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Prof. M. Uğur Derman

Çocukluğumun Bursa’sı
1945 yılı Haziran’ında ilk mektebi henüz
bitirmişdim. Böyle bir Bursa seyâhati benim
için âdetâ bir mükâfat olacakdı. Bursalı dostlarımıza, dâvetlerine Temmuz ayında icâbet
edebileceğimizi bildirdik...

4 Bursa Günlüğü

B

enim Bursa ile tanışmam,
tam 75 yıl evveline dayanır.
Daha önceleri, bu aziz belde
için bildiklerim, herhâlde ilk
mekteb seviyesinde birkaç satırdan
ibâretdi.

O zamanlar biz Üsküdar’da otururduk. Kızlarını Üsküdarlı bir âileye
gelin olarak vermiş Bursalı bir âile de
Üsküdar’daki komşularımız arasındaydı. Bursa’da başkomiser olarak vazifeli bulunan İbrahim Bey ve zevcesi
Ayşe Hanım’ın soyadlarını şimdi
hatırlayamıyorum. İşte bu sevgili
komşularımız, Bursa’dan Üsküdar’a

misafireten bir gelişlerinde bizi ısrarla -mukîm oldukları- bu şehre dâvet
ve bundan her iki tarafın da memnun
kalacağını tebşir etdiler.

1945 yılı Haziran’ında ilk mektebi
henüz bitirmişdim. Böyle bir Bursa
seyâhati benim için âdetâ bir mükâfat
olacakdı. Bursalı dostlarımıza, dâvetlerine Temmuz ayında icâbet edebileceğimizi bildirdik. Annem ve ablam
ile beraber kararlaştırılan günde
Galata rıhtımından Mudanya’ya kalkan vapurdaki yerlerimize oturduk.
O yıllarda Yalova yolu hiç de işlek ve
elverişli olmadığından, bize Mudanya

Bursa - Mudanya treninin lokomotifi

Uğur Derman'ın Bursa'ya geldiği
sıralardaki hâli (1945)

Bursa - Mudanya treninin katarı
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üzerinden Bursa’ya muvâsalatımız
tavsiye edilmişdi. Adı Sus veya Marakaz olan Denizyollarına âid gemiyle
herhalde 3,5 - 4 saatde Mudanya’ya
varıp iskelesine yanaştık.

Bizi kimin karşıladığını hatırlamıyorum, fakat Bursa’ya trenle gideceğimizi öğrendik. Ama ne tren!
Herhâlde sadece mevsimin sıcak
olduğu yaz aylarında işletiliyordu ki,
vagonların dışa bakan kenarı demir
parmaklıklarla kaplandığı, üst tarafı
da açık pencere olarak tasarlandığı için, tren giderken püfür püfür
esintisiyle yolcuları serinletiyordu.
Gidiş sür’ati çok düşükdü. O kadar
ki, yolun hemen yanında çağlayan
sulardan içmek için trenden atlayıp
susuzluğunu giderdikden sonra
trene rahatlıkla yetişenleri hayretle seyr ediyordum. 25 km.’lik yolu
herhâlde iki saatte alıp Bursa’ya
vardık. İbrahim Bey bizi evine götürdü. Burası, geniş iç avlusu olan,
civarında da aynı tarz ahşap evlerin
bulunduğu Tophâne semtiydi. Bahçesindeki çiçekler arasında suyu bol
bir kuyusu vardı ve buz gibi bir su,
tulumbayla çekiliyordu. Üsküdar’dan
alışık olduğumuz şehir şebeke suyunun burada bulunmayışı, bizi hiç
de rahatsız etmedi. O devirlerde
buzdolabı henüz yaygın olarak bulunmadığı için, meyveler ve sıcakda
bozulabilecek yemekler kuyunun su
seviyesi üstündeki bir yerinde saklanıyordu.
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Ertesi günü Bursa gezintilerimiz
başladı. Galiba ilk gittiğimiz yer Ulu
Cami idi. Şimdiye kadar hiç görmediğim -İstanbul’da benzeri bulunmayan- cami içi şadırvanı benim çok
hoşuma gitmişdi. Emirsultan ve Yeşil
camileri de daha sonra gördüğümüz
mâbedler arasında idi. Başkomiser
İbrahim Bey’in ağırlığını koymasıyla
-o zamanlar bütün türbeler gibi kapalı olan- Yeşil Türbe’nin içine girmekle, ben de ilk defa bir türbenin
dâhilini görmüş oldum. Buraya yakın
olan Sedbaşı da ilgimi çekmişdi.

Sonraki günlerde Hz. Üftâde’yi ve
Tophâne’deki Osman ve Orhan Gazi
türbelerini de ziyaret imkânı doğdu.
Pınarbaşı’nda suyun şarıl şarıl değil
de, nazlı nazlı akışı gözümün önünden hiç gitmedi. Bir veya iki defa
Çekirge’deki Gönlüferah Oteli kaplıcasına giderek, oranın sıcağından da
nasibimizi aldık.

Bir öğle vakti gittiğimiz İskender’den
hatırımda kalanlar ise, kebab tabağının üstüne cazzzz diye kızgın tereyağının dökülmesi, bir de temmuz
sıcağında kömür ateşinin karşısında

1940'ların Bursa'sının Tophâne semtinden görünüşü

Ulu Camii ve civarı

boncuk boncuk terleyen kebabcı
ustanın hâlidir.

Günlerimizi Bursa’yı gezerek tanıma
gayreti içinde olduk. O zamanlar otomobil pek bulunmadığı için şehir içi
gezintilerimizde faytona biniyorduk.
Bursa ovası, sanayi uğruna katl edileceği 1960’lı yıllardan çok uzakda,
bütün yeşilliği ile her tarafdan kendini gösteriyordu. Şehrin âdetâ timsali
olan şeftalinin de tam mevsimi olduğu için bol bol yiyorduk. Bursa’ya
hazır gitmişken, Uludağ’a çıkmayışımızın sebebini bilemiyorum, galiba

yol müsaid değildi. Oraya çıkmak
üzere seneler sonrasını, 1967’yi beklemem lâzımmış.
Bir haftamız dolunca, bize de İstanbul yolu göründü. Yine trenimize
binip keyifli bir yolculukla Mudanya’ya vardık. İlerleyen yıllarda bu
tren hattına kim kıydıysa, yazıklar
olsun; yaptıkları hatâyı affedilmez
bulurum.
Bizi bekleyen Sus veya Marakaz
vapuruna binip Galata iskelesine
yanaşdığımızda artık hava kararı-

Sedbaşı Köprüsü'nün eski hâli

Çekirge'ye çıkış

yordu, hemen Üsküdar’daki evimize
döndük.
Bu seyahatden 7 sene sonra,
1952’de Bursa’yı tekrar ziyaret
imkânını buldum. O yıllarda da
Bursa henüz târihî vasfını ve havasını kaybetmemişdi. Aradan 75 yıl
geçmesine rağmen, on yaşında bir
çocuğun hâfızasında böylesine yer
edebilmek, Bursa’nın mânevî ve
bediî değerini hakkıyla anlatan bir
vâkıadır, onun için ben de bu seyahati unutamıyorum.

M. Uğur Derman
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Ömer Lekesiz

Muradiye Külliyesi
neyin mimarîsidir?
Tarihçiler, bu türbelerin 1449-1573 yılları arasında
inşa edildiğini belirtiyorlar. Yüz yirmi dört yıla baliğ
olan bu süre, uzunluğun ötesinde Osmanlı’nın
devletten imparatorluğa geçiş devrini göstermesi
bakımından büyük önem taşırken, Sultanlar, sultan
hatunlar ve şehzadeler de Osmanlı’yı imparatorluğa taşıyan aklı temsil ediyorlar.

M

uradiye Külliyesi camii,
medrese, hamam, imaret,
çeşme ve Osmanlı
hanedanına mensup
şehzadelere ve saray ehline ait on
üç türbenin yer aldığı haziresiyle
müstesna bir mekandır.

Bu yazıda, Muradiye Külliyesi’deki
zikredilen yapıların tarihi, mimari
ve tezyini / sanatsal bir envanterini
çıkarma maksadı taşımadığım gibi,
önemli birçok seyyahı ve edebiyatçıyı
etkilemesi cihetinden edebi bir bakış
açısına da başvurmayacağım. Yazıma
başlık olan “Muradiye Külliyesi Neyin
Mimarîsidir?” sorusunu; mekân,
zaman ve mimariyi merkeze alarak
öznel bir perspektifle cevaplamaya
çalışacağım.

Lafızların izinde
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İzlemeyi vaad ettiğim öznellik, her
şeyden önce “mimar / mimarî”
kelimesinin bir özne olarak
bana ne söylediğini merak etme
hakkı verdiğine göre işe buradan
başlayabilirim:

Risale-i Mi’mâriyye’nin müellifi Ca’fer
Efendi, mesleği ve imar faaliyetini
tanımlamada şu sırayı gözetir:
hendese, mimar, sanat-kar ve zanaatkar. Hazretin sıralaması keyfi değildir,
hendesenin nebevi bir fiil olmasından
hareketle Hz. Adem’e, Hz. İdris’e,
Hz. Davud’a ve Hz. Süleyman’a
göndermede bulunarak, “...Ol hendese
ilmi ile bilinir eşyânın zâtının mikdârı
ve eşkâlin dahi mikdârı ilm-i hesâb
ve cezr-i ilm-i hesâb iktizâ etdiği tarîk
üzre...” kaydını düşer.
Yine, Hazretin söz izini takip edelim:
Mimâr “Sîga-i mübâlâğa-i ism-i
fâil” olarak Arapça bir kelimedir.
Farsçası âbâdan künende,
Türkçesi, şenledici’dir. Bu üç dildeki
imaret / umran, âbâdan kerden
ve şenletmek kelimeleri de ilk
kelimelerle aynı kökten gelir.
Sanat kelimesi Arapça’dır; Farsça’da
kâr / pîşe, Türkçe’de iş / peşe
denir; Arapça olan sınâ’at / hırfet
kelimesi, Farsça’da pîşe, Türkçe’de
sanat’tır ve zenât kelimesi bundan

galattır. Türkçe’deki usta / öğretici
kelimesinin Arapça’daki karşılığı da
üstâd / muallim’dir.
Kelimenin Yunanca’daki karşılığına
da bir bakalım.

Bu konuda “Eski Yunanca’da,
architectonicé (mimarlık),
architectón’un techné’si anlamına
gelen architectonicé techné’den
geliyordu; buradaki architectón,
arché (möken, ilke, öncelik) ve tectón
(zanaatçı) sözcüklerinden oluşan
bir bileşik sözcüktür. Yunanlarda
mimarlık yalnızca bir zanaat işi
olarak değil, bütün teknolojiler
hakkında temel bir bilgisi ve ustalığı
olan, dolayısıyla projeler yapan
ve diğer zanaatçılara yol gösteren
kişilerce yerine getirilen bir sanat
olarak görülüyordu.” kaydını düşen
Kojin Karatani, Yunanca’daki
poisesis (yapma, yaratma) kelimesine
atıfta bulunarak, Platon’un “...
Mimarlık metaforu ile ‘yapma’nın
himayesi altında ‘oluş’a karşı
koyabilecek bir mecaz keşfediyordu.”
hükmüne ulaşır.

Mânânın keşfi

Bunlardan hareketle, Muradiye
Külliyesi Neyin Mimarîsidir?
sorusuna verilebilecek ilk cevabı
şöyle oluşturabilirim:

Ca’fer Efendi’nin kelimelerinden
oluşturduğum ilk mana esasında,
Muradiye Külliyesi bana bir mezarlık
/ kabristan izlenimi vermez. Zira
önümde önce mescit ve medrese
vardır. Bunlar bana kendimi
kulluğumda bilme imkânı verir.

Bu bilme, nebevi bir aidiyyetle
gerçekleşir. Hz. Âdem’i ata, Hz.
İdris’i muallim, Hz. Davud’u demirin
sahibi, Hz. Süleymanı en büyük bânî
olarak benim zihnime / zihniyetime
zerk eden anlayışın bir mensubu
olarak kendimi, her şeyden önce
vahiy olgusunun ve dolayısıyla
din duyuşunun içinde bulurum.
Bu olguya tabi oluş ve bu duyuş
içinde yapacağım ilk şey, bu mekâna
attığım daha ilk adımda aklıma,
idrakime ve fiillerime bir çeki-düzen
vermek olacaktır. Edep kelimesiyle
karşılayabileceğim bu özel çeki-düzen
vermenin beni, mekân üzerinden
zaman idrakine, zikrettiğim isimler
üzerinden zamanı geriye / ilklere
doğru giderek tüketmeye ve bu
fillerin de bütün işlerin kendisine
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döndüğü Allah’a ulaşmaya sevk
etmesi tabidir.

Bu durumda, Muradiye Külliyesi’nin
mimarisindeki ney’lik, zikrettiğim
bilgi ve yüklendiğim zihin / zihniyet
cihetinden, Heidegger’in “Eser ve
Hakikat” esasında, tapınağa verdiği
manaya ve dolayısıyla o mananın
yorumuna benzer.
“Kendi durşunda tapınak”ın,
nesnelere çehre, insanlara da
bakış verdiğini söyleyen Heidegger,
Tanrı’nın tapınak olarak eserdeki
varlığının bu bakışa açık olacağını,
kutsiyetin de bu bakımdan bakışa
galip geleceğini ifade ettikten sonra
çehreyi oluşturan malzemenin
önemine de vurgu yaparak, şu
tespitlerde bulunur:
10 Bursa Günlüğü

“...Tapınak eseri bir dünya teşkil ettiği
sürece, malzemeyi kayıp etmez,
bilakis ortaya çıkarır ve hatta eserin
dünyadaki açılımında taş, taşıma ve
dinlenme olur. Böylelikle o taş olur.
Metaller parıldayıp ışıldar, renkler
yanıp söner, sesler çınlar, sözcükler
dile gelir. Eser, kendini taşın kütlesine
ve ağırlığına, ağacın sağlamlığına
ve esnekliğine, maddenin sertliğine
ve parıltısına, rengin ışımasına ve
karanlığına, sesin çınlamasına ve
sözün adlandırım gücüne kendini
koyarak, bütün bunları vücuda
getirir.”
“Benzerlik” dedim, zira Heidegger’in
yorumu ne kadar önemli olursa
olsun, benim ilgili düşüncem -inanış
tarzım ve zihniyetim itibariyleaynılığa isabet etmez.

Şöyle ki, bir mescit, burada
Külliye’nin mescidi, nesnesine
verdiği çehreyi bakışa sunarken,
ona kozmolojik bir aidiyyet katar:
Göğü yere indiren kubbe, minareyle
yükselme mefhumuna bitişirken,
mescit aynı zamanda Külliye’nin
merkezi olarak, “burada bulunuşu”
evrensel bir tanıklığa dönüştürür. Beş
gözlü son cemaat yerini, iki büyük
kubbesiyle harimi, dört basamakla
çıkılan maksûreleri ve yanlardaki
kubbeli iki tabhâneyi, mihrapta
tevhid ederek, kesretten vahdete
geçişin güzel örneklerinden birini
oluşturur.
Aynı şekilde Külliye’deki medrese,
hamam, imaret, çeşme de aynı ney’lik
bağlamında, eser olarak işlevlerini,
zuhur olarak çehrelerini, bakış

olarak ilk görünürlüklerini yine
inancın belirlediği zihin / zihniyet
doğrultusunda aşarak, beni Hacı
Bayram Veli’nin,

“Nâgehân ol şâra vardım,
Ol şârı yapılır gördüm,
Ben dahî bile yapıldım,
Taş u toprağ arasında”

deyişinde somutlaşan tefekkür
tarzına ulaştırır.

Türbelerde kristalleşen zaman
Sultan Murad, Hümâ Hatun, Ebe
Hatun, Şehzade Cem, Şehzade
Mustafa, Şehzade Mahmud,
Şehzade Ahmed, Mükrime Hatun,
Şîrin Hatun, Gülruh Hatun, Gülşah
Hatun ve Saraylılar Türbesi...
Tarihçiler, bu türbelerin 1449 -

1573 yılları arasında inşa edildiğini
belirtiyorlar. Yüz yirmi dört yıla baliğ
olan bu süre, uzunluğun ötesinde
Osmanlı’nın devletten imparatorluğa
geçiş devrini göstermesi bakımından
büyük önem taşırken, Sultanlar,
sultan hatunlar ve şehzadeler de
Osmanlı’yı imparatorluğa taşıyan aklı
temsil ediyorlar.
Bu akıl, Jacob Burckhardt’ın
“Yunanlarda... ahlak pratikte dinden
bağımsızdı, daha çok Devlet idealiyle
yakından bağlantılı bir şeydi.”(4)
hükmündeki asıl temel unsurun, en
genel söyleyişle dinin gerekliliğini
müdrik olan bir akıldı. Nitekim
Osmanlı, bu akıl sayesinde elde
ettiği din ve devlet idealini, birini
diğerine ezdirmeksizin, eşit ağırlıkta

iktidarına dahil ederek, İslami rengin
hakimiyetinde çok kavimli, çok dinli
ve çok mezhepli bir imparatorluğu
kurmayı başardı.

Verdiğim bu hükmün, vadettiğim
öznellikle bağdaşmadığının, daha
çok bir tarihçinin üslubu taşıdığının
farkındayım ancak, türbelerin
sahiplerinden sıradan insanlarmış
gibi söz edemeyişimin sonucudur bu.
Muradiye Külliyesi’ndeki türbelerde
mukim olanlar baba, eş, oğul, ebe,
dede, torun, yeğen... olarak hangi
sosyal sıfatı yüklenmişlerse tarih de
zaten onları böyle görüp, söz konusu
sıfatlarını onların ferdiyetlerinin
önüne kalın bir perde gibi germez mi?
Örneğin Şehzade Cem, “Fâtih
Sultan Mehmed’in üçüncü oğlu

Bursa Günlüğü 11

olup...” klişesini takiben, muhtelif
isyan teşebbüsleriyle, devletler
arası entrikalarla ilişkilendirilerek,
hüzünlü, acılı ve şiirsel bir porte ile
sunulan bir isimden başka nedir?

Ya da Şehzade Mustafa, babası
Kanûnî Sultan Süleyman’ın emriyle
Konya Ereğlisi’nde boğdurulup,
cesedi Bursa’ya getirilen bir
mazlumdan ibaret değil midir
tarihte?
Elbette Osmanlı aklı dediğim şey son
tahlilde bu üzücü olayları da ihtiva
eder ancak din ve devlet dediğimiz
ikili, güçlü iktidarda tekleşir ki,
tarihçiler de son tahlilde buna uygun
olarak yazmakla yükümlüdürler.

Benim mukimlerini zikrettiğim
türbeleri ziyaretimde, son tahlilde
resmî de olsa ilgili tarihî bilgilerin
içinden geçerek yürüdüğüm
hatıralar yolu da zorunlu olarak
böyle açıldı ama açıldığı gibi kalmadı.
Zira, Külliye mimarisinin ney’liği,
yine aidiyyet yönünden nesebî bir
bağlanmanın karşılığına dönüştü.
Mimarî, tarihsel bir mirasın belgesi
olarak, zikrettiğim aidiyyetle
kendimi varisleri saydığım zatların
ferdiyetlerine ruhen ve zihnen
dokunmaya yöneltti.

Hâl böyle olunca her bir türbe ehlinin,
kendi şahs-ı manevisinde, hayatın
genelinde cem olunan sayısız iyi
hâllerin hangilerinden nasiplendiği,
kötü diye adlandırdığımız hâllerinden
kaçına muhatap olduğu sorusu bir
mıh gibi çakılıverdi aklıma ve zaman
onların zamanıyla benim zamanım
arasındaki mesafenin kaybolmasıyla
benim şimdimde kristalleşti.
Hümâ Hatun, benim annemden
geriye doğru kaçıncı nesilden
ninemdi? Doğarken hatırladığım
sarsıntı, Ebe Hatun’un beni tutan
ellerinin titremesinden olabilir
miydi? Şehzade Cem’in miydi ninniler
niyetine dinlediğim şiirler, yoksa
Şehzade Mustafa’yı boğan urganı
ören ben miydim?
Her soru yeni bir soruyu doğurarak,
kristalleşen zamanda görünür
hâle gelen mimarların, ustaların,
kalfaların, amelelerin muhtemel
hallerini kapsamaya başladı.

Giderek Muradiye Külliyesi’nin
mekânı, benim için özel tarihlerin,
hikâyelerin, hatıraların biriktiği, her
şeyiyle bana ait bir meskene dönüştü.
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Heidegger’in “Ne zaman ki iskân
ediliriz, ancak o zaman inşa
edebiliriz.” sözü, Hacı Bayram Veli’nin
tefekkür ırmağında yıkanarak “Ne
zaman ki iskân ediliriz, ancak o
zaman inşa ediliriz” şekline dönüştü.
Ben kurmadığım mekânda kurulan,
bilmediğim hatırlarda hatırlayan,
başkalarının zamanını kendi
şimdimde toplayıp kristalleştiren biri
oluverdim.

Sonuç niyetiyle

O andan itibaren, zihnim “Muradiye
Külliyesi Neyin Mimarîsidir?”
sorusunda bana lazım olan muhtemel
doğru cevabın açıklığına erişti.
Mimari de tıpkı dünya kelimesi
gibi, içinde yer aldığım boşlukta,
nesneler yoluyla üretilen işlevsel bir
özel boşluğun tanımı olmaktan çıkıp
seslerin, suretlerin, dillerin, hâllerin,
duyguların daha kısa bir ifadeyle

hayatın mimarisi olarak somutlaştı.
Bu esasta, Muradiye Külliyesi kendi
sorusunun cevabıydı.

Hayatlarını güzel ve doğru
imar edenler için, hüznün,
acının, üzüntünün, kırılmanın,
yaralanmanın... imara esas bu inşada
harçlardan bir harç olmaktan öte bir
önemi yoktu.
Ecdadımın bana vatan kıldığı bu
emsalsiz coğrafyada, müstesna
bir ada olarak Muradiye Külliyesi,
özümdeki Anadolu ruhunun
mimarîsinden ibaretti.

Fotoğraflar: Ömer Lekesiz Arşivi
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Kudret Ayşe Yılmaz

Bursa’daki ben,
bendeki Bursa
Yine buluşacağız ve sanki bu sefer uzun bir misafirliğe davetliyim. Ben özlemeye devam edeyim,
sen yine aynı şarkını söyle kaldığımız yerden.
Yaprak, defterimin arasında hepten yaşlansın.
Dinmez bir güzelliksin, üstelik de taptaze. Her
hâlin ahenge bakar. Dua Çınarı’nın duldasında bir
öğle uykusu umuduyla…

B

ursa; yeşil ipekten köyneğindeki işlenmiş düğmeleri tekmil kapalı, ılık
esintilerle huzur alıp veren
bir akşamüzeri seyrana çıkmış
zarif bir beyzade yahut bahar çiçekleri eteklerine karışmış, simli
aynası ile kusursuz yüzünü tetkik
edip duran, adımları yere düşen
yapraklar kadar hafif ve doğal,
yaşlanmaz bir hanımefendi misalidir.
Tarife mazi kokan bir tabloyla
başladım, çünkü Bursa’nın insana
benzeyen bir yanı olduğu, insan
yanı olduğu henüz ilk ziyaretimde dikkatimi çekmişti. Bir okul
gezisi için çıkmıştık yola ve sabah
ezanları okunurken Ulu Cami’ye
ulaşmıştık. Cami civarındaki ağaçlar uyuyor sanmıştım, öylesi bir
sükût… Niğbolu Zaferi’nin nişanı
olarak yaptırılan yirmi kubbeli,
Osmanlı’nın Anadolu’daki ilk
medeniyet mührü, hüsn-i hattın
kadim örnekleri ile baş döndürücü
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bir surete bürünmüş Ulu Cami’nin
içinde şırıldayan su ile doluyordu
tazelenmiş zihinlerimiz.

Medeniyet; taşların dahi sıralanışı,
boyanın dalgaları, renkler, sular,
akış, dokunuş anlamına gelmiyorsa tam olarak neydi! Hepsi Bursa’ydı. Bursa’daydık. Ulu Cami’nin
duvarına yasladım çocuk sırtımı.
İzledim. İzler hep letafete istikamet veriyordu. Duvarların rüzgâr
süzen boşluklarını, insanın kederle delinmiş bağrı zannediyordum.
Kentlerin şuuraltları, nefeslenen
ciğerleri olduğunu o gün bir kez
daha anlamıştım.
Anlamak tanımanın, tanımak sevmenin çok ötesine geçmek için bir
yol inşa etmeye benziyor.

Herkes basık tavanlı, eski otobüse
binince benim olmadığım fark
edilmiş. Öğretmenim aramaya
koyulmuş beni. Önce yol üzerine,
ardından bahçeye, en son cami
içine bakınırken o duvarın dibinde

Yeşil Bursa

görmüş beni. “Ayşe, seni bekliyoruz.
Gidelim mi?” diyen sesini işittim.
Elimden tuttu, şayet beni orada
bıraksaydı Bursa ile kaynaşmanın bir yolunu bulmam mümkün
olabilirdi zannederim. Uyumak
gibi bir hâldi başımdaki. Uyumdu.
“Yine geleceğim.” demiştim bir
elimde sımsıkı tuttuğum cam tespihi bırakırken ki diğer elim hâlâ
öğretmenimin elinde. Sıcacık eli.
Yaşamak ve sıcaklık arasında kurduğum o irtibat şimdi bile hatırımda. Camilerin de hayatları olduğuna inanmaya işte böyle başladım.
Avludaki koca çınar yapraklarını
dökmeye durmuş. Bu mevsim
de bitti, deyip takvim sayfalarını
vesika niyetine dağıtan bir sufiye
dönüşmüş. Yerdekiler anlasın; her
yaprak geçmiş bir günü, bitmiş
bir dostluğu, tükenmiş bir umudu
temsil ediyor demenin yolunu
bulmuş. Son anda öğretmenimin
elinden elimi kurtarıp bir yaprak
yakaladım. Kuru ama sağlam ve
güçlü. O yaprağı saklayacaktım,
böylece o günü de saklamış olacaktım.
Zaman bazen pek atik. Tak tik…
Tak tik… Atik…

Muradiye Külliyesi (Minyatür: Şükran Şavlı)

Marmara Üniversitesi’nde görev
yaptığım yıllara evrilmişti demler. Bursa’ya bir gezi düzenleme
kararı aldık. İşte devran dönmüş,
ömür kızıl nehirlere dolmaya
niyetli ve bu kez öğretmen ben,
öğrenci başkaları. Bir böceğin
kanatlarındaki hafiflik bu, derdim
de hafif. Dem koyulaşırdı durdukça, durdukça özlemiş miydim

Bursa’yı? Aynı mıydın Bursa?
Arkalara, öğrenciyken oturduğum
koltuklara doğru bir yere kuruluverdim. Maksat çocuk aklımla
keşfettiğim Bursa’yı, kusursuz bir
aralanışla yâd etmekti. Epeyce
başarılı oldum, elime aldığım cam
tespihten, elimi sımsıkı kavrayan
öğretmenimin sıcaklığı ve telaşına
dek her şey tamamdı.
Yaprak…

Çınarın emaneti…

Her şey, bir sonraya hazırlanırdı.
Yapraklar özler miydi koptuğu
dalları? “Zamanı geldi, özledin mi
dalında duldalandığın çınarı?”
diye fısıldıyorum ve devam ediyor
fısıldayışlar: “Ben özledim doğrusu.
Senin kadar özlemem elbet mümkün değildir. Gidiyoruz daha ziyade
derinleşmiş bir tanışmaya.”
Yine Ulu Cami’nin avlusundan
beri çizildi güzergâh. Cami içindeki aynı köşeye ilerledim. Sırtımı
yasladım. İlk karşılaşmamızdan
sonra sırtıma nice yükler binmişti,
değişmiştim. Oysa aynı serinliği
hissediyordum şimdi, “Sen hiç
değişmemişsin!” dedim. İçinden
kim bilir ne kadar gülmüştür de
çatırdamıştır taştan kalbi Ulu Cami’nin. Kokusuna daldım bu kez,
enfes bir hatırlayışa durularak
boşaldı aklım. “Keşke göndermesen
beni! Kalsam böylece. Sahi görüşmeyeli yazar oldum. Kitaplarım var.
Bir de sana benzeyen hikâyem…
Dağlardan kopup tespih olmuş bir
yılan taşının hikâyesi. Sen neler
yaptın? Solukların kesildi mi bazen
üzüntüden? Benim kesildi. Ya da
Bursa Günlüğü 15

ğişti tüm taşlar, nerelere sürükleniyor
insan ve nerede birikir kurulan tüm
hayaller? Kaynaklarda köpüren sular
başkalarının avuçlarına dolmuş. En
iyi yaptığım işi bulmuşum. Nadiren
karışmak insanların arasına, sabit
bir temel taşı olmak yüzyılı teyit istemeyen bir çeşmede. Başım serin.
Sessizce yaşamak sırrının silsilesine
eklenen küs ölmüş şairlerle hoş olmuş aram. O yaz akşamı Emirdağ’daki yeşil boyalı evimizde ablamla kurulmuşuz masamızın başına, köpüklü
kahvelerimizi yudumluyoruz. Hep
aynı düşünce, daha ne kadar yazma
şansım olacak ya da sabrım yaşayabilmeye…
Ulu Camii (Kaynak: travelogues.gr)

insanlar yanlış anladılar mı seni? Beni
anladılar. Yok Yok anlamadılar. Kimse
kimseyi anlamıyor hatta artık.” dedim.
Nice konuştuk bilmem. Az sonra bir
öğrenci gelip “Hocam gidiyoruz!” demese o köşede kalırdım yine.

İşte aynı çınar… Sarıldım. Büyümüştüm ama yine kavrayamadım gövdesini. “Yaprağını getirdim.” dedim. İnsan
olsa bu vefaya şaşardı. Nefes nefes
genişleyen bir kavuşma bu! “Ben kimseyi tanımam ki Bursa’da senden başka
canlı olan!” diyorum çınara.
Ezanlar karışıyordu bulutlara. Bulutların süze süze arındırarak akıttığı
yağmurlar Hakk sesini sindiriyordu
toprağa. Çiseleyen yağmur, ellerime
saçıyor okunan ezanları. Ses ile can
bütünleşiyor nihayet. Noktalar, yükseliş, ihtiyarlar, yapraklar, adımlar,
çınar ağaçları… Ahenktir bunun adı,
renklerin galip olduğu bir yeşil deniz
dalgalanıyor Ulu Cami’nin gölgesinde. Görüyorum. Dünya dönüyor, gün
yerini karanlığa bırakıp gidecek biliyorum. “Beni unutacaksın.” diyorum.
Sahnedeki şekiller yer değiştiriyor.
Bursa’da zaman hep yeşil, Bursa’da
ölüm hep sanata denk düşüyor.
“Gidiyoruz Ayşe Hoca’m.”

Kalamıyor insan aklının kaldığı yerlerde ve her yerde kalmıyor ki insanın
gönlü. Bir çengel isabetle saplanıyor
zihnime “Bugün hüzünlü ayrılıyoruz.
Davetini bekleyeceğim, unutma.” diyorum.
Unutuşa hücum ede ede akıyor zaman. Ben bunu akışta dağılırken fark
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Telefon çalıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin daveti bu.

Hiçbir yere kalkıp da gitmiyorken
Bursa’nın vefası bertaraf ediyor
mensubu olduğum silsilenin tesirini.
İnsanın içinde kurulur türlü çeteler.
Yavaş yavaş tükeniriz inşaların sonrasında. Unutmak için bile öğrenmek
gerekirmiş. Renklerin sesleri oluşmuş
ve şehirler şarkılar mırıldanırmış
eskiden beri ne kalmışsa aklında.
Bursa, sana anlatacaklarım bitmedi
diyor. Bursa, sana anlatacak daha çok
meselem var diyorum. Duyuyoruz.
Bu, üçüncü kavuşmamızdı. Bir hüzün
kuşatmış nefeslerini, seziyorum. Yorulmuş. Koynunda yaraları derin derin sızlamakta. “Oysa seni böyle bırakmamıştım ki…” diyorum; hoş, Bursa
da beni tezatlar içinde bulmuş olmalı.
Cumbalarda sönmeyen şakıyışlar
Muradiye Külliyesi’ndeki çeşmesinin
şırıltılarına karışıyor. Aynı şarkı bu.
Bildim. Soğuk ama titretmeyen bir
hava. Kedilerin keyfi heybetli, kahve
mis gibi şerbet ile sunulmuş. Yudumlar öyle aheste… Zaman yavaşladı, bir
kırılma şimdi bugünden yarına doğru
genişleyen.

Bursa’yı “Meşeli dağlar meşeli / İçinde
halı döşeli / Kül oldum aşka düşeli”
diyen bir türküden; Ahmedî’nin: “Her
tarafdan çınâr u serv-i sehî / Her yana
sünbül-ile behmendür” beyitinin
aruzu ile uzuyor bakışlarım servilere doğru. Ağaçlar, dallar, yapraklar,
çiçekler, meyveler her dem güzel de
ya serin gölgeli dağları… “Bugün de
sonbahardan süzülüp doğdu akşam /
Dağların yere indi koyu serin gölgesi
/ Uludağ etekleri al ipekten bu akşam
/ Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi

Ulu Camii, 1865, Pascal Sebah

/ (…) / Gözlerine vurunca kubbelerin
gölgesi / Öz cenneti gönlümde seyrettim ben bu akşam / Göklerde ne bir
nefes ne de bir kanat sesi / Uludağ
etekleri al ipekten bu akşam.” diyerek
taşıyor Ömer Bedri’nin dizeleri dilimden.
Sözün sihri ile Tanpınar da birliyor
Bursa’yı: “Bursa’da bir eski cami avlusu / Küçük şadırvanda şakırdayan su
/ Orhan zamanından kalma bir duvar
/ Onunla bir yaşta ihtiyar çınar / (…)
/ Bu hayale uyur Bursa her gece /
Her şafak onunla uyanır, güler / Gümüş aydınlıkta serviler, güller / Serin
hülyasıyla çeşmelerinin / Başındayım
sanki bir mucizenin / Su sesi ve kanat
şakırtılarından / Billur bir avize
Bursa’da zaman.” Attila İlhan ise “işte
bursa şehri secdeye varmış / dilsiz bir
kar dökülür işte uludağ’dan / işte kış
gecesi simsiyah bayrakları açılmış /
yeşilden süzülür kollarına bir kumru
iner” demekte.

Sırf şiir kılığında konuşuyorum Bursa
ile. Bir şehri sevmek, bir insana alışmaya benzemiyormuş. Gayreti yoktur
ki şehrin sevilmek için, o olduğu gibidir ya da bırakıldığı kadar. Bırakılınca
anlaşılır bir şehrin maziye terk edilemeyeceği. Bursa bu dem, hayallerimdeki huzura ulaşabileceğim bir memnuniyet limanı. Dingin bir keder hâli
yüreğimin derinliklerine gömülüp
gidiyor. Mecnun Leyla’yı herkes gibi
sevmedi, görerek dokunarak tanımadı. O sevdi. Sadece sevdi. Sadelikle...
İşte bazı şehirler de böyle sevilmeli.
Nihayet bir musikinin aydınlık notalarına yüklüyorum ağırlığımı. Yükse-

liyoruz. Bir uçuş zedelenmiş kartal
kanatlarıyla… İlahi bir sessizliğin
kapısı ardına dek açılıyor. Ya sen bende canlısın ya ben sende ölü. Ağaçlar
rüzgâra sarmış kollarını, sarmaşıklar
çiçeklerini saçıyor yolcuların yüzlerine. Hayret, bu şehir nasıl sığdırıyor
bunca güzelliği bağrına? Güzellik delilleri belirmiş köşelerde. Bu gizemli
devam, süratten nasıl kurtulmuş?

Münzevi hâli yürekleri ayıklar alır
günlük telaşlar içinden. Parlaklık
sonsuzluğa benziyor bu şehrin ışıklarında. Mistik bir cezbeleniş nakışların
nezaketine, çinilerin rengine karışmış. Edebi, mimari, bedii şaheserler
ile uygarlık tarihini şanına yaraşan
deha ordusuyla kuşatmış Bursa.

Bursa’da; değirmenleri çevire çevire buğdayları un eden ve kimileyin
çimenzarla çevrili sular dahi nam
salan yiğitler gibi rollere bürünmeyi
ödev bilmiş. Çok görmüş az söylemiş;
amma ne söylemişse tastamam öğretmiş. Bilinmez dertlere deva indirmiş,
vücuda zindelik ruha ferahlık vermiş
Leylek Pınarı akıyor. Gelmiş olmalı
leylekler. Zeyniler suyunu zemzem
sanırsın. Südlice’den içen sütü kesilmiş anaların memelerine apak
süt iniyor ve Irgandı Köprüsü’nün
ayakları altınlara batmış. Pırıl pırıl.
Yosuna, ağaca karışmış, canlı gibi
soluklanan yaşlı köprülere böylece
bel bağlamış gönül ferahı.
Lezzetli bir hatırlatış için fısıldayıp
duruyor tarihi, hatırşinas kulaklara.
Ninni mi bu? Uyusak mazide mi uya-

Muradiye Külliyesi

nırız? Yüksek bir algı, kadim bir zevk
ve cinsiyetten, ırktan öte insan kalışın
ipek yolu. Hayret gençmişim, oysa
çoktan karışmışım eski Rum evlerinin
taş yollarında seken çocuklara. Yeni
hiçbir şey uymuyor aklıma, her şekilde eskiyiz. Bir taş kadar, bir çini kadar
eski... Bir kaldırıma çöküp kalıyorum
işte. “Hadi gidiyoruz!” demese bu kez
kimse, orada kalsam bir taşa bağlasam bendimi. Bursa sadece bir şehir
değil, ben sadece bir insan değilim.
Aynaların sırrı, sırtlarındaydı ve
insanların sırrı yaşadıkları ya da
yaşayabilecekleri, sevdikleri şehirlerin hüznünde saklıydı. Vakit, Yeşil
Türbe’nin yemyeşil avlusunda çam
ağaçları gibi yükseliyordu incele incele. İnceliyor belki kimler geçse gölgesinden ve inceliyor onların gölgesine
kimler değse.

Osman Gazi, Orhan Gazi Türbeleri
ile bir kuruluş saklıyorsun bağrında.
Kubbelerinde kuş sesleri ölüme hiç
çarpmıyor. Çini gözleri içine işliyor
insanın. Eski bir kitabın kuvvetli üslubu, sağlam şirazesi gibi asılıyor omzuma. Osman Gazi, şehzade Orhan’a
öleceği dem diyor ya: “Bu şehri kan
dökmeden al!” Bursa’ya damlamasın
kan, aman Bursa kan kokmasın! Âşık
istidadı bu, sevgilinin eşiğinde cennet
kokusu duyan âşık ısrarı. Bursa’da
ölüm; gümüş kubbeli, çini döşemeli,
müreffeh ve ince sanatlı türbelerle
yaşasın. Mezar taşları sadece ölmeden ölenlerin anladığı lisanla konuşur
durur. Cem Sultan’a fısıldıyorum

özlemenin en ağır tesellisini: sabır.
Sabır kavuşturur mu ey yiğit şehzade? Sabır titretiyor zayıf düşmüş
kollarımı. Çilehanede bizzat pişen
Somuncu Baba’nın elleri şifa ve lezzet
pişirmeye devam etmekte. Dinmez
bir bereket. Ey Bursa; Geyikli Baba’yı
sırtında gezdiren o geyiğin ince bacaklarındaki güç dengesidir Keşiş
dağlarına ulaşan sesler ve gölgende
dahi Karagöz ile Hacivat söyleşir. Dört
bucaktan yetişmiş dervişlerle dolaşır feyze bulanmış ayakların kadim
eserlerde. Avuçlarımdan taşan dua ile
selamlıyorum uğradığım her türbeni.
Bitmiyor. Bitmiyorsun.
Bahçe sefası ile yürekleri aydınlatan
Bursa’nın mahfelinde satırlar dönüyor yine şevkle, talebelerin elleri
mürekkep kokuyor. Kâğıtlar aharlanmış, kahırlanmış. Yazılmalı. Bugünler
için yazılmış onca kelime. Okunmalı.
Henüz hiç bilmiyorken rüyada gördüğüm mekân: Saltanat Kapısı. İşte bunca bir devlet sana olan bağlılığım.
Hafifleyiş, huzur aşiyanı, titreşen dallardan tek yaprak düşmüyor, zaman
gümüş.
Yine buluşacağız ve sanki bu sefer
uzun bir misafirliğe davetliyim. Ben
özlemeye devam edeyim, sen yine
aynı şarkını söyle kaldığımız yerden.
Yaprak defterimin arasında hepten
yaşlansın. Dinmez bir güzelliksin,
üstelik de taptaze. Her hâlin ahenge
bakar. Dua Çınarı’nın duldasında bir
öğle uykusu umuduyla…
İki gözüm hoşça kal.
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Mehmet Nuri Yardım

SAFİYE
EROL'un

Bursa sevgisi
Safiye Erol; Türkçesi zengin, üslûbu kavi, fikir dünyası bereketli, ufku geniş bir
romancımız ve münevverimizdir. Romanlarını, hikâyelerini ve diğer eserlerini
okumak, anlattıkları hakkında kafa yormak gerek....

B

azı yazarlar vardır ki, ölümleri yeni doğumlara, vefatları
taze dirilişlere gebedir. Sonsuzluk diyarına göçseler de
eserleri ve hizmetleriyle, idealleri
ve hayalleriyle yine yaşamaya ve
aramızda bulunmaya devam ederler.
Safiye Erol da bu talihli kullardan ve
şanslı aydınlardan biri oldu.

2001 yılının sonbaharında o güne
kadar pek kimsenin tanımadığı,
edebiyat çevrelerinin bile neredeyse
unuttuğu bir romancıyla karşılaşmıştık. Adı Safiye Erol’du. Kubbealtı
Neşriyâtı, yazarın mahdut çevrede
bilinen ve okunan Ciğerdelen romanı başta olmak üzere Kadıköyü’nün
Romanı, Ülker Fırtınası ve Dineyri
Papazı romanlarını yayınlamıştı. Her
roman demir leblebi gibiydi. Sonra
Çölde Biten Rahmet Ağacı’nda yazar,
Asr-ı Saadet’i, Peygamber Efendimizin hayatını özlü bir biçimde anlatıyordu. Eserleri 2001’den itibaren
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Kubbealtı Neşriyâtı arasında çıkan
Safiye Erol külliyatını merhum Halil
Açıkgöz, titizlikle yayına hazırlamıştı.
Ve Makaleler kitabı... Erol’un bütün
makalelerini ihtiva eden 600 sayfalık
eser, Doğu ve Batı medeniyetlerini
yakından tanımış bir entelektüelin
ruh enginliğini, fikir zenginliğini ve
zekâ üstünlüğünü gösteriyordu. Bu
neşriyatın ardından güzel akisler
uyandı. Selim İleri, “Aşkı en iyi anlatan yazar”ın Safiye Erol olduğunu
belirtirken, edebiyat eleştirmenleri,
yazarın romancılığının Halide Edib’in
romancılığından altta olmadığına
dikkat çekiyordu. Daha sonraki yıllarda Sabahat Emir, Muhterem Yüceyılmaz, Beşir Ayvazoğlu, Mustafa
Kutlu, Prof. Dr. Kâzım Yetiş ve Prof.
Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Sema
Uğurcan gibi pek çok edebiyatçı ve
aydın, Safiye Erol’un eserlerinin ve
fikirlerinin önemi üzerinde durdular.
Gazetelerde ve dergilerde yüzlerce
yazı çıktı. Televizyon ve radyo prog-

ramları yapıldı. İstanbul, Ankara ve
Keşan başta olmak üzere birçok yerde toplantılar düzenlendi. Bu arada
yazarın hikâyeleri Leylâk Mevsimi
adıyla neşredildi. Safiye Erol, hikâyeciliğiyle de hatırlanmıştı. Benim kaleme aldığım Safiye Erol kitabı ise yazar
hakkındaki ilk biyografi kitabı oldu.
Daha sonra başka akademisyenler
ve yazarlar da romancımız hakkında
muhtelif kitaplar hazırladılar. Türkiye’de son yıllarda en çok konuşulan,
eserleri hakkında yazılan ve okunan
bir edebiyatçı olan Safiye Erol’dan
bugün artık herkes haberdâr. Birçok
üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı
bölümlerinde Ciğerdelen yazarı hakkında tezler yapılıyor.

Edebiyat dünyasının
yeni keşfi

Peki, kimdi Safiye Erol? Son 20 yılda
edebiyat çevrelerinin gündemine bir
anda nasıl olup da yerleşebilmişti?
Hayat hikâyesine kısaca bakalım:

1902’de Edirne, Uzunköprü’de doğan Erol, eğitim görmek üzere 13
yaşında Almanya’ya gönderildi. Lise
ve üniversiteyi bitirip doktora tezini
verdikten sonra 1926’da yurda
döndü. Millî Mecmua ve Her Ay gibi
dergilerde yazıları çıktı. 1938’de
Kadıköyü’nün Romanı, 1944’te Ülker
Fırtınası, 1941’de Selma Lagerlöf’den
Portugaliye İmparatoriçesi ve 1945’de
La Motte- Foque’den Su Kızı isimli
tercümeleri yayınlandı. Ünlü romanı
Ciğerdelen 1947’de basıldı. Önce Sâmiha Ayverdi ile daha sonra Kenan
Rifâî ile tanıştı. 1951’de yayınlanan
Kenan Rıfâî ve Yirminci Asrın Işığında
Müslümanlık kitabında felsefî bir incelemesi yer aldı. 1955’te Tercüman
gazetesinde son romanı olan Dineyri
Papazı, 1962’de Son Havadis gazetesinde Peygamberimizin hayatından
bazı safhaları anlattığı Çölde Biten
Rahmet Ağacı isimli eseri tefrika edildi. Muhtelif gazete ve mecmualarda
pek çok makalesi yayınlandı. 1 Ekim
1964 tarihinde Üsküdar Çiçekçi’de
vefat etti, Karacaahmet Mezarlığı’nda
toprağa verildi.

Safiye Erol, Nihad Sami Banarlı, Samiha Ayverdi, Sofi Huri ve Nezihe Araz

Doğu ve Batı kültürüne hâkim

Derin bir kültüre, zengin bir birikime ve kuvvetli bir üslûba sahip olan
Safiye Erol’un kitaplarında, Doğu ve
Batı’yı iyi tanıyan ama millî benliğini
de muhafaza eden bir Türk aydınının
güçlü ve sahici tahlilleri dikkati çekiyor. O, Tanzimat’tan sonra medeniyet
buhranı geçiren, kültür bunalımı
yaşayan insanımızın karşılaştığı çıkmazları, içinde bulunduğu açmazları
ve geçirdiği hafakanları görebilen
ender, uyanık şuur ve zekâ sahiplerindendi. Bu bakımdan zevkle okunan
romanları, bizleri meçhul zannedilen insanın hakikatine, eşyanın
mahiyetine ve maveranın manasını
idrak etmeye götürüyor. Metafiziğin
harikulâde sırlarını, kulağımıza ifşa
ediyor. Şüphesiz, bugünün aydınları,
dünkü münevverlerini yakından tanıdıkça, fikirlerini öğrendikçe ülkemizin meselelerine çok daha kalıcı, yerli,
kabul edilebilir ve akıllıca çözümler
üretebilecektir. Safiye Erol’un yedi
eseri, Kubbealtı Neşriyatı tarafından
19 yıldan beri yayımlanıyor.

Bursa’ya ayrı bir sevgi

Safiye Erol Edirneli’dir. Hayatı İstanbul’da geçmiştir. İstanbul’a bağlılığı
fazla, memleketine sevgisi ziyadedir.
Lâkin Erol’un en çok sevdiği üçüncü

Bursa, 1940'lı yıllar

yunca öyle de yaptı. Bazen ufak tefek
yolculuklara da çıktı. Edirne, doğduğu
topraktı. İstanbul en çok sevdiği,
bağlandığı şehir... Yeşil Bursa’yı da
görmeyi çok arzu ediyordu. Nitekim
ilk fırsatta, 1931 yılında gelip gördü
de. Henüz 29 yaşındaydı. Osmanlı’ya
başkentlik yapmış bu üç şehrin gönlündeki yeri bambaşkaydı.

Tahtakale, Bursa, 1940'lı yıllar

şehir Bursa’dır. Bunu romanlarında,
makalelerinde, hikâyelerinde ve diğer
çalışmalarında görebiliyoruz.

Safiye Erol, serâzât bir ruha sahip
olup herhangi bir resmî görev almamıştır. Çünkü yapamayacağını bilir.
Kayıt altına alınmak, belirli bir mesaiye tâbi olmak, âmirlere bağımlı,
memurlara hâkim olmak ona göre iş
değildir. O sadece okumalı, düşünmeli
ve yazmalıydı. Nitekim hayatı bo-

Evlendikten sonra yazmaya başladığı
ve üç dört yıl üstünde çalıştığı ilk
romanı Kadıköyü’nün Romanı’nda
Bursa’ya yaptığı seyahati de işler.
Safiye Erol, roman kahramanlarından
gazeteci Necdet’in gözüyle Bursa gezi
intibalarını, Bursa Bahçeleri’ndeki
mekân ve insanlarla anlatır.1

Tarihî şehirlerin maceraperest
seyyahı
Safiye Erol’un yazılarında ağırlıklı

1 Kadıköyü’nün Romanı, Safiye Erol, Hazırlayan: Halil Açıkgöz, Kubbealtı Neşriyâtı,
İstanbul, 2001, s. 54-60.
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olarak görülen şehir intibaları, tarihe
vurgun olan yazarın hassasiyetlerini
ve gözlemci bakışını da yansıtır. O,
şehirleri yüzeysel görünüşleriyle
değil, derin birikimleriyle sevmek
ister. Günlük ve gündelik varlıklarıyla
değil, geçmişleri ve hatıralarıyla ele
alır, öyle bakar. İstanbul’dan sonra en
çok sevdiği şehirler arasında doğum
yeri olan Edirne, yeşil Bursa ve Mevlânâ beşiği olan Konya da bulunuyor.
Dikkatle bakıldığında bu şehirlerin,
Osmanlı ve Selçuklu sanat ve kültürel
mirasını günümüze taşıdıkları, hatta temsil ettikleri fark edilir. Büyük
medeniyetimizin nefes alıp verdiği,
hatta canlı yaşadığı illerdir. Yazar,
âdeta bir dâüssıla yaşar bu şehirleri
gezerken. Çocukluğuna, geçmişine
döndüğünü hisseder. Mesela “Bursa
Bahçeleri” makalesinde Avrupa’da
birçok kaplıca gördüğünü ancak
bu şehirdeki kaplıcaların çok daha
‘zengin’, ‘mâmur’ ve ‘zarafet meşheri’
olduğunu anlattıktan sonra serenat
yaptığı Bursa’ya şu yakıcı ifadelerle
gönül düşürür:

çeği; çiçeksiz süs yapraklarından arap
saçı, taşkın ve isimlerini bilmediğim
diğer bir çokları... Saksılar havuz kenarına veya merdiven basamaklarına
dizilir, bahçenin bâzı mûtena yerlerine
süs için yerleştirilir, fakat seyyardır,
otelcimiz Halil Efendi’nin kucağında
taşınarak yer değiştirdiklerini gördüm.
Daha ne söyleyim. Bu cennet yavrusu
bahçede ne yok ki? (Asmalı çardağı
unutmayalım) Tabiatın bize nebat kisvesinde verdiği yüz bin ganîmet, fânî
hayat yolundaki en mâsum, en nâzik
ve sevimli canlılar.”3

Bursa’ya giden yolcu!

Safiye Erol arkadaşıyla

“Bursa yolcusu, haddim olmayarak bir
nasihatim daha var ve mühimdir. Şehirde câmileri, çarşıları, pembe, mavi,
fıstıkî tok yeşil evlerle hamamlarla bezenmiş girintili çıkıntılı, sâkin ve temiz
sokakları gez dolaş, bir güzel yorul.
Fakat sonra?.. Sonra Belediye karşısındaki Orhan Gâzi Câmisi’nin şadırvanlı
avlusuna gidersin.

“Fakat Bursa, canım Bursa, sen hepsinden şîrin ve sevimlisin. Senin hiçbir
kaplıcaya benzemeyişinin sırrı nedir
bilir misin? Sende huzur ve sükûn var,
sende henüz yıpranmamış bir tabiatın
cenneti var.”2

Ay çiçekleri

Erol, aynı yazıda Çekirge’de en güzel
bulduğu iki bahçeden, Saidiye ve
Gönlü Ferah otellerinin bahçelerinden sitayişle bahseder. Bu mekânları
tasvir ederken, sanki okuyucusunu
elinden tutmuş bu ıtırlı muhitlerde
gezdirir gibidir:

“Duvar kenarlarında nermin, zümrüt renkli saçlarını sallayan saray
süpürgeleri, henüz tomurcuk vermiş
ay çiçekleri. Yâsemin, hanımeli, sarmaşık kâh duvarlara, kâh ağaçlara
tırmanırlar, bâzı da birbirine dolanır,
girift bahçesi yetmiyormuş gibi aşağısı
da bostandır. Yeşillikler, çiçek açmış
narlar bahçe seddini aşar, dutlar hafif
rüzgârla al ve beyaz tânelerini yere
serper. Gelelim saksılara: Ah... Bunlar
ne şeker şeydir! En fakir bir saksı bile
gönlüme rikkat ve mahabbet verir,
ister ortadan kesilmiş beyaz sıvalı bir
2 Millî Mecmua, nr. 127, 15 Eylül 1931, s.
190-192; Makaleler, Safiye Erol, Hazırlayan: Halil Açıkgöz, Kubbealtı Neşriyatı,
İstanbul 2002, s. 45.
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Okuyucusunu, “Bursa’ya giden yolcu!
Çekirge’de Saidiye Oteli’nin bahçesinde bir kahve içmezsen yazıklar olsun
sana.” diyerek âdeta yönlendiren Safiye Erol, gönüllü mihmandardır. Şehri
süsleyen çiçeklere âşina, hatta âdeta
akrabadır. Her birini ismiyle bilir ve
söyler. Şehri gezecek olanlara şu candan tavsiyelerde bulunur:

Safiye Erol annesi İkbal Hanım'la

Safiye Erol akrabalarıyla

teneke, ister tahta fıçı olsun, saksı değil
mi? Yere dikilmeye kıyılmayan, tefrit
edilen bir fidan veya çiçeğin husûsi
ikâmetgâhı demektir. Türlü büyüklük,
biçim ve renkte saksılar var. Toprak,
sırlı, kulplu, kenarı tırtıllı vesâire....
Bunların asil ve nâzik sâkinleri: limon,
ortanca, karanfil, sardunya, küpe çi-

Orada Mustafa Efendi’nin kahvesi
vardır. Üç karış bir yer, mini mini, şîrin
bir içim su. Üç dört ağaç: Çınar, kavak,
servi, bir cüce çam: Çiçeklerden her
türlüsünü yukarıda sayıp döktüm ya.
Fazla olarak pembe ve mavi hanım
sümbülü, haşiş, hatmi, çiçek biberi,
taflan, ince oymalı yapraklarla tente.
Bahçe bir odadan büyük değildir.
Ancak üç beş kişinin oturacağı kadar
hasır iskemle ve ‘on dörtlük’ denilen
arkalıksız iskemleler var. Ortada baklava şeklinde bir havuz (hiç havuzsuz
olur mu?) içinde kırmızı balıklar. Ve
soğumak için üst yalağında hıyarlar,
gazoz şişeleri.
Bahçede birkaç tâne beyaz göğüslü
karlı beyazlı ton ton kedi, havuzlu
kenarından su gagalayan paçalı, güvercinler.”4

3 Millî Mecmua, nr. 127, 15 Eylül 1931, s.
190-192; Makaleler, Safiye Erol, Hazırlayan: Halil Açıkgöz, İstanbul 2002, s. 47-48
4 “Bursa Bahçeleri”, Millî Mecmua, nr. 127,
15 Eylül 1931, Makaleler, s. 48-49.

Yazar, Bursa’yı âdeta bir tablo yapar
gibi şahikalara ulaştırdığı yazının son
satırlarını şu coşkun ve sevdalı hislere ayırır:
“Bursa bahçeleri, sizi unutamam.
Gözüme nur, gönlüme nur, ömrüme
nur verdiniz. Has Türk’ün inzivâ ve
istirâhatinin nezih yerleri, dünyâlar
durdukça durunuz....”5

Tarih kokan şehirler
Safiye Erol, ülkesini baştan sona
sever ama bazı şehirlere tutkundur.
Onlara ölesiye bağlıdır... Maziden
ecdat kokusu taşıyan Edirne, Bursa
ve İznik gibi şehirler birer sevgili
gibidir gözünde. Onlarla konuşur
zaman zaman, hatta dertleşir, hâlleşir. Bu şehirlerin mîmarî eserleri,
‘gözünün nûru, gönlünün sürûru’dur.
Günün birinde, yazarın tahminine
göre 1950’li yıllar olmalı. Safiye Erol
ve Nezihe Araz Edirne’ye giderler.
Safiye Erol, Nezihe Hanım’a Selimiye
Câmii’ni gösterir ve “Bak bu benim
annem.” der. Ardından ekler: “Beyazıt
Külliyesi de babamdır.” Nezihe Araz
gülerek takılır can dostuna: “Mâşallah soy kütüğü seçmede pek gerilerde
kalmamışsın.”6
Bursa’yı farklı kitaplarında anan
yazar, sadece Makaleler kitabında
10 ayrı yerde bu güzel şehrimizden
sitayişle, muhabbetle ve hasretle
bahseder.

Makaleler’de “İsmail Hakkı Bursavî”
ve “Bursavî Hakkında” adıyla iki
önemli yazısı bulunan Safiye Erol, adı
Bursa ile özdeşleşen bu büyük âlim
ve müfessir hakkında son derece
mühim tespitlerde bulunmaktadır. Bu
yazılarında Bursavî’nin hayatı, fikirleri ve eserleri üzerinde duran Safiye
Erol’un Bursavî ile Gazâlî arasında
yaptığı benzetme büyük önem arz
ediyor. Şöyle diyor romancımız:
5 Millî Mecmua, nr. 127, 15 Eylül 1931, s.
190-192; Makaleler, s. 49.
6 “Gözümün Nûru”, Son Havâdis, 6 Temmuz 1961; Makaleler, s. 236.

Heykel, Bursa, 1930'lu yıllar

Safiye Erol'un evine bilgilendirme levhasının asılması

“Ben hazretin meşrebini İmam
Gazâlî’ye benzetebilirim. Her ikisi de
İslâm dîninin yüce önderleri, evvelâ
‘tahkik’ sonra ‘mükâşefe’ yolunun emsalsiz sultanlarıdır. Yâni ilk tecelliden
işe girişerek ‘ilk tecelli (vahiy) mânâsınadır. Berzahlar geçerek menzili
seçenlerdir.”7

sevgisini dile getirdiği Makaleler
kitabını satır satır okursak bu engin
görüşlü, büyük yazarı daha yakından
tanımış olacağız.

Safiye Erol; Türkçesi zengin, üslûbu
kavi, fikir dünyası bereketli, ufku
geniş bir romancımız ve münevverimizdir. Romanlarını, hikâyelerini ve
diğer eserlerini okumak, anlattıkları
hakkında kafa yormak gerek. Bursa

7 Son Havâdis, 9 Ağustos 1961, Makaleler,
s. 254.
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Metin Savaş

Türk romanında Bursa:

Hilmi Ziya Ülken’in “Yarım Adam”
adlı romanından Bursa’ya bakış
Hilmi Ziya Ülken’in Yarım Adam romanı, ilk
sayfalardaki Sirkeci’den
hareketle başlayan
vapur yolculuğu dışında,
baştan sona Bursa şehrinde geçmektedir...
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A

şk Ahlâkı, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Varlık
ve Oluş, İslam Felsefesi gibi
kitaplarıyla tanıdığımız Türk
düşüncesinin büyük ismi Hilmi Ziya
Ülken’in Anadolucu olduğu bilinir
fakat onun aynı zamanda bir roman
yazarı da olduğu, üstelik üslûp sahibi, güçlü denebilecek bir roman
yazarı olduğu pek bilinmez. Ülken
“İnsan Meddücezri” ortak başlığıyla
dizi roman kaleme almıştır. İnsan
Meddücezri dizisinin ilk romanıysa
“Yarım Adam” adını taşıyor. İlk kez
1941 tarihinde yayımlanmış olan
bu romanın kurgusu 1919 yılında,
Mütareke döneminde, işgal ordularının İstanbul’u kasıp kavurdukları o
karanlık atmosferle başlar. Romanın
başkarakteri Mehmet Demir tahsilini
Almanya’da tamamlayarak İstanbul’a
dönmüş genç bir entelektüeldir.
Konaklarda büyümüş, payitaht İstanbul’dan kalkıp da Almanya’ya kadar
gittiği hâlde Anadolu’yu hiç görmemiştir. Kendi ifadesiyle memleketine
yabancı bir konak çocuğudur. Yarım
Adam romanı Mehmet Demir’in
Sirkeci’den hareket eden Nilüfer vapuruna binmesiyle başlıyor. Romanın
ilk sözcüğü Nilüfer adıdır. Böylelikle
yazarımız Ülken, daha ilk kelimeyle
okurunu Bursa’ya hazırlıyor. Altı
aylık bir süreyi kapsayan roman kurgusu içerisinde Mehmet Demir ile
Nurünnisa adlı bir genç kızın Bursa
muhitlerindeki aşkına, iç dünyasında
Doğu-Batı çelişkisini yaşayan genç bir

Hilmi Ziya Ülken

entelektüelin bunalımlarına, Kuvayı
Milliye hareketinin henüz yeni yeni
filizlendiği, memleket hürriyetinin
akıbetinin şimdilik belirsiz kaldığı
sıkıntılı günlere tanıklık ediyoruz
okur olarak.

Nilüfer vapuru Sirkeci’den Mudanya
Limanı’na yol alırken yolcular tedirgindir, çünkü savaştan kalma serseri
mayınlar hâlâ su üstünde yüzmektedir. Kaptanın en ufak bir dikkatsizliği
vapurun batmasına yol açabilir. 1919
yılındaki o kasvetli havayı Ülken

romanın hemen başındaki mayınlı
deniz yolculuğu üzerinden yansıtıyor.
Roman karakterleri işgal altındaki
memleket kaygısıyla kâh karamsar
kâh umutludurlar. Her biri bu çelişik
duygular yüzünden kendilerini tam
hissedemezler. Romanın adının Yarım
Adam olmasının sebebi de budur
zaten. Mehmet Demir bir miras meselesi vesilesiyle İstanbul’dan Bursa’ya
geçmek durumunda kalmıştır. Mehmet Demir ömründe ilk kez Anadolu’yu görecektir. Daha öncesinde Anadolu’yu hiç görmemiş olması onun
gizli bir utancıdır. Mehmet Demir
vapurda iken Nurünnisa adlı Bursalı
kızla tanışır. Mudanya limanına vardıklarında karaya beraberce ayak basarlar. Almanya görgüsüyle yetişmiş
olan Mehmet Demir iki dünya arasında mukayesede bulunmaya yetenekli,
sorgulamaya meraklı, kendisini de
eleştirebilecek derecede dürüst bir
karakterdir. Türk kızlarıyla konuşmayı pek beceremez. Mektepliyken
Alman kızlarına alışmıştır. Buna rağmen Nilüfer vapurundaki kızları ve
bilhassa Nurünnisa’yı görüp tanıyınca
Türk kızlarına dair ilk izlenimi şöyle
olur: “Bir Garplı kadın kadar tabii,
fakat bir Hintli begüm gibi örtülü.”

İstanbul’un Fatih semtinde zengin
bir tüccarın oğlu olarak büyüyen
Mehmet Demir’in gözünde Nurünnisa
Anadolu’yu temsil etmektedir. Hilmi
Ziya Ülken’in Anadolucu olduğunu
düşünürsek, roman kurgusundaki
vapurun adını da hesaba katarsak,
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Yarım Adam’daki ilk göstergeleri yakalamış oluruz. Nurünnisa ve Nilüfer
isimleri Bursa üzerinden Anadolu’yu
işaret ederler. Romanımızdaki esas
oğlan ile esas kız vapurda tanışıp da
Mudanya Limanı’nda trene bindiklerinde birbirlerini Bursa’da tekrar
bulacakları umudunu taşırlar. Nitekim daha sonra Mehmet Demir, Nurünnisa’nın babasıyla da tanışacak ve
onun babasıyla birlikte Bursa’da bir
gazete çıkarmaya koyulacaktır. Romanın olay örgüsü bu yazımızın konusu
uyarınca bizi ilgilendirmiyor. Biz bu
yazı dizimizde birkaç Türk romanına
Bursa görüntülerinin nasıl yansıtıldığını ele almaya çalışacağız. Yazı
dizimize Ülken’in eseriyle başlıyoruz.
Roman metninde dekovil diye geçen
tren, yılankavi devirlerle zeytinlikler
arasından ağır ağır ilerler ve büyük
kavislerle tepeleri aşıp göz alabildiğine yemyeşil Bursa Ovası’na ulaşır.
Dekovilin camlarından yolcuların
gözlerine çarpan durgun sular, kurbağalar, yer yer ufak bataklıklardır. Tren
şehre yaklaştığında ise sımsıkı ağaçlıklı bahçeler yolcuları karşılar. Burada sanki trenden elinizi uzatsanız
ağaç dallarındaki meyveleri koparabilecekmişsiniz duygusuna kapılırsınız.
Meyve dolu ağaç dalları tren vagonlarına sürtünmektedir. Romanın anlatıcısı bu vagonlara çarpan ağaç dallarını sırnaşık kadınlara benzeterek
hoş bir metafora yöneliyor. Trenimiz
ikindi vakti istasyona varınca Mehmet Demir genç kızla vedalaşarak bir
kupa arabasına biner ve Setbaşı’ndaki
otellerden birine yerleşir.
Edebiyat sosyolojisi uzmanı Fransız
Gisele Sapiro, edebiyat sosyolojisinin
amacının, edebî olguları toplumsal
olgular şeklinde incelemek olduğunu belirtiyor. Bu meyanda edebiyat
yapıtları coğrafyayı da mercek altına
alırlar. Edebî eserlerdeki her unsur,
her tasvir, her ayrıntı bir belge niteliğindedir. Çünkü herkes bilir ki
sanatçıların gözlemleri kuvvetli ve
sağlamdır. Yarım Adam romanının
ilk sayfalarından itibaren Bursa’ya
dair ayrıntılarla yüzleşiyoruz. Tren
katarının kıvrıla kıvrıla arasından
geçtiği zeytinlikler, yeşil Bursa Ovası ve bataklıklar bizlere o zamanki
Bursa’nın tabiat canlılığını gösteriyor.
Yine bu ilk sayfalardan öğreniyoruz
ki Setbaşı muhiti oteller mevkiidir ve
istasyondan buraya kupa arabalarıyla
gidilmektedir. Şimdiki nesil, meraklı
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değilse, kupa arabası nedir bilmez.
İşte edebî eserler yeni nesil okurlara
da geçmiş zamanlar hakkında birtakım fikirler verir, eski zamanların
yaşantısını tanıtır.

Setbaşı’ndaki otelin penceresinden,
sabah uyandığında, Bursa manzarasını seyreden Mehmet Demir’in
ilk gözüne çarpan şey çakıl taşları
arasından kıvrılarak uzayıp giden
Gökdere’dir. Gece yağmuruyla ıslanmış olan yapraklar sabah güneşi ışıklarıyla parlamaktadır. Mehmet Demir
bu güneşli manzara karşısında ister
istemez bir kıyaslamaya girişerek
Almanya’nın insanı ısıtmayan güneşini hatırlar. Oysaki buradaki memleket güneşi Bursa ovasına yayılırken,
Mehmet Demir’in ifadesiyle, eşyaya
dalgalı renkler vermektedir. Kuzey
Avrupa bayındırdır ama iklimi orada
yaşayanları sarıp sarmalamaz. Anadolu güneşiyse, memleketin bütün o
yoksunlukları içinden insanı kucaklar.
Kahvaltı sonrasında şehri dolaşmaya çıkan kahramanımız, Kapalıçarşı
tarafına uzanır. Burada gördükleri
bıçakçılar, manavlar, yazmacılar
ve Ulu Camii civarındaki kahvehanelerdir. Mehmet Demir’e her şey
buralarda renkli ve mânâlı görünür.
Büyük çınarların gölgelerinde dikilerek şadırvan seslerini dinler. Akşama
kadar şehri dolaşarak her köşesinden
kendine ayrı bir zevk çıkarır. Şehirdeki bütün çehreler Mehmet Demir’e
rahat ve sükûnetli görünmektedir.
Sanki yüzyıllardan beri burada her
şey yerli yerindedir. Roman karakteri
Mehmet Demir üzerinden verilen bu
izlenimler Hilmi Ziya Ülken ile Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın Bursa’ya bakışının
özdeşliklerini kanıtlıyor. Tanpınar da
bilindiği üzere meşhur bir şiirinde
“her şey yerli yerinde” demektedir.
Mehmet Demir’in bakış açısıyla; buralardaki çınarların diplerinde sıcak
şadırvan sesleri ve sessiz sedasız
yaşayan insanlar vardır. Kaldı ki Tanpınar da “Bursa’da Zaman” adlı şiirinde çınarları, gölgeleri, su seslerini
bir asude dinginliğiyle betimler. Nihayetinde Tanpınar da Ülken de aynı
Bursa görüntülerini neredeyse tıpatıp
aynı algılayışlarla tasvir ederler.
Mehmet Demir akşam karanlığı
çökünce Emir Sultan Mahallesi’ne
geçecektir. Bu eski Müslüman semtinde dindarlık ve tevekkül havasını
yakalar. Sokak lambaları pusludur.
Kahramanımız akşamın bu ilk saatin-

de tenhalaşan sokaklarda gezinirken
Anadolu’ya ait en derin izleri arayarak memleketin kültür kodlarını çözmeye yeltenir. Almanya’dan dönmüş
bir genç entelektüelin arayışlarıdır
bunlar. Neden sonra kahramanımız
kuytu bir yerde hem bakkala hem
kahvehaneye benzeyen tuhaf bir
mekân bulur. Bu tuhaf dükkânda
kumarbazlar, akşamcılar, ehli keyifler
bir aradadır. Avrupa’dan yeni dönmüş
olan kahramanımız kendisi için biraz
meçhul kalmış bu Anadolu şehrini
tanımak ve taptaze fikirlerle fethetmek arzusundadır. Mehmet Demir
kahvehanede iken birbirlerine pek
benzemeyen birkaç kişiyle tanışır. Ve
hatta kahvehaneye tüfekçileriyle beraber eşraf kılıklı Belediye Reisi Seyit
Ağa da girer. Romandaki bu sahneden
öğreniyoruz ki bizim bugün güvenlik
görevlisi ya da koruma dediğimiz
kadronun yerinde o zamanlar tüfekçiler bulunuyormuş. Ansızın çıkıp gelen

Belediye Reisi kahvehanedeki dostlarıyla kâğıt oynamaya koyulduğunda
tüfekçilerden biri de kahvehane kapısını tutmaktadır.

Mehmet Demir ertesi gün (roman
metninde adı verilmeyen) bir hana gider. Şehrin hemen dışındaki bu yolcu
hanının orta avlusuna muhacir arabaları dizilmiştir. Yolcuların konaklama
yeri olmasına karşın hanın üst katındaki sıra sıra odaların içleri tepeleme
eşya doludur çünkü hanın üst katı
alışveriş mekânıdır. Kapılara asılmış
halılar, kırık camlar ve paslı gaz lambaları kahramanımızın dikkatini çeker. Bursa’da tanıştığı kişiler Mehmet
Demir’i daha sonrasında bir Bursa
evine götüreceklerdir. Evin bahçe kapısı yeşil boyalıdır. Bahçe kapısından
evin selamlığına giden çakıl döşeli
daracık yolun üstü sarmaşıkla kaplıdır. Daracık yolun iki tarafına karanfil
ve begonya saksıları dizelenmiştir.
Yolun az ötesinde renkli çiçeklerin

çevirdiği bahçe havuzu vardır. Rüzgâr
estikçe yasemin ve hanımeli kokusu
etrafa saçılmaktadır. Bahçenin içinde
birkaç tane de kameriye bulunmaktadır ki kameriyelerden kokuları insana
baygınlık veren kehribar gibi sarı
sarı salkımlar sarkmaktadır. Havuz
başında bir masa, kocaman karpuzlar,
iri şeftaliler ve fıskiyeler cümbüşü
görülmektedir. Evin müştemilâtından
camekânlı bir odada ise eski tertip
köşe minderleri, kireç badanalı duvarlar, Rum kalfalar, duvarlarda lâle
çizimleri, yaldızlı bir ayna, konsol
üzerindeyse Mısır’dan ve Venedik’ten
gelmiş birtakım objeler. Konsoldaki
oymalı Priyol masa saati tik tak işlemektedir. Mehmet Demir’in ziyaret
ettiği bu ev Kurdoğlu adında bir müteşebbisin evidir. Nilüfer vapurundaki
Nurünnisa işte bu Kurdoğlu’nun kızıdır. Nurünnisa’nın bir de Fahrünnisa
adında ablası vardır.
Yarım Adam adlı bu romanda, 1919

Çekirge, Bursa

yılının Bursa yaşantısı hakkında daha
pek çok malumat buluyoruz. Bütün
bunlar, Gisele Sapiro’nun da dediği
gibi, birer sosyolojik veridir. Richard
Hoggart, edebiyat eserinin tanıklığı
olmaksızın, sosyologlar, toplumun
bütününe karşı kör kalacaklardır,
diyor. Alan Swingwood ise; edebiyat
eserinin bireye ve topluma tutulan
bir ayna olduğunu kabul etmekle
birlikte, aynadan ibaret bulunmadığını, edebiyat eserine alelâde belgesel
gibi bakılamayacağını ve edebiyat
eserlerinde asıl önemli olan şeyin
öz olduğunu belirtir. Özden kastettiğiyse edebiyat metnindeki anlamın
özüdür. Bu öz çok yönlüdür. Yazarın
veya romandaki karakterlerin bakış
açıları, duygu ve düşünceleri, açıkça
ortada duran muhtelif olgulara farklı
yorumlar getirebilmeleridir. Ülken’in
Yarım Adam romanında, biz okurlar, o
zamanki Bursa’ya dair düşünceleri de
buluyoruz. Şehrin içinde sayılabilecek
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tabakhaneler çirkin görüntülere yol
açmaktadır, bu tabakhanelerin çevresindeki yoksul mahallelerin ortamı
sağlıksızdır. Roman karakterlerinden
biri tabakhanelerin kapatılarak şehrin dışına fabrika kurulması gerektiğini söylediğinde, bir diğer roman
karakteri bu öneriye karşı çıkar, çünkü tabakhaneler kapatılırsa yoksul
insanlar işsiz kalacaklardır. Fabrikanın toplayacağı işçi sayısı tabakhanelerde çalışanların toplamının altında
kalacaktır. Roman kurgusu içinde
böylece Bursa şehrinin iktisadi manzarasına da değinilmekte, birtakım
karşıt düşünceler roman karakterleri
vasıtasıyla çarpıştırılmaktadır.

Kurdoğlu ailesinin iki kızının ev içindeki giyimlerine bakalım şimdi de:
Nurünnisa’nın sırtında kurşuni yün
ceket, altında beyaz keten eteklik
vardır. Fahrünnisa ise pembe ipekten
kolları kırmalı, beli dar, yerlere kadar
sarkan uzun bir elbise giyinmiştir; belindeyse ipek kemer vardır. Büyük kız
Fahrünnisa daha süslü püslü, küçük
kız Hayrünnisa daha sade giyinmektedir. Mehmet Demir bu giyim tarzlarındaki tezadın iki kız kardeşteki
karakter farkını yansıttığı hükmüne
varacaktır. İşte böylece 1919 senesindeki nispeten varlıklı Bursa kızlarının
giyim kuşamları konusunda da azıcık
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Emir Sultan (Çizim: Mary Adelaide Walker)

fikir sahibi oluyoruz. Kahramanlarımız bir gündüz saatinde Tophane
Meydanı’na çıktıklarında gözlerinin
önünde alabildiğine uzanan Bursa
Ovası’na bakarlar. Havada boğucu bir
sıcak vardır. Bereketli ova yemyeşil ve
canlıdır. Bu bereket âdeta hiçbir insan
emeğine ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden yeraltından fışkırmaktadır. Ne
var ki sokaklar bomboştur, ova terk
edilmiş gibidir, tabiatın verimliliğine
ters düşen bir hareketsizlik baskındır, bunun nedeniyse Bursa’nın artık
Yunan işgaline uğrayacak olmasıdır.
Yarım Adam kişilerin buhranlarıyla
vatanın ıstıraplarını kaynaştıran
kasvetli bir romandır. Bursa, Mehmet
Demir’in vapur ve tren yoluyla şehre
gelişinden sonra işgal edilmiştir. Ve
artık şehirde çıkrıklar işlemiyor, kozahaneler öbek öbek insanla dolmuyor, dere kenarları kaynaşmıyor, şehir
halkı münzevi köşelerde sessizliğe
gömülüyordur. Edebiyat sosyolojisindeki anlamın özü kavramı biraz da
budur. Kuvayı Milliye direnişi başlamıştır. Bursa’nın tezgâhları Batı’nın
makinelerine ve silahlarına karşı
yorgun bir dirençle, çıkrık seslerinden ilâhiler okuyarak didinmektedir.
Roman metninde tezgâhların tıkırtılarının ilâhilere benzetilmesi anlamın
özü dediğimiz durumdur. Düşman
işgalinin arifesinde Mehmet Demir

her hafta başında kurulan Tophane
yolundaki semt pazarına uğradığında
halkın yoksulluğuna bir kez daha
tanıklık edecektir. Cihan Harbi’nin
darbeleridir orada görecekleri. Erkeklerin cepkenleri tozludur, köylülerin satmak için getirdikleri ürünler
çok ucuzdur, zira millette para kısıtlıdır, yaşlılar sakat ve çocuklar sıskadır.
Paçavralara bürünmüş bu çocukların
cılız bacakları değnek gibi sallanmaktadır. Mehmet Demir bir pazarcıya
“Niçin her şey bu kadar ucuz?” diye
sorduğunda şu karşılığı alır: “Köyde
iş yok. Köylüler gırtlaklarına kadar
borçlu. Faizciler yüzünden tarlasını
evini satıyor.” Bursa Ovası’nın verimliliğiyle ters düşen bir sefalet söz
konusudur. Ve aynı Bursa Ovası’nın
kır bahçelerindeki kahvehaneler karanfil ve gül saksılarıyla doludur, bu
kır bahçelerinin kıranta saçlı kedersiz
müşterileri, yoldan geçen güzel kızları seyrederek vakit öldürmektedirler.
Meskenetli zamanların tezatları çok
yönlüdür. Memleket harap iken, iyi
kötü varlıklı olanlar çalışıp üretmek
yerine kır bahçelerinde keyfe dalmıştır. Mehmet Demir o sorgulayıcı tavrıyla bir arkadaşına şöyle diyecektir:
“Tembellik bizi bir kurt gibi kemirdiği
zaman, hiçbir deva buna çare bulamaz. Felâket, bütün çocuklarıyla içimizde konaklıyor.”

Almanya’da yetişmiş olan Mehmet
Demir, müspet ve menfi taraflarıyla
artık memleket gerçeğini öğrenmeye
başlamıştır. Yasemin kokuları ve fıskiyelerin cümbüşü içindeki cennet Bursa, bir madalyon gibi iki yüze sahiptir.
Kemal Karpat “Edebiyat Memleketi
Keşfediyor” alt başlıklı bir yazısında
(bizim özetlememizle) şunları söylemektedir: “1919-50 yılları Modern
Türk Edebiyatı’nın Anadolu’yu ve
Anadolu insanını keşfettiği yıllardır.
İttihat ve Terakki döneminde Tanin
gazetesi muhabirleri ilk kez Anadolu’da Tanin başlığı altında röportajlar
yayımladı. Anadolu sanki ilk kez keşfedilmiş bir ülke gibi yabancı gelmişti
İstanbul’a. Fakat Kurtuluş Savaşı’nda
Anadolu’da yüzyıllardan beri unutulmuş insanların bizden olduğu
anlaşıldı. Yahya Kemal’in belirttiği
gibi, edebiyatçılar ülkeye Çamlıca ve
Tepebaşı’ndan bakmak yerine Metristepe’den bakmaya başladılar.” Nitekim Almanya’da okumuş İstanbullu

roman kahramanımız Mehmet Demir
de Anadolu’yu temsil eden eski başkent Bursa’ya Tophane Tepesi’nden
bakarak bir keşfe girişmiştir.

Romanımızın sonlarına doğru bir mahalle yangını da betimleniyor. Yangının nasıl çıktığı belirsizdir. Karanlığın
içinden kıvrılan alevler, dil gibi uzanmaktadır. Yazarımız burada ağzından
ateş saçan ejderhaya göndermede
bulunuyor. Alevler eski yapıları yalayıp yutar. Mahalle halkı korkunç alevleri, sığınabildikleri yerden çaresizce
seyre koyulmuşlardır. Çıplak omuzlu
kadınlar gece vakti takunyalarla evlerinden kaçmaktadırlar. Köhne direkler çatırdayarak çökerken, evlerin
çatıları alevlere teslim oluyor. Yangın
büyük bir hızla yan mahalleye sıçradığında ortalığı boğucu dumanlar
kaplar. Tulumbacılar cehennem dili
dehşetiyle uzanan alevlere cesaretle
saldırmaktadır. Roman metnindeki
ifadelerden anlıyoruz ki geleneksel

Setbaşı Köprüsü, Bursa (Kaynak: IRCICA)

tulumbacıların yanı sıra modern itfaiye teşkilatı da hazırdır ve yangın
mahallini kordonla çevirmektedir.
Neyse ki fecre doğru yağmur yağar ve
alevlerin öfkesini dindirir. Hilmi Ziya
Ülken’in Yarım Adam romanı, ilk sayfalardaki Sirkeci’den hareketle başlayan vapur yolculuğu dışında, baştan
sona Bursa şehrinde geçmektedir.
Arada bir mesirelere gidilir. Ülken o
güçlü üslûbuyla bu romanda 1919 yılı
Bursa’sını okurlarının gözleri önüne
seriyor. Kemal Karpat’ın edebiyatta memleketin keşfi olarak verdiği
1919-1950 yılları arasındaki tarih de
zaten Yarım Adam romanının anlatı
zamanıyla uyuşmaktadır. Ülken’in
Yarım Adam adlı eseri, ilk olarak 1936
senesinde Cumhuriyet gazetesinde
tefrika edilmiş, 1941 yılında ise Şirketi Mürettibiye Basımevi tarafından
İstanbul’da neşredilmiştir. Günümüzde ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları arasından çıkmaktadır.
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R. Ruveyda Okumuş

Bursa’da
Refik Halid

Bursa, Refik Halid’in
ilk defa 1908’de ziyaret
ettiği bir şehirdir. O yıllarda henüz genç bir muharrir olan Refik Halid
Tercümanı-ı Hakikat
gazetesi adına, II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte
oluşan hürriyet ortamını
müşahede etmek
amacıyla Bursa’ya
gelmiştir.
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Y

eni İstanbul gazetesinin
26 Nisan 1950 tarihli
nüshasında bir ilan dikkati
çekmektedir. Bu ilana göre
“Memleket hikâyeleri” müellifi Refik
Halid, gazete adına Anadolu’da uzun
bir seyahate çıkmıştır. Bu seyahatlerinde edindiği gözlemleri üzerine
kaleme aldığı yazılarını da gazete
ilandan bir gün sonra yayınlamaya
başlayacaktır. Gazetede yer alan
ilanda, tefrika halinde neşredilecek
olan bu yazılarla ilgili şu bilgiler paylaşılıyor: “Refik Halid, 40 sene evvel
dolaştığı yerlerden edindiği intibaları,
sanatının şahikasına çıkan bir uslûpla
bizlere aksettirmektedir. Bu büyük
röportajlar, sadece şehirlere inhisar
etmemekte ve ücra, ıssız ve yolsuz
köyleri de içine almaktadır.” Anadolu’daki seyahatlerinde Refik Halid’in
yazılarını göndermeye başladığı yer,
aynı zamanda onun ilk durağı olan
Bursa’dır.
Bursa, Refik Halid’in ilk defa 1908’de

ziyaret ettiği bir şehirdir. O yıllarda
henüz genç bir muharrir olan Refik
Halid Tercümanı-ı Hakikat gazetesi
adına, II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte
oluşan hürriyet ortamını müşahede
etmek amacıyla Bursa’ya gelmiştir. Bu
seyahatinden tam kırk iki yıl sonra,
1950 senesinde, bu sefer altmış yaşına merdiven dayamış olarak Bursa’yı
tekrar ziyaret etme imkânı bulmuştur. O sıralarda Yeni İstanbul gazetesinde muharrir olan Refik Halid hem
1950 Bursa’sını hem de gençliğinde
geldiği II. Meşrutiyet Bursa’sını kendine has üslubu ile anlatmıştır. Onun
Bursa izlenimleri Yeni İstanbul’da 5
tefrika yazı olarak yayınlanmıştır.1 Bu
yazımızda, Anadolu’daki seyahatlerden hareketle edebiyatımızın üslup

1 Refik Halid’in Yeni İstanbul’da yayınlanan Memleket Yazıları’nın tamamı için bakınız: Refik Halid Karay, Memleket Yazıları
2, Kırk Yıl Evvel Kırk Yıl Sonra Anadolu’da,
Haz. Tuncay Birkan, İnkılap yay., İstanbul,
2014.

abidesi olarak görülen Refik Halid’in
Bursa intibalarına yer vereceğiz.

Refik Halid’in anlattığına göre, 1908
yılında Tercüman-ı Hakikat gazetesi
muharriri olarak ve gazeteden aldığı
on mecidiye harcırah ile Bursa’ya
varmak için yola koyulmuştur. Kendisi öncelikle o sıralarda pek de
yaygın olmayan bir eşya olan bavul
tedarik eder. Ardından başında fes
elinde bastonu ile Yunan bandıralı
bir vapura binerek Mudanya’ya doğru yola çıkar. Vapurun birinci sınıf
mevkiinde yolculuk etmektedir. Öğle
vakti kurulan sofrada yemek yer.
Mudanya’ya vapur ikindi üstü varır.
Demiryolu ile Mudanya’dan Bursa’ya
ulaşır. Bursa’da tanıdıkları olan bir
şeyhin bulduğu tekkeye misafir olur.
Tekkenin şeyhi o sırada İstanbul’da
Evkaf’ta memurdur ve yerine halifesi olan bir zat bakmaktadır. Onu
karşılayan derviş bavulunu itina ile
alarak kalacağı odayı gösterir. Odanın
duvarlarındaki yazılardan tekkenin
bir Kadirî Tekkesi olduğunu düşünmektedir. Üzerinden uzun yıllar
geçtiğinden, adını hatırlayamadığı
tekkeye girdiğinde gördüğü ilk intibalarını şöyle aktarır:
“Gençliğimin ilk Bursa seyahatimde
-Şeyh Efendi İstanbul’da idi; zaten
Evkaf’ta memurdu, yerine halifesi olan
bir zata bırakırdı- önümde derviş,
her basamağı ayrış ses çıkaran bir
nevi armudî ve iptidai, aynı zamanda
muazzam bir musiki aletine benziyen
merdivene tırmanmaya başladım.
Basamaklar piyano tuşları kadar oynak! Hem sesleri de başka başka: Kimi
“lâ” kimi “do” kimi “mi” perdesinden
gıcırdıyor. Ayakta idare edilen bir org
bu! Merdiveni bir org vazifesi gören
bir mabetteyim.

Zemini hasır kaplı bir odaya girdik. Kenarda yer yatağı… Köşede ot binderli
bir sedir. Örtüsü ve kafesli pencere perdeler, fiskolu patiskadan… duvarlarda
bir teki bile hizalı asılmamış, on kadar
yazı çerçevesi. En büyüğünü okudum:
“Meded yâ hazret-i Abdülkadir”
Hangi tarikata mensup bir tekke idi
burası? Levhadaki isme nazaran Kadiri olması lazımsa da o tarikatın başka
şubeleri, kolları, Frenkçeden tercüme
yeni tâbirle dalları da vardır. Merak
edip sormadım. Hâlâ bilmiyorum ve
asıl teessüf ettiğim nokta bu defa,
imkân bulup da oraya gidemedim. Ne
semti hatırımda kalmış, ne ismi.”

Yeni İstanbul gazetesinin 27 Nisan 1950 nüshasında
"Anadolu’da Refik Halid" tefrikasının ilk kısmı
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kenar mahalleleri gibi Allahlık!”
Refik Halid, Bursa Valisi Haşim
İşcan’ın2 himmeti ile Bursa’nın çehresinin kısmen değiştiğini söylemektedir. Lakin ona göre daha yapılması
gereken pek çok imar ve iskân faaliyeti vardır. Bu durumu şu satırlarla
anlatmaktadır:
“Eksikler çok; belki mübalağalı inşaat ve icraat da… hele tarihî eserler
ve abideler -kimi şu kimi bu daireye
bağlı olduklarından- daha pek büyük
himmete muhtaç. 42 sene evvel Yeşil
Türbe’nin mihrabı yanında bir tâmir
iskelesi bırakmıştım. 42 sene sonra
yine onunla değilse de bir benzeri ile
karşılaştım. Dünya tâmir rekorunu
Yeşil Türbe kırmadıysa şaşarım.”

Yeni İstanbul gazetesinde "Anadolu’da Refik Halid" tefrikasının duyurusu
(26 Nisan 1950)

Refik Halid Bursa’ya bu ilk gelişinde
ilginç bir girişimde bulunduğunu
anlatır: Bir maden suyu imtiyazı alır
lakin bu imtiyazı işletmez. Gençliğin
verdiği müteşebbislik ruhu ve Meşrutiyet’in getirdiği hürriyet ortamından
istifade ederek aldığı bu imtiyazı
niye kullanmadığından bahsetmemektedir. Maden suyu imtiyazı alma
hikayesi ise kısaca şöyle cereyan eder.
Tekkede misafir olarak kalırken bir
akşam eşraftan bir zatın konağına
misafir olur. Yemek esnasında ikram
edilen içme suyu Refik Halid’in pek
hoşuna gider. Ev sahibine suyun mahiyetini sorar. O da maden suyu olduğu dağdan testilerle getirdiğini söyler.
O zamanki ismi “Gönderet” olan bu
maden suyunun işletme imtiyazını
almaya karar vererek ertesi günü
Koza Hanı’ndan bir tüccar ahbabı ile
hükümet konağına gider. O esnada
vali yardımcısı olan ve daha sonra
Meclis-i Mebusan’da vekil olarak
bulunan Aristidi Bey’e maden suyu
30 Bursa Günlüğü

imtiyazı için dilekçesini sunar. Dilekçe
kaleme havale edilir ve beş dakika
içinde maden suyunun imtiyazına
sahip olur. Ancak iş orada kalır.
Bursa’dan dönüşünde yine
Mudanya’dan vapura biner. Yolda
vapur arızalanır ve Haydarpaşa’ya
varması gece yarısını bulur.

Refik Halid Bursa’ya 1950 baharında
emektar bir gazeteci ve tanınmış
muharrir olarak gelişinde ise Galata
rıhtımından Marakaz isimli bir vapurla yola revan olur. Bursa’ya varınca bu
sefer tekke yerine otomobille ulaştığı
Çelik Palas’ta konaklar. Oteldeki odasını önceden telgrafla ayırttırmıştır.
Bu gelişinde yolların daha iyi olduğunu müşahede ederek şu satırları kaydeder: “Yeni Bursa’da göze görünen
yollar çok iyi… Otobüsler de intizamla
işliyor. Lâkin şehrin üst kısmı henüz
bıraktığım halde. Faytona binerek
iki defa her tarafı, bilhassa bakımsız
kısımları dolaştım. Bizim İstanbul’un

Ulu Cami’yi de ziyaret eden Refik
Halid, burayı eskisinden daha bakımsız bulduğunu şu şekilde ifade eder:
“Bursa’nın Ulu Camii kırk sene öncekinden bakımsız. İç badanaları yer yer
aşınmış; vaktiyle kapılarından birine
münasebetsizce eklenmiş ahşap saçak
altı ve ahşap şadırvan birer çöküntü.
Ortasındaki havuz üstüne, kim bilir
hangi zaman kimlerin astıkları pek
bayağı avize bozuntusu nesneler kubbenin de mükellef havuzun da heybetini bozuyor. Evvelce bizim Vakıflar İdaresi’ne zevk aşılanmanın imkânı yoktu;
yine de yok ve galiba hiçbir zaman
olamayacak. Tâ ki, güzel sanat ve ilim
ve sıfatıyla içine girebilsin.”
Refik Halid Muradiye’ye uğramayı da
ihmal etmez. Muradiye hakkındaki
gözlemlerinde ise şunları aktarmaktadır: “Muradiye camiasını ise eskisine
kıyasen oldukça iyi vaziyette buldum.
Vaktiyle, harabe halinde iken bile,
gençliğimi hislilik ve içlilikle saran o
türbeler bölgesi, baharın durgun bir
akşamına rastlayan kırk sene sonraki
yaşlanmış ziyaretimde beni, tatlı, bayıltıcı, aynı zamanda ferahlatıcı acaip
bir üzüntü ile sarstı. Muradiye, saat,
zaman, asır mefhumlarının kaybolduğu nadir yerlerden biridir. Hatta
başka bir şey söyleyeceğim. Burada
hüviyetiniz beş yüz sene kadara geriye
gidiyor; muasır devri unutuyorsunuz;
hatırlayınca da endişe ve ıstırap duyuyorsunuz.”
Şehirde dikkatini çeken binalardan
biri de büyük bir ilkokuldur. Öyle ki

2 Haşim İşcan (1898-1968). Bursa’da
1945-1950 yılları arasında Valilik yapmıştır.

Refik Halid Bursalılar arasında görülüyor (Yeni İstanbul gazetesi, 29 Nisan 1950)

İstanbul’da bile eşini görmemiştir.
Refik Halid valinin desteği ile yapılmış olan bu ilkokulu gezerek
öğretmen ve öğrenciler ile görüşür.
Öğrencilerin Rumeli, Anadolu ve Kırım Türkü olmak üzere üç bölgeden
olduğunu ifade eder. Bu husus bize
Bursa’ya farklı zamanlarda gelip
yerleşmiş olan muhacirleri hatırlatmaktadır.

Refik Halid, Bursa Valisi Haşim
İşcan’ın henüz tamamlayamadığı üç
büyük eserden ise şöyle bahsetmektedir: “Henüz ikmal edemediği üç
büyük eser şunlar: hastane, otel ve su
tesisatı… Hastane şimdilik Türkiye’dekilerin en büyüğü. Otel de öyle. Birincisi açılınca İstanbul’un hasta yükü
epey hafifleyecek. Oteli lüzumundan
fazla muazzam ve lüks buldum amma
Bursa’nın ve memleketin istikbali hesaplanarak yapıldığını söylediler. Bir
fikirdir. Ne şartlarla, ne yapılırsa kâr
olduğunu kabul edenlerdenim.”
Bursa’da büyük bir mensucat fabrikasını gezen Refik Halid, işçilerin
durumundan söz açar. Onların
halinin eskisine göre pek de değişmiş
olmadığını görür. Sanayinin gelişmesine rağmen işçilerin durumunda o
nispette iyileşmenin henüz sağlana-

madığı söyler.

Bursa’nın Pınarbaşı’na giden yazar,
suyun o zamanki durumunu şöyle
anlatıyor: “Pınarbaşı denilen yere
tekrar gittim. İçimi ağır bir su burada
toplanıyor. Vaktiyle de toplanır, şehir
çeşmelerine akardı. Amma hem kaba,
hem kifayetsiz olan bu suyun yerine
Uludağ’dan demir borularla su getirilmiş, bizim Terkos tertibi evlere ve çeşmelere aktarılacakmış. Onun Atatürk
Köşkü hizasındaki haznesine de çıktım.
Gürül gürül kaynıyor amma şehre taksim ediliyor mu? Aşağıda emaresine
rastlamadım. Galiba mesele tekemmül
ettirilememiş.”
Pınarbaşı’ndaki mesireyi, ilk gelişine
göre daha bakımsız bulduğunu, o
vakit fotoğrafını çektiği çınarın ise
geçen seneler içinde acayip bir hâle
geldiğini görür. Pınarbaşı’nda etrafında yüzden fazla insanın toplandığı bir
horoz dövüşü seyreder. Horozların
hâline acıyarak bakar ve oradan hızla
uzaklaşır.
Hülasa Refik Halid’in kırk iki yıl ara
ile gerçekleştirdiği bu iki seyahati
Bursa’daki değişimi göstermesi
bakımından ehemmiyet arz etmektedir. Bu seyahatlerle hem Meşrutiyet

Bursa’sı hem de 1950 Bursa’sı hakkında Refik Halid bize dikkate değer
gözlemlerini aktarmıştır. Mesela
Bursa şehrini gezerken muharririmiz,
şehirdeki doktor ve avukat tabelalarının arttığını görecektir. Vaktiyle
mumla aradıklarını söylediği bu meslek erbabı artık iyice yaygınlaşmıştır.
Refik Halid, Bursa’yı gezdikten sonra
otobüsle Balıkesir’e geçer ve Anadolu’daki seyahatine devam eder.
Kaynaklar
Anadolu’da Refik Halid Kırk Yıl Evvel
Kırk Yıl Sonra Bursa 1, Yeni İstanbul
gazetesi, sayı: 148, 27 Nisan 1950.
Anadolu’da Refik Halid Kırk Yıl Evvel
Kırk Yıl Sonra Bursa 2, Yeni İstanbul
gazetesi, sayı: 150, 29 Nisan 1950.
Anadolu’da Refik Halid Kırk Yıl Evvel
Kırk Yıl Sonra Bursa 3, Yeni İstanbul
gazetesi, sayı: 152, 1 Mayıs 1950.
Anadolu’da Refik Halid Kırk Yıl Evvel
Kırk Yıl Sonra Bursa 4, Yeni İstanbul
gazetesi, sayı: 154, 3 Mayıs 1950.
Anadolu’da Refik Halid Kırk Yıl Evvel
Kırk Yıl Sonra Bursa 5, Yeni İstanbul
gazetesi, sayı: 156, 5 Mayıs 1950.
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Samet Altıntaş

Bursa’nın

Nâzım planı
Nâzım’ın şiirleri, kişisel tarihinin kodlarını veren sözlü
bir biyografidir şüphesiz...
“Nâzım Hikmet en güzel
şiirlerini Bursa’da yazdı.”
denir. Fonda hep puslu bir
Uludağ, şehrin yeşili, göğün mavisi ve uzak yer alır.

M

alte Laurids Brigge’in Notları’nda Rilke, “Bir mısra
yazabilmek için insan,
birçok şehir görmeli, insanları, nesneleri görmeli, hayvanları
tanımalı, kuşların nasıl uçtuğunu
hissetmeli, küçük çiçeklerin sabahları
açarken nasıl titreştiğini bilmeli.” der
ve devam eder anlatısına... Ben buna
‘mapusane behemehâl görülmelidir’
kaidesini de eklemek isterim müsaadenizle... Çünkü bizim en güçlü
şairlerimiz bilaistisna hapishanede
vakit çürütmüştür. Bunların başında
da Moskova’ya ‘kaçan’ Nâzım Hikmet
gelir.

Şairin mapusluk zamanlarını hatırlatalım ilkin: Romantik devrimci,
1928’de Sovyetler’den Türkiye’ye
girerken; yakalanır ve hapis yatar. Ko32 Bursa Günlüğü

münizm propagandası yaptığına dair
hakkında açılan davalardan ötürü cezasının 1,5 yılını hapishanede geçirir.
Şair, 1933’te örgütsel faaliyetlerden
ötürü yeniden hapse girer ki bu zaman, Bursa’yla göz göze geldiği andır.
Hatta o meşhur Karıma Mektup şiirini
burada yazar: Onun öldürülmesinden
çok korkan Piraye’ye hitaben: “Yaşarsın karıcım / Yaşarsın kalbimin kızıl
saçlı bacısı / En fazla bir yıl sürer /
Yirminci asırlılarda ölüm acısı” diye
fısıldar. 1933’te, Cumhuriyet’in 10.
yılına denk düşen aftan yararlanıp,
özgürlüğüne kavuşur. 1936’da on üç
arkadaşıyla yine komünistliğinden
ötürü gözaltına alınır; fakat tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılır.
1938’de orduyu ihtilale teşvik iddiasıyla hakkında iki ayrı dava açılır ve

toplam 28 yıla mahkûm edilir. Cezasını, İstanbul (Sultanahmet), Ankara,
Çankırı ve Bursa hapishanelerinde
çeker. 1950’de, Demokrat Parti’nin
iktidara geldikten sonra çıkardığı genel af kanunu sayesinde ceza indirimi
alır ve 12 yıl 7 ayın sonunda yeniden
hürriyetini elde eder. 1951 senesinde
askere alınması gündeme gelir. Şair,
bunun üzerine Romanya üzerinden
gizlice Moskova’ya gider. Aynı sene
Türk vatandaşlığından çıkarılır,
1965’te eserleri Türkiye’de tekrar
yayımlanmaya başlanır. 2009’daysa
Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığı iade edilir.
En güzel şiirlerini Bursa’da yazdı
Nâzım’ın şiirleri, kişisel tarihinin
kodlarını veren sözlü bir biyografidir şüphesiz... “Nâzım Hikmet en

güzel şiirlerini Bursa’da yazdı.” denir.
Fonda hep puslu bir Uludağ, şehrin
yeşili, göğün mavisi ve uzak yer alır.
Dizeler kazındıkça altından Bursa
çıkar ki şair de hürriyeti elindeyken
yazdığı şiirlerinde, bu toprakları
anmadan geçmez. Nâzım, eski adliye
diye anılan, bugün Kent Müzesi olarak
hizmet veren Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanır. Hayatın şarkısı,
mapusanede başka türlü çalıyordur,
başka türlü söyleniyordur. Şimdi
gelin, şairin şehre dokunduğu yerlere
gidelim. Bu arada “Bir mahkûm, nasıl
olur da dışarı çıkar?” sorusu aklınıza
takılmış olabilir, kısaca anlatalım
önce: İngiliz birliklerine açtığı ateşle
Millî Mücadele’yi resmen başlatan
kişi olarak da anılan Ali Fuat Cebesoy,
şairin büyük dayısıdır. Şairin siyatik
ağrılarından ötürü dayısının devreye
girmesi sonucu özel izinle ‘dışarı’
çıkabiliyor, tedavisi gerçekleşiyordur.
Kent Müzesi’nde ben içeri düştüğümden beri…

2004’te kapılarını açan Bursa Kent
Müzesi, Türkiye’nin ilk kent müzesi
hüviyetine sahip. Burası, eskinin Bursa Ağır Ceza Mahkemesi, Nâzım’ın
1933’teki ilk yargılamasının yapıldığı
yer. Şair, buradan hem Piraye’ye hem
de şehrin belleğine düştüğü şu notları
yollar: “Hapishane penceresinden

Eski Bursa Cezaevi

Nâzım'ın yargılandığı zaman Bursa Ağır Ceza Mahkemesi olan bina, şimdi Bursa Kent Müzesi
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yığın yığın yeşillikler
arkasında Bursa’nın
beyazlıkları ve Keşiş’in
dumanlara karışan etekleri görünüyor. Ben seni
düşünüyorum. Senin
çocukluğun bu yeşillikler
arasında, bu kocaman
karlı dağın yamacında
geçmiş. Ne tuhaf şey değil mi? Senin bu en güzel
günlerinin geçtiği bu gök
altında benim şimdi bir
türlü bitmek, tükenmek
bilmeyen saatlarım uzayıp gidiyor.” Bursalıların
Heykel diye tarif ettiği
Atatürk anıtının tam
arkasındaki bu müzeye
yolunuzu düşürdüğünüzde Nâzım’ın seslerine
de dokunun.

‘askerî kişileri üstlerine
karşı isyana teşvik’ suçuyla 15 yıl ağır hapse
mahkûm edilir ve Şubat
1940’da da Çankırı Hapishanesi’ne gönderilir.
Paşa dayısı Ali Fuat Cebesoy’un devreye girmesi sonucu siyatiği nedeniyle 9 sene 4 ay yatacağı
Bursa’ya gönderilir, şair
bir kez daha mapus olarak şehre gelmiş olur.
Koza Han’ın
fotoğrafları

72. Koğuş,
anılarda kaldı

Nâzım, aynı hapiste
yattığı Orhan Kemal’e
“Şiir yazma, sen roman
yaz Kemal!” tavsiyesinde
bulunur. Onun meşhur
72. Koğuş’u, Bursa cezaevi günlüğü
gibidir. Hikmet’in Yatar Bursa Kalesi’nde diye tavsif ettiği yer, 1990’larda
yıkılır, yerine Adliye Binası inşa edilir.
Burası, şairin hapishane fotoğraflarına fon olan yerdir. “Durmadan akan
kan gibi hava” diyerek; resmettiği
memleket için manzaradan parçaları
bu küçük dünyadan sunar: Memleketimden İnsan Manzaraları. Eser,
Meşrutiyet’ten II. Dünya Savaşı’nın
sonuna kadar geçen süre zarfında
yaşanan siyasî ve askerî gelişmeleri,
değişimler içinde anlatır. Başta şiir
olmak üzere düzyazı ve senaryo tekniklerinin kullanıldığı kitap, yaklaşık
17 bin mısradan müteşekkil.
Türkiye’nin ilk köy filmi
nerede çekildi?

Bu arada Cumhuriyet’in 10. yılı münasebetiyle ülkede genel af ilan edilir.
Karar, 5 Ağustos 1934’te çıkar, Nâzım
da tahliye olur. Akşam gazetesinde
‘Orhan Selim’ mahlasıyla muharrirlik
yapar. Hatta Bursalı karikatürist Cemal Nadir’in Tayyare Kültür Merkezi’nde açtığı karikatür sergisine gelir
ki bu kez bileklerinde kelepçe yoktur,
ellerinde özgürlüğü vardır. Yeri gelmişken; Türkiye’nin ilk köy filmi de
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Nâzım Hikmet Bursa Cezaevi'nde, 1941

Orhan Kemâl

sa’nın Çalı köyünde (mahallesinde)
çekilir. Senaryosunu Nâzım’ın yazdığı
filmin yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul, müziklerini ise Cemal Reşit Rey
yapar. Ancak onun bu velut hürriyeti
kısa sürecektir. ‘Rejim için sakıncalı
bir şairdir’ çünkü. 17 Ocak 1938’te
akrabası Celaleddin Ezine’nin evinde
misafirdir. Kapıyı çalan polisler, onu
bir süreliğine İstanbul Tevfikhanesi’nde alıkorlar. Buradan Ankara’ya
gönderilen Nâzım, 29 Mart 1938’de

Nazım’ın Bursa Yılları’nı her şeyi ve büyük
bir özveri ile araştıran
Güney Özkılınç, onun
Bursa hapishanesini bir
enstitü hâline getirdiğini
belirtiyor: “Nâzım Hikmet, Bursa Cezaevi’nde
mahkûmların resmini
yapar, el işi sandık, tepsi,
oymacılık, dokuma tezgâhı kurup dokuma işiyle
uğraşır; tül perde üretip
cezaevi müdürünün izniyle ürettiklerini dışarıda satar. Başta
Piraye olmak üzere annesi Ressam Celile Hanım, Kemal Tahir ve Vâ-Nû’lara
Bursa Cezaevi’nden yazdığı mektuplarda bunlardan bahseder. Ve onlardan hapishanede üretilen bu eşyaların
satılması için yardım ister. Bursa’da
tercüme yapar, öyle ki Millî Eğitim
Bakanlığı ondan Tolstoy’un Harp ve
Sulh kitabını para karşılığı tercüme
etmesini ister. İpek Film Stüdyolarına
senaryo yazar...” Mesela Bursa Koza
Kooperatifi, 1942’de broşür ve broşür
görsellerini şaire çizdirir.
Çelik Palas Oteli’nde
Nâzım da kaldı
Şehrin ilk termal oteli olarak ün
yapan Çelik Palas, asıl şöhretine
Mustafa Kemal Paşa’nın burada
kalmasıyla kavuşur, belirtelim. Nâzım, Piraye’ye yazdığı mektupta, Koza
Kooperatifi’nin işlerini teslim ettiğinden, kendisine ödeme yapılacağından
bahsettikten sonra şöyle yazar: “Burada Çelik Palas’ta kalırsın.” Çekirge
Caddesi’nde bulunan otelin yanında
Atatürk Evi Müzesi yer alıyor. Yolu az
biraz daha sürdürün; çünkü ileride
Mevlid yazarı Süleyman Çelebi’nin
türbesiyle, şehrin hâlâ yaşayan karakterleri Karagöz-Hacivat’ın anıt-mezarı
sizi karşılayacak.

Nâzım’ın en sevdiği hamamı
Bursalıların ağzında Armutlu hamamı
diye de anılan Eski Kaplıca bir Bizans
eseri. Üçüncü padişah I. Murad döneminde, 1385’te yenilenir. Burası yerli
ve yabancı turistlerin her daim gündeminde. Evliyâ Çelebi, insan burada
banyo yaptıktan sonra yumuşadığını
ve elinin vücudundan bir sabun gibi
kaydığını kaydeder güncesine. Batılı
seyyahların da gezginimizden altta
kalır yanı yoktur: “Havuzda yükselen
buharla kendinizi bir Wagner opera
sahnesinde hissedersiniz.” İşte Çekirge’deki bu hamam, Nâzım’ın da en
sevdiği hamamdır.
Şairin sessiz ev’i

Nâzım Hikmet ile Orhan Kemâl Bursa Cezaevi'nde

Nâzım, Piraye, Selma, Taşkın (Leyla)
Çekirge’deki Servinaz’ın bahçesinde, 1941

Nâzım, Piraye’ye Mektuplar’da şöyle
konuşur: “Karıcığım kısacık mektubunu aldım. Yine de sevindim. Yine
mektupların gecikti diye üzülüyordum. Bugün galiba altı aydan beri ilk
defa dışarı çıktım. Servinaz’a gittim…”
Şairin eşiyle buluştuğu güzel köşelerden biri, müze olmayı hak eden
bu sessiz ev’dir. Çekirge’de kentin bu
müstesna durağında Nâzım’a yer açılmalı değil mi? Servinaz, bugün Nâzım
Hikmet Külliyatı’nı okurla buluşturan
oğlu Memet Fuat’ın anılarında da
vardır. Hatıraları hatırlayalım: Edip
Cansever’in ‘yerli bir gülümse cami
avlularında’ diye söylediği duyguyu,
otelin komşusu Hüdavendigar Külliyesi’nin avlusundaki çay bahçesinde
dinlenirken göreceksiniz.
Son durak:
Hüznügüzel Çay Bahçesi

Eski Bursa’nın batı kapısı addedilen
Çekirge, Bursa’nın Nâzım Planı sayılabilir. Çünkü görece özgürlük vakitlerini buralarda geçirir. Hüsnügüzel Çay
Bahçesi, I. Murad Külliyesi’ne yürüme
mesafesinde. Burası, semte adını veren Çekirge Sultan adına yaptırılan,
kendine halk dilinde Gelin yahut Adak
Hamamı olarak da yer bulmuş mekânın karşısında bulunuyor. Şairin, karısıyla buluştukları bu mekânla şehre
veda edelim ve Nâzım’ın Piraye’ye
seslenmesini dinleyelim: “Seni nasıl
seviyorum biliyor musun? Ot yağmuru nasıl severse, ayna ışığı nasıl
severse, balık suyu ve insan ekmeği
nasıl severse, sarhoşun şarabı, şarabın billur kadehi sevdiği gibi, annenin
çocukları, çocukların anneleri sevdikleri kadar...”
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Necmettin Turinay

Bursa şairleri
Bursa şiirleri
Elimizin altında Bursa
Şiirleri gibi bir antoloji
bulunduğu için, bu konu
hakkında daha rahat
konuşabiliyoruz.
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stiklâl Marşı şairimiz Mehmet
Akif, Bursa’nın işgali yıllarında kaleme aldığı Bülbül şiirinde, tarihî
şehrimizi içten doğan ıztıraplarla
birleştirerek anlatıyordu. İşgal haberleri o sırada kulaktan kulağa Ankara’ya kadar ulaşıyor, Büyük Meclis’in
azaları da eli ayağı bağlanmış öyle
bekliyorlardı. Bursa yanıyor, Osmanlı Devleti’nin kurucu sultanlarının
türbeleri çeşitli hakaretlere maruz

kalıyordu. Özellikle de yabancı gazeteler, Bursa’nın işgaline dair olumsuz
haberleri ve türlü işgal görüntüleri ile
bu acıyı daha da kanatıyorlardı.

Bursa Günlüğü’nün bir önceki sayısında genişliğine tahlil ettiğimiz Bülbül
şiirini, burada tekrar anmak durumunda kalışım sebepsiz değil. Çünkü
Bülbül’ün, yazıldığı ve yayınlandığı
yıllarda edebiyatımızda, şehirleri
konu edinen şiirler yazmak fazlaca

yaygın değildi. Meselâ Yahya Kemal,
Mütareke yıllarında İstanbul üzerine
sayısız makaleler kaleme alsa bile,
sonraki yıllarda olduğu gibi o da şehri
veya İstanbul’u şiire dönüştürmekte
fazlaca istekli davranmamıştı. Nitekim Yahya Kemal’in İstanbul’dan söz
eden, İstanbul’un tabiatını ve tarihini
birbirine mezcederek oluşturduğu
güzel şiirler yazması için 1930 ortalarına kadar beklememiz, hatta bu tarihi 1940’lara doğru çekmemiz gerekecektir. Dolayısıyla şehirlerin herhangi
bir şairin duyguları için mekân olarak
kullanılmaya başlaması, öyle basit ve
tesadüfi bir hadise olmamaktadır.

Bunun için mevcut şiir anlayışlarının
üzerinden uzunca zamanlar geçmesi,
bazı edebi anlayışların değer yitirmesi, ya da şehirleri algılama biçimimizde önemli bazı yenilenmelerin
vuku bulması gerekirdi ki, adını ve
sanatını bildiğimiz nice şair ancak
ondan sonra şiir ile şehri birbiri ile
izdivaç ettirebilsinler. Bu yüzdendir ki
Bursa ile ilgili şiirler, edebiyatımızın
belli dönemlerinde azalır veya çoğalırlar. Nitekim bir yazımızda da işaret
ettiğimiz gibi, 1920’li yıllar boyunca,
Ömer Bedrettin’in Bursa’da Akşam’ını
andıran örneklerle karşılaşma imkânı
bulamıyorduk. Bursa’da yaşayan veya
bir vesile ile Bursa’ya yolu düşen nice
şair biliriz ki, ilgili yıllarda onların
doğru dürüst bir Bursa şiiri ile karşılaşma imkânı doğmamaktadır.
Kuşkusuz onlar da Bursa’yı bizim gibi
seviyorlardı. Tarihî Bursa çarşılarını
geziyor, ulu çınarların gölgesi altında serinliyor, dahası Yeşil Türbe’yi,
Muradiye’yi onlar da ziyaret ediyor,
fakat şehirle kurdukları ilişkiyi şiire

nasıl dönüştüreceklerinin sırrını kolay kolay yakalayamıyorlardı. Daha
doğrusu da önlerinde bu tür iyi şiir
örnekleri bulunmuyordu. O yüzden
Türk sanatçılarının şehri keşfetmesi
için, daha bir hayli zamanın geçmesi
gerekecektir.

Burada Bursa için söylediklerimiz,
sanılmasın ki sırf Bursa ile sınırlı
bir hadisedir. Elimizin altında Bursa
Şiirleri gibi bir antoloji bulunduğu
için, bu konu hakkında daha rahat
konuşabiliyoruz. Kaldı ki, Bursa
Şiirleri gibi diğer şehirler hakkında
da benzeri antolojiler düzenleniyor.
İstanbul için yazılmış şiirleri bir araya
getiren, çeşitli antolojinin bulunduğu
hepimizin malûmudur. Nitekim Bursa
örneğinde olduğu gibi, tarihi imparatorluğumuzun ikinci başkenti Edirne
için yazılmış şiirler de bir araya getirilmiş durumdadır. Gördüğüm için
söylüyorum bunları.
Kuşkusuz aynı şekilde Erzurum,
Afyon, Kütahya, Kastamonu ve Sivas
için yazılmış şiirler de bir araya getirilmiş olabilir. Nitekim gördüğümüz
veya görmediğimiz çeşitli antolojilere
bakılacak olursa, o şehirler hakkında
yazılmış şiirlerin de belli dönemlerde
büyük kümeler oluşturduğu fark edilecektir. Daha açık ifade etmek gerekirse, bu mesele sanat ve düşünce
hayatımızla doğrudan ilişkili bir husustur. Yoksa bu durum dönem şairlerinin, içinde yaşadıkları şehri az veya
çok sevmeleri ile sınırlı bir husustur.
Dolayısıyla dönem sanatçılarının
şehri algılama biçiminde belli belirsiz
bir değişme, yenilenme vuku bulmuş
olmalıdır ki, şehir üzerine yazılmış
şiirlerde önemli artışlar kaydedilebil-

sin. Kaldı ki bu hususun izahı, şehir
tarihçiliğimiz ve edebiyatımız açısından son derece önemlidir.
Düşünün bir kere; Tanpınar’ın Bursa’da Zaman şiiri, ne kadar güzel bir
denemedir. Ona neredeyse lirik bir
Bursa destanı demek bile mümkündür. Dolayısıyla Bursa’da Zaman, ihtiva ettiği yüksek şiir gücü ile gelmiş
geçmiş bütün zamanlarımızı kucaklayan tarihî bir abide gibi duruyor
karşımızda.

Ama unutmamalı ki o şiirin yazılması
için, Tanpınar’ın 1941 yılına kadar
beklemesi, sanatını tekâmül ettirmesi, daha doğrusu da sanat anlayışını
yenilemesi icap etmişti. Orada dikkat
ederseniz, kendine mahsus bir bütünlüğü olan farklı bir Bursa algılaması söz konusu. Nitekim Bursa belli
göstergeleri veya sembolleri ile öne
çıkarılıyor o şiirde. Bursa’nın tabiatı
ve tarihi özgün bir terkibe dönüştürülüyor, bütün bunlar edebiyatımızın
önceki yıllardan alışık olmadığı yeni
bir zaman algılaması ile eşleştirilerek verilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla
biz Bursa’da Zaman’ı okurken, şiirin
yazıldığı döneme mahsus bir Bursa
peyzajı ile karşılaşmıyor, bunun ötesinde ve bize tesir eden daha farklı
bir Bursa ile yüz yüze geliyoruz. Yani
Bursa’yı gelmiş-geçmiş bütün zamanları ile iç içe duyuyoruz. Dolayısıyla
Bursa’da Zaman’a kadar, böylesine
derin bir şiirle ilk defa karşılaşmadığımızı acı acı fark ediyoruz.
Bu açıdan Tanpınar’ın Bursa’da Zaman’ına göre daha evvel yazıldığını
bildiğimiz bazı şiirlerle, ilgili şiirin
belli noktalardan mukayesesi de ge-
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rekir. Gerçi 1920 ile 1930 arası dönemde, edebiyatımızda Bursa üzerine
yazılmış şiirlerle fazlaca karşılaşmıyorduk. Ömer Bedrettin’in Bursa’da
Akşam’ı bu bakımdan nadir örneklerden birini teşkil ediyordu. Ayrıca
Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun ardından yayınlanan Yeni
Mecmua’nın nüsha-i mümtâzesinde
de ne gariptir Bursa ile ilgili herhangi
bir şiir bulunmamakta idi.

Mehmet Âkif Ersoy

Ebubekir Hazım Tepeyran

Fakat buna karşılık edebiyatımızın
1930-1940 döneminde, yavaş yavaş
bile olsa, bazı Bursa şiirleri ortaya
çıkmaya başlayabiliyor. Bunların arasında özellikle üç şair ve şiiri bilhassa
dikkatimizi çekmektedir:
Onlardan biri, Küçük Paşa (1910)
romanı ile tanıdığımız Ebubekir Hazım Tepeyran’ın Marmara’nın Venüsü
başlıklı şiiridir. Diğer biri de Ziya Kaya’nın (1890-1953) 1930’larda kaleme aldığı Deliçay ve Zeytin Yeşili başlıklı şiirleridir. Bu ikiliye eklememiz
mümkün görünen bir başka isim de
Namdar Rahmi Karatay olmaktadır.

Namdar Rahmi Karatay’ın adını
duymuşluğumuz var mıdır, bilmiyorum. O, ülkemizin yetiştirdiği önemli
felsefeciler arasında yer almaktadır.
Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Ahmet
Kutsi Tecer gibi felsefe orijinli bir
grupla, 1925 yılında Fransa’ya gönderilmiş ve Sorbon Üniversitesinden
mezun olduktan sonra da Türkiye’ye
dönmüştür. Fakat onun felsefeci yanı
bir tarafa, Bursa Lisesinde belirli
bir dönem felsefe hocalığı yapması
daha bir önem arz etmektedir. Nitekim Bursa’da bulunduğu sıralarda,
Namdar Rahmi Karatay’ın da Bursa
ile ilgili birkaç şiir kaleme aldığı bilinmektedir.
Peki, böyle bir isim; Fransa’da ortaya
çıkan felsefe cereyanlarına vâkıf, aynı
ülkenin edebiyatını yakından takip
edebilme imkânına sahip Namdar
Rahmi, 1930’lu yıllarda nasıl bir
Bursa şiiri yazmış olabilir? Bunu
tahmin edebilir misiniz?

Namdar Rahmi Karatay
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Yukarıda verdiğim bu üç isme, belki Orhan Veli ile Şükûfe Nihal’in de
eklenmesi icap eder. 1940 başlarına
sarksa bile, onların da bazı Bursa şiirlerinin bulunduğu görülüyor. Dolayısıyla 1920-1930 arasında son derece
az olan Bursa şiirlerinin, otuz ortalarından itibaren yavaş yavaş harekete
geçtiği anlaşılabilmektedir.

Yahya Kemâl Beyatlı

Orhan Veli Kanık

Bu artış önemli olmakla birlikte, 1930
dönemi şairlerinin Bursa’yı nasıl
gördüğü, neleri öne çıkardıkları bize
göre daha bir önem arz etmektedir.
Meselâ sanatçıların şehri algılama
biçiminde herhangi bir değişiklik
var mıdır gibi? Kendilerinden önce
kaleme alınmış olan Mehmet Akif’in
Bülbül’üne, Ömer Bedrettin’in Bursa’da Akşam’ına göre nasıl şiirlerdir
bunlar? Ya da Tanpınar’ın Bursa’da
Zaman’ına göre nerede durmaktadırlar gibi!
Bu soruların cevapları da başka bir
yazının konusu...

Nevzat Çalıkuşu

Bursa’da edebiyat mekânları
Öğretmenleriyle edebiyat mekânına dönüşen
Mekteb-i Sultani ve diğerleri

Ş

air ve yazarlarımızın önemli
bir bölümü geçimlerini
gazetecilik ve öğretmenlikle
sağlayagelmişlerdir. Öğretmen
olarak çalışan edebiyatçılarımız,
bulundukları okulları da zaman içinde edebî bir muhite dönüştürürler.
Hayatın akışı içinde tabii olarak gelişen bu muhitte yetişmiş edebiyatçıların birbirleriyle etkileşimi yahut
yetenekli öğrencilerle olan ilişkileri,
yeni edebî üretimlerin gerçekleşmesine de yol açar.
Biz bu yazımızda Bursa okullarında
vazife yapan edebiyatçı öğretmenlerimizden, öğretim üyelerimizden
ve görev yaptıkları okullardan söz
edeceğiz. İlk olarak 1883’te açılan
Bursa Mekteb-i Sultanisi’nde yani
Bursa Erkek Lisesi’nde görev yapan
edebiyatçılarımıza ve öğrenci olarak
bu okulda okuyup ileride edebiyatçı
olarak temayüz edenlere bir göz
atalım.
Bursa Erkek Lisesi 1892-1893 ders
yılından itibaren Mülkiye İdadisi
unvanıyla öğretimini sürdürür.
Bu öğretim yılında ileride tarihçi
yazar olarak kendini ispatlayacak
olan İhtifalci Mehmed Ziya Bey

Feraizcizade Mehmed Şakir

(1865-1930) okula müdür olarak
tayin edilir. Ziya Bey tören düzenlemekteki -günümüz tabiriyle
organizasyon- mahareti sebebi ile
“İhtifalci” sanını almıştır. Sanayi-i
Nefise (Güzel Sanatlar) Okulu’nu
bitirdikten sonra Bursa İdadisi’ne
atanan Mehmed Ziya Bey, Bursa’da
bulunduğu yıllarda Pınarbaşı’ndaki
Bursa Mevlevihanesi’ne devam eder
ve buraya düzenli olarak gelen Paris

Bursalı Mehmed Tahir

gazetelerini de okuma imkânı bulur.
Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa Valisi
iken yol arkadaşı olan ve gazeteci,
yayımcı, yazar, matbaacı olarak
Bursa’da çok etkin işler üreten Feraizcizade Mehmed Şakir Bey (18531911) de 1892’de İdadi’de edebiyat
ve ahlâk öğretmenliğine başlar. Daha
sonra 1897’de kimya öğretmenliğini
de üstlenir.
Şair Süleyman Nesip (1866-1917)
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Hüseyin Siret

1889’da Mülkiye Mektebi’ni bitirdikten sonra Hüdavendigâr vilâyetine
öğretmen olarak atanır. “Şıpka kahramanı” Süleyman Paşa’nın oğlu olan
Süleyman Nesip, 1890 yılında Mekteb-i Sultani’de göreve başlar. Şair,
yazar ve siyaset adamı Hüseyin Siret
Özsever (1872-1959) de 1908’deki
Meşrutiyet’in ilanından sonra yurda
döndüğünde Bursa Mektupçuluğu’na
atanır. Muhtemelen bu görevinin yanı
sıra Bursa İdadisi’nde de edebiyat
öğretmeni olarak vazife yapar. O günlerde; sadece 1904’te Paris’te yayımlanmış bir şiir kitabının sahibidir
Özsever. Çocuk yaşlarından itibaren
şiire emek veren Özsever, ilerleyen
yıllarda “Edebiyat-ı Cedide’nin en içli
şairi” olarak tanınır. Hüseyin Siret
Bey’in Bursa Erkek Lisesi’nde etkile-

40 Bursa Günlüğü

İhtifalci Mehmed Ziya

diği öğrencilerinden biri olan İsmail
Habip Sevük (1892-1954) de ileride
yazar, edebiyat tarihçisi, gazeteci ve
siyasetçi olacaktır.

Reşat Nuri Güntekin (1889-1956) Darülfünun Edebiyat Şubesi’ni 1912’de
bitirdikten sonra Bursa Sultanisi orta
kısmına Fransızca öğretmeni olarak
atanır. Daha sonra öğretmenliğini
İstanbul’da sürdüren Güntekin, Bursa
anılarına yaslanan “Harabelerin Çiçeği” romanını 1918’de bir gazetede
Cemil Nimet takma adıyla yayımlar.
Bursa’da bulunduğu sırada daha çok
tiyatro üzerine düşünmek ve yazmak
azmi taşıyan Güntekin yine Bursa
gözlemlerinden izler de taşıyan “Çalıkuşu” romanını da ilkin “İstanbul
Kızı” adı altında dört perdelik bir
tiyatro oyunu olarak yazar ve Darül-

Bursa Necatibey Kız Meslek Lisesi

Kazım Baykal

Hilmi Ziya Ülkem

bedayi’ye teslim eder. Oyunu kabul
edilmeyince metni roman olarak
yeniden düzenleyerek “Çalıkuşu” adı
altında 1922’de yayımlar. “Çalıkuşu”
romanı Türk edebiyatının en çok
okunan ve sevilen eserlerinden biri
olarak günümüze kadar ilgi görür.

Bursa Erkek Lisesi’ne 1930 yılında
felsefe öğretmeni olarak atanan şair
ve yazar Namdar Rahmi Karatay
(1896-1953) da hem çalıştığı okulun
edebî bir muhit haline gelmesine
hem de Bursa’nın kültür hayatının
canlanmasına katkıda bulunmuş bir
isimdir. Bursa Erkek Lisesi’nde 1942
yılına kadar on iki yıl çalışan Karatay, Bursa Halkevi’nce yayımlanan
Uludağ dergisinde de nitelikli yazılar
yayımlar. Bir felsefe okulu kurucusu
olarak hem öğrencileri üzerinde hem
de dönemin Bursa aydınları nezdinde
ilgi ile izlenen bir kültür adamıdır
Karatay. “Namık Kemal ve İdealizmi”

Reşat Nuri Güntekin

adlı eserini Bursa’da yazar ve 1941
yılında yine Bursa’da yayımlar. Namdar Rahmi Karatay’ın Bursa Erkek
Lisesi’nde şiir konusunda yetenekli
öğrencilerinden biri Mustafa Kemal
Ergenekon’dur. 1913 yılında Bursa’da
doğan Ergenekon, Karatay’ın yanı sıra
edebiyat öğretmeni Mehmet Mümtaz
Ergin’in de dikkatini çeken genç bir
şairdir. Liseden sonra İstanbul’da
felsefe okumaya giden Ergenekon,
şiirdeki ustalığı ve kültürünün genişliği ile yeni çevresinin de gözdesi olur.
Fransızca ve Almanca öğrenen genç
şair artık Lâtince ve Yunancaya da
merak salmıştır. Lakin ömrü bu kadardır, 1938 yılında yirmi iki yaşında
hayata veda eder. Bursa Halkevi’nin
yayımladığı Uludağ dergisi Mart 1938
tarihli sayısında onun hakkında yazılanları dosya hâlinde sunar. Dergide
yer alan yazısında edebiyat öğretmeni Mehmet Mümtaz Ergin şunları
yazar: “Zamanın bu genç ölümü unutturacağından ne kadar korkuyorum..
Ölümüyle korktuğumuza uğradık;
bari Allah onu unutmak faciasından
bizi korusun.”1 Bursalı edebiyatçılar
olarak bizler de genç yaşta yitirdiğimiz Mustafa Kemal Ergenekon’u
unutmamaya ve yeri geldiğinde anmaya çalışıyoruz.
Felsefeci, yazar Hilmi Ziya Ülken
(1901-1974) 1921 yılında Mülkiye
Mektebi’ni bitirir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki
coğrafya asistanlığı sırasında ahlâk,
sosyoloji, felsefe tarihi sertifikaları
da alan Ülken, arkadaşı şair Kemalettin Kâmi Kamu’ya Anadolu’ya

1 ERGİN, Mehmet Mümtaz. Uludağ Dergisi, sayı: 15 (Mart 1938).

Bursa Kız Muallim Mektebi

Reşat Ekrem Koçu

gitmek arzusunu açıklar. Ülken;
1924 yılının Şubat ayında Bursa
Erkek Lisesi’ne coğrafya öğretmeni
olarak atanır. Bu çiçeği burnunda
öğretmenin öğrencilerinden biri de
ileride kültür hayatımızda yerini alacak olan Ziya Somar’dır. Ziya Somar
(1906-1978) Bursa Erkek Lisesi’nin
yatılı öğrencilerinden olup zeki bir
kişiliktir. Hilmi Ziya Ülken’in okula
gelişini Ziya Somar şöyle anlatır:
“Bir gün baş muavinimiz yanında
sarı benizli, utangaç bakışlı bir genç
adam ile sınıfa geldi. Bu bir genç
adamdan çok bizden bir kişi gibiydi.
Baş muavin adını söyledi. Coğrafya
dersine geldiğini bildirdi. Tuhafımıza
gitti doğrusu. Böylesine bizden bir
çocuğun bize ders vermeye, hem de
kitaba bakılırsa oldukça yüklü bir
dersin üstesinden gelmeye kalkışması biraz tuhaf kaçmış olmalıydı. Yalnız
bu ince ve sessiz yapının göze batan
bir tarafı vardı ki bizi bir tuhaf büyü-

Orhan Şaik Gökyay

leyişi ile kendisine çekiyordu. Alnı, bu
çerçevesini taşmış bir beyin hacminin
kafatasından taşması gibi bir şeydi.”2
Hilmi Ziya Ülken ilerleyen yıllarda
önemli bir düşünür olarak tanınır.
Aynı zamanda şair, romancı, çevirmen olan ve karakalem, minyatür, hat
çalışmaları da yapan Ülken’in Bursa
dönemine ait hatıraları daha sonraki
yıllarda Yeni İnsan ve Hisar dergilerinde yayımlanır. Öğrencisi Ziya
Somar da ilerleyen yıllarda önemli
bir felsefeci ve “İzmir tarihçisi” olarak
tanınır.

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan eğitimci, şair ve yazar
Orhan Şaik Gökyay (1902-1994)
1930 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirir. 1934 yılında
Edirne’de üniversite yıllarından
tanıştığı Bursalı İngilizce öğretmeni
2 Hilmi Ziya Ülken’in kızı Gülsen Artunkal’ın bir yazısından.
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Kurumu’yla ömrü boyunca birçok
tarihî eseri ayağa kaldırmıştır. Öğretmenliği ve kültür adamlığı sayesinde
birçok insanın yetişmesine vesile
olmuş, çevreye ve tarihî eserlere
duyarlı bir nesil yetiştirmiştir. Bursa
Erkek Lisesi’ndeki efsane öğretmenliğini, yazdığı kitaplarla ve yaptığı
restorasyonlarla bütünleyen Baykal’a,
Uludağ Üniversitesi fahri doktora
unvanı vermiştir. Her meslekten çok
sayıda insanı yetiştiren Kazım Baykal
her daim saygıyla anılan ve anılacak
bir ad bırakır Bursa kültür hayatında.
Mümtaz Turhan

Ferhunde Sarıoğlu ile evlenen Gökyay,
1937 yılında Bursa Erkek Lisesi’ne tayin olur. Gökyay Hoca, en bilinen şiirlerinden “Bu Vatan Kimin” şiirini Bursa’da bulunduğu sırada kaleme alır.
Hoca, bu şiirin yazılış sebebini şöyle
açıklar: “Yıl 1937. Bursa’dayım. Bir
yerlerden geliyorum. Tam bizim evin
oralarda resmi bir daire var. Karakol
mu ne? Bayrağı direkte unutmuşlar.
Rüzgâr da yok. Bayrak kendisini bırakıvermiş. Bu bana öylesine dokundu
ki. Bu içimde bir yerlerde ‘asker’
oluşumdan kaynaklanıyor. Biz İstiklâl
Savaşı’nda yetiştik. Gençliğim harb-i
umuminin bozgunlarıyla başladı.
İşte bayrağımın bu hâli bana hemen
daha oracıkta şiirimin ilk mısralarını
yazdırdı.” Orhan Şaik Gökyay’ın Bursa
Erkek Lisesi’ndeki vazifesi sırasında
etkilediği öğrencilerden biri olan şair
Niyazi Akıncıoğlu, hocasının tesiri
altında yazdığı şiirlerini 1938 yılında
“Haykırışlar” adı altında yayımlar.
Akıncıoğlu’nun şiiri daha sonra “sosyal gerçekçi” bir çizgide gelişir. 1939
yılında Bursa’dan ayrılan Orhan Şaik
Gökyay hoca ise, ilerideki yıllarda
yetkin bir edebiyatçı ve eğitimci olarak Türk edebiyatı içindeki mümtaz
yerini alır.
Bursa Erkek Lisesi’nin sevilen edebiyat öğretmelerinden biri de Haşim
Nezihi Okay’dır. Haşim Nezihi Okay
(1904- 1998) İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı
Bölümü’nü 1930 yılında bitirdikten
sonra öğretmenliğe başlar. Okay’ın
Bursa Erkek Lisesi’ne yolu 1942’de
düşer. Bursa Erkek Lisesi’ndeki öğretmenliğini 1953 yılına kadar sürdüren
Okay, öte yandan şiir yazmaya ve halk
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Mustafa Necati Sepetçioğlu

Sait Faik'in okul bahçesindeki büstü

edebiyatı araştırmaları yapmaya devam eder.

Bursa’nın yetiştirdiği bir değer olan
Kâzım Baykal (1905-1993) İstanbul
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve
Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirir.
1928 yılında başladığı ve otuz yedi
yıl süren felsefe, tarih ve sosyoloji
öğretmenliğinin son yirmi yılını Bursa Erkek Lisesi’nde geçirir. Tarihi ve
kültürel çevre çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Baykal, kurucusu
olduğu Bursa Eski Eserleri Sevenler

Bursa Erkek Lisesi’ni bir edebiyat
mekânına çeviren öğretmenler arasında diğer anabileceğimiz edebiyatçılar şunlardır: Mehmet Mümtaz
Ergin (1893-1953 yılları arasında
yaşayan, 1923’ün Ekim ayından
1953’teki ölümüne kadar Bursa
Erkek Lisesi’nde vazife yapan, aynı
zamanda Sait Faik’in edebiyat öğretmeni), Muzaffer Gürses (1922-2000
yılları arasında yaşayan, 1950 yılında
başladığı Bursa Erkek Lisesi edebiyat
öğretmenliğini 1961 yılına kadar
sürdüren ve öğrencilerinin “Muzaffer
Abi” diye andığı efsane öğretmen),
Hasan Turyan (1949 yılında doğan
ve liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde okurken sanat tarihi öğretmeni Mehmet
Fidancı’dan etkilenerek öğretmenlik
mesleğini seçen, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1976 yılında sosyoloji öğretmeni
olarak başladığı Bursa Erkek Lisesi’nde 1999 yılına kadar çalışarak emekli
olan, “Bursa Evliyaları” ve “Emir Sultan” adlı kitapların yazarı, öğretmen),
Necla Çandağ (1950 doğumlu, çocuk
kitapları kaleme alan, Bursa Erkek
Liselileri konu alan “Sait Faik ve Biz”,
“111 Yıl Antolojisi”, “112 Yıl Geçmişten Geleceğe Güldeste” kitaplarının
hazırlayıcısı, öğretmen), Yunus Temiz
(1949 doğumlu, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
mezunu, Bursa Erkek Lisesi’nde müdürlük yapıp emekli olan eğitimci ve
yazar), Şükrü Bilgiç (1951 doğumlu,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu, öyküleriyle tanınan yazar).
Bursa Erkek Lisesi’nde okuyup yetişen ve daha sonraki yıllarda edebî ve
kültürel eserlere imza atan isimler
arasında -yukarıda andıklarımızın
yanı sıra- şu isimleri de saymalıyız:
Ziya Kaya (1891-1953), Mahmut
Baler (1897-1987), Sait Faik Aba-

Güngörür hemen akla gelirken, edebiyata kabiliyetli olup ileriki yıllarda
eser veren öğrencileri arasında Fahrünnisa Kadıbeşegil, Ayten Uğuralp,
Nadide Diker Küçüksiler, Selma Ümit
Karışman, Şafak Pala ve Eser Çalıkuşu
isimleri sayılabilir. Bu okul mezunlarından öğretmen Hatice Muazzez
Kutlay’ı da eğitimciliği ve kültür hizmetleri ile burada anmak gerekir.

Beşir Ayvazoğlu

sıyanık (1906-1954), Reşat Ekrem
Koçu (1905-1975), İsmail Hilmi Soykut (1906-1974), Mümtaz Turhan
(1908-1969), Oktay Aslanapa (19142013), Mustafa Tayla (1919-2009),
Emin Ülgener (1920-1988), Suphi
Taşhan (1921-1960), Faruk Taşkıran
(1922-1988), Hilmi Büyükşekerci
(1922-2018), Tarık Suberk (19251997), Necati Akgün (1925-2012),
Selahattin Osman Tansel (1927- ?),
İlhami Soysal (1928-1992), Mustafa
Necati Sepetçioğlu (1932-2006),
Ahmet Oktay (1933-2016), Orhan
Karmış (1937-2001), Yücel İpek
(1937-2019), Ahmet Mumcu (1937),
Rauf Tamer (1937), Aykan Uzoğuz
(1939-2007), Turhan Gürel (1941),
Ender Uzer (1942-2014), Tankut
Sözeri (1943-2013), Haluk Şahin
(1941), Muzaffer Gültekin (1945),
İsmet Tokgöz (1948), Necmi Gürsakal (1950),Yüksel Akyüz (1952),
Yusuf Kenan Yetişen (1952), Vecdi
Çıracıoğlu (1953), İsmail Doğan
(1954), İsmail Kemankaş (1955),
Murat Kuter (1957), Teoman Alper
(1962), Utku Gürtunca (1969), Ateş
İlyas Başsoy(1971).

Bursa’mızın diğer okulları da edebiyatçı öğretmenleri ve edebiyata
istidatlı öğrencileriyle zaman zaman
edebiyat ortamı soluyan mekânlar
olmuşlardır. Bu okullarımızda edebiyatçı kişilikleriyle görev yapan
öğretmenlerimizi ve onların yetenekli
öğrencilerini topluca gözden geçirerek bu bahsi tamamlayalım. Sözgelimi
Bursa Kız Lisesi (bir dönem Kız Muallim Mektebi)’nin edebiyatçı öğretmenleri arasında Arif Eren, Muzaffer
Kamadan, Zerrin Tığlıoğlu, Nevzat

1906’dan itibaren çeşitli adlar altında
öğretim yapan Bursa Çelebi Mehmet
Lisesi’nin hatırlanan edebiyatçı öğretmenleri arasında Ziya Ünsel, Behçet
Güneri, Mehmet Önalp, Muzaffer
Alper, edebiyata ve yazmaya yönelmiş
-ortaokul- öğrencileri arasında da
Selami Üney, Ertuğrul İlter Erkeskin,
Yücel İpek, Güner Özoğuz, İsmet
Tokgöz, Yusuf Kenan Yetişen, Nevzat
Çalıkuşu, İsmail Kemankaş, Utku
Gürtunca isimleri sayılabilir. Bursa
Ticaret Lisesi’ni edebî bir muhit
olarak hissettiren hocalar arasında
Faruk Üsküdari, M. Gündüz Göktürk,
Rüknettin Akbulut ve Metin Güven’i
anabiliriz. Metin Güven aynı zamanda
lise eğitimini de bu okulda almıştır.
Ticaret Lisesi’nde okuyup ileride yazmaya yönelen diğer isimler şunlardır:
Muvaffak İnan, Yavuz Bubik, Engin
Özendes, Bahri Çokkardeş, Rasim
Demirtaş.

Tophane Sanat Okulu’nda şair Kemal
İmer; Necatibey Kız Meslek Lisesi’nde
şair-yazar Fakihe Odman ve yazar
Zerrin Tığlıoğlu; Bizim Mektep’te
karikatürist Cemal Nadir, gazeteci
Rıza Ruşen, gazeteci Musa Ataş, Zeliha Budunç; Işıklar Askeri Lisesi’nde
şair Dursun Yaşa, yazar Vural Okur ve
çevirmen Ergin Altay; Bursa Anadolu
Lisesi’nde yazar Nadir Gezer, Berrin
Akarsu; Bursa Eğitim Enstitüsü ve
devamında yazar Yusuf Ziya Beyzadeoğlu, şair Ahmet Uysal, yazar Hasan
Çebi, yazar Behçet Dede, yazar Süreyya Beyzadeoğlu, yazar Hilmi Serim,
yazar Sabit Kemal Bayıldıran, yazar
Mustafa Cemiloğlu, yazar Ali Özçelebi,
yazar Ramis Dara, şair Serdar Ünver,
yazar Melih Elal, yazar Coşkun Ak,
yazar Alev Sınar Uğurlu, yazar Hatice
Şahin; Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde şair İhsan Üren, yazar Mehmet
Akif Ertaş, öğretmenler Mim Seydi
Yamanlar ve Türkün Tikensak; Bursa
İHL’de Beşir Ayvazoğlu, Adil Özgüç,
Ömer Faruk Dinçel, Mustafa Öz, İsmail Hakkı Ünlü; Demirtaşpaşa Meslek
Lisesi’nde yazar Zuhal Kişin Köseoğ-

lu, şair Yusuf Yağdıran; Namık Sözeri
Lisesi’nde yazar Aykan Uzoğuz.

Bursa’mızın çeşitli okullarında vazife
yapan edebiyatçı-yazar öğretmenlerimizi, öğretim üyelerimizi şu isimlerle
tamamlayalım: Basri Gocul, Mehmet Vasfi Saral, Mustafa Muharrem
Tüfekçi, Ali İhsan Karataş, İbrahim
Serhat Canbolat, İhsan Sezal, Erturan
Elmas, Şükrü Gökçek, Şaban Akbaba,
Raif Kaplanoğlu, Güney Özkılınç,
Cevat Akkanat, Şenol Yazıcı, Deniz
Dalkılınç, Uğur Satılma, Halime Yıldız,
Nursel Aras, Süreyya Akçay, Aymen
Akçay Yazar, Nihal Aksoy.

Bursa okullarında yetişip ülkemize
mâl olmuş yazar ve edebiyatçılarımızın bir bölüğünü önceki paragraflarda andık. Kalanları da şöylece
toparlayalım: Bizim Mektep’in ileride
yazar olan öğrencileri Muazzez İmiye
Çığ ve Orhan Burian’dır. Yazar Bursalı Mehmed Tahir Bey, şair Celal
Sılay, yazar İsmet Bozdağ ve yazar
Yılmaz Akkılıç, Işıklar Askeri Lisesi
öğrencileridir. Öğretmen Okulu’ndan
yetişenler arasında yazar-eğitimci
Süleyman Edip Balkır ve kültür adamı
Servet Somuncuoğlu da vardır. Bursa Eğitim Enstitüsü’nde okuyanlar
arasından ise çok sayıda edebiyatçı-yazar çıkar: Numan Kartal, Aykan
Uzoğuz, Beşir Ayvazoğlu, Ali Akmanlar, Turgut Çelik, Alaaddin Korkmaz,
Oyhan Hasan Bıldırki, Mücahit Koca,
Dilruba Nuray Erenler, Şaban Yalazı,
Ahmet Tüzün, Feyzi Ülgü, Mustafa
Yıldız, Raif Kaplanoğlu, Faruk Anbarcıoğlu, Özgen Keskin vd.
Bursa okullarında görev yapan edebiyatçılar ve bu okulların edebiyata
meyilli öğrencileri bulundukları okulları birer edebiyat mekânına çevirmişlerdir. Edebiyatın gizemli buğusu;
o mekânları daha anlamlı, daha güzel
kılmıştır.
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Hakan Yılmaz / Araştırmacı-Yazar & Yeniçağ Tarihi Uzmanı

Fâtih Sultan Mehmed’in Şehid Sancaktârı

Ulubatlı Baba Hasan
ve Bursa’daki vakıf köyü “Hasan-Ağa”

Y

irmi yıl öncesine kadar İstanbul’un fethinde
burçlara ilk sancağı diken kişi olarak bilinmesine
rağmen, zamanla çelişkili iddialarla bir “Fetih
efsanesi”ne dönüştürülen Ulubatlı Hasan’ın gerçek tarihî
bir şahsiyet olduğuna dair bir yıl önce neşrettiğimiz yeni
tarihî bulgular, akademik çevrelerin ancak cüz’î bir
kısmı tarafından kabul görürken, eski iddia sahiplerinin
çoğu ve onların tezlerini yeniden canlandırma çabasına
girişen popülarite tutkunu araştırmacıların ilginç tavır
ve tepkilerine neden olmuştur.
Sultan II. Murad döneminden beri alemdarlık ve sekbanbaşılık görevlerinde bulunan, Şimdi Bursa’nın Nilüfer
ilçesine bağlı “Hasan-Ağa” (eski adıyla: “Ḳızılcuḳlu”)
köyünün de kurucusu olan Baba Hasan Ağa’nın, Bizans
tarihçisi Sfrancis’in tasvirleriyle tamamen örtüşen yeni
birer bulgu olarak Fatih’in Horhor semtinde
keşfettiğimiz ilginç kabri, şehâdetini aynı ifadelerle

anlatan kayıp kitâbesi ve Ulubat Gölü yakınlarındaki
vakıf köyüne ait vakfiyesi, onun gerçekten yaşamış
büyük bir Osmanlı serdârı olduğunu ispatlamakla
kalmamış; aynı zamanda bilinmeyen soy zincirine, resmî
vazîfelerine, kardeşlerine, Bursa, Edirne ve İstanbul’daki
vârislerine kadar uzanan sayısız daha pek çok tarihî
verinin de gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır.
Bursa’daki “Ḳızılcuḳlu” köyüne adını veren
“Ḥasan Aġa” kimdir?
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı olan ve Ulubat Gölü’nün
birkaç kilometre doğusunda yer alan Ḳızılcuḳlu/HasanAğa köyünün, Fatih’in meşhur sancaktârı, “Şehidler
Serdārı” Ulubatlı Alemdar Baba Hasan Ağa’ya vakıf köyü
olarak verildiğine ilk kez 2018 yılı Nisan ayında
düzenenlenen “Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı
Dünyası Sempozyumu”nda sunduğumuz bildiride işaret
etmiş; ayrıca daha sonra yayımlanan birkaç
makalemizde de aynı bilgiyi kısaca tekrar etmiştik 1.

Hakan Yılmaz, “Keşfedilen Kabri, Yıkılan Mescidi ve Ulubat
Gölü Civârındaki Köyünün Vakfiyesi Işığında; Fâtih’in Alemdârı,
Şehidler Serdârı ‘Ulubatlı Baba Hasan’”, Türk Dünyası
Araştırmaları, 121/239 (Mart-Nisan 2019), s. 383-404; Hakan
Yılmaz, “Bir ‘Fetih Efsânesi’ Olduğu Öne Sürülen Ulubatlı

Hasan’ın Yeni Keşfedilen Kabri ve Bilinmeyen Gerçek Tarihî
Kimliği”, Toplumsal Tarih, sy. 305 (Mayıs 2019), s. 77-78;
“Efsane mi, Gerçek mi? Ulubatlı Hasan’ın Varlığını Kanıtlayan
Yeni Tarihî Bulgular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, sy. 389
(Mayıs 2019), s. 24-29.
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İstanbul kuşatmasının son anlarında Fâtih Sultan Mehmed’in
sancaktar ve sekbanlarını surlara çıkmaya teşvik etmesi.
Panorama 1453 Tarih Müzesi, Zeytinburnu / İstanbul.

Kızılcıklu/Hasan Ağa köyünün asıl kurucusu olan ve
literatürde öteden beri “Ulubatlı Hasan” adıyla şöhret
bulan Hasan Ağa, erken modern tarih araştırmacılarının
çelişkili bazı çıkarımları yüzünden; daha önce Yıldırım
Bayezid döneminde Yeniçeri Ocağı’ndan yetişip sekbânbaşı olan, 805/1403’te Emîr Süleyman’a bağlı iken
811/1408’de sakalı traş edildiği için öfkelenip kardeşi
Mûsâ Çelebi’ye tâbî olan, ancak 816/1414’te
Çamurluova Savaşı’nda efendisi ile birlikte ortadan
kaldırılan Yıldırım ve Fetret dönemlerinde yaşamış
başka bir “Ḥasan Aġa” 2 ile karıştırılmıştır 3. Bu
karışıklığın bir sonucu olarak, ölümünden on iki yıl
sonra 828/1425’te düzenlenen vakfiyenin de bu önceki
“Ḥasan Aġa”ya ait olduğu sanılmış ve köy çevresinde
bugüne kadar bu yerin “Hasan Ağa adlı bir yeniçeri ağası
tarafından kurulduğu” söylentisi yaygınlaşmıştır.
Oysa köyün vakfedilişinden uzun yıllar önce öldürülen
ilk Hasan Ağa’nın, ölümünden on iki yıl sonra, saltanat

Sancaktar Ulubatlı Hasan Ağa’ın eskiden Ulubat köy
meydanında yer alan heykeli. Karacabey / Bursa.

devrini hiç görmediği II. Murad’dan vakfiye alması
imkân dâhilinde olmadığı gibi; ortaya koyduğumuz
tarihî belgeler ve özellikle Vakıf ve Sicil Defterleri’ndeki
kayıtlar ışığında, Bursa’da: “ ﻗﺰﯾﻠﺠﻘﻠﻮḲızılcuḳlu” ve
Edirne’de “ ﺻﻐﯿﺮﻟﯿﺠﮫ ﻣﻮﺳﻰṢıġırlıca-Mūsā” köyünü elinde
bulunduran Hasan Ağa’nın şimdi kendi adıyla anılan bu
vakıf köylerinin XV. yüzyıl sonları ilâ XVI. yüzyılın
başlarında tevliyetini yürütenlerin, İstanbul’da kabrini
tespit ettiğimiz Hasan Ağa’nın oğulları ve torunları
olduğu kesin olarak ortaya çıkmıştır.
Çelebi Mehmed devrinden beri Alemdâr (Sancaktar)
olduğu anlaşılan Ulubatlı Hasan Ağa, Bursa ve
Edirne’deki vakıfları adına, dönemin Bursa kâdîsı Molla
Fenârî tarafından Rebî‘u’l-evvel 828 sonları (Şubat 1425

Sultan II. Murad tarafından Alemdar Hasan Ağa’ya vakfedilen Kızılcıklu (Hasan-Ağa) köyünün genel görünümü. Nilüfer / Bursa.

Krş. Mehmed Neşrî, Kitāb-ı Cihān-nümā, II, TTK Yayınları,
Ankara 1957, s. 482-485. Mehmed Süreyyâ hazırladığı
biyografi metninde bu kadîm “Ḥasan Aġa” hakkında özetle şu
bilgileri verir: “Yeñi-çeri ocaġından yetişüp sekbān-başı
olmışdur. 805 (1403)’de Süleymān Çelebi ile Edirne’ye gelüp,
811 (m. 1409) muḥārebe[si]nde bunuñ saḳalı tırāş olunmaġla
ḥiddetinden Mūsā Çelebi’ye tābiʿ oldu, 816 (m. 1414)

2

tārīḫlerinde münʿadim (yok) oldu.” (Mehmed Süreyyâ, Sicill-i
ʿOs̱mānī, II, Matba‘a’-i ‘Âmire, İstanbul 1311/1894, s. 117).
3
Kâmil Kepeci, Bursa Kütüğü, II, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Yayınları, Bursa 2009, s. 155; Yusuf Oğuzoğlu, “Çelebi
Mehmed Döneminin Rumeli Gazisi: Hasan Ağa”, Sultan
Mehmed Çelebi ve Dönemi, ed.: Fulya Düvenci Karakoç,
Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2014, s. 156-188.
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Bursa’da “Ḳızılcuḳlı” ve Edirne’de “Sığırlıca Mûsâ” köylerinin
“İslâm sancağının dikicisi” Ulubatlı Baba Hasan Ağa’ya
vakfedildiğini gösteren Rebî‘u’l-evvel 828/Şubat 1425 tarihli
vakfiyenin köyde muhâfaza edilen orijinal sûreti.

‘Alemdâr Hasan Ağa’nın eskiden Çöke nâhiyesine bağlı olan
Edirne’deki vakıf alanı Ḥasanaġa (Ṣıġırlıca Mūsā) köyü.
Lalapaşa / Edirne.

Vakfiyenin orijinal sûreti Hasan-Ağa köyünde yaşayan
ahfâdından merhûm Zeynel Nalbantoğlu’nun ailesinin elinde
bulunmakta ve ayrıca VGMA, Defter, nr.: 2163/70, s. 80 ve
2163/71, s. 82’de iki ayrı sûreti daha yer almaktadır.
5
“Büyük devlet adamlarının ulu emîri, şerefli güzel hasletleri
zâtında birleştirici, İslâm Sancağının dikicisi, dîne sokulan
bid‘at ve zulmetlerin def‘ edicisi, ulular arasında himmetlerin
en yücesinin kendisine tahsis edileni, Melik ve Sultânların
yakını, devletin ve dînin Hasen’i (Güzel’i) ‘Abdu’llâh oğlu Hasan
4
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ortaları)nda düzenlenen vakfiyesinde 4: ﺟﻨﺎب ﻣﻠﻚ اﻷﻣﺮاء
،  راﻓﻊ ﺑﺪع واﻟﻈﻠﻢ،  ﻧﺎﺻﺐ ﻟﻮاء اﻹﺳﻼم،  ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻜﺮام، اﻟﻌﻈﺎم
 ﺣﺴﻨﺎ ً ﻣﻦ،  ﻣﻘﺮب اﻟﻤﻠﻮك واﻟﺴﻼطﯿﻦ، اﻟﻤﺨﺼﻮص ﺑﯿﻦ اﻻﻛﺎﺑﺮ ﺑﻌﻠﻮ اﻟﮭﻤﻢ
“ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﻏﺎ ـ طﺎل ﺑﻘﺎه ـ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲCenāb-ı Melikü’lümerāʾi’l-ʿiẓām, Cāmiʿu meḥāsini’l-kirām, Nāṣıbu livāʾi’lİslām, Rāfiʿu bidʿa ve’ẓ-ẓulem, el-Maḫṣūṣ beyne’l-ekābir biʿuluvvi’-l-himem, Muḳarrebi’l-mülūk ve’s-selāṭīn, Ḥasenen
mine’d-devleti ve’d-dīn Ḥasan Aġa -ṭāle baḳāhu- ibn
ʿAbdu’llāh…” şeklinde yüksek emirlik unvanlarıyla
anılmıştır 5. Bu kayda göre babasının adı ﻋﺒﺪ ﷲ
“ʿAbdu’llāh”tır. Vakfiyede Hasan Ağa’ya, şimdi Ulubat
Gölü’nün 6 km. kadar doğusunda, Eski Karacabey-Ulubat
yolu üzerinde bulunan: “ ﻗﺰﯾﻠﺠﻘﻠﻮ ﻛﻮىḲızılcuḳlu-köy” adlı
vakıf köyü ile birlikte, Çelebi Mehmed’in vakıf alanına
komşu olan “ ﻗﻮرﯾﺠﻲ ﻛﻮيḲorucı-köy” ve: ﺻﻐﯿﺮﻟﯿﺠﮫ ﻣﻮﺳﻰ
“ ﻛﻮي اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ادرﻧﺔ اﻟﻤﺤﺮوﺳﮫMaḥrūseʾ-i Edrene
tevābiʿinden olan Ṣıġırlıca-Mūsā köyü”nün de evlâdlık
olarak vakfedildiğine işâret olunmuş; ileride soyu
kesildiği takdirde vakfın tüm gelirlerinin akrabalarının
ileri gelenlerine, onların da soyu tükendiğinde fakirlere
ve miskinlere verilmesi şart koşulmuştur.
Sultan II. Murad ve bilâhare Fâtih döneminin önde gelen
ümerâsı arasında yer alan Hasan Ağa, önceki
çalışmalarımızda gösterdiğimiz üzere; Çelebi Mehmed’in
vezîr-i a‘zamı Bâyezîd Paşa ve ailesine epeyce yakın
olup, muhtemelen Şeyh Bedreddîn isyanının
bastırılmasında önemli bir rol oynamıştı 6.
Mehmed Süreyya’nın Sicill-i ʿOs̱ mānī’sinde belirttiği
üzere o, uzun süren “‘Alemdârlık” vazifesinden sonra
“Sekbān-başı”lık görevine de tâyin edilerek İstanbul’un
fethine kadar bu makamı elinde tutmuş; henüz Sultan
Mehmed tahta geçmeden: “Sulṭān Murād Ḫān-ı s̱ ānī
Ḥażretleri’nüñ ʿaṣrında Sekbān-başı olup, 857 (1453)’de
İstanbūl fetḥinde şehīd ol”muştu 7. Vakfiyesi düzenlendiği
sırada otuz beş yaşlarında olduğu düşünülürse, onun
1390 yılı civarında Ulubat çevresinde doğmuş ve altmış
yaşının biraz üzerinde iken şehâdete kavuşmuş olduğu
gerçeğe çok yakın bir ihtimal olarak öne sürülebilir.
Baba Hasan Ağa’nın Bursa ve
Edirne’deki hayır eserleri
Erken dönem Osmanlı asker ve devlet adamları arasında
önemli bir yere sahip olan Baba Hasan Ağa, II. Murad’ın
kendisine vakfettiği  ﻗﺰﯾﻠﺠﻘﻠﻮḲızılcuḳlu (Ḥasan-Aġa) vakıf
köyünde bir mescid, bir mektep, bir medrese, bir
hamam ve bir zâviye inşâ ettirdiği gibi; eski pâyitaht
Edirne’de de resmî statüsüne nisbetle “ʿAlemdār
Maḥallesi” adıyla anılan bölgede yine bir mescid ve
Ağa -bekâsı dâ’im olsun!-” (Orijinal vakfiye, st. 7-9; VGMA,
Defter, nr.: 2163/70-71, s. 80, st. 6-8; s. 82, st. 6-7)
6
Krş. H. Yılmaz, “Keşfedilen Kabri...”, 394.
7
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, s. 118. Müellif Sicill-i ʿOs̱mānī’nin
IV. cildinde ilk Sekban-başı olarak fetret devrindeki “Ḥasan
Aġa”yı zikreder ve ardından Ulubatlı “Ḥasan Aġa”nın da
İstanbul’un fethi sırasında Sekban-başılık rütbesinde olup, bu
esnâda şehid olduğuna bir kez daha işaret eder (a.g.e., IV, s.
170).

II. Murad’ın ve Fatih’in sancaktârı Ulubatlı Hasan Ağa’nın,
Bayezid Paşa’nın oğlu ‘Îsâ Beg’in Ramazan 739/Mart 1436
tarihli vakfiyesinin sonuna kendi el yazısıyla düşürdüğü
şehâdet kaydı. BOA, EV.VKF. nr.:19/9.

Hasan Ağa’nın şimdi kendi adıyla anılan Bursa’daki vakıf
köyünde inşa ettirdiği câmiinden geriye kalan yalın minâre.
Nilüfer / Bursa.

kendisi için bir türbe yaptırmış; bu nedenle ölümünden
sonra adına düzenlenen çoğu resmî belgede ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﯿﺮ
“Ṣāḥibü’l-ḫayr” gibi övücü vasıflarla anılmıştır 8.
Hasan Ağa’nın Ḳızılcuḳlu köyünde erken bir tarihte inşâ
ettirdiği anlaşılan mescidi, bir buçuk asır boyunca küçük
bir köy mescidi olarak kullanılmaya devam etmiş;
nihayet Şa‘bân 988/Eylül 1580’de yöre halkının kendi
köyleri ve diğer çevre köylerde Cumâ namazı için büyük
câmileri bulunmadığına dâir Sultan III. Murad’a arz
yazmaları üzerine, köyün merkezinde bulunan bu
mescidin diğer tüm köylerin de Cumâ namazı
kılabilecekleri büyük bir câmiiye dönüştürülmesini
emreden şu fermân-ı hümâyûn gönderilmiştir:
“Ḳıdvetü’l-ḳuḍāt ve’l-ḥükkām, maʿdenü’l-fażl ve’l-kelām
Mevlānā Kite ḳāḍīsı -zīde fażlehū- refīʿ-i tevḳīʿ-i hümāyūn
vāṣıl olıcaḳ, maʿlūm ola ki;
7F

Meselâ, bk. BOA, İE-EV. nr. 40/4554; C.EV, nr. 242/12073.
Bursa Şerʿiyye Sicilleri, nr. A-119/1033 (988-91/1580-83), vr.
97b.

8
9

Dergāh-ı muʿallāma mektūb gönderüp ḳażāʾ-i mezbūra
tābiʿ Ḥasan Aġa nām ḳaryede ve eṭrāfında olan ḳurrāda
Cāmiʿ-i şerīf olmayup kemāl-i iḥtiyāçları olmaġın, ḳaryeʾ-i
mezbūrede Mescid-i şerīf cāmiʿ olmaġa münāsib olup,
ahālīleri iẕn-i hümāyūnum recā eyledüklerin
bildürdükleri benüm serīr-i pāyeʾ-i maʿdelet-maṣīrüme
ʿarż olınduḳda, iẕn-i şerīfüm erzānī kılup buyurdum-ki;
emrüm üzere Mescid-i mezbūr Cāmiʿ olup, berāt-ı
hümāyūnumla ḫaṭīb naṣb olınduḳdan-ṣoñra eyyām-ı
Cumʿa’da iḳāmet-i ṣalāt-ı Cumʿa olınup benüm devām-ı
devletüm içün duʿāya müdāvemet göstereler. Şöyle bilāsiz,
ʿalāmet-i şerīfe iʿtimād ḳılasız.
Taḥrīren fī evāḫir-i şehr-i Şaʿbānü’l-muʿaẓẓam, sene: 988,
bi-maḳām-ı Ḳosṭanṭīniyye.” 9
Ne var ki Ulubatlı Hasan Ağa’nın altı asra yakın bir süre
ayakta kalan mescidi, 2000 yılında Anıtlar Kurulu’nun
“depreme dayanıklı olmadığı” tespiti sonucu yıkılarak
yerine başka bir noktada yeni bir câmii yapılmış; Hasan
Ağa Câmi’nin yalnız minaresi yalın bir hâlde köy
meydanında kalmış, daha sonra bu minarenin alt
kısmına musluklar takılıp çeşme olarak kullanılması
kararlaştırılmıştır. Sancaktar Hasan Ağa’nın bugün
köyde bulunan kabrinin ya bir “makam-mezar” olduğu,
ya da soyundan gelip vakfının tevliyetini yürüten
“Hasan” adlı sayısız torunlarından birine ait olduğu
anlaşılmaktadır.
Alemdâr Baba Hasan’ın Edirne’deki mahallesinde yer
alan ve “ ﻋﻠﻤﺪار ﺟﺎﻣﻌﻰʿAlemdār Cāmiʿi” adıyla meşhur olan
mescid ve türbesinin ise, daha XIX. yüzyılda çatısı yıkılıp
çökmüş ve harâbeye dönüşmüştür 10. Baba Hasan Ağa,
Edirne’de kendi adına bir türbe inşa ettirirken, kuşkusuz
Edirne’de yaşamaya devam edip ruhunu burada teslim
edeceğini düşünüyor; ileride İstanbul kuşatmasına
katılacağını, “‘Alemdârlık” vazifesini son bir kez daha
yerine getirip Fatih’in Ak Sancağı’nı şehrin en büyük
burcunda dalgalandıracağını, vücuduna yüzlerce taş ve
ok isabet edip bu burcun üzerinde şehid olacağını,
nihâyetinde aslî vatanı Bursa’da veya ikametgâhı
Edirne’de değil, müjdelenmiş kutlu şehir
9F

Ahmed Bâdî Efendi, Riyāż-ı Beldeʾ-i Edirne, I, Bayezid Devlet
Ktp. nr. 10391, s. 54.

10
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İmparatorun başmuhâfızı Sfrancis’in Chronicon Maius’unda
Ulubatlı Hasan’ın Romanos Burcu’na çıkış ve şehâdet anlarını
aktardığı satırlar. British Library, Add. Ms. 36539, f. 84r, st. 6-27.

Konstantîniyye’nin merkezinde defnolunacağını henüz
bilmiyordu.
Sancaktar Hasan Ağa’nın Topkapı (Romanos)
burcuna Fatih’in sancağını dikmesi ve şehâdeti
Aslen Bursa’lı olup, “Ḳızılcuḳlı” köyü ve civarını elinde
bulunduran Ulubatı Baba Hasan Ağa, ömrünün önemli
bir kısmını Alemdâr (Sancaktar) olarak eski başkent
Edirne’deki mahallesinde geçirdikten sonra, Sultan II.
Murad’ın son zamanlarında Sekbân-başılık görevine
atanmış ve genç pâdişah Sultan Mehmed tahta geçtikten
sonra onun tarafından da yine aynı vazifede bırakılmıştı.
6 Nisan 1453’te başlayan büyük muhâsaraya katılmak
için sekbanlarıyla İstanbul surları önüne gelen Baba
Hasan, Sultân’ın Topkapı ile Eğrikapı arasına konuşlanan
Hâssa ordusunun en ön safında savaşacak ve 29 Mayıs
1453 sabâhı savunmanın çökmesi üzerine, Fâtih’in
Romanos/Topkapı burcuna hücum emrini yerine
getirerek onun sancağını burcun en üst noktasına
çıkarıp, henüz şafak sökmeden yoğun bir kaya ve ok
bombardımanı altında şehîd olacaktı.
İstanbul’un fethinde imparatorun başmuhâfızı olan
Yorgios Sfrancis; “29 Mart 6986/1478’de Corfiot
soylularının ricası üzerine, not ve müsveddelerini yeniden
gözden geçirip kendi eliyle yazdığını” açıkça belirttiği
Chronicon Maius’unda 11 Hasan’ın on sekiz neferiyle
Georgios Sphrantzes, “Cronica (Chronicon Maius): 12581481”, Memorii, II, Edıtıe Critica de Vasile Grecu, Editura
Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucureşti (Bükreş)
1966, pp. 590-591.

11
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Hasan Aġa’nın Ḳızılcıḳlu/Ḥasan Aġa köyünde inşâ ettirdiği
mescidin Cumâ namazı kılınacak büyük bir câmiiye
dönüştürülmesi için III. Murad tarafından gönderilen Fermânı hümâyûn sûreti. Bursa Şerʿiyye Sicilleri, A-119/1022, vr. 97a.

birlikte şehâdete sürüklendiği bu ânı bize aynen şöyle
aktarır:
“İşte o sırada aslen Lopadion (Ulubat)’lı olup koca bir
vücûda sâhip olan ‘Hasan’ adlı bir yeniçeri, sol eli ile
başının üstüne kalkanını tutup, sağ eli ile kılıcını çekti ve
bizimkilerin şaşkınlık içinde geri çekildikleri o bölgede
sûrun tepesine doğru atıldı. Onunla aynı cesâreti
göstermek isteyen otuz kadar diğeri de kendisini takip
etti. Bizimkilerden hâlâ surlarda kalanlar ise üzerlerine
kayaları yuvarlıyorlardı ve onlardan on sekizini aşağı
attılar. Ne var ki, Hasan kendisine mahsus şiddeti ile
sûrun üzerine çıkıp bizimkileri kaçırmayı başardı. Bu
zafer üzerine diğerleri de onu takip ederek, surlara
tırmanma fırsatını buldular. Bizimkiler, sayılarının pek az
olması nedeni ile sûra tırmananlara mânî olamadılar.
Düşmanın sayısı fazla idi, buna rağmen yine de yukarıya
çıkanlara saldırdılar ve onlardan birçoğunu öldürdüler.
Bu çatışma sırasında Hasan’a bir taş isâbet etti ve onu
yere yıktı. Kendisini yere yıkılmış görünce, bizimkiler de
üstüne kalkmış, kendini savunmaya çalışıyordu. Ancak
almış olduğu pek çok yaradan dolayı artık sağ kolu
işlemez oldu ve oklarla kaplandı, nihâyet berâberindeki
pek çok kişi ile birlikte öldü.” 12

G. Sphrantzes, “Chronicon Maius”, II, pp. 426-429; Kriton
Dinçmen, Şehir Düştü, İletişim Yayınları, İstanbul 1992, s. 9596.
12

Ulubatlı Baba Hasan Ağa’ın şehadetinden sonra Fâtih
Horhor’dadefnedildiği kabrin 26 Aralık 1940 günü çekilmiş
eski bir fotoğrafı, Vakıflar Umûm Müdürlüğü, Dosya: 532,
Fotoğraf nr.: 3997 (solda) ve kabrin aynı cepheden şimdiki
görünüşü (sağda). Fotoğraf: Hakan Yılmaz

Ulubatlı Hasan Ağa’nın geçen yıl Fâtih’in Horhor semti
civarında tespit etiğimiz, Baba Ḥasan-ı ʿAlemī
Mahallesi’ndeki yıkılan mescidine çok yakın bir noktada
yer alan kabrinin kayıp kitâbesinde; Fatih’in sancaktarı
Hasan Ağa’nın eline “ateş saçan kılıcı”nı alıp tekbirler
getirerek burca tırmandığı, düşmanla çatışıp kahır
pençesiyle onları kaçırdığı, burcun üzerinde Sultân’ın
sancağını dalgalandırdığı ve sonunda kanlara gark olup
şehâdet makamına ulaştığı, şâir Sıdkî’nin onun dilinden
yazdığı manzûmede Sfrancis’in yukarıdaki gözlemlerine
eşdeğer bir çizgide şöyle tasvir edilmiştir:
“Yedümde tīġ-ı āteş-tāb dilümde naẓm-ı Settārī
Ben oldum Fātiḥ’üñ ol günde merġūb ʿalem-dārı
Ġazā-yı ekber itdüm Rüstemāne ḫaṣmıla yed-kesr
Oluban ġarḳ-ı ḫūn-ālūd işte Şehīdler Serdārı
Yaturdum kimse bilmez ḥāl [ü] aḥvālümi hergiz Ḫān
Meger maʿnāda irşād eylemişler böyle düş-vārı
Çerāġum şuʿle-dār iden, aña durāġ cennet olsun
Ḫüdā her bir umūrında ola anuñ meded-kārı
De-gil Ṣıdḳī bunuñ taʿmīrine menḳūṭını tārīḫ:
‘Zehi devlet Ḥasan Baba ki heşt-seddin ʿalem-dārı’
857/1453.” 13

Sancaktar Ulubatlı Baba Hasan’ın şimdi kaybolan kabir
kitâbesinin 1930’larda Süheyl Ünver tarafından çekilmiş
fotoğrafı. A. Süheyl Ünver Arşivi.

Ulubatlı Alemdâr Hasan Ağa’nın eskiden tarihî yarımadanın
merkezinde yer alan Mescid’inin 1940 sonlarında çekilmiş
fotoğrafı, Vakıflar Umûm Müdürlüğü, Dosya: 532, Fotoğraf
nr.: 3996 (solda) ve mescidin bulunduğu sokağın aynı
noktadan görünüşü (sağda). (Fotoğraf: Hakan Yılmaz)

Hasan Ağa’nın “Sultan II. Murad zamânından beri Sekbanbaşı olup, İstanbul’un fethinde şehid olduğunu” gösteren Mehmed
Süreyyâ’nın Sicill-i ʿOs̱mānī’deki kaydı (II, 118, İstanbul 1311/1894).

VGM, Hasan Baba Mescidi ve Türbesi, dosya: 532, fotoğraf
nr.: 3998. Manzûmenin günümüz Türkçesi’ne tercümesi
şöyledir:
“Elimde ateş saçan kılıç, dilimde Settâr’ın nazmı (tekbîr)
Ben oldum Fâtih’in o gün göz kamaştıran sancaktârı
Kahır pençemle düşmanla Rüstem’ce ulu gazâ ettim
Kanlar içinde kalarak oldum Şehîdlerin Serdâr’ı
13

Hâl ve ahvâlimi kimse, Hân bile bilmeden yatardım
Meğer mânâ âleminden yöneltmişler bu güç ihtârı
Kandilimi yakıp uyaranın durağı cennet olsun;
Hüdâ olsun tüm işlerinde onun yardım eden Yâr’ı
De Sıdkî bu kabrin tâmirine noktalı harfle târîh:
Ne devlet ki Hasan Baba’dır sekiz burcun sancaktârı
/ 1453.”49
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Sancaktar Baba Hasan’ın 1956’da yıktırılan Fatih Horhor’daki
mescidinin ortaya çıkan yeni bir fotoğrafı. TTOK Arşivi, İstanbul.

dalgalandıran Osmanlı “Serdār”ının “ ﺣﺴﻦḤasan” adlı bir
‘alemdâr olduğu ve onun tüm fetih şehidleri arasında en
yüksek dereceye sahip bulunduğu gerçeğinin öteden
beri herkes tarafından bilindiğine kuşkusuz bir biçimde
ışık tutar. Kitâbede Baba Hasan’ın “Heşt-seddin ʿalemdārı = Sekiz burcun sancaktârı” olarak anılması ise, daha
önce çağdaş kaynaklara dayanarak ortaya koyduğumuz
üzere; Hasan Ağa tarafından Topkapı (Romanos)
burcuna dikilen ilk sancaktan sonra, ikinci sancağın
Canbâz Mustafa Beg tarafından dokuzuncu kara burcu
olan Silivrikapı (Porta Pighi) burcuna, üçüncü sancağın
ise Karışdıran Süleyman Beg tarafından EdirnekapıEğrikapı (Porta Charisius-Kaligaria) taraflarına
dikilmesiyle alâkalıdır 14. Bu tarihî izleğe göre, Sfrancis’in
de açıkça belirttiği üzere; İstanbul’un ilk sekiz kara
burcu arasına Fatih’in sancağını diken ilk isim bizzat
Ulubatlı Hasan Ağa’dır.
Nitekim çağdaş kaynak ve belgelerin ayrıntılı bir sentezi,
1221/1806 depreminde dikilen bu kitabedeki bilgilerin
orijinalliğini açıkça kanıtlar ve Hasan’ın “efsane” olduğu
iddalarını ortadan kaldırarak, Sfrancis’in onun
hakkındaki tüm sözlerinin tarihî dayanaklarını net bir
biçimde ortaya koyar 15. Bu tarihî senteze göre, Topkapı
(Romanos) burcuna ilk sancağı diken Sancaktar Baba
Hasan Ağa’nın gerçek tarihî kimliğini, vazifesini ve
şehâdetine yol açan son fiillerini birkaç madde halinde
şöyle sıralayabiliriz:
Adının “Hasan” olması:
13F

Ḥasanaġa/Ḳızılcuḳlı köyü’nün orijinal eski ismini içeren ve
köyün II. Murad zamanında Baba Hasan Ağa’ya
vakfedilişinden, III. Murad dönemine kadarki süreci özetleyen
Rebîʿu’l-âḫir 985/Haziran 1477 târihli Berât-ı hümâyûn sûreti.
Bursa Şerʿiyye Sicilleri, nr.: A-105/1586, vr. 86a (183).

Sfrancis’in eserinde yer alan yukarıdaki satırları
İstanbul’da henüz hiç kimsenin bilmediği bir dönemde
yazılan bu mısrâlar, Fâtih’in has sancağını burçta

Bu sırlamanın çağdaş tarihî veriler ışığında tespiti için, bk. H.
Yılmaz, “İstanbul’un Fethinde Burçlara Sancak Dikme
Probleminin Çözümü: ‘Ulubatlı Hasan’, ‘Balaban’, “Mustafa’ ve
‘Karışdıran Süleyman’”, Toplumsal Tarih, sy. 309 (Eylül 2019),
s. 62-69.
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Bu tarihî sentezin dayanak noktaları ve çağdaş bilimsel
kanıtlarla daha geniş izahı, konu ile ilgili bildiri metnimizde ve
yakında çıkacak olan kitabımızda ayrıntılı bir şekilde yer
almaktadır.
15

Fethin şehid sancaktârının kuşatmadan tam yirmi sekiz
yıl önce düzenlenen vakfiyesinde, imparatorun
başmuhâfızı Sfrancis’in “kendi eliyle genişlettiği”ni
söylediği Büyük Kronik’te ve şehrin fethinden sadece
kırk üç yıl sonra, 903/1496’da Horhor’daki mescidi
adına düzenlenen diğer vakfiyesinde ortak bir çizgide
adı hep “Hasan”dır ki, bu onun kayıp kitabesindeki
“Ḥasan Baba” isminin de çağdaşlığının kesin bir
kanıtıdır.
Lopadion/Ulubatlı Olması:
Yorgios Sfrancis’in kroniğinde “Lopadion/Ulubat”lı
olduğu belirttiği Hasan’ın, vakıf köyü Ḳızılcuḳlu’nun
Ulubat Gölü’ne çok yakın bir noktada ve bizzat eski
Karacabey-Ulubat yolunun üzerinde yer alması,
birbirinden bağımsız her iki çağdaş kaydı da onun
“Ulubatlı” olduğu ortak noktasında birleştirir.
Romanos/Topkapı Burcuna Çıkması:
Sfrancis’in, Hasan’ın “Otuz kişi” ile Romanos burcuna
çıkışını anlattığı ayrıntılı tasvîri fethin istisnasız tüm
kaynakları tarafından te’yid edilmiş; Osmanlı, Bizans ve
Latin kroniklerinin hepsi onun burca ilk çıkış noktasının
“Romanos (Topkapı) burcu” olduğu konusunda ittifak
etmişlerdir.
Sağ Elinde Kılıcı, Sol Elinde Kalkanı Olması:
Hasan’ın burca çıkış ânını çok ayrıntılı bir şekilde
aktaran Sfrancis, o sırada onun “sağ eline kılıcını alıp, sol
eliyle kalkanını başına tutarak surun tepesine doğru
atıldığını” açıkça belirtmiştir. Sfrancis’in kuşatmadaki
gözlemlerini yansıtan bu tasvir, üç yüz elli yıl sonra
dikilen kabir kitabesinde de onun dilinden: “Yedümde
tīġ-ı āteş-tāb… = Elimde ateş saçan kılıç…” ifadesiyle
aynen tekrarlandığı gibi; “Elinde kalkan olduğu” bilgisi
ise, Romanos burcuna ilk çıkış ânını aktaran Ducas
tarafından: “Türkler ellerinde kalkan olduğu hâlde
surlara yaklaştılar.” cümlesiyle tasdik edilmiş ve
devamla Rumlar’ın buna karşılık “kalenin üstünden taş
attıkları” belirtilerek, karşı saldırı hakkında da
Sfrancis’in betimlemesine birebir uygun bir perspektif
çizilmiştir 16.
Fâtih’in Has Sancağını Taşıması:
Romanos/Topkapı burcuna çıkan Baba Hasan’ın,
kitabesinde taşıdığı sancağın sıradan bir sancak değil,
bizzat “Fâtih’in sancağı” olduğunu açıklayan: “Ben oldum
Fātiḥ’üñ ol günde merġūb (gıpta edilen) ʿalem-dārı…”
dizesinin doğruluğu; kroniğini Fatih’e sunmuş olan Rum
tarihçi Kritovulos’un Karışdıran Süleyman’ın büyük

16
Michael Ducas, Historia Byzantina, ed.: İmmanuel Bekker,
Bonn: Impensis Ed. Weberi, 1834, p. 285, Dukas, Bizans Tarihi,
çev.: Vladimir Mirmiroğlu, İstanbul Fetih Derneği Yayınları,
İstanbul 1956, s. 175.
17 Critobul din Imbros, Din Domnia Lui Mahomed al II-Lea Anii
1451-1467, editie de: Vasile Grecu, Editio Academiae
Reipublicae Popularis Romanicae, 1963, LXI/2, 140-141;
Kritovulos, Kritovulos Tarihi: (1451-1467), çev. Ari Çokona,
Heyamola Yayınları, İstanbul 2012, s. 228-229.

gedikten İstanbul’a girişini anlattığı kısımda yer alan:
“Sultan Büyük Sûr (Romanos Burcu)’nun önünde, büyük
bayrakla sancağın çekildiği noktada bekliyor, olanları
seyrediyordu.” cümlesinden 17 ve çağdaş Osmanlı
müverrihi İbn Kemâl’in “Ṭop-ḳapusı”na dikilen sancağın
“Sulṭān-ı ʿālem’üñ ʿaḳ ʿalemi (sancağı)” olduğunu
gösteren kaydından 18 kuşkusuz bir biçimde anlaşılır.
Rumlar’la Tek Başına Çatışıp, Beraberindeki On Sekiz Kişi
ile Birlikte Şehid Olması:
Chronicon Maius’tan aktardığımız: “Hasan kendisine
mahsus şiddeti ile sûrun üzerine çıkıp bizimkileri
kaçırmayı başardı.” cümlesinin orijinalliği, Hasan’ın
kabir kitâbesinde geçen: “Ġazā-yı ekber itdüm
Rüstemāne ḫaṣmıla yed-kesr : Kahır pençemle düşmanla
Rüstem’ce ulu gazâ ettim…” dizesinden ve eserini bizzat
Fâtih’e sunmuş olan Kritovulos’un: “…Sultân’ın önüne
geçip sete (burca) saldırdılar. Uzun süren çatışmalardan
sonra Romalılar’ı kaçmaya zorlayarak güçlükle setin
üstüne çıktılar.” cümlelerinden 19 benzer ifadelerle tespit
edilebildiği gibi; “On sekiz kişinin taşlarla burçtan aşağı
atılıp öldürülmesi” ve bir süre sonra “Hasan’ın da atılan
ok ve taşlar altında can vermesi” bilgileri de yine
Kritovulos’un: “Oradakilerin bir kısmını surla set
arasındaki derin hendeğe attılar.” sözüyle te’yid
görmektedir 20. Nitekim Baba Hasan Ağa’nın kuşatma
öncesinde “Sekbān-başı olup, 857 (1453)’de İstanbūl
fetḥinde şehīd oldu”ğunu gösteren tarihî kayıt 21, onun
burçtan düşürülen on sekiz neferinin, Şehzadebaşı’nda
onun kabrine çok yakın bir noktada yatan fethin ilk
şehidleri “On Sekiz Sekbanlar” olduğunu kesinleştirir ve
Hasan’ın kabir kitâbesindeki: “Oluban ġarḳ-ı ḫūn-ālūd
işte Şehīdler Serdārı: Kanlar içinde kalarak oldum
Şehidlerin Serdârı…” dizesinin de tarihî bir esâsa
dayandığını gösterir.
Yukarıdaki çağdaş kronikler, belgeler ve fetih
kaynaklarının ayrıntılı sentezi, fetih günü
Romanos/Topkapı burcuna Fatih’in ak sancağını ilk kez
Ulubatlı “Hasan Ağa” adlı bir sancaktarın diktiğini
tamamen aynı tasvirler eşliğinde ortaya koymaktadır.
Bu çağdaş tarihî sentez, Sfrancis’in eserinden sonra
1221/1806 tarihli kitabenin de dönemin gerçek tarihî

İbn Kemâl, Tevārīḫ-i Āl-i ʿOs̱mān, VII. Defter, Tıpkıbasım,
nşr.: Şerafettin Turan,TTK Yayınları, Ankara 1954, s. 64.
19
Critobul din Imbros, Din Domnia Lui Mahomed al II, LX/2, p.
138-139; Kritovulos Tarihi, s. 228-229.
20 Critobul din Imbros, a.g.e., LX/2, p. 138-139; Kritovulos
Tarihi, s. 228-229.
21 Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, s. 118.
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Fatih’in şehid sancaktârı Ulubatlı Baba Hasan Ağa’nın Horhor
semti yakınlarında yer alan kabri (ortada) ve 1956’da yıkılan
mescidinin yer aldığı park alanı (solda). Fatih / İstanbul.

verilerini yansıttığını resmen kanıtlarken; lâf
kalabalığından başka bir şey yapmaksızın hâlâ onun
“efsane” olduğunu iddia edenlere: “Bunca çağdaş delil ve
bulgular karşısında elinizde onun ‘efsane’ olduğunu
ispatlayacak ne gibi bir tarihî kanıt var?” diye sorun,
bakalım size ne cevap verecekler?..
Baba Hasan Ağa’nın İstanbul, Bursa ve Edirne’de
süregelen ahfâdı
Fatih’in şehid sancaktârı Hasan Ağa’nın şehâdetinden
sonra geride bıraktığı ailesi ve günümüze kadar devâm
eden ahfâdının isimleri XV.-XVIII. yüzyıl vakıf, sicil ve
in‘âmât kayıtlarından tespit edilebilmektedir. Bu
kayıtlardan anlaşıldığına göre onun İstanbul’da,
Horhor’da kendi adıyla anılan mahallesinde vakfının
tevliyetini yürüten, Sultan II. Bâyezîd’in kapıcı-başısı:
“ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲḤüseyin bin ʿAbdu’llāh” adında bir erkek,
vakfa nakdî yardım sağlayan: “ ﺣﺴﻨﻰḤasnā (Ḥesnā)”
Hâtûn adında bir kızkardeşi 22 ile İstanbul’da ikamet
eden: “ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻏﺎİbrāhīm Aġa”, “ ﭘﯿﺮى ﭼﻠﺒﻰPīrī Çelebi” ve
Edirne’deki vakıf alanına tasarruf eden: “ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻚḪalīl
Beg” adında üç oğlu vardı 23. Bunların en büyükleri
olduğu anlaşılan İbrāhīm’e, fethin en büyük şehidi olan
babasının eski mesleği “Alemdâr” (Sancaktar)lık vazîfesi
verilmiş, diğer oğlu Pīrī Çelebi’ye kâtiplik vazifesi tevdî
edilmiş; Edirne’de ikamet eden son oğlu Ḫalīl Beg ise
Eski Saray’da kapıcı-başı tâyin edilmişti 24.
Arşiv belgeleri ve sicil kayıtları, bir sonraki kuşağa
inildiğinde Hasan Ağa’nın gerek İstanbul’da, gerekse
Edirne’de ikamet eden oğullarının tüm çocuklarının
Bursa’daki Kızılcıklu/Hasan-Ağa köyünde faaliyet
gösterdiklerini ya da bu köyle bağlantı hâlinde
olduklarını gösterir ki, bu çağdaş kayıtlar aynı zamanda
2F

23 F

BOA, Ṭapu Taḥrīr Defteri, nr. 251, s. 419-420.
İBB Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. O.71, vr. 168a; vr.
201a; vr. 43a; BOA, TD, nr. 20, s. 5; BOA, TD, nr. 77, 133.
24 Bunları ortaya koyan kanıt ve belgeler bildiri ve kitap
metinlerinde uzun uzadıya gösterilmiştir.
25 Bursa Şerʿiyye Sicilleri, nr. A-119/1033, vr. 99a.
22
23
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Fatih’in orudusunu teşvik için öne geçmesi ve Alemdar Hasan
Ağa’nın Romanos burcuna ilk Türk sancağı dikmesi. Şefik
Direnoğlu, 1972.

vakfiye sahibi Alemdar Ulubatlı Hasan Ağa’nın
Horhor’da yatan Alemdar Baba Hasan Ağa ile aynı kişi
olduğunun da tartışmasız ve kesin delilidir. Bu kayıtlara
göre Baba Hasan Ağa’nın büyük oğlu İbrāhīm’in
Horhor’daki mescid ve zâviyenin tevliyetini elinde
bulunduran “ ﻣﺼﻄﻔﻰMuṣṭafā” adında bir ve Bursa
Kızılcıklu’da oturan “ وﻟﻰVelī” 25 ve: “ طﻮرﻣﺶṬurmış” 26
adlarında iki oğlu; kardeşi Pīrī Çelebi’nin ise dedelerinin
Bursa’daki kadîm köyüne tasarruf eden: “ ﻋﺒﺪىʿAbdī 27 ve
“ ﻣﺤﻤﺪMeḥmed” 28 adlarında iki evlâdı mevcuttu. Hasan
Ağa’nın Edirne’deki vakıf köyünde mukîm olan diğer
oğlu Ḫalīl Beg’in ise bu köyde yaşayan “ داودDāvud” ve
“ ﺣﺴﻦḤasan” 29 adında iki oğlu ile sonraki kuşaklarda
tüm bu oğul ve torunlardan, her biri Bursa’daki vakıf
alanı ile doğrudan alâkalı olan çok sayıda kız ve erkek
ahfâdı bulunuyordu.
Sultan III. Murad Rebî‘u’l-âhir 985/Haziran 1577’de
Ulubatlı Baba Hasan Ağa neslinden Eyyūb bin Süleymān’a
verdiği beratta, vaktiyle Sultân II. Murâd ve Fâtih Sultan
Mehmed’den sonra, II. Bâyezîd’den II. Selîm’e kadarki
dört pâdişâhın da kendi dönemlerinde Alemdâr Hasan
Ağa’nın soyundan kimselere Bursa ve Edirne’deki vakıf
köylerini mukarrer tutup beratlar verdiklerine işâret
ederek şöyle demektedir:
“Nişān-ı şerīf-i ʿālī-şān-ı sāmī-mekān-ı Sulṭānī ve ṭuġrā-yı
ġarrā-yı kītī-sitān-ı Ḫāḳānī ḥükmi oldur ki;
Bundan aḳdem ecdādımuzdan merḥūm Sulṭān Murād
Hān -ʿaleyhi’r-raḥmeti ve’l-ġufrān- Ḥażretleri müteveffā
Ḥasan Aġa’ya maḥrūseʾ-i Edirne’de vāḳıʿ olan Ṣıġırluca
Mūsā nām ḳarye ve Anaṭolı’da Kite ḳażāsında muḳarrer
 ﺣﺴﺮر ﺑﺎﻟﮫ ﺗﻮر ﻧﻮن ﻣﺰهḤasrer Bālatōr Nūnmize (?) nām
maʿlūm ḳaryeʾi temlīk idüp, mülk-nāmeʾ-i hümāyūn virüp,
meẕkūr Ḥasan Aġa daḫı ẕikr olınan ḳaryeleri vaḳf-ı evlād
idüp vaḳfiyyesine ḳayd itdürmegin; merḥūm ceddüm
28 F

Bursa Şerʿiyye Sicilleri, nr. A-119/1163, vr. 112b.
Bursa Şerʿiyye Sicilleri, nr. A-119/310, vr. 28a; Bursa Şerʿiyye
Sicilleri, nr. A-119/1033, vr. 99a.
28 Bursa Şerʿiyye Sicilleri, nr. A-119/310, vr. 28a; nr. A119/1033, vr. 99a; nr. A-119/1170, vr. 113b.
29 BOA, TD, nr. 470/80; TD, nr. 77, 329.
26
27

Sulṭān Muḥammed Ḫān ve Sulṭān Bāyezīd Ḫān ve Sulṭān
Selīm Hān -ṭābe s̱ erāhum- dāḫı muḳarrer dutup
muḳarrer-nāme-i hümāyūn virmişler imiş. Ṣoñra merḥūm
ve maġfūr dedem Sulṭān Süleymān Ḫān -nevvere’llāhu
merḳadehū- daḫı merḥūm Ḥasan Aġa evlādından
ʿUlūfeciler Kātibi olan Ḥasan taḥrīr ṭalep eylemegin
muḳarrer dutup muḳarrer-nāme iḥsān itmiş; ṣoñra
merḥūm u maġfūr babam Sulṭān Selīm Hān -ʿaleyhi’rraḥmeti ve’l-ġufrān- dāḫı: ʿBu vech-ile vaḳf-ı evlādiyyet
üzere taṣarruf olınu-gelmiş ise girü ol vech-ile taṣarruf
olına’ diyü muḳarrer-nāmeʾ-i hümāyūn virmiş imiş. Hālā
serīr-i salṭanat-ı hilāfet-meʾāb müyesser olduḳda meẕkūr
Ḥasan fevt olmaġın, evlāddan Eyyūb bin Süleymān ol
muḳarrer-nāmeleri süddeʾ-i saʿādetüme getürüp taḥrīr
olınmasın recā itdükleri ecilden, ben-dāḫı muḳarrer dutup
bu muḳarrer-nāmeʾ-i hümāyūnı virdüm ve buyurdum ki;
mā-dām-ki ṣoñradan tebdīl ü taġyir olmamaġ-içün emr-i
şerīf virilmiş olmaya, ol muḳarrer-nāmeleri mūcebince
ʿamel olınursa, mezbūr aña muḫālif hīç ferd daḫl ü
taʿarruż eylemeyeler.
Şöyle bilāler, ʿalāmet-i şerīfe iʿtimād ḳılalar.” 30
Ulubatlı Hasan Ağa’nın oğulları, torunları ve
torunlarının oğullarına kadar isim isim tespit

30

Bursa Şerʿiyye Sicilleri, nr: A-105/1586, vr. 86a (183).

edebildiğimiz ahfâdı, onun burada işaret edilen Sultan II.
Murad devrinden III. Murad zamânına kadarki yedi
pâdişah döneminde vakıf beratlarının dâima
yenilendiğini göstermekte; Hasan Ağa’nın memleketi
Bursa, Edirne ve İstanbul’daki neslinin XV. yüzyıl
ortalarından XVI. yüzyıl sonlarına kadar aynı soy zinciri
ile birbirine bağlandığını kesin olarak te’yid etmektedir.
Alemdar Baba Hasan Ağa’nın XVII.-XVIII. yüzyılda
yaşayan bâzı torunlarının isimlerinin önünde “ اﻟﺴﯿﺪesSeyyid” vasfının yer alması 31; onun ailesinin ve soyunun
tamamına yakınının özellikle Hazret-i Peygamber
(s.a.v.)’in, büyük ceddinin, ehl-i beytinin ve torunlarının
isimlerini taşımalarıyla kıyaslandığında, aslen “Seyyid”
olma ihtimâlini kuvvetlendirdiği gibi; XVI. yüzyıl
sonlarında ahfâdından bazılarının bu nesilden
hanımlarla evlenmeleri nedeniyle çocuklarının bu nisbe
ile anılmış olmaları da ikinci bir ihtimâl olarak
düşünülebilir.
Fatih’in şehid sancaktarı, Şehidler Serdârı Hasan Ağa’nın
Bursa’daki soyu günümüzde Hasan-Ağa köyünde
yaşamakta olan Nalbantoğlu ailesi üzerinden devam
etmektedir.
30F

Meselâ, bk. Bursa Şerʿiyye Sicilleri, nr. B-123/240 (119091/1776-77), vr. 22b, st. 42-43; BOA, İE.EV. nr. 40/4554; BOA,
‘Ali Emîrî, SAMD.III.58/5769; BOA, C.EV. nr. 338/17168.
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Hasan Erdem

Şehzâde ile Prens
Osman Gazi etrafına Türkleri toplamış, Orhan Gazi bir devlet oluşturmuş,
Osmanlı tahtında otuz yıl oturan ve yaşadığı sürece katıldığı otuz yedi savaşı
kazanan Sultan Murad Hüdavendigâr ise; devletini adlî, malî, askerî sahalarda
teşkilatlandırarak bir imparatorluk kurmuştu...

G

azi Hünkâr, Hüdavendigar ve
el-Melikü’l-Âdil diye anılan
Sultan Murad Han, Bizans
İmparatorluğu’nun en önemli
şehirlerinden biri olan Edirne’yi fethederek Osmanlı Devleti’nin topraklarına katmıştı.
Rumeli’nin fethi için bir harekât üssü
olarak kullanılan Edirne’nin fethi,
Balkanlar ve Avrupa’daki devletler
ile Bizans İmparatorluğu’nu telaşa
düşürmüştü.
Bizanslılar tarafından “toprağın
bereketi ve imparatorluğun gücü”
olarak nitelendirilen Edirne, Türkler
tarafından fethedilince imparatorlu54 Bursa Günlüğü

ğu için kaygılanan Bizans İmparatoru
Yuannis Paleologos, yorulmak nedir
bilmeyen bir savaşçı olan Osmanlı
Sultanı 1. Murad’ın gittikçe artan
kıskacından kurtulmak ve devletinin
başı üzerinde dolaşan kara bulutları
defedebilmek için Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmeleri gerektiğini düşünmeye başlamıştı.
Ülkesindeki Ortodoks din adamlarının ileri gelenleriyle görüşüp onların
da onayını alan Yuannis, Papa’nın
desteğini alabilmek için Roma’ya gitmeye karar verdi.
Göreve geldiği günden beri doğu ile
batı kiliselerini birleştirmek isteyen

ve imparatorun görüşme teklifine çok
sevinen Papa’nın gönderdiği gemilere
binen Bizans imparatorunun yanında, İstanbul Patriği ihtiyar Joseph ile
şatafatlı kıyafetler içindeki din adamları, saray ileri gelenleri, tarihçi, yazar
ve şairler de vardı.

İmparator Yuannis Paleologos’u Ferrare Sarayı’nın merdivenlerinde karşılayan Papa’nın sevinci yarım kaldı.
Çünkü Patrik Joseph, daha merdivenlerin başında Papa ile aynı derecede
olması gerektiğini ileri sürdü, Bizans
Ortodoks Kilisesi’nin papazları ise,
Papa’nın ayağını öpmeyi reddettiler.
Bizans imparatorunun dokuz ay sü-

ren dinsel ve politik amaçlı Avrupa
gezisinden bir sonuç alınamadı. Bizans halkı iki kilisenin birleşmesini
kabul etmedi.

Avrupa’daki görüşmelerini tamamlayan Yuannis, dönüş yolculuğu sırasında Venedik şehrinden geçerken daha
önceden borç aldığı ve borcunu uzun
süredir ödemeyip oyaladığı Venedikli
tüccarların şikâyeti üzerine maiyeti
ile birlikte Venedik’te tutuklandı.
Venedik senatosu alelacele toplandı
ve muhteşem mahpusları Bizans
İmparatoru Yuannis’in Venedikli
tüccarlara olan borçlarını ödemediği
sürece cumhuriyetin sınırları dışına
çıkamayacağına dair bir karar aldı.

Bizans İmparatoru Yuannis, Avrupa
yolculuğuna çıkmadan önce yerine
vekil olarak bıraktığı büyük oğlu
Prens Andronikos’a bir mektup yazarak ondan ne gerekiyorsa yapmasını,
ellerinde, avuçlarında değerli ne varsa satmasını, ihtiyaç görüldüğü takdirde kiliselerin hazinelerine el koymasını ve borçlarını vakit geçirmeden
ödeyerek kendisini kurtarmasını istedi. Ancak Bizans tahtında babasının
vekili olarak oturan ve o tahtta gözü
olan Prens Andronikos, ”Bu kadar
yüklü bir miktarı bulmamızın imkân
ve ihtimali yok.” diyerek babasının
isteğini reddetti.
Andronikos’un aksine Selanik valisi
olan küçük oğul Manuel, babasını
kurtarmak için harekete geçti ve
kendisine ait olan arazilerini satarak,
imparator babasının borçlarını ödeyip onu paragöz Venedikli tüccarların
elinden kurtardı.
Papa’dan da Avrupa’daki diğer Hıristiyan hükümdarlardan da destek
alamayacağını yaşayarak öğrenen
ve Avrupa seyahati yüzünden boşu
boşuna Türk sultanı Murad’ın hiddetini üzerine çeken Yuannis, esaretten
kurtulup ülkesine döndüğünde halkın protestoları ile karşılaşınca çok
yorulduğunu bahane ederek Bizans
tahtını geçici bir süre için Prens Manuel’e bırakıp kenara çekildi.

Halkının tepkisini çeken Yuannis,
kendisine kızgın olan Sultan Murad
tarafından bağışlanmak istediği için,
en küçük oğlu Theodoros’u Osmanlı
Sarayı’na gönderdi ve padişahtan
oğlunun yeniçeriler arasında askerlik
sanatını öğrenmesi için izin vermesini istedi.

Murad Hüdavendigâr

Babalarını esaretten kurtaran küçük
kardeşi Manuel’in hızlı yükselişini
çekemeyen ve Bizans tahtının gerçek
varisinin kendisi olduğunu düşünen
Prens Andronikos bir kenara çekildi,
yandaşlarıyla birlikte harekete geçmek için uygun bir zamanı beklemeye
başladı.
Her ne pahasına olursa olsun Bizans
tahtına oturmayı kafasına koyan
Prens Andronikos gibi Bursa Sancak
Beyi Savcı Bey de babası Sultan Murad’ın kardeşi şehzade Bayezid’e olan
ilgi ve sevgisini kıskanıyor, bir yolunu
bulup Osmanlı tahtını ele geçirmek
için fırsat kolluyordu.
Osmanlı Sultanı 1. Murad’ın üç oğlu
vardı. Savcı Bey, I. Murad’ın Fûl-Dâne

Hâtûn’dan olma en küçük oğluydu.
Oğullarının her birisi bir Osmanlı
sancağında yöneticilik yapıyor, genç
yaşlarında devletin işleyişini öğreniyordu.

Sultan Murad oğullarından Şehzade
Bayezid’i, Kütahya’da; Yakup Çelebi’yi, Karesi’de ve Savcı Bey’i de Bursa
‘da görevlendirmişti.
Osman Gazi etrafına Türkleri toplamış, Orhan Gazi bir devlet oluşturmuş, Osmanlı tahtında otuz yıl oturan
ve yaşadığı sürece katıldığı otuz yedi
savaşı kazanan Sultan Murad Hüdavendigâr ise; devletini adlî, malî, askerî sahalarda teşkilatlandırarak bir
imparatorluk kurmuştu.
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Yaşamı boyunca devletinin Avrupa ve
Asya’daki sınırlarını genişletmek için
çabalayan, hayatı at sırtında, savaş
meydanlarında geçen Sultan Murad
ile Bizans İmparatoru Yuannis’in
Anadolu içlerine doğru yaptıkları
bir sefer sırasında bekledikleri fırsatın çıktığını düşünen hırslı Bizans
prensi ile onun telkinlerine kanan
genç Osmanlı şehzâdesi, babalarının
yokluğundan faydalanarak aynı anda
isyan başlattılar. Halkın da kendilerini
destekleyeceğini düşünerek ortak bir
isyan başlatan taç ve taht düşkünü
prens ve şehzâde, İstanbul yakınlarında buluşup güçlerini birleştirdiler.
Bizans Prensi Andronikos, İstanbul’da kendini imparator ilân etmişti.
Osmanlı şehzâdesi Savcı Bey ise,
Rumeli’de babası 1. Murad’ın yerine
hükümdar olduğunu ilan edip şahsî
hazinesini kendisini destekleyen yandaşlarına dağıttı ve kendi adına hutbe
okuttu.
Sefere çıkarken Rumeli’ndeki Osmanlı kuvvetlerinin komutanlığına atadığı
oğlu Savcı Bey’in devletin yönetimini
ele geçirmek için ayaklanma başlattığını, adına hutbe okuttuğunu haber
alan Sultan Murad, Anadolu’daki
seferi yarım bırakarak geri döndü ve
süratle Rumeli’ye geçti.
Şehzâde Savcı Bey’in başlattığı isyanın, binbir zorluklarla kurulmuş, milletin teriyle, kanıyla, canıyla büyüyüp
güçlenmiş Türk devletinin parçalanmasına sebep olacağını çok iyi bilen
56 Bursa Günlüğü

Savcı Bey'in kabri, Osman Gâzi Türbesi

Sultan Murad, asi oğlunu asla bağışlamayacağına dair yemin etti.

Asi Osmanlı Şehzâdesi Savcı Bey ve
asi Bizans Prensi Andronikos yandaşları ile birlikte Trakya’da bir ırmağın
kenarında toplanıp ordugâhlarını
kurmuşlardı. İki suç ortağı hırslı genç,
birbirinin adamlarından hiç kuşkulanmıyorlardı.
Eski silah arkadaşlarını genç ve tecrübesiz oğlundan çok çok daha iyi
tanıyan korkusuz Sultan Murad, kimselere haber vermeden ordugâhından
ayrıldı ve gece karanlığından faydalanıp tek başına ırmağı aşarak karşı
kıyıya geçti.
Vakit gece yarısını geçmişti ve nöbetteki askerler hariç isyancıların
ordugâhındaki herkes derin bir uykudaydı.

Nöbetteki Savcı Bey’in askerlerine
doğru atını süren Sultan Murad, üzengilerinin üstünde doğrulup onlara
seslendi. Gür sesin sahibini tanıyan
nöbetçiler büyük bir korkuya kapıldılar ve silahlarını kaparak ordugâha
koştular, arkadaşlarını derin uykularından uyandırdılar ve hepsini arkalarına takıp Sultan Murad’ın yanına
götürdüler.
Görkemli atının etrafında toplanan
askerlere kısa bir konuşma yapan
Sultan Murad, onlara isyankâr oğlunu
terk ettikleri takdirde suçlarının bağışlanacağını söyledi.
Yakın çevresinde bulunanların ve

askerlerinin çok sevdikleri orta boylu,
yuvarlak yüzlü, şahin bakışlı, koç burunlu ve iri parmaklı Sultan Murad’ın
erkek sesi, isyancı Şehzâde Savcı
Bey’in yanındaki askerleri etkilemişti.
Padişah buyruğu ile hareket ettiklerini sanan fakat taht tutkusu yüzünden
yanlış yollara sapan ve düşmanla
işbirliği yapan Savcı Bey tarafından
kandırıldıklarını anlayan askerler,
Sultan Murad’ın ardına takılıp gerçek
padişahlarını takip ederek hep birlikte nehrin karşı kıyısına geçtiler.

Şafak söktüğünde derin uykularından
uyanan Savcı Bey ve Andronikos,
Türk askerlerinin ordugâhı terk
ettiğini ve Sultan Murad’ın yanına
geçtiğini öğrenince paniğe kapıldılar.
Geriye kalan az sayıdaki askerlerini
toplayan iki isyancıdan Andronikos,
Osmanlı şehzâdesini terk edip babasına teslim olurken, Savcı Bey babasının gazabından korktuğu için kaçıp
Dimetoka Hisarı’na sığındı.
Oğlunun kesinlikle bağışlanamayacak
büyüklükteki suçuna son derece öfkelenen Sultan Murad, firari oğlunun
peşine düştü ve kısa bir süre sonra
Dimetoka surlarının önünde göründü. Kaleyi kuşatarak onları teslim
olmaları için zorladı. Asiler teslim
olmayı reddedince kısa bir çarpışmanın ardından surlardan içeri girdi.
Asi Şehzâde Savcı Bey, Osmanlı askerleri surlardan içeri girmeden önce
kaleden kaçmayı başardı ve sadık
adamlarıyla birlikte Anadolu’ya geçti.

Bursa yakınında Kite Ovası’ndaki
karşılaşmada şehzâde ele geçti; yanındaki askerleri kılıçtan geçirildi.

1. Murad eline geçirdiği asi oğluna
öğütlerde bulundu, suçunu itiraf
etmesini ve kendisine itaat etmesini
istedi. İsyan ettikten sonra geçen on
aylık süre içinde gücün tadını alan
Savcı Bey sert sözlerle karşı koydu ve
adil bir padişah olarak bilinen babasını çok fena hiddetlendirdi.

Osmanlı Sultanı 1. Murad, bir daha
tahta geçme imkânını ortadan kaldırmak için, suçunu kabul edip özür dilemeyen asi oğluna kıyamayıp öncelikle
gözlerine mil çektirdiyse de ileride
ortaya çıkabilecek kardeş kavgalarını
başlamadan bitirmek için öz oğlunun
ve onu baştan çıkaran Osmanlı ileri
gelenleri ile Bizans soylularının idam
edilmesini buyurdu.
İdam edilen Bizanslı soyluların
cesetlerini Meriç Nehri’ne attıran
gönlü yaralı Sultan Murad nizam-ı
âlem için boğulan asi oğlunun cesedini Bursa’ya göndererek dedesi Osman
Gazi’nin türbesine defnettirdi.
Babası Yuannis’e teslim olan Andro-

nikos ise, yoldaşı Savcı Bey’den daha
şanslıydı. Bizans İmparatoru Yuannis
de idam etmeye kıyamadığı isyankâr
oğlunun göz çukurlarına kızgın yağ
döktürdü ve yanındaki soylulara dönerek oğlunun ayaklanarak ele geçirmek istediği taht üzerindeki bütün
haklarını yitirmiş olduğunu bildirdi.

Şanslı Bizans prensi tamamen kör
olmadı ve bir süre sonra tek gözü
kısmen de olsa iyileşti. Tutkulu Osmanlı Şehzâdesi Savcı Bey’i türlü
türlü oyunlarla baştan çıkaran ve
babasına asi yapmayı başaran Andronikos ucuz kurtulmuştu ama tarihe
Kör Andronikos diye geçmişti.

Not 1: Papa tarafından Türklerle
savaşmak için Bizans’a asker sağlanacağı sözü ile oyalanan Yuannis,
kendisine ayrılan Ferrare Sarayı’nda,
altı ay boyunca zevk ve eğlence içinde
yaşadı. Sefil yaşamı, Latinlerin gözündeki saygınlığına zarar verdi.
Not 2: Bizans İmparatoru Yuannis’in
küçük oğlu Theodoros, yeniçerilerin
arasında birkaç ay yaşadıktan sonra
Mora Yarımadası’na geçerek, Sparte

Osman Gâzi Türbesi

topraklarının yönetimini üstlendi.

Not 3: Bizans imparatorunun en sevdiği evladı olan Selanik Valisi Prens
Manuel, Osmanlı hâkimiyetindeki
Serez’i geri almak için gizliden gizliye
çalışmaya başlamıştı. Bunu haber
alan Sultan Murad, Hayreddin Paşa’yı
Selanik’i zaptetmek ve Bizans prensini ölü veya diri yakalamakla görevlendirdi. Osmanlı kuvvetleri Selanik’e
yaklaştığında Prens Manuel kaçıp
imparator babasına sığındı.
Not 4: Bizans kaynaklarına göre 25
Mayıs 1373’te Boğaziçi’nde Pikridion’da yapılan savaşta asi Şehzâde
Savcı Bey ve Prens Andronikos yenilgiye uğratıldı.
Kaynakça:

Büyük Osmanlı Tarihi, Ord. Prof. Dr.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Büyük Osmanlı Tarihi, Baron Joseph
Von Hammer Purgstall
Osmanlı Tarihi, Alphonse de Lamartine
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Prof. Dr. Mustafa Kara

Cahit Çollak’ın
ardından*
Bir sohbet için Bursa'yı teşrif eden Mehmed Niyazi
Özdemir, "O bugünün Yunus Emre'sidir" demiş ve
özel olarak ziyaret etmişti. İkisi de şimdi Yunus'un
ülkesinde...

Prof. Dr. Mustafa Kara
Kitapçı Cahit Çollak’ın Ufülüne Tarih:
Kalem ve kitaplarla kitabeti
Dosta ve muhibbâna hitabeti
Ahlâk ve fazilet ve mahabbeti
Bir er geldi onun için seslendi:
“Hû Câhid Çollak Kardeşin Rihleti”
1438

M. Safiyüddin Erhan

Kendilerinin aslen Erzurumlu olup
Bursa’ya yerleşmeden evvel yine
İstanbul’da bulunduğu yıllarda da
kitâbetle meşgul olurken eserleriyle
insanımız ve gençliğin istikbal ve
ihyâsına kendisini adamış âbide şahsiyetlerden Nureddin Topçu Beyefendi’nin meclûbu, hayrânı ve samîmî bir
takipçisi olarak aksatmayıp azimle
umûmun hayrına olan faaliyetlerini
azîzini örnek alarak heyecanla devam
ettirmişti.
Bunlardan biri de nazının geçtiğini
umduğu kimselerle sırasıyla evlerde
bir araya gelerek sık kullandığı tabiriyle ‘halleşebilme’ toplantılarının
başlatılıp devamını takip etmesiydi.
Bunlardan ilkinde Mustafa Kara Beyefendi’nin evindeki bir toplantıya
katılabildiğimi hatırlıyorum. Fakat
çokları aynı heyecan ve kaygıyla ken-
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dilerine iştirak edemediklerinden
devamına dair bir haber alamadım.

Doç. Dr. Bedri Mermutlu

Cahit’in masasının üzerinde daima
iki liste bulunur, kalemi bu listelerin
üzerinde gezinir dururdu. Listelerden biri, öğrencilere, ihtiyaç ve
talep sahiplerine, şehir ve memleket
meselelerine dair bitip tükenmeyen
notlar; diğeri, toplamak çıkarmakla,

* Yazılar; Cahit Çollak Kitabı “Şöyle Garip Bencileyin” (Ocak 2020, Bursa, Yıldırım Belediyesi), kitabından Prof. Dr. Mustafa Kara tarafından derlenmiş, fotoğraflar ise; aynı
kitapta yer alanlar arasından Mehmed Temelli tarafından gönderilmiştir. Kendilerine
ve Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür ederiz.

bölmek yüklemekle bir türlü çözülemeyen şahsi dertler listesi. Hasbi
işler ve hesabi işler olarak boş kalmayan bu listelerin birincisindeki
maddeleri çözmekte ne kadar acûl
ve becerikli idiyse ikinci listesinde o
nispette acemi ve başarısızdı. Birinci
liste, kendi ismine ve mizacına makes bir mücahedenin somut beratı;
karaladığı ikinci liste ise mecbur ve
hep yabancısı kaldığı bir mücadelenin karmaşık rakamlarından ibaret
bir “belâ-yı siyeh” idi. Birinci listenin
satırlarında, kelimelerinde kanatlanıp
coşar, nutku bir su gibi akarken, ikinci
listesinin kelimelerinde kekelemeye,
yutkunmaya, susmaya başlar, “Biz asıl
meseleye dönelim!” diyerek “fena”
listesinden bir an evvel aklını ve ruhunu kurtarmak isterdi. Onun için
önemli olan, “asıl mesele” idi. Hayat
bir mücadeledir diyen nazariyeye, hayatı bir mücahedeye çevirerek cevap
veren Cahit’in mücadele listesi bir
anda hükmünü kaybederek ebediyen
kapandı; lâkin mücahede listesinin
getirisi kıyamete kadar açık kalacak.
Aslında Cahit, mücadele listesini hayattayken de ciddiye almamış, buruşturup çoktan kapatmıştı.

lojman sırası için hâmi peşinde
koşan memurdan aile büyüklerince
evlilikleri onaylanmayan sevdalılara;
bireysel, toplumsal her sorunun
kesiştiği kavşakta çözüm trafiğini
üstlenmiş müşfik, merhameti
okyanusları kıskandıracak derinlikte
rindâne bir hâl polisliği yapmak,
Cahit Ağbi’nin ilgi ve sorumluluk
coğrafyasını sınırsızlaştırmıştır.
O kimsesizlerin sesine kendi
tebessümünü bir akord olarak
verdiği, saatini tek başına
kalmışların yoldaşlığına kurduğu

Metin Önal Mengüşoğlu

İncinmeyi göze alarak incitmemeyi
seçen Cahit Çollak bir başka açıdan
benim nazarımda “tek başına
bir ümmet” olarak yaşadı. Bütün
insanlar biricik yaratılmışlardır. Ve
Yaratan onların bu biricikliklerini
korumalarını dilemiştir. Ne var
ki insan çoğunlukları kendilerini
birilerine benzeterek, kopya bir
hayat yaşamaktadırlar. Yöneticiler de
insanların birbirine benzeyerek tektipleşmelerinden hoşlanırlar. Çünkü
böylelerini yönetmek daha kolaydır.
İşte Cahit Çollak asla başkasına benzemeye çalışmayan, daima kendisi
kalan, özel, özgün, orijinal bir tip ve
karakter sahibiydi. Sözgelimi memleket yöneticileriyle bir araya gelinen
nadir toplantılarda onlara karşı en
dik eleştirileri yapmaktan çekinmeyen birisiydi o. Nitekim İmam
Gazali de şöyle demiyor muydu: “Biz
Peygambere benzemekle değil, O’nu
örnek almakla ödevliyiz.”

için tenhalığını kalabalıklaştırırken
halk içinde izbeleşmeyi yeğlemiş bir
anti-kahramandır. Esnaflığı, ticaret
ahlâkını, aktivist tarafını, dervişçe
bir teslimiyetin denetiminden başka
söz dinlemeyen gözü pek bir silahşör üslûbuyla yaşar. Ne korkar, ne
sîneye çeker.

Dr. Mustafa Bâki Efe

Yazık ki, çocuklarımız bundan sonra
sadece onun adını duyabilecekler bu
şehirde. ‘Bir Cahit abi vardı...’ diye
yutkunarak başladığımız cümlelerin
ardı arkası gelmeyecek. Ve onunla
yaşadığımız hâtıralarımızı anlatıp
duracağız birbirimize. Böyle avutacağız avuntusuz yüreğimizi de. Şehrin
gittiğimiz kitapçılarından, hediyesiz
döndüğümüzde onun yokluğunun
acısı bir kez daha saplanacak yüreğimize. Ve kahrolacağız, çocukların
başını Cahit abi gibi okşamayan,
onları gözlerinden öpmeyen, onlara
bir müşteri gibi bakan, insan yerine
müşteri bekleyen aç gözlü, muhteris
kitapçıları gördükçe. Kahrolacağız
o dükkanlardan çıkıp eve dönerken
akşamüstleri. Gözlerimiz ve kalbimiz
bir Cahit abi arayacak şehrin garip
sokaklarında. Yazık ki ondan sonra
dükkanına Nurettin Topçu fotoğrafı
asan bir esnaf da göremeyeceğiz bu
şehirde, kim bilir.

Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan

İsmail Kara, Mustafa Kara ve Cahit Çollak

Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler kitabının 2. cildi yayınlandığında Burdur’da
kısa dönem askerlik görevi yapmaktaydım. Bu kitabın da tashihlerini
yaptığımdan Cahit abi kitap çıkar çık-

Mustafa Muharrem

Üniversite harcını yatıramayan
öğrenciden evinde yakacak odun,
pişirecek çorba bulamayan dul
ve kimsesiz kadına; kurumunda

Cahit Çollak ve Mustafa Kutlu dostlarıyla
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Mehmet Aycı
Güzel Uyku
-Cahit Çollak içinBinlerce göz sargısı teklifsiz yaramızda
Olanca inceliği yaşamak hallerinin
Kırk erbain çıkaran bakışından biliriz
Sözlüklere yaz getiren kelimelerin…
Biliriz güzel uyursun cennetin eşiğinde
Dışarı acı sıcak içeri tatlı serin
Melekler yıkanır gibi yeraltı sularında
Cahit Çollak ve Mustafa Kutlu

maz izinden dönen bir arkadaşla iki
ayın bitimini beklemeden Burdur’a
göndermişti. Merak edeceğimi biliyordu. Yunus Vehbi Yavuz hocamızın
birkaç kitabının dizgi ve tashihlerini
yapmış olmamıza rağmen, maalesef
basmak nasip olmadı. 1996 senesinde Mehmed Şemseddin (Ulusoy)
Efendi’nin Yâdigâr-ı Şemsî - Bursa
Dergâhları I-II kitabı basıldı. Bu kitap
yayınevinin o güne kadar bastığı en
prestijli kitabı oldu.

İhsan Deniz

Gönül adamıydı Cahit Çollak; gönülden bir adamdı. Sâdeydi. Paylaşımcıydı. Özveriliydi. Vefakârdı. Daima
gülümseyen bir çehreyle karşılardı
sizi. Masasının simetriğine çok dikkat
ederdi. Dalgınlığı meşhurdu. Benim
gibi sigarayı çok severdi. Soğuk bir
kış günü, kimseye yük olmadan gitti.
Pınarbaşı Mezarlığı’na sakladık onu.
Hasılı, bu âlemde hoş bir sedâ bıraktı
Cahit Çollak. Allah rahmet eylesin.
Mekânı cennet olsun. Âmin.

Muhsin Mete

Belki de en yakın, en samimi beraberliğimiz, geçen yıl İstanbul’da yapılan
Topçu Sempozyumu sırasında oldu.
Etkinlik açılışının yapıldığı üniversite60 Bursa Günlüğü

Prof. Dr. Bilal Kemikli
Esasen, o gün neler konuştuk? Doğrusu bilemiyorum, ama şu notu paylaşmışım dostlarımla: Cahit Çollak
günün sözünü söyledi:
“Haklı olmayı değil, huzurlu olmayı
tefekkür edelim. Zira hayatın tekrarı
yok. Hayatın tekrarı yok!”
Evet, hayatın tekrarı yok...

Meselelere bu nazarla bakmak, öyle
kolay bir hadise değil. Eğer bu şekilde
bakmayı becerseydik, şu hayatta çözemeyeceğimiz ne kalırdı?

Mehmed Temelli

Cahit Abi anlatmakla bitmez, yaşananlar satırlara sığmaz. Onun pek çok
kayda değer özelliği vardı ve bunların hepsi onun tabii “hâl”i idi. Onun
öldüğüne inanmak zor. O dünyanın
demirbaşı gibiydi, sanki dünya gider,
o kalırdı.

Tarifsiz bir şarkıyla hatırlanır gözlerin

Mustafa Kara ve Cahit Çollak

den otele dönerken otobüste aynı koltuğu paylaştık. Benimle hasbihâli hiç
beklemediğim bir şekilde, başından
geçenlerin köşe taşlarını paylaşmaya
dönüştü. Evliliğinden iş hayatına,
yaşantısının onu nelerle karşı karşıya
getirdiğine dair beni şaşırtan, pek
çok sır denilebilecek hususu, lehinde
aleyhinde kaygısı gütmeden açık yüreklilikle dile getirdi. Sanki, artık taşımada zorluk çekilen bir yükü zihnen
de olsa paylaşacak güvenli bir liman
bulmuş gemi gibiydi. Onu dinlerken,
Cahit için bir şey yapamadık, eriyen
bir mumu göremedik, ızdırabına
duçar oldum.
Hâsıl-ı kelam, Cahit’in gönlümüzde
müstesna bir yeri vardı, olmaya da
devam edecek. Dar-ı bekada huzur
bulması niyazıyla...

Cahit Çollak, halleşirken merhum
Nurettin Topçu’dan devşirdiği hikmetleri muhatabının gönlüne sessizce bırakırdı.

Büşra Kartal

Ne garîb bir kaderdir ki adını ilk defa
son sefer gününde duydum. Sonra
onu sevenlerin içinde buldum kendimi. Ortak tanıdıklarımız ne çokmuş
meğer. Bahsi geçtikçe hayretle dediler: “Siz, Cahit ağabeyle hiç görüşmediniz mi?” Maksem’de komşusu
olduğumu da sonradan öğrendim,
hep girip çıktığım Emir Han’da kitapçı dükkânı olduğunu da. Seyyid Usûl
Dergâhı’nda aynı meclîste bulunmuşluğumuzu fotoğraflarda fark edince
daha da bir arttı hüznüm, kederim.

Hüseyin Akın

Ölüm haberleri gelip bizi bulunca biz
onları yerlerinde bulamadığımızda
birden sessizleşiverir dünya.
Çünkü bu dünyaya kayan ağırlıkları
daha fazladır.

Mustafa Kara ile Cahit Çollak'ın Bandırmalı Ali Efendi'yi ziyareti

Hemen seyyielerini unutur hasenelerini dillendirmeye başlarız.

Onlar yaşarken hiç aklımıza gelmeyen
güzel amelleri birden hafızamızdan
dilimize sökün eder.
Ölüm haberleri hayatı yavaşlatır.

O bir anlık duraksama hâli iyi değerlendirilirse insanın muhtaç olduğu
hayat bilgisini fazlasıyla verebilecek
güçtedir.

Cahit Çollak ağabey dünyada iken
bize hem hayat hem de ölüm bilgisini
telaşsız, tantanasız, gerçek bir Müslüman kimliği ile göstermeyi başarmıştır.
Acaba biz geride kalanlar bu bilgiyi
malumata çevirmeden hayatımıza
katmayı başarabildik mi? Bunu da
ölüm gösterecek.

Mustafa Kara ve Cahit Çollak

Bilal Kot

Cahit Abi ile her karşılaşmamızda
özellikle içimizi çarşaf gibi açar, o gün
nereye doğru gideceği belli olmayan
sohbetle yolculuğa çıkardık. Önce
gözleriyle dinlerdi beni. Sigarası vazgeçilmezdi. Hep uzun yolculuklara
vurgu yapardı. Gitmek güzeldi onun
için. En çok İstanbul’u özlerdi. Çoğu
kez İstanbul ahlarıyla beraber yâd
edilirdi. Güzel insanlardan ve mekânlardan bahsedilince aşka gelir “Allahuekber, müthişsin” derdi. Kimi de
kısık bir sesle de olsa bir şarkı mırıldanır. Benim orada olduğumu unutur.
O şarkıdan açılan kapılardan kim bilir
nereye giderdi. Sessiz onun uzaklara
gitmiş hâlini izlerdim. Ne zaman gittiği yerden geri gelse “Çay içelim.” der,

Mustafa Kara ve Cahit Çollak
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Dergâh camiasının 40 yıl önceki hâli, Topkapı Sarayı, 1976

gökyüzünden bir şey bekler gibi dalıp
giderdi.

Dr. Enes Battal Keskin

Üniversitede derslerini takip ettiğim
yalnızca iki hoca vardı; Ali Yaşar
Sarıbay ve Süleyman Seyfi Öğün.
İkisiyle de Cahit abinin kitabevinde
karşılaşmam benim için ilginçti.
Uludağ Üniversitesi’nden emekli olup
İstanbul’a Maltepe Üniversitesi’ne
gideceğini öğrendiğim Prof. Dr.
Süleyman Seyfi Öğün için bir veda
yemeği fikri de Cahit abiye aitti. 25
Eylül 2010 tarihinde Darüzziyafe’de
bir akşam yemeğinde buluştuk.
Dr. Sefer Özdemir büyüğümüzün
katılamadığı yemekte, Prof. Dr. Ali
Yaşar Sarıbay, Prof. Dr. Mustafa Kara,
Cahit Çollak ve bendeniz akşamın
ilerleyen saatlerine kadar sohbet
ettik. Cahit abi için “O bir mümindir.”
cümlesi Süleyman Seyfi Öğün’e aittir.

Hıdır Toraman

Cahit Abi vefat ettiği gün “Cahit Çollak
kimdi?” diye soranlar oldu. Soruların
arkası gelmesin diye “Kitapçılık yapan bir arkadaştı.” dedim. Evet, Cahit
Çollak Bursa’nın kitapçılarından bi62 Bursa Günlüğü

riydi ama birçoğumuzun gözünde bir
kitapçıdan fazlasıydı. O usta bir sanatkârdı, insan ilişkilerinin ustası bir
sanatkâr... Herkesi gönlüyle karşılayıp
gönlüyle uğurlayan bir mümindi. Bir
hâl insanıydı, zikir halkasını terk etmeden hayatın içinde kalmayı başarabilmiş ender bir dervişti. Ve çok güzel
“Allahu ekber!” derdi.

Deniz Kurtyılmaz

Yüzünde bir tebessüm vardı yine de.
Gelen müşteri ve kendisi dâhil her
şeyi ve herkesi kucaklayabilmenin,
kendi tabiri ile hâle katabilmenin,
bunu yaparken de çelik gibi, yamulmadan, eğilmeden durabilmenin
verdiği olgunlukla yüzüne yayılan bir
gülümseme. O an, arkasındaki o tuhaf
yazının ıstırabını anlasam da beyhude
orada durduğunu kavrayıvermiştim.
Cahit Amca’dan esnaf olmayacağı için,
ondan kapitalist çıkmayacağı için ona
müşteri değil, her zaman insanlar
gelirdi. Gelenle gidenle ilgili bir mesele değildi bu, gelip gideni ağırlayanla
ilgili bir davaydı. O dükkâna hep insanlar gelecekti, bu, onun güzel ama
çileli kaderiydi işte... “Al nefsim, sana
kocaman bir ders: Ömrün boyunca

sana insanlar gelsin! Öğretmen misin? Sana öğrenciler değil, insanlar
gelsin! Doktor musun? Hastalar değil,
insanlar gelsin! İnsan ol da sana insanlar gelsin!”

Hüseyin Kutsi Sezgin

Rahmetli Ağabeyim; O riyasız vechinden, ibretlik hallerinden sırlı ve
edebli bakan gözlerinden, kesik kesik
konuşarak yaptığın sohbetlerinden
uzak kalmak fakiri üzüyor. Fakat sen
kendin gibi gerçek âleme geçtin, zaten
bu dünya denilen yere ait değildin ki!

Sana ne gam, vâh ki bize; âlem-i ahirette tekrar halleşmek ümidi ile inşallah mübarek ağabeyim.

Dr. Kenan Özçelik

Cahit Abi’yi tanıyınca, mekânına giderdiniz, gittikçe de onu daha iyi tanırdınız. Yol yordam öğrenirdiniz. Konuşurdunuz. Hafiflerdiniz. Yenilenirdiniz.
Cahit Abi ölünce, ağlardınız.

Dr. Abdullah Damar

Seksen sonları, kitapçılar çarşısı.
Sağda solda sıralı kitapçı dükkânları.
Ders yoksa oradayız. Daha çok sol
kolda Kutbettin’in (Bingölbali) dükkâ-

Osman Mesten
Çelebi
-Cahit Çollak’a rahmet ve mağfiret dileklerimleBir “çelebi” tanıdım, Emirhan’da iskân etmiş
Sanırsın geçmişten bu güne tayy-ı zaman etmiş
Yolu Hak idi, sapmazdı istikametten bir an
Çün Bezm-i Elest’te Rabb’ine ahd ü peyman etmiş
Cahit Çollak, büyük emek verdiği Uludağ Yayınları'nın önünde

nına ayaküstü selam verip ilerde
sağda Hasan Abi’nin (Boyacı)
orada vakit geçiriyoruz. Hemen
hemen her seferinde Akif
Hayta’yla beraberiz. Hasan
Abi›nin karşı dükkânı. Girmeye
çekindiğimi hatırlıyorum. Zaman zaman Serip Abla orada,
zaman zaman Cahit Abi, Mehmet Cemal ve Kerim de. O gün
bu isimleri de bilmiyorum ya. O
dükkândan zihnimde kalan, son
derece temiz vitrin, aşırı muntazam düzenlenmiş, yerleştirilmiş
kitaplar tertemiz, pırıl pırıl.
Ve vitrini ikiye bölen sütunda
raflarda şiir kitapları. Onların
arasında, İsmet Özel, Ümit Yaşar Oğuzcan ve daha niceleri.
Zihnimde o kadar taze ki, şimdi
sanki avuçlarımın içinde.

Mehmet Şeker

Öyle zarif birini zor buluruz. O
kadar zarifti ki…
Şimdi geride kalan dünyaya
bakınca, çok fazla kaba
olduğunu fark edecek ve onu
çok özleyeceğiz. Cahit Ağabey,
eminim öte yakaya da zarafetle
gitmiştir.
Şöyle söylemiş olabilir:
“Efendim, ben geldim. Özür dilerim. Dünyadaki vazifem bitti
galiba.”

Nevzat Çalıkuşu

Sonra bir gün Bursa’daki Dergâh Kitabevi’ne Cahit abi geldi
idareci olarak. Korucu Han’daki
Kitapçılar Çarşısı sakinleri eski
Osmanlı Bankası’nın bulunduğu
pasaja yönelmişti. Yeni öbekleşme orada gerçekleşiyordu.
Cahit Çollak, Hasan Boyacı, Vural

Muhabbet sofrası kurar ticarethânesinde
Gül alır satar her daim, gönlünü dükkan etmiş
Hızr’a mülakî midir acep, Cami-i Kebir’de
Ol Hazret’de kendini halk içinde nihân etmiş
Halleşirken ahbâb ü yârân ile cân kesilir
Ki, beni de kendisine meftun ü Mestan etmiş
Gelen gider, konan göçer, doğan ölür; ne çare
Hâlik-i Lemyezel ‘irciî’ diye ferman etmiş
Göçtü bu dünyadan Cahit feryad eyle ey gönül
Şadırvan suskun, çınar solgun, bülbül figan etmiş
Dilerim, komşu olsun evliyaya, enbiyaya
Ümidim odur ki, Rabb’im Cennet’te mihmân etmiş
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Okur, Ahmet Bayer vd. arkadaşlar bu
yeni kitapçılar çarşısına yerleşti. Ben
de Selimzâde semtinde yürüttüğüm
kitabevimi Yeşil’e taşımıştım ama her
hususta kitapçılar çarşısındaki arkadaşlarla irtibat hâlindeydim. Cahit abi
“Yazarlar Birliği” çevresiyle de gönül
birliği içinde olduğu için en çok onunla istişare ediyor, görüşüyordum. Nitekim bu süreçte Yazarlar Birliği Bursa
Şubesi’nin temelleri de atıldı.

Murat Elaldı

Onun dükkânında bana telefon geldiğinde “Neredesin?” diye soranlara
“Cahit abinin tekkesindeyim.” derdim.
Hiç ses çıkarmaz gülümserdi, hoş
görürdü.
Daha sonra Talebelere Hizmet Vakfı
Bursa Şubesi’ni açtık. O zaten bir vakıf insanıydı.
Sessiz sedasız, gösterişsiz, yolda kalmışlara, yoldan çıkmışlara, mazlumlara, mağdurlara, ihtiyaç sahiplerine el
uzatmaya çalıştık. Kimsenin ulaşamadığı insanlara hizmet edelim, derdi.

Hasan Boyacı

Hâsılı biraz Cahit Ağabey’e benziyorum. Bu vesile ile Bursa’da tanıdığım
güzel insanlardan bir tanesiydi. Çocuklarıma bu benim dostumdur, diye
sevdiğim insanları tanıtıp tanıştırıyorum. Tüm dostlar böyle yaparsa evlatlarımız bu dostluğu devam ettirebilirler. Şimdi ben babamın dostlarını
kaybetmeden onları bulmaya, onlarla
son günlerinde beraber olmaya gidi64 Bursa Günlüğü
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yorum. Allah’a ısmarladık.

Muharrem Kaplan

Gönül dostu, gönül adamı, hâl insanı
Cahit Ağabey. Hâli ballandıran Ağabey. Sessizce yaşadığı, kimsenin sırını
kimseyle paylaşmadığı sır ehli.

‘Ve neden sonra
Tekrar duyduğun gün sesimi gökkubbede,
Hatırla ki mahşer günüdür
Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.’
dizelerini sık sık tekrarlayan Cahit
amca; dalgın olduğumuzda ve yanına
uğradığımızda bir nebze olsun nefeslenebilmek için ‘Geldi bizim âşık.’
diyerek buyur etmesi, yanından ayrılırken ‘muhabbetle’ demesi, kendi aşk
hâlinin içinde bizi de tecrit etmesi...

Dr. Ayşe Demirtaş

Şimdilerde Cahit amcanın arkasından
“kırgınlar tekkesinin” gariplerden
biri olmanın şanslı burukluğunu
yaşıyorum. Israrla yayınevine gidip
oturuyor ve hâlâ Cahit amcanın
namazdan gelmesini bekliyorum.
Gidip gelirken çorbacıya bakıp
geleneği devam ettiriyorum.
Yayınevinin kapısını kapalı görünce
düşünme yeteneğimi kaybediyorum,
kalamıyorum, gidemiyorum... Neden
sonra hareket edip Pınarbaşı’na gidiyorum... “Bir adım atmadan önce
bana danış güzelim.” demişti. Danışmaya devam ediyorum...
Ah Cahit amca!

Eyüp Eyüpoğlu
Bursa’nın en sevgilileri Cahit abiyi
tanırdı. Çünkü o severdi, sevdirirdi,
sevenleri buluştururdu. Bursa’ya
dışardan gelenler kısmetli ise Cahit
abiye yollanırdı. Ve o kapıdan Bursa’ya girenler Bursa’yı çok severdi.
Şimdi kim doldurur Cahit abinin
yerini bilmiyorum ama gariplerini ve
Cahit abiyi özlüyorum.

D. Mehmet Doğan

Bursa’nın Cahit Çollak’la tanışıklığı
sanırım 1980’lerde... Ondan birkaç
sene önce Ankara’ya gelen Fatih Gökdağ’a göre, 1987’de. 80 darbesinden
sonra herkes bir taraflara savrulmuş...
Fatih, Ankara’ya gelmiş; Cahit, Bursa’yı mekân tutmuş.
Mustafa Kara, Yüksek İslâm’a hoca
olarak gelmiş; en önce gelen o Bursa’ya. Beşir Ayvazoğlu’nun 80 sonrası
bir süre Bursalılığı var. Aşk Estetiği’ni,
Eve Dönen Adam’ı ve Gülname’yi Bursa’da yazdı Beşir.

Mehmet Fatih Birgül

Şahsî olarak benim için önemli bir
başka tarafı da, Nurettin Topçu ile
olan münasebetidir. Gençlik hâlimde,
bir irfan çölünü andıran memleketimizin bu kayıp dehası ile tanışmam,
onun dükkânında olmuştur. Zaman
zaman onu konuşturmaya, şahsi hatıralarını dinlemeye çalışırdım. Bu esnada yaptığımız sohbetler, şimdi tatlı
bir hatıra olmuştur benim için.

Son Mektup1
Mustafacığım, Tekkeler ve Zaviyeler isimli eserinizin neşrinin 40. yılı münasebetiyle hazırlanacak
olan kitap için bir yazı yazmam aylar önce ısmarlanmıştı. Yazamadım. Hâlden dolayı... Sizden duymuştum herhalde “Her şeyin bir vakt-i merhûnu vardır.” diye. Demek o zaman şimdi geldi.
40 yıl önce sen Güneyce’de, bu eseri yazmak için aldığın yeni daktilonun tuşlarına vurduğun günlerde biz de İstanbul’da yeni kurulan Dergâh Yayınları’nın ilk eserlerinin harfleri için kurşun eritme makinasının tuşları ile meşgul idik.
30 yıl önce sen bu şehir için yazdığın ilk eserini; Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler’in birinci cildini
hazırladığın zaman biz de Uludağ Yayınları’nın ilk eserini kamuoyuna sunmanın tatlı telaşını yaşıyorduk.
20 yıl önce siz aşk ve şevkle yeni harflere Kadir Atlansoy ile birlikte aktardığınız Yâdigâr-ı Şemsî’yi
kisve-i tab’a büründürmek için çırpınırken biz de öz kültürümüze gönül verenlere yeni bir
“pencere” açmanın mutluluğunu yaşıyorduk.
10 yıl önce Mehmet Temelli’nin maharetli elleriyle zenginleştirilmiş Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, sahanın uzmanlarına yeni bir alan açarken biz de Emirhan’ı ziyaret eden dostlarla “hâl”
üzerinde sohbetler ediyorduk.
1 yıl önce bütün bu eserleri yeniden basabilmenin imkânlarını ararken siz her zamanki gibi para-pul konularıyla ilgili müstağni tavrınızı sürdürüyordunuz.
Ve dün... Evet, dün Seyyid Usûl’de beraberdik. Akşamüzeri dükkâna uğramış “Cahit’ciğim, bu akşam Gazzîzade’den bahsedeceğim. Vâkıât’tan birkaç tane gönderebilirsen iyi olur.” demiştiniz. Geç
de olsa bizzat getirdim. Salona girdiğimde tebessümünüzle bendenize o mısraı tekrar hatırlatmıştınız: “Âhir gelir bezme ekâbir.”
Mustafacığım, esas söylemek istediğim bunlar değil. Sohbetiniz esnasında bir beyt okudunuz.
Ondan bahsetmek istiyorum. Beytin sahibini şu anda hatırlamıyorum. Belki de söylemediniz. Fakat kitabın tam ortasından bahsediyordu. O beyti yazalım, ezberleyelim, hatta mümkünse Hattat
Mahmud Şahin Bey’e yazdıralım ve her gün okuyabileceğimiz bir yere asalım:
Kim bast eder bu âlemde post-ı ikâmeti
Herkes bu tekyegâhda misafir değil midir?
Hâlâ o beytin tesiri altındayım...
Dün geceden aklıma kalan bir konu da Ahmed Gazzî Dergâhı’nda hizmet verenlerin mezarlarının
târümar edildiği, bazı mezar taşlarının Pınarbaşı Mezarlığı’na nakledilerek arsa üzerinde Süleyman Çelebi Lisesi’nin yapıldığı meselesi idi. Bu konuyu anlatırken celallendiniz ve “Ey Bursalılar,
neredesiniz?” diye seslendiniz... Pınarbaşı Mezarlığı’nda medfûn olan hâl ehli insanlar aklımdan
geçti... Bir gün özel olarak sizin rehberliğinizde onları ziyaret etsek ne iyi olur! Pınarbaşı Mezarlığı
Bursa’nın en eski mezarlığı imiş. Tabut en büyük vâiz imiş. Bir duyabilsek...
Mustafacığım ne mutlu sana! 40 yıldır bize bizi anlattınız. Kalbinle ve kaleminle... Bazan bağırarak
bazen ağlayarak... Bize “misafirlik” şuuru vermek isteyenleri tanıttınız. Bazan yazarak bazen çizerek... Bazan kızarak bazen susarak...
Ne mutlu bize! Bize değer verdiniz. Bizi dertlerinize ve hizmetlerinize ortak ettiniz. Kalbimizi kırmadan bütün imkânlarınızı bezlettiniz. Nazlanmadınız. Büyük küçük demediniz. Gidebileceğiniz
her yere gittiniz. Hem de yaya olarak... Daha da önemlisi bir “şey” beklemeden. Sizin ifadenizle
“çağdaş putlara tapmadan” birikimlerinizi paylaştınız.
Şu anda aklıma gelen bir konu son istirhamıma vesile olsun: Yıllar önce Kutuz Hoca’yı ziyaret için
Kaplıkaya’da bulunan devlethanenize gelmiştim. Duvarda bir hat vardı. “Bu babamın vird-i zebanıdır. Her gözünü açtığında bu beyti sesli okur, biz de dinleriz.” demiş ve tercümesini aktarmıştınız.
Hâllerden bahsediyordu. Hâllerin en güzellerinden. Çok hoşuma gitti. O beyti bir defa daha bendeniz için okur musunuz?
İşte böyle. Ne mutlu 40 yıldır sizinle birlikte olanlara. Sizi takip edenlere. Sizinle günlerini geçirenlere. Ne mutlu onlara...
Cahit Çollak
Tahtakale/Bursa, 05.01.2017
1

“Cahit Bey bu mektubu yazdıktan üç gün sonra vefat etti.” Prof. Dr. Mustafa Kara
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İznik Gölü’ndeki
Bazilika kalıntısı ilk olarak
ne zaman keşfedildi?
İznik Gölü’nde bulunan
kalıntılardan bahseden
tespit edebildiğimiz ilk
Osmanlı kaynağı 16.
yüzyılda yaşamış olan
Osmanlı tarihçileri
İdris-i Bitlisi ve Hoca
Sadettin’dir...

B

ursa’nın İznik ilçesinde, İznik Gölü’nde yer alan batık
kalıntılar, ilk keşfedildiği
2014 yılından günümüze
gündemden düşmeyerek kısa bir
zamanda Bursa ve İznik’in en önemli
kültür varlıklarından birisi olmuştur.
Keşfin dünyada geniş yankı uyandırmasından sonra, bu büyük keşfin
itibarını azaltmaya veya gündemden
düşürmeye yönelik “kalıntılar zaten
biliniyordu” veya “1950’lerde yayınlanan gazetelerde bu konu zaten haber
yapılmıştı.” gibi sorular ortaya atılmaya başlandı. Benzer sorulara zaman
zaman biz de muhatap olduk, olmaya
da devam ediyoruz. Bu nedenle bu
konuyu araştırmaya ve konuya açıklık
getirmeye karar verdik.
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İznik Gölü’nde bulunan kalıntılardan
bahseden tespit edebildiğimiz ilk
Osmanlı kaynağı 16. yüzyılda yaşamış
olan Osmanlı tarihçileri İdris-i Bitlisi
ve Hoca Sadettin’dir. Hoca Sadettin,
1584 tarihli Tâcü’t-Tevârih (Hoca
Tarihi) isimli eserinde İznik’i anlatırken İznik Gölü’nü de ihmal etmemiş,
özellikle balıklarının lezzetinden,
gölde yakalanan balıkların hediye
olarak çevre illere gönderildiğinden
övgülerle bahsetmiştir: “İznik’in
güzelliklerinden birisi de kaleye bitişik
güzel bir gölün varlığıdır. Bu gölün
çevresini bir atlı ancak bir günde
dolaşır. Gölden avlanan balıklar pek
lezzetli olup, çevreye hediye olarak
gönderilir. Yılın kurak aylarında su
çekilince ortasında bir takım büyük
yapılar meydana çıkar.”
Hoca Sadettin’in çağdaşı Alman seyyah Ludwig von Rauter 1568 yılında
İznik surları ve kulelerini harap ve
yarı yıkık durumda görmüştür. İfadelerinden anlaşıldığı kadarıyla her ne
kadar göl içindeki kalıntıları kendisi
görememiş olsa da duyduklarını bizlere aktarmıştır: “İçeride pek az halk
yaşamaktadır ve bunlar Türk’tür; otuz
ev kadar da Rum vardır. Burada ileri
bir çini sanayii görülür. Söylentiye
göre gölün içinde dipte yapı kalıntıları görülebilir.”
Anadolu’yu birkaç defa dolaşan Paul
Lucas, 1705 yılında İstanbul’dan
yola çıkarak İzmit üzerinden İznik’e
de gelmiştir. Seyyah, görmediğini,
ancak İznik halkının kendisine gölün
sularının çekildiğinde, eskiden kıyıda
bulunan ancak bir depremle ortadan
kalkmış olan kente ait kule ve büyük
binalara ait yapı kalıntılarının açığa
çıktığından bahsedildiğini nakletmektedir: “Eğer bu yerin insanlarına
inanılırsa, gölün suları alçaldığı
zaman orada neredeyse hâlâ tüm
hâliyle kuleler ve büyük binalar görülüyor. Bu nedenle eskiden bu gölün
bulunduğu yerde, korkunç bir depremle mahvolmuş, büyük bir kentin
yer aldığını söylüyorlar fakat ona ya
yanlış olduğundan ya da onunla ilgili
yalnızca karmaşık bir söylenceye sahip
oldukları gerçeği nedeniyle, herhangi
bir isim veremiyorlar.”
Gezgin James Dallaway, 1794 yılında
İznik’e uğramış ve İznik Gölü’nün
dibinde çok sayıda kalıntının görülebileceğini söylemiştir. Ancak bu ifadenin kendi fikri mi, yoksa öncekiler
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Abdulvahhap Yolu, İznik, Bursa (Gravür L. Laborde)

İznik Gölü, Bursa (Gravür R. Pococke)

gibi İznik’te duydukları mı olduğu
konusunda detaya girmemiştir.

İznik’i ziyaret edenlerden birisi de
tanınmış Osmanlı tarihi yazarı Joseph
von Hammer-Purgstall’dır. İstanbul’da Avusturya Elçiliği’nde görevli
olduğu sırada 1804 yılında İznik’e
uğradığında, burası 200 hanelik perişan bir köydür. İznik’te konumuz

ile ilgili aktardıkları, pek inanmadığı
veya inanmak istemediği rivayetlerden oluşmaktadır. Hammer-Purgstall,
gölün içme suyu olarak kullanılamıyor olmasının nedenini bir toprak
kaymasına bağlamakta, yerel halk ile
İdris-i Bitlisi ve Hoca Sadettin gibi Osmanlı tarihçilerine atıfta bulunarak,
çok inandırıcı olmadığını düşünse

Berber Kaya, İznik, Bursa (Gravür L. Laborde)

larda çok fazla karşımıza çıkmayan
önemli bir bilgiyi daha vermektedir.
Bizans döneminde İznik surlarının dışında bir Ceneviz kolonisinin
yerleştiğini ve bu kişilerin burada
kurdukları imalathanelerde İran
porseleni ürettiklerini rivayet etmektedir. Seyyaha göre İznik’in bu
tarihlerde hâlâ kullanılan ismi olan
Dschinewislik yani Çinivizlik çiniden
değil, Ceneviz isminden türemiştir.
Bizans döneminde İstanbul civarında
bu tür bir üretimin mevcut olmasından dolayı bir zamanlar İznik’te
de böylesi bir koloninin yerleşmiş
olmasının muhtemel olduğunu belirtmiştir. 2017 yılında İznik Gölü’nde
yaptığımız incelemelerde, gerçekten
de Bazilika kalıntısının yaklaşık 1 km
güneyinde işlik olabilecek kalıntılara
rastlanmıştır. Bu nedenle Hammer’in
çini fırınları için söyledikleri doğru
olabilir. İlerde alanda yapılacak sualtı
kazıları bu konuda daha detaylı bilgiler sunacaktır.
19 yüzyılın başlarında İznik’i ziyaret
eden seyyah Charles Wilkins ise gölün taşlı kıyılarında bir Roma hamamına ait kalıntının bulunduğundan
bahsetmektedir.

İstanbul Kapı, İznik, Bursa (Gravür L. Laborde)

Lefke Kapı, İznik, Bursa (Gravür L. Laborde)

de kurak mevsimlerde gölün suları
alçaldığında batık bir kentin kalıntılarının görülebildiğini, halkın da gölde
bu eski kente ait bazı eşyalarla karşılaştıklarını, nakletmektedir: “Balık
bakımından zengin olan göl suyunun
içme suyu olarak uygun olmayışının
nedeni belki de çok eskiden yaşanmış̧
bir toprak kayması olabilir. Eğer

yerel halkın ve İdris ile Sadettin gibi
tarihçilerin söylediği doğru ise, kurak
zamanlarda su sığlaştığında gölün
dibinde batık bir kentin kalıntıları
görülebiliyor ve burada dalanlar
bazen madeni ev ve mutfak gereçleri çıkarıyorlarmış.”
Hammer-Purgstall, konumuzla doğrudan ilgili olmasa da diğer seyyah-

19. yüzyılın ilk yarısında İznik’e gelen
Fransız gezginlerinden birisi olan
Comte de Laborde, 1826’da gördüğü
yerlerdeki anıtların resimlerini çizerek 1838 yılında büyük boyda kalın
bir albüm şeklinde yayınlamıştır.
Laborde kitabında, İznik’e geldiğini
ve İznik Gölü’nün kıyısına indiğinde,
Göl Kapı’nın güneyinde, kıyıdan biraz
açıkta, suların çekilmesi sonucu açığa
çıkan bir yapıdan dalgıçların eşya
çıkarttığını anlatmaktadır: “Şehrin
girişinde güney-batı yönünde suya
doğru inen güçlü bir duvarın olduğu
yere yürüdük. Bu iskelenin diğer
tarafında bataklık bir alan vardır ki,
burası Alexius’un donanmasını Gemlik’ten Nicaea’ya taşıyarak Haçlılara
zafer kazandırdığı limandır. Bu kapalı
alanda sular surların dibine vurur.
Başpiskopos bize alanda rehberlik
etmesi için bir Yunanlı verdi. Bu antika
satıcısı bize Konsül kilisesinin surların
dışında iskelenin yakınlarında göl kıyısında yer aldığını söyledi. Bu eski bir
ifade ve ben de rehberim olan Joseph
von Hammer’ın kitabında okudum ve
Edris ile Seadeddin (İdris-i Bitlisî ile
Hoca Sadettin) de bunu doğruluyor. Bu
alanda kurak ve sıcak bir mevsimde
deprem sonucu çökmüş geniş bir
Bursa Günlüğü 69

şehrin kalıntılarının göründüğünü
belirtmişler. Ayrıca dalgıçlar bu alandan mutfak malzemeleri ve metal mobilyalar çıkartmaktadırlar. Fakat hayal
gücümüze kapılmadan bu kalıntılar
uzun bir iskeleye ve dalgıçların çıkarttıkları objeler de liman yapılarına ait
olabilir miydi? Konsül kilisenin yeri
sorusu hâlâ bilinmemektedir.”
Charles Fellows, 1838 yılında uğradığı İznik’in sadece arkeolojik kalıntıları ile ilgilenmiştir. Fellows, İznik köyünün, surların içinde küçük bir sahayı
kapladığına ve gölde eski limanın
izlerinin görüldüğüne işaret etmektedir: “Göl içinde de bir limanın ya
da iskelenin kalıntıları var. Tertemiz
suyun derinliklerinden görülen temellerden anlaşıldığı üzere bu yapılar çok
geniş olmalı.”
Fellows ile yaklaşık aynı yıllarda İznik’i ziyaret eden seyyah Le Vicomte
de Marcellus, gölün kenarında bazı
yıkıntıların bulunduğu ve bunların
eski Mythépolis antik kentine ait
olduğunu söylemektedir. Ancak bu
kalıntılar bir kent oluşturabilecek
kadar fazla değildir. Bu nedenle sözü
edilen Mythépolis kentine ait kalıntıları burada değil de İznik Gölü’nün
çevresinde başka bir yerlerde aramak
doğru olacaktır.
19. yüzyılın sonlarındaki İznik’in
görünüşünü en iyi biçimde Alman
Generali C. von der Goltz (Golç Paşa)
anlatmaktadır. Büyük boyda panoramik bir İznik fotoğrafının süslediği
kitabında, Goltz Paşa, 1891 yılında
İznik’e uğradığından ve gölde eski
limanın izlerini gördüğünden
bahsetmektedir. Goltz Paşa, Koimesis kilisesini detaylı bir şekilde tarif
ettikten sonra, harap Ayasofya’yı anlatmaktadır. İfadelerinden anlaşıldığı
kadarıyla 19. yüzyılda artık Göl Kapı
tamamen ortadan kalkmış, buradan
kasabaya doğru hava akımı sağlayan
geniş bir gedik açılmıştır.

Sonuç olarak; bizden önce de İznik
Gölü içinde mimari kalıntıların, hatta
batık bir şehrin olduğundan sıkça
söz edilmiştir. Diğer bir ifade ile İznik
Gölü’ndeki kalıntılar 16. yüzyıldan
beri bilinmektedir. Elbette kalıntılar
ilk olarak tarafımızdan görülmemiştir. Ancak kalıntıların yorumlanması
ve tanımlanması ilk defa tarafımızdan yapılmıştır. Bize kadar sadece
bakılmış, bilinmiş ve hatta yüzerken
taşların üzerine çıkılıp soluklanılmış70 Bursa Günlüğü

Bazilika kalıntısı, İznik Gölü, Bursa

tır. İlginç bir detay; benzer fotoğraflar
havadan aynı ekip tarafından 2013
yılında da çekilmiş, ancak nedense
hiçbir zaman merak edilmemiştir.
Bu nedenle ilk defa sadece bakmayarak gören, yani keşfeden biz olduk.
Keşfetmekle de kalmayıp hikâyesini
de yazdık. Bu nedenledir ki keşif
dünyada geniş bir yankı uyandırdı
ve keşif, Amerika Arkeoloji Enstitüsü
(The Archaeological Institute of America - AIA) tarafından 2014 yılının en
önemli 10 keşfi arasına kabul edildi.
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Bursa’da Yunus Emre şârihi bir mutasavvıf

İsmail Hakkı Bursevî
“Hazret-ü’ş-Şeyh Yunus Emre gayb lisanı ile konuşur.”
							Bursevî

B

ursa’yı diğer özelliklerinin
yanında bir ilim irfan şehri
yapan başta Emir Sultan ve
Somuncu Baba olmak üzere
Lamiî Çelebi, Üftâde, Eşrefoğlu Rûmî,
Şemlelizâde Ahmed Efendi gibi pek
çok ilim irfan ehli şahsiyet bulunmaktadır. Bunlardan biri de mutasavvıf, müderris ve şair sıfatlarıyla
tanıdığımız İsmail Hakkı Bursevî’dir.
1653 yılında Bugünkü Bulgaristan’ın
Aydos kasabasında doğan Bursevî,
daha küçük yaşlarından itibaren
ilim ve irfan insanlarıyla münasebet
hâlinde olmuştur. Mesela sonradan
mürşidi olacak Celveti şeyhlerinden
Osman Fazlî Efendi’yi tanıdığında
henüz dört yaşındadır. On bir yaşına geldiğinde ise bu şeyhin halifesi olan Şeyh Ahmed Efendi’den
Kur’an-ı Kerim, hüsn-ü hat dersleri
almıştır. Eğitimine daha sonra yine
şeyhinin Edirne halifesi Abdülbaki
Efendi’nin yanında sürdürmüştür.
Burada fenn-i adab, kelam, fıkıh gibi
zahiri ilimleri tahsil etmiş, ardından
İstanbul’a gelerek eğitimine burada
devam etmiştir.

Bundan sonra onu bekleyen süreç
ise manevi eğitim süreci olmuş,
şeyhi Osman Fazlî Efendi tarafından
Zeyrek Cami’nde halvete girmiş,
halveti bittikten sonra şeyhi tarafından Balkanlara gönderilmiş, Üsküp
ve Köprülü’de hem mürşid hem
müderris olarak vazife yapmıştır.
1722’de ise mürşidi Osman Fazlî’nin
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seferlerine de katılmış, ayrıca iki kez
da hac yolculuğu gerçekleştirmiştir.
1725 senesinde Hakk’ın rahmetine
kavuşmuştur. Kabri, yaptırdığı “Câmii-i Muhammedî”nin mihrâbının
arkasındadır. “Burası bugün “İsmâil
Hakkı Tekkesi” diye de anılmaktadır.

Eserleri

İsmail Hakkı Bursevî Camii
çeşme kitabesi

halifesi Sun’ullah Efendi’nin vefatı
üzerine Bursa’ya gelmiş ve “Bursevî”
lakabını da alarak bu şehrin sembol
isimlerinden biri olmuştur. Burada
ilk iş olarak bir “Câmii-i Muhammedî” adını verdiği mescid, semâhâne,
çilehâne ve misâfir odalarından
meydana gelen dergâhını inşa ettirerek tebliğ ve irşad faaliyetine başlamıştır. Dergâhtaki hizmetlerinin
yanında Ulu Camii ve Kaygan Cami’ndeki vaazlarıyla da insanları irşad etmiştir. Kısa aralıklarla Magosa,
Tekirdağ, Şam ve İstanbul’da da
bulunan Bursevî, 1. ve 2. Avusturya

İsmail Hakkı Bursevî’yi önemli kılan
bir özelliği de “Bursa’da yaşayan
sûfîlerin en çok eser vereni” unvanına sahip olmasıdır. Yazdığı, tercüme
ve şerh ettiği Arapça, Farsça, Türkçe
eserleriyle ilim ve irfan hayatımızın en seçkin şahsiyetlerinden biri
olmuştur. Fakat onun bütün İslâm
dünyasında tanınmasına vesile olan
kitapları “Rûhu’l-Beyân” adlı tefsiri
ile Mesnevî şerhi olan “Rûhû’l-Mesnevî”sidir. Eserlerinin sayısı Hadîkatü’l-cevâmi’de 68, Ziyâret-i Evliyâ’da
50, Yâdigâr-ı Şemsî’de 115, Osmanlı
Müellifleri’nde 105, Sefîne-i Evliyâ’da 120, Kemâlnâme-i Hakkī’de
132, Türk Azizleri’nde 134 olarak
belirtilmektedir. Bu farklılık bazı
eserlerin aynı adı taşımasından kaynaklanmaktadır.
Bursevî, aynı zamanda mürettep
divan sahibi bir şairdir. Onun manzum eserlerinin yanı sıra mensur
eserlerinin içinde de çok sayıda şiiri
yer almaktadır. Hüseyin Vassâf bir
eserinde onun şiirlerinin 70.000
beyitten, başka bir eserinde ise
100.000 beyitten fazla olduğunu

belirtir. Şiirlerinde âyet ve hadis iktibasları, atasözleri, peygamber kıssaları, evliyaya dair kerametler telmih
yoluyla şiirlerinde yer alır. Yaşadığı
devre göre sade bir lisan kullanmıştır. Divanında yer alan şiirlerinden
biri şöyledir:
Sırrıma sırrın ulaştı sırrımı sende gözet / Her ne kim sende kemâl oldu anı
bende gözet

Dîde-i rûh ile seyr eyle cemâl-i ma’rifet
/ Her ne tâ’at kim edersen sûret-i tende gözet
Mâ-sivâdan kim ki sırrın kest’oldu
mürde-vâr / Zümre-i mevti içindesin
anı zinde gözet
Semme vechullâhdır âriflerin seyrângehi / Kande kim kılsın nazar varsın
anı anda gözet
Hakkıyâ sırr-ı ene emlâh nedir bildin
ise / Her kemâlin sûretin bir vech-i
ahsende gözet
Bursevî’nin bir özelliği de bestekârlığıdır. Gerek kendisinin gerekse Aziz
Mahmud Hüdâyî’nin pek çok ilahisini
bestelemiştir. Yine kendi şiirleri de
pek çok bestekâr tarafından bestelendiği de bilinmektedir.

Yunus Emre’ye dair ilgisi

İsmail Hakkı Bursevî, vahdet-i vücûd
anlayışına sıkı sıkıya bağlı olan bir
şahsiyettir. Dolayısıyla bu anlayışı
benimseyen başta Şeyhi Osman Fazlî,
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sadreddin Konevî, Üftâde ve Aziz Mahmud
Hüdâyî’ye daha özel bir önem vermektedir. Onun yakın ilgi duyduğu
mutasavvıf şairlerden biri de “Bu
lisanın (Türkçe’nin) hatmidir, ondan
sonra gelenler nazımda onu taklit
etmişlerdir.” şeklinde övgüyle andığı
Yunus Emre’dir.
İsmail Hakkı’nın Yunus Emre’ye dair
muhabbet ve alakasını gösteren en
önemli tarafı Yunus Emre şiirleri için
“şerh” çalışması yapmasıdır. Bilindiği gibi Yunus Emre’nin şiirleri pek
çok şârih tarafından şerh edilmiştir.
En çok şerh edilen şiiri ise şathiye
türündeki “Çıktım erik dalına” mısra
ile başlayan şiiridir. Bu şiir, Şeyhzâde
Muslihiddin Efendi, Niyâzî-i Mısrî,
Ali Nakşibendî Nevrekanî, İbrahim
Has, Bekir Sıdkı Visalî, günümüzde
ise Şevket Turgut Çulpan, Ahmet
Kabaklı, İsmail Yakıt tarafından şerh
edilmiştir. İşte bu şiiri şerh eden

İsmail Hakkı Bursevî Camii çeşmesi

yorumculardan biri de Bursevî’dir.
Üstelik bu şerh çalışmasında tek bir
şiirle de yetinmemiş, bu ünlü şathiyeden sonra onun üç şiirini daha şerh
etmiştir.

Şerh-i Gazel-i Yûnus Emre

Bu şerhler arasında en çok öne çıkanı
ise “Şerh-i Gazel-i Yûnus Emre” adıyla

yaptığı “Çıktım erik dalına” mısra
ile başlayan şiiridir. Süleymaniye
Kütüphanesi’nde ve pek çok kütüphanede nüshaları bulunan bu eser, şiirin
nesir hâlinde yapılmış bir yorumudur.
Son varaktan telif tarihinin 1706 olduğu anlaşılmaktadır. Bunu, bu şathiyeye çok benzeyen “Çıkdım Badem
dalına / Anda yedüm üzümi / Ol dem
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ki üzüm yedüm / mani buldum
sözümi” mısralarıyla başlayan
ve telif tarihi 1711 olan şerh
takip etmiştir. Daha sonra ise
“Şerh-i Nazm-ı Yûnus” başlığı
altında “Sıratdan gel sıfata anda
safa bulursın / Hayallere talma
kim dosta mahrem olursın” beytiyle başlayan, 13 beyitten oluşan ve 1712’de telif edilen eseri
daha bulunmaktadır. Dördüncü
şerh, Yunus’un 9 beyitlik bir ilahisi ile ilgilidir. Bu da “Min kelimat-ı hazreti Şeyh Yûnus Emre”
başlığını taşmakta olup “Adım
adım ilerü bes âlemden içerü /
On sekiz bin hicabı geçdüm bir
dağ içünde” beytiyle başlamaktadır. Telif tarihi ise 1712’dir. Bu
şiirin bazı kaynaklarda Yunus
Emre’ye değil de Bursalı Âşık
Yunus’a da ait olduğunun gösterildiğini burada söylemiş olalım.

olabilir? Bununla enbiyanın ve
evliyanın mertebesi de bilindi. Çünkü herkesin derdi bir
değildir. Peygamberimiz Efendimiz namaza başladıklarında
göğsünde kaynayan kazanın
çıkardığı ses gibi sesler çıkardı.
Diğerlerinde böyle ses çıkmazdı.
Bundan dolayı bu çıkan sese
bürhân-ı sadr dediler. Çünkü her
organın buhranı vardır.”
Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’de
Yunus’a dair bir başka atfı ve
yorumu ise şöyledir: “Sen canı
gerek bana can kapısı değil.”
“Burada can ruh, can kapısı da
beden olmaktadır. Ruh hakikatte rahmet âlemindedir. Tüm
arzu ve heveslerimizin kaynağı
odur.”

Yunus’un Isparta’daki
kabrini de o keşfetti

İsmail Hakkı Bursevî, o meşhur
şerhinde “Yunus Emre’nün
Bursevî’nin bu eserinde takip
sözi hiç sözlere benzemez /
ettiği yol, şerhten önce beyitteki
Cahillerün ucından ördü ma’na
kelimeleri birer birer tasavvufî
İsmâil Hakkı Bursevî’nin Tuhfe-i Recebiyye adlı
yüzünü” beytini şerh ederken
karşılıklarıyla vermek, daha
eserinin kendi hattıyla ilk sayfası (Süleymaniye Ktp.,
onunla ilgili şu bilgiyi verir:
sonra da beyti bütün olarak
Esad Efendi, nr. 1374) (Kaynak: İslam Ans.)
“Yunus Emre, Anadolu’da Keşerh edip, zâhirde anlamsız gibi
çiborlu nam kasaba kurbünde
görünen lafızlardan oluşan beRûhü’l-Mesnevî’de Yunus
olan
gadir-i
azamın canib-i şarkisinde
yitlerin tasavvufî âlemde işaret ettikEmre şiirleri
olan
peşt
tarafında
bir karyede neşv
leri anlamları açıklamaya çalışmak
ü nema bulup mezarı dahi ol karyeBursevî’nin Yunus Emre’ye olan ilgisi
şeklinde olmuştur. Eserin sembolik
dedir.”1 Metni bugünkü Türkçe ile
Mesnevî’den ilgili beyti açıklarken de
anlama dayalı olması dolayısıyla
söyleyecek olursak hazretin ne dedigörülür. “Rûhü’l-Mesnevî”sinde şiirşerhin bu şekilde yapılması Yunus
ğini daha iyi anlamış olacağız: “Yunus
lerinden en çok örnek verdiği şairler
Emre’nin bu şiirinin daha anlaşılır
Emre, Anadolu’da Keçiborlu isimli
sıralamasında Aziz Mahmud Hükılınmasına katkı sağlamıştır. Mesela
dâyî’den sonra 18 şiiriyle Yunus Emre kasabanın doğu tarafında olan Puşti
daha ilk beyitte erik ve üzümü, zahir
tarafından bir köyde doğup büyümüşgelir. Şerhi yaparken yeri geldikçe
ve batının amel ve hâlleri olarak ele
tür. Mezarı da oradadır.”
Yunus Emre’den örnekler verir ve
alması bu anlamayı hayli kolaylaştıraynı zamanda bunları açıklar. Bir
Bu bilgi kendisine Bursa’dan Hac
mıştır. Buna göre üzüm lezzetini tatörnek olarak “sarı çiçek” ilahisinden
maksadıyla yola çıkıp Isparta’ya
mak isteyen önce erik ağacına çıkmalı aldığı bir mısra ile ilgili şu açıklamageldiğinde az önce bahsedilen yerde
ki oradan üzüm tahsiline yol bulsun.
sını verelim. “Kim hakikatin sırrına
tanıdığı bir tarikat ehli tarafından veZiya Avşar, onun bu yorumunu “Burermiş ve derinleşmişse dertle dolu
rilmiştir. Buna göre Şeyh Sinan Efenolduğu gibi teni de sararır. Çünkü
sevî, eriği, Hakk’ın Celâl, üzümüyse
di isimli bir ulu kimse Buhara’dan
içerideki derdin eseri dışarıya yansır
Cemâl renkleri sayar. Bursevî’ye göre
buraya göç etmiş ve Yunus Emre’nin
ceviz, dört tabaka içermesi yönünden ve özellikle çehrede görülür. Aşk hasbabasının köyüne yerleşmiş, Tabduk
talığının rengi ise sarı olur. Ayrılıkta
mertebeler olarak yorumlanmalıdır.
Emre’yi irşad etmiş. Daha sonraki
kırmızılık ve korku, aşkta ise sarılık
Ceviz ağacı, irşada muktedir mürşidi
zamanlarda da Yunus Emre bu köyde
görülür. Ve Yunus Emre’nin dediği
işaret etmektedir. Bostan sahibinin
doğmuş ve Tabduk’a bağlanarak tagibi: “Sordum sarı çiçeğe benzin negelmesi, mürşidin müride teveccühü
savvuf yoluna girmiştir. Şimdi bu üç
den sarardı” Cevap verdi ki “Âşık ben- zatın da kabirleri oradadır.
ve kemale gidişinin bildirilmesidir.
zi sarı olur ve bu sarılık Allah katında
Dört tabaka şeriat, tarikat, marifet
İsmail Hakkı Bursevî, bu anlattıklarıçil çil sarı altınlardan daha değerlidir.
ve hakikattir. Bunlardan ikisi beden,
nın devamında Yunus’un mutasavvıf
Çünkü altının altınlığı ya madenin
ikisi ruh hükmündedir. Şeriat ve
şahsiyeti ve manzumeleri hakkında
işlenmesiyle ya da iksir sebebiyledir.
tarikat kemal bulmadıkça hakikat ve
da bilgiler vermektedir: “Yunus EmAşığın sarılığı ise Allah’ın terbiye
marifet sırrının feyzi zuhur etmez.”
etmesi ve hakiki iksir olan aşk iledir.
şeklinde açıklamaktadır.
1 H. Baki Kunter, Yunus Emre, BelgeHakiki iksir ile mecazi iksir nasıl aynı
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ler-Bilgiler, s. 85.

re’nin ümmî olduğu ve her ne zaman
okumaya niyetlense, harf hecelemeye
dilinin dönmediği Tezkire-i Latifi’de
yazılıdır. Amma o, gayb lisanıyla
konuşur. Söylendiğine göre, önceleri yaşadığı şehrin müftüsü imiş.”
Bursevî, daha sonra Bursa’da Şibli
Mahallesi mescidinin hariminde
gömülü ve Şeyh Yunus diye bilinen
kimseyi Yunus Emre diye bilenler
yanılmıştır.” diyerek Bursalı Âşık Yunus’la Yunus Emre’nin aynı kişiler olmadığını da belirtir. Yunus’un şiir dili
hakkında da şöyle der: “Şeyh Yunus
bu lisanın sonuncusu, yani mühürleyicisi olup sonra gelen zevk erbabının
her biri onun yolu üzerine gitmiş ve
nazımda onu taklit etmişlerdir.”
Bütün bunlardan sonra şu söylenmelidir: İsmail Hakkı Bursevî, bir Yunus
Emre muhibbi olarak hem onun
şiirlerinden feyz almış hem de onun
şiirleriyle ilgili şerhleriyle Yunus’un,
Bursevî’nin yaşadığı çağa taşınması
ve o çağda tanınmasında önemli bir
misyon üstlenmiştir.
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Mevlüt Çam / Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tescil Daire Başkanı

Osmanlı devrinde ilk
yayınlanan kanun “Kanunnâme-i İhtisâb-ı Bursa” olup 1502 tarihinde
yayınlanmıştır.

Bursa
esnafları
S

elçuklu ve Osmanlı devletlerinin ilk dönemlerinde esnafın uyacağı kural ve kaideler genel olarak “Ahilik” teşkilatları tarafından
belirlenmekte ve takip edilmekteydi. Ahiler tarafından konulan kural
veya kaideler vergiden ziyade esnaf gruplarının yerine getireceği
ticaret ve meslekle ilgili ahlâkî kurallardan oluşmaktaydı. Ayrıca esnafın bazı
ortak giderleri için esnaf gruplarından toplanan ve bir nevi aidat diyebileceğimiz paralar, esnaf kethüdaları veya yiğitbaşıları tarafından esnafların ortak
faaliyetleri için kullanılmaktaydı. Başlangıçta ahlâkî ve dinî özellikleri ağır
basan Ahi teşkilatı, zaman içerisinde sosyo-ekonomik bir nitelik kazanmıştır
(Çiftçi, 2004: 23). Öbür taraftan tüketici hakları ile ilgili Osmanlı devrinde
ilk yayınlanan kanun “Kanunnâme-i İhtisâb-ı Bursa” olup 1502 tarihinde
yayınlanmıştır (Özdemir, 2017: 1). Belgede daha çok “Kalite Standardizasyonu” ve “Narh (Fiyat Tahdidi)” gibi konulara yer verilmektedir.
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Osmanlı İmparatorluğu kuruluşunun ilk yıllarından itibaren farklı isimler
altında ahaliden muhtelif vergiler almıştır. Vergi kelimesinin karşılığı olarak
“rüsum” kelimesinin tekili olan “resm” kullanılmakla birlikte, resm/rüsum
kelimesinden sonra gelen muhtelif kelimelerle de verginin çeşidi veya nevi
vurgulanmıştır (resm-i ganem, resm-i arus vs gibi). Osmanlı’da yüzyıllardır
uygulanagelen “ihtisab rüsümu”yla ilgili olarak XIX. yüzyıl başlarında yeni dü-

zenlemeler yapıldı. 1826’dan itibaren idare ve maliyede
yeni kurumlar ortaya çıktı. Meselâ büyük bir gelir kalemi
haline dönüştürülen ihtisap resmi yeni kurulan Asâkir-i
Mansûre’nin finansmanına ayrıldı (Tabakoğlu, 2007:
583). İhtisap resmi (ihtisap vergisi) başta İstanbul, Bursa, İzmir ve Edirne olmak üzere imparatorluğun birçok
yerinde yürürlüğe konuldu. İhtisap vergisi ile ilgili vakıf
belgeleri, şeriyye sicilleri, Osmanlı arşivlerindeki maliye
fonları gibi arşivlerde çok sayıda belgeye rastlanmaktadır.
Çalışmamıza temel teşkil eden belge Vakıflar Genel
Müdürlüğü Arşivinde 387 numaralı defterde bulunan 17
Muharrem 1243 (10 Ağustos 1827) tarihli bir belgedir.
Belgeye göre Asitâne (İstanbul), İzmir, Halep ve Edirne’de
yürürlüğe konan ve uygulamaya başlanan ihtisap nizamının gayesi, ticari konularda “emr-i bi’l-ma‘rûf ve nehy-i
ani’l-münker” emr-i şerifi icabı esnaflara iyiliği emretmek
ve kötülükten men etmek olduğu gibi, esnafların ve meslek erbabının ticaret ve mesleklerine halel getirmemek,
fukara ve ahaliye yük getirecek uygulamalardan esnafı
men etmek şeklinde ortaya konulmaktadır. Ayrıca esnaftan alınacak verginin esnafın ve meslek erbabının durumuna göre adil bir şekilde alınmasının ve toplanan vergilerin hukuk (mahkeme) ve esnaf kethüdalarının teklifleri
doğrultusunda belirlenmesinin önemi vurgulanarak
öncelikle cesim ticaret merkezlerinden olan Bursa’daki
esnafın tespitinin ihtisap memurları, mütesellim ağa,
ayan-ı belde, esnaf kethüdaları, eşraftan ahali tarafından
tespit edilmesi emredilmektedir.
Defterin devamında ise Bursa’da tespit edilen esnaf gruplarının tamamının ve ödeyecekleri günlük vergi miktarlarının yer aldığı belge bulunmaktadır.
Belgenin çeviri yazısı

Kavânîn-i Örfiyye ve Nizâmât-ı Mülkiyye-i Saltanat-ı Seniyyeden ve şirâze-i nizâm-ı beldenin akvâsından olan
İhtisab Nizâmı Âsitâne-i Sa‘âdet ve İzmir ve Haleb ve
Edirne taraflarında hüsn-i sûret ve nizâm-ı kaviyyeye
rabt olunmuş olduğu misillü memâlik-i mahrûreseti’l-mesâlik-i şâhânede mevki‘-i ticâret ve cesîm bir vilâyet olan Mahrûse-i Burusa’da dahi İhtisâb Nizâmı vaz‘
ile evvelâ salâh-ı âlem ve âlemyânın sebeb-i akvâsı olan
emri bi’l-ma‘rûf nehyi ani’l-münker ahkâmı icrâ olunmak
ve erbâb-ı hiref ve sanâyi‘in şirâze-i nizâm ve intizâmlarına halel gelmeyerek her bir sınıf kendi kâr ve maslahatlarıyla meşgûl olub ibâu’llâhın tezâyüd-i istirâhat
ve erâmisleri kazıyyesi istihsâl kılınmak üzere fukarâya
bâr olmayacak derece mahrûse-i mezbûrede olan ehl-i
ticâret ve erbâb-ı hirefin derece-i hâl ve keyfiyetlerine
göre emsâline tatbîken ber-vech-i i‘tidâl resm-i ihtisâb
tanzîm ve tahsîl olunmak üzere evvel emirde mahrûse-i
mezbûrenin usûl ve ahvâline göre her bir san‘atdan ne
mikdâr ihtisâb rüsûmu alınmak ve ne makûle nesnelere
vaz‘ ve tahsîs kılınmak lâzım geleceğini ma‘rifet-i şer‘-i
şerîf ve esnaf kethüdâları ma‘rifetiyle yegân yegân tahkîk
ve sebt-i defter iderek mahallinde ta‘dîl ve tesviye usûlüne ri‘âyetle ihtisâb rüsûmunu kararlaşdırıb ba‘dehu ona
göre sudûr edecek irâde-i seniyye üzere icrâsına teşebbüs olunmak içün iktizâ-yı hâlin iş‘âr ve terkîm olunması
husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkâneye te‘alluk ederek
ol-bâbda sahîfe-i pîrâ-yı vürûd eden hattı hümâyûn-ı
şâhânede mûcibince İhtisâb nizâmına me’mûr ta‘yîn bu-

Bursa’ya ait ihtisap kaydı (VGM Arşivi)

Bursa’ya ait ihtisap kaydının son sayfası (VGM Arşivi)
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yurulan sadâkat-kerân-ı Devlet-i Aliyye’den Şatırzâde
atûfetlü Şakir Efendi bendelerinin me’mûriyetlerini hâvî
efendi-i mûmâ ileyh yediyle şeref-bahş-ı vürûd eden
fermân-ı âlşâna imtisâlen mahrûse-i mezbûrede vâki‘
bi’l-cümle ihtisâb rüsûmuna dâir ve müte‘allik ma‘rifet-i
şer‘ ve me’mûr-ı mûmâ ileyh ma‘rifeti ve mütesellim ağa
bendeleri ve a‘yân-ı belde efendi dâ‘îleri ve sâir eşrâf-ı
vilâyet ve kethüdâyân-ı esnaf kulları inzimâm-ı re’yi ile
tahrîr olunub ber-mantûk-ı emr-i âlî rüsûm-ı ihtisâbı
ber- vech-i ta‘dîl ve tesviye tanzîm ve kararlaşdırılub
diğer emr-i âlî sudûrundan sonra ber-mûceb-i ta‘ahhüd
me’mûr-ı mûmâ ileyh bendeleri ma‘rifetiyle tahsîline
şurû‘ olunacak dekâkîn ve hân ve destgâh ve sunûf-ı
sâirenin defteridir ki, ber-vech-i âtî zikr olunur hurrire
fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşera min Muharremi’l-Harâm sene
selâs ve erba‘în ve mieteyn ve elf.

Defterde toplam 123 farklı esnaf grupları yer almakta
olup, bunların dükkânlı, dükkânsız, seyyar olanları ve
ödeyecekleri vergi miktarları yer almaktadır. Ayrıca defterde gayrimüslim reayaların dükkân adetleri ve ödeyecekleri vergi miktarları gösterilmektedir. Defterde esnaf
grubuna göre farklılık göstermekle beraber reayadan
olan kimselerin İslam ehlinden ortalama %50 oranında
fazla vergi ödediği görülmektedir. Belgeye göre bakırcı,
keresteci, doğramacı, badpazarcı, bez tezgâhı, çadırcı,
dikici, gümüşçü dükkânları ile hanlarda mukim tüccarların büyük bir çoğunluğunu reaya oluşturmaktadır.
Hamam sahipleri, ekmekçiler, simitçiler, börekçiler, sebzeciler, kasaplar, bakkallar, mumcular, kirişçiler, duhancılar, yağcılar, bıçakçılar, çukacılar, çömlekçiler ile İzmir
tüccarları ve hanlarda mukim tüccarlar ödedikleri vergi
oranlarına göre en fazla kazanan esnaf ve tüccar grupları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu tür belgeler şüphesiz şehirlerin sosyo-ekonomik
durumunu ortaya koyması bakımından oldukça önemli
belgeler olup, belgelerden iktisadi hayatın hareketliliği,
şehirdeki yaygın olan ehl-i sanat ve meslekler, esnafların
devlete ödedikleri vergiler, kazanç durumları, yoğunlaştıkları alanlar gibi başlıklara ait oldukça önemli veriler
aktarır. Tabii bu tür araştırmalar yapılırken disiplerarası
çalışma yapılması da ayrı bir öneme sahiptir.
Kaynakça:
Arşiv kaynakları:
VGMA, Defter: 387.
Literatür:

Çiftçi, Cafer, (2004). Müşteri Memnuniyeti, Kalite ve
Osmanlı Esnafı, U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 7, s. 17-34.

Özdemir, Recep, (2017). Tarihte Tüketici Haklarına
Yönelik Yapılan İlk Kanun” Kanunnâme-i İhtisab-ı
Bursa”, Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı.
4 s. 1-16.
Tabakoğlu, Ahmet, (2007). Resim, TDVA, 34. cilt, s. 582584. Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul.
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Esnaf-ı Dekâkîn-i Habbâz

Esnaf-ı Dekâkîn-i Uncuyân

Yevmiye/para
Adet: 15
14
Adet: 1 Francalacı dükkanı
16
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kadayıfcıyân
Yevmiye/para
Adet: 11
4
Esnaf-ı Dekâkîn-i Börekciyân
Yevmiye/para
Adet: 14
10
Esnaf-ı Dekâkîn-i Attârân
Yevmiye/para
Adet:
İslam: 69
6
Reayâ: 6
7
Münâdi-i Kuyumcuyân
Yevmiye/para
Adet: 4
2
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kuruyemişciyân
Yevmiye/para
Adet: 7
6
Esnaf-ı Dekâkîn-i Muhallebiciyân
Yevmiye/para
Adet: 3
5
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kassâb-ı Koltuk
Yevmiye/para
Adet: 3
5
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kirişciyân
Yevmiye/para
Adet: 2
12

Adet: 14

Yevmiye/para
7

Esnaf-ı Dekâkîn-i Simitciyân
Yevmiye/para
Adet: 27
10
Esnaf-ı Dekâkîn-i Arpacıyân
Yevmiye/para
Adet: 39
6
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kuyumcuyân
Yevmiye/para
Adet: 73
3

Esnaf-ı Dekâkîn-i Bakkâlân

Yevmiye/para
Adet: 33
18
Esnaf-ı Dekâkîn-i Tuzcuyân
Yevmiye/para
Adet: 3
5
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kassâbân
Yevmiye/para
Adet: 17
12
Esnaf-ı Dekâkîn-i Mumcuyân
Yevmiye/para
Adet: 3
18
Esnaf-ı Dekâkîn-i Duhancıyân
Yevmiye/para
Adet:
İslam: 66
10
Reayâ: 10
12
Esnaf-ı
Dekâkîn-i
Urgancıyân
maa Esnaf-ı Dekâkîn-i Çubukcuyân
Keçeciyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 11
2
Adet: 28
4
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kundakcıyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Nalıncıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 3
3
Adet: 5
3
Esnaf-ı Dekâkîn-i Bakırcıyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Nalbandân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet:
Adet:
İslam: 5
6
İslam: 445
2
Reayâ: 24
4
Reayâ: 18
3
Esnaf-ı Dekâkîn-i Sûk-ı Sipâh
Esnaf-ı Dekâkîn-i Debbağân
1
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet:
Adet: 43
6
İslam: 33
4
Reayâ: 22
5
Esnaf-ı Dekâkîn-i Çilingirân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Alboyacıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 53
8
Adet: 43
6
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kürekçiyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Leblebiciyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 32
3
Adet: 9
3
Esnaf-ı Münâdî der-Sûk-ı Sipâh
Tâife-i Münâdî-i Esb
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Nefer:
Nefer: 5
2
İslam: 12
4
Reayâ: 2 Koltukçuyan
5
Esnaf-ı Dekâkîn-i Nalburân
Esnaf-ı Dekâkin-i Keresteciyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Nefer:
Adet: 4
5
İslam: 12
4
Reayâ: 16
4
Esnaf-ı Dekâkîn-i Doğramaciyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Cehriciyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet:
Adet: 2
3
İslam: 9
4
Reayâ: 39
5
Esnaf-ı Dekâkîn-i Arabacıyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Taşcıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 3
5
Adet: 3
4
Esnaf-ı Dekâkîn-i Camcıyân
Esnaf-ı Kuçikeş
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 4
2
Adet: 7
5
Esnaf-ı Dekâkîn-i Horasancı
Esnaf-ı Dekâkîn-i Sandıkçı
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 3
3
Adet: 1
2
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kebîr-i Bâdpazarı
Esnaf-ı Dellâlân der-Sûk-ı Mezbûr
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Nefer:
Adet: 5
1
İslam: 10
4
Reayâ: 48
6
Esnaf-ı Destgâh-ı Peştemalciyân
Esnaf-ı Destgâh-ı Yaldızcıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 62
3
Adet: 72
2

2

Esnaf-ı Destgâh-ı Yağcısiyâm
Esnaf-ı Dekâkîn-i Hallâcân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Nefer:
Adet: 11
2
İslam: 5
15
Reayâ: 2
15
Esnaf-ı Dekâkîn-i Sarrâcân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Aşcıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 30
2
Adet: 8
4
Esnaf-ı Dekâkîn-i Tabhacıyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Külahcıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 8
2
Adet: 18
3
Esnaf-ı Dekâkîn-i Yorgancıyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Muytâbân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 16
3
Adet: 15
2
Esnaf-ı Dekâkîn-i Elvan Boyacıları
Esnaf-ı Dekâkîn-i Hurdacıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 5
7
Adet: 30
1
Esnaf-ı Dekâkîn-i Fesciyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Sepetciyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 14
7
Adet: 11
1
Esnaf-ı Dekâkîn-i HaffâfânÇömlekciyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Fıçıcıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 5
3
Adet: 13
2
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kavukcuyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Nalçacıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 2
2
Adet: 6
3
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kalaycıyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Basmacıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 21
4
Adet: 17
6
Esnaf-ı Dekâkîn-i Haffâfân-ı Kebîr
Tâife-i Dellâlân der-Suk-ı Mezbûr
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 52
5
Nefer: 7
1
Esnaf-ı Dekâkîn-i Haffâfân-ı Sağîr
Esnaf-ı Dekâkîn-i Helvacıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 10
3
Adet: 18
7
Esnaf-ı Dekâkîn-i Bıçakcıyân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kazzâzân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Nefer:
Adet: 35
4
23
15
07 Tekeci Yahudileri
15
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kazzâz Yahudileri
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kahvehâne
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 42
4
Adet: 151
6
Esnaf-ı Destgâh-ı Bezzâzân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kapamacıyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Nefer:
Adet: 29
8
3
İslam: 36
6
Reayâ: 86
8
Esnaf-ı Dekâkîn-i Yağlıkcıyân
Esnaf-ı Destgâh-ı Berberân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 2
8
Nefer:
İslam: 85
3
Reayâ: 23
4
Mamur Hamamlar
Hâric-i Şehirde Ilıcalar
Adet:
Yevmiye/para Adet:
Yevmiye/para
Yekta: 23
6
Vaniler: 1
8
Çifte: 04
12
Boyugüzel: 1
8
Kaplıca-i Atîk: 1
12
Çekirge: 1
4
Kaplıca-i Cedîd: 3
40
Çiftegüğünlü: 1
4
15
Kükürtlü: 1
Esnaf-ı Dekâkîn-i Hayyâtân
Esnaf-ı Dekâkîn-i Tâcir-i Sahniyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet:
Adet: 5
4
İslam: 09
3
Reayâ: 155
4
Yahudi: 19
4
Esnaf-ı Destgâh-ı Dikiciyân
Esnaf-ı Sebzeciyân
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet:
Adet: 112
10
İslam: 14
2
Küfeci Nefer: 23
5
Reayâ: 57
3
Esnaf-ı Dekâkîn-i Boyacıyân-ı Civid
Esnaf-ı Dükkân-ı Enfiyeci
Yevmiye/para
Yevmiye/para
Adet: 18
8
Adet: 4
3

Esnaf-ı Destgâh-ı Havlucuyân
Yevmiye/para
Adet: 13
6
Esnaf-ı Şerbetciyân
Yevmiye/para
Adet: 07
3
Gezdirici (Gezici): 13
3
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kalıbdancıyân

Tâife-i Hademe-i Tahmîs
Nefer:
Yevmiye/Para
11
2
Esnaf-ı Dekâkîn-i Semerciyân
Yevmiye/para
Adet: 35
3

Yevmiye/para
Adet: 3

Adet:
Ehl-i İslam: 2
Reâyâ: 5

Esnaf-ı Tüccârân-ı İzmir

15

4

Tâif-i Hanlarda Mukîm Tüccârân
Yevmiye/para
Adet:
İslam: 11
10
Reâyâ: 34
15
Esnaf-ı Dükkân-ı Yahudi Elvanboyacıları
Yevmiye/para
Adet: 4
3
Esnaf-ı Dekâkîn-i Barutcuyân
Yevmiye/para
Adet: 4
4
Esnaf-ı Dekâkîn-i Timurciyân
Yevmiye/para
Adet: 25
2
Esnaf-ı Dekâkîn-i Yaymacıyân
Yevmiye/para
Adet: 28
2
Bilâ Dükkân: 6
2
Esnaf-ı Dekâkîn-i Çıkrıkcıyân
Yevmiye/para
Adet: 18
2

Esnaf-ı Dekâkîn-i Takyeciyân
Yevmiye/para
Adet: 9
1

Esnaf-ı Kazılcıyân

Yevmiye/para
Adet: 12
12
Esnaf-ı Sahhâfân ve Mücellidân
Yevmiye/para
Adet: 43
2
Esnaf-ı Dekâkîn-i Saatciyân
Yevmiye/para
Adet: 10
3
Esnaf-ı Dekâkîn-i Eskiciyân
Yevmiye/para
Adet: 53
2
Bilâ Dükkân: 16
1
Esnaf-ı Dekâkîn-i Gümüşciyân
Yevmiye/para
Adet:
İslam: 3
6
Reâyâ: 72
8
Bilâ Dükkân İslam: 3
3
Bilâ Dükkan Reâyâ: 13
4
Esnâf-ı Alayıcıyân
Yevmiye/para
Adet: 22
2
Esnâf-ı Dolab-ı Bedestân
Yevmiye/para
Kanad Adet: 125
4
Makafafe: 110
4
Esnaf-ı Dekâkîn-i Kalpakcıyân
Yevmiye/para
Adet: 2
2
Esnaf-ı Dellâlân-ı Mîzân-ı Harîr ve Bedestân
Yevmiye/para
Nefer: 51
2
Emânetciyân: 15
2
Destgâh-ı Kutaciyân
Yevmiye/para
Nefer: 42
3

Esnaf-ı Dekâkîn-i Kumaşcıyân
Yevmiye/para
Adet: 593
2
Esnâf-ı Bükücüyân
Yevmiye/para
Adet: 46
4
Esnaf-ı Dekâkîn-i Çukacıyân
Yevmiye/para
Adet: 6
10
Esnaf-ı Dekâkîn-i Abacıyân
Yevmiye/para
Adet: 14
8
Tâife-i Gulbarciyân
Nefer: 23

Yevmiye/para
1

Tâife-i Hammâlân-ı Kapan ve Esvâk
Nefer:
Yevmiye/Para
Bargirli: 43
2
Arka: 53
1
Tâife-i Sıvacıyân
Nefer:
Yevmiye/Para
15
7
Tâife-i Kerçici
Fırın:
Yevmiye/Para
Adet: 1
12
Tâife-i Kurşuncu
Nefer:
Yevmiye/Para
3
2
Âsiyâb-ı Taş (Taş Değirmen)
Adet:
Yevmiye/Para
50
3
Tâife-i Hanciyân
Adet:
Yevmiye/Para
Memdûd: 7
8
Evsat: 4
4
Hûn: 13
3

Tâife-i Neccârân
Nefer:
Yevmiye/Para
261
7
5 Çirağ (Çırak): 26
3
Tâife-i Çömlekciyân
Nefer:
Yevmiye/Para
4
12
Tâife-i Nakkâş
Nefer:
Yevmiye/Para
4
4
Tâife-i Meşrûd Dolabcısı
Adet:
Yevmiye/Para
180
1
Tâife-i Simsarân
Nefer:
Yevmiye/Para
10
2

Yevmiye/para
10
15
6
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Ömer Faruk Dinçel

Adranos kazası âyanları:

Yazıcıoğulları
Yazıcıoğlu İsmail Ağa, Yazıcıoğlu Ali Ağa, Yazıcıoğlu Ömer
Ağa, Dağ yöresinin (Adranos
Kazası/Orhaneli ve çevresinin)
yönetiminde söz sahibi olmuş
önemli şahsiyetlerdir...

Âyanlık, derebeylik, voyvodalık

O

smanlı Devleti’nde şehirlerin, kasabaların, bir sınıfın veya aşiretin
ileri gelen, gözde ve itibarlı kimselerine âyan ve eşraf denmiştir.
Vesikalarda bu tarz kişilere âyan ve voyvoda, halk arasında ise ağa ve derebeyi denir.

16. yüzyıl ortalarından itibaren toprak
düzeninin bozulması ve köylülerden
vergi toplama işinin mukataa usulüyle
mültezimlere açık artırmayla verilmesi
(iltizam sistemi) bu sınıfın oraya çıkmasına ve bu gibi kimselerin halk üzerindeki
etkilerinin artmasına neden oldu. Mukataaların bunlara malikâne usulüyle verilmeye
başlanmasından sonra mirî topraklar, bu
gibi kimselerin ve ailelerinin elinde toplanmaya başladı. Merkezi otoritenin bozulmasıyla âyan ve eşraf sınıfı güçlendi. Bu
şahıslar, savaşlar sırasında devlete para ve
asker toplayarak nüfuzlarını daha da arttırdılar. 2. Mahmud, 1808’de âyanların varlığını tanımak zorunda kaldı. Âyanların halk
üzerindeki kuvvetli etkileri 1839 Tanzimat
dönemine kadar devam etti.
Tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte taşrada sipahinin görevleri devlet tarafından
derebeylerine ve âyanlara verilmiştir. En
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önemli görevleri arasında; yöneticilik,
vergi ve asker toplama yer alıyordu.
18. ve 19. yüzyılda Adranos (Orhaneli) ve çevresinde Yazıcıoğlu, Emet
ve Gediz taraflarında Nasuhoğlu,
Tavşanlı’da Koca Mustafaoğlu, Domaniç’te Mehmed Ağa ve İbrahim Rıfat
Bey, Harmancık’ta Karaveyisoğlu
(Hacı Veyisoğlu), Yenişehir’de Sarıcaoğlu Osman, İnegöl’de Derviş Paşazâde Numan Bey, Bilecik’te Kalyoncuoğlu çevredeki belli başlı âyanlardı.
İçlerinde güzel hizmet yapanların
yanı sıra fesat çıkaranlar da vardı.
Halktan ağır ve adaletsizce vergi toplamaları, eşkıyalarla iş birliği, başına
buyruk davranmaları vb. sebeplerden
dolayı bu âyanların bazıları hakkında
zaman zaman şikâyetler olmuş, suçlu
görülenler idamla cezalandırılmıştır.
Kaza yönetiminde söz sahibi olan
Yazıcıoğulları

Yazıcıoğlu Konağı'ndaki kemerli yapı

Yazıcıoğlu İsmail Ağa, Yazıcıoğlu Ali
Ağa, Yazıcıoğlu Ömer Ağa, Dağ yöresinin (Adranos Kazası/Orhaneli ve
çevresinin) yönetiminde söz sahibi
olmuş önemli şahsiyetlerdir.

Osmanlı vesikalarında ve Kusumlar
köyünde bulunan aile mezarlığındaki
mezar taşlarında bu kişilerden “Adranos Kazası Âyanı”, “Livâ-i Hüdavendigâr Mütesellimi”, “Adranos Voyvodası” şeklinde bahsedilir. Yazıcıoğlu
Ali Efendi’nin kâtibinin mezar taşında
yazan; “Müderrisîn-i kiramdan, Adranos Voyvodası Yazıcızâde devletlü
Ali Efendi...” tabirinden Ali Efendi’nin
voyvoda olduğu anlaşılmaktadır.
Dağ yöresinde halk arasında genel
anlamıyla “Yazıcıoğlu” olarak bilinen bu âyanlar, Osmanlı döneminde
Orhaneli ve çevresinde muhassıllık
ve derebeylik (voyvodalık) yapmışlar, idare anlamında Dağ yöresine
hükmetmişler, devlet adına yönetim,
asker ve vergi toplama görevlerinde
bulunmuşlardır. Toplanan vergiler
bazen kara yoluyla bazen de deniz
yoluyla Bandırma limanı üzerinden
payitahta gönderilmiştir.

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Yazıcıoğlu’nun 1790’lı yıllarda orduya asker toplamasıyla ilgili vesikalar bulunur. Adranos Kazası Âyanı Yazıcıoğlu
İsmail Ağa tarafından Adranos kazası
ve köylerinden 100 nefer güzide ve
seçilmiş piyade asker toplanmış ve
bu askerler Mihaliç’ten kayık ile Tekfurdağı’na (Tekirdağ) gönderilmiştir.

Yazıcıoğlu Konağı harabesi, Orhaneli, 1935

"Adranos Voyvodası Yazıcızade
Devletlü Ali Efendi"

Bu askerlerin 1797 sonunda devlete
karşı isyan eden Vidin Ayanı Pazvandoğlu Osman için toplandığı anlaşılmaktadır.1
Orhaneli’nin Çöreler köyü ve
çevresini kapsayan geniş arazilere
ve 29 değirmene sahip Yazıcıoğlu
ailesi, Çal Tepe’nin ardındaki Konak

Yazıcıoğlu Konağı'nın kalıntıları

Ovası’nda inşa ettirdikleri konakta
yaşamışlardır. Yazıcıoğlu’nun koruma askerlerinin yanı sıra konağın
çevresindeki çiftliğinde çobanlar,
nalbantlar, demir ustaları, hizmetkârlar, bekârlar, hayvan sürüleri, seçme
atlar vb. bulunmaktaydı.

Orhaneli’de değirmenleri ve çiftlikleri
olan Yazıcıoğlu’nun aile mezarlığı
Kusumlar köyündedir. Aile fertlerinin
bazılarının mezarları olmasına rağmen hem Yazıcıoğlu İsmail Ağa’nın
hem de Yazıcıoğlu Ali Ağa’nın mezar
taşı kayıptır.
Yazıcıoğlu konağı

Konak, tahminen Yazıcıoğlu İsmail
Ağa tarafından 18. yüzyılda inşa
edilmiştir. Genel özelliklerini büyük
ölçüde kaybeden binadan günümüze
duvar yapıları ve kemerli kısımlar
kalabilmiştir. Konağın kalıntıları,
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Adranos kazası Âyanı Yazıcıoğlu İsmail
Ağa’nın Adranos kazasından 100 nefer
güzide ve seçilmiş piyade asker toplamasıyla ilgili 1791 tarihli vesika

açılıyordu. Üç dört odadan galeriye
farklı yönlerde kapılar açılıyordu;
bu Türk mimarisine has bir özellik,
hiçbir oda diğerine doğrudan kapı ile
bağlanmaz. Odalar genellikle iki sıralı
pencere; alttaki kare ve düz, üsttekiler
küçük ve at nalı şeklinde, lekeli yada
boyanmış camlı ve her zaman kapalı.
Duvarlar Arabik ve manzara resimli
boyanmış, tavanlar oldukça süslüdür.

Yazıcıoğlu'nun katibi
Abdülkelam Efendi'nin mezarı

günümüzde ilgisizlikten yıkılmaya
yüz tutmuş durumdadır. 1935 yılına
ait eski bir fotoğrafta konağın yıkık
vaziyette olduğu görülmektedir.
Ünlü gezgin Hamilton’un ziyareti

İngiliz jeolog, oryantalist, seyyah William J. Hamilton (1805-1867), 28-30
Mart 1836 tarihinde Dağ yöresinden
geçerken Orhaneli’de Yazıcıoğlu’nun
konağına da uğramış ve burada misafir olmuştur. Hamilton yazmış olduğu
eserinde ağanın çiftliğinden ayrıntılarıyla şu şekilde bahseder:
“Saat 16.20’de güney doğudan Rhyndacusa akan küçük bir nehri geçtik ve
başka bir alçak tepe silsilesine tırmandık, büyük ve düzenli görünen Adranos’un ağasına ait bir çiftliğe doğru
tepeden indik. Fermanımızı gösterdikten sonra bizi görmekten zevk aldığını,
bildiği kadarıyla bu bölgeyi ziyaret
eden ilk Franklar olduğumuzu söyledi.
Bize Adranos’un bir köy adı olmadığını
kendi yönettiği 20 köyden teşekkül
eden ayrı bir idari bölge olduğunu ve
eski kroniklerde bölgenin adının Ornos
olduğunu anlattı. Ertesi gün ziyaret
etmeyi tasarladığımız pek çok harabe82 Bursa Günlüğü

Adranos kazası Âyanı Yazıcıoğlu İsmail Ağa’nın Adranos kazasından topladığı
askerlerin Mihaliç’ten kayık
ile Tekfurdağı’na (Tekirdağ)
gönderilmesiyle ilgili 1791
tarihli vesika

den bahsetti ve özellikle bir tanesinde
bazı yazıtlar olduğunu da ekledi. Bunun yanında ziyaret etmediğimiz Kaya
Hamamı denilen ılıcaları ve batıya
doğru 3 mil (5 km) uzaklıkta daha
önce Tekye denilen yerde eski bir hisarı
da anlattı. Bize bir İngiliz sıcaklık ölçer
(termometre) gösterdi. İstanbul’dan
almış, üzerinde gözlemlenmiş farklı dereceler işaretlenmiş. En düşük sıcaklığı
geçen kış 5F (-27 C) olarak ölçmüş.
Çiftlik taşrada bir Türk beyefendisi
için örnek bir kır evi ya da yerleşimdi.
Büyük bir avluya girdik, her yanda
alçak binalar ve evler için ahırlar ve
sığırlar, ortada bir de çeşme vardı.
Meskenin ileri ucunda çılgın bir tahta
merdiven tahta işlemelerle ve Arabik
süslemelerle bezeli açık bir galeriye

Bize sahip olduğu gücü göstermek için
birlikte akşam yemeği yemek için ısrar
etti; Türk akşam yemeği konusundaki
merakımız yemeğin yarım düzine gri
sakallı Türkle aynı yağlı tabaktan
parmaklarımızla yenmesi gerekmesi
yüzünden bir nevi tiksintiye dönüştü.
Yemek hoş görülebilecek kadar güzeldi;
bazı tabaklar narin olmasa da kesinlikle lezzetli ama çeşitli değildi. Türklerin
akşam yemeğinde etler, tatlılar, acılar
ve yemekler pek de felsefi olmadan
karıştırılmaktadır. Türkler inanılmaz
tüketicilerdir, birbiri ardına 3-4 adet
yemeği tereddüt etmeden yiyebilirler;
bir sistem ya da yargılamaları yoktur,
yemek yemek için yerler, Parisli bir
gurme gibi çeşitli lezzet ve hoş tatlar
üretmek gibi bir kaygıları yoktur.”2
(Bu kısımda yer alan görüşler seyyahın şahsi görüşleridir. Ayrıca tercümanın Türkçesine müdahale edilmemiştir. Editörün notu)
Yazıcıoğlu ile ilgili rivayetler

Yazıcıoğlu; Orhaneli ve çevresinde
halk arasında özellikle defineciler
arasında bahsi sıklıkla geçen bir
kişidir. Hakkında çeşitli rivayetler
anlatılır. Bursa’daki hastanenin ve
Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nun onun
parasıyla yapıldığı, devlete vergi
paralarını göndermediğinden dolayı
da devlet tarafından öldürüldüğü
söylenir.

Hüdâvendigâr Vilayeti Celilesine

Yazıcıoğlu’nun torunu Ak Mehmet’in
oğlu Şükrü İsmail Yılmaz ve onun
oğlu emekli polis memuru Muammer
Yılmaz, babalarından duydukları Yazıcıoğlu’nun hayatını şu cümlelerle
anlatmıştır: “Yazıcıoğlu, Domaniç
Yaylası’ndan, Balıkesir’den ve Orhaneli
bölgelerinden topladıkları vergileri
devlete gönderiyormuş. O zamanın
Bursa Valisi, Yazıcıoğlu’na, ‘Topladığın
vergi ve altınlar son zamanlarda az
geliyor. Daha önce padişaha gönderdiğin altınlar daha fazlaydı, bunun
sebebi nedir?’ diye sormuş. Yazıcıoğlu
da, ‘Valim, ben İstanbul’a padişahın
yanına saraya gittim, oradaki bazı
hareketleri ve eğlenceleri gördüm,
artık padişaha vergi ve altın göndermeyeceğim.’ demiş. Tabii bunun
üzerine valiliğe bir ferman gönderilerek Yazıcıoğlu’nun öldürülmesi ve
kellesinin getirilmesini istemiş. İdam
fermanını duyan Yazıcıoğlu kendine
yakın olan arkadaşları ve yandaşlarıyla beraber dağlara çıkarken, oradaki
çatışmalarda öldürülüp kellesi padişaha gönderilmiş. Devlete göndermemiş
olduğu altınları ise öldürülmeden önce
meçhul bir yere saklamış veya gömdürmüş. Bugün defineciler, bu evin
altında gömülü sandıktaki 1 ton 300
kilo altını bulmak için resmi izinle kazı
yapıyor.”3
Yazıcıoğlu’nun hazinesi

Yazıcıoğlu’nun hazinesi günümüzde
defineciler tarafından arandığı gibi

Adranos kazası Âyanı Yazıcıoğlu İsmail
Ağa’nın Adranos kazasından güzide 100
asker toplamasıyla ilgili 1798 tarihli bir
başka vesika

Vefat eden Yazıcıoğlu Ali Ağa’nın çiftlik
yakınlarında sakladığı akçelerin araştırılmasıyla ilgili 1879 yılına ait vesika

Osmanlı döneminde de arandığı anlaşılmaktadır.

1861 yılına ait bir vesikaya göre Adranos nahiyesinde Yazıcızâde Çiftliği'nde
var olduğu zannedilen definenin bulunamadığı belirtilmiştir.4
1879 yılına ait bir vesikaya göre ise;
vefat eden Yazıcıoğlu Ali Ağa’nın çiftlik yakınlarında sakladığı akçelerin
üzerinden bir pusula çıkmış ve bu
durumun araştırılması için Yazıcıoğlu
Ali’nin damadı Mehmet Niyazi Efendi
tarafından dilekçe verilmiştir.5
BOA. MF. MKT. 60/7

Tarih: Hicri 23 Safer (12)96, Miladi 16
Şubat 1879

Yazıcıoğlu Konağı'nın bulunduğu Konak Ovası, Orhaneli

Müteveffa Yazıcızâde Ali Ağa’nın Adranos nahiyesindeki çiftlik derununa
müteveffayı muma ileyhin derebeyliği
zamanında ihfâ itmiş olduğu akçe üzerinde çıkan pusula mucebince taharriyanı lazıme icrâsı hakkında Yazıcızâde
damadı Mehmed Niyazi Efendi tarafından vuku‛bulan istid‛a üzerine icâbının
icrâsını makam-ı vâlâyı celilelerinden
seksen iki numrolu ve 21 Muharrem
(12)96 tarihli varid olan tahriratda
beyan ve iş‛ar olunmuşdur. İcab iden
ruhsatnâmesi ba‛de gönderilmek üzre
ol emirde zuhur idecek asar hakkında
nizamına tevfikan muamele olunmak
şartıyle bir kıt‛a kefalet sandığının ve
üç aded lira resmi ruhsatiyenin müstedilerinden alınub buraya irsâl ve
akçenin zuhur itdiği siyak-ı iş‛ardan
anlaşıldığından bu akçenin mikdarından vakti asırdan akçesidir ve ne
cinsidir buralarının iş‛arıyle her cinsden beşer adedinin nezarete azimeye
tisyârı lazımeden olmasıyla ol vechle
icâbının icra ve iş‛arı menût-ı himem-i
aliyye-i ….olmağın ol bâbda. Hicri 23
Safer (12)96 ve 3 Şubat 1294
Yazıcıoğlu’nun kayıp olduğu söylenen 1 ton 300 kilo altını, beş ortak
tarafından 2012 yılında, Orhaneli’nin
Kusumlar köyündeki eski bir evde
resmi izinle aranmıştır. Yapılan kazı
sonucunda herhangi bir define bulunamadığı ifade edilmiştir. Yapılan
kazıyla ilgili haberler dönemin haber
kaynaklarında da yer almıştır.6
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Baba Paşa’nın Bursa Günlüğü
(1817-1820)

Unutulanlara
yoklama çekmek

Baba Paşa, Bursa’da
bulunduğu dönemi
anlatırken, Bursa’da
yaşamanın nimetlerine göndermeler
yapmaktadır. Bursa’nın tarihî ve doğal
güzelliklerine değinmektedir.

T

arihte hiçbir şey kaybolmaz ama
birçok şey unutulur. Bazen yakın
geçmişin halk destanlarına, türkülerine konu olmuş çok ünlü bir
kahramanının adı, yüz ya da iki yüz yıl
sonra, konunun uzmanı tarihçiler dışında,
kimsenin hafızasında kalmaz.

Eskiler boşuna dememişler: “Hafıza-i beşer
nisyân ile malûldür” diye.
Unutmak, insan olmanın en belirgin
vasfı galiba. Gündelik yaşamının peşi
sıra sürüklenen insanoğluna geçmiş,
Kafdağı’nın ardından geçen bir masal gibi
geliyor çoğu zaman.

Yukarıdaki giriş paragrafını, unutulmuş
bir kahramanı hatırlatmak için yazdım.
İsterseniz, şöyle bir soruyla yoklayalım
hafızamızı: “Pehlivan ve Baba lakaplarıyla
bilinen İbrahim Paşa kimdir?” Hatta soruya,
bir de şöyle ekleme bir soru daha katalım:
“Bu zât-ı muhteremi önemli kılan husus
nedir ve bu zâtın Bursa ile ilişkisi nedir?”
Bu soruların cevaplarını bulmak için ilk
olarak, Baba Paşa’nın hayat hikâyesinin
Bursa’ya kadarki kısmını özetlemek; sonra
da onun Bursa’da bulunduğu dönemi işlemek gerekmektedir.
Baba Paşa’nın hayat
hikâyesinin bir özeti
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Baba Paşa, 1766 yılında Yozgat’ta doğ-

muştur. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları
memleketinde geçmiştir. XVIII. yüzyılın
sonlarına doğru patlak veren Osmanlı-Rus
ve Avusturya Savaşı’nda (1787-1792) gönüllü olarak orduya katılmıştır. Avusturya
ordularına karşı yapılan savaşlarda bulunmuş ve 1789’da Padişah I. Abdülhamit’in
ölümünden sonra bir ara memleketine
dönmüştür. Yeni Padişah III. Selim’in cülusu dolayısıyla yapılan merasimlerde bulunan Genç Pehlivan İbrahim, daha sonra Alo
Paşa adındaki bir komutanın emri altına
girerek, Osmanlı-Avusturya çarpışmalarında bulunmaya devam etmiştir.

Genel olarak bakıldığında Osmanlı Devleti’nin başarısızlığı ile neticelenen bu savaşlardan sonra Rumeli’nin düzeni büsbütün
bozulmaya ve buradaki devlet otoritesi zayıflamaya başladı. İşte böyle bir durumda
Pehlivan İbrahim’in de içinde bulunduğu
Alo Paşa kuvvetleri Rumeli’de devlet otoritesini yeniden tesis etmek için çabaladılar.
Ancak düzen bir türlü sağlanamayınca
Padişah tarafından sorumlu olarak görülen
ve hakkında idam hükmü verilen Alo Paşa,
1798 yılında öldürüldü.
Hâmisi olan Alo Paşa’nın ölümü üzerine
Rumeli’de birkaç yüz kişilik adamıyla
tutunmaya çalışan Pehlivan İbrahim için
zorlu ve yeni bir dönem başlıyordu. 17981806 yılları arasında bu dönem onun için
bir tür “ayanlaşma ya da yerel otorite olma
dönemi” olarak adlandırılabilir. Rumeli’deki birçok yerel güç arasında tutunmaya

Vekayi-i Baba Paşa el yazmasının ilk yaprağı

çalıştı ve bunda başarılı da oldu.

Bölgenin en büyük gücü olan Tirsinikli İsmail Ağa ile güç birliği yapması
sayesinde nüfuzunu artırdı. Tarihçi
İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın deyimiyle: “İsmail Ağa’nın sağ kolu Alemdar
Mustafa; sol kolu ise Pehlivan
İbrahim Ağa idi”.
Rumeli’de bu denli güçlenen Pehlivan
İbrahim Ağa’ya devlet tarafından
1803 yılında Hassa Silahşorluğu ve
1805 yılında ise Dobruca-Deliorman
Ayanlığı verildi. 1806 yılında gelişen
iki önemli olay, Pehlivan İbrahim
Ağa’nın hayatında yeni bir dönemin
başlamasına yol açtı. Bunlardan
ilki Tirsinikli’nin ölümü; ikincisi ve
daha önemlisi ise Rusya’nın Osmanlı
Devleti’ne savaş açması idi. Altı yıl
sürecek olan bu Osmanlı-Rus Savaşı
“Baba Paşa Efsanesi”nin doğmasını
sağlayacaktır.
Pehlivan İbrahim Ağa, savaşın başlamasından 1810 yılında esir düşmesine kadar geçen yaklaşık dört
yıl boyunca Rumeli’deki sınır kalelerinden olan İsmail’de Ruslara karşı
olağanüstü bir başarı gösterdi. Onun
kahramanlıkları konusunda dönemin
bütün kaynakları hemfikirdir. 1809
yılı sonlarında Rus Ordusu’na karşı
kazanılan Tatariçe Zaferi’nde en büyük pay sahibi olan Pehlivan İbrahim
Ağa’ya vezirlik rütbesi verildi. O artık

devletin resmi kayıtlarında Pehlivan
İbrahim Paşa olarak geçmek ve halkın dilinde ise çoktandır “Baba Paşa”
olarak anılmaktadır.

Osmanlı-Rus Savaşı’nın Ruslar lehinde dönüm noktası 1810 yılıdır.
Osmanlı orduları peş peşe yenilgilere uğradı ve İsmail Kalesi’nin de
içinde bulunduğu birçok Osmanlı
şehri Ruslar tarafından ele geçirildi.
Hacıoğlu Pazarı’nda Ruslara karşı çaresizce direnmeye çalışan Baba Paşa,
18 Haziran 1810 tarihinde hasta ve
yaralı bir hâlde esir düştü. Kendisi
1812 yılı sonlarına kadar Rusya’da
esir olarak yaşadıktan sonra barış
antlaşmasının imzalanmasıyla serbest bırakılarak İstanbul’a döndü.

Padişah II. Mahmut’un yakın ilgisine
mazhar olan Baba Paşa, 1813 yılı başlarında Sivas Valiliği’ne, 1815 yılında
Erzurum Valiliği’ne ve 1816 yılı sonlarında Diyarbakır Valiliği’ne atandı.
II. Mahmut’un en önemli amacı olan
merkezi otoritenin sağlanmasında
onun katkısı oldukça önemlidir. Bu
görevlerde iken, Anadolu’daki yerel,
isyancı bazı hanedanların ortadan
kaldırılması için çalıştı ve önemli
başarılar sağladı.
Baba Paşa’nın Bursa’ya gelişi ve
Bursa günleri
Diyarbakır’a vali olarak gitmesini

istemeyen çevrelerin telkinleri sonucunda Padişah tarafından azledilerek,
Bursa’ya gitmesi emrolundu. Bu emre
uyarak 22 Şubat 1817 tarihinde Bursa’ya gelen Baba Paşa, şehrin girişinde ileri gelen birçok kişi tarafından
karşılandı.
Başta Bursa Valisi Nurullah Paşa olmak üzere, şehrin birçok ileri geleni
tarafından karşılanan Baba Paşa’ya,
Namazgâh semtinde bir konak
hazırlanmıştı. Hayatının en rahat
dönemlerinden birini Bursa’da geçirdiğini, burada kaldığı üç yıllık süre
içerisinde büyük bir konukseverlikle
ağırlandığını, vaktini ibadet, ziyaretler ve dinlenmeyle geçirdiğini belirtmektedir. Bir yandan da padişahın
kendisine yeniden görev vermesini
bekleyerek vakit geçirdi.
Baba Paşa, Bursa’daki yıllarında
şehrin en meşhur yazarıyla ahbaplık,
dostluk ilişkisi kurdu ve bu dostluktan ölümsüz bir eser ortaya çıktı.
Bahsettiğimiz yazar, Bursa’da Gazzi
Dergâhı’nın başında bulunan Şeyh
Abdüllatif Efendi’den başkası değildir. Onun da lakabı “Gazzizâde’dir.
Ölümsüz eserden kastettiğimiz şey
ise, Baba Paşa’nın sözlü aktarımlarının Abdüllatif tarafından yazımına
dayanan büyük boy yazma bir kitap
olan “Vekâyi‘-i Baba Paşa Fi’t- Tarih”
adı verilen eserdir. Bu başlığı “Baba
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Paşa’nın Tarihteki Olayları” şeklinde
çevirebiliriz.

Şeyh Abdüllatif Efendi, 1776 /1777
yılında (Hicri 1190 senesi) Bursa’da
dünyaya gelmiştir. Hem anne ve hem
de baba tarafından ulema sınıfına
mensup olan bir aileden gelmektedir.
Anne tarafından büyük dedesi olan
ve Halvetî-Mısrî Tarikatı’na mensup
Şeyh Ahmed Gazzi’nin kurmuş olduğu dergâhı yöneten Abdüllatif Efendi,
aynı zamanda oldukça verimli bir
yazar olarak tarihe geçmiştir.

Kesin olarak ona ait olduğu bilinen
altmış civarında irili ufaklı kitap,
risâle türünden eserleri vardır. Bu
eserlerin büyük bir bölümü, Bursa
Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi’nin Orhan Bölümü’nde muhtelif numaralarda kayıtlı bulunmaktadır. 18 Ocak 1832 (Hicri 14 Şaban
1247) tarihinde vefat etmiş ve kendi
dergâhında, dedelerinin yanına defnedilmiştir. O dergâhın ve hazîresinin
(mezarlık) üstünde bugün Süleyman
Çelebi Ortaokulu ve Lisesi bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti’nde çeşitli dönemlerde birçok devlet adamı çeşitli
gerekçelerle değişik yerlere sürgün
edilmişlerdir. O yerlerden biri de
Bursa’dır. Ancak Bursa diğer sürgün
yerlerinden (örneğin İzmir, Sakız, Rodos… gibi) daha farklı anlamlar taşır.
Bir kere Bursa’ya sürgün, sürgünlerin
en hafifi sayılır. Sürgün edilen kişinin
tam olarak gözden çıkarılmadığı anlamına gelebilmektedir.
Baba Paşa, Bursa’da bulunduğu dönemi anlatırken, Bursa’da yaşamanın
nimetlerine göndermeler yapmaktadır. Bursa’nın tarihî ve doğal güzelliklerine değinmektedir. O dönemin
Bursa şehir yaşamını bir parça aydınlatabilecek olan bölümde şöyle
denilmektedir:

“Bursa pây-ı taht-ı kadîm ve bir şehr-i
azîmdir. Meşâyihi ve ulemâsı ve ürefâsı
çoktur. Ma‘zûl ve mansûb devlet hademeleri ve pâdişâh bendeleri çok olur ve
evliyâ-ullah merâkıd ve türbeleri vâfir
ve seyr u temâşâ idecek mahâlleri dahi
kesirdir. Bunca müddettir bir zaman
Rumilinde küffâr ile uğraşup, gazâlar
eyledi, bir zaman kâfir elinde esîr olup,
zahmet çekti. Esîrlikten çıkınca, Ekrâd
ve aşâir ve kabâil ile uğraşup, çok
mihen ve meşakkata dûçâr oldu. Varsun, Bursa’da bir zaman ikâmet idüp,
eylensun. Gâh ulemâ ile, gâh meşâyih
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ile üns idüp, gâh safâsında âb-ı hoş
ile cûş i hurûş, gâh teferrüç-gâhlarda
seyr u temâşâ, gâh merâkıd ve türbe-i
evliyâ-ullah ziyâretinde devlete duâ,
gâh erbâb-ı irfân ve zümre-i mukarribin ile ref‘ ref‘ ve haşed ve üns-i iltifât
eylesun. Hakkında söz söyleyüp, “O
havâlilerden gelmez, tuğları vermez”
diyenler de Baba-ı cihân nasıl mutî‘-i
devlet-i âl-ı Osman olduklarını görsünler!” deyü fikr olunup, mübâşir ma‘rîfetiyle emr-i şerîf irsâl olundu.

Çün mühimmât-ı seferîyye ihmâli
dahi def‘ olup, beklediler, evvel
aradan sebük-bâr kalkup, bir mikdar
çadır ve hazînelerini alup, kethüdaları
Sa‘id Ağa Hazretlerini haremlerine
mihmân-dâr ve nâzır idüp, ılgar ile iki
konağı bir iderek, Bursa’ya gelürler idi.
Esnâ-yi tarîkde ceddleri olan Battal
Gazi hazretlerini ziyâret vesîle idüp,
rûh-i kudsisinden istimdâd talep eyleyüp, yollarda fukarâya, zu‘afâya elden
geldigi kadar ikrâm iderek, Bursa’ya
yakın gelindi. Evvel o anda Bursa Valisi
sadr-ı sâbık merhûm ve mağfûrün-leh
cennet-mekân Halil Hamid Paşazâde
devletlu, atufetlu vezîr-i felatun-nazîr

Nurullah Paşa idi, anlara bir kıt‘a
muhabbetnâme yazıp, Bursa’ya vusûllerini ifâde buyurdular. Baba-ı âlem
hazretlerinin tahrîrâtı vâsıl oldukta,
Bursa’nın müferrih bir yerinde konak aranup, mahâl-ı ferah-fezâ olan
Namazgâh nâm makamda bir küçük
konak tedârik olunup, Bursa’ya teşrîflerinde ol mahâle nüzûl buyurup,
Bursa’ya duhûlleri bin iki yüz otuz
iki senesi Rebiü’l-âhirin beşinci günü
vâki‘ oldu. Şerif Paşa hazretleri hâlâ
Bursa’da olmağla derhal istikbâl idüp,
arz-ı kemâl-i muhabbet olundu. Andan
Bursa Valisi Nurullah Paşa hazretleri
teşrîf idüp, vâfir muhabbetler olunup,
ba‘dehu dâirelerini bir kat daha çekip, çevirdiler. Zirâ yol hali bu kadar
ağırlık, hazine ve harem olduğundan
elbet anları getürmeye bir takım adam
dahi lâzım. Hayvan kendü kendüye
yürümez, yük kendü kendüye kalkıp,
sarılmaz, bu maslahatlar adam ile
görülür. Ekseri vüzerâ-yi azâmın yeri
yurdu olmaz. Anlara şevketlu pâdişâhımız nereyi verirse, yerleri orası olur.
Binaenaleyh mal ve mülk her nesi var
ise, yanında gezer. Bu sırrı bilmeyenler
“Be hey canım, bu vezîrin ne çok karal-

tısı vardır” deyü ağzını, yüzünü büzer.
Ne hal ise, küçük bir konakta sâkin
olup, gayet de müceddid ve âlim, kâmil
bir imam arayup, Bursa’da Kara Hoca
dimekle meşhûr müderris-i kirâmdan
Şerif Efendi’yi kendüye imam eyleyüp,
evkât-ı hamseyi cemâ‘atle edâ idüp,
gâh ziyâret-i merâkıd-ı evliyâ-ullah
hazerâtına teşrîf idüp, ervâh-ı kudsîlerinden istimdât talep eyleyüp, şevketlu,
kerâmetlu pâdişâhımızın devam-ı
eyyâm-ı ömür ve devletlerine duâ
iderler idi. Kemâl-i mürüvvet ihsân-ı
hümâyûndan sadâretden mün‘azil
olan vüzerâdan ziyâde iltifât-ı şâh-âne
olup, cânib-i mülûkâneden mâhiya
iki bin guruş ihsân olundu ve gâhi
etraftan kadirdan olan vüzerâ-yi
zî-şândan birer mikdar hediyye dahi
zuhûr ider idi, lâkin ne çâre küllî yevm
fukarâ, zu‘afâ ziyâretine gelüp, ikrâm
ümid iderler idi. Vezîr-i hatem-nazîr
hazretleri dahi var ise, elden geldigi
kadar kimseyi mahrûm eylemeyup,
hakk üzere oldukta azizim, duâda olun
diyup, taltîf buyururlar idi. “Ve huve
ala külli şeyin kadir.” Cenâb-ı hakk bir
tecellî ihsân eylemişdir ki; bây ü gedâ,
ganî, fukarâ, talebe ve dervîş her kim
meclis-i şerîfine gelür ise, memnun ve
mesrûr olurlar idi ve ekser evkâtta
ulemâ ve sulehâ ve meşâyih ve erbâb-ı
irfân ile oturup, kalkıp, gerek kerde-i
ulemâ, gerek ehl-i tarîk, meşâyih ve
fukarâ meclis-i dil- ârâlarına teşne idi
ve gecelerde na-dîde tevârîhler buldurup, anları okudup, her bir kıssadan
bir hisse alup, ahvâl-ı dîn ve devlete
dahi ziyâde vukûf-ı tahsîl eyledikçe,
şevketlu, kerâmetlu pâdişâhımızı
yâd idüp, “Allahü- Teâlâ tükenmez
ömür ihsân eylesun! mürşid-i âlemde
her bir emîrleri bir inâyettir, mansıb
eylese lutüftür, azl eylese keremdir.
Bizim vakt-ı vezâretimizde gavga ve
galebeden böyle asûde vakit bulup, bu
tarihleri tedârik idüp, bu sırlara vâkıf
olacak vaktim yok idi. Efendim bize bir
büyük inâyet eyledi. El-hamdüli-llâh
Bursa gibi bir mübârek beldede safâ-yı
hâtır ile emrâr-ı evkât eyleyüp, geceleri gâh tevârîh, gâh ibâdet, zikir tesbîh
ile cihad-ı ekber sırrına mazhar olduk”
deyü şükr idüp, cân u dîlden duâ iderler idi”.
Üç yıl boyunca Bursa’da ikamet eden
Baba Paşa’ya 1819 yılının sonlarında
tekrar görev verildi. Onun tekrar görevlendirildiği bu tarihlerde Osmanlı
Devleti’nin en büyük iç isyanlarından
biri olan Tepedelenli Ali Paşa İsyanı

Darb-ı âli ile açtım bu dağı

Yiğit için yaptırmışım konağı

Haramdır tilkiye aslan yatağı
Helal olsun ona gelirse aslan

İsmail’de cengim bilir âlemler
Kafir, ülkesinde çekti elemler

Acizdir yazmağa bunca kalemler
Söylesin cengimi edenler seyran
Küşadi çağırır, ey Kara Baba

Din yoluna şu şân olur mu heba
ortaya çıktı. Padişah, yıllardır devlet içinde devlet gibi hareket eden
Tepedelenli’ye karşı nihayet devletin bütün gücünü seferber etmeye
karar vermişti. Böyle zor bir durum
karşısında Padişah II. Mahmut,
yeniden Baba Paşa’nın görev almasını
istedi. Kendisine İnebahtı ve Karlıeli
Sancakları’nın mutasarrıflığı verildi.
1820 yılında yeni görev yerine ulaştıysa da Yanya yakınlarında rahatsızlandı ve 18 Ekim 1820 tarihinde vefat
etti.
Sonuçta yıllarca süren zorlu mücadeleleri ve katıldığı savaşlar ile devlet
ve halk katında önemli bir yer edinen
Baba Paşa’nın yaşamı, çok hassas bir
dönemde ve Osmanlı Devleti’nin en
karışık bölgesinde noktalanmıştı.
Tepedelenli Ali Paşa, bütün gücüyle
Yanya Kalesi’nde direnirken; bölgenin yerli halkı olan Rumlar, Mora’da
büyük bir ayrılıkçı isyana başlamak
üzere idiler. İşte böyle bir hassas durumda ve ortamda Baba Paşa, Karlıeli
Sancağı’nda toprağa verildi.
Baba Paşa Destanı’ndan bir bölüm
İsmimi bilmez var ise âlemde

Aslım Bozokludur, ismim Pehlivan
Pederim tarafı Battal Gazi’dir

Validem tarafı Ahmed-i Taran

Ali Paşa kapısında sürdüm devranı

Tirsinikli kapısında açtım meydanı
Kendime bend ettim Deliorman’ı

Varıp da Kuzgun’a tutmuşum mekânı

İnşallah kurtarır ol cömert Hüdâ
Dest-girin olsun ol şah-ı Sultan
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Y. Kenan Yetişen

Bursa Sergisi
tarihi

Bursa Sergisi’nin, Bursa’da
kent kimliğinin oluşmasına
etkisi büyük olmuş, sürgünler
şehri kimliğinden kurtulup
eski gurur duyulan “Payitaht”
payesine kavuşmuştur.
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kim ayının gelmesiyle
birlikte kentimizde özellikle BUTTİM çevresinde
hareketli günlerin yaşandığına şahit oluruz. Bu hareketlilik Mayıs ayına kadar genellikle sürmektedir. Topraklarımızda
100-120 yıllık, dünyada ise hemen 200 yıllık bir geçmişe sahip
fuar kültürünün, savaş gibi çok
önemli sebepler olmadığı müddetçe, her yıl gelişerek devam
ettiği gözlemlenmektedir. 20-30
yıldır, internetin gelişimiyle fu-

arcılık dar mekândan çıkıp sanal
bir alana yayılır oldu. Bu arada
çeşitli teknolojik imkânları kullanan firmalar sanal görüntüleri
gerçekmiş gibi sunmaya başladı.
Nihai alıcıların gerçek ürünü
görme arzusunun oluşmasıyla,
bitti gözüyle bakılan fuarcılık
yeniden canlanmaya başladı.
Son yıllarda firmaların artması, bir çeşit reklam ve gövde
gösterisine dönüşen ortamın
oluşması sonucu, sektör temelli
fuarcılık zihniyeti yaygınlaştı.

Fuar kültürünü, 20 Ağustos-20 Eylül
1959-1962 tarihleri arasında İzmir
Kültür Park’ta açılan İzmir Fuarı’na
ailecek gittiğimizde tanıma imkânı
bulmuştum. Okul hayatı bitip iş hayatına başlamamdan kısa süre sonra
(1976), Merinos’tan “İstanbul Sheraton Oteli’nde düzenlenen Tekstil Fuarı’na gider misin?” diye sorduklarında, zevkle kabul etmiştim. Evet, yine
güzel bir ortam, tekstil sektöründe
son gelişmeler paylaşılıyor, merakla sorular sorulunca çok memnun
olurken kendilerini hatırlatıcı küçük
hediyeler veriyorlardı. Dönüşte arkadaşlarıma dağıtacağım ilginç pek çok
hediyem olmuştu.

1990’lı yıllarda gittiğim Almanya’da
her yıl Ocak ayında düzenlenmekte
olan “HEIMTEXTİL” fuarı, devasa bir
büyüklükte en az 3 katlı bloklardan
oluşan fuar kompleksinde yapılmaktaydı. Yürüyen merdivenlerin haricinde, havaalanlarında 1980’li yıllarda
kullanılan yürüyen yollar, bu fuar
alanında pek çok yerde bulunuyordu.
Fuar bloklarının üst katları otopark
olarak kullanılmaktaydı. Fuara katılan
bazı firmaların stantları sadece özel
davetlilere açıktı ve ürün katalogları
edinmek epey zordu. Bazı stantlar ilgi
çekmek için gösteri organizasyonları
düzenlerken, epey renkli müzik etkinliklerine de şahit oluyordum. Yıllar
sonra bu tip etkinliklerin bazılarına
İstanbul’da, daha sonraları da Bursa’da rastlar olduk.
İlginçtir ki hemen her fuarda tanıtım
ismi ile alakasız görünse de ufkumu
açacak, iş yaşantımı etkileyebilecek,
çevreme faydalı olabilecek bir şeyi
mutlaka görmüşümdür. Bu sebeple
fuar gezmeyi kendime bir çeşit zevk
edinmişimdir. Tabii ki katılımcı firmalar farkındalıklarını sağlayacak etkinlikleri orada sergilemekte, topladığım
hediyeleri de yine arkadaşlarımla
paylaşmaya devam etmekteyim.
Fuar kültürünün oluşumu ve gelişimini özetlersek ilginç olayların nasıl
geliştiğini daha güzel idrak ederiz
kanaatindeyim.

İnsanoğlu yaşam savaşı verirken,
önce kendi ihtiyacını karşılamak için
üretmeyi öğrenmiş, ardından da ticareti ve bunları kolaylaştırma çalışmasını öğrenmiştir.

Önceleri ufak yerleşim birimlerinde
başlayıp, büyük kentlerin Pazar Günleri’nde, ardından yörelerin, ülkelerin

1851 Londra Sergisi’ndeki Türk standının girişi

belirli yerlerde ve belirli zamanlarda
bulunmalarının sonucu, merkez özelliğine sahip olan yerlerde kervanların
buluşmalarıyla günümüz ifadesiyle
“Panayır” olgusu oluşmaya başlar.

1851 Londra Sergisi afişi

ve kıtaların pazarlama için belirli zamanlarda toplanılan olgulara dönüştüğünü görüyoruz. Pazarlama olgusunda tüm bu gelişmeler yaşanırken,
pazarlanan gelişmiş teknolojilerin
de tüm bu çalışmaları bir ekran içine
getiren çalışmalarını da son 20-30 yıl
içerisinde yaşar olduk.
İpek yolu veya ticaret kervanlarını
duymayanımız veya bilmeyenimiz
hemen yok gibidir. Bu kervanların

Asya’da Hunlar ve Göktürkler zamanında Çin sınırına yakın yerlerde
başladığı bilinen “Pazar” olgusu,
Selçuklu ve Osmanlı’nın hâkim olduğu coğrafyada hızla gelişmiş, Anadolu’dan Balkanlar’a geçmiştir. Bu
oluşumun etkisiyle yerleşim birimleri
arasındaki yolların güvenliği, düzenliliği, konaklama gibi alt yapıların
oluşmasıyla, gelişmesine ve zamanla
siyasi etkilerinin de oluşmasına vesile
olmuştur. Hatta 11. ve 15. yüzyıllar
arası “Büyük Panayırlar Çağı” olarak
anılır olmuştur. Bilindiği gibi, 1402
yılında Ankara Savaşı’nın ana nedenlerinin biri de ticaret kervanlarının
yol güvenlikleri ve bunlardan alınan
vergilerdir (Prof. Dr. Halil İnancık). Bu
savaşın ardından güzergâhlarda ve
Osmanlı siyasetinde bazı değişimlerin
olduğu, bu değişimlerin ardından 16.
yüzyıl başlarından itibaren ticaret
gelirlerinde hızla düşme yaşandığı
ve geri kazanım için ciddi tavizlerin
verildiği görülmüştür.
Bu dönemde ise Avrupa kıtasında
üretme ve yeni yerler keşfetme olgusunun gelişmesiyle zenginliklerinde
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hızlı bir artış yaşandığı da ayrı bir
gerçektir. Bu gelişmelerin ardından
Sanayi Devrimi yaşanmaya başlayınca da üretilenlerin pazarlanmasının
önemi gündeme gelmiştir. 19. yüzyılda yaşanan üretim bolluğu ve bu bol
üretime pazar arama çalışması, başta
İngiltere ve Fransa arasında o günlerin ifadesi ile “Sergi” açma yarışına
dönüşmesine zemin hazırlamıştır.
Yeni keşfedilen ve sömürgeleştirilen
yerlerden getirilen malların da pazarlanması bu sergilerin oluşmasında
çok önemli etkenlerden biri olmuştur.
Fransa’da ilk ulusal anlamda sergi
1798 yılında düzenlenmiş ve 1849
yılına kadar 12 ulusal sergi açılmıştır.
İlk uluslararası anlamda sergi “Uluslararası Tarım ve Sanayi Ürünleri
Sergisi” 1851 yılında İngiltere’nin
başkenti Londra’da, Hyde Park Crystal Palace’da açılmıştır. Bu sergiye
1838 yılında İngiltere ile imzalanan
Ticaret Antlaşması sonucu Osmanlı
da katılmıştır. Buraya kentimizin
Demirtaş ilçesinde üretilen ipek ipliklerinden gönderilmiş, kalite açısından
derece alan bu ürünler çok büyük ilgi
görmüştür.

1851 yılında Londra’da açılan Tarım
ve Sanayi Ürünleri Sergisi, büyük ilgi
görmesinin sonucu Avrupa ve Amerika kıtasının pek çok şehrinde açılır ve
büyük gövde gösterilerine sahne olur.
Daha sonra bu kategoride Osmanlı’nın uzak olması nedeniyle katılamadığı sergi 1853’te New York’ta açılır.
1855 yılında Paris’te açılan sergiye
Osmanlı, topraklarında üretilen halı,
kilim, kılıç, bakır mangal, şal, porselen-cam gibi 2000 ürün ile katılmıştır.
Paris’te bu serginin benzerleri, 1862,
1869, 1889, 1900 yıllarında tekrarlanır. Benzer sergiler Roma, Sydney,
Philadelphia, Viyana, Chicago, Barcelona gibi şehirlerde büyük gövde
gösterilerine dönüşerek açılır. Örneğin 1876 (ABD’nin 100. Kuruluş Yılı)
yılında ABD’nin Phledelphia kentinde
açılan sergide devasa buhar makinesi, Graham Bell’in icadı olan telefon,
Remington’un icadı daktilo, elektrik
dinamosu gibi ürünler sergilenmiştir.
1889 yılında (Fransa İhtilali’nin 100.
Yılı) açılan Paris Sergisi’nde ise Eyfel
Kulesi’nin açılışı yapılmış, bu sergiye
de Osmanlı, topraklarında üretilen
ipekli ve diğer ürünler ile katılmıştır.
1893 yılında ise ABD’nin Chicago
kentinde açılan sergiye Osmanlı, geniş ürün yelpazesi ile katılmış ve bu
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1863’te Sultanahmet Meydanı ve Sergi binası
yapılmıştır.

1867 Paris Sergisi’nde Bursa Yeşil
Cami’nin küçük bir benzeri olarak
inşa edilen caminin dış kısmı

sergi elektrik ile aydınlatılan ilk sergi
olmuştur. İlk uluslararası sergilere
iletişimsizlik nedeniyle, açılış gününe
genellikle yetişilememiş ve katalogların çoğunda yer alınamamıştır.

Zamanla kazanılan tecrübeler sonucu, 1867 Paris, 1893 Chicago sergilerinde ön çalışmaların yapıldığını ve
gerekenlerin yerine getirildiğini görüyoruz. Şöyle ki 1851 Londra Sergisi’nde ihtişamlı bir giriş, 1867 yılındaki
Paris Sergisi’nde kentimizdeki Yeşil
Camii’nin ufak ölçeklisi, 1873 Viyana
Sergi alanında konuklar için devasa
bir Türk Kahvehanesi, 1889 Paris
Sergisi’nde bir Osmanlı Köşkü, 1893
Chicago Sergisi’nde ise bir Osmanlı
Çarşısı inşa edilirken, 1900 Paris,
1905 Liege, 1911 Torino sergilerinde
ise Türk Pavyonları (Pavyon: Fuarda
ürünleri bağımsız sergileme yeri)

Osmanlı yöneticilerinin sergi olgusunu kavramalarının ardından,
Sultan Abdülaziz döneminde (1863)
Sultanahmet Meydanı’nda bir sergi
düzenlenir. Bu serginin amacı; “Osmanlı ekonomisine rekabet gücü
kazandırmak, ülkede üretilen malların kalite, çeşit ve fiyatlarını görmek,
üreticilerin sorunlarını tespit etmek
ve başarılı üreticileri ödüllendirmek.”
olarak açıklanır. Diğer ülkelerdeki
sergi açılışlarında yapıldığı gibi, İstanbul’da açılan sergide de Osmanlı
Bankası ve Galatasaray Lisesi’nin
açılışı gerçekleştirilir. Ayrıca İtalyan
bestekâr Callisto Gatelli’ye “Osmanlı
Sergi Marşı” besteletilmiştir. Sergi, 28
Şubat 1863’te görkemli bir törenle
açılır ve 1 Ağustos’ta kapanıncaya
kadar 5 ay süresinde 150.000 yerli ve
yabancı tarafından izlenir. Bu sergide
kentimizden; koza, ipekli kumaşlar,
kostümler, çeşitli dokumalar ve pek
çok ürün sergilenmiştir. Osmanlı
topraklarına ait 212 buğday türünün,
kuyumculuk işlerinin, yünlü ürünlerin, kimyevî maddelerin, sanayi mamullerinin sergilenmesi çok önemli
bir girişim olmuştur.

İstanbul’da ikinci sergi Abdülhamid
döneminde, 1894 yılında, Haliç’te
“Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergi-i
Umumisi” adıyla açılır. Bu serginin,
kışın dört ay hariç, bütün bir yıl açık
kalması planlanır. Bu sergide yabancı
mallara da yer verilmesi ile uluslararası nitelik kazanır. Bunun amacı yerli
üreticileri yabancılar ile bir araya getirip bilgi alışverişinin sağlanmasıdır.

Dünya sergi kültürünü ve Osmanlı’nın
konuya adapte oluşunu ana hatları ile

özetlemenin ardından, Osmanlı’nın
ilk başkenti kentimiz de konuya uzak
kalmamış ve ilk girişim 1906 yılında
gerçekleşmiştir.

1906 Bursa Sergisi

Kentimizde fuarcılık anlamında o
günlerin sözcüğü ile sergi ilk kez
1906 yılının Eylül ayında mezunu
olduğum Bursa Erkek Lisesi (Hamidiye Mekteb-i İdadi) binasında “Bursa
Mamulat ve Mahsulat Sergisi” adıyla açılır.

Bursa ve civarında üretilen her türlü
ticari ve sanayi ürünlerin tanıtılmasına, pazarlanmasına ve sektörlerinin
gelişmesine yardımcı olmak amacıyla
oluşturulan bu sergi II. Abdülhamit’in
tahta çıkışının 30. yılında açılır (II.
Abdülhamit tahta 31 Ağustos 1876’da
çıkmıştır). Daha önce dünya sergilerinde açıklandığı gibi, sergi açılışlarının önemli günlere denk getirilmesi
gibi yazısız bir kuralının Osmanlı’da
da uygulandığını görüyoruz.
Okulun 21 odası ve salonunda 522
kişinin gönderdiği, vilayet sınırları
içerisinden 18.434, vilayet dışından
3.294 parça ürün, 20 kategoride sergilenmiş ve çok büyük ilgi görmüştür.
Eylül ayında açılan ve 13 Ekim’de
kapanan sergi yerli (27.639 kişi) ve
yabancı toplam 27.837 kişi tarafından
ziyaret edilmiş, yapılan satışlardan
(187.624 Kuruş) elde edilen gelir
memnuniyet verici olmuş, daha da
geliştirilerek tekrarlanması kararlaştırılmıştır.
Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı ve
yapılan satış miktarları yanda belirtilmiştir.

1909 Bursa Sergisi
1908 yılının 23 Temmuz’unda II. Meşrutiyet (İnkilab-ı Kebir, 10 Temmuz
1324) ilan edilmiştir. 1909 yılında
tahtta bu kez Sultan Mehmed Reşad
bulunmaktadır. 1909 yılının Temmuz
ayının 23. günü açılan “Bursa Sergisi”, yüklendiği misyon açısından çok
anlamlıydı. Bu sergi Sultan’ın himayesinde ve yeni dönemin ekonomi politikalarının nirengi noktasını oluşturacak olan “Millî İktisat” anlayışının,
Meşrutiyet coşkusunun hissedildiği
bir gövde gösterisine dönüşmüştür.
Sergi giderlerinin karşılanması amacıyla Vilayet Meclis-i Umumisi tarafından merkez ve mülhakat belediye
gelirlerinin %1’nin sergi bütçesine
aktarılmasına karar verilir. Bu serginin açılışına İstanbul’da yayınlanan
gazeteler davet edilmiş, basın mu-

Milliyet
Osmanlı
Alman
Fransız
İngiliz
Avusturyalı
İsviçreli
İspanyol
Acem
Rus
Flemenk
Hintli
Toplam

1867 Paris Sergisi’nde Bursa Yeşil
Cami’nin küçük bir benzeri olarak
inşa edilen caminin iç kısmı

Ziyaretçi Sayısı
27636
56
67
22
25
2
3
9
2
6
3
27837

Ciro (Kuruş/Para)
162300/10
1955
11047/20
968
3355/20
130
48
1950
108
489
185
187624

habirleri için özel seyahat pasoları
çıkarılmış, 24 Mart 1909’da Vali Azmi
Bey’in başkanlığında 14 kişilik bir
sergi komisyonu kurulmuştur. Sergi
altı kısım olarak planlanır.
1- El sanatları ve eğitim malzemeleri
2- Muhtelif sanayi ürünleri

3- Maden ve orman ürünleri

4- Tarımsal ürünler ve aletler
5- Yiyecek ve içecekler

1867 Paris Sergisi’nde eserleri ödüle layık görülen kişilere, madalyaları
İmparator Napolyon, İmparatoriçe ve Sultan Abdulaziz tarafından verildi

Ayrıca, sergi açık kaldığı süre boyunca haftalık bir dergi yayınlanır. Bu
dergi Bursa hakkında bilgiler verirken, ürünler hakkında da bilgiler içermekteydi. Ayrıca, bu sergi için hatıra
madalyası da hazırlanır.
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1923 Bursa Sergisi
II. Meşrutiyet’in birinci yıldönümünde (1909) açılan serginin devamı
niteliğinde, yeni bir misyon ile 1923
yılında Büyük Zafer günü sonrası,
kentimizin kurtuluşunun birinci yılında Atatürk’ün himayesinde bir sergi
planlanır. Bu doğrultuda kentimizi
tanıtan şehir rehberi ve anı madalyası
hazırlanır, fakat iktisadi kalkınmayı
hedefleyen bu sergi maalesef dönemin koşulları gereği hayata geçirilemez.

1867 Paris Sergisi’nde
Türk mahallesinin görünüşü

1873 Viyana Sergisi, konuklar Osmanlı
kahvehanesinde dinleniyor

1893 Chicago Sergisi’nde
yer alan Türk çarşısı

1893 Chicago Sergisi’nde oluşturulan
İstanbul caddesinin girişi

1900 Paris Sergisi Türk standı

1889 Paris Sergisi’nde yer alan
Osmanlı köşkü

Bursa Sergisi, millî bayram olarak
nitelenen 23 Temmuz 1908’in birinci
yıl dönümünde, 23 Temmuz 1909
Cuma günü eski Belediye binasında
görkemli bir törenle açılır. Açılışından
bir ay sonra padişah Sultan Mehmed
Reşad, beraberinde Veliaht Yusuf
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İzzettin ve Vahdettin Efendiler, diğer
şehzadeler ve kalabalık bir heyet
olduğu hâlde, Mudanya üzerinden
Bursa’ya gelir. Heyet sergiyi gezer ve
yüklü miktarda ürün alır. Vali Azmi
Bey tarafından kendisine ziyaret anısına bir altın madalya takdim edilir.

Bursa Sergisi’nin, Bursa’da kent
kimliğinin oluşmasına etkisi büyük
olmuş, sürgünler şehri kimliğinden
kurtulup eski gurur duyulan “Payitaht
Şehri” payesine kavuşmuştur. Sergi
bülteni olarak çıkarılan 10 derginin
bu konuda etkisi çok olmuştur.

Sırası gelmişken ekonomik kalkınmaya etkisi tüm dünya tarafından
kabul edilen fuar ve sergi konusunda
Cumhuriyet döneminde alınan karar
ve çalışmalara da kısaca değinelim.
1923 yılının 17 Şubat-4 Mart tarihleri
arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi sırasında alınan kararlar doğrultusunda 4-25 Eylül 1927 yılında
ilk yerli mallar sergisi 9 Eylül Sergisi
olarak İzmir’de açılır. Atatürk’ün isteği doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletler ile olan ekonomik bağlantısını sağlamak için 1
Ocak 1936’da temeli atılan İzmir Fuar
Alanı (Kültürpark) inşaatı 1 Eylül
1936’da açılır. 1942 yılında açılamayan sergi zamanla gelişerek uluslararası “İnternasyonal İzmir Fuarı” olarak devam etmektedir. 20 Ağustos-20
Eylül tarihleri arasında düzenlenen
bu fuar, tüm yurt çapında büyük ilgi
görmüş, hemen her kesimden insanın
görmek ve ziyaret etmek için çaba
sarf ettiği bir yer olmuştur.
Cumhuriyet döneminde sergi, güncel
ismiyle fuar kültürünün kentimizde
kendisini göstermesi 20. asrın ikinci
yarısında oluşmuştur. İlk sergi denemesi 6 Temmuz 1955 tarihinde Yayalar Pınarı adı verilen (Günümüzde
Reşat Oyal Kültürparkı’nın güneybatı
tarafı) yerde “Yerli Sanayi Sergisi”
açılır.

18 Nisan 1964 tarih ve 155 sayılı
Bursa Belediye Meclis kararıyla “Bursa Millî Fuarı” için ilk adım atılmış
olur. 5 Mayıs 1964’te Ticaret Bakanlığı onayıyla “Bursa Millî Fuarı” resmen
yürürlüğe girer. İlk fuarın 10 Temmuz
1964 tarihinde açılıp 25 Temmuz’da
kapanması planlanır. Fakat 7 Temmuz’da açılan 3. Bursa Festivali ile
birleştirilmesinin daha iyi olacağı fark
edilince, gerekli kanuni işlemler için
çalışmalar yapılarak, 10 Mart 1965
tarih ve 482 sayılı Meclis Kararı ile

7-31 Temmuz tarihleri kabul edilir.
12 Mayıs 1965 tarih ve 4/7337 sayılı
Bakanlık onayıyla kesinlik kazanır.
Hatta 1966 yılında Bursa Festivali
ismi “Fuar Şenlikleri “ olarak değiştirilir ve 3 yıl bu isimle etkinlikler
düzenlenir.

Yazımın başında, sergi veya fuarların
toplum ve yönetim tarafından kabul
görmüş önemli günlerde açılmasına
özen gösterildiğinden söz etmiştim.
Kentimizde de aynı kural çalışmış, ilk
sergiler ile aynı döneme rastlaması,
festival gibi renkli ve canlı etkinliklerin yaşandığı günlerin seçilmesi tesadüf olmamalı. Yine kentimizde, Emir
Sultan döneminde başlayıp asırlarca
devam eden Erguvanların çiçek açma
zamanı yapılan önemli toplantılar
sırasında sergilerin açıldığı ve çeşitli
eğlencelerin tertip edildiği de bilinmektedir. Benzer olgu gerek ulusal
gerekse uluslararası etkinliklerde
hâlen yaşanmaktadır.

O günleri yaşayan biri olarak biraz
yaşanmışlıkları paylaşmak gerekir
fikrindeyim. Festival, Heykel önünde
akşam saati kısa konuşmaların ardından folklor gruplarının kısa gösterileri ile başlar, kortej Atatürk Caddesi’ni
takip ederek Stadyum’a kadar gelirdi.

Bursa Sergisi’nin resmi açılışı, 10 Temmuz 1325

Padişaha takdim edilen sergi madalyası

Sergisi madalyası, 1923
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Fuar açılışı ise parkın Stadyum Kapısı
önünde yapılan konuşmalar ve yerel
folklor gösterileri, özellikle Kılıç-Kalkan Oyunu’nun ardından yapılırdı. Bu
fuarlarda ülkemizin büyük yatırımlarının reyonları açılırdı. Yine örnek ve
bilgi vermek gerekirse (MKE) Makine
Endüstri Kurumu, genellikle parkın
içindeki büyük havuzun güneydoğu
tarafında o günlere göre büyük sayılabilecek binasında, ürettiği son makineleri (Matkaptan dokuma tezgâhına
kadar çeşitli alet, edevat, silah ve makineler) sergiler, hemen her gezenin
göğsü kabarırdı. TEKEL, genelde sabit
bir yerde olamayıp, modern mimari
anlayışta organize ettiği yerde, ürettiği ürünler ile fuara özel ürettiği sigara
ve kibrit satışını yapardı. TPAO ise
MKE’nin üst kısmında açık alanda
bir sondaj maketi ile etkinliklerini
sinema gösterimi tarzında açıklamalı
yapardı. Bir makarna şirketi de bir
karavanda makarna pişirip dağıtırdı.
İnegöl ağaç sanayi ürünleri ve Tophane Meslek Lisesi’nin yeri de çok ilgi
gören yerlerdi.
Konumuza dönersek, festival ile
birlikte açılan bu fuara gelenlerin
beraberinde ailelerini de getirmeleri
sonucu, kentte büyük bir canlılık yaşanmaya başlardı. Park içindeki gazinolar popüler sanatçıları getirirlerdi.
Her geçen yıl artan ilgiye kayıtsız
kalınamaz ve 1972 yılında fuar alanı
daha da genişletilir.

10 Temmuz 1325 tarihli Bursa Sergisi Mecmuası'nın 1. sayısı
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Sergi bahçesinden görüntü, 1909

1998 yılına gelindiğinde bu tip fuarların etkinliğini yitirmeye başlamasıyla uygulama durdurulup, B.T.S.O.
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
ortaklaşa olarak yaptırdıkları Bursa
Uluslararası Fuar Merkezi’nin işletmeciliğini özel sektöre (TÜYAP) devrederek ihtisas fuarlarının açılmasına
ön ayak olunur. Bu merkez, Yalova
Yolu üzerinde sağ tarafta olup, çok
geniş bir alana (BUTTİM bitişiği) sahiptir. 1998 yılından itibaren ihtisas
fuarları Eylül ayında başlar, çeşitli
alanlarda etkinlikler düzenlenerek
Mayıs ayında fuar sezonu kapanır.
Son yıllarda fuarların yaz aylarında
pek etkinlik düzenlememesinin nedeni, toplumun sosyal yapısındaki değişimler, Avrupa ülkelerinin toplu tatil
programları uygulaması, Ramazan ayı
ve dinî bayramların yaz aylarına gelmesidir. Ancak yerel etkinlikler yaz
aylarında olmaktadır.
Düzenlenen gıda ve tarım ürünleri,

Bursa Sergisi, 1933

Bursa Millî Fuarı kibrit üstü tanıtımı

Bursa Festivali'nin açılışı, 1970

tekstil ve aksesuarları, çocuk giyim,
kitap, mermer, mobilya, araç, tarım
aletleri, emlak ve gayrimenkul fuarları her yıl gelişerek devam etmektedir.
Bu fuar merkezinde toplantı salonları, dinlenme alanları, kafeterya, lokanta haricinde geniş bir oto park ve
bitişiğinde ünlü bir zincirin oteli de
bulunmaktadır.

Bursa Uluslararası Fuar Merkezi günümüzün büyüyen ve gelişen sergi ihtiyacına cevap verirken küçük ölçekli
fuar ihtiyaçlarını gidermek için de
Atatürk Merinos Kongre Kültür Merkezi’nin Fuaye Salonu’nun bu amaçla
kullanılmaya başlanması kararı alınır. Böylelikle, turizm, sağlık, tekstil,
fotoğraf gibi özel amaçlı toplantılar,
festivaller ve sergiler için daha kullanışlı bir merkez oluşturulmuştur.
Fuarların kent ekonomisine ve hitap
ettiği gruplara katkıları konusunda

görüşlerimi de belirtmem isterim.
Fuarlar kentimizde genellikle Çarşamba günü açılıp, Pazar günü kapanmaktadır. Gün içerisinde de saat
18.30’da ışıklarını söndürmektedir.
Bu durumda, kent sınırlarında çalışanların fuarı ziyaret etme zamanı
pek kalmamaktadır. Kitap Fuarı gibi
toplumun geniş bir bölümünü ilgilendiren ya da sektörel fuarlarda hafta
sonları ilgilenenlerin gelmesi ile farklı
bir izdiham yaşanmaktadır. Gerçi son
yıllarda açılan oteller ile gece katılım
sorununa nispeten çare bulunmaya
çalışılmışsa da pek yeterli olduğu
fikrinde değilim. Ayrıca, yöresel veya
sektörel ölçekte açılan fuarlarda
sosyal etkinlikler düzenlenmiş olsa
ziyaretçiler ailecek gelebilir ve hemen
her kesimin ilgi duyduğu bir etkinlik
bulabilir. Hatta yöresel ürün ve hediyelik eşya satış stantlarının olması
da gerekir kanaatindeyim. Bu vesile
ile kent turizmine de katkı sağlanmış
olacaktır. Aksi takdirde; kentimize
günübirlik dışarıdan gelen, trafiği
arttıran ve kente bir katkısı olmayan
bir meşguliyet olmaktadır.
Kaynakça:
Türkiye Araştırmaları Dergisi, s. 24,
Güz 2008, s. 428

Bursa Millî Fuarı

Kültürpark

Türkiye’de Fuarcılığın İlk Adımlarından 1909 Bursa Sergisi, Gürhan Korkmaz - Halit Eken, Bursa Araştırmaları
Merkezi, 2013
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Kültür ve sanat
etkinlikleri

Haberler

Dünden
Kalanlar
Büyükşehir'den iki yeni kitap

B

üyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
tarafından hazırlanan ‘İnsanlığın
Kırmızı Çizgisi: Kudüs’ ve ‘Bursa İli Yerli
Ağzı’ isimli kitapların tanıtımı, Tayyare
Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya;
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş ve ‘İnsanlığın Kırmızı Çizgisi:
Kudüs’ kitabının yazarı Prof. Dr. Mefail
Hızlı ile ‘Bursa İli Yerli Ağzı’ kitabının
yazarı Prof. Dr. Hatice Şahin de katıldı.
Konuşmasında, 2018 yılı Aralık ayında
Uludağ Üniversitesi ile birlikte düzenledikleri Kudüs Sempozyumu’na değinen Başkan Aktaş, “Bu etkinlik, Kudüs
hassasiyetimizin önemli sonuçlarından
biriydi. Kudüs’e verdiğimiz önemin
diğer göstergesi de bugün tanıtımını
yaptığımız ‘İnsanlığın Kırmızı Cizgisi:
Kudüs’ isimli kitaptır. Prof. Dr. Mefail
Hızlı, Prof. Dr. Ahmet Güç ve Dr. Öğr.
Üyesi Süleyman Sayar editörlüğünde
hazırlanan kitabımız, ülkemizin farklı
üniversitelerinde görev yapan ve konu-

nun uzmanı akademisyenlerimizi bir
araya getirdi. Kitap, Kudüs konusunu
değişik boyutlarıyla ele alıyor. Katkı
sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, ‘Bursa İli Yerli Ağzı’
isimli kitabın ise Bursa’da konuşulan
Türkçenin tarihini ve ağız özelliklerini
konu aldığını belirterek, Prof. Dr. Hatice Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Baştürk,
Dr. Mustafa Uluocak ve Doç. Dr. Süleyman Eroğlu editörlüğünde hazırlanan
çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, ‘İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs’ kitabının yazarı Prof.
Dr. Mefail Hızlı ile ‘Bursa İli Yerli
Ağzı’ kitabının yazarı Prof. Dr. Hatice
Şahin de kısa birer konuşma yaptı.
Prof. Dr. Mefail Hızlı, eserin Kudüs
davasını dünü ve bugünüyle net bir
şekilde ifade etmek için yazıldığını
belirtirken; Prof. Dr. Hatice Şahin
ise çalışmanın Bursa’da kullanılan
ağızları baz aldığını, akademik çalışmalarda kaynak olarak kullanılabileceğini söyledi.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi sanal ortamda

B

ursa Vakıf
Kültürü Müzesi kapılarını
sanal ortamda da
ziyaretçilerine açtı.
Projenin ilk ayağı
Türk-İslam inancının en belirgin
hayırseverlik göstergesi kabul edilen
vakıfların anlatıldığı
Bursa Vakıf Kültürü
Müzesi olarak belirlendi. Ziyaretçilerine vakfın ne olduğunu, nasıl
geliştiğini, dünyaya nasıl yayıldığını
ve Bursa’daki vakıf eserlerini anlatan
müze; yer, mekân ve zaman kısıt96 Bursa Günlüğü

laması olmadan dijital ortamda da
ziyaret edilebilecek. www.bursamuze.
com/vakifpanorama/ adresini ziyaret
eden müze dostları, rehber eşliğinde,
360 derecelik panoramik görüntüler-

le dünya tarihinde
bilinen ilk vakıf
izlerini keşfedecek, İslamiyet
ile gelişen vakıf
hizmetlerini ve
Osmanlı Dönemi’nin ihtişamlı
vakıf eserlerini
gerçekleştirecekleri sanal turla
inceleyebilecek.
İnternet ortamında müzeyi ziyaret
edebilme imkânı tanıyan sanal turla
ziyaretçiler, vakıf kültürünün nasıl
geliştiğini ve dünyaya nasıl yayıldığını
da öğrenebilecek.

