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ursa Günlüğü’nün 14.
sayısı ile merhaba...
8500 yıllık çevre
yerleşiminden 3500
yıllık şehir yerleşimine
uzanan; Bitinya, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan,
Osmanlı’nın ilk başkenti,
Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus olarak 4., ihracat açısından ise 3. büyük şehri olan
Bursa, TÜRKSOY 38. Daimi
Konsey Toplantısı neticesinde 2022 Türk Dünyası
Kültür Başkenti seçildi.
Bursa’mızın; köklü somut
ve somut olmayan kültür
mirasıyla; her biri ayrı bir
zenginlik olan adetleri, gelenekleri ve görenekleriyle
Türk Dünyası’nın kadim
kültür şehirlerinden birisi
olduğu, Türk Dünyası Kültür
Başkenti unvanıyla tescillenmiş oldu. 2022’nin tarihten
müziğe, edebiyattan kültüre,
sanattan spora birçok alanda nitelikli programlarla
dolu dolu geçeceğini ve
Bursa için unutulmaz bir yıl
olacağını düşünüyorum. Sözün özü; 2022 yılında Türk
Dünyası’nın nabzı Bursa’da
atacak.
2021 yılını “Hanlar Bölgesi
ve İpek Yılı” ilan etmiştik.
Bu vesileyle; Prof. Dr. Cafer

Çiftçi, Prof. Dr. Hülya Tezcan,
Nevzat Çalıkuşu, Seda Bal,
Eser Çalıkuşu ticaretin kalbi
olan Tarihî Hanlar Bölgesi’ne ve Bursa’nın simgesi
ipeğe yönelik güzel yazılar
kaleme aldılar.
“Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü”nü
Prof. Dr. Mustafa Kara’nın,
“Yunus Emre’nin Vefatının
700. Yıl Dönümü”nü Mustafa Özçelik’in, “Ahi Evran’ın
Doğumunun 850. Yıl Dönümü”nü Prof. Dr. Hülya Taş’ın,
“Bursa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99. Yıl
Dönümü”nü Prof. Dr. Behçet
Kemal Yeşilbursa’nın yazılarıyla yâd etmiş olduk.
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Dr.
Özlem Güngör, Tahsin Yıldırım, Hasan Erdem, Salih
Erol, Yusuf Kenan Yetişen,
Volkan Topalak, Serap T.
Yurteser Yılmaz; Bursa’nın
tarihini, edebiyatını, sanatını, mimarisini, kültürünü
anlatan birbirinden kıymetli
yazılarla dergimize katkı
sağladılar.
Bursa Günlüğü’ne emeği
geçen kalem sahiplerine ve
arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, önümüzdeki
sayıda görüşmek ümidiyle
bereketli okumalar ve sağlıklı günler diliyorum.
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Prof. Dr. Cafer Çiftçi / Uludağ Üniversitesi

Osmanlı Döneminde
Bursa’da Ticaret ve İpekçilik
Osmanlı döneminde Bursa’da
ipekli dokumacılık sektörü 15.
yüzyılın ilk yarısından, ipek
kozası üretimi ise 16. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren görülen köklü bir yapıya ve geleneğe sahiptir.

4 Bursa Günlüğü

Bursa’nın Ticaret
Merkezi Oluşu

O

smanlı Devleti’nin kuruluş
yıllarında Bursa, başa geçen
ilk birkaç sultanın inşa ettirdikleri külliyeler ile kısa
zamanda surların dışına taşmış bir
büyük kent hâlini almıştır. 1340 tarihinde Orhan Gazi tarafından inşa
ettirilen zâviye-câmii, hamam ve şehir içi hanından (Emir Hanı) meydana gelen kapsamlı yapılar topluluğu,
sur dışında Bursa şehrinin yeni merkezini ortaya çıkarmıştır. Orhan’dan
sonra Çelebi Mehmed’in Yeşil Câmi’ne
vakıf olarak İpek Hanı adını alan ikinci büyük bedestânı inşa ettirmesiyle
ticaret alanları daha da büyümüştür.
Zamanla hanlar, bedestân ve çarşılar
gibi tüm ticaret yapılarının burada
toplanması sonucu ortaya çıkan bu
merkez, asırlar boyu değişmeden
kalmıştır. İmar faaliyetlerinin yanı
sıra, sultanların kuzey, güney ve doğu
istikametinde başlattıkları fetih faaliyetleri ile Bursa ticaret yapılabilen
bir kent olmuştur. Ancak 1403 yılında
şehrin Timur’un oğlu tarafından, 10
yıl sonra da fetret devrinin son dönemlerinde Karamanoğlu Mehmed
Bey tarafından yağmalanması ve
yakılması, Bursa’nın ticârî anlamdaki
çıkışını bir süre engellemiştir. Bu nedenle şehrin gerçek anlamda 15. yüzyıldan itibaren ticaret merkezi hâlini
almaya başladığı düşünülebilir. Bu
dönemde Osmanlı Devleti’nin önemli
bir merkezi olarak hızla gelişen şehir,
Anadolu ile Rumeli arasındaki ticaretin önemli bir mevkii hâline gelmiş,
Batı ile Doğu arasında milletlerarası
ticaretin en canlı pazarlarından biri
olmuştur. Arabistan, İran ve Hindistan’dan gelen tâcirler Bursa’ya
güvenli bir şekilde ulaşmakta, burada
İtalyan tâcirler ile temas ve rahat alışveriş imkânları bulabilmektedirler.
Osmanlı sultanlarına ait ilk han örnekleri açısından Bursa, önemli bir
merkezdir. Hücre şeklinde birçok
odadan meydana gelen hanlar; tüccar
tâifesinin ve değişik memleketlerden
gelmiş olan yolcuların barınmalarını,
ticaret yapmalarını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla oluşturulan, iki ya da üç katlı
binalardı. Hanların alt katları depolardan, üst katları ise ticaret yapmak
ve konaklamak amacıyla yapılmış
odalardan oluşmakta idi. Osmanlı döneminde Bursa’da; Emir Hanı, Bezir

Hanı, Kapan Hanı, Yıldırım Bedesteni,
İpek Hanı, Geyve Hanı, Eski Yeni Han,
Fidan Hanı (Mahmud Paşa Hanı),
Bâlî Bey Hanı, Koza Hanı, Pirinç Hanı
olmak üzere irili ufaklı çok sayıda han
inşa edildi. Bu sayede batıdaki Bâlî
Bey Hanı’ndan doğudaki Gökdere’ye
kadar yaklaşık 1200 metrelik bir hatta milletlerarası ticaret merkezleri ile
farklı esnaf kollarının imalat ve satış
yaptıkları uzun bir çarşı ortaya çıktı.
Bursa’nın uluslararası bir pazar ve
Avrupa-Asya arasında bir antrepo
hâline gelmesinde etkili olan en
önemli faktörlerden biri, önemli ticaret yolları aracılığıyla çeşitli ticaret
merkezleriyle bağlantıya geçirilmesidir. Bu durum Osmanlı sultanlarının
çeşitli yönlere düzenledikleri fetih
faaliyetleri ile sağlanmıştır. Osmanlılar Antalya-Bursa hattı üzerinde hâkimiyet sağlamakla birlikte Foça, İzmir,
Ayasulug, Balat ve Sakız adası yoluyla
Batı ticaretine bağlanmışlardır. Bu
yoldan başka, Kütahya-Konya-Adana-Halep güzergâhlarını içinde bulunduran ve daha çok baharat ürünlerinin taşındığı Bursa-Şam çapraz yolu
kontrol altına alınmıştır. Bir başka yol
güzergâhı biri kuzeyden Bolu-Kastamonu, diğeri güneyden Ankara-Çorum üzerinden iki istikamet takip
ederek Amasya’da birleşen ve oradan
Tokat-Erzincan-Erzurum-Aras vadisiyle Tebriz’e ulaşan Bursa-Tebriz
İpek Yolu’dur ve bu yol Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Son olarak Bursa’dan Karacabey-Biga-Gelibolu-Edirne güzergâhları ile Rumeli’ye ulaşan
ve oradan da Raguza (Dubrovnik)
istikametiyle Ancona üzerinden Floransa’ya ulaşan bir yol ve yine Edirne
üzerinden Akkerman-Braşov-Lviv
hattı ile Ukrayna topraklarına kadar
ulaşan yol ile şehrin Batı’yla bağlantısı sağlanmıştır. Tüm bu yollar ve bu
yollardan ayrılan tâlî yollar aracılığı
ile Bursa’nın kuzey-güney ve doğu-batı istikametlerindeki bağlantıları oluşturulmuştur.
Bursa şehri Osmanlılar tarafından fethinden kısa bir süre sonra, İranlı ipek
tâcirleri ile İtalyan ticâret erbâbı arasında ticarî ilişkilerin gerçekleştirildiği önemli bir merkez hâline gelmiştir.
Doğu ile Batı arasında milletlerarası
ticâretin gerçekleştiği Bursa pazarında, dış ülkelerden gelen tüccâr
tâifeleri tam bir hukukî emniyetle iş
yapmaya başlamışlardır. Bulunduğu
coğrafî konum ve Anadolu yol siste-

mi içindeki özel durumu nedeniyle
şehirde; ipek, baharat, kürk ve boya
gibi ticarî malların alım satımı gerçekleştirilmektedir. Özellikle ipek
alım satımı ve ipekli dokumacılık
alanında ticarî faâliyetler ön plandadır. İpeğin büyük bir kısmı İran’dan
gelmekte ve Bursa tezgâhlarında işlenmektedir. 15. yüzyılın sonlarında
Bursa’da 1000 kadar ipekli dokuma
tezgâhı vardır ve Bursa yüksek kalitede ipekli üretimin yapıldığı sanayii
merkezidir. Türk dokumacılığında
Bursa’nın ne kadar ileri olduğu,
1502 tarihli Bursa İhtisâb Kanûnnâmesi’nde belirtilen kumaşların atkısı
ve çözgüsü, boya miktarı, bükümleri
ve kumaşlarda kullanılması gereken
teller ile ilgili esaslardan anlaşılmaktadır. Mîzân; ipeğin ve kumaşların
tartılıp yük veya batman hesabıyla
vergilerinin alındığı yerdir.

Seyyahların Gözlemleri

Bir Osmanlı hac-ticaret kervanı ile
Şam’dan Bursa’ya gelmiş olan ve
1432 tarihinde şehri ziyaret eden
Bertrandon de la Broquiere adlı Fransız seyyah, Olimpia Dağı’nın güney
tarafında kurulmuş Bursa şehrinin
hârikulâde bir ticaret merkezi ve
oldukça geniş bir yerleşim birimi
olduğunu belirtir. Gezdiği çarşılardan birinde Cenevizli ve Floransalı
tüccara ait konutların olduğu ve her
türlü ipek eşyanın bulunduğu, diğer
bir çarşıda ise pamuklu ürünlerin ve
önemli bir ticaret malı olan sabunun
satıldığından bahsetmektedir. Seyyah,
şehrin belli başlı tüccarın toplanma
merkezi konumunda olduğunu ve
verdiği bilgilerle İstanbul’daki Pera
bölgesi ile Bursa’nın ticârî anlamda
sıkı münasebetleri bulunduğunu da
ortaya koymaktadır.
Osmanlı Sultanı II. Mehmed’in hizmetinde çalışan Floransalı Benedetto
Dei, 1470 yılında Bursa’yı ziyaret
etmiş ve kaleme aldığı eserinde, Bursa’yı Floransalı tüccar ve bankerlere
ve onlara ait iş yerlerine rastlanabilecek sınırlı sayıdaki Osmanlı kentlerinin arasında zikretmiştir. Yüzyılın
sonlarında 1498 tarihinde Bursa’ya
gelen Floransalı iki seyyah olan Bonsignore Bonsignori ve Bernardo Michelozzi’nin anlattıkları, İtalyan şehir
devletleri ile Doğu arasında gerçekleşen uluslararası ipek ticaretinde
Bursa’nın aldığı rolü ve geldiği konumu göstermektedir. Bu iki Floransalı
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parçanın fiyatının ortalama 18 kuruş
olduğunu, dolayısıyla bu ürünlerden
Bursa’nın elde ettiği getirinin ise
toplam 2.268.000 kuruş olduğunu
belirtmektedir.

İpekçilikte
Esnaf Örgütlenmesi

İpek böceği kozaları

seyyaha Pera merkezli çalışan ve
Bursa’ya yerleştirilmiş bir aracı olan
Giovanni di Francesco Maringhi adlı
tâcir eşlik etmiştir. Bu iki seyyahın
Bursa’dan yazdıkları mektuplarda,
Edirne’yi ve İstanbul’u görmüş olmalarına rağmen, Bursa’nın şimdiye
dek Anadolu’da gördükleri şehirlerin içerisinde en kalabalık yerleşim
birimi olduğu ifade edilmektedir.
İtalya’dan daha fazla ipek ve altın
yaldızlı kumaş Bursa’da üretilmesine rağmen, Bonsignore, ürünlerin
kalitesinin daha düşük olduğunu
nitelendirmektedir. Ayrıca, Bursa
ipek ticaretine Cenevizlilerin hâkim
olduğunu, fakat Floransalıların da bu
ürünün ticaretinde faal olduklarını
ve şehirde ipeğin yanı sıra deri ürünler, halı ve mücevherlerin ticaretinin
yapıldığından da bahsetmektedir.
İtalyan tâcirlerin büyük bir kısmı
İstanbul’daki Galata adlı kendilerine
ayrılmış sahada oturmakta ve ticârî
faaliyetlerini buradan yürütmektedirler. Bursa’nın 14. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren ticaret merkezi
olarak giderek büyüdüğünü fark eden
Galata’daki İtalyan tâcirler, Bursa’da
ajanlar bulundurmaya başlamışlardır.
Bu nedenle kısa sürede Bursa’da çok
sayıda yerleşik İtalyan tâcir ortaya
çıkmıştır. Pera’ya yerleşmiş Floransalı
tüccar Giovanni di Francesco Maringhi’nin 1501 ve 1502 arasında yazmış
olduğu mektuplarda, Bursa’da az
önce belirtilen amaç doğrultusunda
iş yapan farklı İtalyan tâcirlerden
söz edilmiştir. Bursa’da ikâmet eden
ve sayıları 30’un üzerinde bulunan
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İtalyan, Floransalı, Cenovalı, Yahudi
ve Rum kökenli bu şahısların; ipek
dokumacısı, kumaş tüccarı, banker,
tefeci, komisyoncu ve sarraf gibi meslek alanlarında çalıştıkları muhtelif
sayfalarda kayıtlıdır. Maringhi’nin
mektuplarında ipekli ürünlerin pazarda bulunabilirliği ve fiyatları ile
ilgili bilgiler yer almaktadır.
16. yüzyılın ikinci yarısına kadar
Bursa’da ipek endüstrisi çok gelişmiş iken ve şehirde yüksek kalitede
ipekli giysiler üretimi yapılırken,
yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Avrupa’da bu endüstrinin güçlenmesi ile Avrupalı tüccârın Bursa’dan
dokuma ürünleri almadığı, sadece
ham ipek alımına yöneldiği görülür.
1570’lerden sonra İtalyan ipekli
üretiminde mekanikleşmeye doğru
gidilmiş, İngiltere’de ise bu dalda
üretim yeni başlamıştır. Bu durumda
Avrupalı tâcirler, İran’dan gelen ya
da Bursa’da üretilen ham ipeğe karşı,
giderek artan bir ilgi göstermişlerdir.
Bursalı dokumacılar da ham ipeğe
üretim için ihtiyaç duyduklarından,
fiyatlarda rekabetten doğan bir artış
ortaya çıkmıştır.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun İstanbul elçiliğinde görevli
olan Inatz Von Brenner 1793’de Bursa’ya geldiğinde, şehirde 700 dokuma
tezgâhı bulunduğundan bahsederek,
ham ipeğin Bursa’ya sağladığı getirinin yaklaşık olarak 2.400.000 kuruş
olduğunu bildirmektedir. Bunun
dışında ipek ve yarı ipek olarak yıllık
üretilen 126.000 parçanın, İstanbul,
İzmir ve Mısır’a gönderildiğini ve bir

İklim olarak dut yetiştiriciliğine
imkân sağlayan bir Akdeniz ülkesi
olan Anadolu, eski çağlardan itibaren
ipek böcekçiliğinin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bursa ise,
Anadolu’da ipek böcekçiliğinin yapıldığı en önemli şehirdir ve Bursa’da
dokuma sanayi denilince akla ilk gelen, ipekli kumaş üretimidir. Osmanlı
İmparatorluğu’nda, ticâretin yapıldığı
en büyük yerleşim merkezleri sıraya
konulacak olursa, belirli bir dönemde İstanbul’dan sonra Bursa şehrini
ikinci olarak belirlemek mübalağalı
olmasa gerekir. Özellikle ipekçilik
ve ipekli dokumacılık alanında yalnız ülke içi üretiminde değil, dünya
çapında ün kazanmış olan Bursa’da,
dokumacı esnafının geniş ve muntazam bir teşkilâtı vardır. Bu teşkilât
içerisinde esnaf, belirli şartlara bağlı
olarak çalışmaktadır. Teşkilâtın Setbaşı mahallesinde bir merkezi bulunmaktadır. Her cumartesi dokumacı
ustaları, dokuma işçileri ve iş vermek
isteyen kişiler, bu merkezde toplanmaktadır. Dokumacı esnafının oluşturduğu heyet, burada çalışanların ya
da işverenlerin çeşitli ihtiyaçlarını ve
şikâyetlerini dinlemekte ve değerlendirmektedir. Kumaşların kanunnâme
ve hükümlere uygun olarak üretilmesi için kontrol mekanizması oldukça
geliştirilmiştir. Dokumacılık alanında
yapılan işlerin kontrolü, eminler ve
muhtesibler tarafından gerçekleştirilmektedir. İpeklerin tellerinin sık
ve seyrek oluşuna, iyi boyanıp boyanmadıklarına ve kumaşlardaki her
türlü görülecek eksikliklere bakmak
muhtesiblerin işidir. Kullanılan altın
ve gümüş tellerin ayarlarına bakıldığında, yeterli bulunan veya vasıfları
yerinde olan kumaşlar damgalama
işlemine tâbi tutulmaktadır.

İpek Böceği Kozaları

İpekle uğraşan iktisadî zümre; kozacılar, mancınıkçılar, dolapçılar,
hamcılar ve kazzâzlar diye kollara
ayrılmışlardır. Bu grup içerisindeki
kozacılar, mancınıkçılar ve dolapçılar
ücret karşılığında çalışan işçiler vaziyetinde kalmışlar, hamcılar ve kazzâz-

lar ise ipeğin hazırlanması ve satışı
ile uğraşmışlardır. Ham ipeğin kumaş
hâline getirilinceye kadar belirli safhalardan geçirildiği görülür. Şehir
içerisindeki mahallelerde bulunan
evlerin avlusunda veya bahçesinde ya
da köylerde, ipek böceği yetiştiren ve
bunların kozasından ham ipek elde
eden; kozacı ve mancınıkçı adı verilen
üreticilerdir. Kozacılar; böceklerin
beslenmesi, tohumlarının saklanması
ve yumurtalarının fışkırtılması gibi
işlerle ilgilenirlerdi. Mancınıkçılar ise;
ellerinde bulunan mancınık aletleri
ile kozaları yumuşatarak, kozalardan
sağılan telleri bir araya getirerek toplarlardı. Bu esnaf grubunun ürettiği
ya da İranlı tâcirler tarafından getirilen ham ipeğin, Bursa’da bedesten ve
İpek Hanı’nda bulunan mîrî mîzânda
tartılarak vergileri alınmaktadır.
Bu işlemden sonra ham ipek; inceciyân veya dolabcı denilen esnaf
tarafından bükülerek iplik hâline
getirilmekte, boyahânelerde değişik
renklerde boyanmakta ve çeşitli kumaşlar dokuyanların tezgâhlarında
işlendikten sonra, mengenelerde
perdâht (parlatma) edilmektedir. 15.
asırda Bursa’da kurulu olan boyahâneler, Kara Şeyh Câmi’si etrafında,
Sarı Abdullah Mahallesi’nde, Reyhan
Paşa Mahallesi’nde ve Ulu Câmi’nin
kuzey tarafında bulunuyordu. Boyanan ipekli veya pamuklu ipliklerin
alıcıları dokumacılardır. Dokumacılar dokudukları kumaşların cinsine
göre; kutnîci, beledîci, kadîfeci, hatayîci, alacacı, bürüncükcü, sandalcı,
ketancı, abacı, basmacı, fûtacı, çukacı
gibi sâir adlar alırlardı.

19. Yüzyılda İpekçilik
Sektöründe Büyük Değişim

Osmanlı döneminde Bursa’da ipekli
dokumacılık sektörü 15. yüzyılın ilk
yarısından, ipek kozası üretimi ise
16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
görülen köklü bir yapıya ve geleneğe
sahiptir. Sektörde üretilen kaliteli
kozalar veya imâl edilen farklı kumaş
türleri hem iç piyasada hem de dış
piyasada şöhret bulmuşlardır. 19.
yüzyılın başlarına kadar Bursa’da
ham ipeğin üretimi evlerde ve mahallelerde geleneksel yöntemlerle
ve tepme mancınıklar vasıtasıyla
yapılmış, üretilen kumaşlar ise iyi
örgütlenmiş esnaf teşkilatları aracılığıyla imâl edilmiştir. Ancak 19.
yüzyıla gelindiğinde birçok alanda
görüldüğü gibi, sektörde de değişimi

Bay Kardeşler’in İpek Çekim Fabrikası'nın içi (Sébah & Joaillier, 1890)

başlatacak yenileşme sürecine girilmiştir. 1824 senesinde ise Fransa’nın
Lyon şehrinde buhar gücü ile çalışan
ve kozadan ipek tellerini çeken makineler kullanılmaya başlandı. Bu
sayede kozaların sıcak suda tutularak
içindeki böceklerin öldürülmesi ve
buhar sayesinde koza tellerinin yumuşatılması ile ipek tellerinin çekimi
işi hızlandırılmış oldu. Buhar gücü
ile çalışarak ipek teli çeken ve ipek
ipliği üreten filatür fabrikaları, Avrupa finans kapitalinin ülkeye girişi ile
kısa süre sonra Osmanlı Devleti’nin
ipek üretim merkezi olan Bursa’da da
oluşturulmaya başlanmıştır.
1837 yılında Bursa’da açılan ilk ipek
fabrikasının kurucusu Fransız Glaizal
ailesidir. Ancak bu fabrika buharla
çekim yapmamaktadır. Glaizal ailesinden sonra bir başka girişimci olarak
Falkeisen, 1838 tarihinde Bursa’da
bir ipek çekim fabrikası kurdu veya
Glaizal ailesinden devraldı. Ortağı
olarak Bursa’nın yerlisi Ermeni Taşçıyan Efendi’yi ve bir Fransız ipek
çekimciyi aldı. Ancak bu fabrika bir
sene sonra yandı. 1845 yılında Avrupa gezisinden dönen Falkeisen, 20
mancınıklı buhar gücü ile ipek çekimi
yapan yeni bir fabrika kurdu. Zürih’te
İsviçreli MM Henry et Daniel Muralt
fils et Cie adlı bir firmayı ortak olarak
aldı. Bir Fransız ipek üreticisi olan
Goudard’ın yardımıyla yeterli sayıda
işçiyi ipek eğirme konusunda eğittiler
ve elde edilen ipeği ilk üretim mevsiminin sonunda Fransa’ya gönderdiler.
Ertesi yıl 60 mancınıkla ve iki sene
sonra da 120 mancınıkla çekim işini

büyüttüler. Bu dönemde ipek fabrikalarında ailelerin kızlarının çalışmalarına izin vermeleri aşılması gereken
önemli bir sorundu. Para kazanmak
için evden ayrılmak ve buharla dolu
odalarda günün erken saatlerinden
akşam karanlığına kadar saatler
geçirmek alışılmış günlük yaşamın
dışına çıkmak demekti. 1852’de Muradiye semtinde Çınardibi (Çınarönü)
adlı mevkide 78 mancınıklı devlete
ait büyük bir fabrika kurulmuştur.
Fabrikada Paulaki’nin hidrolik sistemi ile buhar enerjisinin kombine edildiği bir sistem kullanılmıştır. Osmanlı
sarayının ipek halı ve kumaş ihtiyacını sağlamak amacıyla Hereke’de
kurulmuş olan dokuma fabrikasına
ipek ipliği temin etmek üzere kurulmuş bu fabrika, Bursa Harîr Fabrika-i
Hümâyûnu adıyla anılmaktadır. Fabrikanın finansmanı Hazîne-i Hâssa-i
Şâhâne tarafından karşılanmıştır.
1850’li yıllarda Fransa’da, İtalya’da ve
diğer Avrupa ülkelerinde ipek böceklerinde görülen Pébrine (Karataban)
hastalığı, koza üreticilerini ve ipekçilik sektörünü perişan eden bir süreci
başlatmıştır. İpek böceği hastalığının
Osmanlı sahasında görülmesine yönelik ilk işaretler 1857 yılında ortaya
çıkmıştır. Osmanlı Hükümeti, sektörü
ayakta tutmak için, Hudâvendigâr
Vilâyeti’nde üç yıl boyunca yeni kurulan dut bahçelerinin sahiplerini
öşür vergisinden muaf tutan ve ipek
böceği yetiştirme faaliyetlerinde
başarı gösterenlere ödül verilmesi
husûslarını içeren 1862 tarihli Muâfiyet Nizâmnâmesi’ni ilan etmiştir.
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satılmak üzere İktisat Vekâleti’ne
devredilmesi, bu tohumların vekâletçe zirâatçılara dağıtılması, Bursa
ve Dersaâdet’ten getirilecek ipek
böceği tohumlarından gümrük vergisi
alınmaması, bu tedbirler arasında
yer almıştır. 1926 yılında Düyûn-ı
Umûmiyye İdâresi’nin kaldırılmasıyla
ipekböcekçiliği işlerinin idâresi Zirâat
Vekâleti’ne geçmiştir.

Kaynakça

Bursa Harîr Dâruttalîmi

1881 sonrası Düyûn-ı Umûmiyye
İdâresi’nin rüsûm-ı sitte içerisinde
yer alan ipek öşrü gelirlerini toplama
hakkını üzerine alması ve bu gelirleri
maksimum düzeye çıkarma arzusu,
Avrupa’daki gelişmelerle birlikte ipek
böcekçiliği ve Bursa için yeni bir dönemin başlamasında etkili olmuştur.
İlk zamanlar Düyûn-ı Umûmiyye koza
öşrünü artırmak için yurt dışından
hastalıksız tohum ithali yaptırmaya
başlamıştır. Ancak bu tedbirle hastalığın önüne geçilememiştir.
Bu gelişmeler sonrasında Fransa’daki
Montpellier Zirâat Okulu’nda tahsilde
bulunmuş olan ve böcekçilik sanatında dahi ihtisası bulunan Kevork
Torkomyan Efendi, Bursa’da ipekçiliğin modern usullerle yapılması işine
görevlendirilmiştir. 8 Şubat 1888
tarihinde buyrulan irâde ile Bursa’da
Harîr Dâruttalîmi tesis olunması izni
verilmiş ve 14 Nisan 1888 tarihinde
okul açılmıştır. Şehreküsdü Mahallesi’nde Kazzaz Muhtar Ahmed Efendi’nin hânesi kiralanarak, bu binada
hizmet vermeye başlayan Bursa
Harîr Dâruttalîmi’nin müdürlüğüne
Kevork Torkomyan Efendi getirilmiştir. Okul açıldığında müracaat
eden 12 talebe okula kabul edilmiş,
ipek böcekçiliği ve tohumculuk fenleri tedrisine başlanmıştır. Bir sene
zarfında kiralanan hânenin ihtiyaca
yeterli olmayacağı anlaşılıp ertesi
sene Dâruttalîm, Bursa’nın Sedbaşı
cihetinde Kara Ağaç Mahallesi’nde
Burdurîzâde Osman Fevzi Efendi’nin
sahip olduğu geniş bir hâneye nakledilmiş ve 1894 yılına kadar bu hânede eğitime devam edilmiştir.
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Bursa Harîr Dâruttalîmi
Harîr Dâruttalîmi veya Séricicole Institut adıyla anılan okulun mâlî açıdan
desteğini Düyûn-ı Umûmiyye İdâresi
sağlamıştır. Okulun iki türlü eğitim
programı bulunmaktadır. Birincisi,
bir imtihanla seçilerek okula alınan
tam zamanlı öğrencilere verilen
iki yıllık eğitim programıdır. İkinci
program ise, Pasteur usûlüyle ipek
böcekçiliği yapanlara Nisan-Mayıs
ve Eylül-Ekim aylarında iki aylık
programlarla yarım zamanlı eğitimle
sertifika veren programdır. İki yıllık
tam zamanlı eğitim alanlara şehâdetnâme, iki aylık eğitim alanlara ise
tasdiknâme verilmektedir. İki yıllık
eğitimle mezun veren her sınıfın en
iyi iki öğrencisine, mezuniyet töreninde mikroskop ödülü verilmektedir.
Torkomyan Efendi, 1922 yılına kadar
35 sene bu enstitünün müdürlüğünü
ve muallimliğini yapmış, bu süreçte
2032 diplomalı böcekçi yetiştirmiş,
ipek mahsûlü 18 milyon kiloyu
bulmuş ve Düyûn-ı Umûmiyye İdâresi’nin koza öşründen aldığı gelir
198.000 Osmanlı Lirası’nı geçmiştir.
Cumhuriyet’in ilanı öncesi ve hemen
sonrasından itibaren merkezî yönetim, tüm ülke genelinde olduğu gibi,
Bursa’da da savaş öncesi ekonomisini
canlandırmaya yönelik adımlar atmış; bu süreçte Bursa ekonomisinde
önemli yere sahip olan ipek üretimindeki kayıpların en kısa sürede giderilmesi ve tedbirler alınması önem
kazanmıştır. İşgalden kurtarılmış
bölgelerde, Yunan ordusu ile birlikte
çekilen Rum ve Ermenilerin geride
bıraktıkları ipek böceği tohumlarının
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Genel Bakış

B

ursa’nın, Bthinya krallarından Prusias tarafından kurulduğu
ve adını da bu kraldan almış olduğu kabul edilen bir
görüştür. Şehir daha sonra Romalıların eline geçmiş,
Nicomedia’ya bağlanmıştır. Roma İmparatorluğu’nun
dağılmasından sonra da Bizans’ın şehirleri arasına katılmıştır.
Kentin surları Bthinyalılar tarafından yapılmış ve bundan
sonra Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinden günümüze
kadar birçok onarıma tabi olmuştur.
Bizans İmparatoru I. Iustinianus’un (527-565) Anadolu’ya
ve Bursa’ya bıraktığı en büyük mirasın ipek böceği yetiştiriciliği olduğu varsayılır. Rivayetlere göre, Iustinianus,
Bizans ipek böceği yetiştiriciliğini güvenceye almak amacıyla bazı girişimlerde bulunmuştur. Sasanilerle (224651) ipek konusundaki bağımlılıklarını azaltmak için
Türkistan’daki Türklerle ipek kozası yetiştiriciliği konusunda görüşmeler yaptığına dair sağlam kanıtlar vardır.
Hikâyenin doğrusu büyük olasılıkla, 400 ipek böceği
yetiştiricisi ile imparatorluğa yerleşmeleri için sözleşme yaptığıdır.1 İpek böceği yetiştiricilerinin çoğunun

1 Abacı, N. (2006) VIII. International Conference on the
Economics and Social history of Turkey, Proceeding of
Bursa’da Kumaş ve İpekçiliğin Tarihsel Gelişimi İçinde Eski Bursa’da Giyim-Kuşam Gelenekleri. Tas. H,
(1998) 91, Uludağ Üniversitesi Kirazlıyayla Kongre
Merkezi, 18-21 Haziran 1998, Lulu Press 2006 Hunt.
P DR. Ten Discoveries That Rewrote History, 2007.
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Filâtür Fabrikası’nda çalışan kadınlar, 20. yüzyıl başı, Bursa (Bay Brothers’e ait bir kartpostal)

Anadolu’ya ve Bursa’ya yerleşmiş
olması mantıklıdır. Ancak, Osmanlılar
Bursa’nın kontrolünü ele geçirmeden
önce, ne ham madde ticaretinde ne
de gelişmiş yüksek kaliteli tekstil brokarları ve kadifelerinin üretiminde bu
mirası kullanmıştır.
Şehir, Osmanlılar zamanında uzun bir
kuşatmanın ardından ancak 1326’da
alınabilmiştir. Bursa’nın Osmanlı
hanedanı için uygun bir başkente
dönüştürülmesine yönelik uygulamalı girişim; camileri, hanları ya da
kervansarayları, sosyal merkezleri
ve medreseleri içeren kapsamlı bir
yapılaşma programı ile başlamıştır.
Fetihten sonra Orhan Bey zamanında
(1326-1362) kale içinde Bey Sarayı
yapılmış, 1339-1340’da kalenin doğu
tarafına Orhan Camii, imaret, medrese, hamam ve Emir Hanı (Bey Hanı)
inşa edilmiştir ki, daha sonra burası
şehrin merkezi olmuştur.
İpeğin vatanı olan Çin’de ipek sanayiinin İ.Ö. 1500’de başladığı kabul edilir.
Resmi kayıtlar Çin’den Akdeniz’e ipek
ticaretinin İ.Ö. II. yüzyılda başladığını
söyler.2 Çin ipeğini İran ve Batı dünyasına taşıyanlar Göktürkler (İ.S. 551745) ve Uygur’lardı (İ.S. 748-846).
2 İnalcık (2008), s. 194.

Çin’den aldıkları ipeği İran’ın giriş
kapısı olan Merv şehrine veya Kafkasya üzerinden Anadolu’ya ulaştırıyorlardı. Göktürk kontrolü altında kuzey
ipek yolunun bir kolu Kuzey Kafkasya
üzerinden Trabzon’a geliyordu.3
Ortadoğu ve Anadolu, Çin ipeği ile
Roma döneminde tanışmıştır. İ.Ö.
II. yüzyılda Roma, Orta Asya ve Çin
ticareti başladı. Bizanslılar ipeği Roma’dan devraldılar. İpek böceği yetiştirmeyi ise İ.S. 550 yıllarında Iustinianus zamanında aldıklarını dönemin
tarihçisi Procopius yazmaktadır.4
Orta çağda Cengiz oğullarının kıtalar
arası ticareti etkin biçimde koruması
(Pax Mongolica ya da Moğol barışı)
sayesinde Akdeniz’e hem bol hem de
ucuz ipek geldi ve ilk defa 1200’lerde
Avrupa’da Toskana Lucca’da ipek
sanayisi ortaya çıktı. Çin ipeğinin Batı’ya akışı, Orta Asya’da Cengiz oğullarının arasındaki mücadele yüzünden
1300 yıllarında kesildi. Anadolu ve
3 İnalcık (2008), s. 186, 190.
4 Vasiliev (1952), p. 167, Moorhead
(1994), p. 167; Procopius, Wars,
8.17.1-8Sarris, Peter (2006). Economy
and society in the age of Justinian.
Cambridge.

Akdeniz’de sanayi bu tarihten sonra
İran ipeği ile üretimini sürdürdü.
1256-1336 tarihlerini kapsayan
Moğol döneminde Tebriz, bir dünya
ticaret merkezi hâline geldi. İlhanlılar döneminde İtalyan tüccarların
Tebriz’de bir kolonileri vardı. Ancak
Tebriz’de yerleşmiş Venedik ve Ceneviz kolonilerine yerel hükümetler son
verdi (1341). Aynı sırada Altınordu
Han’ı da Kırım’daki İtalyanlara saldırıp Kefe’yi kuşattı. Cenovalılar burayı terk ederek İstanbul’da Pera’ya
yerleşti. Artık Trabzon üzerinden
İstanbul’a gelen ipek için İstanbul,
Cenovalıların yeni antreposu oldu.
Bu durumun Bursa’nın da İran ham
ipeğinin uluslararası bir satış merkezi olmasının zeminini oluşturduğu
düşünülür. Nitekim bu olaydan sonra
Osmanlılarla Cenevizlilerin yakınlaştığı ve Sultan Orhan’ın Gediz, Foça şap
işletme hakkını Cenevizlilere veren
bir ticaret antlaşmasını imzaladığı görülür (1352). Bu imtiyaza karşılık da
Cenevizliler, Osmanlıların Trakya’da
ilerlemelerinde yardımcı olacaktı.
Böylece 1352-1453 yılları arasındaki
yüz senenin Bursa’nın dünya ipek
ticaretindeki en önemli dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra
Osmanlı fetihlerinin Bursa’ya gelen
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bir ipekli dokuma geliştiği gibi, buna
bağlı olarak boyacılık, hazır giyim,
pamuklu dokumacılık da gelişmiştir.
Gelen yerli ve yabancı tacirleri güven
içinde ağırlayabilmek için şehir içinde
hanlar yapılmış, şehre gelen yollar ve
köprüler zamanın imkânlarına göre
güvenli bir hâle getirilmiştir.

Bursa’da İpekçiliğin
Başlangıcının Resmi Kayıtları:
Bursa Mukataası: Kapan,
Harîr-i Mizan

Mukataa; geliri doğrudan Divan-ı Hümayun kalemine kalan ve doğrudan
devlet tarafından işletilen işletmelerdi. H. 892/M. 1487 tarihli Hüdavendigâr (Bursa) sancağı tahrir defterinde
Bursa’ya gelir getiren mukataalar
dokuz adet olarak gösterilmiştir.5
Bunlardan en önemlisi; kapan, boya
ve mizan (terazi) mukataasıdır.
Kapan; yüklerin tartıldığı yerdir. Yüklerin ağırlığına göre büyük ve küçük
olmak üzere iki tartı vardır. Boya mukataası; Aspur (usfûr; sarı boya), lök
(Hint’ten gelen kırmızı boya), fülfül
(biber). Bursa mizan (terazi) mukataası; başlıca ipeğin ve kumaşların
tartılıp yük veya batman hesabıyla
resim/bac (vergi) alındığı yerdir.6
Fatih Kanunnamesi’ne göre ipekten
Tokat ve Bursa mizanlarında ayrı ayrı
iki kere vergi alınırdı.7
Bursa aynı zamanda boyahaneleriyle

Bürümcük gömlek ve üzerindeki Bursa
damgası, 19. yüzyıl, Bursa (Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi, Env. No. 3712)

ipek kervan yolunun üzerindeki şehirler üzerinde yoğunlaştığı görülür.
Sultan Orhan (1324-1362) Akyazı’yı
almış, 1354’te Ankara’yı fethetmiştir.
I. Murad (1362-1389) ve Yıldırım
Bayezid (1389-1402) Kastamonu,
Osmancık (1391), Merzifon, Amasya
(1393), Tokat’tan (1399) Erzincan’a
kadar fetihler yapmıştır. Aslında Orhan Bey’in yaptırdığı Bey Hanı (İpek
Hanı-Eski Bezzazistan), Bursa’da ipek
ticaretinin 14. yüzyılda başladığının
en önemli kanıtıdır. Uluslararası ticaret sayesinde şehirde ileri seviyede
12 Bursa Günlüğü

5 BOA, Tapu Def. No. 23’ün yayınlandığı
yer için bkz. H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul,
1996, s. 215. Bu defterde belirtilmemekle beraber H. 883/M. 1478’de
Bursa kumaş ölçücülüğü 1200 akçaya
mukataaya verilmişti. Bkz. H. İnalcık
(1996), s. 217; Bezzazistana kumaş
ölçücülüğüne emin tayini ile ilgili bir
başka belge H. 27 safer 1480/M.1480
Mayıs tarihlidir. Bkz. H. İnalcık (1996),
s. 242, V. 30; 1530 tarihinde ise ipek
mizanı üç yıl için 4.000.000 akçaya,
kumaş damgası ise 410.000 akçaya
mukataaya verilmişti. Bkz. F. Dalsar
(1960), s. 270, V. 199.
6 İpek mizanı 1490’da II. Bayezid (14811512) tarafından yaptırılan Koza
Han’da yerleşmişti. Ondan önce Çelebi
Mehmed zamanında Yeşil Cami’ye
vakıf olarak yaptırılan İpek Hanı vardı.
Bkz. Kâmil Kepecioğlu, Bursa Hanları,
Bursa, 1934, Koza Hanı s. 7-10; İpek
Hanı s. 4-5.
7 H. İnalcık (1996), s. 206.

ünlü bir kumaş boyama merkeziydi.
Yalnız Bursa’nın değil, çevre illerden
gelen ipekli, pamuklu ve yünlülerin
boyandığı yerdi. Önemli bir pamuklu
merkezi olan Hamiteli’nden Isparta,
Burdur, İğridir, Borlu, Senirkent, Ağlasun’dan gelen pamuklu özellikle
boğasılar ve bürümcükler burada
boyanırdı.8 İstanbul’dan saraya ait
keçelerin ve donanmaya ait sancakların da boyanmak üzere Bursa’ya
getirildiği belgelerden anlaşılır.9 Bursa’nın kumaş boyamacılığındaki ünü
yurt dışına da yayılmıştı. Boyanmak
için İran’dan kumaşlar getirilir, boya
almak için Lehistan’dan (Polonya)
tacirler gelirdi.10
Bursa yangınlarını konu alan bir kitapçıkta H. 898/M. 1493’te çıkan bir
yangında Ulu Cami’den Çıra Pazarı’na
kadar olan bölgenin tamamen yandığı
anlatılır. Bu esnada Ulu Camii (Cami-i
Kebir) vakfından olup Ulu Camii hamam kapısı yanındaki 7 dükkân ve
boyahanelerin yandığı öğrenilir.11 Bu
boyahanelerin daha sonra onarılıp,
kullanılmaya devam ettiği, 16151617 tarihleri arasındaki bir hükümden anlaşılır.

Bursa’da İpekli Üretimi

Bursa’da ipekli dokumacılığın
esaslarının Fatih Sultan Mehmed
(1451-1481) döneminde resmi
olarak belirlendiği, Bursa, Edirne,
İstanbul şehirleri için yayınlanan
İhtisap (Belediye) kanunlarından
anlaşılır. 1502 tarihli bu kanunlarda
25 yıl önceki ipeklilerle mukayese
yapılarak, 1480’li yıllara denk gelen
bu yıllarda dokunan ipeklilerin daha
kaliteli olduğundan bahsedilir. Bursa
Kanunu’nda dokumanın iskeletini
oluşturan çözgü (meşdut) tellerinin
uzunluğu, tel sayısı, ağırlığı belirlenmiş, bu tellerin ipek kuruduktan
sonra bükülüp, boyanacağı, kırmızı
renk için kullanılacak lâk (lök) miktarı ve nasıl uygulanacağı anlatılmıştır. Eskiden ipeklilerin çözgü sayısının eksiksiz olduğu, bükümlerinin

8 H. İnalcık 1996, s. 262.
9 Kâmil Kepecioğlu, “Bursa’da Şer’i mahkeme sicillerinden ve muhtelif arşiv
kayıtlarından toplanan tarihî bilgiler
ve vesikalar”, Vakıflar Dergisi 2 (1942),
Ankara, s. 405-422.
10 H. Turhan Dağlıoğlu, XVI. Asırda Bursa,
Bursa, 1940, s. 41, Belge no. 43.
11 Kâzım Baykal, Bursa Yangınları, Bursa,
1948, s. 13-14, sicil A/II, s. 311.

özenle yapıldığı, dokumaya yakut
kırmızısı rengini veren lâk boyasının
gerektiği miktarda kullanıldığından
bahsedilerek, şimdi de aynı özenin
gösterilmesi istenir.
1502 tarihli Bursa İhtisap Kanunu’nda ipekli kumaşlar dokuma çeşitlerine göre gruplanmış ve kadife,
kemha, valâ, tafta, atlas, meton, futa,
bürümcük olarak isimleri de belirtilmiştir. Seraser, 16. yüzyılın ikinci
yarısında kaynaklarda adı geçen bir
kumaştır. Bursa Kadı Sicilleri dokumacılıkla ilgili önemli bilgiler ve
ipuçları içeren bir başka kaynaktır.
Söz konusu dönemlere ait kaynaklardaki bilgiler derlenerek ipekçiliğin ana hatları ortaya konabilmiştir.
Bunlardan erken kadife ve kemha
örnekleri Topkapı Sarayı Müzesi
koleksiyonlarında bulunmaktadır.
Tafta ve valâ kumaşlarının isimleri
kaynaklarda birlikte geçmektedir.
Valâ bugün bilinmemekle beraber
bunların aynı türde kumaşlar olduğu
anlaşılıyor. Nitekim Dalsar, ikisinin
arasındaki farkı; “İhtimal ki, valâ
dokunduktan sonra fırınlanıyordu.”
şeklinde açıklar.12 Taftada çözgü ve
atkı sıklığı eşittir. Bu sebeple sert ve
dayanıklı bir kumaştır. Dokunduktan
sonra yüzüne elle zamk sürülüp,
pürüzü yatırılırdı.13 Bu özelliği ile
giyim kuşamdan sonra en çok ordu
ve donanmada bayrak yapımında
kullanılmıştır.14 Çifte tafta ve yekta
tafta olmak üzere çeşitleri vardır.
Ordu için en çok kırmızı ve yeşil tafta
üretilirken, giyim-kuşamda siyah
tafta da kullanılmıştır.
Bürümcük de bu grup içinde bahsedilir. Bürümcüğün hem çözgüsü hem
de atkısı çok iyi büküldüğünden dokuma ince, kıvırcık ve dökümlü olur.
Bazı cinslerinde çözgü telleri arasına
pamuk ipliği karıştırılır. Buna helali
veya hilali denir. Dokumasına iplik
karıştırılan bürümcük biraz daha
tok ve düz olur. Bürümcükten kadın,
erkek gömleği, yorgan mitili, yatak
çarşafı yapılır. Sade, siyah ve renkli
çubuklu cinsleri vardır.15 Bursa ve
İstanbul’da da üretimi vardır. Bursa
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde,
Bursa damgası taşıyan bürümcük bir
12 F. Dalsar 1960, s. 57.
13 Ö. L. Barkan 1942-1943, İhtisab-ı Bursa II, s. 30.
14 F. Dalsar 1960, Vesika No. 169 ve 164.
15 Kütükoğlu, 1983, s. 144.

Fatih Sultan Mehmed’e ait kadife kaftan,
Bursa 15. yüzyıl (Topkapı Sarayı Müzesi,
Env. No. 13/8)

Hürrem Sultan’ın sandukasına ait,
dolaşma desenli çatma kadife parçası,
16. yüzyıl (Topkapı Sarayı Müzesi
Env. No. 13/1906)

gömlek bulunmaktadır. Bürümcük
Bursa’da dokunduğu gibi İstanbul’da
da dokunmaktadır.16
Canfes; hafif ipekli, ince, taftaya
benzer bir kumaştır. Genellikle düz
renkte dokunan canfesin atkı iplikleri
taftaya göre kalın ve seyrektir. Bazen
çözgü ve atkılarında farklı renkler
kullanılarak yanardöner bir renk elde

16 TSMA. 9495 No.’lu Plân’ın yayınlandığı
yer için bkz: Behçet Ünsal, “Topkapı
Sarayı Müzesi’nde bulunan mimari
plânlar üzerine”, Türk Sanat Tarihi
Araştırma ve İncelemeleri I (İstanbul,
1963), s. 168-197, 171-172. Bürümcük
imalâthanesi İstanbul, Sultanahmet
semtindedir.

edilir. Yeşil, sarı, mor, al renkleri çok
kullanılmıştır. 1883 tarihli Bursa Salnâmesi’nde canfes’e soğuk makinelerle perdah yapıldığından bahsedilir.17
Canfes daha çok ağır ipekli kaftanlara
astar olarak kullanılmıştır. Ayrıca
yazlık ferace, şalvar, içi pamukla kapitone edilerek bebek kaftanı ve kışlık
kaftan yapımında, mintan, takke çorap, bohça, yatak örtüsü yapımında
da kullanılmıştır.
Atlas; ince ipekten, sık dokunmuş,
genellikle düz renkte, sert ve parlak
bir kumaştır. Batılılar buna satin
(saten) derler. Çözgüsünde pamuk
kullanılan atlaslar daha çok mefruşatta kullanılır. Kaynaklarda Bursa,
İstanbul ile Avrupa atlaslarının adı
geçer. 16. yüzyılda Firengi atlasın müzehhep (tezhipli, altın telle zenginleştirilmiş desen için kullanılır) ve çeşitli
renkte sade atlasları ile Bursa’nın
müzehhep atlasının adı geçer.18 1680
tarihli Hazine Defteri’nde ise atlasın
taraklı, çubuklu, sade ve ketresizn
cinsleri kayıtlıdır.19
Diba; geniş anlamda iyi cins atlas
olarak tarif edilir. Kaynakların verdiği bilgilerden çıkan sonuçlara göre
diba, atlas ile kemha arasında, zemini atlas dokuma, telli ve desenli bir
cins kumaştır. Ancak zaman zaman
dokumasında kullanılan altın veya
gümüş telin miktarı değişmekte ve
bol kullanıldığında “ağır” desensiz
dokunduğunda “sade” kelimesiyle
ifade edilmektedir. Kaynaklarda,
İstanbul’un telli al dibası, Bursa’nın
ağır dibası üzerine sırma nakışlısı,
turuncu Bursa dibası, gibi isimlerle
kayıtlıdır.20 Dibanın kullanım alanı
çok geniştir. Giyim kuşam olarak;
kaftan, şalvar, arakıye (takke) yapımında, mefruşat olarak yorgan yüzü,
sedir örtüsü, yastık, perde yapımında ve yapuk (eyer örtüsü) yapımında
kullanıldığı tespit edilmiştir.
Kadife; 15. yüzyıldan itibaren adı
duyulan Bursa ipeklilerinin en güzel
örnekleri Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu’nda muhafaza edilmektedir.
17 1883 tarihli Bursa Salnamesi için
bkz: T. Öz, Türk Kumaş ve Kadifeleri
(İstanbul, 1951), II: s. 53.
18 Barkan, “İstanbul Saraylarına ait
Muhasebe Defterleri”, Belgeler 13
(Ankara: 1979) IX, s. 299, s. 312.
19 TSMA. D.12 A, 12 B.
20 TSMA. E. 11976/20, Hediyeler; Kütükoğlu 1983, s. 67, 114, 152, 346.
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Çatma kadife yastık yüzü, karanfil desenli, 17. yüzyıl
(Topkapı Sarayı Müzesi Env. No. 13/1451)

Çatma kadife yastık yüzü, lale desenli, 17. yüzyıl
(Topkapı Sarayı Müzesi Env. No. 13/1442)

Çatma kadife yastık yüzü, lale desenli, 17. yüzyıl (Topkapı Sarayı Müzesi)
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Özellikle kadifelerden yapılmış giysiler ve mefruşat, cinsleri bakımından
çeşitlilik gösterir. Bunlar arasında
Batı’da İtalya şehir devletleri Venedik,
Floransa, Cenova olmak üzere, İspanyol kadifeleri, Doğu’da İran ve Hint
kadifeleri ile Osmanlı kadifeleri saray
koleksiyonunu oluşturur.
Son yıllarda Doğulu kaynakların
Türkçe ve Batı dillerine çevrilip yeniden değerlendirilmesiyle kadifelerin
Doğu’da ortaya çıktığı fakat İtalya’da
geliştirildiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Doğu’da ipekçiliğin geliştiği en erken ve en önemli dönem 3.
yüzyılda İran’da hüküm süren Sasani
dönemidir. Kendi ipek endüstrisini
kurmuş olan Sasaniler, Asur ve İskit
sanatının mirasçısı oldukları için desenlerinde bunu yansıtmışlardır. Bütün yüzeyi dolduran inci çerçeveli daireler içinde yer alan, bir eksenin iki
yanındaki hayvan motifleri bu dönemin özelliklerinden biridir. Başkentleri İstanbul olan Bizans İmparatorluğu ise Doğu’nun dokumacılığından ve
desenlerinden kuvvetle esinlenmiş,
8. yüzyıldan itibaren önemli bir ipek
üretim merkezi olmuştur. 10-12. yüzyılda Komnenoslar döneminde altın
çağını yaşayan Bizans ipekli dokumacılığı Latin istilasıyla (1204) sekteye uğramıştır. İstanbul’dan kaçan
ipekli dokumacı ustaları Venedik’e
yerleşmiş ve burası Orta Çağ ile Rönesans’ın en önemli ipekli ve özellikle
ipek kadife dokumacılığının merkezi
olmuştur. Hiç şüphesiz bu oluşumda
Sasani, Şam, Memlûk dokumacılığının
etkilerini taşıyan Bizanslı dokumacı
ustalarının katkısı büyüktür.
15. yüzyılda Osmanlı kadifeciliği Bursa kadifeleri ile kendini gösterir. Osmanlılar, 12-13. yüzyılda Anadolu’da
devlet kurarak yerleşik düzene geçen
ve anıtsal eserler yaratan Selçuklulardan etkilenmişlerdir. Anadolu Selçuklularının başkenti Konya’daki saray
atölyelerinde halılar, ipekliler, altınlı
kumaşlar gibi lüks dokumalar üretildi. Türklerin Anadolu coğrafyasında
bulunması onların Doğu’yla olduğu
kadar Batı’yla olan temaslarını da
kolaylaştırmıştı. Doğulu kaynaklarda
Türk kadifesi adı en erken Karamanoğlu Alaattin Bey’in, Osmanlı padişahı I. Murad’ın (1360-1389) kızı
Melek Hatun ile evlenirken (1378
veya 1381 yılında) Sultan Murad’a
verdiği başlık arasında geçer. Araştırmayı yapan tarihçi Faruk Sümer, Türk

kadifesi adına ilk kez rastladığını ve
bu dokumanın Orta Anadolu’da Karaman ülkesinde yapılmış olabileceğini
ileri sürer.21
Ancak Türk kadifelerinin mevcudiyetiyle ilgili bilgiler Osmanlılar zamanında İstanbul’un fethinden sonra
özellikle Fatih devrinde ortaya çıkar.
Örneğin İstanbul saraylarına ait muhasebe defterlerinin incelenmesinde22 1471 yılı harcamalarında Hassa
ahır kethüdaları için verilen Bursa
“kadife-i rişte” kaydı23, 1473 yılı harcamalarında Enderun mensuplarına
Bursa kadifesinden külah verildiği
kayıtları, Bursa kadifelerinin geçtiği
ilk kayıtlardır.24
Bursa bir dokumacılık okulu gibiydi.
İstanbul’dan ve diğer şehirlerden
buraya dokumacılık öğrenmek üzere
öğrenciler getirilirdi. Hatta Bursa’ya
Firengi kadife dokumasını öğrenmek
için de öğrenci gelirdi.25 Buradan
açıkça Bursa tezgâhlarında Avrupa
kadifelerinin taklidi yapıldığı anlaşılıyor. Fakat bu taklit sadece desen aşamasında mıdır, teknik taklit edilebilir
mi veya her ikisi birden yapılır mı,
bunlara cevap vermek zordur.
16. yüzyılda İstanbul saraylarına ait
muhasebe defterlerinin incelenmesi
sonucunda kadifelerin cinsleriyle
de ilgili bilgilere ulaşılmıştır: Buna
göre kadife; sade, müzehhep (altınlı), benek-i müzehhep ve münakkaş
(desenli) olmak üzere dört esas kolda
dokunmaktadır. Her esas kol da kendi
arasında değişik cinslerde dokunmuştur. Sade kadife altında başka
cins belirtilmez. Ancak mevcut örneklerden sade kadifelere zaman zaman
dokumadan sonra üstünün sıcak
baskı kalıpla desen verildiği anlaşılır
(TSM 13/406).
Çatma kadife yastık yüzleri Bursa ve
İstanbul’da dokunan kadifeler içinde
en fazla üne sahip olanlardı. Bu yastık
yüzleri, ticari ve diplomatik yollarla
Batı’ya da ulaşmıştır (Londra V&A
Müzesi’nde bulunan çatma yastık

21 Faruk Sümer, “Anadolu’daki Türk
halıcılık tarihine dair en eski bilgiler”,
Türk Dünyası Araştırmaları, 32 (Ekim
1984), s. 44-51, s. 50-51.
22 Ömer Lütfi Barkan, “İstanbul Saraylarına ait Muhasebe Defterleri” Belgeler 13
(1979) Ankara, C. IX, s. 1-380.
23 Barkan 1979, s. 237.
24 Barkan 1979, s. 257.
25 Yediyıldız, 2003, s. 40-41.

yüzü koleksiyonu ve diplomatik yolla
giden bazı örnekler bir kitapçık hâlinde yayımlanmıştır).26 Söz konusu
yastık yüzleri belli ölçülerde dokunurdu ve karakteristik kapalı desen
özelliğine sahipti. Uzun dikdörtgen
şeklindeki yastıkların kısa kenarları
sivri nişler içinde birer gül, karanfil
motifiyle bezeli olup etrafı çepeçevre
dolaşan bir iç bordüre sahiptir. Ana
zemin ya ortada merkezi bir madalyonla doludur ya da merkezden
köşelere doğru açılan lalelerle bezelidir. Ana zemini yelpaze şeklini almış
karanfiller veya çintemani deseninin
doldurulduğu örnekler de vardır.
Türk kumaş ve kadifeleri üzerinde
1950’li yıllardan günümüze kadar
yapılan araştırmalar27, kadifelerin
tarihlenmesini sağlamıştır.
Bu yastıkların gösterdikleri kapalı
kompozisyonun 17. yüzyılda Osmanlı dokumacılığında birdenbire
ortaya çıkmadığı bu şemanın 13.-14.
yüzyıl Memluk işleme yastıklarına
kadar inen bir geçmişi olduğu izlenir.
Memluk işleme yastıkları, 42x27cm
ölçüleri, kısa kenarlarındaki sivri nişli
bordürleriyle Osmanlı çatma yastıklarının küçük boyutlu birer prototipidir.28 Bu yastık formu dokuması
daha kolay, malzemesi daha ucuz olan
yünden yapılan halı yastıklara da
desen kaynağı olmuştur. Anadolu’da
başta Orta Anadolu olmak üzere Batı
ve Doğu Anadolu’da bu yastıklar hâlâ
bulunabilmektedir.29
İtalyan kadifeleri Osmanlı kadifelerine göre her zaman ince olduğu için
kaftan dikiminde daha dökümlü ve
gösterişli olup; Osmanlı sarayı tarafından tercih edilmiştir. Osmanlıların
yaşamları boyunca vazgeçemedikleri
İtalyan kadifeleri onlara bir servete
26 Jennifer M. Wearden, Turkish Velvet
and Cushion Covers, London, 1987.
27 Bkz. Tahsin Öz, Türk Kumaş ve Kadifeleri, İstanbul, 1946, C. I., C. II (1951).
28 Marianne Ellis, Embroideries and
Samplers from Islamic Egypt, Ashmolean Museum, Oxford, 2001, s. 23.
29 Halı yastık yüzlerinden oluşturulmuş
zengin koleksiyonlar bulunmaktadır.
Brian Morehouse, Yastıks, Cushion
Covers and Storage Bags of Anatolia,
Philadelphia, Pennsylvania, 1996, Batı
Anadolu örnekleri; Kat. 9, 17, 41, Orta
Anadolu örnekleri; Kat. 45-47, 50-53,
60-71, Doğu Anadolu örnekleri; s. 119140.

mal olurken karşılığında kendi ihracatlarının çok zayıf kaldığı dikkati
çeker. Buna mukabil Osmanlı kadifelerinin Rusya, Ukrayna, Lehistan
(Polonya), Romanya, Bulgaristan gibi
ülkelere önemli ölçüde ihracatı olduğu görülür.
Kemha, 1502 tarihli Bursa Belediye
Kanunları’nda adı geçen, ipekli dokumalar arasında sarayın ve halkın
beğenisine en uygun; ağır, gösterişli,
tok bir kumaştır. Kaftanlık ve döşemelik olarak kullanılmıştır. Atkısı ve
çözgüsü ipek, üst sıra atkısı ayrıca
altın veya gümüş kılaptanla takviyeli,
çok renkli bir kumaştır. Atlas ve dimi
gibi iki dokuma tekniğinin bir arada
kullanıldığı, Batılıların Lampas dediği
birleşik bir dokumadır. Genellikle atlas dokuma zemini, diyagonal, çizgiler
hâlinde bağlanan farklı renkli atkılarıyla dimi dokuma deseni oluşturur.
Serenk; kemha tekniğinde, fakat
dokumasında altın veya gümüş teli
bulunmayan bir kumaştır. Bunun yerine kullanılan parlak, sarı renk ipek
ile altınlı kumaş izlenimi yaratılmak
istenmiştir. İçinde altınlı tel kullanılmadığından halkın da satın alabileceği daha uygun fiyatlı bir kumaştır.
Yerli İstanbul ve Bursa serenk’lerinin
yanı sıra Acem serenginin de adı
geçmektedir.
Şib; dokuması tel ile zenginleştirilmiş
ipekli bir kumaştır. Venedik Devlet
Arşivi’nde 1589 tarihinde İstanbul’dan gönderilen bir mektupta, “...
Saray için Efrenci şib...” talep edilmektedir.30 Yabancı şiblerin yanı sıra yerli
şiblerden; İstanbul’un telli ve sade
şibi meşhurdur. Kaynakların verdiği
bilgiye göre erken şiblerin ipekten,
atlas zeminli, desenlerde kullanılan
metal telin tezgâh eninde devam
ettiği, telle zenginleştirilmiş tek katlı
kumaşlar olduğu anlaşılır.
Futa; bazı kültürlerde hemen hemen
aynı ürünler farklı kültürel öneme sahiptir ve meselâ Türkçede futa olarak
tanınan dokumalar, başka kültürlerde; sarong, kikoy, kangas, shukas veya
fouta olarak bilinirler. “Sarong” veya
“sarung” iş kıyafetlerinin üzerine sarılan havluya Asya’da verilen isimdir.
“Kikoy” veya “kikoi” Doğu Afrika’da
kullanılan bir isimdir, “kangas” veya
30 Şerafettin Turan, “Venedik’te Türk
Ticaret Merkezi” Fondaco dei Turchi,
TTKB, XXXII, Sayı: 126, Nisan 1968,
Ankara, s. 247-285.
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Seraser kaftan, kozalak desenli, 17. yüzyıl (Topkapı Sarayı Müzesi, Env. No. 13/831)

“kanga” yaygın pan-Afrikan ismi olup
“shukas” daha yerel bir isimdir. “Fouta” ise genellikle Akdeniz bölgesinde
kullanılmaktadır.
Futa’nın en geniş kullanım alanı
hamamlardır. Osmanlı toplumunun
sosyal yaşamında hamamın önemli
bir yeri vardır. Dini açıdan temizliğin,
arınmanın yapıldığı yerler olarak bir
anlamı olduğu kadar, sosyal faaliyetlerin büyük bir bölümünün gerçekleştiği mekânlar olarak da dikkati
çekerler. Buralar dost cemiyetlerinin
buluşup sohbet ettiği, toplantıların
yapıldığı, yemeklerin yendiği, bütün
bir günün geçirildiği, sazlı sözlü eğ16 Bursa Günlüğü

lence yerleridir. Böyle bir talep karşısında da Osmanlının daha kuruluş
yıllarından itibaren hamam dokumaları için ayrı bir dokuma sektörünün
oluştuğu anlaşılıyor.
Futalar hamamda olduğu kadar, esnaf
arasında da önlük olarak kullanılmıştır. Seyyar veya dükkân sahibi olan
bazı esnaf, meselâ; şekerci, helvacı,
aşçı, kahveci, berber iş başında bellerinde mutlaka bir futa bulundururlardı.31 Topkapı Sarayı’ndaki hassa
31 Reşat Ekrem Koçu, “Futa” Mad, Türk
Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü,
Ankara, 1967, s. 119

aşçılarına da futa dağıtıldığı saraylara
ait muhasebe kayıtlarında geçmektedir.32 Esnaf futaları önden kuşanılıp,
arkada belde düğümlenirken, hamam
futaları arkadan kuşanılırdı. Erkeklerde bedenin üst kısmı açıkta kalacak
şekilde belde, kadınlarda ise vücutlarının üst kısmını da örtecek şekilde
koltuk altından geçirilerek kuşanılırdı. Hamamda futalar, bir gömlek,
iki makrama ve döşemeden oluşan
hamam rahtının bir parçasıydı.
Seraser; altın ve gümüş telle dokunan kumaşların en göz alanı ve
pahalısıdır. 1502 tarihli Bursa İhtisap
Kanununda serasere rastlanmaz.
Buna göre en erken 16. yüzyıl ortalarına doğru ortaya çıkan, ağır ve pahalı
bir kumaştır. Çözgüsü ve atkısı ipek
olan dokumanın atkısında altın alaşımlı gümüş tel kullanılır. Dokuması
iki ya da daha fazla atkı ile biri esas
biri de bağlantı çözgüsü olmak üzere
iki takım çözgüden oluşan bir birleşik dokumadır. Bu teknik dokuma
literatüründe Fransızca bir kelime
olan “taqueté” olarak kullanılır. Bazı
cinslerinde teller kumaşın yüzünü
baştanbaşa kaplar ve göz kamaştırır. Bu sebeple dokunması kontrol
altında tutulmuş, daha 16. yüzyılda
seraser işleyen tezgâhların sayılarının
azaltılması için üst üste emirler çıkarılmış, boşalan tezgâhlarda da serenk
dokunması istenmiştir.
Seraser halkın pek satın alabileceği
bir kumaş değildi. Sarayda daha çok
kaftan, hil’at (elçilere giydirilen üst
kaftanı), şalvar olarak kullanılırdı.
Ayrıca sarayda taht döşemesinde
ve şehzade yorganlarında da kullanılmıştır. Padişahın daha çok elçi
kabullerinde ve sokakta at üstünde
maiyetiyle halka göründüğü zamanlarda görenleri etkilemek için giydiği
bir kumaştı. Belki de bu sebeple hem
fiyatı halkın ulaşamayacağı bir rakama yükseltiliyor, hem tezgâh sayıları
azaltılarak üretim kısıtlanıyordu.
1640 tarihli Narh Defteri’nde kumaş,
seraser-i altunum-gümüşüm olarak
geçer ve kalitesini, desenlerini, anlatan uzun bir bölüm vardır. Alâ, evsat,
edna olmak üzere üç kalitede anlatılan kumaşın en pahalısının 11 zir’ası
9600 akçe’ye satılan, sarı germe çınar
32 Ömer Lütfı Barkan, “İstanbul Saraylarına ait Muhasebe Defterleri, Belgeler 13
(Ankara, 1979), C. IX, s. l-380, s. 257’de
15 Ekim-13 Kasım 1471 kayıtları.

yaprağı nakışlı olduğu görülür. Desenleri de; Örneğin; ay nakışlı, etrafı
yeşil tahrirli (konturlu); tavuskuyruğu nakışlı, yeşil ve al tahrirli; gül nakışlı; çınar nakışlı, yeşil ve al yapraklı;
ay nakışlı, gül kollu, yeşil tahrirli; fıstıki nakışlı, dolaşma yapraklı, yeşil tahrirli, olarak kayıtlıdır. Edna denilen
en düşük kalitesinin 1300 akça gibi
düşük bir fiyatla satıldığı görülür.33
Kutnu (kutni); çözgüsü ipek, atkısı
pamuk ve ipek karışık atılmış, kalın,
çoğunlukla yollu, eni dar bir kumaştır.
Saten yüzlü bu parlak kumaş daha
çok Ortadoğu’ya has bir kumaştır.
Hint, İran, Şam, Bağdat kutnusu
da Osmanlı pazarında satılmıştır.34
Parlak ve ipeklilere nazaran ucuz
olduğundan halk tarafından çok kullanılmıştır. Alaca ve meydaniye adıyla
bilinen kumaşlar da dokuma ve renk
farklarıyla ayrı bir kutnu çeşididir.
Ancak kutnu çözgü yoğunluğu bakımından onlardan ayrılır.35
Beledi; halkın günlük ihtiyacını karşılamak için çift katlı, pamuğun doğal
beyaz rengi ile dokunmuş, genellikle
maviyle desenli bir kumaştır. Dokumasının esasını teşkil eden pamuk
ve boyamada kullanılan çivit otu
Anadolu’da çok bol yetişen ürünlerdir. Bu sebeple Anadolu halkı ürettiği
pamuktan elde ettiği ipliği en basit
yöntemle çivit otuyla maviye boyayarak giyim kuşamdan, yatak yorgana
kadar günlük ihtiyacını karşılayacak
dokumalarını üretmiştir. Anadolu’nun hemen her kentinde üretilen
pamuklu dokumalardan beledilerin
Tire ve Bursa’dan başka İstanbul,
Merzifon,36 Nazilli gibi şehirlerde de
dokunduğu bilinmektedir.
33 Kütükoğlu, 1983, s. 117-121. Dokumada kullanılan altın, gümüş telin
hesaplamaları için bkz. s. 61-64.
34 Eski Asur devletinde (İ.Ö. 1945-1835)
Anadolu ile kumaş ticareti yapıldığı
ve en çok kutanum (kutinum, kutanu)
kumaşının ihraç edildiği ifade edilir.
Bkz. İnalcık, 2008, s. 71-75, s. 103-111.
35 Z. İmer, Gaziantep Yöresinde Kutnu,
Alaca ve Meydaniye Kumaşların Bazı
Teknolojik Özellikleri, Ankara, 2001, s.
21-22.
36 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Zuhuri
Danışman çevirisi, İstanbul H. 1314/
M. 1896/1897, C. II, s. 398’de Merzifon’un beledi alaca yastığı, basma
kalemkârı, çit yorgan yüzleri, çarşaf ve
perdelerinin meşhur olduğunu yazar.

14. Yüzyıl Sonu 15. Yüzyıl
Başında Bursa’da
İlk Sanatsal Faaliyetler
Osmanlı sanatı bir saray sanatıydı
ve bizzat saray tarafından yönlendirilirdi. Sanatsal faaliyetlerin ilk defa
Bursa’da başladığı, Edirne’de devam
ettiği ve fetihten sonra İstanbul’da
geliştiği anlaşılıyor. 15. yüzyılın ilk
yarısında Çelebi Sultan Mehmed,
Sultan II. Murad ve devlet adamı
Umur Bey’in koruyuculuğunda Bursa’da Türk nakış atölyelerinin faaliyetinden bahsedilir.37
Burada örgütlü bir sanatkârlar topluluğundan söz etmek güç olmakla
beraber kitabelerde adı geçen bazı
sanatkârlar bilinmektedir. Örneğin,
Bursa Yeşil Camii ve Külliyesi (141924), I. Mehmed Türbesi’nin renkli
sır tekniğindeki çinileri Nakkaş
Ali’ye (Ali ibn İlyas Ali) mal edilir.38
Timur’un Osmanlılarla karşılaştığı
ve galip geldiği Ankara Savaşı’ndan
(1402) sonra, Nakkaş Ali’yi ülkesine
götürdüğü bilinmektedir. Sanatçı bir
süre Semerkant ve Tebriz’de kalıp
sanat eğitimi almış ve ülkesine geri
dönmüştür.39 Nakkaş Ali, Timur resim sanatını ve diğer bezeme tekniklerini, Osmanlı ülkesine tanıtan ilk
sanatkâr olmuştur.40
13.-14. yüzyıl boyunca önce İlhanlıların sonra Celayirilerin yönetiminde
olan Tebriz, zengin mimarisi, tarih
ve edebiyat kitaplarıyla bütün sanatçıların besleneceği önemli bir
kültür merkezi olmuştu. Timur, zafer
kazandığı ülkelerin sanatkârlarını
başkentinde toplamış, eski İran’ın
Sasani kültürü, Çin’den gelen desenlerle zenginleşerek Timurlu devrinin
repertuvarını oluşturmuştur. Batılıların “Chinesorie” dedikleri Çinvari
ağırlıklı bu repertuvar Semerkant,
Herat, Tebriz, Şam, Kahire ve Osmanlı
dünyasına girip, yerel özelliklerle ka37 Zeren Tanındı, “Mimar Sinan Çağında
Tasvir”, Mimar Sinan Dönemi Türk
Mimarlığı ve Sanatı, İstanbul, 1988, s.
277- 294.
38 F. Kırımlı, “İstanbul Çiniciliği”, Sanat
Tarihi Yıllığı 11 (1981) İstanbul, s. 95110, s. 101.
39 Taşköprülüzade, Şakayık-ı Numaniye,
ed. A. S. Furat, İstanbul, 1985, s. 437.
40 Gülru Necipoğlu, “From International
Timurid to Ottoman a change of Sixteenth Century ceramic tiles”, Muqarnas
7 (1990) Leiden, s. 136-169, 136-137.

rışarak, Avrupa’dan Hindistan’a kadar
uzanan topraklarda uluslararası bir
etki yaratmıştır.

16.-17. Yüzyıl Bursa ve
İstanbul İpeklilerinin
Desen Kaynakları

Bursa’nın çok değerli ipeklileri hak
ettikleri beğeniyi kalitesi ve işçiliğinin
yanı sıra kusursuz desenlerinden
alıyordu. Saray zevki doğrultusunda
saray nakkaşlarının hazırladığı bu
desenler; dokuma, çini, ahşap, maden, taş ve kumaşlara uygulanıyordu.
Saray sanatkârlarının (ehl-i hiref) en
önemli bölüğünü oluşturan nakkaşlar
hazırladıkları tezhiplenmiş Kur’anlar,
hat albümleri, çeşitli resimler içeren albümler, şiir kitapları, divanlar,
lügatler, kitap ciltleri gibi eserlerini
padişaha takdim ederler ve karşılığında ödüllendirilirlerdi.
Saray Nakkaşhanesi’nin kendi desen
programına bakıldığında 15. yüzyıl
sonundan başlayarak kıvrık dallar
arasında rumîlerin giderek hataîlerle
zenginleştiği spiraller dikkati çeker.
II. Bayezid devrinde (1481-1512) çok
incelen bu desene bulut ve düğüm
motifinin katıldığı gözlenir. Yavuz
Sultan Selim’in (1512-1520) kısa
saltanatı döneminde Doğu’ya yaptığı
seferler ve arka arkaya gelen zafer
sonunda kazanılan Tebriz, Osmanlı
sanatında da çok önemli gelişmelere
sebep olmuştur. Yavuz, Tebriz’i aldıktan sonra Şah İsmail’in özenle kurduğu ve İslam dünyasında üstünlük
kurmuş olan Tebriz Nakkaşhanesi’nin
sanatkârlarını İstanbul’a göndermişti.41 Bunlardan 1520-66 yılları arasında faaliyet gösteren ünlü nakkaş
Şah Kulu, Osmanlı süsleme sanatında
“Saz Yolu” denilen yeni bir üslubun
yaratıcısı olmuştur.42 Kıvrık hançeri
yapraklar, aralarında iri başlı çiçeklerin yer aldığı zaman zaman hayvan
figürleriyle de zenginleşen bu şema,
kitap tezhibinden, kumaş, çini, kuyumculuk gibi çeşitli sanat kollarında
uygulanmıştır. Saray Nakkaşhanesi’nin önemli isimlerinden biri de Şah
Kulu’nun öğrencisi olan ve 1540’lara
doğru eser veren Kara Memi’dir. Sanatçı, başta gül, lâle, sümbül, karanfil,
süsen, zerrin olmak üzere has bahçe41 Tanındı, 1988, s. 13.
42 Banu Mahir, “Saray Nakkaşhanesinin
Ünlü Resamı Şah Kulu ve eserleri”,
Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık-1 (1986),
İstanbul, s. 113-131.
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lerin çiçeklerini, bahar açmış meyve
ağaçlarını Osmanlı’ya özgü bir natüralizm ile bezeme sanatına mal etmiştir.43 Çiçek üslubu da diyebileceğimiz
bu bezemenin bütün sanat kollarında
örneklerini görmek mümkün olmuştur. Bu yüzyıldan sonra kitap tezhibinin klasik rumî, kıvrım dal ve hataî
çiçeklerinin oluşturduğu geleneksel
yolu izlemesine karşılık, kumaşa
verilen desende geleneksel bezeme
zemini doldurmuş, çiçek deseni üst
sırayı oluşturmuştur. 18.yüzyıldan
itibaren de Osmanlı İmparatorluğu
Batı etkileri almaya başlamıştır. 1839
da Tanzimat fermanının okunmasıyla
da Batılılaşma devlet politikası olarak
kabul edilmiştir.

Venedik Osmanlı İlişkilerinde
Tekstilin Yeri

Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u
Bizans İmparatorluğundan aldıktan
sonra (1453) Bizans’la ticari ve kültürel bağları olan Venedik’in bütün bağlantılarını ve ilişkilerini devam ettirdi.
Osmanlı sarayı özellikle Venedik’ten
saray için yaptığı kadife alımlarını
sürdürmüştür. İnişli çıkışlı uzun yıllar
devam eden bu ilişkilerin izleri bugün
dahi Venedik’te sürülebilmektedir.
Rubelli, Bevilacqua, Fortuny isimli
şirketler bugün halâ eski Osmanlı
desenlerini üreten firmalardır.
Rubelli koleksiyonundaki 15. yüzyıl
sonundan başlayarak değerli parçaları olan çatma kadifeler ve iki kat havlı
(alto basso), güvez renkli tepesinde
taçla sonlanan rozet motifli kadifeleri yaygın olarak Venedik yüksek
yöneticileri (Serenissima) tarafından
giyilmiştir. Onların portreleri Doç’lar
sarayında bu kadifeden dikilmiş
pelerinleriyle resmedilmiştir. Bu dönemde yüksek statü sahibi kişilerin
giydiği bu kıyafetler, dönemin modası
olarak Topkapı Sarayı Müzesi’nde
aynı kumaştan güvez renkli bir kısa
kaftan ve açık sarı renkli bir günlük
kaftan örneği korunmaktadır.

18. Yüzyıldan Sonra Bursa
Dokumacılığı:
Osmanlı Ekonomisinin
Bozulması ile İpeklilerde
Yeni Arayışlar

17. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayan çöküş dokuma sanayiinde de hissediliyordu. Av43 Çağman, 1988, s. 14.
18 Bursa Günlüğü

rupa’da kaliteli kadife üretimi yapan
İtalya şehir devletleri teknolojilerini
de geliştiriyordu. 1634-1670 yıllarında İtalya’da hydrolic mill/suyla
çalışan iplik çekme makinalarıyla
Bologna tipi ipek iplik üretimi yapılıyordu. Sadece çözgü ipliği yapılan bu
makinalarda elde edilen iplik sağlam,
ince ve kaliteliydi ve daha ucuza mal
ediliyordu. Hydrolic mill makinaları
Bursa’ya ancak 19. yüzyılda gelebilmiştir.44 Çözgü ipeklerinin düzgün
çekilmesini sağlayan buhar gücüyle
çalışan filâtür makinaları Bursa’ya ilk
defa 1838 yılında gelebilmiştir.45
İpekçilikle ilgili belgelere bakıldığında 18. yüzyıldaki düşüşün sebepleri
açıkça görülür. En önemli düşüş
nedeni çözgü ipliklerinin kalitesinin
bozulmasıdır. İpliklerin ağırlıklarının
120 gr’dan 350 gr’a kadar düşmesi46,
koşinilden lak aracılığı ile elde edilen
kırmızı boyaya ucuz olan kızılboya
katılması dokuma içinde kullanılan
altınlı metal ipliğin ayarının düşmesi
ve dokuma içindeki miktarının azalması olarak görülmektedir. Bütün bu
olumsuz etkenler sonucunda daha
basit yapıda kumaşlar dokunmuş,
böylece hafif, az desenli, metal telin
sadece desenlerde kullanıldığı basit
yapıda dokumalar ortaya çıkmıştır.
Saray, 1844’te Hereke’de sarayın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hereke
Fabrika-i Hümayun’u kurmuştur.
Bu fabrikaya iplik temin etmek için
de 1852 yılında Bursa’nın Muradiye
semtinde Fabrika-i Hümayun kurulmuştur.47 İçinde 78 mancınık bulunan
fabrika Faruk Saraç Meslek Yüksek
Okulu olarak hizmet vermektedir.
Bursa’da bu dönemde kurulan başka iplik fabrikaları da vardı. 1844
yılında Fransa’dan gelen bir ipekçi
ustası Kuşbazlar mahallesinde bir
atölye kurarak yeni usulle ipeğin nasıl
çekileceğini öğretmiştir. 1845’te Muradiye Mahallesi’nde 120 mancınığın

44 Murat Çızakça, sixteenth-seventeenth Century Inflation and the Bursa
silk industry: A pattern for Ottoman
Industrial Decline?, A dessertation in
economic history, Peresented to the
Graduate Fulfillment of Requirments
for t he Degree of Doctor of Philosophy,
(Basılmamış) 1978, s. 285.
45 Salname-i Hüdavendigâr, H. 1296/M.
1878, s. 202.
46 Dalsar, 1960, s. 381.
47 Dalsar, 1960, s. 410.

çalıştığı Selim Paşa Fabrikası açılmıştır. 1854’te açılan eski Taşçıoğlu
Fabrikası’nın ise bugünkü Yılmaz
İpek Fabrikası olduğu tahmin edilir.
1861 yılında açılan Kurdoğlu Fabrikası bu dönemin sonuncusudur.48 1850
yılında kurulan Fransız Romangal’ın
ipek filâtür fabrikasını Bursa Sanayi
ve Ticaret Odası’nın kurucusu Osman
Fevzi Efendi satın almıştır. Bu çok
kârlı iş yabancıların ilgisini çekmiş ve
Bursa’ya yabancılar gelmeye devam
etmiştir. Bu fabrikalardan biri de halk
arasında “Gâvur’un Bahçesi” olarak
bilinen yerdir. Geniş bir arazi içinde;
ev, filâtür çekme bölümü ve atölyelerden oluşan kompleks bugün Bursa
Belediyesi tarafından onarılarak tekrar faaliyete geçirilmiştir.
Çitari ile Altıparmak; denilen kutnu
ile benzerlik gösteren Bursa kumaşları bu dönemde dokunmuştur. Çitari;
üçü pamuk ipliğinden, biri ipekten
olmak üzere dokunan bir kumaştır.
Aslı Farsça üç demek olan “seh” ile
iplik manasına gelen “tar”dan oluşan
“Sehtar”dır.49 Kutnu ile yollu olması
bakımından benzer. Ancak kutnuda
düz yollar atlas yüzlü; yollardan bazıları çiçek desenlidir. Çitaride yollar
bez yüzlü ve genellikle çift renklidir.
Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki Kenan Özbel Koleksiyonu’nda Bursa
damgalı bir çitari kumaş örneği bulunmaktadır.
Altıparmak denilen kumaş da bez
ayağı dokumalı, yollu, yollar çitariye
nazaran daha fazla renkli ve canlıdır.
Özellikle kutnular 19. yüzyılda kadın
kaftanı olan üç etek yapımında ve
döşemelikte çok kullanıldığından iyi
tanınmaktadır.
Ağabani /Ağbani /Abani; çözgüsü
ipek, atkısı pamuktan bez ayağı dokumalı bir kumaştır. Zemini beyaz,
dalları safran renginde desenleriyle
karakteristiktir.50 Türkçede ağabani
sarık olarak bugüne kadar yaşamıştır.
1883 yılı Bursa Salnamesi’nde ağabani’nin deseni;” ufacık dallı ve yollu”
olarak tarif edilirken, dokuması için
“Ağabani yani çiçekli olan kumaş, Bilecik kadifesi gibi iki kişinin karşılıklı
çekerek mekik atana yardım etmesi
suretiyle dokunur, bir topun dokuma48 Dalsar, 1960, s. 410-412.
49 Mehmet Zeki Pakalın, “Çitari” Mad.,
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,
(İstanbul, 1971) I, s. 379.
50 Pakalın, 1971, I “Abani” Mad., s. 3.

sına 600-700 kuruş verilir.” şeklinde
bilgi verilir.51 Koçu, bir çeşidi üzerine
sarı ipekle yapraklı dallar işlenmiş
beyaz bezdir. Bundan yorgan yüzü,
bohça, bebek kundağı yapılırdı. Ağabani’yi esnaf ve tüccar takımı giyerdi.
Bursa ağabanisi ünlüydü, şeklinde
bilgi verir.52
Bursa Çiti (Yemeni), Oya; önemli
bir pamuklu merkeziydi. Günlük kullanım için Beledi’si, yazmaları, yatak
yorgan yüzünde kullanılan yazma
çitleri, ağabani döşemelikleri vardı.
1640 tarihli Narh Defteri’nde, Bursa
çitinin kaydı vardır.53 Bursa yemeni
baskıcılığı, kullanılan kaliteli pamuklu
dokuması, özenli desenleri, boyası
ve baskısı ile söz edilmeye değer
eserlerdir. Özellikle kadınların başını
örten yemeniler, kenarlarına geçirilen
oyalarla daha da güzelleşir. Bursa’da
çiçeğe çok önem verilir, Bursalı kadınlar yemenilerini doğanın bütün çiçeklerinden ve meyvelerinden seçerlerdi.
Karanfiller, boru çiçekleri, katmerli
çiçekler, biber gibi sebzeler; meyveler,
bu oyaların konusu olmuştur.

Sonuç

Bursa’nın Osmanlıların fethinden
sonra (1326) hızla yapılandırıldığı ve
hızla ilerlediği görülür. Kuruluş dönemi sırasında hanların inşa edilmesi,
kervan yollarının güçlendirilmesi,
köprüler yapılarak geçişlerin kolaylaştırılması daha önce de mevcut olan
bu ticaretin varlığına işaret eder. Aynı
şekilde Osmanlıların ilk fetihlerinin
kervan yolları üzerindeki şehirlerin
olması bunu doğrular. Ayrıca daha
1352’de kumaş boyamacılığında
önemli bir madde olan Batı Anadolu’daki şap yataklarının işletme imtiyazının Cenevizlilere verilmesi bütün
çabaların siyasi olduğu kadar tekstil
ticaretinde de yurtdışı ile bağlantıyı
sürdürmek olduğunu gösterir. Böylece Bursa’da devlet eli ile kurulan
ticaret ve ipekçiliğin altyapısının 14.
yüzyıldan itibaren başladığı, 15. yüzyılda en parlak devrini yaşadığı; kadı
sicilleri, tarihi kaynaklar, seyyahların
notlarıyla belgelenmiştir.
Sanatsal olarak da Timur ve devam-

51 Salname-i Hüdavendigâr, H.
1301/1883, Feraizzâde Matbaası için
bkz. Tahsin Öz, Türk Kumaş ve Kadifeleri II, İstanbul, 1951, s. 55 (Milli Eğitim
Basımevi).
52 Koçu, 1969, ”Abani” Mad., s. 10.
53 Kütükoğlu, 1983, s. 171.

Kadifeden dikilmiş, kabartma desenli
Venedik kadifesi, 15. yüzyıl (Topkapı
Sarayı Müzesi, Env. No. 13/1964)

cılarının oluşturduğu Çin ağırlıklı ve
eski İran Sasani kültürünün zenginleştirdiği repertuar Semerkant, Herat, Tebriz, Şam, Kahire ve Osmanlı
sanatını etkilemiş ve uluslararası
bir özellik kazanmıştır. İpek yolu
üzerinde bulunan Bursa’nın da bu
akımdan etkilendiği bugün ayakta
kalan 15.yüzyıl mimari yapılarında
izlenebilmektedir. Bursa Osmanlı
Ekolü olarak adlandırılabilecek stil
sonraki yüzyıllar boyunca ipek tekstil ürünlerinde ve diğer dekoratif el
yapımı eşyalarda dünya ticaretine
hâkim olmuştur. Sonuç olarak Bursa’nın, Osmanlı İmparatorluğu içinde
bu sanat akımının temsilcisi olduğu
söylenebilir.
Tekstil alanında Avrupa’da başlayan teknolojik gelişmelerden filatür
makinalarının Bursa’ya gelişi 1838
tarihine rastlar. Daha sonra yönetim
Dolmabahçe Sarayı’nın mefruşatını
üretmek için 1844 de kurduğu Hereke Fabrikası’nın iplik ihtiyacını
karşılamak üzere 1852 de Bursa’da
fabrika-i hümayunu kurdurdu. Muradiye’deki bu bina bugün onarılmış
olup; Faruk Saraç Moda Okulu olarak
hizmet vermektedir. Bu makinalarda
iplik çekmek, elle çalışan mancınıklara göre iki kat daha kârlıydı. Burada
çekilen ipek ipliklerle Bursa İpekçilik
Müzesi’nde belediyenin açtığı kurslarda kumaş ve halı dokumacılığı
öğretilmektedir. İplik çeken filatür
fabrikalarından sonra sıra jakarlı yeni
dokuma makinalarının getirilmesine
gelmiştir. Avrupa’da 18. yüzyılın sonlarına doğru icat edilen jakarlı dokuma tezgâhları Bursa’ya ilk defa 1910
yılında girmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nın ardından yeni bir
Türkiye Devleti kurulunca 1923’ten
itibaren ipekli dokuma girişimcileri
faaliyete geçmiştir. Ahmet Hamdi Arpacıoğlu, Feyzullah ve Kâmil
Efendiler yeni makinalar getirerek
atölyeler açtı. Mustafa Kemal Atatürk de ipekçiliği destekledi ve 1925
yılında İpeker Fabrikası’nın temel
atma töreninde bulundu. Bu dönemde kurulan fabrikalar kaliteli, hilesiz
üretimleriyle üne kavuştu, bunlardan
biri Hacı Resuloğulları Fabrikası’dır.
1958 yılındaki istatistiklere göre
Türkiye’de yüz doksan sekiz firmanın
ipekçilikle uğraştığı görülmüş, bunlardan yüz otuz ikisi Bursa’da, otuz
biri İstanbul’da, biri Denizli, biri de
Diyarbakır’dadır.
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Edebiyat, Kültür ve Sanat
Mekânı Olarak Hanlar Bölgesi

B
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ursa hanları yüzyıllar boyu
her türlü ticaretin ve konaklamanın yapıldığı yerler
olmalarının yanı sıra bazen
edebî etkinliklerin ve çeşitli kültürel
çalışmaların da yürütüldüğü mekânlar olmuştur.
Bursa’nın Fethi’nin ardından Orhan
Gazi’nin ilk yaptırdığı eserlerden biri
olan Emir Han’da; Ziya Aksakal ve
Bünyamin Küçükkürtül’ün İnsan Saati, Cahit Çollak’ın İnkaya Çınarı dergileri ve hatta İhsan Deniz’in İpek Dili
şiir seçkisinin bir-iki sayısı yayımlanmıştır. Yayıncı-çevirmen Mehmet
Temelli de birçok yayın faaliyetini
bu handa yürütmüştür. Zaten Emir
Han’daki Ahmet Kocaarslan’ın Emir
Han Kitabevi, Cahit Çollak’ın Uludağ
Yayınları ve Mehmet Kuzidadaş’ın
Gaye Kitabevi gibi işyerlerinin varlığı,
yazarları ve okurları bu handa buluşturmaya zemin hazırlamıştır. Gerek
kitabevlerinin bulunduğu üst katta
gerekse hanın bahçesinde daima edebî sohbet halkaları oluşmuştur. Emir
Han’da hâlihazırda bu edebî alışveriş
süregelmektedir. Ayrıca Emir Han’a
bitişik Orhan Hamamı’nda yani
Aynalı Çarşı’da antikacılık yapan Karagöz’cü Şinasi Çelikkol ve ailesi Geleneksel Türk Temaşası’na da hizmetlerini sürdürmektedirler. Antikacılığı
bir kültür alışverişi anlayışıyla sürdüren Dr. Mehdi Kamruz da aynı çarşıda
ticaretle kültürü harmanlamaktadır.
2011 yılında gerçekleştirilen 1. Bursa
Fotofest Günleri etkinlikleri kapsamında, Emir Han’da sanatçı Nejat
Çiftçi’nin fotoğrafları sergilenmiştir.
Burayla ilgili son bir not: “2021
Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı” etkinlik-

leri çerçevesinde, 15 Eylül’de, Emir
Han’da, şair-yazar Nevzat Çalıkuşu
bir söyleşi gerçekleştirmiştir.
Çelebi Sultan Mehmed tarafından
Hacı İvaz Paşa’ya yaptırılan İpek Han,
15. yüzyılın ilk çeyreğine ait bir eserdir. Faytoncular Hanı diye de anılan
bu yapıda ticaretin yanı sıra konaklama da olagelmiştir. 1958 yangınında
büyük tahribata uğrayan han, zaman
zaman kısmen tamir görmüştür. 2011
yılında İpek Han’da 1. Bursa Fotofest
Günleri etkinliklerinin bir parçası
olarak Ken Light ve Jonathan Lewis’in
fotoğrafları sergilenmiştir. Son olarak
burayla ilgili bir not: “2021 Hanlar
Bölgesi ve İpek Yılı” etkinlikleri çerçevesinde, 7 Eylül’de, İpek Han’da,
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yavaş bir söyleşi
gerçekleştirmiştir.
15. yüzyılın ilk çeyreğinde mimar-devlet adamı Hacı İvaz Paşa
tarafından yaptırılıp Sultan Çelebi
Mehmed’e -özellikle onun yaptırdığı
Yeşil Cami’sine vakfedilerek- armağan
edilen Geyve Han, tarihi boyunca
ticari faaliyetlere ve konaklamalara
mekân olmuştur. Gazeteci Murad
Emrî, 1899 yılında çıkan yangında
zarar gören matbaasını 1892 yılında
Geyve Han’da 56 numaralı dükkâna
taşımıştır. Murad Emrî Efendi’nin
1887 yılında yayınladığı Fevaid dergisi, Emrî’nin matbaasının zarar görmesiyle yayınına kısa bir ara verdikten sonra 1892 yılında Geyve Han’da
yeniden çıkmaya başlamış ve 1898
yılına kadar yayına devam etmiştir.
Aydınların rağbet ettiği, şairlerin ve
yazarların buluştuğu, sohbete durduğu bir kültür mekânı olan Matbaa-i
Emrî, 1912 yılında Geyve Han’dan

Saray Caddesi’ndeki yeni yerine taşınmıştır. Geyve Han, 2009 yılında gördüğü son restorasyonundan sonra da
kültürel bazı çalışmalara sergi alanı
olmuştur. Bursa’nın yetiştirdiği edebiyatçıların yine Bursalı fotoğrafçılarca
çekilen özgün fotoğrafları hanın üst
katında sergilenerek izlenime sunulmuştur. 1. Bursa Fotofest Günleri’nde
Vivian Maier’in fotoğrafları Geyve
Han’da sergilenmiştir. Geyve Han’da
son olarak 31 Ağustos-1 Eylül 2021
tarihlerinde “2021 Hanlar Bölgesi ve
İpek Yılı” etkinlikleri çerçevesinde
“Kozadan İpek Çekimi”, “İpek Halı Dokuma”, “Kumaş Dokuma”, “Koza Broş
Atölyesi”, “Koza Çiçeği Atölyesi”, “Koza
Tırtıl Atölyesi” ve Erman Çalışkan
ile Seher Kander Bilgi’nin sunduğu
“Hikâyat Aynası” masalı etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir.
Tahtakale Han’da çeşitli zaman dilimlerinde bazı çay evlerinde muhtelif
musikişinaslar hünerlerini sergilemişlerdir. Son zamanlarda ağaç oymacı
Bedri Karalar burayı mekân tutmuştur. Samet Altıntaş ve Cihan Taşan’ın
tertiplediği “Tahtakale Buluşmaları”
da buradaki Vakar Çayevi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu buluşmalara bizzat
Tahtakale Han’a gelerek konuşmacı
olanlar arasında Prof. Dr. Mustafa
Kara, Elçin Arabacı, Güney Özkılınç,
İsmet Tokgöz, Hüseyin Kural, Mehmet
Esen, Mesut Özkeser, Nevzat Çalıkuşu,
Hacı Tonak vd. bulunmaktadır. Salgın
sebebiyle uzaktan sürdürülen söyleşilerin son konuşmacısı Prof. Dr. Cemal
Kafadar olmuştur.
Tuz Pazarı Caddesi’nde bulunan Kütahya Han (Çukur Han) 1396 yılında
Emir Sultan Camisi’ne gelir amacıyla
yaptırılmıştır. Bu hanın son restorasyonundan sonra üst katına geleneksel Türk el sanatları sanatçıları
yerleşmişlerdir. Hüsnühat sanatçısı
Bahri Dübek, ebru sanatçısı Halime
Güneş, naht sanatkârı Hüseyin Avni
Kabaçalı, kuyum sanatkârı Kurtuluş
Kırkoğlu, hattat İlhan Engin, ressam
Gökçe Ergün, çini sanatçısı Hanife
Hıra, müzehhibe Şeyma Numanoğlu
ve tespih ustası Sedat Dilman bunlar
arasındadır.
1454 yılında Timurtaş Paşa’nın oğlu
Umur Bey tarafından yaptırılan Tuz
Han, yüzyıllardır ticari işlevini sürdüren özgün bir yapıdır. Son yıllardaki restorasyon faaliyetlerinden o
da nasiplenerek yenilendi. Sevimli,
butik bir han olarak göze çarpan Tuz

Han’da geçmiş zaman içinde çeşitli zanaatkârların yanı sıra bir de sanatkâr,
hattat, ressam Haris Öncel sanatını
icra etmiştir. 1958 yangınında Sahaflar Çarşısı’ndaki yeri yanan Haris
Usta, o tarihten vefatına kadar Tuz
Han’da çalışmıştır. Hâlihazırda kızı
Saime Öncel bu sanata sahip çıkarak
babasının hatırasını yaşatmaktadır.
Şehir tarihçisi Raif Kaplanoğlu bir
yazısında Tuzpazarı’nın eskiden beri
hattatların mesleklerini sürdürdükleri bir muhit olduğunu Yenibursa gazetesinde yazdığı 30 Ocak 2014 tarihli
bir yazısında belirtir ve ekler: “Ressam-hattat Mustafa Tezmen’in Tuzpazarı’nda bir atölye açtığını görüyoruz.
(Hacı Ağa gazetesi, 18 Ocak 1948)”
Tuz Han, 2011 yılında gerçekleştirilen ilk “Fotofest”in bir parçası olarak
Maggie Steber’in fotoğraf sergisine ev
sahipliği yapmıştır. Bu handa son yıllarda Vedat Kurttutar adlı Bursalı bir
sinemaseverin kurduğu bir sinema ve
sanat derneği de faaliyet göstermiştir.
Fatih Sultan Mehmed dönemi eseri
olan Fidan Han’ı Sadrazam Mahmud
Paşa yaptırmıştır. Son yıllarda Koza
Han ve Emir Han gibi avlusunda yer
alan kahvehaneleriyle daha kullanılan bir mekân haline gelen handa
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nun da bir bürosu bulunmaktadır. Sanatkâr olarak sedefkâr Mümin
Orhan mesleğini bu handa sürdürmektedir. Fidan Han, 2011 yılında
yapılan 1. Bursa Fotofest Günleri
etkinlikleri çerçevesinde, fotoğraf
sanatçıları Randa Mirza, Serdar Bayburtlu, Frederic Delangle ve Cihan
Pocan’ın fotoğraflarının da sergi
mekânı olmuştur. Son olarak bir not:
“2021 Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı” etkinlikleri kapsamında, 14 Eylül 2021
günü, Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Fidan
Han’da bir söyleşi gerçekleştirmiştir.
Hamza Bey’in oğlu Bali Bey tarafından
yaptırılan Balibey Hanı üç katlı bir
handır. Zaman içinde işlevini yitiren
han bir dönem Şelâle Bahçesi olarak
sanatsal gösteriler de sunan bir çay
bahçesi olarak hizmet vermiştir. Karagöz gösterilerinin yapıldığı, Hazin
Kalkancı gibi yerel sanatçıların sahne
aldığı Şelâle Bahçesi’nde 1974 yılında
bir tiyatro gurubunun da ön hazırlıkları yürütülmüştür. Tiyatro sevdalısı
bir esnaf olan Bekir Altül’ün etrafında
toplanan genç tiyatrocular Töre Tiyatrosu adını verdikleri grupları adına
hazırladıkları “Gaflet Kurbanları” adlı

Arif Kaptan'ın Pirinç Han'da
demirci dükkânı resmi

Aynalı Çarşı'da antikacı ve Karagözcü
Şinasi Çelikkol

Balibey Han'da resim sergisi

Bıçak ustası ve antikacı Abdülkadir Sür
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Çarşı esnafı, bir Bursa yazarı Yavuz Bubik

İçkoza Han'da Hilmi Haşal ve
Nevzat Çalıkuşu
Köfüncü ve şarkıcı Hazım Kalkancılar

Emir Han'da Bursa araştırmacıları

Koza Han'da Şiir Günü

Feraizcizâde Mehmed Şakir Efendi

oyunun provalarını Şelâle Bahçesi’nde yapmışlardır. Bu gençler arasında
Mustafa Acar, Kemal Aydemir, Ali
Osman, Feridun Memiş, Beyhan Geçici
vd. vardır ve bu gençler oyunlarını
İnegöl’de ve Mustafakemalpaşa’da
bilâhare sergilemişlerdir. Balibey
Han’ın 2007’de restore edilmesinden
sonra bazı ressamlar (Abdullah Çavuş, Ayşen Taştekin, Yaşar Kurt vd.)
ve Türk geleneksel el sanatlarıyla
uğraşan sanatçılar (cilt ustası Yücel
Öztürk, cam sanatı ustası Ümmihan
Ağırman, filografi sanatçıları İlknur
Yadigâr Özkeser ve Hümeyra Aksu,
müzehhibe Sevim Elvan Tağızade,
minyatür ustası Aylin Özkan, ebru
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ustası Hasan Bilin, keçe tasarımcısı Füsun Ayan) da hanın muhtelif
odalarına sanatlarını icra etmek için
yerleşmişlerdir. 2013 yılında Balibey Hanı’nda, handaki sanatçıların
eserlerinden oluşan “Balibey’in Eli”
adlı bir sergi açılmıştır. Yine handaki
sanatçıların eserlerinden oluşan bir
başka sergi de 2015 yılında Ressam
Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde “Sanatın Yansımaları” adıyla açılmıştır.
Balibey Hanı sanatçıları, 2015 yılında
Paris’te düzenlen bir başka sergiye
de katılmışlardır.
Yıllarca koza alım satımının yapıldığı ancak koza üretiminin azaldığı
yıllardan itibaren çeşitli kumaşların
satıldığı ve turistik işletmelerin ağırlık
kazandığı bir yer hâline gelen Koza
Han, geçtiğimiz yıllarda bazı edebî
etkinliklerin de adresi olmuştur. Söz
gelimi 1992 yılında ilki Bursa ve
Konya’da gerçekleştirilen “Türkçenin
Uluslararası Şiir Şöleni”nin içindeki

en unutulmaz edebî hadise 22 Mayıs’ta Koza Han’da yapılan şiir matinesidir. O gün, on beşinci yüzyıl eseri
bu muhteşem handa, yirmiye yakın
ülkeden gelen Türk şairler, görkemli
bir topluluk önünde, Türkçemizin
her şivesinden ve lehçesinden şiirler
okudular. Koza Han’ın bahçesindeki Köşk Mescid’in hemen önünde
kurulan kürsüde ben de bir Çekirge
söylencesini anlatan “Yabanabad’ın
Şeyhleri” şiirimi okudum şiir severlere. O gün; büyük bir şiir ziyafeti sunan Türk şairleri izleyenler arasında
Bursa halkının yanı sıra Azerbaycan,
Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan
Millî Eğitim Bakanları da bizim yerli
protokolle beraberdi. Bu şiir şöleni o
günün akşamüstü İnkaya Çınarı’ndaki
şiir okumalarıyla devam etmişti. Koza
Han’daki Yılmazipek işyerinde çalışan
şair Bedriye Sönmez de gazetecilerin
yanı sıra kendi fotoğraf makinesiyle
o anları belgelemişti. Son olarak 31
Ağustos günü “2021 Hanlar Bölgesi ve
İpek Yılı” münasebetiyle yapılan etkinliklerin açılışına ev sahipliği yapan
Koza Han’da “Koza Mezatı Canlandırma”, “Koza Şekeri Dağıtımı”, “Koza
Anı Objesi Dağıtımı” vd. nostaljik canlandırmaların yanı sıra Prof. Dr. Cafer
Çiftçi’nin söyleşisi gerçekleşti.
Koza Han bazı edebî ürünlerin de
konusunu teşkil etmiştir. 2002 yılında Osmangazi Belediyesi’nin Ahmet
Hamdi Tanpınar anısına düzenlediği
“Bursa Denemeleri” yarışmasında
birinci olan rahmetli Yücel Balku’nun
“Koza’nın Kapıları” başlıklı denemesi
Koza Han’ı anlatır. Balku, denemesinin
bir yerinde “Akşamüstleri çayevinin

Koza Han'da antikacı ve kemani
Rafet Nalıncılar

Murad Emrî

Köfüncü ve şarkıcı Hazım Kalkancılar

garsonu ya da handaki kumaş ticarethanelerinden bir genç ortadaki küçük
havuzdan kovayla su alıp güneşten
kızmış taş zemine serper. Taşların
feryadının ardından harika bir serinlik kaplar ortalığı. İşte tam o anda
dökülmeye başlarlar akademisyenler,
çalışkan öğrenciler, piyasanın bu
türlüsünden hoşlanan hoş bayanlar.
Çaylar, limonatalar söylenir, garson
bu yeni gelenlere daima öncelik vererek hizmet eder, her masadan başka
sözler, başka sesler yükselir. Bir üniversite hocası asistanına son çıkan
kitabını över, öğrenciler sara nöbetine
tutulmuş gibi siyaset konuşurlar ve
kenardaki masalarda âşık çiftler başlarını birbirlerine doğru eğip kim bilir
hangi sözlere can verirler.” cümlesiyle
handaki ortamı tasvir eder. Gerçekten
de edebiyatçıların, ilim adamlarının
ve sanatseverlerin sıkça görüştükleri
ve buluştukları bir yerdir Koza Han.
Çeşitli ressamların ve fotoğraf sanatçılarının da zaman zaman eserlerini
sergiledikleri bir mekândır Koza Han.
Avludaki dükkânlardan birinde yer
alan Kozahan Kitabevi de handaki bir
diğer kültürel noktadır. Fatih Sarmanlı, Süleyman Şahin, Rafet Öztan, Ertuğrul Topsakal, Gürsel Tunalı, Tezcan
İrhan vb. ressamlar da 1980’li yıllarda
Koza Han’da düzenlenen resim sergilerine iştirak etmişlerdir. Antikacı ve
kemanî Rafet Nalıncılar da bu handa
esnaflık yapmaktadır. 2011 yılında
yapılan “1. Uluslararası Fotoğraf Festivali” kapsamında Koza Han’da Ozan
Sağdıç ve Ergun Çağatay’ın, 2012 yılında yapılan “2. Fotofest” etkinlikleri
çerçevesinde de fotoğraf sanatçısı
Ara Güler’in eserleri “Yirminci Yüz-

Koza Han'da Şiir Şöleni'nde şairler
Koza Han'daki Şiir Şöleni'nde
Nevzat Çalıkuşu kürsüde

yılın Yaratıcıları” başlığı altında Koza
Han’da sergilenmiştir. 2018 yılında
BTSO AB Bilgi Merkezi’nce düzenlenen “Koza’dan İpeğe Kozahan’dan
Avrupa’ya” etkinlikleri de Koza Han ve
Orhangazi Meydanı’nda icra edilmiştir. Son olarak -yakın bir tarihte- Bein
TV adına yapılan bir Bursa belgeseli
için hazırladığım konuşmanın çekimlerini yönetmen Yiğit Tahtalıoğlu ile
Koza Han’da gerçekleştirdiğimizi de
buraya not etmeliyim.
Pirinç Han daha önce Koza Han’ı
yaptıran Sultan İkinci Bayezid’in İstanbul’daki vakıflarına gelir amacıyla
Bursa’da inşa ettirdiği ikinci handır.
Tarihi boyunca kürk ticareti, ipek
bükücülüğü ve boyacılığı, ayakkabı
üretimi vb. işlerin yapıldığı mekân,
1958’deki Kapalı Çarşı yangınından
sonra metruk hâle gelen ve yine
de kullanılmaya devam edilen han,
1980’lerde başlayan yirmi yıllık bir
restorasyonun ardından günümüzdeki
hâliyle 2002 yılında yeniden hayat
bulur. 2011 yılında ilki yapılan 1. Uluslararası Fotoğraf Günleri’nde Carolyn
Drake, Rena Efendi, Kate Brooks, Xenia
Nikolskaya adlı sanatçıların fotoğrafları Pirinç Han’da sergilenmiştir. Bursalı
yazar Özkan İrman, çocukluğunda

Tahtakale Han'da Tahtakale Buluşmaları

bu handa mezecilik yapan babasına
çıraklık ettiği günlere ait anılarını
Mezeci Çırağı adı altında kitaplaştırır.
İrman’ın Mezeci Çırağı adlı eseri 2017
yılında yönetmen Battal Karslıoğlu
tarafından filme alınır. Hâlihazırda alt
katında ve avlusunda ağırlıklı olarak
kafelerin faaliyet gösterdiği hanın üst
katında kitapçılar ve çeşitli sanatkârlar da çalışmalarını sürdürürler.
Ressam Bayram Saltabaş, ağaç oymacı
Şeref Ruhi Aydın, filograf Sultan Fadime Keskin bunlar arasındadır.
Hanlar Bölgesi’nin çarşılarında değişik zaman dilimlerinde esnaflık
yapmış sanatkârlarımız da vardır.
Onlardan yazar-yayıncı-matbaacı
Feraizcizâde Mehmed Şakir Efendi,
şair-yayıncı Murad Emrî, edebiyatçı
Yavuz Bubik, dergi yayıncısı-yazar
Ömer Timaş, yazar Tankut Sözeri
ile hikâyeci Hüseyin Kural’ı ve bıçak
ustaları, hakkâk Abdülkadir Sür’le
metal-heykelci Yılmaz Emen’i buraya
kaydederek yazımı sonlandırıyorum.
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Umurbey İpek Üretim ve
Tasarım Merkezi

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi
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U

murbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, Bursa’nın
Yıldırım ilçesi, Umurbey Mahallesi’nde yer almaktadır.
Eskiden Eteler Mensucat Boyahanesi
(Eteler Dokuma Fabrikası) olarak
bilinen alan, yaklaşık 1080 m² alanlı
tescilli fabrika yapıları (SMÖ 1489-sivil mimarlık örneği 1, 4, 4A olarak
belirlenmiş üç fabrika binası, yapı
kalıntısı ve havuz yapısı) ile çevresindeki yaklaşık 4185 m² açık alandan
oluşmakta olup, toplam 5265 m²lik
bir alanı kapsamaktadır.
Yapılan araştırmalarda, 1862 tarihli
Suphi Bey haritasında, Ete Mensucat
Boyahanesi’nin konumlandığı alan

üzerinde fabrika olduğu gözlenmesinin üzerine, boyahanenin bulunduğu
alan üzerinde daha önceden iki adet
İpek Filatür Fabrikası’nın bulunduğu
anlaşılmıştır. 19. yüzyılda kurulan
İpek Filatür Fabrikası, 1927 yılında
Konstan Bay’dan Sait Ete tarafından
satın alınmıştır. Sait Bey, İpek Filatür Fabrikası’nı satın aldıktan sonra
fabrikada ipek böceği yetiştiriciliği
ve ipek iplik üretim faaliyetleri sürdürülmüştür (1927-1940). 1940 yılında ise İpek Filatür Fabrikası’na ait
tesisler yıktırılarak yerine daha sonra
boya ve apre tesisleri kurulmuştur.
1967 yılında Ete Mensucat Sanayi
ismini alan işletme, 1973 yılında
üretimin Organize Sanayi bölgesine

İpek Filatür Fabrika binalarının
görünümü, 1862 Bursa Suphi Bey
Haritası (E. Özlem Oral Arşivi)

taşınmasıyla Umurbey’deki boyahane
işlevsiz kalmıştır.1
Ete ailesinden biraz söz etmek gerekirse, Sait Ete (1904-1978), “İpekay”
adıyla ipek böceği ve koza yetiştiriciliğinden ipek iplik ticareti yapmış
tekstilci bir iş insanıdır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın başkanlığını
da yapmıştır (1951-1954). Oğlu
Orhan Ete (1932- 1991), babası ile
birlikte tekstil işini devam ettirmiştir. Aynı zamanda şairdir. Bazı şiirleri
bestelenen Orhan Bey; aşk, ölüm ve
hayatın geçiciliği konuları üzerine
şiirler yazmıştır. Ülkemizin her yerinden edebiyat ve musiki alanındaki
sanatçıları sık sık Bursa’da bir araya

1938 yılı hava fotoğrafı (Bursa Büyükşehir Belediyesi Arşivi)

1 ORAL, E. Özlem (2004), Bursa’daki
İpek Fabrikaları ve İpekçilikle İlgili
Endüstri Mirasının Korunması, İ.T.Ü.
Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,
İstanbul, s. 164-166.

Havuz yapısı

1 no'lu yapı
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Ete Mensucat Boyahanesi’nin Park Sokak üzerinde
yer alan girişi (E. Özlem Oral Arşivi)

getirerek sanat camiasında önemli
bir yer edinmiştir.2
1973 yılından itibaren işlevsiz kalan
Ete Mensucat Boyahanesi, Ete ailesi
tarafından 1998 yılında mülkiyetini
2 ÇALIKUŞU, Nevzat, “Gönlüferah Oteli’nde Şiirli Akşamlar”, Bursa Günlüğü,
S. 11 (2020-2021), s. 34-35.

4A yapıları
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devretmiştir. Belediye, alanı daha sonra
özel bir firmaya tahsis etmiştir.
Firma, 2000 yılında alanın gençlik
merkezi olarak işlevlendirilmesine
yönelik proje hazırlamış fakat faaliyete geçmemiştir.
2010-2012 yılları arasında, Bursa
Büyükşehir Belediyesi tarafından

Ete Mensucat Boyahanesi
(E. Özlem Oral Arşivi)

hazırlanan ve Koruma Kurulu’nca
onaylanan proje çalışmalarının sonucunda, 2014 yılında restorasyon
uygulamasına başlanmıştır. Yapılan
restorasyon ile birlikte, alanın kuzeyindeki bina ile doğusunda yer alan
tescilli fabrika yapıları bir karşılama
yapısı eklenerek bütün hâline getirilmiştir. 1 no’lu bina ile bağlantılı 4

E. Özlem Oral Arşivi

ve 4A yapıları ipek üretim ve tasarım
merkezi olarak işlevlendirilmiş olup,
içerisinde atölyeler ile fuaye ve mutfak mekanları bulunmaktadır.
1 no’lu binada ise büyük salonda
üretim için ipek dokuma tezgâhları,
İpek Müzesi’ne yönelik sergiler, bilgilendirme panoları, dinlenme alanı,
idari ofisler gibi yerler bulunmakta-

dır. Proje kapsamında bölge halkının
kullanımına sunulmak üzere ayrıca
bir yüzme havuzu da inşa edilmiştir.
2015 yılından itibaren Umurbey
İpek Üretim ve Tasarım Merkezi
olarak, “Bursa İpeği Yeniden Hayat
Buluyor” projesi kapsamında hizmet
vermeye başlamıştır.

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım
Merkezi'nin şu anki hâli

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi
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Geçmişten Günümüze
Bursa Hanlar Bölgesi
Orhan Gazi’nin Bursa’yı kale dışına yayma düşüncesiyle inşa ettirdiği Orhan Külliyesi’nden sonra
buraya diğer padişah ve devlet adamlarının inşa
ettirdikleri tarihî yapılar ve hanlar etrafında oluşan
çarşıların günümüzde de işlevlerini sürdürmesi
Hanlar Bölgesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasında öne çıkan özelliklerdir.

S

ultan Orhan Gazi, 1326’da
Bursa’yı fethettikten sonra
kenti geliştirme politikası doğrultusunda; Hisar’daki Bizans
yerleşimini kale dışına çıkararak
şehri ovaya doğru genişletir ve günümüzde Hanlar Bölgesi’nin de temelini
oluşturan ilk külliyeyi inşa ettirir.
Hatta şehri doğuya doğru geliştirmek
için günümüzde Zafer Plaza’nın bulunduğu Cemal Nadir Caddesi’nden
akan su yatağının yerini değiştirerek
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Setbaşı’ndaki Gökdere’ye bağlar. Orhan Gazi’nin şenlendirme politikası
gereğince kendi adına yaptırdığı, bir
han (Emir Han) yapısını da içerecek
şekilde inşa edilen külliyede camii/
tabhane, medrese, imaret, hamam ve
mektep yer almaktaydı. Bu yüzden,
1339/40’larda Bizans surları dışında
yapılan ilk kent çekirdeği olan Orhan
Külliyesi, Osmanlı Dönemi Bursa’sı
ve ticari bölgelerinin başlangıcını
gösteren bir işaret olarak düşünü-

Balibey Han

lebilir. Bu külliyenin oluşumuyla
birlikte çevrede yavaş yavaş konutlar
ve sabit pazar alanları da oluşmaya
başlar. O dönemde Celalî İsyanları›na
karşı Hanlar Bölgesi çevresinde dış
sur inşa edilse de şehrin güvenli hâle
gelmesiyle bu duvarlar da yıkılır. Zamanla güvenli bir yerleşim alanına
dönüşen bu bölge, inşa edilen hanlar
ve çarşılarla ticaretin de merkezi
konumuna gelir. Orhan Gazi Külliyesi’nin etrafı zamanla şehrin ticari
merkezi hâline gelen Tarihî Çarşı ve
Hanlar Bölgesi’ne dönüşür. Bu bölgedeki tarihî yapılar 14. yüzyıldan
16. yüzyıla kadar geçen zaman dilimi
içinde yapılmıştır.
Bölgedeki Orhan Gazi Külliyesi’nin
bir parçası olan Emir Han, Bursa’da
inşa edilen ilk ticari yapıdır. Orhan
Gazi’den sonra gelen padişahlar, bir
taraftan şehrin genişlemesini sağlarken diğer taraftan merkezi güçlendirme yoluna giderler. I. Murad döneminde Kapan Han, kentteki ticari
alana duyulan ihtiyaç sebebiyle tarım
pazarı olarak kurulmuş olup, burada
çevredeki kırsal bölge sakinlerinin
fazla ürünleri satılmıştır. Yıldırım
Bayezid döneminde Hanlar Bölgesi’ni
kuzeyden saran Bedesten, Çelebi
Mehmed döneminde ise İpek Han ve

Geyve Han inşa edilir. II. Murad döneminde yapılan Kütahya Han ise Hanlar Bölgesi’nin doğu sınırını oluşturmaktadır. Çarşılar, hanların etrafında
gelişmiştir ve üzerinde dükkânların
bulunduğu uzun ve dar sokaklardan
oluşmaktadır. İstanbul›un Fethi’nden
sonra bile, Hanlar Bölgesi’nde imar
çalışmaları devam etmiştir. Fatih
Sultan Mehmed döneminde yapılan
Fidan Han, Bali Bey Han ve Tuz Han;
II. Bayezid döneminde yapılan Koza
Han ve Pirinç Han, İstanbul’daki
eserlerine vakıf olarak yapılır.1 Ulu
Camii ve Orhan Camii arasında bulunan 1491’de inşa edilen Koza Han’da
eskiden ipek böceği kozalarının satışı
yapılırdı. Kozalardan elde edilen ipek
kumaşlar Bursa’nın tekstil merkezi
olmasında başrolü oynamıştır.
Bursa’nın Fethi’nden İstanbul’un
Fethi’ne kadar 150 yıl boyunca imar
faaliyetleri yoğun bir biçimde devam

1 Yapılarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.
Kâzım BAYKAL; Bursa ve Anıtları,
Bursa, 1950. Raif KAPLANOĞLU; Doğal
ve Anıtsal Eserleri ile Bursa, Osmangazi
Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2003.
Neslihan TÜRKÜN DOSTOĞLU - Hamdi
DOSTOĞLU; Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011, Bursa.

Emir Han

etti. Emir Han’la başlayan ticari faaliyet sırasıyla Bedesten, İpek Han,
Geyve Han, Gelincik Çarşısı, Sipahi
Çarşısı, Hacı İvaz Paşa Çarşısı, Yorgancılar Çarşısı, Kütahya Han, Tuz
Han, Fidan Han, Koza Han, Pirinç Han
gibi yapılarla gelişti. Bursa’nın İpek
Yolu üzerinde yer alması da çarşı ve
Hanlar Bölgesi’nin gelişiminde etkendi. Çin’den başlayıp İtalya Yarımadası’nda Cenova’ya kadar uzanan İpek

Yolu’nda Bursa önemli bir duraktı.2
Hanlar Bölgesi’nde kurulan pazar
yerlerinin birçoğu ise sabitleşerek günümüze kadar gelmiştir. Tuz Pazarı,
Tahtakale, Çiçek Pazarı vb... Bunların
içinden Hisar ve İnebey Medresesi
2 Eser ÇALIKUŞU; “Ticaret Mekânı
Olarak Çarşılar ve AVM’ler”, Sekizinci
Kıta Edebiyat ve Düşünce Dergisi, Ed.:
S. Özkök, Sayı: 4, Bursa, 1 Eylül 2011,
s. 20.
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Fidan Han
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Geyve Han

arasında kalan Tahtakale Pazarı, Bursa’nın en eski pazar mekânıdır. “Tahtel kala” Türkçe anlamıyla kale altı
demektir. Dağ köylülerinin getirdiği
ürünler hijyen sebebiyle kale içine sokulmamakta ve burada satılmaktaydı.3 Eskiden Bursa çarşıları, hanları ve
pazarları belirli bir ürünün satışına
yoğunlaşırlardı. Bu sebeple mekânın
adı o ürünün ismiyle anılırdı. Tuz
Han, İpek Han, Pirinç Han, Tahıl Han,
Tavuk Pazarı vb.
Bursa’nın Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi organik bir biçimde birbiriyle iç
içedir. Bir çarşıdan bedesten ya da
hana geçilebilmektedir. Bursa’nın
kentsel gelişiminde olduğu gibi tarihî çarşı aksı da doğu-batı yönünde
uzanmaktadır. Tarihî geçmişinde İpek
Yolu üzerinde yer alan Bursa Çarşısı
ana aksı ve çarşıya geliş yolu niteliğindeki kervan yolu hâlen çarşının
ana caddeleridir ve aktif olarak kullanılmaktadır. Hanlar genellikle kare
veya dikdörtgen planda olup iki veya
üç katlıdırlar. Bursa’daki hanların
çoğu iki katlı olmakla birlikte Bali Bey
Han gibi üç katlı istisnai örnekler de
vardır. Geniş bir avlunun etrafına inşa
edilen bu yapıların ortasında Koza
Han ve Fidan Han yapılarında olduğu
gibi bazen bir mescit altında şadırvan
da bulunmaktadır. Han yapıları genellikle kesme taş-tuğla malzemeden
inşa edilmiştir. Moloz taş-tuğla veya
ahşap karkas-tuğla dolgu gibi farklı
malzemelerle inşa edilen örnekleri
de bulunmaktadır. Han yapılarının
özellikle taç kapıları gösterişli boyutları ve Pirinç Han gibi taş-tuğla ya da
Koza Han gibi taş-çini süslemeleriyle
dikkati çekmektedir.
Hanlar Bölgesi üç tipte ticari yapıdan oluşmaktadır. Bu yapılardan
ilki “Hanlar”dır. Hanlar ticaret
ve konaklama amacıyla iki işlevli
olarak kullanılmıştır. Hanların üst
katları genellikle konaklama için,
özellikle toptancıların ve yabancı
tüccarların konaklayabilmeleri
amacıyla kullanılırken, zemin kat
ise ürünlerin depolandığı yerdi. Fakat tarihî süreçte, bazen alt katların
perakende satış amacıyla kullanıldığı da bilinmektedir.
Bu bölgede görülen ikinci yapı tipi ise
‘Bedesten’dir. Bedesten, yerli ve yabancı tüccarların perakende satışlarını gerçekleştirdikleri bir yapıydı. Prof.
3 Raif KAPLANOĞLU; a.g.e., s. 272.

Dr. Halil İnalcık, Osmanlı şehirlerinin
ekonomik hayatlarında bedestenlerin
önemini, “Bedestene sahip bir şehir,
uluslararası bir ticaret merkezidir.”
ve “Eğer bir şehrin bedesteni varsa, o
şehrin gelişmesine engel olabilecek
her şey ortadan kalkmış demektir.”
sözleriyle vurgulamaktadır. Bedesten,
yabancı tüccarların özellikle geceleri
en kıymetli mallarını güvenle saklayabilecekleri bir depo vazifesi de
görmekteydi. Bedestenin merkezini
oluşturan ve değerli ürünlerin satıldığı dükkânların etrafı, daha basit ticari
ürünlerin satıldığı hanlar ve dükkânlar ile çevrilmişti.4 Günümüzde İç
Bedesten hâlen kuyumcuların olduğu
bir yapı, Dış Bedesten ise ayakkabı ve
kıyafet gibi maddi olarak daha uygun
ürünlerin satıldığı bir alandır.
Hanlar Bölgesi’nin üçüncü unsuru
ise pazar ve dükkânların oluşturduğu ‘Çarşı’dır. Çarşılar genellikle
doğu-batı aksında hanların arasında
kalan boşluklarda adeta bir labirent
biçiminde cadde ve sokaklara yayılmışlardır. Genellikle perakende
satışın yapıldığı her bir ürün çeşidi
için ayrılan çarşıların yanı sıra aynı
çarşıda farklı ürünlerin satıldığı da
görülmektedir.
Hanlar Bölgesi’nde yer alan han yapıları; Apolyont Han, Balibey Han,
Emir Han, Eski İpek Han, Fidan Han,
Geyve Han, Koza Han, Pirinç Han,
Tuz Han, Kütahya (Çukur) Han, Tahtakale (Yoğurt) Han, Eskişehir Han,
Kapan Han, Galle Han olarak sıralanabilir. Ayrıca bedesten yapısı olan
Kuyumcular Bedesteni hâlen işlevini
sürdürmektedir.
Bölge ve civarında bulunan açık çarşılar; Bat Pazarı Çarşısı, Bayathane,
Çancılar Çarşısı, Çiçek Pazarı, Cumhuriyet Caddesi, Demirciler Çarşısı,
Gümüşçeken Çarşısı, İnönü Caddesi,
Kayhan Çarşısı, Orhan Boğazı Çarşısı, Orhangazi Alt Geçit Çarşısı, Tuz
Pazarı Pazar Yeri, Ulu Camii Caddesi
Çarşısı, Atatürk Caddesi, Tahtakale
Çarşısı sayılabilir. Bölgede yer alan
kapalı çarşılar ise Bakırcılar Çarşısı,
4 Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı
İmparatorluğu’nun Doğuşu, Dünya
Mirası Adaylık Dosyası (http://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/wp-content/
uploads/2012/02/ADAYLIK-DOSYASI-2013-TR.pdf). Adrese erişim tarihi:
1 Eylül 2021, s. 7.

İpek Han

Koza Han

Pirinç Han

Bursa Günlüğü 33
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Bedesten Civarı Çarşısı, Bedesten
Kuyumcular Çarşısı, Eski Aynalı
Çarşı, Eski Sahaflar ve Gelinlikçiler
Çarşısı, Gelincik Çarşısı, Gümüşçüler Çarşısı, İvazpaşa Çarşısı, Kapalı
Çarşı, Kapalı Çarşı Alt Çarşısı, Nilüfer
Köylü Pazarı, Okçular Çarşısı, Sipahi
Çarşısı, Tuzpazarı Çarşısı, Ulu Çarşı
(Havlucular Çarşısı), Uzun Çarşı,
Yorgancılar Çarşısı, Vaiziye Medresesi Çarşısı, Kubbeli Hal’dir.
Tarihî kayıtlara göre, zamanla büyüyen Hanlar Bölgesi, Osmanlı döneminde üretim sahası, alışverişin
yapıldığı ticari alan ve aynı zamanda
konut bölgesi olmuştur. Günümüzde
ise ağırlıklı olarak işyeri olup, esnaflara ait dükkânların bulunduğu ticari
bir alan konumunda işlevine devam
etmektedir. Günümüzde Tarihî Çarşı
ve Hanlar Bölgesi’nde ipekli ürünler,
kuyumculuk/mücevherat, havlucular,
bıçakçılar, ayakkabıcılar, yorgancılar,
gelinlikçiler ve düğün malzemecileri,
konfeksiyoncular (trikocular), manifaturacılar (kumaş ticareti), perde/
halı ve ev tekstilcileri, baharatçılar,
kuruyemişçiler, helvacı ve şekerlemeciler, fırıncılar (ekmek/pide üretimi),
şarküteri, taze meyve-sebze, hizmet
sektörü (çay bahçeleri, lokantalar,
köfte ve döner salonları), geleneksel
el sanatları, optikçiler, mobilyacılar,
ev eşyaları, züccaciye, nalburiye /
hırdavat ve aktariye, oyuncakçılar,
hediyelik eşyacılar, döviz büroları, pet
shoplar gibi her türlü ihtiyaca yönelik
ürün bulunabilmektedir.
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Tuz Han

ğerini ortaya çıkarmak için Bursa’nın
yerel yönetimleri, kamu kurumları ve
sivil toplum kuruluşları da özellikle
son on beş yıldır çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgede özellikle son on
beş yıldan itibaren Bursa Büyükşehir
Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi
tarafından yapılan anıtsal yapıların
restorasyon çalışmaları, cephe sağlıklaştırma çalışmaları, çevre düzenlemeleri gibi birçok çalışma gerçekleştirilerek Hanlar Bölgesi’nin değeri
her zaman vurgulanmaya çalışılmıştır. Osmangazi Belediyesi tarafından;
Tuz Pazarı Pazar Yeri Sağlıklaştırma
Projesi, Uzun Çarşı Üst Örtü ve Cephe Düzenleme Çalışmaları, Tuz Han
Restorasyonu, Tuz Pazarı Çarşısı ve
Okçular Çarşısı Üst Örtü ve Çevre Düzenleme Çalışmaları, Galle Han Cephe
Sağlıklaştırma Çalışmaları, Geyve Han
ve Yorgancılar Çarşısı Cephe Düzenleme Çalışmaları, Ertaş Çarşısı (Ulu
Çarşı/Havlucular Çarşısı) Üst Örtü
ve Cephe Sağlıklaştırması, İvazpaşa
Cami’si Çevre Düzenlemesi, Nilüfer
Köylü Pazarı Restorasyonu, Fidan
Han Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon
Projeleri, Ulu Camii Caddesi Cephe
Sağlıklaştırma Çalışmaları, Tahtakale
Çarşısı İç Avlu Cephe Sağlıklaştırma
ve Zemin Kaplama Çalışmaları, İç
Fidan Han Rekonstrüksiyon Projesi
gerçekleştirilmiştir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ise; Bali Bey Hanı Restorasyonu,
Atatürk Caddesi Cephe Sağlıklaştırma
Çalışmaları, Kütahya (Çukur) Han
Restorasyonu, Cumhuriyet Caddesi

Yayalaştırma ve Cephe Sağlıklaştırma Çalışmaları, Kapalı Çarşı Cephe
Sağlıklaştırma ve Çatı Örtüsü Uygulaması Projesi, Gelinlikçiler ve Sahaflar
Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma, Zemin
Düzenleme, Çarşı Örtüsü İnşaatı, İpek
Han Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri, İnönü Caddesi Cephe
Sağlıklaştırma Çalışmaları, İvazpaşa,
Gelincik, Sipahi, Yorgancılar Cephe
Sağlıklaştırma ve Çatı Örtüsü Uygulamaları, Tayyare Kültür Merkezi Restorasyonu ve Tadilatı Yapım İşi, Koza
Hanı Avlu Düzenleme Uygulama Projesi, Orhan Gazi Meydanı Zemin Döşeme Projesi, Tahtakale Hanı Restorasyonu, Kapalı Alt Çarşı Sağlıklaştırma
Çalışmaları, Emir Han Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri hayata
geçirilmiştir. Hanlar Bölgesi’nde hem
ilçe hem de büyükşehir belediyesinin
tarihî mirası koruma ve yaşatma projeleri hâlen devam etmektedir.
Hanlar Bölgesi basında da sık sık yer
bulmuştur. 2008 yılında Bursa’ya
gelen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Koza Han’ı ziyaretiyle Koza Han
adını daha fazla duyurmuştu. Ayrıca
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin proje ve uygulamalarını gerçekleştirdiği
“Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Çalışmaları”ndan dolayı, Tarihî Kentler Birliği
(TKB) tarafından “2016 Metin Sözen
Büyük Ödülü”ne layık görülmüştür.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan
Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım,
Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü

Yorgancılar Çarşısı

tarihî alanlarını içerecek şekilde
hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık:
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli Adaylık Dosyası’nın
değerlendirilmesi sonucunda,
Hanlar Bölgesi, UNESCO Dünya
Miras Listesi’ne 2014 yılında
dâhil olmuştur. Orhan Gazi’nin
Bursa’yı kale dışına yayma düşüncesiyle inşa ettirdiği Orhan
Külliyesi’nden sonra buraya diğer
padişah ve devlet adamlarının
inşa ettirdikleri tarihî yapılar ve
hanlar etrafında oluşan çarşıların
günümüzde de işlevlerini sürdürmesi Hanlar Bölgesi’nin UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne alınmasında
öne çıkan özelliklerdir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınma sürecinde
başta BTÇH (Bursa Tarihî Çarşı ve
Hanlar Birliği) olmak üzere çeşitli
sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm
hâlinde çalışılmıştır.
Dünya Mirası Komite Toplantısı’nda
kabul edilen Uygulama Rehberi’nde,
dünya mirası alanlarının katılımcı
yaklaşımla tanımlanan bir “yönetim
planı” ile sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekliliği belirtilmektedir.
Bursa Alan Başkanlığı Dünya Miras
Listesi’ne girmek üzere başvurusunu
yapmadan önce 2013-2018 yıllarını
kapsayacak şekilde Yönetim Planı’nı
hazırlamış, bu plan hem Eşgüdüm ve
Denetleme Kurulu hem de Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından
2013 yılında onaylanmıştı. Yönetim
Planı’na göre UNESCO Dünya Miras
Listesi’nde yer aldıktan sonra da alanı

korumak için Bursa Alan Başkanlığı
ve Bursa’daki diğer kurumlar tarafından çeşitli çalışmalar sürdürülmüştür. Bursa Alan Başkanlığı tarafından
alandaki okullarda UNESCO Dünya
Mirası Bursa üzerine bilgilendirme
sunumları, Patrimonito etkinlikleri,
Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursa’nın
UNESCO Dünya Mirası olmasının
yıldönümü etkinlikleri, kapalı ve açık
alanlarda sergiler yapılmıştır. Ayrıca
Uzun Çarşı, Okçular Çarşısı, Sahaflar
Çarşısı ve Kayhan Çarşısı’nda düzeni
sağlamak amacıyla “Çarşı Kuralları”
oluşturulmuştur.
Günümüzde ise Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından UNESCO Dünya
Mirası Listesi’nde yer alan Hanlar
Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık tarihî alanları için hazırlanan
“Bursa (Hanlar Bölgesi & Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık Yönetim Planı”
revize edilerek 2021-2026 dönemini
kapsayan yeni Yönetim Planı, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nca kabul

edilmiştir. Hanlar Bölgesi’nde yönetim planına göre Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Bursa Alan Başkanlığı ve
diğer kurumlar tarafından koruma
çalışmaları devam edecektir.
Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil olduktan sonra odak noktası olarak öne çıkan Hanlar Bölgesi
için, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce
“Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı
Kentsel Tasarım Projesi Yarışması”
düzenlenmiştir. 15.09.2020 tarihinde
ilan edilen ve 15.01.2021 tarihinde
sonuçlanan yarışmada Tophane yamaçları ile Tarihî Hanlar Bölgesi’ni
bir bütün hâlinde ele alan ve bölgeyi
tamamen yayalaştıran Mimar Ece
Avcı’nın ekip başı olduğu 10 numaralı proje birinci olmuştur. Bursa
Büyükşehir Belediyesi tarafından
uygulaması yaptırılacak projede
yeşil alanlar, yaya yürüyüş yolları,
meydanlar, atölye mekânları gibi
öncelikle esnaflar ve yerli-yabancı
ziyaretçiler açısından işlevsel olarak
kullanılabilecek mekânsal tasarımların uygulanması düşünülmektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
yürüttüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Tarihî
Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin çevresindeki yapılardan arındırılması çalışmalarında bölgedeki kamulaştırma
ve yıkım süreçleri devam etmektedir.
Projenin aşama aşama uygulanmasıyla birlikte bölgedeki tarihî dokunun öne çıkarılarak bölgenin cazibe
merkezi olma özelliğinin arttırılması
hedeflenmektedir.
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-Hacı Bektaş Veli Yılı Vesilesiyle-

Şemseddin Mısrî’nin
Bize Tanıttığı Bursalı Bektaşîler
Giriş

İ

nsanlığın tarihi ile dinlerin tarihi
iç içe olduğu gibi dinlerin tarihi
ile mezhep ve tarikatların tarihi
de sarmaş dolaştır. İnsanoğlunun
en mühim özelliklerinden birisi, aynı
metinden farklı anlamlar çıkarma
gücü olduğu için, dinî metinlerdeki
/ mukaddes kitaplardaki ifadeleri
farklı yorumlama faaliyeti, mezhep
ve tarikatların doğuşunun birinci
sebebi olarak ele alınabilir. Bundan
dolayı “Mezhebi ve tarikatı olmayan
din yoktur.” cümlesi hakikatin ta
kendisidir. Fakat bu farklı görüşler
çoğu zaman “ılıman” bir çizgide
yürürken, bazen çok uç noktalarda
dolaşmakta, maksadı aşan yorumlarla, aslında fikir özgürlüğüne hizmet
etmesi gereken “yorum hürriyeti”
sert münakaşa ve kavgalara sebep
olmaktadır. Söz konusu tartışmalar
bir müddet sonra hak mezhepler
/ batıl mezhepler, hak tarikatlar /
batıl tarikatlar (Batı dünyasında
Ortodoks/heterodoks) terimlerini
gündeme taşımakta, konu mezhep
savaşlarına kadar uzamaktadır.
Bizim Osmanlı dönemi din ve kültür tarihimizde bu tartışmaların en
önünde olan iki akım ise mezhep olarak Şiilik, tarikat olarak Bektaşilik’tir.
Siyasî ilişkilere paralel olarak bazen
şiî-sünnî ateşi alevlenmiş bazen Bektaşî-Nakşî tartışmaları kızışmıştır.
Şimdilik mezhep konusunu bir tarafa
koyarak tarikat konusuna gelelim.
Hacı Bektaş Veli, Selçuklular döneminde; XIII. yüzyılda Türkistan’dan
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Mehmed Şemseddin Ulusoy

Anadolu’ya gelen yüzlerce dervişten
biridir. 750 sene önce vefat ederek,
bugün kendi adıyla anılan Nevşehir’in
Hacıbektaş ilçesinde defnedilmiştir.
Tarikatlar tarihi açısından XII-XIII.
yüzyıllar çok önemlidir. Çünkü tarikatların kurucu şahsiyetleri olarak
kabul edilen mutasavvıfların çoğu
bu yüzyıllarda yaşamıştır. Ebu’l-Vefa
Bağdadî, Ahmed Yesevî, Abdülkadir Geylanî, Ahmet Rifâî, Mevlânâ

Celâleddin, Necmeddin Kübra, Ömer
Halvetî... Bu şahsiyetlerin hiçbiri tarikat organizasyonu oluşturmak için
faaliyet göstermiş değildir. Yaptıkları
sadece üstadlarından öğrendiklerini
kendi kabiliyetleri oranında geliştirerek etraflarında halkalanan insanlara
bazen yazdıkları eser bazen de yaptıkları sohbet yoluyla ve örnek davranışlarıyla birlikte sunmalarıdır. Onlardan bazılarının isimlerine nispet

edilerek daha sonraki yıllarda tarih
sahnesine çıkan tarikatlar; din, kültür
ve sanat tarihimizin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır: Vefâiyye, Mevleviyye, Kübreviyye, Kâdiriyye, Halvetiyye,
Rifâiyye, Yeseviyye, Nakşibendiyye...
İnsanlar gibi devletlerin ve kurumların da bir kader çizgisi vardır. Tarikatlar da bu kanuna tabidir. Bazı tarikatlar İslâm dünyasının her kıtasında
var olurken, kimi tarikatlar daha
yerel kalmıştır. Bazı sûfiler siyasî
mekanizma ile sıcak ilişkiler içinde
olurken bazıları “el-muhalif daima”
sancağını ısrarla ve inatla taşımıştır.
Kimisi şeyhlik postunda şahlık rüyaları görürken kimisi inziva köşesinde
gayb erenleri ile sohbete dalmayı
tercih etmiştir.
Bu açıdan Osmanlı sınırlarının dışına
çıkamayan Bektaşiliğin tarihine bakılırsa şu “fotoğraf”lar çekilebilir:
1. Tarikat, kurucu kabul edilen Pir’in
vefatından 2-3 asır sonra özellikle
ikinci pir kabul edilen Balım Sultan
ile (ö. 1516) tarih sahnesine çıkmıştır.
2. Balım Sultan 1501 tarihinde devletin tercihi ile Balkanlarda Dimetoka
Bektaşî Tekkesi’nden Hacı Bektaş Veli
Dergâhı’nın başına geçmiştir.
3. Bu yıllar, aynı zamanda iki Müslüman Türk devleti olan Osmanlı-Safevî ilişkilerinin sıkıntılı dönemidir.
Burada da konumuz açısından dikkati çekici durum şudur: Safeviyye
aslında sünnî bir tarikat iken zaman
içinde şiîleşmiş ve İran’da yönetime
el koymuştur.
4. Safevîlerin Osmanlılara yenilmesi
bir dönüm noktası olmuştur. Dolayısıyla mezhep ve tarikat konularındaki
hassasiyetler önceki yıllardan daha
farklı olarak ele alınacak, değerlendirmeler farklılaşacaktır.

5. Osmanlı tarihi açısından Bektaşiliğin en dikkat çeken yönü ise Yeniçeri
ordusuyla kurdukları gönül bağıdır.
Bu iki kurum, yani tarikat-ordu ilişkisi zaman içinde o kadar ileri gitmiştir
ki bazı kayıtlarda Yeniçerilerin adı
“Tâife-i Bektâşiyân”, ordudaki rütbelerin adı “Silsile-i tarik-i Bektâşiyân”
olabilmiştir. Bunun için, özellikle
XVII.-XVIII. yüzyıllarda Yeniçeri forsunu kullanan tarikat “altın devri”ni
yaşamıştır denebilir. Bu dönemde
farklı tarikatlara mensup tekkelere el
koyma gibi “çizmeden yukarı çıkma”
işlerinin de faili olmuşlardır.

Ve 1826

Üç kıtanın bazı bölümlerini hâkimiyeti altına alan ordunun önemli
bir kanadını Yeniçeriler meydana
getiriyordu. Fakat zamanla bu kurum
ile sarayın arası açılmaya başladı.
Sıkıntılar devam edince üst yönetim,
kaldırılmasını, ordunun lağvedilmesini düşünmeye başladı. Fakat “elinde
silah olan”, istediği padişahı istediği
zaman tahtından eden bir teşkilatı
kapatmak kolay değildi. Bunun için
Sultan II. Mahmud dönemini beklemek gerekiyordu.
Burada bizi ilgilendiren konu Bektaşilik. Devlet iki kurum arasındaki
gönül bağını çok iyi bildiği için ordu
ile birlikte tarikatı da yasakladı. Bazı
tekkelerini başına yıktı bazı şeyhlerinin kellesini aldı, bir kısmını sürgüne
gönderdi. Osmanlı Devleti bu tavrıyla
ilk ve son defa bir tarikatı yasaklıyordu. Bu arada, her zaman olduğu gibi
“kurunun yanında yaş da” yanıyordu.
Kötü niyetli muhbirler yüzünden
Beşiktaşî olanlar “Bektaşî’dir!” gerekçesiyle hesaba çekilebiliyordu.
Üst yönetim bu büyük mücadeleyi
sürdürürken bir soruya daha cevap

bulmalıydı: Hacıbektaş Dergâhı
başta olmak üzere mevcut tekkeler
hangi tarikata devredilecekti? Devlet
burada Nakşibendiliği tercih etti.
Şu gerekçe ile: “Hacı Bektaş Veli ve
Bahauddin Nakşbend Türkistanlıdır.
Yani ikisi de Ahmed Yesevî yolundan
nasiplenmiş; Buhara, Bursa, Bosna
güzergâhında talip olan gönülleri
aydınlatmış kardeş iki tarikattır.
Birinden alıp öbürüne verelim, tercihiyle devlet, Bektaşîlerin de “hiza”ya
girmesini, merkezî otoriteye kafa
tutan bir çizgiden uzaklaşmasını
öngörüyordu.
Bu formül tuttu mu? Tutmadı. Çünkü iki kardeş arasında derin fikir
ayrılıkları / neşve farklılıkları vardı.
Tarikatların âdab ve erkânları birbirinden çok farklıydı. Ama “zor oyunu
bozar.” Devlet bu işin üstüne çok sert
tedbirlerle gittiği için en azından çeyrek yüzyıl, Bektaşîler yutkunarak da
olsa, kerhen de olsa bu işe “eyvallah”
demek zorunda kaldılar. Daha sonra
“Tarîk-i Nâzenîn” şemsiyesi altında
kendilerini göstermeye ve seslerini yükseltmeye başladılar. Bu süre
geçtikten sonra yani Abdülaziz ve II.
Abdülhamid döneminde tarikatın
lehinde, aleyhinde kitaplar yayınlandı. Bektaşî meşrep insanlar, tarikatın Hurûfîlik gibi batıl tarikatlara
benzemediğini, 12 İmam Ehl-i Beyt
muhabbeti hariç diğer tarikatlardan
pek farkı olmadığını savunurlarken
bazıları da tarikatın dinî ilkelerin çok
uzağına düştüğünü, haram ve helal
sınırlarını zorladığını delilleriyle anlatmaya çalıştı.
II. Meşrutiyet döneminde tarikatla
ilgili yasağın kalkması için ilgililer
çok uğraştılarsa da buna muvaffak
olamadılar. Ama Babıâli, Bektaşî dergâhlarının açılmasına, kitap ve dergi
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yayınlamalarına göz yummuştur. Kurtuluş
Savaşı’na diğer tarikat mensupları gibi
destek veren Bektaşilerle ilgili Cumhuriyet öncesindeki son tartışma Yakup Kadri
Karaosmanoğlu’nun Nur Baba isimli romanı sebebiyledir. Bir Bektaşî tekkesini ve
şeyhini anlatan bu roman ile alakalı tartışmalar süredursun, 1925 tarihinde bütün
tarikatlar yasaklanmış, bütün tekkeler ve
türbeler kapatılmıştır.

Bursa ve Şemseddin Mısrî

Bursa şehrinin kültür tarihini aydınlatan
ana kaynaklardan biri de Vefeyâtnâme’lerdir. Osmanlı yüzyıllarında Bursa’da
yaşayan ilim, irfan, fikir, sanat, siyaset ve
ticaret adamlarının hayatlarını ele alan
bu eserlerin son halkalarından biri de
Şemseddin Mısrî’nin kaleminden çıkmıştır.1 Bu eserlerde tanıtılan şahsiyetlerden
bazıları da Bektaşiyye tarikatına mensup
meslektaşlarıdır. Bursa tekkelerini ele alıp
inceleyen Yâdigâr-ı Şemsî isimli eserinde
şeyhlerinin hayatlarıyla birlikte genişçe
tanıttığı tekkelerden biri de Işıklar semtinde bulunan Ramazan Baba Dergâhı’dır.
Bu dergâhın bizzat tanıyıp görüştüğü
şeyhi, Süleyman Bey Baba’nın hayatı ve
hizmetleri için muhibbanından birinin
yazdığı metni aynen eserine aktarmıştır.2
Biz de oradan aktarıyoruz:

Şeyh Süleymân Bey Baba
(Ö. Bursa, 21 Ocak 1896)

Süleymân Bey Baba’nın terceme-i hâlini
ihvânından bir zât-ı muhterem, tarafımıza
tesyîr etmekle aynen tahrîr eyliyorum.
Mûmâ ileyh, Sultân Yıldırım Bâyezîd Hân
vüzerâsından meşhûr Hacı İvaz Paşa’nın
sülâlesinden olarak Bursa’da kadem-nihâde-i âlem- i şühûd olmuştur.
Hengâm-ı sabâvetinde Şerîf Hoca Mektebi demekle marûf mektepte o zamânki
tahsîl derecesinde istihsâl-i malûmât ile
berâber hatt-ı sülüsden ketebe ahz etmiş
ve hele hatt-ı ta’lîkte akrânına tefevvuk
eylemiş olduğu hâlde Mahkeme-i Şer’iyye
kalemine devâm ve epeyce bir zamân
kalem-i mezkûrda îfâ-yı vazîfeye ikdâm
ve muâmelât-ı şer’iyyeye iktisâb-ı vukûf-ı
tâm eyledikten sonra hizmet-i resmiyeyi
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1 Eserlerinden beş tanesi Osmangazi Belediyesi’nce 2021 yılında basılmıştır. Gülzâr-ı
Mısrî, Yadigâr-ı Şemsî, Bahar-ı Şemsî, Medâr-ı Şemsî, Devvâr-ı Şemsî. Dildâr-ı Şemsî ve
Mesârr-ı Şemsî daha önce basılmıştı. Geniş
bilgi için bk. M. Kara, Şiraze dergisi, sayı: 6,
Temmuz-Ağustos 2021.
2 Bursa Dergâhları, Yâdigâr-ı Şemsî, s. 334 vd.
(Bursa, 2021)

târik ve tarîk-ı ticârete sâlik olarak bir
aralık bezzâzlık ticâretiyle meşgûl olduğu
sırada Hisâr’da kâin urefâ-yı kâmilînden
ve meşâyih-ı Sa’diyye’den Şeyh Saîd ve
Hükûmet Caddesi’nde Ahmed Baba Efendilerin halka-i zikrine devâmdan hâlî
kalmamış ve Bursa’da Sekeleme nâm-ı
diğer Işıklar denilen mahall-i ferah-fezâda âsûde tarîkat-ı aliyye-i nâzeniyye
ricâlinden sâlifü’t-terceme Halîm Dede
Efendi’ye intisâb ve ikmâl-i tarîkat ile
istihsâl-i usûl u âdâb eylemiş ve âhiren
Dersaâdet’de Rûmeli Hisârı’nda Mahmûd
Baba Efendi’den 15 Muharrem 1273 târîhinde mücâz olmuştur.
Ba’dezîn meşâgıl-ı dünyeviyyeden destkeş-i vedâ olarak râh-ı erenleri ihtiyâr
ve bir müddet Hisâr’da kâin hânesinde
yetiştirdiği muhibbân u âşıkânıyla icrâ-yı
âyîni tarîkata ibtidâr ederek bu meyânda
sâika-i aşk u mahabbetle dergâh-ı mezkûr
civârında iştirâ eylediği arâzînin münâsib
mahalline mikdâr-ı kâfî odayı hâvi hânkâh
tarzında bir mihmânhâne inşâ eylediğinden türbedârlığı bâ-mürâsele-i şer’iyye
uhdesine ihâle olunan Ramazân Baba
Türbesi’nin çerâğını uyandırmak ve levâzım-ı sâiresini îfâ etmek suretiyle hayli
zamân edâ-yı hizmete ihtimâm ve âyende
ve revendeye it’âm-ı taâm ve kâide-i mihmân-nüvîzîne ikdâm ederek muhibbânıyla
evrâd ü ezkâr-ı mahsûsasını ve duâ-yı dîn
ü devletini îfâ ve âdâb u erkân-ı tarîkatını
bi-hakkın edâ etmekte iken 5 Şabân 1313
târîhinde Cuma gecesi akşamla yatsı arasında bu tekkegâh-ı fenâdan göç gülbângını çekerek hânkâh-ı bekâ semtine revân
ve Zindankapı Kabristânı’nda vedî’a-yı
rahmet-i Rahmân olmuştur.
Semt-i bekâya azm eylediği târîhe kadar
beher sene Muharremde Hadîkatu’s-Sü’edâ3 kırâat ettirip yevm-i aşûrenin gecesinde lâ-ekall altmış sofra derecesinde meşâyıh u dervîşâna ve fukarâ ve gurabâya
mükemmel ü mükellef yemek yedirmek,
ferdâ-yı sabah namâzından sonra kırâat
eylediği mersiyyeyi müteâkib tabh u is3 Şair Fuzûlî’nin kaleme aldığı Kerbela ile
ilgili on bölümlük Türkçe kitap. Muharrem
ayında her gün bir bölüm okunarak 10
Muharrem’de tamamlanırdı. Nşr. Şeyma
Güngör, Ankara, 1987. Bugün bu geleneği
sürdürenler de vardır. Hüseyin Algül ile
birlikte hazırladığımız ve Üstad Niyazi
Sayın’a ithaf ettiğimiz Ehl-i Beyt-i Mustafa
Şehid-i Kerbelâ ve Mersiyeler isimli eser, 10
Muharrem 1442 (29 Ağustos 2020) günü
Üsküdar’da ikametine tahsis edilen dergâhta kendilerine takdim edilmiştir.

hitâben, “Oğlum, gelecek sene bu fakîr Dervîş Süleymân’ı
artık duâdan ve hayr-ı himmetten ferâmûş etmemenizi
cümlenizden niyâz ederim” dedikleri ve fi’l-vâkî altı mâh
sonra göçtükleri sîkadan menkûldur.
Sinni yetmiş beşi mütecâviz olduğu hâlde hangâhdan
mâşiyen her Cuma günü berây-ı edâ-yı salât Hazret-i Emîr
Câmi-i Şerîfi’ne ve eyyâmı sâirenin mevsim-i sayfında (yaz
aylarında) haftada bir def’a da bazen derûn-ı şehre azîmet
ü avdet eder.
Uzunca boylu, hafîfü’l-lihye, değirmi çehreli, beşûşü’l-vech, kalîlü’l-kelâm, mütevâzi olup bir delîle müstenid olmayan uygunsuz sözleri redd eder ve etvâr-ı hasenesiyle
hatta gayr-ı müslimin bile mazhar-ı hürmeti olur. Ve hiçbir
evrâka “baba” diye imzâ vaz etmeyip tevâzuan Dervîş
Süleymân tahrîriyle iktifâ eyler, itirâz edenlere “dervîş
olalım, dervîş” der idi.
Bu’diyyet-i mesâfeye za’f-ı sıyâm inzimâmıyla Ramazân-ı
şerîfte leylen câmiye gitmeye kudreti olmadığından sadâ-yı hoş elhâna mâlik imâm tutar, civârda bulunan ahâlî
de gelip orada terâvîhi edâ ederlerdi.
İrtihâline dâir muhibbânı tarafından tanzîm olunmuş
olan târîh, ahvâl-i sâiresini muhtevî olmakla ber-vech-i zîr
terkîm olundu:
Ey giden nehc-i rızâda şer’-i enver semtine
Uğra tazîm ile bu kabr-i mutahhar semtine

Hacı Bektaş-ı Veli ile Sarı Saltık Gazi'yi tasvir eden
1651 tarihli çizim ( Dr. Mehmet Tütüncü Arşivi)

tihzâr olunan aşûreden dahî tatmadık kimse bırakmamak
âdetini âtîde beyân edilecek esbâbdan nâşi bir def’adan
mâ’adâ terk eylememiştir. Arâzîsinde kemâl-i mihen ü
meşakkatle yetiştirdiği envâ-ı meyveden ve mahsûlât-ı
sâireden yedirmedikçe ve behemehâl nezdine gidenlere
“Burası uzaktır, gelmeye kadar karnınız acıkmıştır” diyerek lokma ettirmedikçe müsterih olamazdı.
İrtihâlinden bir gece evvel icrâ eylediği vasiyyet meyânında sâlifü’l-beyân Halîm Dede’nin kabri yanına defîn
edilmesini tavsıyye eylediği hâlde hılâf-ı vasiyyet olarak
Zindânkapı Kabristânı’na tevdî küstâhlığında bulunan
muhibbanından bir iki kişi dahî pek az müddette kimi
müntehiren ve kimi mütesâ’ilen kat-ı alâyık-ı dünyeviyye
etmişlerdir.
Civâr-ı hangâhta mekteb4 inşâ edilmiş olması üzerine
hâsıl olan gayrılık meyânında bazı kimselerin geceli gündüzlü hangâh arâzisindeki mahsûlâta taarruz etmelerinden dilgîr olarak ve fakat bir gün şikayette bulunmayarak
dergâha bir bekçi ikâmesiyle bir müddet âsûde olmak
üzre Dersaâdet’e azîmet ve birkaç mâh mikdârı ikâmetten sonra avdetle doğruca Hisâr’daki hânelerinin birine
nüzûl eder. Ancak Muharrem (ayı) karîb (yakın) olmak
ve ilcâat-ı hâl nâmüsâid bulunmak hasebiyle Nalbantoğlu
Mahallesi’nde kâin hânesinde icrâ-yı âyîn-i tarîkat eden
meşâyıh-ı Sa’diyye’den Hacı Mehmed Bey’in hânesinde
kırâat-ı Hadîkatü’s-Sü’edâ’yı tensîb ederek ol vech ile
huzûruyla kırâat ve ba’del-ikmâl Hadîkahân olan zâta
4 Işıklar Askerî Lisesi.

Nesl-i el-Hacı İvaz Paşa iken bu pâk-zâd
Terk edip âlâyişi gitti Kalender semtine
Emr-i bi’l-ma’rûf gözler mürşid-i yektâ idi
Gitmemişti nehy-i münker semtine
İhtirâm eylerdi erbâb-ı dile ez-cân u dil
Cezb-i kalb eyler idi sıbt-ı peyâm-ber semtine
Nüvîşte-i ukbâyı ber-dûş eyleyip ihlâs ile
Tekke-i âl-i âbâya gitti Haydar semtine
El çekip dâr-ı fenâdan eyledi azm-i sefer
Hazret-i Pîr-i Velî Bektâş-i server semtine
Nâili, Sâmî, Rızâ târîh-i tâmın yazdılar
Hey Süleymân Bey Baba göçtü erenler semtine
1313

Mûmâ ileyhin irtihâlinden sonra mahdûmu asker-i şâhâne zâbitânından Kol Ağası Cerrâh Tevfîk Efendi tarafından arâzisi satılmış, zâviyenin hâli mahv olmuş, bilâhire
o civârda muhâcirîn iskân edilmekle mahalle hâlini almıştır. Seyyid Baba Dergâhı faslında terceme-i hâli beyân
olunan Şeyh Sâbit Efendi, Ramazân Baba Zâviyesi’nin
tarafından inşâ olunmak üzre uhdesine tevcîh edilmesini
istidâ etmekle 12 Muharrem 1315 târîhli i’lâm-ı şer’î
mûcibince zâviye-i mezkûre meşîhatını sâlifü’z-zikr Ahmed Efendi mahlûlinden tevcîh olunarak birkaç hücre
ile bir tevhîdhâne binâ edilmiş, mûmâ ileyhin 24 Zilhicce
1329 târîhinde vukû-ı vefâtıyla uhdesinde bulunan cihât
gerçi birkaç evlâd-ı zükûru var ise de nâ-ehil olduklarından tevcîh olmamış.
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Çarşambalı Ârif Bey’in celî sülüs “Yâ Hazret-i Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî kaddesallāhu
sırrahü’l-âlî” istifi (Necmettin Okyay Koleksiyonu)

Geçenlerde Dersaâdet’de Cellâd
Çeşmesi civârında meşâyıh-ı Şabâniyye’den Şeyh Necîb Efendi’nin mahdûmu Ferîd Efendi’ye tevcîh edilmişti.
Fakat mûmâ ileyh henüz berâtını
istihsâl edememiş ve zâviye-i mezkûre de günden güne harâb olarak hâl-i
sâbıkını bulmuştur.
Dergâh-ı mezkûrenin arsası satılmış,
türbe münhedim (yıkılmış) olmakla,
mezârlar da kaybolmuştur. Hâricindeki taşlar da ziyâ’a uğramıştır.5

5 Tekke mevcut değildir. Arsası, Işıklar
Askerî Lisesi tarafından uzun yıllar
kullanılmıştır. Şimdi Jandarma Meslek
Yüksek Okulu olarak hizmet vermektedir (2021). Geniş bilgi için bk. M. Kara,
Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, Bursa,
2017.
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Diğer Bektaşîler

Osmanlı yüzyıllarında bu şehirde
birçok Bektaşî meşrep insanın yaşadığı bilinmektedir. Kimi derviş kimi
muhibban kimi dede-baba olarak bu
kültürü teneffüs etmiş, o neşve içinde
dinî hayatla irtibat kurmuş, kültür-sanat hayatına omuz vermiştir. Şemseddin Mısrî’nin Bahar-ı Şemsî isimli
eserinde yer alan cümleleriyle bunlardan iki tanesini daha tanıyalım:

Nâil Efendi
(Ö. Bursa, 23 Ekim 1922)

Mûmâileyh Trabzon’da 1263 târîhinde Derviş Alizâde Haşim Efendi’nin
sulbünden âlem-i vücûda gelmiş.
Mebâdî-i ulûmu memleketinde tahsîl
ederek pederinin irtihâline binâ’en
Samsun’a azîmet ve oradaki taʻal-

lukâtının himâyesine dehâlet eylemiş.
Pederi Mehmed Efendi nâm zâtdan
Arabî ve Dağıstan’lı bir kadıdan da
lisân-ı Fârisî tahsîl ile Muhâsebe kalemine devâm ve bir aralık müfettiş
Bursalı Sıdkızâde Ali Rıza Efendi’nin
maʻiyetinde bulunarak bir hayli müteferrik hidemât-ı devletde îfâ-yı vazîfe
etmiş. 1297 târîhinden sonra Balıkesir’de Tahrîrât müdürlüğüne ve bi’lâhare vergi idâresine nakl-i memûriyet
eylemekle Bursa Vergi reji muʻâvinliğine tayîn ve 1322’de Çanakkale
Reji müdüriyetine nasbolunmuş ve
bir sene sonra tekâüdlüğünü (emekliliğini) taleb etmekle Bursa’ya avdet
eylemiş. Bir aralık Bursa Muhâcirîn
iskân komisyonu riyâsetinde fahriyen
bulunmuş. Ve mahdumu (oğlu) Ruhi
Beyin Uşak Duyûn-ı umûmiye müdüriyetinde bulunması mülâbesesiyle
oraya azîmet eylemiş ve tekrâr Bursa’ya avdet eylemişdi. Hatta avdetden
haberim olmadığı hâlde Cuma günü
dergâha gelmeleri üzerine, izhâr-ı
memnûniyet etmiş isem de:
“Âh şeyhim bir iskelet olarak kalıbı
ancak getirebildim” diye râhatsızlığını îmâ etmişdi. Filhakîka on beş
gün sonra 2 Rebiülevvel 1341 ve
12 Haziran 1339(1922) târîhinde
mübtelâ olduğu kalp hastalığından
irtihâl-i dâr-ı bekâ etmişdir. Hazret-i
Emir rehgüzârında Kaşıkçızâdeler
kabristânında ihtifâlât-ı lâyıka ile
cenâzesi götürülerek vedîa-i rahmet-i
ilâhiyye kılınmıştır.
Mûmâileyh edîb, vakûr, halîm, sabûr,
mütevâzı olup hiçbir gûnâ mâlâyaʻniyle iştigâl etmez. Dâimâ sohbeti,
muhabbet-i Ehl-i beyt-i Resûlullah
ve hakâ’ik-ı sûfiyyeye dâ’ir idi. Ramazan Baba nâm mahalde îfâ-yı
vazîfe-i meşîhat eden İvaz Paşazâde
Süleyman Bey Baba nâm zâta bîat ve
onun telkînâtıyla vâkıf-ı esrâr-ı tarîkat olmuşdu. Ahîren kendisi tarîk-ı
Bektaşiyye’den ahz-ı hilâfet etmiş
ise de iki zâtdan gayrıya iʻtâyı nasib
etmemişdir. Meşîhatını (şeyh olduğunu) kimseye izhâr etmezdi. Müteşerriʻ(dinî ilkelere bağlı) olup Ramazan-ı
Şerif’de ekser evkâtı (zamanı) Câmi-i
Kebîr’de geçerdi. Ve hatm-i Kur’ân’ı
severdi. Tabîat-ı şiʻriyyesi (şâir) olup
Murad Emrî Efendi’nin tabʻ etdirdiği
Divan’ının6 tashîhi bütün mûmâileyhin âsâr-ı kalemiyesidir.
6 Nşr. İbrahim Öztahtalı, Yıldırım Belediyesi, Bursa, 2016.

Ramazan Baba Bektaşi Dergahı'nın bulunduğu Işıklar Askeri Okulu

Tab’ına (Divan’ın basılmasına) şu tarihi söylemiştir:
Habbezâ Emrî Efendi tahsîn edip bir yâdigâr
Eser-i eslâf üzre yazdı böyle bir raʻnâ eser
Etdi imdâd çârde maʻsûm-ı pâk târîhine
Tabʻolundu Emrî’nin dîvânıı zîbâ muʻanber
1330

Şimdiye kadar topladığı enâfis-i âsâr-ı eslâfı câmi mecmûʻasıyla kendi âsârı olan bir takım manzûmeleri hâin Yunan’ın Uşak’a hücûmu esnâsında îkâʻ ettiği harîk (yangın)
dolayısıyla yanmış. Ve teessürünü her dâim izhâr ederdi.
Birkaç târîh, Süleyman Bey Baba hakkında müşterek söyledikleri târîh mazbûttur. Silsilename-i tarîkatı hâvî bir
eseri nasılsa mahfuz kaldığından mahdûmu Rûhî Bey’in
nezdindedir. Şu târîhi, (mezar) taşına hakkolunmak üzere
söylemişdim. Fakat mezarı yaptırılamadı.

Vâsıf Efendi
(Ö. Bursa, 20 Ağustos 1864)
Mûmâileyh Bursa Evkâf ketebesi mütebahhirânından
olup 17 Rebiülevvel 1281 târîhinde vefât etmiştir. İsmail
Hakkı (Bursevî) hazretleri dergâhı civârındaki mekteb
sâhasında medfûn ve sâlifü’t-terceme Sirozî Süleyman
Baba Efendi’ye makrûndur. Tabîat-ı şiʻriyyesi olduğu
gibi hâzır cevâb nüktedân bir zât-ı fâiku’l-akrân imiş.
Ramazan Baba (dergâhı) şeyhi Halil Baba’ya söylediği
târîhinden başka eseri elime geçmedi. Ezhâr-ı Şemsî’ye
de9 dercetdim. Târîh şudur:
Bir zamân bu zât bu dergâhda olup Dede
Çok çerâğ uyandırıp gösterdi râh-ı müstakîm
Hacı Bektâş-ı Velî erkânını icrâ ederek
Olmuşdı nice dem post-ı reşâdette mukîm

Bende-i Hünkâr Bektâş çâker-i Âl-i abâ
A’nî kim Nâil Efendi tuttu Hak’dan yana rû

Gûşuna irdi nefîr-i irci’î âvâzesi
Çekdi gülbangını hemen ma’bûduna olub azîm

Hânedân-ı Mustafa’ya âşık-ı şeydâ idi
Hubb-ı Hayder’den meşâmı çünki almış idi bû

Câygâhı ola meydân-ı gülistân-ı cinân
Eyleye müstağrak-ı rahmet onu Rabb-i Rahîm

İrciʻî emri gelince Allâh eyvellâh deyub
Kıldı teslîm-i emânet etmedi hiç güft ü gû

Hâme yazdı Vâsıfâ târîh-i fevtin bâ-tamâm
Kıldı rûhun Hakka teslîm hû deyüb abd-i Halîm10
1268

Müfredât oldu terekküb eyleyen cism-i hurûf
Bist u heşt harfi dağıldı kalmadı hem sivü du
Çâr terk ile dedim târîh-i tâm Şemsî ona
Gitti lâhut bezmine Nâil Efendi Hak deyu
1341
Mumâileyh, Işıklar’da Süleyman Baba, Hadika’yı7 bu zata
okutur, aşr-i Muharrem’de (10 Muharrem’de) Mersiye’yi
bizzat kendisi okurdu. İtikadı muvafık-ı hakikat olup bazı
Berrânîlere, Hurûfîlere karşı iğbirârını (tepkisini) izhâr
ederdi.8
7 Kerbela olayı ile ilgili Fuzulî’nin meşhur eseri kastedilmektedir.
8 Bahar-ı Şemsî, s. 64-66.

Cumhuriyet döneminde Bursa’da yaşayan Bektaşilerin
hayat ve eserleri üzerinde araştırma ve inceleme yapmak
ayrı bir konudur.11

9 Şemseddin Mısrî’nin Bursalı şairleri anlattığı eseri.
10 Bahar-ı Şemsî, s. 137-138.
11 Bursa’da Bektaşi kültürü ile ilgili Salih Çift’in araştırmaları
vardır. Mesela bk. Osmanlılar Döneminde Bursa’da Bektaşî
Kültürü ve Bektaşî Tekkeleri, UÜİFD, c. 10, 2001.
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Bursa’nın Yunan İşgalinden
Kurtuluşu’nun İngiliz Görgü Tanığı:

Binbaşı H. G. Howell’in
Bursa’nın Kurtuluşu
ile İlgili Raporu
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S

evgili dostlar merhaba. Bursa
Günlüğü dergisinin 12. sayısında "Osmanlı Sarayı’nın
Buzcusu: Bursa’nın Kadim
Ailelerinden Buzcubeyler (Buzcular)
Ailesi” başlıklı yazımla sizlerle birlikte olmuştum. Bu sayıda ise “Yeşil Bursa”mızın Yunan işgalinden kurtuluş
sürecini ve bu sürecin görgü tanığı
olan İngiliz Binbaşısı H. G. Howell’in
raporunu sizlere paylaşacağım.1
Malumunuz olduğu üzere Osmanlı
Devleti’nin ilk başkenti, Ulu Şehir,
Yeşil Bursa’mız 8 Temmuz 1920’de
Yunan kuvvetleri tarafından işgal
edilmiştir. Yunanlıların Osman Gazi
Türbesi’ne hakarette bulunmaları,
Bursalıları ve Türk milletini derinden
üzmüştür. Öyle ki Meclis’te duygu
dolu anlar yaşanmış ve Meclis kürsüsüne 10 Temmuz 1920’de siyah örtü
(Puşide-i Siyah) örtülmüştür. Türk
ordusu, işgalden 2 yıl, 2 ay, 2 gün sonra 11 Eylül 1922’de Bursa’yı Yunan
işgalinden kurtarmış ve Bursa’nın
işgali üzerine Meclis kürsüsü üzerine
örtülen siyah örtü de kaldırılmıştır.2
Büyük Zafer’den sonra Yunan ordusunun var gücüyle İzmir’e doğru kaçışı
sırasında içinden veya yakınından
geçtiği hemen her yeri ateşe vermekte oluşu, Bursa’nın da böyle bir
felaketle karşılaşması olasılığını gündeme getirmiş bulunuyordu. Bursa,
yakılıp yıkılmaktan kurtarılmalıydı
ama nasıl?3 Bursa’nın Yunan barbarlığının yıkım ve kıyımından kurtarılabilmesi için özel veya resmi kişi veya
kurumlarla, İtilaf (Anlaşma Devletleri
ya da Müttefik Devletler) Devletleri’nden Fransa’nın önemli çabalar
harcadığı bir gerçektir. Özellikle 1919
yılı başlarından itibaren Bursa’da
bulunan Fransız temsilcisi Binbaşı
1 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.
Behçet Kemal Yeşilbursa, “The Liberation of Bursa from the Greek Occupation according to Account of a British
Eyewitness, 10 11 September 1922”,
Tarihin Peşinde: Uluslararası Tarih ve
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014(11).
2 Bursa’nın işgal ve kurtuluş süreci ile
ilgili daha geniş bilgi için bkz. Saime
Yüceer, Bursa’nın İşgal ve Kurtuluş
Süreci, (8 Temmuz 1920-11 Eylül 1922),
(Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları,
2001).
3 Bkz. Saime Yüceer, “Kurtuluş Sürecinde Bursa’nın Yakılması Olayı”, Bursa
Günlüğü, Sayı: 3 (Eylül 2018).

Yunan askerleri Ulu Camii önlerinde

Yunan askerleri Belediye binası önünde, 6 Mart 1922

Brissot ile Konsolos Mösyö Kocher’in,
Bursa’nın yakılıp yıkılmadan Türk
kuvvetlerine teslimine içten çabaları
saygıyla anılmaya değer.
Bursa’da Yunan zulmünden kaçarak
İstanbul’a sığınan bir grup Bursalı 1
Eylül 1922’de Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne (TBMM) bir telgraf çekerek, Bursa’nın yakılıp yıkılmaktan
kurtarılabilmesi amacıyla bazı önerilerde bulunmuşlardır. Önerdikleri
önlem, Binbaşı Brissot’un emrine
yeterli bir güç ve yetki verilmesini
içermekteydi. Mümtaz Şükrü Eğilmez
de anılarında, Yunan ordusunun çekilişi sırasında kalkıştığı tahrip ve yakma gibi birtakım davranışların Binbaşı Brissot ve Jandarma Komutanı
Yüzbaşı Hasan Bey’in çabalarıyla önlendiğini anlatmaktadır. Öte yandan
Konsolos Mösyö Kocher’in de Bursa’yı kurtarmak için ne denli çırpındığı, bu konudaki resmi raporlarda yer
almaktadır. Yunanlıların giderayak
Bursa’daki Fransız Konsolosluğu’n-

da yangın çıkarmaya kalkışmaları,
Bursa’daki Fransız görevlilerinin tutumlarından hoşlanmadıklarının bir
belirtisi olmalıdır.
Bu arada 7 Eylül’de TBMM’de yapılan görüşmeler sonunda, Yunan
barbarlığının önlenmesi için İtilaf
Devletleri’ne bir çağrıda bulunulması
kararlaştırılmıştır. TBMM, dünyaya
bu tarihsel uyarısını yaparken, Lord
Curzon da İngiltere’nin Atina Büyükelçiliği’ne “Bursa’yı yakmak gibi
canice bir çılgınlık” yapılması olasılığına karşı Yunan Hükümeti’nin en
ciddi biçimde dikkatinin çekilmesini
istemiştir. TBMM’nin İzmir’in yakılıp
yıkılmasına kadar çağrısının herhangi
bir yararı olmamışsa da İtilaf Devletleri tarafından oluşturulan komisyonun kararlı tutumu, 10 Eylül akşamı
Uludağ’dan Bursa’ya inen çetelerin
çabalarıyla ve Türk ordusunun zamanında ulaşması sonucunda Bursa
yakılıp yıkılmaktan kurtarılmıştır.
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Yunan Başbakanı Venizelos'un oğlu
Sofokles, Osman Gazi Türbesi'nde

TBMM’nin çağrısı ve Bursa’daki
Fransız Konsolosu’nun uyarısı üzerine İstanbul’daki İtilaf Devletleri
Yüksek Komiserleri, Bursa’ya, İtilaf
Devletleri subaylarından oluşan
bir karma kurul gönderilmesini ve
şehirde güvenliğin Türk ordusu gelene kadar bu kurulca sağlanmasını
kararlaştırdı. 8 Eylül’de İstanbul’daki
İngiliz Yüksek Komiseri Sir Rumbold,
Lord Curzon’a gönderdiği telgrafta
bu durumu şöyle ifade etmiştir:
“[Bursa’nın da] Yunan askerlerince
boşaltılması sırasında Eskişehir ve
Uşak’ın akıbetine uğrayacağından
korkulması için neden vardır. Böyle
bir eylemin, hele Yeşil Cami’ye zarar
verilmesinin akıl almaz çılgınlığı ve
bütün Osmanlı Türklerince böylesine
derin bir saygı duyulan bir kentin
vahşice tahrip edilmesinin doğuracağı dehşetli sonuçlar üzerine parmak
basmaya ihtiyaç duyuyorum. Böyle
bir felaketi önlemek için manevi etki
kullanmak üzere üç İtilaf subayından
oluşan bir kurulun Bursa’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Bu konuda Yunan Hükümeti’nin en
sert biçimde uyarılması gerektiğini
düşünüyorum. Bu yönde, buradaki
Yunan Yüksek Komiseri’yle de konuşmuş bulunuyorum. Yunanlıların
kendi eylemleri, böyle misillemeye
çağrı çıkaracak biçimde olursa bağlaşık kuvvetler (İngiliz, Fransız, İtalyan
askeri birlikleri), azınlıkların yazgı44 Bursa Günlüğü

sından sorumlu tutulamazlar.”4
Görüldüğü gibi İngiliz Yüksek Komiseri, Yunan barbarlığının süregelmesi
hâlinde, ilerleyen Türk ordusunun
yerli azınlıklara karşı misillemeye
girişmesinden kaygı duymaktaydı.
İtilaf Devletleri’nin İstanbul’daki Yüksek Komiserlerince, İngiliz Binbaşısı
Howell, İtalyan Yarbayı Ciampi ve
Fransız Yüzbaşısı Oliveur’den oluşturulan bir askeri kurul, 10 Eylül’de,
Yunanlıların çeşitli engellemeleriyle
karşılaşmış olmasına karşın Bursa’ya gelerek görevine başlamıştır.
Kurul’un İstanbul’dan Bursa’ya değin
ve Bursa’da bulunduğu süre boyunca
tanık olduğu olaylar, İngiliz Binbaşı
H. G. Howell’in 15 Eylül 1922 günlü
raporunda ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. Bu raporun özeti şöyledir:5
Bursa’nın yakılmasını önlemek ve
kentin Türk ordusuna teslimini sağlamak amacıyla birer Fransız, İngiliz
ve İtalyan subaylarından kurulu
heyet, 10 Eylül günü, saat: 9.15’te
Sepoy adlı bir gemiyle İstanbul’dan
yola çıkmış ve saat 12.30’da Mudanya’ya gelmişti. Oradaki Yunan askerlerinin çıkardıkları bazı güçlüklerle
karşılaştıktan sonra, Binbaşı Howell,
aynı gün saat 15.30’da Bursa’ya
yola çıkmıştı. Mudanya bir ana-baba
günü yaşıyordu. Kasaba göçmenlerle
doluydu. Yunan subayları büyük bir
korku içindeydi. Yollar tıkanmıştı.
Herkes kendi başının derdine düşmüştü. Bursa yolu boyunca bütün
köyler alevler içindeydi ve bunlar
kaçan Yunanlılar tarafından ateşe
verilmişti. Bir Yunan subayı da bunu
İngiliz subayına böyle söylemişti.
Yarbay Ciampi, Binbaşı Howell ve
Yüzbaşı Oliveur’den kurulu müttefik
askeri heyeti, saat: 17.00 sularında

4 İngiliz Millî Arşivi, FO371/7898/
E10383/27/44, From Sir H. Rumbold
to Lord Curzon, 25 September 1922.
5 FO371/7898/E10383/27/44, “Report
on the Turkish Nationalist Offensive
in Anatolia” by Major H. G. Howell, 15
September 1922. Bkz. Behçet Kemal
Yeşilbursa, “The Liberation of Bursa
from the Greek Occupation according
to Account of a British Eyewitness, 10
11 September 1922”, Tarihin Peşinde:
Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014(11). B. N. Şimşir,
İngiliz Belgeleriyle Sakarya’dan İzmir’e,
1921-1923, (Ankara: Bilgi Yayınevi,
2016).

Bursa’ya 3 mil uzaktaki Yunan karargâhına gelmişti. Yunan kumandanı
General Soumelas’tan Bursa’nın güvenliği için garanti istemişlerdi ama
Yunan generali bunu reddetmişti.
Yüzbaşı Oliveur, Bursa’yı geçici olarak
korumak için Mudanya’dan bir Fransız taburu getirmeyi teklif etmiş ama
Soumelas, Mudanya’yla haberleşmenin kesik olduğunu söylemişti. Yunan
karargâhında, generalden aşağıya
doğru herkes büyük korku içindeydi.
General Soumelas’tan Bursa’nın korunması için bir garanti alamayan
heyet, bu defa şehirdeki Mevki Kumandanı Albay Ciola-Kapulo’ya başvurmuştu. Heyete iki müttefik yüzbaşısı ile Bursa’daki Fransız Konsolosu
da katılmışlardı. Bu altı kişilik heyetin, Bursa’nın güvenliği için istediği
garantiyi Mevki Kumandanı da reddetmişti. Albay Ciola-Kapulo, Bursa’yı
10 Eylül günü, akşam saat: 20.00’de
boşaltmaya başlayacaklarını, Anadolu
Oteli’ne6 gelip şehri resmen müttefik askeri heyetine teslim edeceğini
bildirmişti. Bu arada Türk çeteleriyle
Yunanlılar arasında Bursa’nın güney
kıyısında çarpışmalar başlamıştı.
Bursa’daki Yunan albayı acıklı bir durumdaydı. Şaşkın ve ümitsiz bir hâle
düşmüştü. Bursa’daki yabancılarla
Hıristiyanlar Fransız-İspanyol konsolosluklarına, Anadolu Oteli’ne vb. toplanmışlardı. Saat 18.30’da Yunanlılar
Fransız Konsolosluğu’nun yanındaki
binayı ateşe vermişlerdi ve bunun
çok geç fark edileceğini sanmışlardı.
Ama ateş çabuk fark edilip söndürülmüştü. Yunanlılar aynı zamanda
Bursa’daki köprüleri uçurmuşlar ve
Rum Kilisesi’ni7 ateşe vermişlerdi. Bu
kiliseyle birlikte civardaki kırk kadar
ev yanmıştı.
Aynı gün saat: 19.00’da Yunanlılar
Bursa’dan çekilmeye başlamışlardı.
Bu arada Türk çeteleri yetişmişlerdi. Karşılıklı ateş başlamıştı. Hatta
otelin dışı bile tehlikeliydi. Türk
ahali de Yunanlıların çekildiklerini
anlayarak gösterilere başlamışlardı.
Saat: 20.00’de Yunanlılar Bursa’yı
tamamen boşaltmışlardı. Sokaklar,
bayraklı Türklerle doluvermişti.
Saat: 20.20’de Türk çeteleri komu6 Altıparmak’ta, sonra bir ara Turing
Otel adıyla işletilen, Madam Brotte’a
ait bina.
7 Bu kilise, Hisar’ın doğu eteğinde, bugün park hâline getirilen yerde idi.

tanı Püskülsüz (İsmail Püskülsüz
Efe), Anadolu Oteli’ne gelmişti.
Çeteler iyi savaşçıydılar, naziktiler
ve otelde Müttefik Heyet tarafından
kabul edilmişlerdi. Otele resmen
bayraklar çekilmişti. Püskülsüz’ün
adamlarından ikisi, az sonra, Fransız
Konsolosu’nun arabasıyla Bursa’nın
boşaltıldığını, Türk ordusunun öncü
kuvvetlerine haber vermeye gitmişlerdi. Saat: 20.45’te silahlar susmuştu. O gece Bursa Türkleri büyük
gösteriler yapmışlar, Müttefik Heyeti
de alkışlamışlardı. Halk, heyetin
Bursa’yı yakılmaktan kurtardığına
inanmıştı. Bütün Türk dükkânları
açılmıştı. Türk süvarileri, Mudanya
yoluna doğru geçip gitmişlerdi.
11 Eylül sabahı, saat: 9.30’da Albay
Nazif Bey8 kumandasındaki Birinci
Tümen, Bursa’ya gelmiş, biraz sonra da Üçüncü Kolordu Kumandanı
Şükrü Paşa9 şehre yetişmişti. Şükrü
Paşa Müttefik Heyeti kabul etmiş,
Bursa’da can ve mal güvenliğinin
sağlanacağını, Hıristiyanların zulüm
görmeyeceklerini söylemişti. Ayrıca
Şükrü Paşa, 11. Yunan Tümeni’nin
Mudanya’ya çekilme emri aldığını
ama oraya yetişemediğini, bu tümeni
esir etmeyi umduğunu açıklamıştı.
Gerçekten 11 Eylül akşamı ve 12
Eylül günü 11. Yunan Tümeni’ne
karşı Mudanya taraflarında şiddetli
top ateşleri yapılmıştı. 13 Eylül günü
Binbaşı Howell, Bursa’ya 700 Yunan
esiri ve aynı akşam 2.000 esir daha
getirildiğini görmüştü. Binbaşı bu
konuda şöyle demektedir: “Saat öğleden sonra 5.30’da 200 kadar Yunan
harp esiri geldi. Çoğu pek bitkindi.
Gösterinin en acıklı tarafı, esirlerin
yüzde doksan kadarının şapkalarını
çıkarıp ‘Vive Kemal!’ (Yaşasın Kemal!)
diye bağırmalarıydı. Bu halkın hoşuna
gitti. Esirler canlarını kurtarabilmek
için her şeyi yapabilecek bir sürü gibi
görünüyorlardı.”10
8 Abdurrahman Nazif Gürman, sonra
Orgeneral ve Genelkurmay Başkanı
olmuştur.
9 Şükrü Naili Gökberk, sonra Korgeneral
olmuştur.
10 Bursa’nın kurtuluş süreci ve Binbaşı Howell’in raporu hakkında daha
geniş bilgi için bkz. İngiliz Millî Arşivi,
FO371/7898/E10383/27/44, “Report
on the Turkish Nationalist Offensive
in Anatolia” by Major H. G. Howell, 15
September 1922.

Yunan askeri Işıklar Askeri Lisesi bahçesinde

Bursa’nın Yunan ordusu veya işbirliği
içindeki yerli Rum ve Ermeni çetelerince yakılamamış olmasının bir
önemli nedeni de 10 Eylül 1922 günü
saat: 15.00 sularında Bursa-Gemlik
karayolunu kesen ve buradan batıya
doğru ilerleyen Süvari Tümeni’nin,
Bursa’daki Yunan askeri varlığını
taktik bakımdan ciddi biçimde tehdit
edecek duruma gelmiş olmasıdır.11
Yunan Komutanlığı’nın, Bursa’yı ateşe
vermeksizin çekilme kararı almasında ve bu kararı çok kısa süre içinde
uygulamaya başlamasında, Türk Süvari Tümeni öncülerinin ovayı aşarak
3. Yunan Kolordusu karargâhı ile 10.
Tümeni batıdan kuşatabilecek konuma gelmiş bulunmalarının herhâlde
büyük payı olmalıdır. Nitekim Binbaşı
Howell’in yukarıda özeti verilen raporundan da Kolordu Komutanı General
Soumelas’ın kenti yakıp yıkmadan
teslim etme önerisine önce pek kulak
asmadığı ancak daha sonra ansızın
düşüncesini değiştirerek Bursa’yı
saat: 20.00’de boşaltmayı kabul etmek zorunda kaldığı anlaşılıyor.12
Kurtuluşun hemen ardından, 1922
yılı sona ermeden Basın Yayın Genel
Müdürlüğü tarafından derlenerek
yayımlanan “Anadolu’da Yunan Zulüm
ve Vahşeti” adlı eserde “Yunanlılar
Bursa Şehrini Niçin Yakamadılar?”
başlığı altında yer alan bölüm, bu
konudaki resmi değerlendirmeyi yansıtması bakımından dikkati çekicidir.
Bursa’nın kurtuluş saatleri bu eserde
şöyle anlatılmaktadır:
11 Yılmaz Akkılıç, Kurtuluş Savaşı’nda
Bursa, İkinci Kitap: İşgalden Kurtuluşa,
(Bursa: Nilüfer Belediyesi, 2008), ss.
603-604.
12 Akkılıç, a.g.e., ss. 603-604.

Kahraman ordumuzun saldırısı
karşısında şaşkın ve perişan kaçan
Yunanlılar Bursa’yı boşaltmaya başlamış ve tuttukları yüzlerce suçsuz
Müslümanları ve memleketin eşraf
ve aydınlarından birçok kişileri kollarından iplerle bağlayarak Mudanya’ya göndermiş ve burada kalmak
isteyen Hıristiyanları göçe zorlamışlardı. Yunanlılar Hıristiyanlara, kentin bombalarla havaya uçurulacağını
ve yok edileceğini söyleyerek kendilerini götürüyorlardı. Kurtuluştan
önceki Cuma günü akşamı Bursa’daki tek bir sivil Hıristiyan kalmamış
ve süregelen çeşitli söylentiler
kurbanlık koyun gibi beklemiş Müslümanlara korku ve kaygı salmıştı.
Hıristiyan mahallesinin Ermeni ve
Rum çeteleriyle dopdolu sokaklarında, felaketli günlere özgü ağır bir
ölüm sessizliği yayılmıştı.
8 Eylül cuma akşamı Setbaşı’nda
Karaağaç Mahallesi çevresindeki
Yunan denizcilerinin ateşe vererek
terk ettikleri karargâhları söndürülmüş ve daha sonra Bursa Palas Oteli
ile başka yerlere konulan kundaklar
da söndürülerek heyecan ve kaygı
içinde bir gece geçirilmişti. 9/10
Eylül Pazar gecesi alaturka saat dört
buçuk sıralarında (yaklaşık 00.30)
kent içinde silah sesleri başlamıştı ve
Umurbey İslam Mahallesi yanıyordu.
Saatlerce süren aralıksız silah seslerinden sonra bir ölçüde durulan ve
söndürülen Umurbey yangınını İstasyon ve Balıkpazarı yangınları izlemiş,
ovadaki dokuz on köyden alevler
yükselmeye başlamıştı. Umurbey
yangınında su taşımak üzere gereç
isteme bahanesiyle kana susamış
istilacılar Mollaarap Mahallesi’ne
musallat olarak para ve bu gibi şeyler
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istemişler ve Mollaarap Mahallesi’nden yükselen yürek parçalayıcı çığlıklar bütün Bursa’yı kaplamıştı. Gece
böyle geçtikten sonra doğan Pazar
sabahıyla birlikte Işıklar ve Yıldırım
mahalleleri doğrultusunda karşılıklı
piyade ve topçu ateşi başlamış, bütün
memleket derin bir sessizlik ve heyecan içine gömülmüştü.
Işıklar ve ovada karşılıklı ateş sürerken, Belediye’de toplanmış bulunan
Vali Vekili Nafiz, Belediye Başkan
Vekili Ziya Beyler ile başka ileri gelenler Yunan Merkez Komutanlığı
ile ilişki kurarak kenti kurtarmaya
çalışıyorlar ve Yunan Merkez Komutanı tek bir silah patlayacak olursa
bütün kenti yakacaklarını ve halkın
yok edileceğini bildiriyor; öte yandan
da özellikle gönderdiği müfrezelere
Setbaşı, Irgandı, Maksem köprülerini
havaya uçurarak silah attırıyor, kundak koyduruyor ve sonra bunların
Müslüman halk tarafından yapıldığını
iddia ediyorlardı.
Merkez Komutanı, sabahki sözü
gereğince, henüz gelip kentin boşaltıldığını bildirmiyor, kentte müthiş
bir silah ateşi, mermi şakırtısı süregeliyordu. İstasyon’daki cephanelerin
ateşlenmesi üzerine kentte kopan
gürültüyü halkın silahlarına yüklemeye kalkışan, güçsüzler karşısında yürekli düşman, jandarma dairesini de
sararak lanetli kararını uygulamaya
karar vermişken, kurtarıcı öncülerimiz (burada söz konusu olan çeteler46 Bursa Günlüğü

3. Süvari Bölüğü'nün komuta karargâhı,
Bayrak çektikten sonra Belediye önünde,
11 Eylül 1922

dir) kente girerek şiddetli bir sokak
savaşından sonra iğrenç düşmandan
kutsal yeşil yurdu temizlemiştir. Kana
susamış ve hain istilacılar son dakikada Belediye’yi kuşatarak iki tane
bomba atmışlar ve kapıları zorlamaya
başlamışlardı. Gece saat alaturka
yarımda (yaklaşık 20.30 sularında)
Bursa kurtarılmış ve kırmızı sancağına kavuşmuş bulunuyor idi.”13
13 Bkz. Akkılıç, a.g.e., ss. 603-604.

Görüldüğü gibi bu resmi yayında İtilaf
Devletleri’nin İstanbul’daki Yüksek
Komiserleri tarafından oluşturulan
Askeri Kurul’dan söz edilmemektedir.
Ancak anılarında kurtuluş öncesi
saatleri ayrıntılarıyla anlatan Mümtaz Şükrü Eğilmez, 10 Eylül sabahı
Belediye’den çağrıldığını, Vali’nin
“Yunanlılar Bursa’yı İtilaf Devletleri
temsilcilerine teslim ederek çekilecekler. Onlar da kenti gelmekte olan
ordumuza bırakacaklar.” dediğini not
ederek Askeri Kurul’un etkinliğini
sürdürdüğünü belirtmektedir.14
Bursa’yı yakılmaktan kurtaran bir
başka etken de hiç kuşkusuz, düşmanın çekileceğini haber alarak Uludağ
eteklerinden Bursa’ya inen ve halk ile
birleşerek Yunan askerlerinin panik
içinde kaçmalarına neden olan çeteler olmalıdır.
Dönemin çete reislerinden Abdürrezak (Sözgeçiren), 10 Eylül 1922 günü
Uludağ’da Gökdere Boğazı yoluyla
Bursa’ya inerek Yunanlıları kovalayışlarını şöyle anlatmıştır:15
“26 Ağustos’ta başlayan Büyük
Taarruz, zaferi de beraberinde getiriyordu. Düşman için beklenen
son artık gelmişti. Kaçıyordu Yunan,
hem de arkasına bakmadan... Ne var
ki, kahpece kaçıyor, yakıp yıkıyor,
acımasızca öldürüyordu. Katliamı
önleme talimatı aldık. 10 Eylül günü
700 kişilik bir kuvvetle Gökdere Boğazı’ndan Maksem’e indik. Düşman
kuvvetleri bir yandan kaçıyor, bir
yandan da İnegöl istikametine ilerleyen Türk kuvvetlerini top ateşine
tutuyorlardı. Birliklerimiz ise, sivil
halka zarar vermemek için bu ateşleri cevapsız bırakıyordu.
Maksem’de, dört kola ayrıldık. Bir
grup Muradiye’den şimdiki stadyumun (Atatürk Stadyumu’nun)
bulunduğu yöne sarktı. Öteki gruplar da Işıklar Mektebi, Pınarbaşı ve
Hükümet Alanı (şimdiki Cumhuriyet
alanı ve Belediye çevresi) yönünde
ilerliyorlardı. Ben, sonuncu grubun
başındaydım.
Kuvvetlerimiz ilerlerken bir taraftan
düşman artıklarını temizliyor, bir taraftan da yangınları bastırmaya çalışıyorduk. Düşman kaçarken bir kısım
14 Bkz. Milli Mücadele’de Bursa, Mümtaz
Şükrü Eğilmez’in Hatıraları, Hazırlayan: İhsan Ilgar, 2. Baskı, (İstanbul:
Tercüman Tarih Yayınları, 1981).
15 Akkılıç, a.g.e., s. 605.

binaları ateşe vermiş köprüleri uçurmuştu... Akşama (gece yarısına doğru
olmalı) doğru, ilk süvari birliğimiz de
şehre ulaşmıştı. Artık esaret bitmiş,
zulüm sona ermişti. Halk sokaklarda
zaferi kutluyordu...”
İşgal günlerinin karamsarlığını üzerinden atan Bursalılar, 11 Eylül sabahı erken saatlerde Orhan Camisi’yle
Belediye arasındaki cadde ve alanda
toplanmış, coşku içinde kurtarıcı
ordunun komutanlarını bekliyordu.
Saat: 08.20’de Yüzbaşı Rüştü (Dinçer)
Bey’in göndere bayrak çekerek kurtuluşu simgelemesinden sonra, 09.00
sularında, 3. Kolordu Komutanı Şükrü
Naili (Gökberk) Paşa ve karargâhı da
Belediye’ye gelmiş ve Belediye’nin
batı kapısındaki merdiven sahanlığından, toplanmış bulunan kalabalığa
kısa bir konuşma yapmıştır. Bursa’nın
düşman işgalinden kurtarılmış olduğu, 11 Eylül günü tüm yurda, “Yeşil
Bursa, al sancağına kavuştu!” içeriğindeki telgraflarla müjdelenmiştir.
Atatürk için Bursa, her zaman bir
başka önemli olmuş ve sanayi hamleleri için de Bursa’yı örnek seçmiştir. 1922’den 1938’e kadar, tam 17
kez Bursa’yı ziyaret eden Atatürk;
İpek-İş, Gemlik Sunğipek ve Sümerbank Merinos Fabrikaları’nın da
kurulmasını sağlamıştır.
Ulu Önder Atatürk’ün bir ziyaretinde, “Bursa tarım memleketidir, sanat
memleketidir, ticaret memleketidir,
sağlık memleketidir. Bursa sahip
olduğu doğal uyum ve güzelliğiyle
sevinç ve şenlik memleketidir.” diyerek Bursa’ya verdiği önemi dile
getirmiştir.
Atalarımızın canları pahasına kurduğu, koruduğu, kurtardığı bu kenti
(Yeşil Bursa’mızı) ve bu ülkeyi (Güzel
Türkiye’mizi) biz de alın terimiz,
üretimimiz, bilgi ve sermaye birikimimizle dimdik ayakta tutalım.
Sevgili dostlar affınıza sığınarak
ailemin Bursa’nın işgal ve kurtuluş
yıllarında yaşanan olaylar sırasındaki duruşundan kısaca bahsetmek
istiyorum. Mensubu olmaktan gurur
duyduğum Buzcular ve İnceoğlu
aileleri başından beri Millî Mücadele’nin yanında olmuştur.16 Ülkenin ve
Bursa’nın kurtuluşu için mücadele
etmişlerdir. Şehir merkezinde ya16 Birinci Dünya Savaşı sırasında bir dedem (İsmail) Çanakkale’de, bir dedem
de (Mahmut) Yemen’de kalmış.

16 Ekim 1922 günü Atatürk'ü bekleyen Bursalılar

Bursa'nın düşman işgalinden kurtarılmasının ardından
basılan propaganda kartpostalı

şayan Buzcular ailesi bütün maddi
imkânlarını Bursa’nın kurtuluşu için
seferber etmiştir. Dürdane köyünde yaşayan İncioğlu (nam-ı diğer
Kavaslar) ailesinin büyüğü ve işgal
yıllarında köyün muhtarı olan ve Kavas Halil olarak anılan Halil Ağa (ki
askerlik vazifesi sırasında Deli Halit
Paşa’nın Kavas’lığını yapmış), Yunan
işgaline karşı köyün korunmasında
oldukça mücadele etmiş biri. Yunan
ordusu, Mudanya istikametine doğru geri çekilirken Dürdane-Filadar
(Gündoğdu) yolunu kullandığı sırada,
Yunan birliklerine zayiat verdirdiği
gibi, köyün yakılmasını da engellemiş

ancak kendi konağını yanmaktan kurtaramamıştır. Köyün muhtarı olduğu
için 15 yaşındaki küçük oğlu Mahmut
(ki Cumhuriyet’in yetiştirdiği ilk öğretmenlerdendi) Yunanlılar tarafından rehin alınmış ve Kestel tarafında
çalışma kampına gönderilmiştir. Ancak kısa süre sonra kamptan kaçmış,
uzun ve zorlu bir yürüyüşten sonra
köyüne geri dönebilmiştir. Bana gelince, efendim benim doğum tarihim
11 Eylül, yani Bursa’nın kurtuluş
günü. Bu nedenle göbek adım Kurtuluş, gayri resmi adım Mustafa Kemal,
resmi adım ise Behçet Kemal.
Sevgi, saygı ve selamlarımla.
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Fütüvvet ve Ahilik
Kapsamında Bursa

A

nadolu’da ahiliğin temelleri
ilk olarak meşhur mutasavvıflar tarafından atılmıştır.
Çünkü ahilik, bir tasavvuf
kavramı olan “Fütüvvet”in Anadolu’da görünen şeklidir. Bazı İslam
ülkelerinde benzeri teşkilatlar Fütüvvet kurumları olarak anılmıştır. O
bakımdan Fütüvvetçilik anlaşılmadan
ahilik anlaşılmaz. Ahilik temel kurallarını Fütüvetçilikten almıştır.1
Fütüvvet kelimesi Arapçadır. Bu kelimenin esas manası “gençlik, erginlik
çağı, delikanlılık” olup aynı zamanda,
“gençliğin en parlak zamanı, delikanlıca tavır” anlamlarında kullanılmaktadır.2 Tekil olarak “feta”; delikanlı,
yiğit, eli açık, gözü pek, iyi huylu kişi,
çoğul olarak “fityan” şeklinde geçer.
Fütüvvet ve bunun yumuşatılmış şekli
“fütüvve”; eli açıklık, yiğitlik, gözü
peklik, başkasına yardım eden olgun
kişi, delikanlı anlamında kullanılır.3
Türkler, feta vasıflarına sahip kişileri
ifade için önceleri “akı” terimini kul1 Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Ahilik,
Ankara, 1989, s. 2-3.
2 Franz Taescher, “İslam Ortaçağında
Futuvva (Fütüvvet Teşkilatı), (Çev:
Fikret Işıltan), İÜİFM, C. XV, S. 1-4,
1953-1954, s. 3.
3 Neşet Çağatay, (1989) a.g.e., s. 2.
48 Bursa Günlüğü

lanırken, daha sonraları Farşçadaki
“civanmerd” terimini “cömerd”e çevirip kullanmışlardır.4 Ahi kelimesinin
menşei ile ilgili farklı görüşler olmakla
birlikte eli açık, cömert, yiğit anlamlarına gelen “akı” kelimesinin değişerek
ahi şekline dönüşmüş olduğu ve Türkçe kökenli olduğu belirtilmektedir.5
Fütüvvet terim olarak ise, kişinin
herkese yardım etmesi, haksızlığı
önlemesi, kişinin ayıbını görmemesi,
kötü söylememesi, mala, cana, onura
el ve dil uzatmaması anlamına gelir.6
Taeschner, Fütüvveti “gençler birliği
korporasyonu” diye tarif eder.7 Fityan
birliklerine de yönetim ve halk çevresi,

4 Ali Torun, Türk Edebiyatında Türkçe
Fütüvvet-nameler, KB Yayınları, Ankara, 1998, s. 3.
5 Semra Alyılmaz, “‘Aki’-‘Ahi’ Sözcükleri
ve Bursa’da Ahi”, Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirleri Sempozyumları, Bursa Şehrengizi Bildiriler Kitabı,
Bursa, 2011, s. 197
6 Cemal Anadol, Türk İslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve Fütüvvet-nameler,
KB Yayınları, (İkinci Baskı) Ankara,
2001, s. 1.
7 Franz Taescher, “İslam Ortaçağında
Futuvva (Fütüvvet Teşkilatı), (Çev:
Fikret Işıltan), İÜİFM, C. XV, S. 1-4,
1953-1954, s. 3.

“ayyar”, “şatır”, “rind” demektedirler.8
Fütüvvet kelimesi esas itibariyle tasavvufa dayanan fakat aynı zamanda
iktisadi teşekkülleri de kavraması
ve sanat erbabını teşkilatlandırması
bakımından ekonomik bir hüviyet
de taşıyan ehl-i Fütüvvet tarafından
daha geniş anlamlara gelen bir terim olmuştur. Mürüvvet, Fütüvvetin
esasıdır. Fütüvvet ise mürüvvetin
sonudur. Bu bakımdan her mürüvvet
ehli, Fütüvvet sahibi değildir; fakat
her Fütüvvet ehli, mürüvette en ileri
dereceye varmıştır.9 Hz. Ali mürüvvet için şöyle der: “Mürüvvet, açıkta
yaptığın vakit utanacağın şeyi, kimse
görmezken de yapmamandır.”10
Bursa, bir Türk şehri olmadan önceki
uzun geçmişinde Osmanlı idaresinde
ulaştığı büyüklük ve refah noktasına
daha sonraları erişememiştir. Dev-

8 Ahmet Yaşar Ocak, “Fütüvvet”, TDVİA,
DİB Yayınları, C. XIII, İstanbul, 1996, s.
261.
9 Abdülbaki Gölpınarlı, İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları, İÜİFM, C. XI, S. 1-4 Ekim 1949-1950
İstanbul, s. 6.
10 Mehmet Demirci “Ahilikteki Fütüvvet
Ahlakı” I. Uluslararası Ahilik Kültürü
Sempozyum Bildirileri, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara, 1996, s. 47.

letin temelleri de burada atılmış, ilk
teşkilatlanma burada gerçekleşmiştir.
İlk idari ve hukuki tatbikatın Bursa
çevresinde icra edilmesi, Osmanlı
toplum yapısının önce burada şekillenmesi, ilk yoğun Müslim- gayrimüslim münasebetlerinin bu çevrede
yaşanması Bursa’yı öncelikli il hâline
getirmektedir.11
Öteden beri Bursa sanatlar şehridir.
Ancak bunların bir kısmı günümüze
gelmeden kaybolmuş ya da bugün
kaybolmak üzeredir. Bursa’da birçok
sanat ve bu sanatı icra eden kimseler
vardır ki bunlara “esnaf” denir.12 Esnaf kelimesinin İslam kültüründeki
karşılığı “harif” olup bunların meydana getirdikleri iş topluluklarına “hirfet” denmektedir.13 Harif; sanatkâr,
tacir ya da herhangi bir işle meşgul
olan anlamına gelir. Hırfet ve harif kelimelerine sanat ve sanatkâr mânâları
da dâhildir. Sanat ise; güzel işlemek,
maharetle bir şey meydana koymak
manasına gelir ki bu tarif ihtisası ifade etmektedir. Eskiden esnaf tabiri;
esnaf-ı bezzâzan, esnaf-ı neccerân
gibi ekseriyetle terkip hâlinde kullanılır ve bir sanat erbabının muhtelif
sınıflarını gösterirken sonradan halk
tarafından terkipler kaldırılarak herhangi bir iş güçle ve herhangi bir sanatla uğraşanların, yani ehl-i hırfet ve
ehl-i sanat olanların hepsine birden
esnaf adı verilirdi.14
Her esnaf birliğinin diğerleriyle ortak kuralları olmasına karşın ayrı
nizamnamesi vardı. Esnaf her şeyden
önce belirlenmiş standartlara uygun
kaliteli mal ve hizmet üretmek durumundaydı. Bu konuyla ilgili elimizde
olan en eski belge15 1502 yılında
11 Osman Çetin, Sicillere Göre Bursa’da
İhtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçları,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,
1999, s. 1.
12 Kâmil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, Bursa
Büyükşehir Belediyesi Yayınları, C. 4,
Bursa 2010, s. 77-78.
13 Engin Taner, Osmanlı Esnafı, Grafiker
Yayınları, Ankara, 2009, s. 21.
14 Abdülbaki Gölpınarlı, İslam ve
Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve
Kaynakları İÜİFM, C. XI, S. 1-4 Ekim,
İstanbul (1949-1950), s. 88.
15 Editörün notu: Orhan Gâzi, Osmanlı
Devleti’nin en eski ticarî kanunu olan
21 maddelik ilk İhtisab Kanunnâmesi’ni Bursa’da çıkarmıştır. Sonraki
İhtisab kanunnâmelerinde yer alan

Orhan Gazi

bazı maddelerin nüvesini içeren bu
küçük kanunnamede, Bursa’daki ehl-i
hirfet ve dükkânların ödeyeceği Bac
miktarlarını belirleyen maddelerin
yanı sıra, ilk defa şarap satıcıları, kalaycılar ve hamam işletmecilerinin işletim
ve üretim standardını tespite yönelik
birtakım kriterlere de yer verilmiştir.
Kanunnamede genel çerçevede Osman
Gâzi’nin Bac kanununda belirlediği “iki
akça” Bac bedeli korunmuş; “kilinder”,
“lidre” (libre) gibi ölçü birimlerinin
o dönemdeki varlığı ve Orhan Gâzi
zamanında Bursa’daki esnafın hangi
sınıflardan ibaret olduğu da önemli birer tarihî veri olarak ortaya konulmuş-

tur. (Kaynak: Hakan Yılmaz, “Kuruluş
Devri Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi
Üzerine Araştırmalar-1: Osmanlılar’da
İhtisab Kurumunun Menşei, Gelişimi
ve Orhan Gâzî’nin Bursa’da Çıkardığı
İlk ‘İḥtisāb Ḳānūn-nāmesi’ / Researches on Socioeconomic History of Ottoman State During Its Foundation-1:
The Origin and Development of the
Municipal Tax Collection Department
in the Ottoman State and The first ‘Law
on Municipal Tax Collection Department’ Introduced by Orhan Ghazi in
Bursa”, JTS/TUBA, Vol. 43 / December
2015, s. 201-236.)
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Sultan II. Bayezıd’de tarafından çıkartılan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’dır.
Bu belgenin orijinal metni İstanbul
Topkapı Müzesi’nin Revan Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Kalkınmanın
temel taşlarından biri olan standartın
öneminin yüzyıllarca önce Türkler
tarafından kavrandığını ifade eden
bu belge bugünkü anlamda ambalaj,
kalite gibi esaslar ile narh ve ceza
hükümlerine yer vermiştir.16
1557’de henüz teşkilatı ayrı birim
olarak kurulamayan farklı meslek
dallarına mensup esnaflar mahkemeye çağrılarak birer birlik hâlinde
organize edilmiş ve her birinin başına ayrı yöneticiler tayin edilmiştir.17
Bu yöneticiler:
1-Kâhya: Kâhyalara şeyh, reis adı
da verilir. Görevleri; esnaf arasında
düzeni ve esnafın hukuka uymasını
sağlamak, sanatı öğrenen çırakları
imtihan etmek ve yaptıkları işleri görmek, isterlerse başka iş işlemelerine
izin vermektir.
2-Yiğitbaşı: Kâhyanın müşaviridir.
Aynı zamanda o sanatın teknik kısmını takip ve idare eder.
16 Yusuf Ekinci, Ahilik, Genişletilmiş 10.
Baskı, Ankara, 2008, s. 377.
17 M. Asım Yediyıldız, Şer’iye sicillerine
göre XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Bursa
Esnafı ve Ekonomik Hayat, Arasta
Yayınları, Bursa, 2003, s. 23.
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3-Ehl-i Vukuf: Kendi sanatlarında en
ileri gitmiş ve o işi en iyi yapanlardan
seçilmiş üyelerdir. Bu üyelerin fikirlerine ve bildiklerine kimse itiraz edemezdi. Bu konuda en eski ve hürmete
değer kişiler ihtiyarlardır. Her sanatta
bu teşkilatın başına geçenler doğruyu söylemekten çekinmezler, hatır
ve gönle bakmazlardı. Bir işi noksan
yapanı görünce kendilerini men ederler, güçleri yetmezse derhâl hâkime
haber verip cezalandırırlardı. Bu sıkı
terbiye ve disiplin sayesinde Bursa’da
sanat ileri gitmiş ve Bursa cihanın
sanat şehri olmuştur.18
XV. yüzyılın sonlarına doğru ele geçen
mahkeme sicillerinde bazı kişilerin
uzak yerlerden çocuklarını getirerek,
dokumacı ustalarının yanına çırak
verdikleri görülmektedir. O dönemde
çıraklık basit bir iş olarak görülmemiş, hangi maksatla ne kadar iş görebilecekleri ne kadar ücret alacakları
önceden tespit edilmiştir.
1515 tarihli bir kayıt da iki kişinin,
kardeşlerini Bursa’da taftacılık öğrenmek üzere bir ustaya teslim etmeleriyle ilgilidir. Bu verme ve alma
işi mahkemeye yansır. Bu kayıtlarda
dikkati çeken nokta, çırakların bir
usta yanında çalışması bir çeşit icar
sayılmış buna “nefsin icareye verilmesi” denilmiştir. Bir çocuğu belli
18 Kâmil Kepecioğlu, a.g.e., s. 78.

bir süre için çırak tutmak isteyen
ustalar, çocuğun babasıyla anlaşarak
çalışacağı süre kadar para verirler. Bu
suretle çocuğun nefsini icara tutarlar.
Böylece icarlar da ustalar yanında
çalıştırdıkları çocuklara işi öğretmeyi
kabul ederler.
1530 tarihli bir vesikada dokumacılığa devlet adamlarının da önem verdiğini göstermektedir. Kanuni Sultan
Süleyman’ın veziri İbrahim Paşa,
Bursa’ya sekiz acemi oğlanı göndererek bunların ipek dokumacılığını
öğrenmesini istemiştir. Türlü kumaş
dokuyan ustaların yanlarına verilen
bu acemi oğlanların hangi çeşit kumaşların dokumasını öğreneceklerini
mahkeme tespit etmiştir. 1550 tarihinden sonra İstanbul’da açılan Devlet Dokuma Atölyesi’nin bu ustalarla
işletilmiş olması muhtemeldir. Eldeki
vesikalardan çırak olarak yalnız erkek çocukların çırak verilmediğini
de öğreniyoruz. Kız çocuklarının da
türlü dokumacılık işlerini öğrenmesi
için çırak verildiği görülmektedir. Bir
vesikada, bir babanın askere giderken
annesi olmadığı için kız çocuğunu
çırak olarak dokumacı bir kadının
yanına bırakmış ve on dört yaşından
küçük olduğu anlaşılan bu kız çocuğu
yaşça büyük bir adamla evlendirilmiştir. Kızı alan adam da askere
gittiğinden kız, dokumacı kadında
emanet olarak kalmıştır. Dokumacı

kadının emanet edilen kız çocuğunu
evlendirmesinin nedeni, kızın babasının artık gelmeyeceğine inanmasıdır.
Fakat baba çıkıp gelince kız babasına
teslim edilir.19
XV. yüzyılın ikinci yarısında Bursa’da
yaşayan zenginlerin gerek ev içi işlerde gerekse belirli el sanatlarında
köleleri yaygın olarak kullandığı görülmektedir. Bursa’da altın işlemeler,
kadifeler, zarif pamuklu kumaşların
dokumasında köle emeği yoğun olarak bulunmaktadır. Bursa’daki ipek
sanayisinin pahalı altın işlemelerini
ve kadifelerini yalnızca imparatorluktaki yüksek sınıfın büyüyen talebi
değil, aynı zamanda İtalya, Polonya,
Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinden
gelen siparişleri karşılamak için de
ihraç edecek bir noktaya gelmesi
kayda değer bir olgudur.20 Bu yüzyılda Bursa’da ipek dokuyan 1000
tezgâh bulunmaktadır.21

19 Fahrettin Dalsar, Bursa’da İpekçilik,
Sermet Matbaası, İstanbul, 1960, s.
166.
20 Halil İnalcık, Osmanlılar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 167.
21 Yusuf Oğuzoğlu, “Osmanlı Döneminde Bir Ticaret Merkezi Olarak Bursa
Çarşısının Yükselişi”, Osmanlı Coğrafyasında Uluslararası Çarşı Kültürü Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Yayınları, Bursa, 2010, s. 43.
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XVI. ve XVII. yüzyıllarda Bursa;
Avrupa ile Orta Asya, Hindistan ile
Arabistan arasında ticaret yapılan
malların el değiştirdiği bir durak
ve ipek sanayinin gelişmiş merkezi
durumundaydı. Doğudan baharat ve
kahve ithal eden Bursa, karşılığında
ipek, demir eşya, deri, kereste ihraç
ediyordu. Bursa ticaret, şahdamarı
konumundaki “bedesten”, çevresindeki “han” ve “çarşı”larda yoğunlaşmıştır. XVI. yüzyılda da Celali İsyanları’nda Bursa’nın zengin iş yerleri
yağmalanmıştır. Bu sebeple Tatarlar
Köprüsü’nden Şehreküstü’ye kadar
Yeşil, Setbaşı ve diğer mahalleleri
içine alan bir kale yapılmıştır.22
XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren
Osmanlı ticareti daha çok hammadde
ihraç eder, eski geleneksel yöntemleri
muhafaza eden imalatçı grubu ve
zanaatkârlar, yabancı mallar karşısında sıkıntılı duruma düşerlerdi. Bu
yüzyıldan itibaren İzmir, İstanbul ve
Bursa gibi büyük şehirlerde halkın
yetiştirdiği kozaları toplayan dükkânlar açılmış, kozalar ve ipekler bu
dükkânlar tarafından toplanmaya
başlanmıştır. Bu dönemde Bursa ham
ipek yönünden İran ipeği ile rekabet
edecek düzeye gelmiştir. Bursa ham
ipeğine olan talep o kadar artar ki
yerli sanayi ham madde yönünden
22 Osman Çetin, a.g.e., s. 20.
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zor durumda kalır. 1806 yılında
çıkarılan bir hükümle Bursa’dan
İstanbul’daki ipek dokuyan yerlere
belli bir fiyatla mal satılması bildirilir.
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Bursa’da ipek ve pamuklu kumaş üretimi
büyük bir gerileme gösterir. 1769 ve
1797 yılları arasında bu iki iş kolundan alınan vergiler %60-70 civarına
düşer. Bunun nedeni de o dönemde
savaşların olması, hammadde temininin zorlaşması, kara kervan İpek Yolu’nun zayıflatılması, yabancı Avrupa
malları karşısında rekabet güçlüğü,
geleneksel üretim teknolojilerinin ve
loncaların yapısıdır.23
1860 yılına gelinceye kadar Osmanlı
ülkesinde zanaat ve ticaret hayatında
23 Ergun Kağıtçıbaşı - Enis Yaşar, Bursa’nın Ekonomi Tarihi, Bursa Sanayi ve
Ticaret Odası, C. 1, s. 219.
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tekel vardır. Bir sanat ve ticaret dalında kaç kişinin uğraştığı, içinde zanaat
ya da ticaret yapan kaç dükkânın bulunduğu kayıt altındadır. Gerekmedikçe esnaf ve dükkân sayısında azaltma
veya çoğaltma yapılamazdı. Bir kişi
çıraklıktan ve kalfalıktan yetişip ustalık makamına geçmedikçe, yani gedik
olmadıkça dükkân açamazdı.
Bursa’ya birçok sanat sahibi yetiştirmiş olan Bursa Sanat Mektebi, 1869
senesinde Vali Hacı İzzet Paşa’nın
çalışmasıyla Hisar’da Filboz Mahallesi’nde “Islahane” adıyla “Türkmenoğlu Konağı” denilen evde açılmıştır.
O dönemde bu mektebe kimsesiz
çocuklar alınmıştır. 1907’de 200 yatılı öğrencisi olan mektebin 1923’de
mevcudu 78, 1931’deki mevcudu
ise 179’dur.24 Bu değişen rakamlar;

24 Kâmil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, Bursa

Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın zor şartları altında
Bursa Sanat Mektebi’nin kimsesiz
çocukları bir anlamda himaye ettiği
ancak bu görevi yerine getirmekte
zorlandığı, Cumhuriyet dönemi ile
birlikte yeniden toparlanma çabasına
girdiği ifade edilmektedir.
Bursa’da XIX. yüzyılın ilk kırk yılında
büyük değişiklikler olmuştur. İpekli
kumaş üretiminde yüzde seksen düşüş, bu iş kolunda çalışan kişilerin
gelirini büyük çapta kısıtlamıştır. Bu
arada İngiliz pamuk ipliği, yerli pamuk
ipliğini Bursa piyasasından silmiştir.25
Bu yüzyılda Bursa’da tütün satan
44 esnaf grubundan 42’si İslam, 2’si
reaya , 83 aktardan 4’ü Yahudi’dir.
98 doğramacıdan sadece 10’u Müslüman’dır. 22 bakırcı esnafından da
sadece biri Müslüman’dır. 1827 yılında Bursa’da 69 Müslüman berbere
karşılık 19 gayri Müslim berber, 31
Müslüman bezzaza karşılık 74 gayrimüslim bezzaz vardır. Yine 4 Müslüman dokumacıya karşılık 12 Yahudi,
105 gayrimüslim dokumacı vardır.
Bursa esnafının devlete ödediği vergi
de diğer illere göre fazladır.26 Müslüman zümrenin gayrimüslimler karşısında azlık olmasına rağmen ahilik
düzeninin iyice yerleşmiş olması son
derece önemlidir.
Bursa esnafı, Osmanlı tarihinin tüm
dönemlerinde; sanat nizamları, yenilikçi üretim teknikleri ve kaliteyi inşa
eden yönleriyle Osmanlı devlet ekonomisine büyük katkı sağlamıştır.27
Cumhuriyet dönemiyle birlikte
Bursa’da esnaf derneklerinin arttığı
görülmektedir. 1924 yılında Türk
Ocağı bünyesinde, hafta içinde üç kez
ekonomik söyleyişiler yapılmaktaydı.
Bursa esnafı, Türk Ocağı’nda yaptıkları toplantıda, otuz iki esnafın temsilcilerini davet ederek Bursa’da mevcut
esnaf cemiyetlerinin katılımlarıyla
lonca kurulması kararlaştırılır.

Büyükşehir Yayınları, C. IV, 2010, s. 78.
25 Ergun Kağıtçıbaşı - Enis Yaşar, a.g.e.,
s. 239.
26 Raif Kaplanoğlu, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bursa, Avrasya Etnografya
Yayınları, I. Baskı, Bursa, 2006, s. 52.
27 Cafer Çiftçi, “Klasik Dönemde Bursa
Esnafının Dış Ticaret Bağlantıları”, Osmanlı Coğrafyasında Uluslararası Çarşı
Kültürü Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, 2010, s.
95.

1925 yılında Belediye arşiv belgelerine göre Bursa’daki tüm esnafların
demokratik seçim yaparak Esnaf Cemiyeti başkanlarını seçtikleri görülür.
Demirci, çilingir, dökmeci ve debbağ
esnaf seçiminin yapıldığı görülür.28
1926 yılında Bursa’da kurulmuş yirmi bir esnaf cemiyeti bulunmaktaydı.
Bunlardan bazıları şunlardır:29
Dikici Esnafı Cemiyeti: Çoğunlukla
ayakkabı diken bu esnaf grubunun
1926 yılında 230 üyesi vardır.
Destereci ve Bıçakçı Esnafı Cemiyeti:
Cumhuriyet’in ilk yıllarında testereci
ve bıçakçıların örgütlendiği görülür.
1924 yılında da ilk seçimleri yapılmıştır. Derneğin merkezi Nalıncılar
Çarşısı’nda olup bu derneğe kayıtlı
yaklaşık 50 dükkân bulunduğu ifade
edilmektedir.
Kundura ve Makinacı Esnafı Cemiyeti: 1924 yılında çıkarılan yeni
kanunla modern bir örgütlenmeye
28 Raif Kaplanoğlu, a.g.e., s. 279.
29 Bedri Mermutlu, “Eski Bir Gazetenin
Tanıklığıyla Bursa’da Ekonomik Faaliyet”, Çarşının Öyküsü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, 2010,
s. 419.
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gitmiştir. Merkezi, Zeytin Han’ındaki
32 no’lu odadadır. Bu birliğe bağlı 90
esnaf vardır.
Terzi Esnafı Cemiyeti: Cumhuriyet’in
ilk yıllarında, terzilerin bir dernek
çatısı altında örgütlendiği görülmektedir. Osmanlı döneminde büyük
ölçüde terzilik mesleğini Yahudiler
yapmaktadır. 1926 yılında 4’ü Yahudi,
56 terzi bulunmaktadır.
Nalbant Esnafı Cemiyeti: 1926 yılında
Bursa’da 100 nalbant esnafı vardır.
Debbağlar Esnafı Cemiyeti: 1925
yılında kurulan derneğin merkezi At
Pazarı’dır. Bu tarihte 10 usta, 50 kalfa
ve 50 kadar da çırak çalışmaktadır.30
Aynı yıl Bursa’da küçük esnaf, tacir
ve sanatkâr olarak 1815 kişi tescil
edilmiştir.31
Bursa Esnaf ve Sanayi Odası (BESOB) 25.04.1949 tarihli 5373 sayılı
Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri
Birlikleri Kanunu’na göre 1 Aralık
1952 yılında kurulmuştur. Mehmet
Aslanmekik, Kasım Önadım, A. Memduh Üreyen, Sadi Güleç, İskender
Eligür, Abid Demirören, Nihat Ala30 Raif Kaplanoğlu, a.g.e., s. 280
31 Raif Kaplanoğlu, a.g.e., s. 281.

çam BESOB’un kurucularındandır.
17.07.1964 tarihinde kabul edilen ve
daha sonra 1983, 1985, 1991, 1997
ve 2005 yıllarında tadile uğrayan
507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’na göre 1966 yılında gerekli
statü değişikliklerini yapan BESOB,
tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu
niteliğinde bir kuruluştur ve oda
sayısı bakımında ülkemizde dördüncü büyük Esnaf ve Sanatkâr Odaları
Birliği’dir. BESOB’a bağlı 106 oda ve
esnaf, sicile kayıtlı yaklaşık 98.000
üye vardır. İlgili kanun gereğince BESOB, merkezi Ankara’da olan Türkiye
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’na (TESK’e) bağlıdır.32
XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu
Selçuklu Türkleri’nin ekonomik yaşamında çok önemli bir rol oynayan
ahilik, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük etkisi olan bir kurumdur.
Ahilik; günümüzdeki sosyal devlet,
sosyal adalet anlayışı, sendika, kooperatif ve sigorta kurumlarının fonksiyonlarını yüklenmiştir.33
32 www.besob.org.tr.
33 Hülya Taş, Günümüz Bursa Esnafında
Ahilik Kültüründen İzler, Gaye Kitabevi,
Bursa, 2011, s. 13.
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Mustafa Özçelik / Eğitimci, Yazar ve Şair

Âşık
Yunus’u
Nasıl
Tanıdık?
“Âşık Yunus eydür âhı
Gözin yaşı yur günahı
Seversen güzel Allah’ı
Bana Mevla’dan haber ver”
Âşık Yunus

Âşık Yunus'un kabri

B

üyük mutasavvıfların pek
çoğu birer tasavvuf mektebi
kurmuşlar ve kendilerinden
sonra gelenler de onların
halefi olarak bu geleneği sürdürmüşlerdir. Yunus Emre ise bir tarikat kurmamış ama kendi tasavvufi
anlayışını yansıttığı bir şiir mektebi
kurmuştur. Vefatından sonra da bu
geleneği sürdüren şairler yetişmiştir. Bunlar, Yunus Emre’nin halefleri
yahut takipçileri olarak görülen
isimlerdir. İşte bu yazının konusu
olan Âşık Yunus da Yunus Emre’nin
en meşhur halefi yahut takipçisi olan
bir sûfi şairdir.
Âşık Yunus, böylesine önemli bir şairidir ama biz onu hayli geç tanıdık.
Bu durum elbette sebepsiz değildir.
Çünkü Yunus Emre yolunu izleyenler
kendi adlarını, sanlarını çok önemli
görmemişler, mürşid bildikleri ismin
önünde hiçbir şekilde anılmak istememişlerdir. Hatta kendi şiirlerini
bile Niyazi Mısrî’nin “Niyazi’nin dilinden Yunus’dürür söyleyen / Her54 Bursa Günlüğü

Abdürrezzak'ın kabri

Yunus Emre'nin kabri

kese çün can gerek Yunus’dürür can
bana” beytinde ifade ettiği gibi Yunus dilinden söylenmiş sözler olarak
ifade etmişlerdir.
Âşık Yunus da böyle bir isimdir.
Fakat onun tanınması Yunus Emre’nin de âşık mahlası kullanması
sebebiyle hayli geç olmuştur. Çünkü
“Âşık” mahlaslı şiirlerin bunu mahlas
olarak kullanan Yunus Emre’ye mi
yoksa Âşık Yunus olarak bildiğimiz
şaire mi ait olduğu tam olarak bilinememiştir. Ama sonuç ne olursa
olsun Yunus Emre’den sonra yaşamış, onun yolunda şiirler söylemiş
başka bir Yunus’umuz daha vardır. O
da Âşık Yunus’tur. Dahası Bursalıdır.
Daha da ilginç olanı bugün Yunus
Emre şiiri diye bildiğimiz en popüler
şiirlerin ona ait olduğunun zamanla
anlaşılmasıdır. Fakat az önce zikrettiğimiz sebeplerden dolayı Âşık Yunus’un keşfi epeyce gecikmeli olarak
gerçekleşmiştir.

M. Fuat Köprülü

Abdülbaki Gölpınarlı

Niyazi Mısrî’nin Keşfi

Bugün konu ile ilgili kaynaklara baktığımızda pek çok araştırmacı Âşık
Yunus’un varlığını kabul etmektedir.
M. Fuat Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı, Faruk Kadri Timurtaş, Turan
Alptekin gibi önemli isimler Âşık
Yunus’un varlığından ve şiirlerinden
söz etmektedirler. Ne var ki bu konuyu bu isimlerden çok daha önce iki
isim gündeme getirmişlerdir ki bunları Âşık Yunus’un kâşifleri olarak
görmek gerekir.
Bunlardan ilki hayatının bir dönemini Bursa’da geçiren Niyazi Mısrî’dir
(ö. 1694). Halvetiye’nin Mısriyye
kolunun kurucusu olan Niyazi Mısrî,
Halveti kaynaklarının verdiği bilgiye
göre Bursa yıllarında her Cuma günü
Emir Sultan’a giderken başını bugünkü Âşık Yunus’un türbesinin bulunduğu Karamazak aralığına çevirerek
“Yunus’un kokusunu alıyorum.” dermiş. Dervişlerinin bu yeri tam olarak
göstermesini istemesi üzerine, bu
mahalle gelerek yıkılmış Sadi Tekkesi haziresinde bulunan Abdürezzak
Efendi’nin kabrinin olduğu yeri işaret eder. İşte bu işaret üzerine burası
kazıldığında ortaya iki mezar daha
çıkmış olur. Mısrî, bunlardan birinin Yunus Emre’ye, diğerinin “Haza
kabr-i Âşık Yunus” diyerek Âşık
Yunus’a ait olduğunu belirtir. İşte bu
manevi keşifle Âşık Yunus’un kabri
ortaya çıkarılmış olur.

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Niyazi Mısri'nin Limni Adası'ndaki türbesi

Yunus’un mezarının Niyazi Mısrî
tarafından keşfi, Mısrî’nin halifesi
İbrahim Rakım Efendi’nin Vakıat-ı
Mısrî adlı eserinde de yer almaktadır. Yine XVIII. asır sufilerinden
Halvetî/Şabanî şeyhi İbrahim Has’ın
Tezkire’sinde de Yunus’a ait iki menkıbeyle birlikte “(...) Kabr-i şerifleri
Bursa’da Karamezak Mescidi’ndedir.
Tapduk Yunus ve Emrem Yunus,
Şeyh Abdürrezzak üçü yan yana
medfundur.” şeklinde bir bilgi bulunmaktadır. Bu bilginin diğerlerinden farkı “Tapduk Yunus”tan söz
etmesidir. Buradaki Tapduk Emre
bilgisi önemlidir. Zira Yunus’a isnad
edilen mezar yahut makamların
hemen hepsinde Yunus’la şeyhi
Tapduk’un mezarı hep birlikte yer
almaktadır. İfade böyle olmakla birlikte burada bir Tapduk makamı/
kabri yoktur. Belli ki bu söz, Yunus
Emre’nin Tapduk ile münasebetini
ifade için söylenmiştir.
İşte o günden sonra da burası derlenip toparlanır ve bir ziyaretgâh
hâline getirilir. Yunus Emre kabri
olarak işaret edilen mezarın ise Yunus Emre’ye ait bir makam olduğu
anlaşılmaktadır. Yani Âşık Yunus’un
halefinden ayrı kalmasına razı olmayanlar, onu buraya defnettiklerinde
Yunus Emre’ye de bir makam/mezar
yapmış olmalıdırlar. Daha sonra ise
bu üç merkad üzerine 1731 tarihinde Yedekçizade Ali Efendi tarafından
birer kitabe dikilerek kabirlerin kimlere ait olduğu yazılı hâle getirilmiştir. Kitabenin metni bugünkü Türkçe
ile şöyledir:
“Asil ve necip Yedekçizade cömertliği
ve lütufkârlığı ile cihanda meşhurdur. Bu makama rağbet edip himmeti ile üçler makamını ihya etti ve eserini bütün cihan halkı beğendi. Bu
üç makamdan biri Yunus Emre’ye,
ikincisi Âşık Yunus’a ve üçüncüsü de
âşıkların önderi Abdürrezzak’a aittir.
Bu nefis hayrat Allah indinde makbul
olsun ve banisi şefaatlere mazhar
buyurulsun. Bu zat geldi ve ilham
eseri olarak şu tarihi dedi: Ali Efendi,
üç kabri Allah rızası için mamur etti.”
Ardından bu bilgi Halvetî kaynaklarında yer alarak Âşık Yunus’un
unutulmaması sağlanmıştır. Diğer
taraftan Niyazi Mısrî’nin Yunus Emre
ile birlikte Âşık Yunus’un da pek çok
şiirini şerh ederek dervişlerine ders
metni olarak okutması -bunlardan
en çok bilineni “çıktım erik dalına”
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Âşık Yunus'un kabri

şiirine yaptığı şerhtir-, bu şiirlere nazireler yazması Halvetîler arasında
Âşık Yunus’un her dem anılmasına
sebep olmuştur.

Rıza Tevfik Onu Edebiyat
Dünyasına Tanıttı

Âşık Yunus’un ikinci bir keşfi diyebileceğimiz olayın kahramanı ise
Filozof-şair Rıza Tevfik olmuştur.
Tekke ve Halk edebiyatıyla yakından
ilgilenen Rıza Tevfik, Halvetî kaynaklarındaki Âşık Yunus’a dair bilgiden
haberdar olunca bu konunun peşine
düşmeye karar verir. 1913’te “Yunus
Emre Hakkında Biraz Daha Tafsilat”
makalesini yayımlar. Daha sonra
Bursa’ya giderek Âşık Yunus’un kabrini ziyaret eder. Bu ziyaretin izlenimlerini ise Temmuz 1914 tarihli
Peyam dergisinin edebiyat ekinde
“Yunus Emre’yi Ziyaret” başlığı ile
yayımlar. İşte bu iki makale ile Âşık
Yunus, ilim ve edebiyat âleminin
gündemine girmiş olur. Hemen
söyleyelim; Rıza Tevfik için Yunus
Emre-Âşık Yunus ayrımı yoktur. Ona
göre zaman zaman âşık mahlasını da
kullanan bir tek Yunus Emre vardır.
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Durum böyle olsa da Yunus’a dair
alakanın artmasında onun yazılarının etkisi büyük olmuştur.
Rıza Tevfik, adı geçen yazısında
Yunus’un şiir diline dair bilgiler de
verir. Ona göre Yunus, çok büyük bir
şairdir. “Açmış olduğu Türkçe şiir
çığırında bütün Türk şuara-yı sufiyesi bu koca Türkmen’in cazibesine
tutulmuş ve izinden ayrılmamıştır.
Türkçe nefes söyleyenler, gerek tavır-ı ifadeyi gerek tarz-ı tefekkürü
Yunus’tan öğrenmişlerdir.”

Şiirlerinden Ne Zaman
Haberdar Olduk?

Yunus Emre ile Âşık Yunus’un şiirleri
zaman içerisinde birbirine karışmış
hâlde idi. Dinleyenler için bunun
bir önemi elbette yoktu. Ama ilim
çevreleri için böyle bir ayrım elbette
önemliydi. Aslında bu iki şaire ait
şiirlerin tasnifi, mezarının keşfinden
çok önceye aittir. XV. asırda istinsah
edilen Bursa mecmuasında Yunus
Emre ile Âşık Yunus’un şiirlerinin
ayrı başlıklar altında yer aldığı görülmektedir. Mecmuat’ül Eşar adlı
bu eserde Yunus Emre’ye ait olan-

lara “Yunus Emre Fermâyed”, Âşık
Yunus’a ait olanlara ise “Âşık Yunus
Fermâyed” başlıkları konulmuştur.
Böylece iki Yunus’un şiirleri birbirinden ayrılmış olur. Burada bu eserin
2015 Yılında Ebru Kuybu tarafından
bir yüksek lisans tezi olarak hazırlandığını da belirtmiş olalım. Yarısı
kopmuş vaziyette olan bu nüshada
155 ilahi bulunmaktadır. Bunların
büyük bir kısmı Yunus Emre bir kısmı da Âşık Yunus mahlaslı şiirlerdir.
Eserde ayrıca Şeyyâd Hamza ve Şemsî mahlaslı bir şaire ait şiir parçaları
ve Risalet’ün Nushiyye’den bir bölüm
de bulunmaktadır. Bu nüsha biraz
önce de söylenildiği gibi Yunus Emre
ve Âşık Yunus’a ait şiirleri “Yunus
Emre Fermâyed” ve “Âşık Yunus
Fermâyed” olarak kırmızı başlıklarla
ayırmasıyla değer kazanmıştır.
Bu bağlamda sözü edilmesi gereken
bir diğer eser ise 1911 tarihli taşbasması bir Yunus divanınıdır. Bu
eserin kapağında, şiirlerin bir kısmının Yunus Emre’ye bir kısmının
ise Âşık Yunus’a ait olduğu “İş bu
müstebâtın derûnunda kut’bül-ârifin meşâyih-i izamdan Mevlâna Âşık
Yunus Emre Hazretlerinin divan-ı
latifleriyle halifesi Âşık Yunus hazretlerinin divan-ı pür kemalleri (...)
tab’u temsil kılınmıştır.” şeklinde
belirtilmiştir. Yine çeşitli cönklerde
de şairi olarak altında Âşık Yunus
yazan şiirler de bulunmaktadır. İşte
bütün bunlar, aslında iki Yunus’un
şiirlerini ayrı ayrı ele almaları açısından önem taşımaktadır.
İşte gerek bu şiir mecmualarında gerekse Halvetî kaynaklarında ve Rıza
Tevfik’in yazılarında gündeme gelen
Âşık Yunus’un şiirleri yüzde yüz
kesinlikle olmasa bile zaman içinde
böyle bir ayrımın konusu olmuştur.
Nitekim zaman içinde hem Yunus’un
hem de Âşık Yunus’un gerek hayatından gerekse şiirlerinden bahseden
F. Kadri Timurtaş, Yunus Emre-Âşık
Yunus ayrımını yapmaktadır. Abdülbaki Gölpınarlı da Âşık Yunus’un
Yunus Emre’nin halefi olduğunu
ve kabrinin Bursa’da bulunduğunu
belirtir. Bu Âşık Yunus’a ait şiirlerin
ayrı bir tasnife tabi tutulmasa bile
varlığını kabul anlamına gelmektedir. Turan Alptekin ise Âşık Yunus’a
dair daha farklı bir şey söyler. Ona
göre diğer ilahilerin yanında Risâletü’n-Nushiyye’nin de hem aruzla yazılması hem de Kuruluş Devri olayla-

Kaynakça

rını yansıtması nedeniyle Âşık Yunus
tarafından yazılmış olabileceğini
düşündürmektedir. Fakat bu görüş
genel bir kabul görmemiştir.

Abdullah Uçman, Rıza Tevfik’in Tekke ve
Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri, İstanbul, 2001.

Hangi Şiirler Âşık Yunus’un?

Bu durumda, hangi şiirler Yunus Emre’nin, hangileri Âşık Yunus’un, sorusu elbette akla gelecektir. Konunun
araştırmacılarına göre çok bilinip
söylendikleri için popüler olarak nitelenebilecek “Sordum Sarı Çiçeğe”,
“Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed”,
Ağlatırsa Mevlam Yine Güldürür”,
“Bülbül”, “Veysel Karani”, “Şol Cennetin Irmakları”, “Göçtü Kervan Kaldık
Dağlar Başında”, “Dervişlik Baştadır
Tacda Değildir”, “Allah Emrin Tutalım” gibi şiirlerdir.
Burada bu ayrım nasıl yapılmıştır
ya da iki şairin şiirlerinin benzer
ve farklı özelikleri nelerdir sorusu elbette akla gelmelidir. F. Kadri
Timurtaş’a göre iki şairin şiirleri
üslup bakımından aslında birbirine
benzemektedir. Zaten birbirine karışmaları da bu sebeple olmuştur.
Ne var ki aralarında farklılıklar da
vardır. Buna göre Âşık Yunus’un
şiirleri daha sade daha zahidânedir.
Gölpınarlı da benzer şeyler söyler.
Yunus Emre’ninkilerde ise baskın
olan tasavvufi neşve, anlam derinliği
ve daha sanatkârane söylenmiş olmalarıdır. Yine Âşık Yunus daha çok
dörtlükler hâlinde ve hece vezniyle
yazmıştır. Yunus Emre şiirleri ise
ağırlıklı olarak beyitler hâlinde ve
gazel tarzında olup büyük kısmı aruz
vezniyle yazılmıştır.

Âşık Yunus Biyografisi

Âşık Yunus hakkında ne yazık ki
bu bilgilerden başka bir malumata
sahip değiliz. Bunlara ilave olarak
söylenebilecekler ise şunlardır. Âşık
Yunus, Yıldırım Bâyezid, Çelebi Mehmed ve II. Murad zamanlarında yaşamış, Emir Sultan’a bağlı bir derviş
olup 1438/39 yılında vefat etmiştir.
Kendisinin Emir Sultan’a bağlılığı
“Emir Sultan dervişleri / Tesbih ü
sena işleri / Dizilmiş hüma kuşları
/ Emir Sultan Türbesi’nde”, “Aşkın
fırtınası aştı başımdan / Yeşil donlu
Emir Sultan merhaba / Gündüz hayalimde gece düşümde / Yeşil donlu
Emir Sultan merhaba” gibi şiirlerinden de anlaşılmaktadır. F. Kadri
Timurtaş da bu münasebeti “Âşık
Yunus, Emir Sultan’a bağlı bir Kübrevî dervişidir. Halvetîliğin Nurbahşî

Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve
Tasavvuf, İstanbul, 1985.
Âşık Yunus Türbesi'ndeki kitabe

koluna mensuptur. Müntesibi olduğu
Emir Sultanı öven şiirleri vardır.”
diyerek ifade etmektedir.
Âşık Yunus’un şiirleri biraz önce
bahsedilen Bursa İl Halk Kütüphanesi’ndeki 882 numarada kayıtlı
mecmuanın dışında Çorum, Süleymaniye, Viyana kütüphanelerindeki
Yunus divanı nüshalarında, Konya
Mevlana İhtisas Kütüphanesi’nde ve
Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan bazı cönklerde de yer almaktadır. Fakat ortada sadece Âşık Yunus
şiirlerinden oluşan müstakil bir Âşık
Yunus Divanı yoktur.

Âşık Yunus Türbesi

Âşık Yunus Türbesi eski hâliyle Emir
Sultan’a giden yol üzerinde, Şibli
mevkiindeki eski Sadi Tekkesi’nin
yanındadır. Bugünkü duruma göre
ise aynı yerde adı bugün Şible Karamazak olan sokaktaki 12 ve 14
numaralı apartmanların arasında
bulunmaktadır. Ama ortada Yunus
muhiplerini üzen bir durum da vardır. Üç mezar, söylenildiği gibi apartmanlar arasına sıkışmış vaziyettedir.
Bu durum zaman zaman yakınma
konusu olduğu için mezarların etrafındaki apartmanların istimlâk
edilerek yıkılması ve kabirlerin
etrafının açılması isteği sık sık dile
getirilmektedir. Bu talepler karşısında duyarlık gösteren Yıldırım Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü
ve Bursa Valiliği koordinasyonunda
2020 yılında bir çalışma başlatılarak
imar değişikliği yapılmak suretiyle
apartmanların yıkılarak çevre düzenlemesi yapılması ve türbenin gün
yüzüne çıkarılması çalışması başlatılmışsa da bugüne kadar henüz bir
netice çıkmamıştır. Bu girişimin bir
an evvel sonuçlanması önemlidir.
Zira Âşık Yunus da Bursa’nın manevi
mimarlarından biri olarak bu ilgiyi
fazlasıyla hak etmektedir.

Bursa Hâkimiyet, “Bursa’da Âşık Yunus’un Türbesi Gün Yüzüne Çıkıyor”,
4.5.2020.

Ebru Kuybu, Yunus Emre Divanının Bursa
Nüshası, Bursa, 2015.
Faruk Kadri Timurtaş, Yunus Emre Divanı, İstanbul, 1972.
Mecmua-ı Eşar, Bursa Halk Kütüphanesi
Nu. 882.

Mehmed Şemseddin Ulusoy, Bursa Dergâhları (Yadigâr-ı Şemsi) Hz. M. Kara - K.
Atlansoy, Bursa, 1977.
Mustafa Özçelik, Bursa’nın Yunus’u/Âşık
Yunus, Bursa, 2013.
Turan Alptekin, Bir Ene’l Hak Şairi Olarak Yunus Emre, Âşık Yunus ve Yunuslar,
İstanbul, 1977.
Yunus Emre, Divan-ı Âşık Yunus, 1277.

Yunus Emre’ye Armağan
Yüce dağlar ardından
Deniz aşıru geldim
Evliyalar yurdundan
Selâm tapşıru geldim.

Ulu bir şara vardım
Dosta armağanım var
Erenlerin bağından
Gülleri devşiru geldim.

Boz-bulanık bir çaydım
Aşk iline baş urdum
Çalkalanıp safa buldum
Süzülüp duru geldim.

Yunus’un toprağına
Vardım yüzüm sürmeye
Sildim gönül pasını
Yanuben aru geldim.
Cûşa geldim çağlarım
Âşık oldum ağlarım
Canda coşan esrarı
Döküp taşuru geldim.

Rıza Tevfik, Allah’tan
Ayrılma ol dergâhtan
Ben kurtuldum günahtan
Eğriydim, doğru geldim.
Rıza Tevfik Bölükbaşı
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Prof. Dr. Mustafa Şahin / Uludağ Üniversitesi

Şahinkaya Mağarası
Keşfedilen diğer Paleolitik Çağ buluntu yerlerinin hiçbirinde taş
aletler, Pleistosen arkeolojisi açısından çok önemli olan hayvan
kemikleriyle birlikte bulunmamıştır. Dolayısıyla, Şahinkaya Mağarası, şimdilik Kuzeybatı Anadolu’daki en eski yerleşim yeridir.

2

6 Ekim 2007 tarihinde tarafımızdan keşfedilen Şahinkaya
Mağarası, Bursa-Orhaneli
yolunun yaklaşık 25. kilometresinde, Eren köyü yakınlarında bulunan Kapıkaya mevkiinde, yöre halkı
tarafından Şahinkaya olarak da adlandırılan dik bir yamacın üzerinde,
Orhaneli yönüne doğru yolun batısında yer almaktadır. Mağaraya ulaşım
çok kolay değildir. Ancak, mağaranın
insanlar tarafından kullanıldığı dönemde çevresel ortamın bugünkünden çok daha farklı olabileceğini göz
önünde bulundurulması gerekir.
Aslında mağara yıllardan beri Doğancı Barajı’ndan sonra Orhaneli
yolu üzerinde durmaktaydı ve tırmanmayı göze alamadığımızdan
sadece defalarca önünden geçtik.
Ancak her nedense hep mağaranın
prehistorik insanlar tarafından kullanıldığına inandık. Bursa Uludağ
Üniversitesi Dağcılık Öğrenci Topluluğu’na danışman hoca olarak atandıktan sonra bir gün gençlerle sohbet ederken mağaradan bahsettim
ve tırmanabilir miyiz, diye sordum.
Ne zaman tırmanıyoruz, dediler. Ben
de hemen deyince birkaç gün içinde
mağaranın eteğindeydik.
Gençler tırmandılar, döndüklerinde
duvarlarda resim yok, hiçbir insan
izine rastlayamadık, dediler. İkna
olmadım ve bir defa da bu konuda
uzman birisi ile tırmanalım, dedim.
Sevgili Murat Başlar; Dr. Berkan Dinçer bu konuda iyidir, isterseniz davet
edeyim, dedi. Düşünmeden tamam,
dedim ve iki hafta içinde tekrar ma-

Yol kenarından mağaraya bakış

ğaranın eteğindeydik. Bu defa ekipte
dağcılar, Dr. Serkan Gündüz ve Dr. A.
Ali Altın’ın yanında Berkay da vardı.
Biz aşağıda, Şahinkaya Büfe’de, merakla beklerken Berkay elinde taş aletler
ile uzaktan göründü. Sonunda beklediğimiz gerçekleşmişti ve biz Bursa’nın
en eski insan izini keşfetmiştik.
Mağara girişi, önündeki derin vadiye ve Doğancı Barajı’na hâkim bir
noktada bulunmaktadır. Mağaranın
eteğinde günümüzde hâlâ varlığını
koruyan bir dere akmaktadır. Mağaranın giriş kısmının yüksekliği 5.80
metredir. Bu yükseklik iç bölümde
yaklaşık 8 metreye kadar ulaşmaktadır. Mağaranın derinliği ise yaklaşık
25 m olarak ölçülmüştür.

Mağaraya tırmanış
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2007 yılında mağarayı keşfeden ekip

Taş aletlere ilk dokunuş

Keşif ekibi mağara içerisinde ölçüm yaparken

Mağaranın tabanı düz olmayıp, dibe
doğru hafif meyille yükselmektedir.
Eğim mağaranın arkasına yaklaştıkça,
kültür toprağı nedeniyle daha da artarak yokuş şeklini almaktadır.
Mağaranın dibinde birkaç metre genişliğinde bir oyuk bulunur. Burası
hâlihazırda olası kültür toprağı ile
kaplı olduğu için derinliği konusunda
bir şey söyleyemiyoruz. Bu alanda
bulunan kültür tabakaları, görüldüğü
kadarı ile, mağara içinde defineciler
tarafından yapılan kaçak kazılar nedeni ile önemli ölçüde tahrip edilmiştir. Defineciler tarafından mağaranın
girişine doğru dağıtılan kültür toprağı
içerisinde bol miktarda kemik kalıntısının olduğu dikkati çekmektedir.
Yüzeyde gördüğümüz kemik kalıntıları Pleistosen Dönemi’ne (halk
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dilinde Buz Devri, yaklaşık 2.580.000
- 11.700 arası jeolojik dönem) ait
olduğu değerlendirilen at, koyun, keçi
gibi otçul hayvanlara aittir.
Mağaranın yüzeyinde tespit ettiğimiz hayvan kemikleri Pleistosen
Dönemi’nin çevresel koşullarıyla
ilgili önemli bilgiler vermektedir. Dr.
Canan Çakırlar, Şahinkaya Mağarası
fauna buluntuları ile ilgili olarak bir
ön inceleme gerçekleştirmiştir. Buna
göre, hayvan kemiklerinin çoğunluğu tüm ya da tüme yakındır. Fauna
buluntularının büyük çoğunluğunu
keçiler (Capra) oluşturmaktadır. Aynı
zamanda sığır (Bos), geyik (Dama?),
tavşan (Lepus) ve türü tam olarak
belirlenemeyen bir kuş cinsine ait
kemikler de mağarada bulunmaktadır. Özellikle keçi ve sığır örneklerinin

Mağara içinden Doğancı Barajı’na Bakış

Mağara içinde defineciler tarafından
dağıtılan kültür toprağı

günümüzde bilinen örneklere göre
oldukça iri boyutlu oldukları dikkati
çekmektedir. Havyan kemikleri üzerinde çiğnenme ya da kesmeye ait iz
tespit edilememiştir.
Buluntular arasında arkeolojik açıdan
en önemli olanlar defineciler tarafından dağıtılan toprağın üzerinde
3 adet taş alet bulduk. Bunlardan
bir tanesi iki yüzeyden işlenmiş bir
kenar kazıyıcı, diğeri basit bir kenar
kazıyıcı, en sonuncusu ise yaprak
biçimli bir uçtur. Taş aletler Dr. Berkay Dinçer tarafından Orta Paleolitik
Dönem’in geç evrelerine (yaklaşık
100 bin ile 40 bin yıl arası) tarihlenmektedir.
Taş aletlerin azlığından ve hepsinin
düzeltili aletler olmasından yola çıkarak, mağaradaki arkeolojik dolgunun

yapım artığı ürünlerden oluşmadığını
söylemek mümkündür; diğer bir ifade ile taş aletler mağarada üretilmemiş, birlikte getirilmiş olmalıdır.
Şahinkaya Mağarası, Bursa’da insanlara ait Paleolitik taş aletlerle birlikte
fauna (hayvan varlığı) buluntularının
bilindiği tek arkeolojik yerleşim yeridir. Keşfedilen diğer Paleolitik Çağ buluntu yerlerinin hiçbirinde taş aletler,
Pleistosen arkeolojisi açısından çok
önemli olan hayvan kemikleriyle birlikte bulunmamıştır. Dolayısıyla, Şahinkaya Mağarası, şimdilik Kuzeybatı
Anadolu’daki en eski yerleşim yeridir.
Bursa’nın tarihöncesini aydınlatan
araştırmalar bugüne dek genellikle
ovalarla sınırlı kalmıştır. Daha çok Neolitik Döneme (MÖ. 10.000 - 6.000)
yönelik bu araştırmalar, bölgenin kültür tarihiyle ilgili önemli bilgiler sağlamıştır. Yörenin erken buluntu veren
yerleşim yerleri Ilıpınar, Hacılartepe,
Menteşe, Barçın ve Aktopraklık Höyükler olmak üzere Erken Neolitik
çağdan başlamaktadır. Diğer bir ifade
ile Şahinkaya Mağarası, bugüne kadar
Bursa’da, diğer bir ifade ile Kuzeybatı
Anadolu’da Neolitik çağdan daha
eskiye giden, şimdiye kadar bilinen
en eski tarihli yerleşim yeridir.
İnsanlık tarihinin neredeyse yüzde
95›ini oluşturan Paleolitik Çağ, insanların genel olarak avcı-toplayıcı ve
göçebe bir hayat tarzına sahip olduğu
bir dönem olarak kabul edilir. Türkiye›de bu dönemle ilgili bilinen buluntu yerleri, diğer bir ifade ile yaşam
izleri çok sayıda değildir ve batıda,
özellikle de Bursa›nın da içinde bulunduğu Kuzeybatı Anadolu’da, yok
denecek kadar az olarak bilinmekte-

Hayvan kemikleri

Mağarada bulunan hayvan
kemiklerinden örnekler

Mağarada bulunan taş aletler

Bursa Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenen taş aletler

dir. Oysa, bu bölge kıtalar arası konumuyla, Paleolitik Çağ arkeolojisindeki
temel sorunların çözümüne önemli
katkılar sağlayabilecektir. Daha açık
bir ifade ile 2007 yılında tarafımızdan yapılan keşif, Güney Afrika’dan
Avrupa’ya doğru göç eden insanların
Marmara Bölgesi’ni de kullandığını
ilk defa ortaya koymuştur.
2009 yılındaki araştırmamız sırasında Şahinkaya Mağarası’nı tekrar
ziyaret ettiğimizde, ne yazık ki, mağarada gerçekleştirilen kaçak kazıların
artarak devam etmekte olduğunu
fark ettik. Defineciler, arka tarafta korunmuş olan dolgulardaki kazılarını
iyice derinleştirmişler ve kazdıkları
toprağı mağara içerisine gelişigüzel
bir şekilde atmayı sürdürmüşlerdir. Hızlı bir şekilde tahribat devam
etmektedir. Mağara, tamamen yok
edilmeden önce çevre düzenlemesi
yapılarak Bursa’nın kültür turizmine
kazandırılmalıdır.
Definecilere bir hatırlatma yapmak
isteriz. Maden olarak sadece taşın işlenebildiği, değil altın, hiçbir metalin
bilinmediği bir devirde, bu mağarada ne aranmaktadır, anlamak mümkün değildir. Mağara, evet önemlidir
ve değerlidir, ama hazine açısından
değil, insanlık ve Bursa’nın dip tarihi
açısından!
Taş aletler, Bursa Arkeoloji Müzesi’nde kendine ayrılan özel vitrinde sergilenmekte olup siz değerli ziyaretçilerini beklemektedir. Yakından görüp
ilk keşfettiğimiz andaki heyecanımızı
paylaşmanızı tavsiye ederim.
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Tahsin Yıldırım / Araştırmacı, Yazar

Selim Sırrı’nın Kaleminden

Cumhuriyet Sonrası Bursa

Bursa’da kaldığı günlerin
hakkını vererek gezen Selim
Sırrı, neredeyse her sokağı
arşınlamıştır. Sokakta gördüklerini bir kamera hassasiyeti ile bizlere aktarmıştır.
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C

umhuriyet’in ilanının ardından hükümet yılların
eksiklerini gidermek için
sanayileşmenin dışında
imar, ulaşım gibi birçok farklı alana
eğilerek bir yatırım ve yenileşme
hamlesi başlamıştır. Bu yıllarda gözle
görünür hâlde devam eden değişim
ve dönüşümler beden terbiyesinin
memleketimizde kökleşmesine âmil
olan eğitimci, sporcu, kültür adamı
Selim Sırrı Tarcan tarafından da farklı
vesilelerle kaleme alınmıştır. Selim
Sırrı Tarcan’ın Yenigün gazetesinin
1931 yılı Haziran ayında farklı günlerde kaleme aldığı Bursa seyahatine
dair gözlemleri günümüze de ışık
tutan cinstendir. Selim Sırrı’nın bu
yazılarında Cumhuriyet’in Bursa’ya
kazandırdıklarının yanında görülen
eksikliklere de yer vermiştir. Ziyaret
ettiği Bursa’nın merkezindeki mahalleler dışında kasaba ve köylerde gördüklerini de neredeyse günlük tutar
gibi kaleme alan Selim Sırrı, Bursa
yolculuğu izlenimlerini tahlilî olarak
anlatmaktan ziyade görüntüyü net
ve geniş açıdan gösteren bir kamera
hassasiyetiyle yazmıştır. Bu yönüyle
o dönemden günümüze ışık tutacak
birçok bilgiyi ihtiva eden yazılar okurun dikkatine sunulmuştur.

Selim Sırrı Tarcan

Selim Sırrı’ya Dair

1874 yılında Teselya’da Miralay Yusuf Bey ve Zeynep Hanım’ın çocuğu
olarak dünyaya gelen Selim Sırrı,
babasının 1876 Karadağ Muharebeleri’nde şehit düşmesi üzerine
2 yaşında iken ailesi ile İstanbul’a
gelmiş Üsküdar’da ilk tahsilini gördükten sonra Galatasaray Lisesi’nde
yatılı öğrenci olarak okumuştur. Bu-

radan sonra Mühendishane-i Berr-i
Hümayun’u bitirmiştir. Bu yıllarda
gazete ve dergilerde görünür olmuştur. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla
birlikte harekete geçen Selim Sırrı,
ilk Millî Olimpiyat Komitesi’ni kurmuştur. 1909’da Berlin’de yapılan
Uluslararası Olimpiyat Komitesi
toplantılarına katılmış ve aynı yıl
İsveç Kraliyet Askerî Beden Eğitimi
ve Jimnastik Akademisi’ne başlamıştır. 1911’de akademiyi bitirip yurda
dönünce beden eğitimi öğretmenliği
yapmış, Osmanlı’da folklor çalışmalarını başlatıp özellikle Ege bölgesinden zeybek oyunları derleyerek
onları tanıtmaya çalışmıştır. 1922’de
Türkiye Millî Olimpiyat Cemiyeti
tekrar kurulmuş ve komitenin başkanlığına seçilmiştir. Uzun yıllar bu
görevde kalan Selim Sırrı, Türkiye’de
jimnastiğin tanınmasını sağlayan
kişilerden birisidir. Cumhuriyet’in
ilanına kadar çeşitli okullarda beden
eğitimi öğretmenliğini sürdüren
Selim Sırrı, 1924 ile 1935 yılları
arasında Beden Terbiyesi Başmüfettişliği yapmıştır. 1935 seçimlerinden
itibaren Ordu Milletvekili olarak
TBMM’de üç dönem görev almıştır. 2
Mart 1957 yılında İstanbul’da hayatını kaybeden Selim Sırrı Tarcan, 58
kitap, binlerce makale yazmış, pek
çoğu spor konusunda olmak üzere
yüzlerce konferans vermiştir.

Bursa Yolunda Gördükleri

Cumhuriyet öncesinde askeri okul
öğrencisi iken hava değişimi için İstanbul’dan Mudanya’ya gitmek için
bilet aldığı Körit Vapur Şirketi’nin vapuruna, denize açılmış hâlde iken bir
sandalla yanaşıp binen1 Selim Sırrı
Tarcan’ın bu seferki Mudanya üzerinden Bursa’ya yapacağı seyahati planlı
gelişmiştir. Tophane rıhtımından 3
Haziran 1931’de sabah saat dokuzda
kalkan Marmara vapuruna binen
Selim Sırrı, çarşaf gibi bir denizde
yolculuğa başlamıştır. Tam saatinde
kalkan vapurun yolcuları arasında
neredeyse her milletten yolcu vardır.
Amerikalı, Ermeni ve Yahudilerin
yanında güvertede uyuyan alt gelir
grubundan Türkler de vardır. Çarşaflı
kadınların yanında kılık kıyafet itibariyle dönemi itibariyle uygun görülmeyen kıyafetli yolculara da şahit
olmuştur. Selim Sırrı bu kadınların
1 Selim Sırrı, Doğru Sözler, Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul,
1332 [1916], s. 33.

büyük oranda çocukları ile ilgilendiğini erkeklerin ise bu konuda duyarsız
olduğunu yazmıştır. Farklı kültürden
yolcuların olduğu vapurun uç tarafına
gittiğinde beş delikanlının bir gazete
parçası üstünde yirmi beş kuruşluk
kadar ufak, “ellerinde pirinçten bir
yüksük gibi bir şey”i döndürerek
kumar oynadıklarını yazmıştır. Selim
Sırrı’nın vapurda dikkati çektiği noktalardan biri de deniz taşımacılığının
eskiye göre daha iyi olduğu, vapurların yenilendiği, bir sistem dâhilinde
işlediğidir. Bu olumlu tablo içerisinde
gördüğü eksiklikleri de yazmıştır.
Gördüğü en önemli eksiklerden biri
de vapurda lokanta, kafeterya, kantin olarak adlandırılabilecek yemek
satış yerlerinin olmamasından dolayı
satıcıların gelişigüzel satışlar yapmasıdır. Bundan dolayı yolcular kendi
getirdikleri yiyecekleri yemekte, yemek artıkları ve oluşan çöpün denize
atılmakta yahut güvertede olduğu
gibi bırakılmaktadır. Buna dair şöyle
bir örnek vermiştir: “Yedi yaşında,
on yaşında on iki yaşında dört beş
kız çocuğu papağan gibi muttasıl

şamfıstığı yiyorlar. Tahta kanepelere
karşılıklı bağdaş kurmuş iki siyah
çarşaflı hanım sefertasında kuru köfteleri yemekle meşguller. (…) Bir kâğıt paketten hanımlar kiraz yiyorlar.
Çekirdeklerini göğerteye atıyorlardı.”
Tertemiz bir vapura binip Mudanya’ya yola çıkan Selim Sırrı, iki buçuk
saat içinde vapurun tanınmaz hâle
geldiğini ekmek kırıntıları, yumurta
kabukları, kiraz çekirdekleri, fıstık
ve kabak çekirdeği kabukları içinde
o temizlikten eser kalmadığını yazmıştır. “Böyle göçebe hâlinde yemek
yemenin önünü almak ve bu yemekleri daha medenî bir şekle sokmak”
için vapurda olması gerekenleri şöyle
sıralamıştır: “Vapurda bir büfe olsa,
salonda küçük masalar bulunsa, gayet
ucuz sandviçler, meyve vesair satılsa,
böyle oturduğu yerden yemek yenmesine müsaade edilmese ve bu hususta sıkı bir nizam vaz edilip riayet
etmeyenler cezalandırılsa... Elbetteki
daha temiz ve daha rahat bir seyahat
temin edilirdi.”2
2 Selim Sırrı, Bursa Yolunda Gördüklerim, Yenigün gazetesi, 4 Haziran 1931,
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Bursa’ya Dair İzlenimler
Selim Sırrı, Cumhuriyet öncesi Bursa’ya geldiğinde “şayan-ı kayd ve
eser-i medeniyetten bir nişane olmayan yollarda” dört vagonlu mini
mini bir lokomotifle inleye inleye
zeytinlikler arasından iki buçuk saatlik sıkıntılı bir yolculuktan sonra
Bursa merkeze, aktarma yapacağı
yere ulaşmıştır. Aynı tren hattının
Cumhuriyet sonrasında da çalıştığını
ancak, hem Bursa merkeze uzak bir
yerde yolcuları bıraktığını hem de
gidişin vakit almasından dolayı yolcuların daha kısa yol olan karayolunu
tercih ettiğini yazmıştır. Kendisi de bu
sefer Mudanya’dan beş lira vererek
hususi otomobile binip Bursa merkeze gelmiştir. 1935 yılına kadar tatil
günü olan bir cuma günü Bursa’ya
gelen Selim Sırrı, her yerin kapalı
olduğunu, sadece “en çok işleyen ve
hiç iflas etmeyen yegâne ticarethane”3 olan kahvelerin açık olduğunu ve
çok sıcak havaya rağmen insanların
S. 125, s. 6.
3 Selim Sırrı Tarcan, Çok Oturuyoruz,
Cumhuriyet gazetesi, 13 İkincikanun /
Ocak 1936, S. 4190, s. 3.
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Dişçi Arif

duvarında gördüğü “Dişçi Arif” levhası dikkatini çekmiştir. Farklı mimarisi
ile hayranlık uyandıran “temiz” binadan üç adım ötede, gözüne ve burnuna ilişen “murdarlık” Selim Sırrı gibi
herkesi rahatsız etmektedir. Buradaki
karşılıklı iki tabakhanenin yaydığı kokudan rahatsız olarak “Bunun yanına
bu kadar para sarf edip ev yaptırana
Allah akıllar versin.” temennisinde
bulunup gördüğü güzel binanın sahibine acıma hissiyle yaklaştığını ifade
etmiştir. Bir seyyah gibi sağa sola
bakarak yürüyen Selim Sırrı’nın yanına, bahsettiği binadan beyaz sakallı,
pir-i fani gibi görünen bir kişi, Dişçi
Arif gelmiştir. Dişçi Arif, Selim Sırrı’yla sohbet edip onu muayenehanesine
davet etmiştir. Bu teklife evet diyen
Selim Sırrı, tertemiz muayenehanede
kahve içip sohbet ederken “yaşı ferah
ferah altmış beşi geçmiş” genç ihtiyardan malumat istemiştir. Filibeli olan
Dişçi Arif, bir dönem orduda cerrah
olduğunu, görevde iken Hicaz’da Müşir Kazım Paşanın maiyetinde tabur
kumandanlığı yaptığını, yaşı kemale
erince de emekli olduğunu söylemiştir. Nerdeyse her memurun kaderi
olan emekli maaşıyla geçinemeyince
dişçiliğe başlamıştır. Yıllar boyunca
kendisine gelen kimi hastaların duasını kimisinin parasını alan ve elinden
her iş gelen Dişçi Arif bu “evceğizi”
kendi eliyle yapmıştır. Yaşına rağmen
dinç vücudu ile Selim Sırrı’nın dikkatini çeken Dişçi Arif, onun Türkiye’nin
jimnastik üstadı olduğunu bilmeden
müsabakaya davet etmiş “Jimnastikçi
Selim Sırrı” adını duyunca misafirini
saygı ile uğurlamıştır.6

Bursa’yı önceki yıllardan tanıyan
Selim Sırrı, dolambaçlı, Arnavut kaldırımlı sokaklardan etrafı seyrederek
kale eteğinden Tophane’ye çıkan
yolun solunda yer alan Çakır Hamamı’nın önüne geldiğinde eskiden
bildiği bakımsız bir sokağın geniş
caddeye dönüştüğünü görünce belediyeye teşekkür ederek bu hizmetlerin devamını istemiştir. Bu caddenin
dönemecinde sarı renkli bakımlı ama
farklı bir mimari ile yapılmış bir evin

Cumhuriyet öncesi Bursa’yı ziyaret
eden Selim Sırrı henüz sanayileşmenin olmadığı, yeni tesis edilen bir iki
imalathaneyi ziyaret etmiş, bunlarla
ülke ekonomisinin gelişeceğini ifade
etmiştir.7 Bahsimize konu 1931 yılı
Haziran’ındaki Bursa seyahatinde de
birçok işletmeyi gezmiş, özellikle de
ipek işleyen işletmeleri tercih etmiştir. Bursa’da çoğunluğu gayrimüslimlerin olan bu işletmelerin çalışan-

nerdeyse kucak kucağa oturduğunu,
hiç konuşma sesi duymadığını sadece
tavla şakırtısı ve nargile fokurtusu
duyduğunu yazmıştır. Kendisi de Eski
Türk Ocağı’nın bahçesine açılmış olan
gazino kahve karışımı bir mekânda,
bir iki eski tanıdığı ile gazoz içmiştir.
Daha sonra şehrin yamacındaki Temeniye denilen, halkın gittiği mesire
alanındaki bir kahvede oturarak etrafı seyretmiştir. Ardından Hisar önüne
gelip Bursa Ovası’nı seyre dalmıştır.
Bursa’ya Cumhuriyet öncesindeki
gelişinde Tophane’nin bakımsızlığından şikâyet etmiştir.4 Bu gelişinde
ise buraların düzenlendiğini Tophane’nin bir bölümünde yapılan çevre
düzenlemesi içinse şunları yazmıştır:
“Burada güzel bir bahçe var. Ortasında bir tahtaboşun (balkon) üstünde
dördü kadın olmak üzere dokuz sazende alaturka saz çalıyor. Müteaddit
masalar etrafında dizilmiş olan halk
kemal-i sükûn ile bu ah ü vahı bu
yanık nağmeleri dinliyor.”5

4 Selim Sırrı, Doğru Sözler, Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul,
1332 [1916], s. 39-40.
5 Selim Sırrı, Bursa’da Bir Cuma Günü
Nasıl Geçer?, Yenigün gazetesi, 5 Haziran 1931, S. 126, s. 6.

İpek İşletmelerinde
Gördükleri

6 Selim Sırrı, Jimnastik Üstadına Meydan
Okuyan 70’lik Dede, Yenigün gazetesi,
8 Haziran 1931, S. 129, s. 6.
7 Selim Sırrı, Doğru Sözler, Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul,
1332 [1916], s. 39.

larının kahir ekseriyeti ise Türk’tür.
Fransızcası ile gayrimüslim işletmecilerle konuşan Selim Sırrı, ülkemizi
niçin tercih ettiklerine dair soruya,
onlar şöyle karşılık verilmiştir: “İtalya’da para kazanmak çok zor. Benim
gibi pek çokları şark memleketlerine
gitmeye mecbur oluyorlar. Dört sene
evvel buraya geldim. Burada o vakit
yalnız krepdöşin (ince dokunmuş
değerli bir kumaş) dokuyorlardı. Ben
de daha başka çeşitler dokumaya başladım. İki sene içinde işimi genişlettim. (...) Bursa’da zannederim işleyen
yedi yüz kadar tezgâh var. (...) Burada
yalnız bir şeyden korkuyorum. Sürüm
çoğaldıkça muhtekirler sahtekârlığa
başlayacak ve daha az masrafla fazla
kazanmak için kumaşlara suni ipek
karıştıracaklardır.” Gittiği Fransız Romangalo şirketinin kozadan ipek çeken işletmesini, imalathanenin amele
başı bir Türk ile gezmiştir. Burada
buharlı bir ortamda kaynar kazan
içinde Arapsaçına dönen ipekleri tek
tek ayıran kadınların yorucu bir şekilde çalıştığını görmüştür. Hiçbirinin
benzinde bir damla kan olmadığını,
ekmek parası için gayrisıhhi ortamda
günde on üç saat çalıştığını, bundan
dolayı işçi kadınların hayatlarını
heder ettiklerini yazmıştır. Ona göre
öğle yemeğini bir simitle geçiren bu
işçi kadınların akıbetleri romatizma
ya da veremdir. Bir Musevi’nin işletmesine gittiğinde kötü koku onu
rahatsız etmiştir. Bir kadın çalışan,
kokunun onları rahatsız edip etmediğine dair soruya şöyle cevap almıştır:
“Ne yapalım. Çalışmazsak ekmek
parası yok! Ellerimizi sonra kezzapla
yıkıyoruz. Tırnaklarımız büzülüyor
ama kimin tırnağını düşündüğü var.”
Ramazan isimli bir kapıcı, işçilerin
durumunu şöyle anlatmıştır: “Bizde bu cehalet, Yahudilerde bu akıl
oldukça bu işler hep böyle gidecek.
Bizim Moiz Efendi iyi adamdır. Ama
çalışmayana para vermez. Bu kızlar
günde üç defa yarımşar saat paydos
ederler. Sabahleyin erkenden gelirler, akşam geç vakit evlerine dönerler. Ama nasıl! Turşu gibi dönerler.
On üç saat çalışırlar. Elli, altmış,
yetmiş kuruşa kadar yevmiye alırlar.”
İşçilerin sefaletini gören Selim Sırrı
sözlerini verem savaş dispanseri
doktorlarının buraya sıkça uğraması
temennisi ile bitirmiştir.8
8 Selim Sırrı, Duman ve Alev İçinde 13
Saat Çalışan Kadınlar, Yenigün gazetesi,

Haziran Ortasında
Uludağ’a Çıkış
Uludağ, eski adıyla Keşiş Dağı her
zaman insanların ilgisini çekmiş
özellikle Cumhuriyet sonrası yerli
ve yabancı turiste hitap eden cazibe merkezlerinden biri olmuştur.
Bursa’ya birkaç günlüğüne gelen
herkesin gitmeyi düşündüğü yerlerden biri olan Uludağ’a Selim
Sırrı ve Maarif ailesinden bir grup
da çıkmıştır. Günümüzdeki gibi
modern ulaşım araçları ve konaklama tesislerinin olmadığı Uludağ’a
yılankavi şose bir yoldan, bir kam11 Haziran 1931, S. 132, s. 6.

yon kasasında, kadın erkek on altı
kişiyle çıkan Selim Sırrı, Pınarbaşı
Tatar Mahallesi’nden sonra denizden 700 metre yükseğe varınca
zümrüt yeşili yamaçları görmüştür.
Fıstık ve kestane ağaçları arasında
merkezden yetmiş kilometrelik bir
kara yolundan Uludağ’a giderken
çeşitli köylerde molalar vermişlerdir. Denizden yüksekliği 1200 metre
olan Çongra köyünde cins cins çam
ağaçlarının bulunduğu yamaçtaki
Dolubaba Mandırası’nda durmuşlardır. Bu molanın ardından, Bursa
merkezden itibaren süren üç saatlik
yolculuktan sonra iki bin metrede
bulunan Bursa Valiliği’nin yaptırdığı, dönemin parasıyla 46.000 lira
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harcanan ve bitmek üzere olan koyu
kırmızı zarif bir otelin önünde durarak uzaktan görünen Uludağ’ı seyre
dalmışlardır. Acıktığını hisseden
kafile, otel inşaatına yakın bir yerde
sofra kurarak getirdiği yiyecekleri
yemiş, enfes doğayı seyretmişlerdir.
Uludağ zirveye çıkamayacağına
kanaat getiren kafile, geri dönüş
yolunda bir pınar başında güreşlere
şahit olunca onları seyredip öylece
Bursa’ya dönmüştür.9

Bursa Sokaklarında
Hayat Bilgisi Dersi

Bursa’da kaldığı günlerin hakkını
vererek gezen Selim Sırrı, neredeyse
sokakları arşınlamıştır. Bugünlerin
birinde sokakta gördüklerini bir
kamera hassasiyeti ile aktarmıştır.
Gazi Yokuşu’nun başında talim yapan
askerleri seyrettikten sonra yokuştan
aşağıya inerken uzaktan bir kalabalığı
görmüştür. Kalabalığın yanına gelince, genç bir muallimin talebelerine
etrafı tanıttığını, hayat bilgisi dersine
dair bazı konuları tekrarladığını duymuştur: “Çocuklar! Bu gördüğünüz
yere Tabaklar diyorlar. (...) İskelet
hâlindeki evler birer deri fabrikasıdır. Öyle sahicikten fabrika değil, yüz

9 Selim Sırrı, Haziran Ortasında Kartopu,
Yenigün gazetesi, 13 Haziran 1931, S.
134, s. 13.
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seneden beri, belki daha fazla, burada
bu gördüğünüz harap dükkânlarda
deri terbiye edilir! Öyle ilim milim
yoktur. Babalarından, dedelerinden
nasıl gördülerse öyle yaparlar. (...)
Köpek pisliği ile ağaç kabuğu ile terbiye ederler. Sonra sererler kuruturlar.
Kök boyaları ile boyarlar, nihayet böyle günlerce uğraştıktan sonra kullanılmaya elverişli hale getirirler. Onunla terlik, kundura, iskarpin yaparlar.”
Öğretmenin konuşmasını nakleden
Selim Sırrı, talebelerin sorularına da
yer vermiştir. Bir öğrencinin “Efendim Avrupa’da da böyle midir?” sorusuna öğretmenin şu cevabı yazıya
girmiştir: “Avrupa’da evvela belediye
halkın istirahatini düşündüğünden
şehrin en işlek bir yerinde böyle
fena koku neşreden şeylere müsaade
etmez. Sonra mükemmel fabrikaları
vardır. Kimyevi birtakım ilaçlar vasıtası ile kokuları izale ederler.” Bu
cevap işçi ve toplum sağlığına dikkat
edilmeyen işyerlerinin yaptığı tahribatları anlatarak devam etmiştir. Dersin içeriğine uygun olarak Hayat Bilgisi dersini sokakta işleyen öğretmen
ve öğrencileri takip eden Selim Sırrı,
hassas olduğu, genellikle işsiz güçsüz
insanların toplandığını yazdığı kahvehanenin derse konu olmasına mutlu
olmuştur. Öğretmenin kahvehaneleri
tanıttığı cümleleri şöyle nakletmiştir:
“Bu kahveler dopdolu! Saat dokuza
geldi. Şimdi iş vakti bu sapasağlam
insanlar tavla oynuyor, nargile içiyor!
Bomboş oturuyor. Avrupa’da iş zamanı kahvelerde bir adam bulunmazmış.
Bu adamlar niçin sokak ortasında
iskemle atıp oturuyorlar? Çünkü

tembeldirler. Çünkü çalışmaktan zevk
almamışlardır. Göreceksiniz akşam
üstü Işıklar’dan döndüğümüz zaman
gene bu dükkanları dopdolu bulacağız. Boş oturmaktan sıkılmıyorlar.” Bu
cevap nerdeyse Selim Sırrı’nın cümleleri gibidir. Kendisi de kahvelere
böyle bakmaktadır.10 Buradan sonra
yol üzerinde gördükleri dikiş makinalarından hareketle makinalaşmayı ve
arabaları anlatan muallim, talebelere
çok çalışmalarının gereğini ifade edip,
ülkeye hizmet ateşi ile tutuşmaları
temennisinde bulunmuştur. Bu öğretmenin dersini neredeyse baştan sona
takip eden Selim Sırrı, bu dersi şöyle
değerlendirmiştir: “Hayat Bilgisi
dersinin bu canlı numunesi beni çok
memnun etti. Bu açıkgözlü yavrulara içtimai hayatın bu acı levhalarını
gösteren kıymetli muallime ben
teşekkürler ettim.”11 Selim Sırrı’ya
göre; öğrencilerin dikkatini celbeden,
onları düşündürmek için hayatın içinden örneklerle buluşturan öğretmen
bizatihi hayat bilgisidir.
10 Selim Sırrı Tarcan, Terbiye Bahisleri-Çok Oturuyoruz, Cumhuriyet gazetesi, 13 Kanunisani [Ocak] 1936, S. 4190,
s. 3.
11 Selim Sırrı, Bursa Sokaklarında Hayat
Bilgisi Dersi, Yenigün gazetesi, 17 Haziran1931, S. 138, s. 10.

Bursa’nın Köylerinde
Bursa’nın merkezini gezmenin yanında köylerine de giden Selim Sırrı’nın
duraklarından biri de vaktiyle Rum
köyü olan, dağların yamacındaki 551
hanenin olduğu, 2000 kişinin yaşadığı Demirtaş Köyü olmuştur. Bulgaristan’dan gelen muhacirlerin yerleştirildiği bu köyde ipek böcekçiliği
yapılmaktadır. Bu köye otomobille giden Selim Sırrı’nın ilk durağı köy kahvesinin önü olmuştur. Burada muhtar
İbrahim Efendi tarafından karşılanan
Selim Sırrı’ya köy gezdirilirken ipek
böcekçiliği yapan evler de dolaştırılmıştır. Bulgaristan’da iken tütüncülük
yapan köylüler buraya yerleştirilirken
mesleklerinin dikkate alınmadığından dolayı muhacir idaresini şikâyet
etmiş ve bu talebin kendisi tarafından
da iletilmesini istemiştir. Köylünün
yeni öğrendiği ipek böcekçiliği, insanların biraz da mecburiyetten yaptığı
ancak gelir getirdiğinden neredeyse
herkesin mesleği olmuştur. Muhtar
İbrahim Efendi, Selim Sırrı’yı evleri
dolaştırmanın yanında, içinde 296’sı
erkek 126’sı kız olmak üzere 422
öğrencinin okuduğu okula da götürmüştür. Muhtar kendisine, okulda kaç
muallim olduğuna dair soruya ilginç
bir cevap vermiştir: “Bir buçuk muallim!” Bunu anlamayan Selim Sırrı’ya
“Canım sen anlayıver işte, birisi altmış beşlik bir ihtiyar.” Nüfusa geç kaydedilmiş 14, 15 yaşlarında çocukların
okulda öğrenci olduklarını gören
Selim Sırrı’nın hayreti artmıştır. Burada epey vakit geçiren Selim Sırrı, konuşmalar arasında zikredilen Alişar,

İsmetiye, Panayır, Orakça, Karabalçık
köylerine de gitmek istemiş ancak
sadece 150 haneli, 80 talebenin okuduğu bir okula sahip küçük İsmetiye
köyüne gidebilmiştir. Rumeli muhaciri
olan köy halkı da tütüncülükten gelip
ipek böcekçiliği yapmanın zorluğunu
anlatmıştır. Geri dönüş yolunda aynı
büyüklükte olan ancak halkı çok mutaassıp olan Kazıklı köyünde Beykoz
Öğretmen Okulu’ndan mezun Galip
Bey’den köy hakkında bilgi almıştır.
Diğer köylerden farklı olarak köylünün çok azı ipek böcekçiliği yapmakta,
çoğu ise enginar yetiştirmektedirler.
Köylünün eğitime ihtiyacı olduğunu
ifade eden Selim Sırrı’ya göre köylüler
asıl mesleklerini yaptıklarında mutlu
ve ekonomik olarak rahat edeceklerini yazmıştır.12

Bursa Böcekçilik Mektebi

Bursa’da bulunduğu zamanlarda farklı mekânlara giderek şehri tanıyan,
farklı kişilerle tanışarak şehir halkı
hakkında bilgi sahibi olan Selim Sırrı,
bir mecliste tanıştığı, burada kurulu
bulunan Böcekçilik Mektebi Müdürü
sayesinde okul ve böcekçilik hakkında
farklı bilgiler edinmiştir.
Uzun yıllar dünya tarihini çoğu
alanda yönlendiren Osmanlı Devleti,
Gerileme Dönemi olarak tanımlanan, özellikle 18. yüzyıldan itibaren
modernleşme çabalarının yansıması
olarak çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Avrupa’ya gönderilen elçilerin
12 Selim Sırrı, Üç Sınıflı İlkmektepte Bir
Buçuk Muallim, Yenigün gazetesi, 24
Haziran 1931, S. 145, s. 10.

raporları istikametinde buralardaki
medeniyet ve maarifle ilgili hususlar
tespit edilerek hayata geçirilmiştir.
Bunlardan ilk etapta açılanlar büyük
oranda askeri mektepler olmuştur.
Askerî alanda açılan eğitim kurumlarının yanında tarımı ve hayvancılığı modernleştirmek, verimliliği
artırmak, bu sahanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insanları yetiştirmek
amacıyla çeşitli okullar açılmıştır.
Bunlardan biri de 1888’de Bursa’da
açılmış Bursa İpekböceği Enstitüsü’dür.13 Selim Sırrı Tarcan’dan
öğrendiğimize göre 1931’de bu okul
14.000 liraya yenilenerek “Bursa
Böcekçilik Mektebi Enstitüsü” adıyla
Uludağ’ın yamaçlarında geniş bir
bahçe içinde hizmet vermiştir. Ziraat
Mektebi mezunu Âsım Bey sayesinde
neredeyse bir botanik bahçesi gibi
çeşitli bitkilerle donatılan bahçeden
okula girişte kendisini karşılayan
genç Doktor Tahir Bey tarafından
gezdirilen Selim Sırrı, ilk gittikleri
birim olan laboratuvarlardan çok
etkilenmiştir. Burada farklı branşlarda tahlillerin yapılabildiğini öğrenen
Selim Sırrı, büyük bir heyecanla
okulu ve ipekçiliği tanımak için
görevlileri neredeyse esir almıştır.
Türkiye’ye göre ipekçilikte önde olan
Bursa, üretimde Avrupa ülkelerinin,
özellikle yıllık 54 milyon koza üreten
İtalya’nın çok gerisindedir. Bursa’da
80-90 derecede insan gücü ile yapılan ipek üretimi Avrupa’da 60-65
derecede ve makinalar yardımı ile
yapılmaktadır. Bu durumda hem
çalışanlar zarar görmekte hem de
gereksiz yakıt harcanmaktadır. Bunun önüne geçmek için bu Enstitü’de
çalışmalar yapılarak üreticiler eğitilmektedir. Selim Sırrı’ya göre “Köylünün refahını gaye bilen hükümet
şimdi köylerde” farklı istasyonlarla
ipek böcekçiliğini desteklemekte ve
çabalarıyla köylünün üretim yaptığı
sahalardaki cehaletini bu kurumlar
sayesinde gidermektedir.14
13 Mehmet Ali Yıldırım, Osmanlı’da İpekböcekçiliği Eğitimi: Bursa Harir Dârüttalimi ve Dârülharirlerin Açılması,
Turkish Studies dergisi, Yaz 2013, S.
8/5, s. 577.
14 Selim Sırrı, Bursa’nın İpek Böcekleri
İçin Açılan Mektepte Neler Gördüm,
Yenigün gazetesi, 26 Haziran 1931, S.
147, s. 11.
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Vlad'ın huzurundaki Osmanlı elçisi
Çakırcalı Hamza Bey ve beraberindekiler

Çakırcı Hamza Bey ve Vlad Tepeş

Denizden alınıp karada görevlendirilen Hamza Bey,
Anadolu Beylerbeyi rütbesiyle Karamanoğlu İshak
Bey'in başlattığı isyanı
bastırmakla görevlendirildi.
Karamanoğlu’nu yenen
Hamza Bey, daha sonra
Rumeli Beylerbeyi oldu.
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Ç

akırcı Hamza Bey, II. Murad
ve Fatih Sultan Mehmed dönemlerinde vezirlik yapmış
olan Amasyalı Bayezid Pa
şa’nın kardeşidir. Osmanlı Devleti’ne büyük hizmetleri bulunan
Bayezid Paşa, 1421 yılında patlayan
Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırmakla görevlendirilir ama Sazlıdere’de yapılan çarpışmada yenilir ve
esir düşer. Mustafa Çelebi, İzmiroğlu
Cüneyt Bey’in ısrarı ile Bayezid Paşa’yı idam ettirir.
Hamza Bey, Saruca Paşa tarafından
kurulmuş olan ve 1417’de Venediklilerin Çanakkale Boğazı yakınlarında
ani bir baskın yapıp hezimete uğratıp yaktıkları Osmanlı donanmasını
Gelibolu tersanesinde yenilemekle
görevlendirilir. Kısa sürede donanma
için yeni gemiler inşa edilir. Hamza
Bey 1428 yılında kırk gemiden oluşan bir filo ile Ege Denizi’ne açılır ve
Venediklilerin elindeki bazı adalara

baskınlar düzenler, limanlarda demirli Venedik gemilerini yakar, Venediklilerin yaptığı baskının intikamını alır.
Ulubat Çayı kenarında Mustafa Çelebi’den ayrılan ve İzmir’e dönen
Cüneyt Bey Ayasuluk’u ele geçirir.
Onun Aydın-ili’ne hâkim olması,
Anadolu beylerini tahrik etmesi, ayrıca Venedik ile münasebet kurmaya
çalışması üzerine II. Murad, Anadolu
Beylerbeyliği’ne atadığı Hamza Bey
kumandasındaki bir kuvveti Cüneyt
Bey’in üzerine gönderir. Cüneyt
Bey, kendisini cezalandırmak üzere,
kafasını kestirdiği Bayezid Paşa’nın
kardeşi Hamza Bey’in üzerine yollandığını haber alınca deniz yolu ile
Karamanoğlu Beyliği’nin Akdeniz
sahillerine kaçar. Birkaç bin atlı toplayan Cüneyt Bey, bir süre sonra geri
döner ve yakalanır. Ele geçirilen Cüneyt Bey’in başı kesilir ve Edirne’ye
gönderilir (1426).

Hamza Bey, 1429 yılında ise Sultan
II. Murad ile birlikte Selanik Kuşatması’na filo komutanı olarak katılır
ve Selanik’in Fethi sırasında büyük
yararlılıklar gösterir.
Sultan Murad Hakk’ın rahmetine kavuşmuş, Osmanlı tahtına II. Mehmed
çıkmıştır. Sultan Mehmed’in bir hayali
vardı: İstanbul’u fethetmek ve köhnemiş Bizans’ı tarihin tozlu sayfalarına
gömmek. İstanbul VII.-VIII. asırlarda
Emeviler ve Abbasiler tarafından kuşatılmış ancak başarılı olunamamıştı.
Etrafı bütünüyle sarılmış bu kadim
şehri, Genç Sultan’ın ataları da kuşatmışlar ama onlar da güçlü surları
aşamamışlar, şehri alamamışlardı.
Tahta çıkar çıkmaz hayalini gerçekleştirmek, atalarının başaramadığını
başarmak için çalışmalara başlayan
Sultan Mehmed, öncelikle İstanbul’u
karadan askerî bir kordon altına aldırır ve Anadolu Hisarı’nın karşısına
Rumeli Hisarı’nı inşa ettirir.
Hazırlıklarını tamamlayan Sultan
Mehmed, 23 Mart 1453’te Edirne’den
yola çıktı ve Keşan’da konaklayıp
Çanakkale Boğazı’ndan geçecek
olan Anadolu kuvvetlerini bekledi,
bu kuvvetler de orduya katıldıktan
sonra yürüyüşe devam ederek 1453
Nisan’ının beşinde İstanbul surları
önüne geldi.
Bizanslılar da gerekli tedbirleri almış,
Galata Kulesi’yle Eugene Kulesi arasına çektiği, kocaman bir yılan gibi,
bir kıyıdan diğer kıyıya sallanarak
uzanan kalın bir zincir ile limana
girişi kapatmış, dokuz büyük kadırga
da zinciri korumak için limana girmiş
ve Türk filosunun olası bir saldırısını
beklemeye başlamıştı.
Kuşatma sürerken 18 Nisan 1453
tarihinde Papa’nın gönderdiği gemiler İstanbul önlerinde göründü. Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey
komutasındaki Türk filosu hemen
yollarını kesti.
Sabah akıntısının etkisiyle Marmara’nın suları Yedikule ve Akropol kıyılarına çarpıyordu. Sert esen rüzgâr
ağır ağır gemileri limana sürüklüyor,
Türk leventleri devasa kadırgaları
durdurmaya çalışıyor, borazanlar,
davullar çalıyor, toplar patlıyor, kadırgaların üzerine gülle, taş ve Rum
ateşi yağıyor, oklar vızıldayarak karşılıklı uçuşuyor, vurulanlar denize
düşüyordu.
Hıristiyan kadırgalarının bordaları,

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişi

bütün Osmanlı filosunda bulunan kadırgalardan daha yüksekti. Çok büyük
olan bu kadırgaların devasa gövdesi
altında küçük Osmanlı kadırgaları
ezilip kırılıyordu. On dört Rodos,
Ceneviz ve Venedik kadırgası, alçak
ve düz olan kırk Türk kadırgasının
arasından geçmeyi başarınca Sultan
Mehmed, Baltaoğlu Süleyman Bey’i
görevden alıp yerine Çakırcı Hamza
Bey’i atadı.
Bu yenilginin üzerine düşüncelere
dalan genç Sultan, zinciri aşamayacaklarını anlayınca akıllara durgunluk verecek bir plan hazırladı ve bugünkü Dolmabahçe’den Kasımpaşa’ya
uzanan güzergâha kalaslar döşetip,
70 kadar gemiyi, sığır yağı ile kaygan
duruma getirilmiş olan tahta kızaklar üzerinde, kalın ve sağlam iplerle

çektirerek 22 Nisan sabahında Haliç’e
indirtti. Rumlar, Türk gemileri girmesin diye gerilen zincirin iç kısmında
onlarca Türk kadırgasını görünce
büyük bir paniğe kapıldılar.
Bir gece içinde düşmanın haberi
olmadan başarılan bu hareketle
karadan ve denizden kuşatılan, her
yerden saldırıya uğrayan şehir, 29
Mayıs 1453 tarihinde düştü, harabeye
dönen surlarında Osmanlı sancakları
dalgalanmaya başladı, bir çağ kapanıp yeni bir çağ açıldı.
İstanbul’un Fethi’nden sonra Hamza
Bey, Ege Adaları’nı almakla görevlendirildi. Gökçeada, Limni ve Taşoz
adalarının Osmanlı egemenliğine
geçmesini sağladı. Fakat Ege Denizi’nde korsanlık yaparak Osmanlı kıyı
ticaretine büyük zararlar veren Rodos
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Hamza Bey Camii ve Hamza Bey'in Türbesi, Bursa

Şövalyeleri’nin ellerinde bulunan Ege
Adaları’nı almak için yaptığı deniz
seferinde başarısızlığa uğradı ve Ocak
1456’da Kaptan-ı Deryalık görevinden azledildi.
Denizden alınıp karada görevlendirilen Hamza Bey, Anadolu Beylerbeyi
rütbesiyle Karamanoğlu İshak Bey’in
başlattığı isyanı bastırmakla görevlendirildi. Karamanoğlu’nu yenen
Hamza Bey, daha sonra Rumeli Beylerbeyi oldu.
1461 yılında Eflak tahtında, Türklerin Kazıklı Voyvoda, Macarların
Şeytan, Eflaklıların Cellat diye adlandırdıkları Vlad Drakul’un oğlu
Vlad Tepeş oturuyordu. İnsanlara
acı çektirmekten zevk alan bu hasta
ruhlu adam, esirlerini diri diri kazığa
oturtmasıyla ün salmıştı.
Kendi halkının üzerinde bile çeşitli
işkenceler denemekten çekinmeyen
Vlad Tepeş, canavarlık düzeyini de
aşan vahşi duygularını tatmin edebilmek için ülkesinde bulunan dört
yüz Macar gemiciyi, altı yüz Alman
tüccarını ve beş yüz Eflak soylusunu
aynı gün içinde kazığa oturtmuş,
dilencilerden şikâyetçi olanların sayısının artması üzerine ülkesindeki
dilencileri tek tek toplatıp bir araya
getirtmiş, bol bol yemek ve şarap
ikram ettirmiş, lezzetli yemeklerle aç
karınlarını doyurmaya çalışan dilencilerin bulundukları binayı adamlarına kundaklatarak bina ile birlikte
hepsini diri diri yaktırmıştı.
En az kendisi kadar gaddar olan sadık adamlarıyla birlikte büyük acılar
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çekerek ölen insanları izleyip, kendince zevk dolu saatler geçirmekten
ve insanlar üzerinde çeşitli işkence
usulleri denemekten vazgeçmeyen
Vlad’ın karşısına bir gün gezgin bir
rahip dikilir ve yaptıklarına artık bir
son vermesini ister. Gözü dönen Vlad
Tepeş, bu cesur rahibi, köy köy dolaştığı eşeği ile birlikte kazığa oturtur.
Gaddarlıkta sınır tanımayan III. Vlad,
kardeşi Radul ile birlikte 1442 yılında
Eflak tarafından Osmanlılara rehin
verilmiş, daha on iki yaşında olan
Vlad ve kardeşi Radul, Edirne Sarayı’nda Şehzade Mehmed (II. Mehmed)
ile birlikte Molla Gürani’nin derslerine katılmış, Osmanlı Sarayı’nda Şehzade Mehmed ile hemen hemen aynı
derecede eğitim almışlar, İslam aka-

idini, matematiği ve mantık bilgisini
öğrenmişler, aldıkları terbiye ile güçlü
birer kumandan olmuşlardı.
Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethettikten sonra, kendisi ile iyi geçinen
Vlad’ı 1456’da Eflak Prensliği’ne atamış, zeki bir yapısı olan Vlad, Osmanlılar’dan öğrendiği komuta ve idare
yetenekleriyle kısa sürede kendisini
kabul ettirmiş, Eflak tahtına çıktıktan
sonra Boğdanlıları ve Macarları birkaç defa bozguna uğratmıştı.
Çok güzel Türkçe konuşabilen kurnaz
III. Vlad, Osmanlı Devleti’ne sadık
görünüyor, her yıl vergisini padişaha
bizzat kendisi getirip sunuyor, bağlılığını yineliyordu. Padişah memnun
kalıp kendisine hilatlar giydirip ihsanlarda bulunuyordu. Fatih Sultan
Mehmed, Mora ve Karadeniz sahilleri
ile uğraşırken, göstermiş olduğu başarılar ile gururlanan Vlad, eski bağlılığını göstermemeye başlamış, vergilerini bizzat getirmek bir yana, hiç
göndermez olmuştu. Ülkesini korku
ile yöneten Vlad, kudretli Macar Kralı
Matyas Korven’in de desteğini aldıktan sonra iyiden iyiye şımarmıştı.
Fatih Sultan Mehmed Han, Osmanlı
hududunu geçen ve Bulgaristan’a
saldırarak masum sivillere olmadık
eziyetler eden, geçtiği yerleri kan,
ateş ve gözyaşına boğan Vlad Tepeş’in
yakalanması ve gereken cezanın verilmesi için Niğbolu Sancakbeyi Çakırcı Hamza Bey’i görevlendirdi.
Vlad Tepeş’in yaptığı zulüm ve eziyetlerden haberdar olan Hamza Bey,
Fatih’in fermanını alınca bölgede hüküm süren çetin kış şartlarına aldırmayarak hemen harekete geçti. Bunun son vazifesi olduğunu bilmeden
yola koyulan ve suları donmuş Tuna
Nehri kıyısında ordugâhını kuran
Çakırcı Hamza Bey, kâtibi Yunus Bey’i
Vlad’la görüşmeye gönderdi. Çetin bir
pazarlıktan sonra Vlad Tepeş’i Hamza
Bey ile görüşmeye ikna eden Yunus
Bey, ordugâha geri döndü.
Yapılan plan basitti. Görüşmeye gelen Vlad ve adamları yakalanacak,
yaptıkları kötülüklerin cezası ödetilecekti. Fakat işler hiç de umdukları
gibi gitmedi.
Şeytan Vlad ve süvarileri Hamza
Bey’in ordugâhını bastılar. Hazırlıksız yakalanan Türk askerleri kahramanca savaşmaya başladılar ama
askerlerinin önünde vuruşan Çakırcı
Hamza Bey ve Yunus Bey şehit dü-

şünce Türk askerleri vuruşmayı bırakıp teslim oldular.
Cellat Vlad teslim olan Türk askerlerine acımadı. Türk esirlerin bacaklarını
ve kollarını kestirdikten sonra hepsini kazıklara vurdurdu. Vlad, şehit
Hamza Bey’in başını, kollarını ve bacaklarını kestirdikten sonra rütbesinden dolayı diğerlerinden daha büyük
bir kazığa vurdurdu. Elde ettiği başarının delili olarak Hamza Bey’in kesik
başını Macar Kralı’na gönderen Vlad,
kendisine yardım edilmesini istedi.
Baskının ardından askeri harekâtını
sürdüren Vlad, savunmasız kalan
Niğbolu, Vidin ve Tuna boylarındaki
şehir ve köyleri yakıp yıktı. Erkek,
kadın, çocuk, yaşlı demeden yirmi
binden fazla insanı katletti.
Vlad Tepeş’in Osmanlı topraklarını
tahrip ettiğini ve yanına yirmi beş bin
esir alıp ülkesine döndüğünü öğrenen
Fatih Sultan Mehmed Han, ilkbaharda
Eflak’a sefer kararı aldı. Fatih’in öncü
olarak gönderdiği Mahmud Paşa,
Tuna Nehri’ni aşıp Eflak’a girdi ama
Vlad’ın kuvvetlerine rastlamadı. Öncü
kuvvetlerin ardından gelen Fatih’in
komutasındaki Türk ordusu, karşılarına çıkmaktan çekinen ve vurkaç
taktiğiyle savaşan Vlad’ın süvarilerini
her karşılaşmada mağlup ederek Eflak’ın içlerine doğru ilerledi. Osmanlı
ordusu harekâtını devam ettirirken
Kazıklı Voyvoda da ele geçmemek için
durmadan kaçıyordu.
Fatih, Vlad Tepeş’i yakalamak için
Turahanlı akıncılarını görevlendirdi.
Turahanoğlu Ömer Bey komutasındaki akıncılar, durmadan kaçan Vlad
ve askerlerine Moldovya sınırında
yetişmeyi başardılar. Rumeli fatihi
Türk akıncıları ile Vlad’ın süvarileri
arasında korkunç bir çarpışma başladı. Sonunun geldiğini anlayan Vlad,
birkaç sadık adamıyla birlikte savaş
alanından kaçmayı başardı.
Sultan Fatih, başarıyla Osmanlı ordugâhına dönen Turahanoğlu Ömer
Bey’i kutladı ve Teselya Sancakbeyliği’ne atadı.
Eflak seferi sona ermiş ama şeytan
Vlad yakalanamamıştı. Süvarilerini
Türk akıncılarının insafına terk edip
savaş alanından kaçan Kazıklı Voyvoda, önce Moldovya’ya oradan da
Macaristan’a geçti. Fakat Vlad’ın bilmediği bir şey vardı. Türk ordusunun
Eflak’tan sonra Macaristan’a yönelmesinden çekinen Macar Kralı Mat-

Vlad Tepeş

yas Korven, Osmanlı Devleti’yle alelacele barış antlaşması imzalamıştı.
Macar Kralı kendisine sığınmak için
sınırlarından içeri giren Vlad Tepeş
ve adamlarını tutuklattı. 1462 yılında
tutuklanan Vlad, Budin’e getirildi ve
zindana kapatıldı.
Eflak topraklarında yeniden düzeni
tesis eden Fatih Sultan Mehmed,
Vlad’ın kardeşi Radul’u Eflak Voyvodalığı’na atadı ve yanına da akıncı
komutanı Mihaloğlu Ali Bey’i bıraktı.
Türk ordusu geri dönerken Çakırcı
Hamza Bey’in cenazesini de yurda
getirdi ve ailesine teslim etti.
Ağabeyi gibi Osmanlı Sarayı’nda
büyüyen Radul, ağabeyinin aksine
barışçıl bir yol izledi. Osmanlı’ya
vergilerini ödedi, halkına zulmetmedi. 1474’te Radul’un ölmesi üzerine
Macar Kralı, Vlad’ı serbest bıraktı.
Macar Kralı tarafından affedilerek
zindandan çıkarılan Kazıklı Voyvoda
rahat durmak yerine Eflak’ı yeniden
ele geçirme planları yapmaya başladı.
Lakin bu sefer de işler istediği gibi
gitmedi. Osmanlı Devleti tarafından
yeni Voyvoda atanan Basarab, gücün
tadını alan ve Eflak tahtını yeniden
ele geçirmek isteyen Vlad’ın sinsi
planlarından haberdar oldu, Osmanlı
Devleti’ne durumu bildirdi ve yardım
talep etti. Osmanlı Devleti Vlad’ı yakalayıp yok etmesi için Akıncı Beyi
Mihaloğlu’nu Eflak Voyvodası’na yardıma gönderdi.
Şeytan Vlad Tepeş, 1478 yılında
Türk ordusuna karşı giriştiği savaş
sırasında öldürüldü ve insanlığın
yüzkarası canavarın kesik başı İstanbul’a gönderildi.

Vlad Tepeş'in esir edildiği
Romanya'daki Corvin Kalesi

Not-1: Çakırcı Hamza Bey’in Osmanlı
Devleti’ne büyük hizmetleri geçmiştir.
Üç Osmanlı padişahına hizmet eden
Çakırcı Hamza Bey, Fetret Devri’nde
Çelebi Sultan Mehmed’in yanında yer
almış, Sultan II. Murad’a vezirlik yapmış ve İzmir’i fethetmiştir.
Not-2: Hamza Bey, İzmiroğlu Cüneyt
Bey›in idam edilmesini sağlayarak
ağabeyi Bayezid Paşa’nın intikamını
almıştır.
Not-3: Gelibolu yakınlarındaki Hamzakoy Koyu adını Hamza Bey’den
almıştır. 1430’da fethine katıldığı
Selanik şehrinde de adını taşıyan bir
cami vardır.
Not-4: 1456-1462 yıllarında hükümdarlık yapan ve İrlandalı yazar
Stoker’in ‘’Drakula’’ adlı ünlü vampir
romanına esin kaynağı olan Eflak
Prensi Vlad Tepeş’in kanla beslenen
bir vampir olduğu söylentisi kazığa
geçirdiği askerlerin kanını fıçılarda
toplayıp daha sonra şarap içer gibi
içtiğine dair dedikodulardan kaynaklanıyor.
Not-5: Çakırcı Hamza Bey’in türbesi Bursa’da Hamzabey semtinde,
Muradiye’nin batısında, Hamza Bey
Cami’nin güneybatısındaki avlu içerisindedir.
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Bursevî'nin Hocası:

Osman Fazlî Atpazarî
(D. 1041/Ö. 1102)

Osman Fazlî, Muhyiddîn-i Arabî ve Sadreddîn-i Konevî’nin XVII. yüzyıldaki en büyük temsilcisidir. Hak bildiğini söylemekten çekinmemiş, her
daim doğru olanı ifade etmiş, bu sebeple sürgünlere gönderilmiş ve pek
çok sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştır. Yetiştirdiği en önemli isimlerden biri
şüphesiz ki İsmâil Hakkı Bursevî’dir. Öyle ki İsmâil Hakkı Bursevî’nin nazarında üstatların en büyüğü Osman Fazlî’dir.
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Osman Fazlî Türbesi, Gazimağusa / Kıbrıs

K

utup Osman, Fazlî-i İlâhî,
Emir Efendi olarak da anılan
Osman Fazlî Atpazarî, 19
Zilhicce 1041 (7 Temmuz
1632) tarihinde bugünkü Bulgaristan sınırları içinde bulunan Şumnu’da dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini babası Seyyid Fetullah’tan almış
olup sonrasında annesinin terbiyesi
altında yetişmiştir. Hayatının ilk
dönemlerine ait detaylı bilgiler mevcut değildir ancak geri kalanına dair
teferruatlı bilgilere müridi İsmâil
Hakkı Bursevî’nin eserlerinden ulaşmak mümkündür.
Atpazarî, 17 yaşına değin annesinin
yanında kalmış, sonrasında onun
izniyle Edirne’ye gidip Azîz Mahmûd
Hüdâyî’nin halifesi Saçlı İbrahim
Efendi’ye intisap etmiştir. Oradan
Filibe’ye giden ve bir süre de burada
kalan Osman Fazlî, sonrasında İstanbul’a gelip Fatih civarında Atpazarı
semtinde oturduğu için “Atpazarî”
olarak anılmaktadır. Bunun yanı sıra
şiirlerinde “Fazlî” mahlasını da kullanmıştır. Bursevî, ona bu ismin şeyhi
Zâkirzâde Abdullah Efendi tarafından
verildiğini kaydetmiştir.
Atpazarî’nin şeyhi onu Aydos’a halife
olarak göndermiştir. Orada bir süre
kalan Osman Fazlî, şeyhi Zâkirzâde
Şeyh Abdullah’ın ölümü üzerine
Filibe’ye gitmiş ve orada on beş yıl
kadar kalmıştır. Filibe’de vaaz verdiği
insanların ona gösterdikleri muhabbetten rahatsız olan hasîd kişiler ve
bazı ulema tarafından kadıya şikâyet
edilmiş, onun hakkında kötü söylemlerde bulunmuşlar ve derhâl buradan
gönderilmesini istemişlerdir. İftiralar
atarak onu Filibe’yi terk etmesi için
zorlamışlardır. Nitekim sonrasında,
burada hiç huzur bulamamış ve
kadının da arzusu ile Filibe’yi terk
etmiştir. İsmâil Hakkı, şeyhi Osman
Fazlî’nin bu dönemde çok fazla sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını Tamâmü’l-Feyz isimli eserinde detaylı bir
şekilde anlatmaktadır.
Filibe’den sonra İstanbul’a yerleşen
Osman Fazlî, sohbetlerini vahdet-i
vücûd çizgisi üzerinde yürüttüğü
için ulemanın tepkisini çekmiş ve
bu sebeple burada da bazı sıkıntılar
yaşamıştır.
Osman Fazlî Atpazarî’nin yaşadığı
dönemde sadrazamlık görevinde
bulunan Kara Mustafa Paşa, eğlence hayatına çok düşkün, ihtişam
müptelası olan biriydi. Onun bu

tavırlarından dolayı büyük sorunlar
yaşanacağını sezen âlimlerden biri
de Osman Fazlî’ydi. 1683 Avusturya
Seferi ona göre Osmanlının yararına
değildi. Mustafa Paşa’nın da meşke
bu derece düşkün olması ona göre
başarısız olacağının bir alametiydi.
Nitekim Viyana Bozgunu’nun ardından da IV. Mehmed’le görüşüp
düşüncelerini aktaran ve durumla
ilgili sultana, sadrazama ve âlimlere
ağır sözler sarf eden Atpazarî’nin

söyledikleri her ne kadar sultan tarafından olumlu karşılansa da duruma içerleyen Kara Kethüdâ İbrahim
Paşa, Osman Fazlî’yi Şumnu’ya
sürdürmüş, böylece 3 ay sürgünde
kalmıştır. Râşid Tarihi bu sürgün
olayını şöyle aktarır: Osman Fazlî,
bir gün vaaz esnasında hakikatleri
çekinmeden dile getirmiştir. Bu durumdan rahatsız olan padişah kaygılanmış ve bunun üzerine Atpazarî’yi
çekemeyenlerin de şikâyetleriyle
1684 yılında onu Şumnu’ya sürgüne
göndermiştir. Bir süre sonra Bosnalı
Sarı Süleyman Paşa, Osman Fazlî’yi
Edirne’ye getirtmiştir.
Hayatı boyunca farklı yerlerde ikâmet eden Atpazarî, bazı yerlere kendi isteği ile bazı yerlere de zorunlu
görevle gönderilmiştir. 1689’daki
Belgrad Seferi’ne katılması için
devlet ricâlinden davet alan Osman
Fazlî, sefer yolunda iken Sofya’ya
vardıklarında Sadrazam Tekirdağlı
Bekrî Mustafa, onun burada kalıp
onlarla gelmemesini istemiştir. O da
bu olayın ardından İstanbul’a geri
dönmüştür.
Sadrazam Köprülü Mustafa Paşa,
Osman Fazlî’yi 1101 Şevval ayında
(Temmuz 1690) Kıbrıs’a sürgüne
göndermiş, öğrencisi İsmâil Hakkı da

Osman Fazlî'nin türbesi, Gazimağusa'nın eski surlarının hemen dışında,
bu görselin sol üst köşesinde
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Osman Fazlî Atpazarî’nin müellif hattı Misbâhu’l-kalb adlı eserinin son sayfası
(Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb, nr. 511-1)

şeyhini son olarak burada ziyaret etmiştir. Son olarak Magosa’ya sürgün
edilen Osman Fazlî Atapazarî, burada
hummalı bir hastalığa yakalanmış
ve 17 Zilhicce 1102 (11 Eylül 1691)
tarihinde Hakk’a yürümüştür.
Bu sürgün ile ilgili kaynaklarda
çeşitli gerekçeler dile getirilmiştir.
Bunlardan ilki devlet yönetimindeki
hasîd insanların sözlerine inanıp ortalıkta dönen yalan haberlere inanması; diğeri ise II. Süleyman’ın tahta
geçtiği ilk zamanlarda meydana
gelmiş olan olaylara Osman Fazlî’nin
karışmış olmasıdır.
İsmâil Hakkı Bursevî ise şeyhinin
sürülme sebeplerini şu şekilde sıra74 Bursa Günlüğü

lar: Birincisi, Mustafa Paşa onu hasedinden sürdürmüş; ikincisi II. Süleyman döneminde Mustafa Paşa’nın
eniştesi olan Siyavuş Paşa içlerinde
bulundukları olayları istişare etmek
için Osman Fazlî’yi yanına çağırmış, o
da muhalif olanın Mustafa Paşa dahi
olsa onu tedîb etmesini söylemiş,
bunu işiten Mustafa Paşa ise zamanı
geldiğinde bu durumun acısını çıkartmak istemiştir. Bursevî’ye göre
üçüncü sebep ise, Zorbalar Vakası’nda toplananların sadrazam olarak
Mustafa Paşa’yı istemelerine rağmen, Osman Fazlî’nin Nişancı İsmâil
Paşa’nın sadarete gelmesini halkın
kabul etmesi gerektiğini söylemesi-

dir. Sonrasında bu durumu öğrenen
Mustafa Paşa, Atpazarî’ye düşman
kesilmiştir. Dördüncü sebep ise, Mustafa Paşa’dan önce vezir olan Tekirdağlı Bekrî Mustafa Paşa ile Osman
Fazlî’nin arasının iyi olması, onun
meclislerinde bulunup dualar etmesi ancak Mustafa Paşa döneminde
bunları yapmamış olması; sürülme
sebepleri arasında yer almaktadır.
Osman Fazlî Efendi, XVII. yüzyıl
tasavvufî düşüncenin önemli isimlerinden biridir ve Celvetiyye tarikatı
mensuplarındandır. Kendisine bağlı
olan müridlerine bir yandan zâhirî
ilimleri öğretirken bir yandan da onların tasavvufî terbiyede yetişmesine
gayret etmiştir.
Osman Fazlî, Muhyiddîn-i Arabî ve
Sadreddîn-i Konevî’nin XVII. yüzyıldaki en büyük temsilcisidir. Hak
bildiğini söylemekten çekinmemiş,
her daim doğru olanı ifade etmiş,
bu sebeple sürgünlere gönderilmiş
ve pek çok sıkıntıyla karşı karşıya
kalmıştır. Yetiştirdiği en önemli isimlerden biri şüphesiz ki İsmâil Hakkı
Bursevî’dir. Öyle ki İsmâil Hakkı
Bursevî’nin nazarında üstatların en
büyüğü Osman Fazlî’dir.
Atpazarî’nin içinde bulunduğu asır
yani XVII. yüzyıl, Kadızâdeliler ve
Sivâsîlerin vahdet-i vücûd tartışmalarının yükseldiği bir dönemdir. Bu
iki grubun tasavvuftaki “vahdet-i
vücûd” merkezli çatışması, o dönemde yaşamış olan mutasavvıfları da
etkilemiştir. Dönemin vahdet-i vücûd
düşüncesini savunanların mutasavvıflarından İsmâil Rüsûhî-yi Ankaravî
gibi Osman Fazlî Atpazarî de bu çatışmadan payını almıştır.
Sürekli İbnü’l-Arabî’nin Füsûsül’l-Hikem’ini okuyan, öğrencilerine
okutan ve sohbetlerinde buradaki
mânâları açıklayan Atpazarî, bu fikriyatından dolayı sürgün edilmiştir.
Sonrasında ise Bursevî’nin Kitâbü’lHitâb’ta kaydettiğine göre, bu durumu örtmek için zâhirî ilimleri de
okutmaya başlamıştır.
Tasavvufun toplumsal alanda etkili
olduğu birçok dönemde olduğu gibi
bu dönemde de sufî şahsiyetlere karşıt olanlar, İsmâil Hakkı’nın hocası
ve “Kutub” olarak da anılan Osman
Fazlî’ye ve çevresine baskı yapmışlardır. Osman Fazlî Atpazarî, tasavvufu
savunmaktan geri durmamış, kınayıcıların kınamalarından çekinme-

miştir. İki defa sürgüne gönderilmiş
ve hayatını da Magosa’da sürgünde
tamamlamıştır.
Osman Fazlî Atpazarî, hayatının son
dönemlerinde dahi zâhirî ve bâtınî
ilimlerle meşgul olmaktan geri
durmamıştır. Tasavvufî kimliği ağır
basan Osman Fazlî Efendi’nin edebî
şahsiyeti ile ilgili kaynaklarda pek
fazla malumât yoktur.
Eserleri: 1. Fethu’l-bâb ale’r-Risâleti’l-Adudiyye, 2. Hâşiyetü’l-Mutavvel,
3. Hâşiyet,’l-Muhtasar, 4. Hâşiyetü’t-Telhîs, 5. Hâşiyetü’t-Telvîh, 6.
Şerhu’t-Tenkîh, 7. Hidâyetü’l-Mütehayyirin, 8. Şerhu Füsûsu’l-Hikem, 9. Misbâhu’l-Kalb Şerhu Miftâhi’l-Gayb, 10.
Mirâtü Esrâri’l-İrfân alâ İcâzi’l-Kur’ân
fî Keşfi Ba’zı Esrâri Ümmi’l-Kur’ân,
11. El-Lâihâtü’l-Berkıyyât fî Keşfi’l-Hucüb Ve’l-Estâr An Vücûhi Esrâri
Ba’zı’l-Ehâdis Ve’l-Âyât, 12. Tecelliyât-ı
Berkıyye, 13. Er-Risâletü’r-Rahmâniy-

ye fî Beyâni’l-Kelimeti’l-İrfâniyye, 14.
Mektûbât-ı Osman Celvetî li-Tilmîzihî
Şeyh İsmâil Hakkı, 15. Tahrîrât.

Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, 2019.
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Bursa’da Bir
Lokman Hekim:

Doktor
Mehmed
Fahri Paşa
(1860-1932)

B

ir şehrin ruhuna, tarihine
kazınmak orada doğmakla
ya da ömrün çoğunu ve hatta
tamamını o şehirde geçirmekle olmaz. Şehir ve insan münasebeti
salt süreye bağlı bir şey değildir. Öyle
insanlar vardır ki, hayatlarında sadece birkaç ay ya da gün bir şehre gelirler de oranın ebedî bir parçası olurlar.
Mesela ismi Bursa ile özdeşleşmiş
Ahmet Hamdi Tanpınar, altmış yıllık
ömrünün acaba ne kadarını Bursa’da
geçirmiştir? Toplasanız bir yılı bulmaz Bursa’da geçirdiği zaman ama
Bursa denince ilk akla gelenlerden
birisidir o. Şehrin ruhuna edebî, tarihî, manevî bir dokunuş sizi sonsuza
dek o şehrin bir parçası yapar. O dokunuşu yapamadığınız zaman şehrin
bağrındaki isimsizler kervanına katılırsınız sadece.
Bu makaledeki başaktörümüz olan
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şahsiyet -Tanpınar kadar bilinmese
de- yetmiş iki yıllık hayatının yaklaşık beş senesini Bursa’da geçirmiştir ve kaldığı bu süre içerisinde
şehrin ruhuna tıbbî, edebî, kültürel
bir dokunuş yapmıştır. Dolayısıyla
onun ismi şehr-i Bursa var olduğu
müddetçe yaşayacaktır. Söz konusu
makalemiz buna mütevazı bir katkı
sağlarsa onun bahtiyarlığı bizlere
yetecektir. Hem çıkardığı gazetenin
adından hem de Bursa’da kaldığı zor
yıllar içerisinde binlerce hemşehrimizi bir doktor olarak tedavi etmesinden yola çıkarak ona “Bursa’da
Bir Lokman Hekim” yakıştırması
yaptık. Bursa’nın Lokman Hekim’i
yahut gerçek adıyla Doktor Mehmed
Fahri Paşa’dan bahsedeceğiz.
Çok bilinmeyen kişileri eğer bir bağlantıları varsa daha yaygın bilinen
kişilere nispetle tanıtmak pek yaygın

bir anlatım / yazım metodudur. Bu
metodu kullanırsak cümleyi şöyle
kurabiliriz: Mehmed Fahri, edebiyatımızın “Beş Hececiler” diye bilinen
şairlerinden Halit Fahri Ozansoy’un
babasıdır. Şairlik, onun oğluyla paylaştığı ortak bir yönüdür. Dr. M. Fahri,
hem tabiptir hem de şairdir. Dr. Veli
Behçet Kurdoğlu’nun 1967’de yayımlanan kıymetli eseri: Şâir Tabibler’de
yer verilen muhterem zevât arasında
Dr. M. Fahri Paşa da bulunmaktadır.
Tıbbiyeliler hakkında yazılmış en
kıymetli eserlerden biri olan Mir’at-ı
Mekteb-i Tıbbiye’nin ikinci cildinde
M. Fahri, babasının adını almasından dolayı “Fahri Süleyman Efendi”
şeklinde yer almıştır. Kendisi 1860,
İstanbul doğumludur. Muhasebeci
olan babasının işinden dolayı yurdun
çeşitli yerlerinde bulunduysa da asıl
öğrenim hayatı İstanbul Askerî İda-

disi ve Mekteb-i Tıbbiye’de olmuştur.
Çok çalışkan bir öğrenci olduğu Tıbbiye’den 1884’te birincilikle mezun
olmasından açıkça bellidir. İlim, öğrenme aşkı onun içinde yaşamı boyunca sönmeyen bir ateş olarak kaldı
ve bu özelliğiyle etrafını da aydınlattı,
bir hekim olarak insanları iyileştirdi.
Fahri gibi zeki bir öğrenciyi bırakmak
istemeyen Mekteb-i Tıbbiye yönetimi,
mezuniyetinin hemen ardından ona
cerrahi anabilim dalında muallim
muavinliği görevini verdi ve daha bu
görevinin ikinci yılında uzmanlık tahsili yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. Kendisi bilhassa koruyucu sağlık
(hıfzıssıhha), halk sağlığı alanlarında
uzmanlık eğitimi aldı.
Almanya’dan 1886 sonlarında dönen
Dr. Fahri Bey, yirmi yıl kadar Tıbbiye
hocalığı yaptı. Ayrıca Eczacılık ve
Baytar mekteplerinde de ders vermekteydi. II. Meşrutiyet devrinde
Tıbbiye’deki hocalık görevini bırakıp
Müstakil İşkodra Fırkası’na askerî baş
tabib olarak tayin edildi. Balkan Savaşı’nın başladığı 1912 yılında İşkodra’da bulunuyordu. İşkodra Balkanlarda en büyük direnişi yaptığımız,
teslim olan son kalemizdi. Fahri Paşa,
yedi buçuk aylık o zor Sırp kuşatmasında bir yandan yaralı askerlerimizi
tedavi ederken, öte yandan son derece kıymetli bir tarih günlüğü olarak:
Manzum İşkodra Harp Tarihi’ni yazdı
ve yazdığı bu eser Harbiye Matbaası’nda basıldı.
1913’ten sonra resmî görevinden
emekliye ayrılan Fahri Paşa, çok sayıda tıbbî ve edebî eser yayımladı.
Hıfzısıhha, Kuşpalazı Tedavisi, İntan ve
Tağdiye, Eşya Dersleri, Kolera ve Tedabiri, Tıbbî Nebevî’den... gibi eserleri
onun doktor kimliğiyle yazdığı meslekî eserlerindendir. Tıbbî eserlerinde
halkın anlayabileceği sade bir Türkçe
kullanmaya özen gösterdi.
Kendisi iyi derecede Fransızca, Almanca bildiği gibi Farsça ve Arapçaya
da son derece hakimdi. Sade, dindar
yaşantısı gençliğinden vefatına kadarki değişmeyen özelliğiydi. Bu yönüyle
çok sayıda şiirsel eser kaleme aldı.
Yâdigar-ı Hâkim, onun Tıbbiye’deki
erken dönemlerinde çıkan ilk şiir
kitabıdır. Bergüzâr-ı Ramazan adıyla
yazdığı manzum eseri 1923’te Bursa’da Muin Matbaası’nda basıldı. Ayrıca Fransızca ve Almancadan tercüme
ettiği çeşitli eserleri de mevcuttur.

Çocuklara Mahsus Hıfzısıhha,
Mehmed Fahri

Lokman Hekim gazetesi,
Sayı: 2, 30 Haziran 1919

Şair ve tabip Fahri Paşa’nın şiirlerinin
hâkim teması dinî duygulardır. Onun
şiir anlayışı hakkında kısa bir örnek
arz ettikten sonra onun Bursa’daki
günlerine geçelim:

“Sînemdeki kan tir-i müjen yâreleridir
Çeşmimdeki bu kırmızılık cevr eseridir
Bir başkası olsa eder eyvâh yeridir
Billâhi, inan Fahri bu sevdanın eridir
Nâdîm mi sanırsın beni, pulad-tenim ben”

Manzum İşkodra Tarih-i Harbi,
Mehmed Fahri

Mütareke Döneminde
Bursa’da Bir Hekim ve
Çıkardığı Gazete

Hayatında hep vatanı için çalışmış
emekli bir askerî doktor olan Fahri
Paşa’ya herhâlde en zor gelen hadise,
doğup büyüdüğü, çalıştığı İstanbul’un
işgale uğramasıydı. Mütareke (30
Ekim 1918) imzalanır imzalanmaz,
İstanbul’a kara bir bulut gibi çöken
İtilaf Devletleri donanmasını görmek
istemiyordu. Belki de göz hastalığının
o sıralarda hızla ağırlaşarak görme
yetisini zayıflatmasının psikolojik
temeli bu işgaldi.
Sonuçta, yaşlı ve yaslı Fahri Paşa kararını verdi: İşgalcileri görmeyeceği
bir yere taşınacaktı. Artık yaşlı sayılan bacakları onu ancak Bursa’ya götürebildi. Ailecek, 1919’un başlarında
Bursa’ya taşındılar. Ah, zavallı Fahri!
Bursa’daki ikinci senesinde bu kez
işgali orada da yaşayacaktı.
Ümitsizliğe düşüp, tümüyle el etek
çekmek hiçbir dindar, vatansever
insana göre değildir. Yetmişine gelmiş
olan Fahri Paşa da Bursa’daki yıllarında boş durmadı ve perişan durumdaki Müslüman Bursa ahalisine doktor
olarak elini uzattı. Bir nevi halkın
Lokman Hekim’i oldu. Hatta bu isimle
bir gazete bile çıkardı. Maalesef bu
önemli gazete üzerinde henüz çalışılabilmiş değildir. Elimizde gazetenin
Bursa Günlüğü 77

Âmâ Ölen Babacığıma, Halit Fahri,
Servet-i Fünun, 25 Ağustos 1932

Dr. Fahri Paşa, Servet-i Fünun,
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sadece bir sayısı mevcuttur.
Sahibi, müdürü ve başyazarı olarak
Doktor Mehmed Fahri imzasıyla
çıkan Lokman Hekim gazetesi: “Sağlığa hizmet eder; haftalık gazetedir”.
Elimizde mevcut olan ikinci sayısı 30
Haziran 1919 tarihlidir. Buradan da
anlaşılıyor ki gazete 1919 Haziran’ında başlamıştır yayın hayatına. Gazetenin idarehânesi aynı zamanda Doktor
Fahri’nin Bursa’daki hususi ikametgâhıdır ve adres şöyle verilmiştir:
“Bursa’da Eski Saray önünde Şükrü
Bey Eczanesi fevkindeki dâire-i mahsusadır”. Bunun dışında verilen ikinci
adres ise gazetenin temin edilebileceği dağıtım merkezidir: “Merkez-i
Tevzii: Polis müdiriyeti altında Hilâl
Kitabhânesi” olarak geçmektedir bu
adres. Gazetenin üstündeki son klişe
notu ise abonelik ve fiyatı ile ilgilidir:
“Nüshası 100 paradır, senelik 100 kuruş; altı aylık abonelik 60 kuruştur”.
Lokman Hekim gazetesi, Bursa’da
sağlıkla ilgili olarak çıkarılmış ilk gazetedir. Gazetenin öne çıkardığı asıl
konu halk sağlığıdır. Gazetenin birçok
yazısını kaleme alan Doktor Fahri,
halkın anlayabileceği sade bir Türkçe
ile hijyen kuralları konusunda bir
kamusal bilinç oluşturmayı amaçlamıştır. Onun kaleminin sadeliği, anlatımının berraklığına bir misal olarak
onun nezafet (temizlik) konusunda
yazdığı makaleyi okuyalım:
“Nezâfet imândandır.
Bizi yaratan Tanrı’nın habîb-i zi-şânı,
ahir-zaman peygamberimiz aleyhi
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salat ü selâm efendimiz hazretleri: “el
ilm ü alimân…” hadis-i şeriflerinde
ilm-i ebdânı (beden bilimi: tıp, anatomi), ilm-i edyândan (dini ilimden)
evvel zikr ve beyan buyurmuşlardır.
İlm-i ebdân tababetdir. Tıbbın en mühim kısmı ise hıfzısıhadır.
“Ennezafetü minel iman” hadis-i
şerifi de iş bu hıfzısıhhanın bütün
hakikatlerini cami‘dir. Çünkü nezafet:
temizlik olmayan yerlerde hastalıklar
olur. Temiz olmayan kimseler hastalanırlar. Buna mukabil temizlik olan
yerlerde hastalık görülmez. Temiz
kimseler katiyen hastalanmazlar. Şu
surette bizlere temizlikle emir buyrulması ve temizliğin imandan olması
hakkımızda ne büyük bir lütf-i ilâhîdir; ne mühim irşâd-ı peygamberîdir!
Kardaş! Emîn olunuz, iyice dinleyiniz.
Tekrar ediyorum: Temizlik olmayınca
sıhhat bozulur. Temiz insanlar hasta olmazlar. Pislik ise hastalıkların
envaını hâsıl eder. Pis bir insan mikroplarla doludur. Etrafına hastalık
tohumlarını saçar ve yayar.
Temizliğin lüzumunu tamamıyla anlatmak için yalnız insanın vücudunu
kaplayan cildin (deri) neye yaradığını,
mikropların nasıl yuvası olduğunu
tarif etmek elverir.
Kardaş! Okursan, dikkatli oku! Dinlersen can kulağıyla dinle! Ne diyorum?
Vücudumuzu kaplayan ciltte dahi
hesapsız mikroplar vardır. Cildin bütün kalınlığında, bahusus, yüzünde
mikroplar pek çoktur.
Evvela cilt nedir? Ne işler görür?
Bunları öğrenelim de sonra temizlik
meselesini daha iyi anlarız. Vücudumuzun dışını kaplayan cilt, birbiri
üzerine yayılmış iki katlıdır. Alt katı
örtündüğümüz yorgan gibidir, kalın-

dır. Üst katı bu yorganın çarşafı gibidir, incedir. Alt katta kan damarları,
sinirler ve bezler bulunur. Üst katı ise
gayet küçük, yassı parçalardan yapılmıştır. Güya sokakları döşeyen parke
taşları gibi. Sokakların parke taşları
eskidikçe, harap oldukça nasıl değiştiriliyorsa cildimizin bu ince yüzünün
parçaları da öylece eskiyip harap
oldukça pul pul değişirler.
Ciltten kıllar çıkıyor, ter çıkıyor, yağ
çıkıyor. Ter, yağ ve kılların parçaları
ince yüzün değişen ve ayrılan parçalarıyla dışarıdan gelen tozlarla karışarak (kir) hâsıl olur.
İşte, yıkanmayan pis insanların cildi
böylece kirlidir. Cildin gayet mühim
bir işi daha vardır: Bu da teneffüstür.
Yâni cildimizle de nefes alıp veriyoruz. Ayniyle akciğerlerimizle nefes
alıp verdiğimiz gibi. Bilenleriniz
bilirler, bilmeyenleriniz bilsinler ki,
nefes alıp vermek havadan “mevled
ül humsa” (oksijen) denilen sağlık
gazını almak ve bunun yerine vücuttan “hamız karbon” (karbondioksit)
denilen kömür gazını dışarıya atmaktır. Nasıl ki, bir ocakta odun yanar,
duman hâsıl oluyor, İşte, kömür gazı
dediğim bu dumandır ki, nefesle dışarıya atılmaktadır. İnsan bu dumanı
çıkarmazsa duman vücutta toplanırsa
boğulup gider.
(Gelecek nüshalarımızın birinde bu
hususu tekrar anlatacağım)
Cilt, böbreklerde işini görür. Cilt, ter
ile suyu, madeni, tuzları “bevle” denilen idrar cevherini, vücudumuzla def
edilmesi lâzım gelen sâir şeyleri dışarıya çıkarıyor. Bunlardan da o sayede
kurtuluyoruz.
Bir hesap yapalım: Yetişmiş bir insan
yirmi dört saatte tam bir kilo ter çıkarır. Fakat bu teri gözlerimizle göremeyiz. Çünkü çıkar çıkmaz uçar, havaya
gider. Eğer hava pek sıcak olursa, eğer
şiddetli hareketlerde bulunursak,
çok su içer isek, o zaman cildimizden
çıkan teri görürüz. Damla damla akar.
Yaz günleri yolda giderken mendil ile
silindiğimiz ter işte budur.
Nihayet cildin içindeki yağ bezlerinden (küçük küçük yağ tulumlarından)
bir de yağ çıkıyor, deriye yumuşaklık
veriyor. Cildin ve vücudumuzun nefes
alıp vermesi ve birtakım muzırratlı
maddelerden kurtulmasına o kadar
büyük hizmeti vardır ki, bu hizmet
vuku bulmamış olsa insan ölüverir.
Mesela, cildin yüzüne hava geçmez,

su sızmaz bir vernik (boya) sürülmüş
olan bir hayvan pek çabuk telef olur.
Yine bunun gibi mesela, vücuduna
kaynar su dökülmüş yahut bir kaynar
su kazanına düşmüş bir adamın tekmil cildi yanacak olursa mutlaka vefat
eder. Çünkü o adamın cildi artık nefes
alıp vermez, işlemez olur.
Netice: Şu halde pis insanlar da cildi
kaplayan kirlerin ve pisliğin ne kadar
tehlikeli olduğunu anladınız. Aynı zamanda böyle pis bir cilt mikropların
da yuvasıdır.
Cildin Mikropları: Ciltte pek çok mikroplar vardır dedik. Bu mikroplar
en çok cildin yüzünde bulunuyorlar.
Bunun böyle olduğunu anlamak için
tecrübeler yapılmıştır. Bir tecrübede
elli kişiyi ayrı ayrı banyolar içine koymuşlar, yıkamışlar. Bunların vücutlarını temizleyen suda orta hesapla beş
yüz elli milyon (550 000 000) mikroplar bulmuşlar. Bu mikropların en
yüksek miktarı bir milyar altı yüz on
iki milyon. En aşağı miktarı da seksen
iki milyon bulunmuş. Hatta insanlar
ne kadar sık yıkanırlarsa ciltlerinde
mikroplar o kadar az bulunuyor.
Bilakis ne kadar seyrek yıkanırlarsa
mikroplar o derece çoğalıyor. Bir de
mikroplar en ziyade vücudun kıllı
yerlerinde bulunuyor.
Dikkat et kardaş!
Müslümanların temizliğini temin
için icrasına mecbur oldukları taharetin ne büyük bir hikmete müstenid
olduğunu bu da isbat etmektedir.
Cildin bu mikropları arasında zararsızları da vardır; hastalık yapanlar
da vardır. Bunun içindir ki, bazı
sebeplerin tesiriyle bu hastalık mikropları ciltte iltihaplar (afunetler)
ve sâir cilt hastalıkları, hatta umumi
hastalıklar bile meydana getiriyorlar. Bu tarifatımızdan çıkan netice
şudur: Vücudumuzun cildini daima
kirleten ve adeta zehirleyen maddelerden temizlik lâzımdır.
Eğer sağ ve sağlam yaşamak istersen, sık sık yıkan. En meşhur hekimlerin nasihatı budur. Çünkü sağ ve
sağlam yaşamanın en birinci şartı
temizliktir. Teessüf olunur ki, insanların çoğu yine bu hıfzısıhha kaidesinde ihmal ediyorlar. İnsanların
arasında ictimai, siyasi ve sâir suretle farklar vardır. Mesela, bazısı zengindir; bazısı fakir; bazısı âlimdir;
bazısı cahil. Fakat temiz insanları pis
insanlardan ayıran fark hepsinden

büyüktür. Temizlik zenginlikle olmaz. Nice pis zenginleri tanıyorum.
Fukaralık da pislik demek değildir.
Nice temiz fakirleri görüyorum.
Dünyada birbirinin kanına susamış
iki düşman bile bitaraf bir toprakta
birbirine tesadüf edebiliyorsa da
temiz bir insan hiçbir zaman pis bir
insanla karşı karşıya gelemez. Temiz
bir insan hangi bir mecburiyetle pis
bir insanın elini sıksa bile ondan
ayrılınca ve yalnız kalınca mutlaka
elini yıkar ve temizler. Temiz temizdir, pis pistir.
Cenâb-ı Hakk, pislerin şerrinden düşmanı bile korusun. Çünkü pis insan
beşeriyete düşmandan ziyade düşmandır. Pis bir adam yalnız zahiren
menfur ve müstekreh olduktan başka
pis pis de kokar. Hayatınızda mutlaka
böylesine rast geldiniz. Kim bilir ne
kadar müteazzıb oldunuz.
Temizlik için ne yapmalıdır?..”
Böylece akıp giden bu satırlar sanki
yüz iki yıl öncesine değil de günümüze hitap eder gibidir. Özellikle iki
yıla yakındır yaşadığımız bu salgın
sürecinde sık sık sağlıkçıların hatırlattıkları hijyen kurallarının neredeyse aynısını Doktor Fahri, 1919’da
Bursalılara gazetesi aracılığıyla bildiriyordu. Hem gazete idaresi hem evi
olarak kullandığı meskenini ayrıca
muayenehane hâline getirmek suretiyle Bursa’ya fiili bir sağlık hizmeti
de sunmaktaydı.
Doktor Fahri Paşa, 1919’un başlarında geldiği Bursa’yı kısa zaman içinde
çok sevdi. İki yıl iki ay iki günlük işgal
süresini hüzünle geçirdikten sonra 11
Eylül 1922’de kurtuluşun sevincini de
yaşadı. Savaş bittikten sonra hemen
İstanbul’a dönmedi; tâ ki, 2 Ekim
1923’te son işgal birlikleri İstanbul’u
terk edene kadar bekledi. Nihayet, o
tarihten sonra memleketi İstanbul’a,
evine dönebildi. Ardında bıraktığı
Bursa’da kendisine karşı minnet
duygusu, şükran borcu ve acı tatlı
hatıralar bıraktı. Oğlu şâir, yazar Halit
Fahri Ozansoy’un üzerinde de derin
bir Bursa tesiri vardır.
Doktor Fahri Paşa, doğup büyüdüğü
ve çok sevdiği İstanbul’unda 6 Ağustos 1932 Cumartesi günü vefat etti.
Vefatının ertesi günü çıkan Vakit gazetesinde: “Merhumun ömrünün son
anına kadar öğrenmek ve öğretmek
gayesiyle yaşadığı”na vurgu yapılıyordu. Vefat ettiği zaman oğlu Halit Fah-

ri, Servet-i Fünûn mecmuası umum
neşriyat müdürlüğünü yapıyordu. Bu
mecmuada Fahri Paşa’nın son demlerine ait fotoğrafı ile birlikte, hayatı
hakkında biyografik bilgilere ve ayrıca Halit Fahri’nin babasına yazdığı
etkileyici bir şiire yer verildi. Fahri
Paşa, ilerleyen göz hastalığından dolayı hayatının son birkaç yılını gözleri
görmeden, âmâ bir şekilde yaşadı.
Bursa’ya hizmeti geçenleri unutmamak, onları hatırlatmak yerel tarihçilerimizin, araştırmacılarımızın
başlıca gayesi olmalıdır. Bu maksatla
yazdığımız bu yazının sonunu merhum Doktor Mehmed Fahri Paşa’nın
yazdığı naat-ı şerîften bir bölümle
bağlayalım. Onun duasına “âmin”
diyerek ve kendimizi de bu duaya
ortak ederek...
“Yâ Rabb, bu kulun Fahri’ye kıl rahmetin ihsan / Tâ, aşk ola her zerre-i
cismimde fürûzan / Her zerre-i cismim
ederek aşk ile devrân / Mahbubunu
ta‘zîme bula kudret u imkân / Yâ
Rabb, meded et Hazret-i Peygamber’i
göster / Mahbûb-ı kulûb-i dü cihân
serveri göster.”

Halit Fahri Ozansoy (Taha Toros Arşivi)
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Yusuf Kenan Yetişen / Araştırmacı, Yazar

İznik
Çini Tarihi
Osmanlı döneminde gelişme gösteren
Türk çini sanatı 15. ve 16. yüzyılda İznik
çinileri ile zirveye ulaşmıştır.
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ünümüzde ev hayatımızda toprak kökenli
eşyalar için “çini, seramik, porselen, fayans
ve tuğla” gibi çok farklı ifadeler
kullanıldığına, zaman zaman da
bunların tanımlanmasının karıştırıldığına şahit oluyoruz.
Volkanik patlamalar sonucu etrafa yayılan küller, doğal olaylar
sırasında yapısal olarak ayrışırken, çeşitli kimyasal yapıları olan
maddeler de karışır. Bunlar sular
vasıtasıyla taşınır ve bir yelerde
birikir. Bu tür biriken oluşuma
sahip yapılar genellikle “Kil”
olarak tanımlanır. Bu oluşumlarda yer yer değişik oranlarda
kuvars (bünyesinde ağırlıklı
olarak silisyum bulunduran bir
yapıya sahiptir), feldspat (kalsiyum karbonat ağırlıklı bir yapıya
sahiptir) ve kaolin çeşitleri (bünyesinde az miktarda demir oksit
bulunduran kil çeşididir) olarak
adlandırılan yapılar mevcuttur.
“Kil” olarak isimlendirilen bu
toprağın esas rengi beyaz olup,
içine karışmış olan çeşitli bileşikler nedeniyle krem veya açık
mavimsi renkte karşımıza çıkar.
İnsanoğlu hava, su ve toprak

hammaddelerini kullanarak
yaşamını devam ettirmektedir.
Varoluşundan itibaren ihtiyaçları
doğrultusunda pek çok teknolojik gelişmeyi gerçekleştirdiğine
şahit oluyoruz. Binlerce yıl önce
toprağın ateşle temasında bazı
özellikler kazandığı fark edilince,
ilk olarak mutfak gereçleri üretilmiş, her topraktan aynı sonuç
alınamayınca nedenleri araştırılmış, ardından akışkanların
sızmasını önlemek için de teknolojik çalışmalar yapılmış, tecrübeler ile bugünlere gelinmiştir.
Genel olarak kilden yapılan
tabak, kâse, vazo, testi ve çini gibi
eşyalara “Seramik” denmektedir.
Bu ürünlerin biçimlendirilip,
sonra da renklendirilmesi güzel
sanatların bir kolunu oluşturmuştur. Günümüzde seramik ve
çini sanatı en yaygın sanat kollarından biri olmuştur.
Artık tekstil sanayinden uzay
sanayine kadar pek çok alanda
çeşitli seramik ürün kullanılmaktadır. Her geçen gün yaşanan
gelişmeler nedeniyle tanımı
ve sınıflandırılması da oldukça
zorlaşan bir bilim dalı olmuştur.
Doğada bulunmayan birçok oksit

bileşimi, seramik biliminin ve teknolojinin gelişimi ile günümüzde üretilebilmektedir. “kil” içindeki oranları
belirli sınırlarda değişen kaolen
çeşitleri şekillendirme (plastik) ve
kuruduktan sonra dağılmamasını,
feldspat gözenekli ana yapıyı, kuvars
gözeneklerin dolmasını ve aşınmaya
karşı direnci sağlar. Bu üç ana hammaddenin bulunduğu kil kullanılırken tatbik edilen sıcaklıklar 700 ile
2000 0C arasındadır. Ana hammaddelerin değişik oranlarda kullanılması
ve çeşitli katkılar ile yüzlerce sınıflandırma oluşturulabiliyor.
İznik ilçemiz ile özdeşleşen “çini”,
seramik ailesinin bir ferdi olup,
üretim süreci incelendiğinde benzer
gelişim süreçlerinin olduğunu fark
ediyoruz. Bugün halk arasında çini ya
da çinicilik denildiğinde sırlı duvar
kaplamaları ve çok az da evlerimizde
kullanılan eşyalar akla gelmektedir.
Sırası gelmişken bir hususu belirtmek
gerekir fikrindeyim. Üretiminde kullanılan kuvarsın elektromanyetik dalgaları emme özelliğine sahip olması
nedeniyle çinili yapılarda bir ferahlık
hissedilir. Çini sanatı, pişirilen topraktan üretilen eşyaların süslenmesi
(motifler, şekiller) ve renklendirilmesiyle oluşan geleneksel Türk sanatı
olup; camii, türbe, çeşme ve benzeri
yapıların iç ve dış süslemelerinde de
kullanılır. Tabak, porselen, seramik,
fayans gibi eşyaların üzerine yapılan
süsleme işine “çinicilik” denilmektedir. Daha önceleri “kaşi” ve “sırça” olarak bilinen “çini” iki çeşittir: 1- Duvar
çinileri, Batılıların “tile-art” dedikleri
bu türe eskilerimiz “kaşi” demişlerdir.
2- Evani denilen diğer tür ise tabak,
vazo, kupa, kâse, sürahi, bardak ve
benzeri seramik ürünlerinden oluşmaktadır. Bu türe hâlen “kullanma
seramikleri” denmektedir.
Özellikle İslamiyet’i kabul eden ve ilk
Müslüman Türk Devleti’ni kuran Karahanlılar (955) mabetlerini çinilerle
süslemeye başlamışlardı. Bu döneme
ait yapılarda görülmeye başlanan çini
süsleme geleneği, Türk çini sanatının
bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. İznik ilçemizi
fetheden Selçuklular ve Osmanlılar
burada var olan çini ve seramik üretme alt yapısını daha da geliştirerek
dünyada saygın bir üretim merkezine
dönüştürmüştür. Selçuklu çinilerinin
kare, dikdörtgen veya altıgen şekillerinde olduklarını ve bir yüzlerinin

17. yüzyıl İznik çinisi, Rüstem Paşa Camii, Kabe tasviri (Celalettin Güneş)

İznik çini fırınları arkeolojik alanı

mavi, lacivert, toprak sarısı, turkuaz,
siyah, kahverengi gibi sırla karıştırılmış renklerle boyanıp pişirilmiş olduklarını görüyoruz. Ayrıca bunların
alçı veya horasan harç üzerine aplike
edilmiş ve mozaik şeklinde yapılmış
süslemeler olduklarını söyleyebiliriz.

Zamanla geliştirilen bu mozaik tekniğine kufî tarzı yazılar ve rumî motifler de katılmıştır. Orta Asya kökenli
“Baba Nakkaş” adıyla anılan, koyu
kobalt mavisi zemin üzerine sarmal
kıvrımlar ve dalgalı yapraklar içeren
motifler, Selçuklu Devleti zamanın-
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da Anadolu’ya rum-i hatayî üslubu
olarak taşınmış ve Osmanlı’nın son
dönemlerine kadar bu üslup kullanılmıştır. Erken Osmanlı döneminde dış
cephe süslemelerinde mozaik ve sırlı
tuğla tekniği de görülmüştür.
Burada irdelenmesi gereken hususlardan biri de çini ve seramik sektörünün asırlar önce İznik kentimizde
gelişmesi ve ünlenmesinin nedenleridir. Zira dünya 150 yıl öncesine
kadar fırınları ısıtacak elektrik ve
kok kömürü ile henüz tanışmamış,
toprak analiz cihazları üretilmemişti.
Kilin yüksek sıcaklıkta pişmesi ve bu
sıcaklıkta uzun süre kalması, yörede
bol yetişen bitkinin (dallarından çalı
süpürgesi de yapılan pırnal, meşe
çalısı olarak da tanınır) köklerinden
üretilen kaliteli kömür ile sağlanırdı.
Davulga ağacı kömürünün de kullanıldığı halk arasında anlatılmaktadır.
Ayrıca yörede bulunan toprağın yapısı çok önemliydi. Bir diğer önemli
etken de bu yörenin uzun süre aynı
yönetim tarafından idare edilmesi ve
usta-çırak ilişkisinin devam etmesiydi. Bir diğer önemli husus ise, İznik
her ne kadar çini ile ünlendiyse de
İznik seramik eserleri koleksiyon sahiplerinin çok değer verdiği ürünlerdir. Dünyamızın saygın müzelerinin
en nadir eşyaları statüsündedirler.
14. yüzyılda Anadolu çini sanatı, Selçuklu mozaik çini tekniği ile renkli
sır tekniğinin birleşmesi sonucu
Osmanlılar döneminde yeni bir bo82 Bursa Günlüğü

İznik Eski Belediye binasından

yut kazanmaya başlar. Günümüze
erişebilen en eski örneklerini, 1391
yılında yapılmış olan İznik Yeşil Camii
minaresinde görebiliyoruz. Ayrıca sır
altı tekniği geliştirilerek yöreye özgü
mavi-beyaz çiniler üretilir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, yörenin
özellikleri gereği, 1300 derecede sıcaklık elde edilecek fırın ve ısı kaynağı olmadığından, daha düşük sıcaklıkta (900 derece) porselen görünümü
alabilen yüksek silisyum içeren yöre
kili kullanılır.
Yavuz Sultan Selim, Doğu Seferi’nde
20’den fazla çini ustasını Horasan,
Kaşan ve Tebriz gibi şehirlerden toplayıp İstanbul’a getirir. Bunların bir
kısmı İznik’e bir kısmı da Saray nakkaşhanesine yerleştirilir. Saraydaki
nakkaşhanede çalışan bu çini ustaları
Osmanlı’ya has desenleri çizerler. Çinilerin desen tasarımlarına sembolik
değerlerin yanında, ülkemizin flora
(bitki örtüsü) ve faunası (hayvan çeşitliliği) yansır. Çinilerdeki geometrik
desenler kozmik düşünceyi yansıtırken, kitabeler ve yazılar İslam düşüncenin felsefesini yansıtır.
O dönemlerde transfer kâğıdı olmadığından, aynı motifi yapabilmek için
hindi kursağını gerip zar gibi olan
deri üzerinde tekrarlanacak motifi
deliklerle işleme gibi teknikler kullanılırmış. Daha sonra da bu şablonlar
İznik’e gönderilirmiş.
Osmanlı döneminde gelişme gösteren
Türk çini sanatı 15. ve 16. yüzyılda

İznik çinileri ile zirveye ulaşmıştır.
Zirveye ulaşmada “Ehl-i Hiref” teşkilatında bulunan nakkaşların hazırladıkları desenler ile oluşan “Saray
Üslubu” etkisi görülür. 16. asrın ilk
çeyreğinde mavi-beyaz ağırlıklı renklendirmeye firuze ve mangan oksitten elde edilen mor ve zeytin yeşili
eklenmiştir. 16. asrın ortalarında
nakkaşhanenin başına Kara Memi’nin
geçmesiyle, naturalist üslup öne çıkmaya başlamış ve süslemelerde çiçek
ve bitki motifleri ağırlık kazanmıştır.
Bu dönemde gül, lale, sümbül, karanfil, bahar dalları, nar ve servi ağaçları
Osmanlı çini sanatının ana unsurları
olmuştur. Bir ahenk içinde bulunan
motifler ve renklerin kullanımı en çok
dikkati çeken öğelerden biri olmuştur. Çini sanatının başlıca teknikleri;
Mozaik Çini Tekniği, Sır Altı Boyama
Tekniği, Renkli Sır Tekniği ve Perdah
Tekniği olarak bilinir.
Saray tarafından hangi yapının ne kadar metrekaresi çini ile kaplanacaksa,
İznik’teki Kadı Efendi’ye ferman gönderilir. Üretim fermanını alan Kadı
Efendi de çinicilerin Ahi Teşkilatı
içindeki loncalarının başında bulunan
baş çiniciyi yani kaşicibaşıyı çağırıp
siparişi aktarır. Kaşicibaşı da sipariş
edilen miktarı İznik’teki irili ufaklı
150 atölye arasında pay ederdi. Böylece kısa zamanda istenilen sipariş
tamamlanırdı. Bu noktada usta çırak
ilişkisine dayanan ve belli bir iç disipline sahip sanatçı ve zanaatkârlardan
oluşan loncalara ayrılmış Ahi Teşkila-

İznik işi seramik kupa

tı’nın payı büyüktür. Çünkü bu şekilde
üretilen çinilerin kalite kontrolü
sağlanırken, çini piyasası da çok daha
adil bir şekilde yürütülmüş oluyordu.
İznik’te üretilen çinilerin en güzel
örnekleri, Süleymaniye Camii, Kanuni
Türbesi, Hürrem Türbesi, Rüstem
Paşa Camii, Topkapı Sarayı, Şehzade
Mustafa Türbesi ve Eyüp Sultan Camii
gibi yapılarda görülebiliyor.
İznik’te yürütülen sondaj ve kazı çalışmalarında bulunan fırın, ocak, çini
ve seramik parçalarından önemli bilgilere erişilmiştir. Millet İşi, Şam İşi,
Haliç İşi, Kahire İşi ve Rodos İşi diye
bilinen çini ve seramiklerin İznik’te
üretildikleri anlaşılmıştır. İznik’te
seramik üretiminin, Selçuklu dönemi
dâhil olmak üzere süregeldiği kanıtlanmıştır. Kırmızı hamurlu sırsız,
firuze renkli sırlı ve beyaz astar üzerine renkli şekiller ile bezeme tekniği
kullanılan ürünler bulunmuştur. Bu
kazılar sırasında bulunan zemin renginin sarı sır olarak kullanıldığı parça
bu konuda önem arz etmektedir.
Selçuklular zamanında başlayan, egemen oldukları yerlerde inşa ettikleri
camii, türbe, saray, kervansaray gibi
yapılarda çini kullanımına Osmanlı
döneminde daha da ağırlık verilerek
devam edilmiştir. Osmanlı çini kullanımında aşırılığa kaçmaktan uzak
dururken, özellikle İznik’te üretilen
çinilerin pano uygulamaları haricinde, mimari uygulamaların bir parçası
olarak kullanılması dünyanın ilgisini
çekmektedir. Ayrıca İznik çinilerinde
kullanılan Mercan Kırmızısı, Firuze
Yeşili, Lapis Mavisi gibi renkler üstün
Osmanlı zevkini her dönem dünyaya
kabul ettirmiştir.
İznik Çinisi, %85 oranında kuvars
içermesi nedeniyle son derece sağlam

Selçuklu vazosu

bir yapıya sahiptir. Bu durum mimari
uygulamalarda iç mekânlarda kullanıldığı gibi, dış cephelerde de kullanılmasını sağlamaktadır. İznik çinilerinin gizem ve hayranlık uyandırması,
seramik literatüründe teknolojik olarak başarılması çok zor olarak tanımlanan hamur, astar ve sırdan oluşan
üç kuvars tabakasının başarılı bileşiminden kaynaklanmaktadır. Çini’nin
yapısında yüksek miktarda kuvars
bulunması nedeniyle plastik özelliği
az olup, genelde düz yüzey üretiminde kullanıldığı gerçeği hiçbir zaman
göz ardı edilmemelidir. Yeni Cami’nin
yapımında kullanılan bombeli çiniler
artan zayiatın ana sebebidir.
Yeni Cami’nin (Valide Sultan Camii,
1597-1665) yapımı İznik çiniciliğinin sonunun başlangıcı olarak kabul
görür. Bu caminin yapımında çok
geniş bir iç alanın kaplanması, yapım aşamasının çok uzun sürmesi,
gerek usta gerek hammadde açısından sıkıntıların yaşanmasına sebep
olur. Bütün bu yaşananların yanında
köşelerde dışa bombeli çini kullanılınca üretimde çatlamalar, renkler
ve şekillerde bozulmalar başlamış,
bunlar da zayiatı arttırmıştır. Zira
bu tip üretim, çini teknolojisine pek
uygun değildir. Ayrıca üretim için
gereken ısı kaynağının elde edildiği
ağaç türlerinin azalmasının yanında
ustaların önemli bir kısmının da İstanbul’a götürülmesi sonucu, İznik’te
bu konuda pek çok sorun yaşanmaya
başlanmış ve zamanla bu sektör yok

Tipik İznik bardağı

İznik seramik kupa (Koç Ailesi
Koleksiyonu'nun zayi olması nedeniyle
basına yansıyan fotoğraf)

olmaya yüz tutmuştur.
17. yüzyılda Osmanlı’da karışık bir
dönem yaşanır. Saraydan sipariş gelmez, gelse de yeterli lojistik ve hammadde desteği olmaz. Örneğin, sırlarda boyanın titremesini ve akmasını
önleyen, aynı zamanda matlaştırıcı
görevi gören kalay oksitin dışarıdan
getirtilmesinde sorunlar yaşanır. Fırınların yeterli ısıya ulaşmasını sağlayacak odunların ise Karamürsel’den
getirtilmesi gerekir. Tüm bunlar için
belirli bir organizasyon desteği gerekmektedir. Bu destek gidince ustaların eli kolu bağlanmış olur. Zamanla
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İznik'te bir çeşme aynası

kalay oksit yerine çinko oksit kullanılmaya başlanır, ama çinko oksit kullanıldığında da boyaların tonu değişir
ve sırrı sarartıp çatlaklara neden olur.
Böylece ilk zamanki çinilerin kalitesi
kalmaz ve 17. yüzyılda büyük ün yapan İznik çinisinin namı yok olmaya
yüz tutar.
18. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan
ekonomik krizlerin neticesinde İznik’e verilen siparişlerin azalmasıyla
işsiz kalan fırıncılar ve çıraklar Kütahya’ya göç ederler. Bu kez Kütahya’da
istihdam fazlalığı oluşur. Bunun sonucu olarak ucuz ücretle çalışmanın
yarattığı sıkıntılı durum, Kütahya
Valisi’nin girişimleri ile dünyanın ilk
toplu sözleşmesi olan Fincancılar
Sözleşmesi’nin imzalanmasına yol
açar (1776).
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Çini Üretim Süreci
Bu konu ancak ana hatları ile anlatılabilmektedir. Zira kullanılan kilin özellikleri, sıcaklık yükseliş ve soğutma
süreçleri, yapılacak ürün özelliği
birbirine fazlası ile bağımlıdır.
Kuvars oranı yüksek kil, 1/3-1/4
arası su ile karıştırılıp hamur hâline
getirilir. Bu işlem sırasında hoş olmayan bir koku yayılır. Hazırlanan
çini hamuru, cam plakalar üzerine
bez konularak ahşap çerçeveler içine
el basıncı ile sıkıştırılır. Hamur bu
hâliyle nemine göre üç gün ile bir
hafta arasında kurumaya bırakılır.
Bu kuruma sırasında bir miktar
hacimsel küçülme söz konusu olur.
Ahşap kalıplar (çerçeveler) içinden
alınan kuru plaka, elde zımpara ile

gönyelenerek (istenilen boyutlara
getirilerek) alt kenarları harç tutması (ıslak betona rahatça gömülmesi
ve kuruyunca düşmemesi) için perdahlanır. Yüzey düzeltme ve perdah
zımpara ile yapılır.
Ardından astarlamaya geçilir. Astarın bileşimi, yüzeyine kaplandıkları
çamurun bileşimine yakın olup, daha
ince taneli, beyaz ve akışkandır. Kuru
plaka üzerine dökülen astarın kuruması için uzun bir süre beklenir (7
gün gibi).
Çini hamuru içinde görülen irili ufaklı
hava boşlukları hamurun karıştırılması ve elle sıkıştırılması sırasında
oluşur. Bu boşluklar, çininin don olayında görülen genleşmesini süspanse
ederek hamurun çatlamasını önler.
Perdahlanan ve zımparalanan çini
hamurları 900 C’de bir gün pişirilir ve
4-5 günlük süre sonunda fırınlardan
boşaltılır. Bu fırınlanmış plakalara
bisküvi denir.
Bisküvi plakalar üzerine, desenlerin
çizileceği yüzeyi elde etmek için 1,5
ve 2 mm kalınlık oluşturacak şekilde
astar akıtılır. Bu işleme astar çekme
denir. Üzerine astar çekilmiş bisküviler gölgede, hava akımının kuvvetli
olmadığı ortamlarda kurutulmaya bırakılır. Kuruyan astarlı plakalar ikinci
defa pişirilir. Bu teknik günümüzde el
sanatlarında pek uygulanmamaktadır.
Daha sonra desen aşamasına gelinir.
Eskiz kâğıdı üzerine delinmiş desenler (şablon), kömür tozu aracılığıyla
astarlı plakaya aktarılır. Desenin
konturları siyah boya ve samur fırça
ile sabitlenir.
Bu konturlar içine desene göre belirlenmiş renklerle boyanan çini plaka,
boyaların kuruması için bir veya iki
gün bekletilir. Genel olarak İznik Çiniciliği’nde kullanılan boyalar tamamen
saf oksitler veya fritlenmiş karışımlardır. Geleneksel İznik çinilerinde
ağırlıklı olarak kullanılan renkler
siyah, yeşil, kırmızı, turkuaz, kobalt,
mavi ve mangan morudur.

Sır

Hazırlanan sır karışımı desen çizilmiş astarlı plaka üzerine dökülür. Bu
işleme sır çekme denir. Sır çekilen
plaka tamamen kuruyuncaya kadar
beklenir. Kuruduktan sonra üçüncü
pişirim için fırına yerleştirilir ve 900
C ‘de pişirim yapılır. Tek pişirimlerde
sır ve bünye aynı koşullarda olgunlaşabilmelidir. Sırın erimesinin ardın-

dan soğuma sürecinde sır ve bünye
tepkimeye girerek ara tabaka oluşur.
Sır ve bünyenin genleşme katsayıları
uyuşum içinde olmalıdır. Sır-bünye
arasındaki tepkime ile oluşan ara
tabaka genellikle sırrın bünye tarafından tutulmasını sağlar. Pişirim sonrası tamamen soğuyan çini plakalar
fırından alınır. Sağlam olan parçalar
(sır tabakasının düzgün yayıldığı, sır
yüzeyinde kabarcık ve köpüklenme
olmayan, sır altında çatlak olmayan,
boyalarında akma olmayan ve çini
plakanın düzlemselliğini yitirmediği)
ayrılarak diğerleri imha edilir. Halk
arasında yaygın olan “işin püf noktası” deyimi, çini ustasının sırlı yüzeyde
oluşan kabarcıkları yok etmek için
usulüne uygun olarak üfleme hareketinden gelmektedir.
Seramiklerin üzerini kaplayan ince,
sert camsı tabaka yapının çizilmeye,
kırılmaya ve kimyasal etkilere karşı
direncini arttırırken, çekici ve dekoratif özellikler kazandırır. Bileşenlerin suda çözünür olmaması gerekir.
Amaçlanan özelliklerine göre pişme
sıcaklığı, rengi, bileşimine dayanılarak çok çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. Üretimde amaçlara göre fırça

İznik Yeşil Camii

Not:
- Porselen üretiminde genellikle kaolin ağırlıklı ince öğütülmüş kile kemik
tozu gibi farklı maddeler de katılır.
- Çini, parça seramik ürüne göre daha
kalın olur.

Kaynakça:
Chemical Process Industries, Shreve, Mcgraw-Hıll Kogakusha, 1967, s.145.
Seramik, TMMOB Kimya Mühendisleri
Odası,1980, Ankara.
Meydan Larousse, 4. cilt, s. 481, Sabah
Yayını.

Yeni Cami'de İznik işi çini örnekleri

ile sürülerek, dökerek, daldırarak ve
püskürterek uygulanır.
Teknik ayrıntılardan da anlaşıldığı
gibi, seramik ve çini üretim süreçleri
son derece hassas konular olup, gelişmelere açık bir alandır.

https://edebiyatvesanatakademisi.com/
cini-seramik-comlek-cam/selcuklu-ve-osmanli-seramik-sanati-ve-merkezleri/19072
Seramik Sanayi’nde Üretim Teknolojisi,
Güner Sümer (Seramik Y. Mühendisi),
Yarımca Seramik, İzmit.
Busmek El Sanatları Albümü.

Şehrengiz dergisi, Serap Ereyli, Şubat
2012.

Uluslararası İznik Sempozyumu, Doç. Dr. V.
Belgin Demirhisar Arlı, 5-7.09.2005.
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Volkan Topalak / Yazar

Karacabey
Longozu
Karanlık Orman:
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T

aşlık, Çarık, Akçasusurluk, Ekmekçi, Boğaz,
Bayramdere… Çocukluğumun Kurşunlu
yolculuklarında Karacabey’den
bindiğimiz köy minibüsü bu köyleri bir bir geçerken ben Hayriye
teyzemin yazlığında geçireceğimiz yaz tatilini düşlerdim. Bu
yolculuğa Susurluk, Karadere
ve Nilüfer’in sularını toplayıp

Marmara Denizi’ne götüren
Koca Çay’ın kıvrıla kıvrıla akışı
eşlik ederdi. Neden sonra Koca
Çay kendini yolculardan gizler,
denize doğru akan köy yolu tatlı
bir kavisle batıya doğru dönerdi. Boğaz’ı geçince az kaldığını
düşünürdüm. Ben düşüncelere
dalmışken Yeniköy’e gelirdik bile.
Sonrası virajlardan denizi izleye
izleye Kurşunlu zaten.

O zamanlar kimsenin longozdan
haberi yoktu sanki. Sosyal medyayı bırakın, daha kimsede doğru
dürüst cep telefonu bile yoktu.
90’lı yılların ortasındaydık. Oysa
köy yolunun Boğaz’a kıvrıldığı
yerin ötesi ta denize kadar Türkiye’de eşi benzeri pek az bulunan
longoz ormanlarına ev sahipliği
yapıyordu. Longoz sözcüğü dilimize Yunancadan geçmiş. Uzak,
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yoğun ve karanlık orman anlamına
geliyor. Koca Çay’ın denize ulaşırken
taşıdığı toprak zamanla bu bölgeyi
doldurmuş olsa gerek. Böylece deniz
seviyesinden aşağıda ve denize bitişik
bir dalyan gölü ve su basar ormanı
meydana gelmiş. Suyun doğu yakasında da aynı şekilde bir göl bulunuyor.
Eskiden adı Arapçiftliği olan Ekinli
köyünün kuzeyinde yer alan bu gölün
çevresinde longoz ormanı yok. Fakat
her iki yakada da balıkçılık yapıldığını
söylemek mümkün. Tatlı su ile tuzlu
suyun buluştuğu yerler balık çeşitliliği
açısından büyük zenginlik sunuyor.
Çevredeki köyler genellikle Kafkas
göçmenleri tarafından kurulmuş.
Boğaz köyünden patikalar olsa da
longoza ulaşmak için en iyi yola, Yeniköy’ün hemen girişinde sağa dönerek
ulaşılabiliyor. Yol birden kumsala
ulaşıyor ve sonra longozun kapısı
gelenleri karşılıyor. Longoza bu kapıdan araçla girmek mümkün ancak
yol toprak ve içerideki doğal yaşamı
rahatsız edeceğinden en iyisi yayan ya
da en azından bisikletle devam etmek.
Uyarı levhaları bu konuda gelenleri
sürekli uyarıyor. Araç girişindeki en
büyük sorun bölgede zengin olarak
bulunan bok böceklerine zarar vermesi. Gerçekten de longoza girenleri
ilk karşılayan bu ürkütücü görünümlü
kapkara böcekler oluyor. Top şekline getirdikleri bir tezek parçasına
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gizledikleri yumurtalarını oradan
oraya azimle ve kararlılıkla taşıyorlar.
Kumsal nerede bitiyor, toprak nerede
başlıyor, belli değil. Sağda solda lavantalar insanın başını döndürecek kadar
güzel kokuyorlar. Denizden esen
rüzgârla eğilmiş iri gövdeli ağaçlar ve
kum bitkileri yola biraz eşlik ettikten
sonra orman, yolu ve sizi içine alıve-

riyor. Sarmaşıklarla bütünleşmiş çok
yaşlı ağaçlar, kurbağa vıraklamaları
eşliğinde birden bire önünüze bir su
birikintisi çıkması olası. Eğer mayıs
sonu ya da haziran başında gitmişseniz suyun içinde açan bembeyaz nilüferleri görebilirsiniz.
Longozun içinde ilerledikçe ormanın
derinliği ürpertici bir hâl alıyor. Her
şeyin kendi hâlinde akıp gittiği huzurlu ve büyülü bir yer burası. Orman
içinde her türlü yapılaşma yasak,
sadece çevre köylerden hayvancılık
ve arıcılık yapanlara özel izin veriliyor. Boğaz bölgesi zaten ıhlamur
ormanları nedeniyle arıcılık için oldukça elverişli bir habitata sahip. Öte
yandan ormanın şurasında burasında
inekleri, keçileri ve mandaları mutlu
mutlu otlarken ya da dinlenirken görmek mümkün. Sütü oldukça kıymetli
olan mandalara su sığırı denildiğini
duymuşsunuzdur. Öyle ki Susurluk
adı “su sığırlık”tan gelmiştir. Boğaz
yolundaki Akçasusurluk köyü de su
sığırı yetiştiriciliğinden almış adını.
Hatta vakti zamanında İstanbul’dan
gelen küçük gemiler Koca Çay’a girerler ve ta Uluabat Gölü’ne kadar
giderlermiş. Osmanlı sarayına az süt,
peynir, yağ ve kaymak gitmemiş buralardan. Sessizce akan Koca Çay’dan
bir zamanlar yelkenli küçük gemilerde İstanbullu denizcilerin geçtiğini
düşünmek oldukça ilginç.

Toprak yol, longozun içinden suyun
denizle buluştuğu yere doğru ilerledikçe denizin tuzlu nemi, kumlu
topraktan yükselen ormana karışır.
Bu sulak ve zengin ormanın bir diğer
ve en önemli sakinleri ise kuşlardır.
Koca Çay Deltası başta karaleylek
olmak üzere pasbaş patka, bataklıkkırlangıcı, akça cılıbıt, küçük balaban,
gece balıkçılı, alacabalıkçıl, küçük
akbalıkçıl, gri balıkçıl, kuğu, yeşilbaş,
çıkrıkçın, macar ördeği, elmabaş
patka, akkuyruklu kartal, sakarmeke,
poyrazkuşu, sumru, küçük sumru
gibi kuş türlerine ev sahipliği yapar.
Ormanın derinliklerinde kuş gözlemi
yapmak isteyenler için bir kule bulunduğunu da belirtelim.
Koca Çay Deltası, Bursa için büyük
bir zenginliktir. Deltanın batısında
Yeniköy, doğusunda ise Mesudiye
(Ayazma) plajlarının derinliği yüz
metreyi geçmektedir ki Marmara
Denizi çevresindeki en büyük plajlardır buralar. Nilüfer ve Susurluk’un
taşıdığı kirlilik, yapılan arıtma tesisleriyle bir ölçüde engellenmiştir.
Ancak bu suyun sıfır atıkla denize
ulaşması, hem longozun hem de
Marmara Denizi’nin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Burası çok hassas ve masalsı bir orman...
Tüm ormanlarımız gibi ona da gözümüz gibi bakmalı ve korumalıyız.
Diğer yandan bana kalırsa longoza
araç girişi tamamen engellenmeli
ve misafirler için elektrikli vagonlu
araçlar kullanılmalı. Gelenler mutlaka bir görevli eşliğinde gezdirilmeli.
Piknik, kamp gibi aktiviteler mutlaka
denetlenmeli.
Karacabey Longozu ziyaretçilerini
bekliyor. Fakat sadece onda ayak
izinden başka bir iz bırakmayacak
olanları.

Kaynaklar:

Bursa Valiliği: http://www.bursa.gov.tr/
karacabey-longoz-ormanlari
Karacabey Belediye Başkanlığı: https://
karacabey.bel.tr/
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Serap T. Yurteser Yılmaz / Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sanat Tarihçi, Editör

Bursa Bey Sarayı’nı Aramak:

Bursa Bey Sarayı
Araştırmalarının Serüveni

Osmanlı Devleti’nin
Yönetim Merkezi Bursa Bey
Sarayı başlıklı sempozyumun
bildiri kitabı, vefatının
5. senesinde Tarihçilerin
Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık’a
ithaf edildi.
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O

smanlı Devleti’nin Yönetim
Merkezi Bursa Bey Sarayı
Sempozyumu”, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından
5-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında
çevrimiçi olarak gerçekleşti. Bithynia,
Roma ve Bizans’ın izlerini taşıyan
Osmanlı tarihinin önemli parçalarına
sahip Hisar Bölgesi ve Bey Sarayı
çalışmaları aslında 2020 yılında bir
belgesel projesi ile başlamıştı. Bu
proje sırasında, geçmişten gelen kimi

bilgilerin ve verilerin tartışma yaratması neticesinde bu konunun daha
derinlikli bir şekilde araştırılması
gerekliliği ortaya çıktı. Nihayetinde
de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın çok önem verdiği
bu proje için Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu
danışmanlığında Erken Osmanlı Dönemi ve Bey Sarayı’nın da yer aldığı
Bursa Hisar Bölgesi üzerine çalışmaları bulunan bilim insanlarından oluşan bir Bilim Kurulu kuruldu. Bu kurulda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr.
Özer Ergenç, Prof. Dr. Feridun Eme-

Bursa Bey Sarayı (Kaynak: Gravürlerle Türkiye Anadolu I, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002)

Bursa Tophane Kapısı, 1849 (Kaynak: Jules Laurens, Paris, école nationale supérieure des Beaux-Arts)

cen, Prof. Dr. Heat Lowry, Prof. Dr.
Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Mustafa
Şahin, Doç. Dr. Suna Çağaptay, Doç. Dr.
İsmail Yaşayanlar ve Doç. Dr. Çağhan
Keskin gibi çok kıymetli isimler yer
aldı. Kurulun aldığı kararlardan ilki
de Bursa Hisar Bölgesi ve Bey Sarayı
tarihinin yeniden ele alınması ve gelecek planlaması için bir sempozyum
yapılması oldu.
Bir yıllık uzun bir çalışmanın ardından “Osmanlı Devleti’nin Yönetim
Merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu”, 5 Ağustos’ta Tophane Meydanı’nda düzenlenen açılış toplantısı ve
bildiri kitabının tanıtımıyla başladı.
Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf
Oğuzoğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm
Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Ulaş Akhan ve akademisyenlerin
katılımıyla yapılan sempozyum
açılış toplantısına Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da
video konferans yöntemiyle katıldı.
Bursa Müze’nin sosyal hesaplarından üç gün boyunca canlı olarak
takip edilebilen sempozyuma ilgi
yoğundu. Oturumlar kronolojik bir

Löwenhielm, Gökdere’den Bursa Kalesi'ne bakış (Kaynak: Suna Çağaptay, “Bursa Bey
Sarayı: Erken Osmanlı Dönemi Sarayı Üzerine Mekânsal ve Kültürlerarası Bir
İnceleme,” Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı, Bursa, 2021, s. 96)
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sıra ile oluşturuldu: “Antik Dönemde
Hisar Bölgesi,” “Antik Dönemden
Osmanlı’ya Saray Yapıları,” “Bursa
Bey Sarayı,” “Bursa Bey Sarayı’nı
Tamamlayan Osmanlı Eserleri,” “Hisar Bölgesi’nde Osmanlı İlk Devir
Yapıları,” “Modernleşme Sürecinde
Saray Bölgesi’nin Geçirdiği Değişim,” “Hisar Bölgesi’nin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı 7 oturumda
20 bildiri sunuldu. Sempozyumun
ikinci günü ise duayen sanat tarihçi
ve yazar Nurhan Atasoy ile başladı.
“Kadim Şehir Bursa ve Sarayları”
başlıklı konuşmasıyla büyük dikkat
toplayan sanat tarihçi, Bursa ile
ilgili hiç bilinmeyen anılarını paylaştı. Değerlendirme oturumunda,
oturum başkanlarının tartışmalarının ve Bursa Mimarlar Odası’nın
raporunun takdiminin ardından
sempozyum son buldu.
620 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti’nin kurucu başkenti Bursa, bu kültürün sayısız mimari mirasına sahiptir. Geçmişi Paleolitik döneme kadar
uzanan şehir, Bithynia, Roma ve
Bizans’ın izlerini taşımaktadır. Halk
arasında Hisar ya da Tophane denen
Bursa Kalesi’nin bulunduğu bölge
ise ayrı bir önem arz etmektedir.
Çünkü Bursa’nın en eski yerleşimi
olan Hisar, Osmanlı’nın da kendine
idare merkezi olarak seçtiği ilk yer
olmuştur. Diğer yandan Bursa, tarihi
boyunca her dönemde yangın, deprem ve kuşatma gibi doğal afet ve
felaketlerle büyük oranda zarar gör-
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1862-1866 yılları arasında hazırlanan Suphi Bey Haritası’nda İç Kale ve Bey Sarayı
planı (Kaynak: Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan
Murad Devri 806-855 (1403-1451), İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 1966)

müş, yıkılmış ve sonrasında geçirdiği
onarımlarla değişime uğramıştır. Helenistik dönemden günümüze gelen
saydığımız kültür ve medeniyetlerin
izlerini Bursa’da Erken Osmanlı ya
da Cumhuriyet dönemine ait herhangi bir yapı incelendiğinde görmek
mümkündür.
15. yüzyıldan itibaren farklı dönemlerde şehre gelen seyyahların notları
ve çizimlerinden birtakım bilgiler

edindiğimiz Bey Sarayı’nın da içinde
yer aldığı Hisar Bölgesi’nde Roma,
Bizans ve Osmanlı dönemini kapsayan bulgular ışığında çeşitli dönemlerde araştırma ve kazı çalışmaları
yapılmıştır. Hisar’da kayıtlara geçen
ilk kazı, Devlet Hastanesi’nin karşısındaki park alanında 1935 yılında
Arif Müfit Mansel tarafından gerçekleştirilmiş, aynı alanda 1986, 2000
ve 2017 yıllarında da Bursa Müze

Bursa Hisar Bölgesi ve Kalesi hava fotoğrafı (Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi Arşivi)

Müdürlüğü tarafından kazılar yapılmıştır. Bilim Kurulu’muza katılarak
araştırmalarımızı derinleştirmemizi
sağlayan Sayın Doç. Dr. Suna Çağaptay’ın 2009 yılında University of Illinois’te Hisar ve Bey Sarayı odağında
bu bölgenin Geç Bizans döneminden
Erken Osmanlı dönemine geçişinde
mimari dokunun değişimini izlemek
adına yeraltı görüntüleme radarı
ile yaptığı yüzey araştırması ise bu
konuyla ilgili yapılan en kapsamlı
çalışma olmuştur. Çeşitle sebeplerle yarım kalan Sayın Doç. Dr. Suna
Çağaptay’ın çalışmasının sonuçlanmasını sağlamak 2020’de başlayan
Bursa Bey Sarayı Araştırmaları
projesinin bir parçası olarak görülmektedir. Bu çalışmanın Başkanımız
Alinur Aktaş’ın Bilim Kurulu’muz ile
aldığı karar doğrultusunda gerekli
izinlerin alınmasıyla devam edeceğini umut etmekteyiz.
Bey Sarayı odağında Bursa Hisar
Bölgesi’nin çağlar boyunca geçirdiği
değişimin ortaya konularak uzmanların değerlendirmesine sunulduğu
ve geleceğine yönelik çeşitli fikirlerin dinlenerek tartışıldığı sempozyumun ve sonrasında yürütülmesi
planlanan araştırma çalışmalarının
kent kimliğinin canlandırılmasında
ve korunmasında hiç kuşkusuz pek
çok katkısı olacaktır. “Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu”nun bildiri kitabı
olarak hazırlanan yayın da hiç kuşkusuz çok önemli çalışmaları içinde
barındırması bakımından değerlidir.
Eserde yer alan her makale bilimsel
içerik ve niteliği açısından önem arz
etmektedir.

Bursa Bey Sarayı Sempozyumu için Prof. Dr. Nurhan Atasoy ile
Büyük Ada'daki evinde buluştuk

Bursa Bey Sarayı Sempozyumu açılış konuşmaları

Sempozyumun açılışında, Bursa Araştırmaları Vakfı’nın da kurucuları arasında yer
alan ve 2000 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk sarayı olan Bey Sarayı’nı ortaya çıkarmak
umuduyla kurtarma kazısını başlatan Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık anıldı.
Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı başlıklı sempozyum bildiri
kitabı da vefatının 5. senesinde Prof. Dr. Halil İnalcık’a ithaf edildi.
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Şehr/âyin ve Esk’izler
/zaman, taşları olmayan bir satranç oynamakta avluda…/
Sonsuz Gül, Jorge Luis Borges
I/ kudemâ
Evren, bozkırın su isteğini sayıklar gibi dalgalanırken
Tülün ipek kıvrımları, akkor kelimelerle varlığa sızar
İşâret vâki olur ve sükûnet karışır toprağın kemiklerine
Belirsiz bir akıştır bu, akan bir gökyüzü içinde gölgeler
Ve son bir bakıştır olan. Hiç olmamış ve hayâl sanılan
		
Süt mavisi bir zamana hükmedenler bu celî tekvînde
Tutup gümüş dizginlerinden ağızları köpüklü atlarını
Bir kuşluk vakti güneşin altın yüklü sandığını boşaltıp
Tirşe yıldızlarla yâ hû deyip ayrılırlar Asya içlerinden
Sırtlarında alev gömlek, heybelerinde: çınar ve şükür
Her bir kum tanesi de onaylar bu ışıyan fecir kapısını
Yollar kâvî, son güz gamsız; nefesler herdem hû’dur
Nevruzu sökülür gökdamarlarının; ‘tûğa dil’ bağlanır
Albatrosların kanat vuruşları yankılanır güvertelerden
Erguvanların dalına uzanır tebşîr; vuslat mukadderdir
Çentik atılır zamanın kalbine, gökçe gülümser öte’ler
		
II/ görklü tuval

Bir doğumun Hayme hâli bu. Tevhit burcundadır aşk
Gökler çivit mavi, ova sonsuz, yer zümrüt beneklidir
Göğsüne gün vurulan Hisar’lar titrer, gerinir, ürperir
Üçler, yediler, kırklar erişir; mâî şavktır Osman Bey
İnşirâh tutar; cüz içinde küll, su ve ateş, kuyu ve dağ
Eser rüzgâr zehirli oklar gibi; bir velvele tutar semâyı
El-eledir Orhan’lı celî düşler. Külünk vurulur zamana
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Mehil verilir, mihr ödenir, çeyiz sandıkları mühürlenir
Şem yanar, kudüm çalar, içilir gül şerbeti; lâl olur leyl
Gül akar gülüşünden Nilüfer’in; dağılır mücellâ âyine

Kurulur şehr/âyin. Uhrevî seferdedir derviş kumrular
Çıkılır zamanın tül kapısından; süt sağılır bulutlardan
Can döker ışığın fitiline Emir Sultan... Mülk tapulanır
Mürûru bir mürüvvet müjdelenir, mîrac olur secdeler
İnkaya’dan mütevekkil bir çınar serpilir; allı-duvaklı
Şehper açar yeşil sorguçlu kuşlar, fahr olur ulu şâr
III/ ipek ve lâle
İrtifâ’nın imsak saatidir… Yerle göğün boşandığı saat
Semâyı ısıtır erguvanlar, gül şenliği damlar yüzlerden
Neş’e yayılır söğütler eğilirken, Gökdere’nin yüzüne
Kuğu ellerini sever Ördekli en çok, beyaz köpüklerin
Süt kokan uzletin somuncu sırrı sedâ olur Ulucami’de

Yolunu yitirir Muradiye’nin kovuğunda ürkek zaman
Gümüşlü, bir eski zaman nasiplisi, derince kâse: nun
Her münzevînin kalbindedir Irgandı’nın güz definesi
Saf inancın emzirdiği gölgeli güneştir geyikli berzah
Bir haiku kadar sade, bûselik bir imgedir Namazgâh
Sonra aşk gelir… Bir kez daha bengidönüş aşk gelir
Esans kokulu uzak bahçelerden hayâl akıntıları akar
İpeğin damarlarında birikir yâd-ı cemîl; gök sofrası
İncelir ömür çarşısında çöl mürekkebi, dalgalı ebrû
Titrer suda; tanyerinin nevâ tarağı iner saçlarından

Gök çekimli rüyânın inşirâh makamıdır artık Bursa

Yaşar Bayar
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Yükün İpek mi Senin?
Kozasını örerek ipeğe mi büründün?
Nasıl bir ermiştin ki üç kapıda göründün!

Del’Ayten Senfonisi, çalınırken çarşıda
Şehreküstü’m, diyenler bekler bizi karşıda

Eteğini toplayıp Uludağ’a göçen kim?
Zümrütten kadifeyi endamına biçen kim?

Hanlar, hamamlar el hak bir devrin bakiyesi
Pınarbaşı’nda başlar, o devrin hikâyesi

Adranos’tan şahlanan Türkmen atları mıydı?
Varlığına kast eden fetret okları mıydı?
Hamamın kurnasında üç güzeldir eğlenen
Kükürtlü sularına sanki inmiş üç ceylan

Emirhan’da minare gölgesinde mukimdi
“Eman”a yalın ayak koşan mü/Cahit kimdi?
Bağrından neşet etmiş nice Safiyüddin var
Eşrefoğlu dergâhı koynunda cevher saklar

Bir mahkeme kurulsa aklanırsın muhakkak
Yeşil’dir gözbebeği Emir Sultan’a bir bak
İpek yürekli şehrin bıçağı keskin usta
Temenyeri kâm alır, Bizans sarayı yasta

Ab-ı hayat babında Müftü Suyu besberrak
Havz-ı Kevser mi yoksa cennetten gelen ırmak?

Hüsnügüzel her bahar erguvanlar takınır
Irgandı Köprüsü’nü göz kendinden sakınır
Erenlerden bir hoca Karaçelebizade
Su serpmiş yüreğine, olmuş dertten azade

Arap Şükrü’de işret, her gece âlemdedir
Heykel başağa durmuş, Güneş’e selamdadır
Tophanede kümbetler seyran eder âlemi
Sedefkârlar meşk etmiş sandukaya kelamı
Taşlarına gün sinmiş ipek yüzlü Koza Han
Maveradan bin suret çıkagelir nagehan
Hacivat’la Karagöz ve Hayali Küşterî
Gölgenin suretine evvel ezel müşteri

Akıncılar asarken, göğe yıldızdan sesler
Zafer meydanı her dem, koynunda Hüma besler

Hurufatla hüsn-ü hat sütununda birleşmiş
Ulu Cami havzında efsaneler söyleşmiş.

Keşiş dağı kestane, efsaneler ülkesi
Geyikli Baba’yla başlar evliyalar halkası

Cem edilmiş sürgünler Gül/bahar’ı beklerken
Mermer fidanlığında çiçek açmış çok erken

Seni yazmak ne mümkün, kem sözümü affeyle
Bursa’ya âşıkların, defterine saf eyle

Muradiye’den göğe bakıp duran Murat mı?
Rahmeti bekleyen kim, yoksa kara toprak mı?
Mevlid’in nazımı ki o Süleyman Çelebi
Meth ü senalar eder, Resulü ve Çalabı

Yükün ipek mi senin, ipek yürekli şehir
Cihana bedelsin ey göğü direkli şehir

Selami Yıldırım
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Eksik Çini
Geçtim nice diyarlardan, yerine koymak için
Eksilmiş olmalı çehresinden yahut mahfuzundan.
Gizini aşikâr eden tüllenmiş turkuazından
maziyi seyreden sırrı, nakşeden nakkaşın
vefa etmeyen ömrüne ağlayan mihrabın
giriftinden bir parça düşmüş olmalı.

Semasında ezan tınısı taşıyan kaç İslam memleketinden
geçtimse bulamadım bu rengi, buldumsa; aktığı mimariyi
sevemedim, yakışmadı nazarımda.
Lahor’dan Türkmenistan’a uzanan mavilik, karıştı yeşile
Tuna Nehri’nde.
Sessiz saatlere gürüldeyerek akan nehir
Uyandırdı hatıramı Bursa’ya dair
Demişti annem: Gördü seni Emir Sultan, sabahında
doğduğun akşamın. Bu yüzden mi bilmem ama
Yeşilinden bağlandım türbene.
Erguvan bayramı yapılır mı hala
Türbedarın olsam çiçekler dağıtan
diye koştum kapına.
Hasret çizgileşirken alnında Gümüşlü’nün,
Işıtır karanlığı vakti Osman’dan kalan aydınlık.
Papirüslere yazılı özlem dolu sevdalar,
Mana bulur “Nilüfer”lerin beyaz rayihasında.
Ve dualar yükselirken Arş-ı Alaya
Ermişlerin kuşattığı bu mübarek şehir,
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Boyanır cennetten yeşil rüyaya.
Ulu Cami’nin kubbesinde eser yedi iklimi Fatiha’nın
Somuncu Baba’nın dilinden.
Ve dört mevsimi Bursa’nın
doğar bahar müjdesinden.
Baharın habercisi mi bu elimdeki çini,
Bilmez mi rüzgar gaybın içini,
Öyleyse yeri yurdu belli
bir şaheserin en nadide biçimi
olmalı; zira, güzelliği bir su içimi.
Sabahın mahmurluğunu ufukta kesen kızıllık
Taç kapısına aksediyor Yeşil Cami’nin
Dilimli kubbesine bir merdiven uzanıyor
basamakları billurdan
Belkıs’ın sarayından.
Sığınarak mukarnaslı kavsarasına
Mihrabına ulaşıyorum esrime halinde
Birbirine giren ve birbirinden çıkan renkler
düğümleniyor aşkın yeşilinde.
Sonsuzluğun geometrisinde
yerine koyuyorum loş ışıklara sızan çiniyi
oysa fazla geliyor; zaman fısıldarken faniyi
şimdi de eksik kalıyor tam
o mu eksik ben mi anlayamadan.

Firuze Yiğit

