahallesi” de denir.

C

uma Camii Nalbant köyü Yukarı Mahalle’nin altında, halk
arasında “Cuma Önü” denilen
meydanının güney kenarında
bulunan tarihi ahşap bir camidir. Bu
yazıda Cuma Cami'nin yakın tarihi ile
beraber ağırlıklı olarak bu bölgede
icra ettiği dinî, millî ve kültürel özellikleri ele alacağız.

Cami, Arapça ‘cem’ kökünden türeyen, 'toplayan ve bir araya getiren’
anlamındadır. Mescit ise; içinde secde
edilen yer anlamındadır ki camiye
göre daha küçük olan mabetler için
kullanılır.

Bu sebeple içinde Cuma namazı kılınan (Selâtin Camileri, Cuma Camileri)
ve hatibin hutbe okuması için minber
bulunan mekânlara cami; minberi bulunmayan ve camiye göre daha küçük
olan mabetlere ise mescit denilmiştir.
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İslam’ın ilk yıllarında Cuma namazları yerleşim yerlerindeki tek bir
“camide” topluca kılınırdı. Fakat sonraki dönemlerde İslam topraklarının
genişlemesi, şehirlerin büyümesi ve
kültürlerin farklılaşması neticesinde
mescitlerde de Cuma namazı kılınmaya başlandı. Böyle olunca zaman
içinde cami-mescit ayrımı da ortadan
kalkarak hepsisinin genel adı cami
oldu.

Bu usul Osmanlı döneminde de aynı
şekilde uygulanmaya çalışılmış ve
bu amaçla şehir, kasaba ve köylere
Cuma Camileri yapılmıştır. O dönemlerde bu yöredeki köylerin çoğunun
yeni oluşum aşamasında olması
sebebiyle, her köye bir Cuma Camii
değil de yöredeki tüm köylerin bir
araya toplanabileceği merkezi bir
yer tespit edilerek buralara Cuma
Camileri yapılmıştır. Bununla beraber

göz önünde bulundurulan diğer bir
husus da bu camiler yapılırken belirli
yol güzergâhları üzerine yapılarak
(Harmancık-Keles yolu) buradan
gelip geçen yolcuların da bu camiden
istifade etmeleri düşünülmüştür. Bu
sebeple Cuma Camileri bölgesel ve
yöresel nitelikte olan camilerdir.

Cuma Camileri'nde görev yapan din
adamlarına “Hatip” (hitap eden)
denir. Çünkü Cuma namazının sıhhatinin şartlarından birisi de Cuma
namazı kıldıracak kişinin devlet tarafından görevlendirilmiş (Beratlı) bir
kişi olmasıdır. Bu sebeple bu camilerde devlet tarafından görevlendirilen
hatipler görev yapmıştır.
Dinî yönden bu açıklayıcı temel bilgileri verdikten sonra şimdi köyümüzde bulunan Cuma Camisi'ne gelelim.
Cuma Camii Nalbant köyü Yukarı

Mahalle’nin güney kısmında yer alır.
Bu caminin hem yukarı mahalleye
yakın olması, hem de uzun yıllar bu
caminin “Hatip”liğini yapan sülalenin
bu mahalleden olması sebebiyle, halk
arasında zaman zaman bu mahalleye
“Nalbant Köyü Cuma Mahallesi” de
denir.
Caminin kitabesi bulunmadığından
yapılış tarihi ile ilgili bilgi yoktur.
Bugüne kadar yapılan araştırmalara
ve yazılan yazılara baktığımızda da
bu caminin kim tarafından ve hangi
tarihte yapıldığı hakkında kesin bir
bilgi yoktur.

Bu konuda sadece köyümüz halkından bir iki kişiden duyduğum
şöyle bir bilgi mevcuttur. Rahmetli
Süleymanların Hüseyin Ağa (Yıldız)
bir defasında bana; bu camiyi Harmancıklı ‘Hacıveyislerin’ yaptırdığını,
kendinden önceki yaşlılardan bu meyanda duyumu olduğunu söylemişti.1 Bu bilgiyi destekler mahiyetteki
başka bir bilgiyi ise Mustafa Uysal
şöyle anlatmaktadır: 1970 yılında
Cuma Camii restore edilirken köyün
ileri gelenleri ile birlikte Harmancık’a
Hacıveyislere yardım istemeye gittik.
O sırada bizim köylü, yaşlılardan
birisi: “Bu camiyi sizin dedeleriniz
yaptırmış, siz de dedelerinizin yaptırdığı caminin tamiratına yardım
edin.” mealinde bir söz söylemişti,2
demektedir.

Burada kısaca Hacıveyisler'den
bahsetmenin yerinde olacağını düşünüyorum. Hacıveyisler; Osmanlı'nın
son döneminde Harmancık’ın ve bu
yörenin âyanıdır. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin zayıflamasıyla taşrada âyan sınıfı ortaya
çıkmıştır. Âyanlar, devletin taşradaki
gayriresmî gözü kulağı mesabesindedir. Bu sebeple devlet tarafından
verilen işleri yaparlar, devlet ile halk
arasındaki irtibatı sağlarlar, vergileri
toplar, asker kaçaklarını yakalar ve
bölgenin asayişinden sorumludurlar.
Harmancık'ın merkezi "Çardı"
1700’lü yıllardan itibaren “Veyisoğulları” sülalesi tarafından yönetilmiştir.
Bu sülaleden önce yönetimin “Habiboğullar”ında olduğu söylenir. Dolayısıyla buraya Cuma Camii yapılması
devletin talimatı gereği, Hacıveyisler’in aracılığı ile yapılmış oluyor.
Yine bu konuda yapılan, en eski nitelikte sayılabilecek araştırmalardan
birisi, “Bursa Cami ve Mescitleri-IV”

adlı kitaptır. Bu kitaptaki “Murat Çelebi Camisi (Cuma Camisi-Orhaneli)”
başlıklı yazıda:
“Orhaneli ilçesinin Nalbant Köyü’nde
bulunan Murat Çelebi Camisi’nin kitabesi bulunmadığından ve vakıf kayıtlarında da bununla ilgili bir bilgiye
rastlanmadığından kimin tarafından
ve ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir.
Cami, kuzey-güney doğrultusunda,
dikdörtgen planlı ahşap çatılıdır. Son
cemaat yeri iki katlıdır. İki sütun ve
bir ahşap desteğe oturmaktadır. İbadet mekânı düz tavanlı olup, tavanı
taşıyan iki destek bulunmaktadır.
Güney duvarı ekseninde yarım yuvarlak bir mihrap nişi, batısında da bir
minber bulunmaktadır. Cami, doğu
ve batı duvarlarında birbirlerine eşit
ikişer pencere, kuzeydeki giriş kapısı
yanında birer pencere ile aydınlatılmaktadır.”3 denilmektedir.
Bu yazıyı okuduktan sonra ister istemez aklımıza hemen bu camiye adını
veren “Murat Çelebi” kimdir, sorusu
geliyor. Bu şahsın kimliği hakkında
herhangi yazılı bir kayıt bulunmamaktadır.

Ama bu kişinin “Çelebi” lakabı üzerinden yola çıkacak olursak, bu lakabın
bizim zihnimiz de uyandırdığı anlam
şudur: İlki; efendi, nazik ve kibar anlamlarına gelen “Çelebi” lakabı, Mevlevî şeyh ve dervişlerinin kullandığı
lakaptır. Diğeri ise, Yıldırım Beyazıt
Han’ın soyundan gelenlere verilen bir
lakaptır. Ayrıca 1530 yılında yapılan

tımar tahririnde Harmancık’ın tımar
sahibinin isminin Beyazıt Çelebi4 olduğu görülmektedir.
“Harmancık Tarihi” kitabında bu
konu ile bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz şöyle bir bilgi vardır:

“… Murat adlı şahsın 6330 akçe nakit
para vakfıdır. Belgede geçen ‘beray
ı cami-i hod’ bilgisinden yola çıkarak camiyi bu şahsın yaptırdığını
söyleyebiliriz. Bu paranın 11,5 akçe
üzerinden şer’i muamele yapılması,
hasıl olacak kazançtan mütevelliyen
(vakfın idaresince günlük yarım akçe,
kalanını da camiye hasır (hasır ve
mumuna) harcanması arştı bulunmaktadır."5

Burada ismi geçen Murat ile kastedilen caminin, Cuma Camisi olma ihtimali hayli yüksektir.
Cuma Cami'nin Hatipliği

Cuma camiinin yapıldığı tarihten günümüze kadar ki geçen zaman içerinde bu camiinin hatipliğini Nalbant
köyü Yukarı Mahalle’den, “Hatıplar”
lakabı ile anılan sülalenin dedeleri
yapmıştır. Geçen asırlar içerisinde bu
camide hatiplik yapan kişilerin isim
ve sayısı hakkında elimizde yeterli
belge ve bilgi olmadığı için kesin bir
şey söyleyemiyoruz. Fakat gerek halk
tarafından ismi duyulan ve bilinen,
gerekse bizim yapmış olduğumuz
araştırmalardan elde ettiğimiz bulgulara göre 1800’lü yıllardan itibaren
bu sülaleden dört veya beş hatibin bu
camide görev yaptığı görülmektedir.
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1800’lü yıllardan itibaren hatiplik
yapan kişiler:

1- Mustafa’nın babası (İsmi bilinmeyen) Hatıp.
2-Hatıboğlu Mustafa.

3-Mustafaoğlu Hatıp Hassan.
4-Hasanoğlu Hatıp Mehmet.

Osmanlı döneminde bir kişinin hatip
olabilmesi için medrese mezunu olması gerekirmiş. Medrese mezunu
olan kişi din âlimlerinden oluşan bir
komisyonca imtihana tabi tutulur ve
başarılı bulunursa “Hatiplik Beratı”
verilirmiş. Bu caminin son hatibi olan
Hatip Mehmet de 1800’lü yıllarda
medreseyi Tavşanlı’da bitirdikten
sonra, Orhaneli’de imtihana tabi tutularak hatip olmuştur.
O yıllarda Cuma Cami'nin hatibi
olan "Hatip Hasan”, biraz genç sayılabilecek yaşta ölmesi sebebiyle bu
caminin hatiplik kadrosu birkaç sene
boş kalır. Bu yıllarda oğlu Mehmet
de medreseyi bitirmek üzere veya
yeni bitirmiş genç bir delikanlıdır.
Mehmet, dedelerinden beri süregelen
bu caminin hatipliğini almak için Orhaneli’ye imtihana gitmek üzere yaya
olarak yola çıkar. Söğüt köyünün
altına vardığında kuvvetli bir yağmur
başlar ve her tarafı sel alır. Deredeki
selden geçmek için karşıya bir ağaç
uzatılır. Mehmet, bu ağacın üzerinden
geçmeye çalışırken bir ara düşer ve
sele kapılma tehlikesi geçirir.
Neyse ki bu tehlikeyi kıl payı atlatan
Mehmet, üstü başı ıslak bir hâlde
Orhaneli’ye varır ve imtihana girer.
Bu imtihanı başarı ile geçen Mehmet,
Hatiplik Beratı'nı alarak köye döner,
Cuma Camii’nde “Hatip Mehmet”
olarak göreve başlar.6

Hatipler; haftada bir Cuma Cami’nde
Cuma namazı kıldırıp hutbe okuyarak
halkı dinî ve millî konularda bilgilendirip yönlendirir. Yaptıkları hizmete
karşılık olarak da Cuma Cami’nin ön
kısmındaki bahçeyi ekip biçerler. Aynı
zamanda Hatiplik Beratı olan kişiler
askere alınmaz, savaşa da gitmezlermiş. Bu caminin yapılışından itibaren
hatipliğini “Hatipler” sülalesinden
kişiler yapmıştır. Bu sülalenin son hatibi, Hatip Mehmet de 1920 yıllarına
kadar bu Cuma Cami'nin hatipliğini
yapmıştır.
Cuma Cami'ne Bağlı Köyler

Köyün yaşlılarının anlattıklarına göre
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Dönemin hatiplerinden kalma tarihî el yazması kitaplar7

Nalbant köyü Cuma Cami’ne on iki
pare köy gelirmiş.8 Bu köyler şunlardır:
1-Nalbant köyü. (İki mahalle)
2-Okçular köyü.

3-Ballısaray köyü.
4-Yayabaşı köyü.

5-Hobandanişment köyü. (Köçekler
Mah.)
6-Yeşilyurt (Kanılcı) köyü.
7-Gülözü (Kürt) köyü.
8-Köseler köyü.
9-Eşen köyü.

10-Elma Ağacı köyü.
11-Artıranlar köyü.

12 -Nusratlar köyü.
Cuma Namazı

Yukarıda isimlerini verdiğimiz komşu
köylerin halkı Cuma günü ollunca” Ey
iman edenler! Cuma günü namaza
çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun
ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş
olsanız, elbette bu, sizin için daha
hayırlıdır.9” ayeti gereği, Cuma için
sabahtan hazırlık yapmaya başlarlarmış.
Öğle vakti yaklaşınca atına, eşeğine
binen köylüler Pazar yolundan, Demirkaynak yolundan ve Okçular köyü
yolundan gelerek Cuma'nın Önü'ne
toplanırlarmış.
Atını, eşeğini bu çimenlik alanın

bir kenarına örükleyen yolcular,
buradaki Ören Pınarı ve Cuma Önü
çeşmelerinin buz gibi sularından içip
abdestlerini alırlarmış. Bir yandan
vaktin girmesini beklerken diğer yandan da yine bu alandaki asırlık Kaba
ağacın ve Karadut’un serin gölgesinde birbirleri ile koyu bir hasbihâle
dalarlarmış. Hatibin okuduğu ezanla
birlikte tarihî caminin kapısına yönelen köylüler, yarım kalan sohbetlerini
tamamlamak için namaz sonrasına
kavilleşirlermiş.
Yer yer toprak sıvaları kabarıp çatlamış duvarlardaki küçük pencerelerden süzülüp inen ışığın kifayetsizliğinden, loş bir zemindeki yıpranmış
hasırların üzerinde önce sünnetler
kılınır. Ağır ağır etrafı seçmeye başlayan yorgun gözler, civardan gelenleri
tanımaya çalışırken; kulaklar da müezzinin okuyacağı “İnnellahe Vemeleiketühü Yüsallüne Alennebiyyü…”
ayetindedir.

Cuma'nın müezzini belki Molla Şerif’tir, belki Molla Abdullah’tır ya da
Okçular köylü filanca molladır. Hatibi
ise Hatipler sülalesinden Hatip Hasan
veya Hatip Mehmet’tir.

Hutbede hatibin ”Hep birlikte
Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı
yapışın; parçalanmayın."10, Peygamberimiz'in (s.a.v) “Birbirinize buğz
etmeyin, birbirinize haset etmeyin,
birbirinize sırt çevirmeyin, Ey Allah'ın
kulları kardeş olun.” ayet ve hadisleri,
usulet ve suhuletle dinlenir. Sonra da
her biri farklı bir köyden, farklı bir
obadan gelip bu Cuma Cami’nde cem
olan Müslümanlar, hep birlikte saf saf
dizilip, omuz omuza vererek Allah’ın
divanına dururlar.
Böylece, kılınan namazlar, getirilen
salâvatlar ve edilen dualardan sonra
Cuma namazı biter ve “Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve
Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı
çok zikredin; umulur ki kurtuluşa
erersiniz."11 ayetinin gereği olarak
bu defa caminin dışında farklı bir hareketlilik (alışveriş) başlar. Bu kısma
az sonra genişçe değineceğiz.
Bayram Namazı

Burada kılınan namaz şayet Bayram
namazı ise, usul biraz daha farklı ve
ortam biraz daha coşkuludur. Bayram
sabahı yine aynı şekilde bazısı atlı
bazısı yaya olarak yollara koyulan
Müslümanlar; köylerinden itibaren

silah ata ata, neşe ve muhabbet içinde
Cuma Önü'ne gelirler. Silah atmaktan
maksat; bayram coşkusuyla birlikte,
hem insanları Bayram namazına
davet etmek hem de uyuyakalanları
uyarmak içindir
Bugün Cuma Cami’nin önü daha bir
kalabalık, etraftaki çerçilerin sergileri
daha bir çeşitlidir. Camii hınca hınç,
tıklım tıklım ağzına kadar doludur.
İçeriden yükselen Allahu Ekber, Allahu Ekber nidaları, caminin dört kenarındaki pencerelerden, vadinin dört
bir tarafına yayılır.
Namazdan ilk çıkanlar sabırsızlıkla
ve heyecanla bir an önce yaşlıların
da çıkmasını beklerler. Çünkü az
sonra burada, hafızalarda uzun yıllar
kalacak olan bir bayramlaşma töreni
düzenlenecektir.

Caminin kapısının sağ kenarında
önce o yörenin en yaşlı kişisi gelip
yerini alır ve bayramlaşma da başlar.
Bu pir-i faninin, başka bir köyden
olan emsali gelip onunla bayramlaşır
ve sağına dikilir. Derken yaş sırasına
göre uzunca bir kuyruk oluşmuştur
bile.

Başlangıçta yer bulma telaşıyla hafiften bir gürültü olsa da halka uzadıkça
ortalığı derin bir sessizlik kaplamaya
başlar. Sadece eli öpülen yaşlıların,
“Bayramınız mübarek olsun, ömrünüz uzun olsun, Allah yine erdirip
göstersin.” dualarının iniltileri sarar
bayramlaşma halkasını boydan boya.

Halka gittikçe dua dua uzar gider. Nihayet sonlarda üç beş çocuk kalmıştır
apıldayarak büyüklerinin ellerini
öpmeye çalışan.

Her biri farklı bir köyden gelip bu dua
halkasına dizilenler, adeta kehribar
bir tespihi andırır ibretle bakanlara.
Tespihin bir ucunda geçmiş yüzyılın
en derinlerinden gelen bir pir-i fani,
diğer ucunda ise gelecek yüzyılın en
uzağına varmaya aday yağız bir Türkmen çocuğu.

Bu halkanın iki ucunu; hatibin, “Âmin”
diyerek yaptığı ve “Yarabbi bizleri
bu güzel bayram sabahında burada
topladığın gibi, yarın öbür âlemde
havz-ı kevserinin başında da toplanmayı nasip eyle.” duası daha farklı bir
âlemde birleştirir.
Cuma Cami'nin
Ekonomik ve Sosyal Boyutu

Cuma Önü sadece namaz için top-

lanılan bir yer değil, aynı zamanda
yöre halkının çeşitli ihtiyaçlarını da
karşıladığı bir mekândır. Bu sebeple
birkaç sergiciden oluşan küçük de bir
Pazar kurulur caminin önüne. Namazdan sonra bu defa alışveriş telaşı
sarar Cuma cemaatini. Birisi evinin
ihtiyacını tedarik etmekle meşgulken,
bir diğeri başka birisinin beygirini
satın almak için kıyasıya bir pazarlığa
girişmiştir.
Civar köylerden buraya toplananlar,
aynı zamanda Nalbant Köyü’nün misafiri de sayılırlar. Bu sebeple Cuma
namazına gelirken erkekler evdeki
hanımına: “Hanım, bugün Cuma,
hazırlıklı ol.” diye tembih ederler. Bu
tembih âdettendir. Zaten evin kadını
her Cuma farklı köylerden gelen misafirleri doyurup durmaktadır.
İkindiye kadar evlerde, Allah ne verdiyse yenilip içilerek hasbihâl edilir.
Bu hasbihâller zamanla dostluğa,
dostluklar da dünürlüğe dönüşerek
nice düğünler de yapılmıştır.12
Cuma Cami'nin Son Dönemleri

Böyle bir ahenk içinde asırlardır devam eden bu gelenek, 1900’lü yılların
başlarında bozulmaya başlar. Çünkü
bu dönemde bölgedeki diğer Cuma
Cami'lerine toplanan köylerin bir
kısmı, kar kış ve uzaklık sebebi ile
Cuma namazlarını kendi köylerindeki
camilerde kılmaya başlamışlardır.
1922 yılında caminin hatibi olan
“Hatip Mehmet” vefat ettikten sonra
onun yerine Cuma Camisi'ne hatip
atanmaz. Hatip görevlendirilmeyince
de Cuma namazlarını köyün hocaları kıldırmaya başlar. Böyle olunca
“Hatip”lik beratı olmayan kişi Cuma
namazı kıldıramaz anlayışı da zaman
içinde yerini; her köyün hocası kendi
köyündeki camide Cuma namazını
kıldırabilir, düşüncesine bırakmıştır.
Neticede, bir zamanlar on iki köyün
toplandığı bu Cuma Cami'ne artık
Nalbant köyü Aşağı ve Yukarı Mahalle'den başka Cuma'ya gelen köy
kalmaz.

Geçmiş yıllarda hatip olacak kişinin medrese mezunu olması şartı
aranarak ve ilçedeki (Orhaneli) bir
ulema komisyonunca imtihana tabi
tutularak hatiplik beratı veriliyorken;
son yıllarda bu görev, yerel yönetim/
âyanlarca (Hacıveyisler) verilmeye
başlanmıştır.13 Bu dönemde her köye,
kendi köyünden bir kişi hatip olarak
Bursa Günlüğü 91

görevlendirilmiştir. Böyle olunca da
hem Cuma Cami'leri eski önemini
kaybetmiş hem de hatiplik kurumu
etkinliğini büyük oranda yitirmiştir.

Her köye bir hatibin görevlendirildiği
bu yeni dönemde; köyümüz Cuma
Cami’ne de hatip olarak “Ali Molla”
görevlendirilmiştir. Bu sebeple Ali
Molla, (Yılmaz) bir taraftan köyümüzün imamlığını yürütürken aynı
zamanda Cuma Cami’nde hatiplik de
yapmıştır.

Bu dönemlerde yöredeki Cuma Camileri eski ruh ve etkinliğini yitirdiği
gibi fiziki yapı olarak da tüm varlığını
kaybetmeye başlamıştır. Öyle ki: Harmancık’ın diğer bölgelerindeki Cuma
Camileri ilgisizlik ve bakımsızlık
sebebiyle yıkılmaya başlamıştır. Bu
olumsuz durumdan köyümüz Cuma
Camisi de büyük oranda etkilenmiş
ve 1950’li yıllara gelindiğinde caminin camları, kapıları ve çatıları dökülmeye başlamıştır. Öyle ki bir zamanlar nice imanlı gönüllerin dillerinden
dökülen tekbirlerle inleyen bu mabedin içinde artık kargalar tünemek de,
çatısında ise baykuşlar ötmektedir.
Bu durum karşısında Nalbant köylülerin bir kısmı aynı usulle Cuma
namazlarının burada kılınmasını savunurken, bazıları ise diğer köylerin
yaptığı gibi kendi mahallelerindeki
camilerde kılınmasını istemektedirler. Hâsılı bu asırlık cami, böyle ikircikli bir tutum karşısında var olmak
ya da yok olmak gibi çetin bir imtihanla karşı karşıya kalır.
Bugünleri Hacı Kazım Yanar şöyle
anlatıyor:

“… Cami iyice dökülmeye başlamıştı.
Ne yamulan kapılarının ikisi bir araya
geliyor, ne de pencerelerin dağılmaya
yüz tutan kapakları kapanıyordu.
Öyle ki Cuma Camisi'nde artık kuşlar tünemeğe başlamıştı. O yıllarda
çok da karga olurdu ve kargalar hep
camide tünemeğe başlamışlardı.
Haftada bir Cuma'ya vardığımızda,
kuş pisliğinden hasırların üzerinde
namaza duracak yer bulamazdık.
Hatta kapıları tam kapanmadığı için
zaman zaman Cuma önünde otlayan
hayvanların da içeri girdiği olurdu.
Bu sebeple Ali Molla; namazı kıldırıp
giderken, üzerine kuşlar hayvanlar
pislemesin diye, mihraptaki seccadeyi
ikiye katlar da giderdi.
Nihayet yıllar sonra Fahrettin Ölmez
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adında, köye bir öğretmen geldi. Sağsa kulakları çınlasın, çok iyi bir öğretmendi. Cuma günleri Cuma Cami'ne
namaz kılmaya gelir, zaman zaman
yanında öğrencileri de getirirdi.

Bir gün yatsı namazından sonra, o
yıllarda köyümüzün imamı olan Mustafa Hoca (Yılmaz), Muhtar Ali Rıza
Demir ve ben, aşağı mahallenin mektebinde oturup sohbet ediyorduk. Biz
konuşurken Fahrettin Öğretmen de
geldi ve sohbet esnasında konu Cuma
Camisi'ne geldi. Öğretmen, caminin
bu haline çok taaccüp edip üzülmüş
olmalı ki şöyle dedi:

- Muhtar, bildiğiniz gibi Cuma Camisi'nin durumu içler acısı. Caminin bu
hâlini gördükçe inanın Müslümanlığımdan utanıyorum. Gelin, bu camiyi
el birliği ile yaptıralım. Şayet siz
yaptırmayacaksanız, müsaade edin
ben yaptırayım. Bunun için gerekirse maaşımın hepsini harcayacağım.
Evime ekmek alamazsam; tarlalardan
ot toplayıp yiyeceğim ama yine de bu
camiyi yaptıracağım.” dedi.
Öğretmenin bu tutumu bizi hem sevindirmiş hem de utandırmıştı.

Onun bu sözlerinin üzerine ben dayanamayıp:
- Hocam, ben yaptırayım olur mu,
ikimiz yaptıralım, dedim.
Muhtar Ali Rıza:

- Üçümüz yaptıralım, dedi.
Peşinden Mustafa Hoca:

- Üçünüz olmaz, o zaman dördümüz
yaptıralım, dedi.

Nihayetinde burası en fazla yukarı
mahalleye bağlıydı. O sebeple hem
onlara bu fikrimizi anlatmak hem de
bu kervana katılmak isteyenleri de
almak için, dördümüz kalkıp gece
Yukarı Mahalle’nin mektebine gittik.
Öğretmenin uzun ikna konuşmaları
neticesinde hep beraber burayı yapmaya karar verdik.

Yıl: 1970 idi. Orman Bölge Şefliğine
gidip 18 metre ağaç aldık. (Ağam),
Şeriflerin Mehmet Usta (Yanar) ve
onun ortağı ile 400 liraya anlaştık. Bu
ustaların benzinle çalışan planyası
vardı, onu getirip caminin önüne
kurduk ve çalışmaya başladık. Böylece bu camiyi Fahrettin Öğretmen'in
öncülüğü ve köylülerin de desteği ile
tavanını, tabanını, hutbesini vs. yeniden yaptık."14 diye anlatıyor o yılları,
Kazım Ağa.
Böylece etraftaki emsallerinin bir bir
yıkılmaya terk edildiği bir dönemde,
Nalbant köyü Cuma Camisi, varlık ve
yokluk adına verdiği bu mücadeleyi
başarı ile kazanmıştır.

O yıllardan sonraki yıllarda da köylülerimiz tarafından, bu Cuma Cami’nin
tamir ve bakımları defalarca yapılarak bugüne kadar ayakta kalması
sağlanmıştır.
Bu çalışmalar şöyledir:

- 1980’li yılların başlarında Aşağı
Mahalleden rahmetli Halil Ağa, (Özger) caminin içini ve dışını harçla
sıvatmıştır.

- 1980’lerin sonlarına doğru köylüler
tarafından giriş kısmındaki yâzık
(yazlık) denilen yerler, duvar örülerek muhafaza altına alınmıştır.
- 2003 yılında caminin halıları, Muharrem Ok tarafından döşetilmiştir.

- 2006 yılında caminin içinin elektrik
tesisatı, Neslihan Pelvan tarafından
döşetilmiştir.
- 2010 yılında caminin önünün tel
çiti, rahmetli Nurullah Yanar tarafından yaptırılmıştır.

Bugün artık etraftaki komşu köyler
bu camiye cumaya gelmese de Osmanlı döneminden itibaren süregelen
aynı gelenek ve uygulamayı Nalbant
köyü halkı yaşatmaya gayret etmektedir. İki mahalle halkı, uzaklığa
ve kara kışa aldırmadan Cuma ve
Bayram namazlarını bugün hâla, bu

tarihî camide kılmaktadır. Bu geleneğin bozulmaması içinde mahalle
camilerine minber yapmamışlardır.
Caminin hatipliğini ise, iki mahallenin
İmam-Hatipleri dönüşümlü olarak
yapmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Alaattin Dikmen, 2005
yılında araştırma için köyümüze
geldiğinde ilk olarak Cuma Camisi'ne
gitmiştik. Caminin kapısını açıp da
içeriye girdiğimizde kendisinde çok
büyük bir hayret uyanmış ve bana
şöyle demişti:
- Hocam, bu Cami hâlâ kullanılıyor
mu yoksa?!

Ben de evet, diyerek kısaca durumu
anlattıktan sonra, şu sözleri söylemişti:

- Hocam, “tez” araştırmam için bütün
Dağ Yöresi'ni dolaştım. Dağ Yöresi'nde bulunan Cuma Camileri'nden, yapıldığı günden bugüne hâlâ varlığını
ve görevini sürdüren tek cami burasını gördüm, demişti.
Yrd. Doç. Dr. Alaattin Dikmen, daha
sonra bu konuda yazmış olduğu eserinde Dağ Yöresi'ndeki Cuma Camileri ve köyümüzdeki Cuma Camisi ile
ilgili şu tespitlerde bulunuyor:

“… Dağ Yöresi’nin tamamında, birden
fazla köyün bir araya gelerek sadece
Cuma ve Bayram namazlarını kıldıkları, yerel olarak “Cami Yeri” daha çok
da “Cuma Camisi” diye adlandırılan
mekânların varlığı bilinmektedir.
İslam tarihinin ilk dönemlerinden
günümüze kadar değişik Müslüman
coğrafyalarında görülmüş olan bu
geleneksel uygulama Dağ Yöresinde,
son çeyrek asra kadar birçok camide
uygulanan bir gelenek iken günümüzde sadece iki Cuma camisinde devam
ettirilmektedir…
"Cuma Yeri”, “Cuma Camii” adı verilen
bu camiler var olma durumuna göre
şöyle sıralanabilir:
- Yarım asır öncesine kadar varlığı
bilinen ama günümüzde kalıntıları
bile kalmayıp sadece yaşlı nesillerin
yerini hatırladığı alanlar.

- Büyükorhan Danacılar köyü; Keles’e
bağlı dokuz kadar köyün yer aldığı
Kozağacı mevkiinde olduğu gibi.

İbadet icrası yapılmadığı için zamanla
yıkılıp gitmiş ve sadece kalıntıları
kalmış olanlar:
- İshaklar köyü (yakınlarında metruk

bir çamaşırhanenin de yer aldığı mevkie yakın bir alan) Harmancık. Yine
Harmancık ilçesine bağlı Dedebalı,
Ilıcaksu, Dutluca köylerinin orta noktası sayılabilecek olan bir mevkide
yer alan Cuma Yeri gibi. Günümüzde
bu alanda yılda bir kez yemekli olarak
düzenlenen geniş katılımlı köy hayrı
yapılmaktadır.
Yapısı sağlam olduğu hâlde ibadet
yapılmadığı için kendi hâline terk
edilmiş olanlar:

- Harmancık ilçesinin Çatalsöğüt
köyü ile bu köye bağlı, Doğancılar ve
Demirciler Mahalleleri'nin ortak bir
noktasında hâlâ metruk hâlde duran
Cuma Camii gibi.
Kurulduğu günden bu yana işlevini
sürdürmüş ve günümüzde de hâlâ
fonksiyonunu icra etmekte olanlar:

- Büyükorhan ilçesine yakın bir yerde
her hafta Cuma günleri yörenin en
geniş katılımlı hayvan pazarı olarak
kurulan ve Cuma Pazarı denilen yerde bulunan Cuma Camii ile Harmancık ilçesine bağlı Nalbant köyü yakınındaki Cuma Camii örneği gibi.
İşlevini Sürdüren Cuma Camileri

Yörede varlığını sürdürmenin yanı
sıra, işlevini de henüz yitirmemiş
olan Cuma Camileri bulunmaktadır.
Bu camiler ilk kurulduğundan bu
yana, her hafta Cuma günleri insanların bir araya gelmelerinde, sosyalleşmelerinde, sosyal ve kültürel hayata
katılımlarında hatırı sayılır bir işlev
üstlenmişlerdir. Bu nedenle Cuma
Camileri, özellikle dar toplumlarda,
sosyal ve kültürel açılardan önemli
hizmetler ifa etmektedirler.
Nalbant köyü Cuma Camii

Bu camilerden en önemlisi Harmancık ilçesine bağlı Nalbant köyünde
yer alan Cuma Camisi'dir. Cami kurulduğu günden bu yana Cuma Camisi
olarak fonksiyonunu icra etmektedir.
Yapımı oldukça sade olup, taş/ahşap
karışımı malzemelerden oluşmaktadır. Ayrıca antik kalıntılara ait bazı
mermer elemanların yapıda kullanılmış olması bu camiye ayrı bir özellik
katmaktadır.

Diğer taraftan Nalbant köyünde iki
ayrı cami daha bulunmaktadır ki bu
iki camiyi başka camilerden ayıran
ve özellikli kılan ise her ikisinde de
minber (Camilerde Cuma ve Bayram
namazlarında İmam-Hatiplerin cema-

ate hitap ettikleri merdivenle çıkılan
yer.) olmamasıdır. Bu camilerin ilk
yapıldığı günden itibaren minbersiz
olarak inşa edilmiş olması iki caminin
cemaatinin Cuma ve Bayram günleri
köylerinde üçüncü bir camii olarak
bulunan ve sadece Cuma ve Bayram
namazlarının kılındığı Cuma Camisinde toplanmalarını sağlamaya yönelik
olmasıdır. Bu iki camiye minber yapılması hâlinde Cuma Cami işlevsiz
kalacağından köy sakinleri iki camiye
de minber yapmamışlardır. Çünkü iki
mahalleli ve iki camili köyde Cuma
Cami onları haftada bir kez olsun bir
araya getirmektedir. Bu ise onlara;
sosyal dayanışma, kaynaşma ve paylaşmanın zeminini hazırlamaktadır.
Diğer taraftan, iki ayrı köy ve mahallenin bu camide bir araya toplanması
sadece Cuma ve Bayram günleri
değil, köy hayrı gibi geniş katılımlı
organizasyonlarda da gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle de cami, köy
toplumunda sosyal hayatın merkezi
konumunda, oldukça işlevsel bir
fonksiyon üstlenmektedir.15
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2 Mustafa Uysal
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4 Ö. Faruk Dinçel, Harmancık Tarihi,
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5 Ö. Faruk Dinçel, Harmancık Tarihi,
Shf. 75.
6 Mustafa Uysal
7 Recep Uysal
8 Mehmet Yanar (Rahmetli)
9 Cuma Suresi-9
10 Ali İmran Suresi-103
11 Cuma Suresi-10
12 Mehmet ve Kazım Yanar
13 K. Yanar, M. Uysal
14 Kazım Yanar
15 Yrd. Doç. Dr. Alaattin Dikmen, Dağ
Yöresi Cuma Camileri
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Kültür ve sanat
etkinlikleri

Haberler

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.

Altın Karagöz’de kardeşlik mesajları

3

3. Uluslararası Altın Karagöz Halk
Dansları Yarışması, farklı kültürlerin harmanlandığı Bursa’da coşkulu anlara sahne olurken, etkinlikten
tüm dünyaya kardeşlik ve dostluk me-

sajları gönderildi. Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm
Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 33.’sü
düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz
Halk Dansları Yarışması", muhteşem

açılışla başladı. Ülkelerinden Bursa’ya
gelen halk dansları ekipleri, Kültürpark
Açıkhava Tiyatrosu’nda yaptıkları 3’er
dakikalık gösterilerle sanatseverlere
unutamayacakları anlar yaşattı.

dolayı tebrik etti. Başkan Aktaş,
sanatın değerine işaret ettiği konuşmasında, “Şarkılara, şiirlere, kasidelere konu olmuş, pek çok kültüre ve
medeniyete ev sahipliği yapmış olan
Bursa, çok özellikli bir şehir. Bu proje
de bir yıl süren bir ekip çalışmasının
ürününü gözler önüne seriyor.” dedi.

Şehirlerin yaşadıkça canlılığını koruduğuna değinen Başkan Aktaş,
“Eser ve değerler, bir hayat algısının
tezahürüdür. Bu sebeple onu anlamak için temelinde var olan kültürü
anlayıp yaşamak gerekir. BUSMEK
marifetiyle 14 minyatür sanatçısı
tarafından hazırlanan bu projenin
gayesi, maziden bugüne, nice önemli
eserler ve değerler taşıyan Bursa’yı
tanıtmaktır. Minyatürleri yapılan
eserler bizzat yerinde görülerek incelenmiş, yazılı ve görsel kaynaklar
araştırılıp incelenmiş, tasarımların ilk
taslakları hakkında yerinde fikir alışverişi yapılarak olgunlaştırılmıştır.”
diye konuştu.

Bursa’nın değerleri sergiyle taçlandı

B

ursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa Kültür
ve Mimarisinin Minyatürlere
Yansıması, Minyatür ve Tezhip Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. Sergi, 6
Temmuz Cumartesi tarihine dek Tayyare Kültür Merkezi’nde görülebilir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat
ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK)
bünyesinde, kursiyerlerin el emeği
göz nuruyla hazırladıkları eserler,
"Bursa Kültür ve Mimarisinin Minyatürlere Yansıması, Minyatür ve Tezhip
Sergisi" ile Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime sunuldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
serginin açılışını yaparak, eserlerin
sahiplerini, başarılı çalışmalarından
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Okullarda tarih turu

B

ursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından üç yıl önce başlatılan
ve bugüne kadar Keles, Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli, Yenişehir, Mudanya, Karacabey, Yıldırım,
Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yaklaşık 8 bin öğrenciyle buluşan proje,
son olarak İnegöl Halil İnalcık Sosyal

Bilimler Lisesi’nde hayata geçirildi.
Etkinliğe katılan 220 öğrenciye Bursa
Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü personelleri
tarafından Bursa’nın tarihî ve kültürel değerleri, UNESCO Dünya Mirası
alanları ve Bursa Müzeleri görsel
sunumla öğrencilere tanıtıldı.

BUSMEK’in 14. yıl gururu

B

üyükşehir Belediyesi'nin en
önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan BUSMEK
tarafından bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen BUSMEK Genel Sergisi, Merinos
AKKM Fuaye Alanı’nda izleyicilerin
beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin
el emeği göz nuru eserleri, muhteşem bir programla izlenime açıldı.
Orkestra sanatçıları ile Büyükşehir
Belediyesine bağlı bando ve mehter
takımlarının konseriyle başlayan
açılış törenine, Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş ve eşi Sevinç
Aktaş ile protokol üyeleri, BUSMEK
kursiyerleri, kursiyer aileleri katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, 2006 yılından bu yana Bursalıların sanatsal ve mesleki ihtiyaçlarına
karşılık veren BUSMEK’in çağın gereklerine uygun olarak vatandaşların
donanımını artırarak yolculuğuna
devam ettiğini söyledi. BUSMEK’in
bugün ‘ortaya koyduğu hizmetlerle’
önemli işlere imza atan, sosyal fayda

üreten, örnek, ulaşılabilir, sürdürülebilir ve hayat boyu öğrenme ilkeleriyle hareket eden hizmet anlayışını
gerçekleştirdiğini belirten Başkan
Aktaş, “BUSMEK, 14. yılında 30 farklı
mekânda kent kültürüne adaptasyonu sağlayarak, hizmetinden istifade
eden bireyleri üretmeye ve bilinçli
şekilde tüketmeye sevk ediyor. Kursiyerlerinin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve şehrimizin
istihdamına artı değer sağlamak adına sanayileşmenin doğurduğu kalifiye
eleman açığını kapatmaya yardımcı
olmak için faaliyetlerini sürdürüyor”
dedi.

Tarihe lazerli koruma

P

aris’in simgesi, 850 yıllık tarihe sahip, gotik mimarinin
en önemli örneklerinden
Notre Dame Katedrali’nde çıkan
yangının ardından, gözler dünya
genelinde UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ndeki eserlere çevrilirken,
Bursa Büyükşehir Belediyesi olası
bir felakete karşı kentteki eserleri
4 yıldır lazer tarama cihazları ile
modelliyor.

Bursa’da tarihî ve kültürel mirasın
ayağa kaldırılması hedefiyle 8500
yıllık arkeolojik bölgelerden 2300
yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık
Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği
yapılara kadar her alanda yoğun
bir çalışma yürüten Büyükşehir
Belediyesi, son dört yıldır olası
deprem ve yangın felaketlerine
karşı bu eserleri lazer ölçümleri
ile kayıt altına alıyor. Özellikle Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde
çıkan yangının ardından 850 yıllık
bu eserin yeniden inşası gündeme
gelirken, aslına uygun bir eser olup
olmayacağı da bazı tartışmaları
beraberinde getirdi. Tarih boyunca
yaşadığı büyük deprem ve yangın
felaketleriyle önemli eserlerin tahrip olduğu Bursa ise, geçmişte yaşanan acı tecrübelerden çıkardığı
dersle tüm ecdat emanetlerini bire
bir ölçümleyip, modelleyerek kayıt
altına alıyor.
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Bursa’da ‘sokak
oyunları’ coşkusu

B

ursa Büyükşehir Belediyesi
Müzeler Şube Müdürlüğüne
bağlı Kent Müzesi tarafından
hazırlanan Şenlik, 13. kez öğrencilere ‘Merhaba’ dedi. Unutulmaya
yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar
gündeme getirmeyi ve yaşatmayı,
çocuklar arasındaki sosyal iletişimi
artırmayı hedefleyen etkinlik, bu yıl
Bursa dışından 5 ilkokula ev sahipliği yaptı. Ellerinde sokak oyunlarını
anlatan dövizler taşıyan öğrenciler,
Tophane Saltanat Kapı’dan Pınarbaşı Parkı’na kadar kortej yürüyüşü
yaptı. Daha sonra öğrenciler, Pınarbaşı Parkı’nda kurulan istasyon
oyunlarında istop, dokuztaş, yakan
top, balık ağı, don ateş, horoz döğüşü, körebe, gazoz kapağı yılan,
cilli baş ve mendil kapmaca oynadı.
Büyük çekişmelere sahne olan etkinliğe; Eskişehir Alpu Osmaniye
İlkokulu, Zonguldak Kozlu Kocatepe
İlkokulu, Edirne Keşan Türkmen İlk
ve Ortaokulu, Muğla Milas Baharlı
İlkokulu ve Konya Bozkır Atatürk
Ortaokulu ile Bursa Mithatpaşa
İlkokulu, Mudanya Mütareke İlkokulu, Şehit Bülent Aslan İlkokulu ve
Yaylacık Köyü İlkokulundan 200’e
yakın öğrenci katıldı. Bursa Anadolu Kız Lisesi Bando Takımı, çaldığı
marşlarla etkinliğe renk kattı.
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Gezici kütüphane

El Sanatları
Festivali

T

arihi ve kültürel mirası ayağa
kaldırma çalışmaları kapsamında 8500 yıllık arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına,
700 yıllık Osmanlı eserlerinden
Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık
örneği yapılara kadar her alanda
önemli çalışmaları hayata geçiren
Büyükşehir Belediyesi, geleneksel
el sanatlarının yaşatılması adına
önemli bir festivale daha ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin
destekleriyle Bursa Kent Konseyi
tarafından organize edilen ve
Kültür ve Turizm Bakanlığının da
desteklediği 4. Bursa Geleneksel El
Sanatları Festivali; 6 misafir ülke,
48 şehirden 124 sanatçıyı Bursa’da
buluşturdu.

B

ursa Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube
Müdürlüğü bünyesinde hizmet
veren Gezici Kütüphane, özellikle
kırsal mahallelerdeki çocukları
kitapla buluştururken, atölye çalışmalarıyla çocukların ufkunu genişletmeye devam ediyor.
Bursa'da Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk
Kütüphanesi, Alipaşa Oyuncak
Kütüphanesi, Hançerli Medresesi
Fatma Sultan Kütüphanesi, Görükle
Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve Setbaşı Şehir Kütüphanesi ile merkezde
önemli bir eğitim ve kültür hizmeti
veren Büyükşehir Belediyesi, kütüphaneyi kırsal mahallelerle de buluşturuyor. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gezici
Kütüphane ilçe ilçe, mahalle mahalle
gezip, tüm çocukları kitapla buluşturuyor. Son olarak Orhaneli ilçesine
bağlı Sırıl Mahallesi'ndeki ilkokul
öğrencileriyle buluşan Gezici Kütüphane, böylelikle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkı sunuyor.
Gün boyu yapılan farklı etkinliklerle
çocuklara kitap okuma alışkanlığı
kazandıran Gezici Kütüphane'nin uzmanları, aynı zamanda atölye çalışmaları ile çocukların el becerilerinin
de geliştirilmesini sağlıyor.
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