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ursa Günlüğü dergimizin 15. sayısı ile
merhaba...
Farklı medeniyetlerin buluşma noktası, Türk
şehri, Osmanlı payitahtı,
Türkiye'nin dördüncü büyük
kenti; tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen merkezi,
hepimizin ortak paydası
Bursa'nın 2022 yılında Türk
Dünyası Kültür Başkenti
unvanıyla adından sıkça
bahsedileceğinin müjdesiyle
yeni bir yıla giriyoruz.
Köklü tarihi, zengin kültürü,
eşsiz doğası, verimli toprakları, çok yönlü turizmi, gelişmiş ekonomisi, çeşitli alanlarda dünyaya ürün sunan
sanayi ve üretim sektörüyle
göz bebeğimiz olan, gelenekten geleceğe akan şehir Bursa’mız için 2022’nin bereketli bir yıl olmasını gönülden
diliyor, bunun için her zaman
olduğu gibi canla başla çalışmaya devam edeceğimizi
belirtmek istiyorum.
Her sayı olduğu gibi bu sayımızda da nitelikli ve arşivlik
yazılar yer alıyor. Bursa’nın
şehir kültürüne ve tarihine
ışık tutmak için arkadaşla-

rımız dergimize ciddi mesai
harcıyor. Her yaştan insanın
eline aldığında kendine dair
bir şeyler bulacağı ve zevkle
okuyacağı metinleri özenli
bir tasarım ile Bursalıların
ve meraklıların istifadesine
sunuyoruz.
Yeni sayımıza eser veren;
Mustafa Kara, Mustafa
Şahin, Behçet Kemal Yeşilbursa, Doğan Yavaş, Özlem
Güngör, Salih Erol, Mustafa
Özçelik, Nevzat Çalıkuşu,
Hasan Erdem, Tahsin Yıldırım, İ. Göksel Baykan,
Yusuf Kenan Yetişen, Samet
Altıntaş, Selimcan Yelseli ve
Burak Altunsoy’a şükranlarımı sunuyor; Sarı Saltık
Gâzi Hikâye Yarışması’nda
ilk üçe girip hikâyeleri bu
sayımızda yer alan Nazım
Taşan, Hakan Yaşar ve Muhammed Fatih Kılıçaslan’ı
tebrik ediyorum.
Bu vesileyle yeni yılın size,
ailenize, sevdiklerinize ve
bütün insanlığa huzur getirmesini diliyor, sıhhat ve
afiyetle nice yılları karşılamanızı temenni ediyorum.
Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle bereketli okumalar diliyorum.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Vefatının 60. Yılında

Ahmet Hamdi Tanpınar
ve “Bursa’da Hulya Saatleri”
Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

T

anpınar, tasavvufî konulara
ters bakan bir kimse olsaydı bu yazının başlığı şöyle
olacaktı: Çağdaş Bir Kadızâde: Ahmet Hamdi Tanpınar. Niçin?
Biliyorsunuz Osmanlılarda özellikle
XVII. yüzyılda tasavvufî meseleler
üzerinde yapılan sert tartışmalar
insanları iki cepheye ayırmıştı: Kadızâdeliler ve Sivâsîler. Kâtip Çelebi,
Mizânü’l-hak isimli meşhur eserinde
söz konusu tartışmaları enine boyuna tahlil ve tenkit eder.
Niçin kadızâde?

Ahmet Hamdi Tanpınar
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Tanpınar’ın, aslen Batumlu olan
babası Hüseyin Fikri Efendi, farklı
şehirlerde kadılık yapan bir Osmanlı
bürokratıdır. Annesi ise Trabzonlu
Nesibe Bahriye Hanım’dır.
Onun hayatının ana duraklarına
temas etmeden önce bir hususa daha
işaret etmekte fayda var. Bazı kitaplar, yazarları hayatta iken çok basılır,
çok satılır. Vefatıyla birlikte hepsi
unutulur gider. Bazen da bunun aksi
olur. Yazar hayatta iken kitaplarına
bir türlü müşteri bulamaz. Adeta
kendisi çalar, kendisi söyler. Yayınev-

Ahmet Hamdi Tanpınar askerde

leri de ilgi göstermez. Öldükten sonra
baskı üstüne baskı yapmaya başlar.
Bu sefer de yayınevleri birbirine düşer. Tanpınar bu ikinci grubun önemli
temsilcilerinden biridir.1
Evet, o sözü hatırladınız “Her kitabın
bir kaderi vardır.”
22 Haziran 1901 tarihinde İstanbul’da doğmuş, babasının görevi
sebebiyle Ergani, Sinop, Siirt, Kerkük,
Antalya gibi şehirlerde çocukluk ve
gençlik yıllarını geçirmiştir.
İstiklâl Harbi’nin başladığı yıl girdiği
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini, Cumhuriyet’in ilân edildiği yıl
tamamlamıştır. Bu çatı altında Yahya
Kemal Beyatlı başta olmak üzere Ferit
Kam, Cenap Şehâbeddin, Ahmet Naim
Efendi, Fuat Köprülü gibi şahsiyetlerden istifade etme imkânını elde
etti. Yahya Kemal ve arkadaşlarının
desteğiyle yüz yıl önce 1921 yılında
İstanbul’da çıkmaya başlayan Dergâh2
dergisi de İkbâl Kıraathânesi’yle
birlikte onun yetişmesinde önemli bir
hisseye sahiptir denebilir.
“Şeyhî’nin Husrev u Şirin’i” isimli çalışmasıyla mezun olan Tanpınar, dört
büyük şehrin liselerinde öğretmenlik
yaptı: Erzurum, Konya, Ankara, İstanbul. Böylece Beş Şehir isimli eserin
altyapısı hazırlanmış oldu. Bursa
bölümüyle birlikte eser tamamlandı
ve 1946 tarihinde Ankara’da basıldı.
Ahmet Haşim’in Güzel Sanatlar Akademisi’nde okuttuğu Mitoloji dersi,
şairin 1933 tarihinde vefatından
sonra Tanpınar’a devredildi. 1939’da
ise İstanbul Üniversitesi’nde yeni
kurulan XIX. Asır Türk Edebiyatı Kürsüsü’nün başına, Millî Eğitim Bakanı
Hasan Ali Yücel’in teklifiyle atandı.
1943-46 yılları arasında Maraş
mebusluğu yaptıysa da 1949 yılında
tekrar aslî mekâna, İstanbul Üniversite’sine döndü.
“Musul Akşamları” başlıklı ilk şiiri
1920, “Şiir Hakkında” başlığını taşıyan ilk makalesi ise 1930’da yayınlanmıştır.
Şiir, hikâye, roman, deneme, araştırma, eleştiri başta olmak üzere pek
çok alanda at koşturan, eser veren
Tanpınar; mimari, heykel, resim,
1 Bütün eserlerini Dergâh Yayınları
yayınlamaktadır.
2 Dergideki yazılar yeni harflere aktarılarak Dergâh dergisinin eki olarak
önceki sene verilmiştir.

Ahmet Hamdi Tanpınar askerde
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Ahmet Hamdi Tanpınar Muradiye Külliyesi'nde

Ahmet Hamdi Tanpınar talebeleriyle birlikte
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Ahmet Hamdi Tanpınar talebeleriyle birlikte

müzik ve hat konularında da kayda
değer tahlil ve tenkitlerin sahibi bir
yazardır.
Vefatından kısa süre önce 1961’de
yayınladığı Şiirler’de 37 şiir, 2007’de
yapılan baskıda ise 100 şiir yer almaktadır3. İlk hikâye kitabı Abdullah
Efendi’nin Ruyaları, 1943; ilk roman
Huzur, 1949; ilk deneme Beş Şehir,
1946; ilk araştırma Tevfik Fikret,
1937 senesinde yayınlanmıştır.
Atmış sene süren ömrünün son yılları
hastalıklarla birlikte geçti. Orhan
Okay’ın ifadesiyle Bir Hülya Adamının Romanı, 23 Ocak 1962 tarihinde
bitti. Cenaze namazı Süleymaniye
Cami’nde kılınarak Rumelihisarı’nda
dostu, hocası Yahya Kemâl’in yanına
defnedildi.
Mezar taşında kendi mısraları var:
“Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında”
Onun kabiliyetini ilk keşfeden ve hakkını teslim edenlerden biri de İbnulemin Mahmud Kemâl’dir. Son Asır Türk
Şairleri’nin Zeyl bölümünde yer alan
Tanpınar’ın Bursa’da Hulya Saatleri
isimli şiirini nakletmeden önce onu
şöyle takdim ve takdir ediyor:4
“Şair Hamdi, okuduğunu ve okuttuğunu iyi anlayanlardan ve edebiyat
tarihi okutanların en vâkıflarındandır.
Yazmak istediği bir maddenin en dakik noktalarını, en karanlık köşelerini
araştırıyor. Başkaları gibi ‘dumanı
doğru çıksın, yeter’ demiyor. Ziyaretime geldikçe sorduğu meseleleri pek
ince elediğini görerek takdir ediyorum... Şairlik münasebetiyle dalgın
görünen Hamdi’nin ince nüktelere
karşı uyanık davrandığını ve zarifâne
mukabelede bulunduğunu mükerreren görmüşümdür.”
Daha sonraki yıllarda Bursa’da Zaman diye meşhur olan şiirin, seksen
sene önce 1941 yılında Ülkü mecmuasında yayınlanan şekli şöyledir:5

3 Son neşir İnci Enginün tarafından Bütün Şiirleri adıyla yapılmıştır (İstanbul,
2021).
4 İnal, age, c. 4, s. 2145.
5 Daha sonraki baskılarda şair bazı
kelimeleri değiştirmiştir.

Bursa’da Hulya Saatleri
Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü
Senden böyle uzak kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden
Bir taze hatıra serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilâhisi
Bir zafer müjdesi burda her isim
Yekpâre bir anda gün, saat mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Bu kırık taşlarda gülen ruyanın
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Doludur bir eski zaman vehmiyle
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası
Muradiye sabrın altın meyvası
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer
Türbeler camiler eski bahçeler
Şanlı menkabesi binlerce erin
Sesi arşa çıkmış hengâmelerin
Nakleder yâdını gelen geçene
Bu hayalde uyur Bursa her gece
Her şafak onunla uyanır güler
Gümüş aydınlıkta serviler güller
Serin hulyasıyla çeşmelerinin
Başındayım sanki bir mucizenin
Su sesi ve kanat şakırtısından
Billur bir âvize Bursa’da zaman
Yeşil türbesini gezdik dün akşam
Duyduk bir teselli gibi zamandan
Çinilere sinmiş Kur’an sesini
Fetih günlerinin saf neşesini
Derinleşmiş buldum tebessümünle
İsterdim bu eski yerde seninle
Baş başa uyumak son uykumuzu
Bu sukûn içinde ve ufkumuzu
Çepçevre kaplasın bu ziya bu renk
Havayı dolduran uhrevî âhenk
Bir bahar uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette
Belki de ruyası eski cedlerin
Şafak bahçesinde su seslerinin.
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Karacakaya
G

emlik’ten İznik’e doğru İznik Gölü’nün
güneyindeki karayolundan ilerlendiğinde İznik’e bağlı Göllüce Mahallesi’nin
göl kenarındaki yerleşimini arkanızda
bıraktıktan hemen sonra Aydınlar Mahallesi’nin
göl kıyısına uzanan sınırlarına girersiniz. Burada,
Aydınlar Mahallesi’nin sınırında kalacak şekilde
yolu ikiye ayırarak göl içine girecek şekilde bir
kayalık yer alır (GPS: 40°23’26’’ K, 29°39’3’’ D). Karacakaya olarak isimlendirilen monolit kireç taşı
kayanın üzerinde en tepeye dikilen bayrak direği,
karayolundan veya gölden geçenleri selamlar gibi
yılmadan dalgalanmaktadır.
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Deniz seviyesinden 100 m. yüksekte
bulunan tepenin göle bakan kuzey
yüzü yaklaşık 15 m. yüksekliğinde dik
bir uçurumdan oluşmaktadır. Doğu
ve batı bölümleri de tırmanmaya
uygun değildir. Tepeye güneydeki
eğimli yokuştan çıkılabilmektedir.
Aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile sürdürdüğümüz Bursa
Kültür Envanteri Projesi kapsamında
2018 yılında Aydınlar Mahallesi'ni
de ziyaret etmiştik. Antik Bithynia
Bölgesi sınırları içerinde kalan ve
Nikaia’nın yaklaşık 10 km. batısında
yer alan Aydınlar, Katırlı Dağı’nın
eteklerinde yer almakta olup Ascania
Limne’nin (İznik Gölü) güney kıyısına kadar yayılmaktadır. Karacakaya,
bir define kazısı ihbarı üzerine alanı
ziyaret eden İznik Müze Müdürlüğü
uzmanlarının dikkatini çekmiş, kayalık üzerindeki bir takım duvar kalıntıları nedeniyle alan gözetleme kalesi
olarak değerlendirilmiş ve sit alanı
olarak tescillenmiştir.
Doğuda İznik, batıda Orhangazi’ye
kadar geniş bir alana hâkim olan
Karacakaya, konum olarak müze uzmanlarını haklı çıkarmaktadır. Ancak
yol kenarında arabadan inip bayırdan
yukarı patika yolu takip ederek tırmanmaya başlandığında yolun her iki
tarafına gelişigüzel dağılmış, düzgün
kesilmiş beyaz damarlı siyah kireçtaşı
bloklar sizi karşılamaya başlar.
Tepenin zirvesinde bayrak direğinin
dibinde, muhtemelen defineciler tarafından açılmış, bir çukur bulunmaktadır. Çukurun içerisinde gelişigüzel
dağılmış düzgün kesme taş bloklar
dikkat çekmektedir. Şekilli taş bloklardan bazılarının ise in situ olarak
ana kayanın şekillendirilmesi ile oluşturulduğu dikkat çekmektedir.
Kayalıkta bulunan mimari elamanlar
düzgün kesme kireç taşı bloklarla
sınırlı değildir. Tepeye doğru çıkarken
kireç harç ve moloz taşlarla örülen
bir duvar kalıntısı görülmektedir.
Korunan uzun duvarlardan birisi doğu-batı istikametinde uzanmaktadır.
Müze uzmanları bu duvar kalıntısından hareket ederek alanın gözetleme
kulesi veya kalesi olarak kullanılmış
olduğunu düşünmüş olmalıdırlar.
Mevcut yapı malzemelerinden hareket ederek Karacakaya üzerinden
birbirinden farklı iki mimari evrenin
olduğunu söylemek mümkündür.
Bunlardan ilki kesme taş bloklar kullanılarak inşa edilen yapıya ait evre,

Karacakaya’nın konumu

Göllüce kıyılarından Karacakaya’ya bakış

Karacakaya’ya ancak güneyden tırmanılabilmektedir
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Karacakaya doğuda İznik’e, batıda Orhangazi’ye kadar geniş bir alana hakimdir

Yol kenarından Karacakaya’nın
zirvesine çıkan patika yol

Defineciler tarafından oluşturulan çukur ve blok taşlar

Tırmanış yoluna dağılan blok taşlar

Bayrak direğinin dibinde blok taşlar
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diğeri ise kireç harç ve moloz taş kullanılarak örülen duvarlardan oluşan
evre. Kesme taş blokların boyutları ve
işçiliği göz önünde bulundurulursa
ilk evrenin Helenistik Dönem’e ait
olduğu, kireç harçlı ikinci evrenin ise
Orta Çağ mimarisi ile ilintili olduğunu
ileri sürmek mümkündür. Bu durumda çözüm bekleyen soru, birbirinden
farklı evrelerde hangi amaçla bu
kaya, tepe üzerine yapı yapılmıştır?
Bu soruya cevap bulabilmek için Aziz
Andrew’ün İznik’i Hıristiyanlaştırma
hikâyesine bakmak yerinde olacaktır
(Foss 1996: 22). Bu olayın efsane
yönü daha ağır bassa da konumuz
açısından dikkate değer coğrafi ip
uçları barındırdığı şüphesizdir. Benzer bir denemeyi daha önce Göllüce
kıyılarında kalıntıları yer alan Artemis Tapınağı’nı lokalize etmek için
denemiştik (Bkz. Şahin 2019).
Simon Peter’in kardeşi olan Aziz
Andrew (Farmer 2003: 157), hem
şehit hem de aziz olarak kabul edilen,
aziz listelerinde adı ilk dörtte anılan
Hıristiyan büyüklerinden birisidir.

Aziz Andrew, ayrıca, İstanbul (Konstantinopolis), Scythia ve Epirus’un
(Yunanistan) Hıristiyanlaştırılmasında da önemli rol oynamıştır. Bununla
birlikte İtalya, Fransa ve İngiltere’de
de saygı görmektedir. Hatta İskoçya’yı
Hıristiyanlaştıran aziz olarak da kabul edilir. Rusya’nın ise gerçek anlamda patronudur (Farmer 2003: 159).
Şehit edildikten sonra İstanbul’a
defnedildiğine inanılan Aziz’in rölikleri, Haçlıların 1204 yılında Konstantinopolis’i işgali üzerine Amalfi’ye
götürülerek, tekrar defnedildiğine
inanılmaktadır (Farmer 2003: 158).
Günümüze ulaşan anonim bir hikâyede, Aziz Andrew’in İznik ve çevresini
nasıl Hıristiyanlaştırdığı ayrıntılı bir
şekilde anlatılmaktadır (Foss 1996:
22). Aziz John, Aziz Andrew ile birlikte Efes’de (Ephesos) Hıristiyanlığı
yaymaya çalışırken, Tanrı Andrew’e
görünmüş ve Bithynia’ya gitmesini istemiştir. Bunun üzerine Aziz Andrew,
Aziz John’dan ayrılarak birkaç müridiyle Phrygia ve Mysia üzerinden
Uludağ’ı (Olympos) aşıp, o zamanlar

Ana kaya kesilerek oluşturulan köşeli
bloklar

henüz küçük bir köy görünümünde
olan ancak kalabalık bir nüfusu barındıran İznik’e (Nikaia) ulaşmıştır. O
dönemde, Nikaia’da pagan ve Yahudi
cemaate mensup insanlar yaşamaktadır. Aziz Andrew, paganları kısa bir
zamanda ikna etmeyi başarsa da büyük bir sinagoga da sahip olan Yahudiler uzun süre direnmişlerdir. Ancak
sonunda Aziz Andrew onlara karşı da
galip gelmiş ve sinagogu Theotokos’a
adanan bir kiliseye dönüştürmeyi
başarmıştır (Foss 1996: 23).
Konumuz açısından hikâyenin
bundan sonraki bölümü ilginçtir
(Foss 1996: 22): Zira anlatımlardan
anlaşıldığı kadarıyla Nikaia’ya 67,5
stadia (yaklaşık 13,5 km) mesafede
“Lochous” adında çıplak bir kayalık
bulunmaktadır. Burada bir ejderha
yaşamakta, ona ikisi şeytan tarafından tamamen ele geçirilmiş 8 haydut
eşlik etmektedir. Ejderha ve dinsiz
haydutlar bu kayalığı özellikle tehlikeli hâle sokmaktadır. Bunun üzerine
Aziz Andrew iki müridi ve haç tepeli
asasının yardımıyla kısa bir mücadele
sonucunda ejderhayı evcilleştirmiş,
dinsiz haydutları da vaftiz etmeyi
başarmıştır.
Daha sonra batıya doğru devam ederek Artemis ve Aphrodite tapınaklarını da yakıp yıkarak bölgeyi paganlardan tamamen arındırmıştır. Böylece
görevini başarıyla tamamlayan Aziz
Andrew, Drakontios’u Nikaia’nın ilk
psikoposu atayarak bölgeden ayrılmıştır (Foss 1996: 23).

Aziz Andrew’in sözünü ettiği “Lochous” isimli çıplak kayalık büyük bir
olasılıkla Karacakaya’dır. Kayalıkta 8
haydudun eşlik ettiği bir ejderhadan
bahsedilmektedir. Ejderhadan kasıt
acaba hatırı sayılır bir pagana ait mezar anıtı mıdır? Haydutlardan kasıt
ise mezarın bakım ve korumasını
sağlayan kişiler midir? Defineciler
tarafından açılan oyuk ve çevreye dağılan blok taşlar burada tahrip edilen
anıtsal bir mezara işaret etmektedir.
Alanda henüz kurtarma kazısı olmadığı için mezara ait herhangi bir
fiziksel buluntudan bahsedemiyoruz.
Dolayısı ile birinci evreye ait olan
yapı, Nikaia’da Helenistik veya Roma
İmparatorluk döneminde yaşamış
olan önemli bir yönetici veya vatandaşa ait mezar anıtı olmalıdır.
Anlaşıldığı kadarıyla Aziz Andrew,
ejderhayı evcilleştirmiş, yani olası
pagan yapısını tahrip etmiştir. Daha
sonra da burada çalışan ve eşkıya
olarak nitelenen 8 kişiyi vaftiz ederek
Hristiyanlaştırmıştır. Diğer bir ifade
ile geleneksel olduğu üzere, önemli
pagan yapılarını itibarsızlaştırılması
örneklerinde olduğu gibi, aynı alana
bir kilise inşa edilmiş olmalıdır. Doğu-batı istikametinde uzanan kireç
harçlı moloz taşlarla yapılan yapı ise
bir gözetleme kulesinden çok Orta
Çağ’da inşa edilen bir kiliseye ait
duvar kalıntıları olmalıdır. Bu alanda
ilerde yapılacak arkeolojik kazılar
hem Aziz Andrew efsanesinde en
azından bazı coğrafi kodların aydınlatılmasına hem de yapılar konusunda
önerilerimizin doğruluklarının anlaşılmasında yardımcı olacaktır.

Doğu-batı istikametinde
uzanan moloz taş duvar

Doğu-batı istikametinde
uzanan moloz taş duvar

Kireç harçlı moloz taş duvar
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Moloz taş duvardan detay, ahşap
hatılların delikleri varlığını
devam ettirmekte
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Dürdane köyü (sabah Güneşi). Fotğfraf, Süha Aktan.

Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa / Uludağ Üniversitesi

Orda Bir Köy Var, Uzakta…
O Köy Bursa’mızın “İnci Tanesi”
"Dürdane Köyü"müzdür

S

evgili dostlar tekrar merhaba.
Bursa Günlüğü Dergisi’nin 12.
sayısında “Osmanlı Sarayı’nın
Buzcusu: Bursa’nın Kadim
Ailelerinden Buzcubeyler (Buzcular)
Ailesi” başlıklı yazımla ilk kez sizlerle
birlikte olmuştum. Derginin 14. sayısında Yeşil Bursa’mızın Yunan işgalinden kurtuluş sürecini ve bu sürecin
görgü tanığı olan İngiliz Binbaşısı H.
G. Howell’in raporunu sizlerle paylaştım. Bu sayıda ise doğduğum, büyüdüğüm, mensubu olmaktan gurur
duyduğum Bursa’mızın “inci tanesi”
olan Dürdane köyünü anlatmaya,
tanıtmaya çalışacağım.
Sevgili dostlar; sosyal bir varlık olan
insan, tarih boyunca diğer insanlarla
bir arada yaşama arzusu ve ihtiyacı
içinde olmuştur. Bu manada bir topluluk içinde yaşamanın gereği olarak da
zaman içinde farklı yerleşim birimleri
oluşturmuştur. İşte köylerimiz de
bu yerleşim birimlerinin en küçüğü
12 Bursa Günlüğü

ve en az değişenidir. Dolayısıyla köy
yaşam biçimi en eski ve incelemeye
değer yaşama biçimlerinden biri olarak karşımıza çıkar.
Ülkemiz nüfusunun hâlen büyük bir
kısmı kırsal kesimde, yani köylerimizde yaşamakta ve bu fedakâr ve çalışkan insanlarımızın kendi geçimlerini
sağlamak, ülke kalkınmasına katkıda
bulunmak için gösterdikleri iyi niyetli
çabalar her türlü takdirin üzerindedir. Böyle gayretli, çalışkan insanlarımızın yaşayışlarını, çabalarını,
yaşadıkları yerleri görmenin, onları
anlamanın ve anlatmanın çok önemli
olduğunu düşünmekteyim.
Bu sebeple sevgili dostlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir
kültür hizmeti olan Bursa Günlüğü
Dergisi’nin bu sayısında sizlere “Yeşil
Bursa” adıyla anılan, bilinen güzel ilimiz Bursa’nın şiirin bir köyünü, “Bursa’nın inci tanesi”ni, Dürdane köyünü
tanıtmaya, anlatmaya çalışacağım.

Coğrafi Konumu
Bursa’nın kuzeyinde bulunan Dürdane köyü, Osmangazi ilçesine bağlı
şirin bir köyümüzdür. Bursa-Gemlik
karayolu üzerinde ve Bursa il merkezine 16 kilometre uzaklıktadır. Deniz
seviyesinden yüksekliği yaklaşık 320
metre olan köy, kuzey yönünde Marmara Denizi’ne (Gemlik Körfezi’ne)
yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafededir.1 Dürdane köyü; 40 derece 20
dakika kuzey paralel dairesi ve 29
derece 5 dakika doğu meridyenleri
arasındadır. Gemlik Körfezi ile Bursa
Ovası’nı birbirinden ayıran yüksek bir
tepenin Bursa’ya, yani güneye bakan
yamaçlarında kurulmuştur.2
1 Ülkü İşler (Balıkçı), Bursa İli Dürdane
Köyü’nün Monoğrafyası, Bitirme Tezi,
(Uludağ Üniversitesi, Necatibey Eğitim
Fakültesi, Balıkesir, 1987).
2 Raif Kaplanoğlu (ed.), Bursa Osmangazi İlçesi Gündoğdu ve Dürdane Köyleri,

1423 tarihli Orhan Gazi Vakfiyesi İstibdalnamesi (Kaynak: Raif Kaplanoğlu (ed.),
Bursa Osmangazi İlçesi Gündoğdu ve
Dürdane Köyleri, Bursa, 2018)

Komşu Köyler

Köyün doğusunda Selçukgazi köyü
(3 km), batısında Gündoğdu köyü (5
km), güneyinde Karabalçık köyü (5
km), kuzeyinde Gençali köyü (3 km),
kuzeydoğusunda Kurtul köyü (3 km),
güneybatısında Ovakça köyü (3 km),
kuzeybatısında Kurşunlu köyü (7 km)
bulunmaktadır. Komşu köylerle olan
ulaşımı köy yolları ile sağlanmakta,
Ovakça ve Kurtul köylerine ise Bursa-Gemlik karayoluyla bağlanmaktadır.
93 Harbi sonrası kurulan Kurtul
köyü ile uzun yıllar sınır sorunu yaşanmıştır. Nitekim bu sorunun çözümüne ilişkin Cumhuriyet Arşivi’nde
iki belge bulunmaktadır. 3 Mayıs
1973 ve 12 Ağustos 1977 tarihli iki
belgede konunun devlet tarafından
çözümlenmesi istenmiş ve sonunda
sınır Dürdane lehine çözümlenmiştir. Kurtul köyü ile uzun yıllar
süren sınır meselesinden dolayı eski
dostlukları kalmamış olsa da iki köyün ileride aynı dostluğu kuracağı
muhakkaktır. Diğer komşu köylerle
ilişkileri oldukça iyi düzeydedir.
Ayrıca 1978 yılında köyde öğretmenlik yapan Hüseyin Demirci’nin
girişimleriyle Dürdane köyü, Bilecik,
Pazaryeri, Dereköy ile kardeş köy
ilan edilmiştir. İki köy halkı arasında
(Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2018).

1830 yılında yapılan ilk nüfus sayımına
göre Dürdane köyü (Kaynak: Raif Kaplanoğlu (ed.), Bursa Osmangazi İlçesi Gündoğdu ve Dürdane Köyleri, Bursa, 2018)

sıkı dostluklar kurulmuş ve bu karşılıklı dostluk aradaki uzaklığa rağmen
bugün de ilk günkü heyecan ve samimiyetiyle devam etmektedir.

Köyün Kuruluşu

Köyün tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte 14. yüzyılın
ilk yarısında kurulduğu sanılmaktadır. Köyün, Bursa’nın fethi sırasında
Yörük obaları tarafından kurulduğu
düşünülmektedir.
Köyle ilgili en eski belge 1423 tarihli
Orhan Gazi vakfiyesidir. Bu vakfiyeye
göre, Orhan Gazi Vakfı’nın mütevellisi
olan Şeyh Çerağ Bey bin Ahi Bayezid3,
Sultan II. Murad’ın da iznini alarak,
vakfın gelirleriyle Dürdane köyünü
52 bin akçaya satın alarak vakfa katmıştır. Köyün yer aldığı en eski sayım
belgesi ise 1455 tarihli tahrir defteridir. Bu deftere göre, köy önceleri
tımar arazi ve Sultan II. Murad’ın eşi
Şahzade Hatun’un mülkü iken Orhan
Gazi Vakfı için satın alınıp vakfa katılmıştır.4
Bursa’nın 1326’da Osmanlılar tarafın3 Çerağ Bey, Hacı İvaz Paşa’nın kardeşi
olup, asıl adı Şerefüddin el-Hac Şeyh
Çerağ Bey’dir. Hisar’da Çerağ Bey
Sokak’ta bir mescit yaptırmıştır. 1430
yılında yaşamını yitirmiş ve mescidin
avlusuna defnedilmiştir. Bkz. Kaplanoğlu, a.g.e., s. 263.
4 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 263.

1844 yılı Dürdane köyü gelirleri
(Kaynak: Raif Kaplanoğlu (ed.), Bursa
Osmangazi İlçesi Gündoğdu ve Dürdane
Köyleri, Bursa, 2018)

dan fethedilmesiyle birlikte Türkler,
Bursa ve havalisine yayılmaya ve
yerleşmeye başlamıştır. Bölgede yaşayan Bizans ahalisinin çoğu İstanbul’a
kaçmış olduğundan boşalan yerlere
Osmanlı Türkleri yerleşmiştir. Fakat
bu yerleşme alelade bir yerleşme
değildir. İşte bu yerleşme hareketleri
sırasında bizzat padişah (Orhan Gazi)
tarafından üç yörük ailesi bugünkü
köyün bulunduğu yere yerleştirilmiş
ve hemen bu yerleşim yerine bir camii ve hamam inşa ettirmiştir. Köyün
kurulduğu yerin çevresinde Bizans
köyleri bulunduğu için ve bu havalide kurulan ilk Müslüman Türk köyü
olduğundan padişah köye inci tanesi
anlamında “Dürdane” adını vermiştir.
(Dür: Arapça inci demektir).
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Köyün kuruluşu çok eski dönemlere
kadar gittiği için, köyün kurucu aileleri belirlenememiş olmakla beraber,
belgeler incelendiğinde, lakaplardan
çok sayıda ailenin soyu izlenebilmektedir. Mesela özellikle 19. yüzyıldaki
sayımlarda adı geçen ailelerin lakapları (Kavaslar, Battallar, Pehlivanlar,
Kibarlar, Mollalar, Kostaklar, İnceoğulları, Kacabıyıkoğulları gibi) hâlen
bugüne kadar varlığını korumaktadır.
Belgelere göre benim soyum İnceoğulları’ndan gelmektedir. Ancak
1934’de soyadı kanunu çıkınca ailenin üç erkek çocuğu farklı soyadları
almıştır. Büyük dedem (Halil Ağa)
“Yeşilbursa”, diğer kardeşi “İnce”, öteki
kardeşi de “Yarım” soyadını almıştır.

Köyün Adı Nereden Geliyor?

Köyün adı bir rivayete göre, yukarıda da ifade edildiği gibi, “inci tanesi”
anlamına gelmektedir. Diğer bir
rivayete göre, “dur-dinle”den geldiği
söylenmektedir. Başka bir rivayete
göre ise “dur-dana”dan gelmiştir.
Rivayete göre danasını kaçıran bir
Yörük, “dur dana, dur dana” diyerek dananın peşinden gitmiş. Dana,
bugün köyün içinde olan ve adına
“Çukurçeşme” denilen su yatağında durmuş. Dananın durduğu yere
yerleşen bu Yörük ailesinin kurduğu
yerleşim yerine zamanla “Durdana/
14 Bursa Günlüğü

Dürdane köyü

Dürdane” denilmiştir.5

Belgelere Göre Dürdane Köyü
Dürdane köyü, Sultan I. Murad döneminde kesin olarak var olduğu ve
miri arazi olarak tımar sistemine göre
idare edildiği belgelerden anlaşılmaktadır. Daha sonra Sultan II. Murad’ın
eşi Şahzade Hatun’a mülk olarak verilmiştir. 1423 yılında ise 52 bin akçaya satın alınarak Orhan Gazi Vakfı’na
dâhil edilmiştir.6
Vakfın parasıyla köyde bir camii ve
hamam yapılmıştır. Belgelerde Orhan
Gazi Camii olarak anılan bu caminin
18. yüzyıldan itibaren imamlarına
5 Köyün yaşlıları ile yapılan söyleşi.
Dürdane köyü, 01.11.2021.
6 Yine bugün köy sınırları içinde bulunan Hondupınarı denilen mevkiinin
Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi Sultan’ın
vakfiyesi olduğu söylenmekte ve ismin
buradan geldiği ifade edilmektedir. Ayrıca vakıflar mevkiinde karayollarının
yol yapım çalışmaları sırasında Bizans
dönemine ait mermer heykel kalıntıları bulunmuş ve parçalardan bir tanesi
köy girişindeki çeşmeye konmuştu.
Dolayısıyla bu kalıntılar köy çevresinin
Bizans döneminde de bir yerleşim
yeri olduğunu göstermektedir. Köyün
yaşlıları ile yapılan söyleşi. Dürdane
köyü, 01.11.2021.

dair kayıtlar bulunmaktadır.7 Orhan
Gazi’nin yaptırdığı söylenen köy camii
1937’de yıkılmıştır. Köylülerin anlattığına göre camide iki adet altın şamdan varmış. Şamdanlar camide hasar
meydana geldiği zaman kullanılmak
üzere Orhan Gazi tarafından koydurulmuş. Fakat bu şamdanlar Yunan
işgali sırasında çalınmıştır.
1455 tarihli belgede köyde sadece
10 hane vardı. Ancak bu sayı 1521
yılında 4 haneye düşmüştür. Bunun
sebebi bilinmemekle birlikte 1573
yılında köydeki hane sayısı 27’ye
yükselmiştir. 1830 yılında yapılan
ilk nüfus sayımına göre Dürdane köyünün 59 haneden oluştuğu ve 147
nüfusa sahip olduğu görülmektedir.
1838 yılında ise 67 hane ve 166 nüfusa sahip olduğu bilinmektedir.8
7 Mesela 1791 yılında Hatib Hacı Süleyman, 1794 yılında İbrahim Halife,
1814 yılında Mustafa Halife, 1830
yılında ise emekli bir asker olan Ali
Efendi b. Mehmet’in imam olduğu
anlaşılmaktadır. Bkz. Kaplanoğlu, a.g.e.,
s. 265.
8 Köy ile ilgili Osmanlı arşiv belgeleri:
1423 tarihli Orhan Gazi Vakfiyesi İstibdalnamesi, 1455 tarihli tahrir defteri,
1521 tarihli tahrir defteri, 1573 tarihli
tahrir defteri, 1641 ve 1697 tarihli
avarız defterleri, 1830 tarihli sayım

İşgal yıllarında Dürdane köyü
(Kaynak: Raif Kaplanoğlu (ed.), Bursa
Osmangazi İlçesi Gündoğdu ve Dürdane
Köyleri, Bursa, 2018)

1844 tarihli temettuat defterine
göre köyde toplam 64 hane yaşadığı
anlaşılmaktadır. O yıl köyün tahmini
toplam geliri 61.621 kuruş iken, ödenen toplam vergi miktarı da 7.933
kuruştur. Hane başına ödenen vergi
miktarı 122 kuruş iken, hane başına
tahmini gelir ise 948 kuruştur. Bu
tarihte köyün, diğer Bursa köylerine
göre zengin, Rum köylerine göre ise
daha fakir olduğu görülmektedir.9

Çanakkale Şehitleri

Sözlü kaynaklara göre, I. Dünya Savaşı
sırasında köyden yaklaşık 100 kişinin
askere gittiği, ancak çok azının geri
döndüğü söylenmektedir. Fakat Genelkurmay Başkanlığı’nın yayınladığı
listelerde bu şehitlerimizden sadece
üçünün adı geçmektedir. Çekirge Taburu’na kayıtlı bulunan er Hüseyin
oğlu Halil (15 Nisan 1915), er Ahmet
oğlu (Kostak) Hüseyin (12 Nisan
1915), er Mehmet oğlu (Seydi) İsmail
(12 Nisan 1915) Arıburnu Muharebesi’nde şehit düşmüştür. Mehmet oğlu
İsmail annemin dedesidir. Yine dedemin amcası Mahmut Dede Yemen’e
gitmiş fakat dönmemiştir.

İşgal Günlerinde Dürdane Köyü
İşgal yıllarında Dürdane köyü
(Kaynak: Raif Kaplanoğlu (ed.), Bursa
Osmangazi İlçesi Gündoğdu ve Dürdane
Köyleri, Bursa, 2018)

İşgal yıllarında Dürdane köyü
(Kaynak: Raif Kaplanoğlu (ed.), Bursa
Osmangazi İlçesi Gündoğdu ve Dürdane
Köyleri, Bursa, 2018)

8 Temmuz 1920’de Bursa ile birlikte
Dürdane köyü de Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. İki yıldan fazla
süren işgal sırasında köy halkı, gerek
Yunan askerleri gerek Rum ve Ermeni
çeteleri tarafından zulüm görmüş,
köy ise kısmen yakılmış ve tahrip
edilmiştir.
Resmî raporlara göre Yunan askerleri
ve çeteler, köy halkını sürekli tehdit
ederek para ve değerli eşya almaya
çalışmıştır. Nitekim 20 Mayıs 1921
Cuma günü öğle namazı vakti köye
5 silahlı işgal askeri gelip, “Silah
arayacağız!” diye köy halkını camide
toplamış ve 500 lira verdikleri takdirde serbest bırakacaklarını söylemişlerdir. Ancak daha sonra 150 lira
karşılığında camideki halkı serbest
bırakmışlardır.10
12-13 Temmuz 1921 tarihinde köye
gelen bir Ermeni çetesi, köy halkından tehdit ederek zorla 300 lira alıp
gitmiştir. 15 Temmuz 1921 Cuma
günü ise aynı şahısların da içinde bu-

defteri, 1838 tarihli vergi sayım defteri, 1844 tarihli temettuat defteri.
9 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 285.
10 Barbaros Akıncı, Tarihten Günümüze
Dürdane Köyü, Bursa Araştırmaları, 33
(Yaz 2011), ss. 54-57.

lunduğu 40 kadar kişi, köyü kuşatarak halktan 1000 lira para istemiştir.
Valilik kayıtlarına göre işgal yıllarında
Dürdane Köyü, yaklaşık 143.842 lira
menkul ve 57.115 lira da gayrimenkul
olarak zarar görmüştür. Köyde toplam maddi zarar ise 200.957 liradır.
Nihayet 11 Eylül 1922’de Bursa ile
birlikte Dürdane Köyü de Yunan işgal
ve zulmünden kurtulmuştur.11
İşgal sırasında Yunanlılar tarafından
2 kişi şehit edilmiş, 4 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca 6 kişi de dövülüp işkence görmüştür. Hacı Ahmet oğlu Emin
(yaşı 45), Yunan askerleri tarafından
1922 yılı Ağustos ayında Bursa’da
otomobille ezilerek şehit edilmiştir.
Diğer kişi İnsioğlu Hüseyin (yaşı 63)
ise Yunan askerleri tarafından 1922
yılı Eylül ayında köyde silahla vurularak şehit edilmiştir. Yunan işgali
sırasında Mustafa kızı Hatice (yaşı
30) bıçakla, Abdullah kızı Sıdıka (yaşı
65), Hasan oğlu Mustafa (yaşı 48) ve
Hüseyin oğlu Hüseyin (yaşı 61) ise
kurşunla yaralanmıştır.12
Sevgili dostlar affınıza sığınarak
ailemin Bursa’nın işgal ve kurtuluş
yıllarında yaşanan olaylar sırasındaki duruşundan kısaca bahsetmek
istiyorum. Mensubu olmaktan gurur
duyduğum Buzcular ve İnceoğulları
aileleri başından beri Millî Mücadele’nin yanında olmuştur. Ülkenin ve
Bursa’nın kurtuluşu için mücadele
etmişlerdir.
Şehir merkezinde yaşayan Buzcular ailesi bütün maddi imkânlarını
Bursa’nın kurtuluşu için seferber
etmiştir. Dürdane köyünde yaşayan
İnceoğulları (nam-ı diğer Kavaslar)
ailesinin büyüğü ve işgal yıllarında
köyün muhtarı olan ve Kavas Halil
olarak anılan Halil Ağa (ki askerlik
vazifesi sırasında Deli Halid 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
11 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 279-281.
12 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 281.
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Necat Yeşilbursa (1930-2020) (Aile Arşivi)

Eğitmen Ali Güleç, Hüseyin Demirci, Leyla Öğretmen ve öğrencileri (Aile Arşivi)

11 Eylül, yani Bursa’nın Kurtuluş
Günü. Bu nedenle göbek adım Kurtuluş, gayriresmî adım Mustafa Kemal,
resmi adım ise Behçet Kemal.

Yerleşim Planı ve Konutlar

Halam Necla Öner (1925 doğumlu),
köyün en yaşlı kişisi

Necat-Remziye Yeşilbursa ve torunları
Yasemin Yeşilbursa

Köyün yerleşim planına baktığımızda
evlerin toplu bir biçimde dizildiklerini görürüz. Bu özelliği ile toplu köy
tipine girmektedir. Asında bunun
sebebi köyün kurulduğu yerin topoğrafik özelliğinden kaynaklanmaktadır.
Köy bir tepenin güney yamacına
kurulmuştur. Evler tepenin eteklerinden güney yönünde aşağı doğru
dizilmiştir. Yeni yapılar daha çok doğu
ve batı yönünde yapılmakla birlikte
köy güney yönünde de genişlemesini
sürdürmektedir.
Köyün tarihi çok eskilere dayanmakla
birlikte bugüne kadar gelebilen eski
yapıları (köy evlerini) görmek artık
pek mümkün değildir. Bunun sebebi,
Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlıların kaçarken köyün büyük bir bölümünü yakmış olmalarının yanı sıra
ahşap evlerin zamana yenik düşmeleridir. Köyde birkaç ev dışında hemen
hemen dolma kerpiç ile yapılan eski
ev kalmamıştır. Günümüzde daha çok
betonarme evler yaygın durumdadır.
Ancak bunların planlı ve estetik olduğu pek söylenemez. Evler genellikle
bahçesizdir. Sokak kenarlarına yan
yana dizilmiş vaziyettedirler.

Ulaşım
Çocukluğumun geçtiği ev

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
16 Bursa Günlüğü

1962 yılında trafiğe açılan bugünkü Bursa-Yalova-İstanbul karayolu,
köyün il merkezi ve Gemlik ilçesi ile
olan ulaşımını oldukça kolaylaştırmıştır. Daha önceleri eski Yalova yolu
üzerinden sağlanan ulaşım oldukça
zahmetli olduğu gibi köylünün ürününü değerlendirmesini de zorlaştırmıştır. Ürünlerini yük hayvanlarıyla
Bursa pazarlarına ulaştırma için bü-

yük zorluklar yaşamışlardır. Yeni yol
yapımı arazi yönünden köyü olumsuz
etkilemiş olsa da “kalkınmanın ilk
şartının ulaşım olduğunu” bilen köy
halkı tarafından anlayışla karşılanmıştır. Bugün köyde modern ulaşım
araçları kullanılmaktadır. Bugün
gerek yolcu taşımacılığında gerekse
köyde yetiştirilen ürünlerin ulusal ve
uluslararası pazarlara erişimi konusunda hiçbir sorun yaşanmamaktadır.
Günümüzde pek sorun olmasa da
uzun yıllar hem Bursa hem de Gemlik yönünden gelen araçların kış
aylarında iniş ve çıkışlarda Dürdane
köyü mevkiinde zorlanması sebebiyle
şoförler arasında “Dürdane Rampası”
olarak anılmasına neden olmuş ve
özellikle de kamyon şoförlerinin gözünde adeta bir nevi küçük Bolu Dağı
imgesi yaratmıştır.

İklim

Köy, Marmara iklimi etki alanı içerisindedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları
ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Sıcaklık
yazın 30-35 dereceye kadar çıkmakta,
kışın ise zaman zaman sıfır derecenin
altına düşmektedir. Kış aylarında
yağan bol kara karşılık, ilkbahar ve
sonbahar aylarında da yeterli yağış
almaktadır.
Bursa’da hâkim rüzgâr yönü kuzey
sektörlü (poyraz ve karayel) ile güney
sektörlü (lodos ve keşişleme) rüzgârlardır. En hızlı esen rüzgâr yönü
ise güney sektörlü rüzgârlardır yani
biz Bursalıların çok yakinen bildiği
lodos rüzgârıdır. Dürdane köyü de bu
rüzgârlardan etkilenmekle birlikte,
kurulduğu yer itibariyle kuzey rüzgârlarına kısmen kapalı ancak güney
rüzgârlarına (özellikle lodosa karşı)
açık vaziyettedir. Köy, sırtını kuzeyindeki yamaçlara dayamış, yüzünü
güneye (Uludağ yönüne) dönmüştür.

Dolayısıyla kuzey rüzgârlarından
korunurken, güney rüzgârlarına açık
hâle gelmektedir. Ancak yüzünü güneye dönmüş olmanın avantajını da
yaşamaktadır. Çünkü kışın bile bol
güneş almakta ve yakıttan tasarruf
sağlamaktadır. Ayrıca yüksekçe bir
yamacın eteğinde kurulmuş olması
da yaz aylarında serin, rahat, hoş bir
iklimin yaşanmasını sağlamaktadır.
Verimli toprakları, temiz havası, zengin kültürü ile şehrin gürültüsünden
uzak, sakin bir yerleşim yeri olması
itibariyle güzel, şirin ve yaşanılası
bir köyümüzdür. Binaenaleyh, köyün yerleşim yerinin “Kurucu Yörük
Babalarımız” tarafından iyi seçilmiş
olduğunu düşünmekteyim.13
Bursa-Gemlik yolu üzerinde seyahat
eden yolcularca ilk bakışta köydeki
evlerin bacalarının görünmemesi
nedeniyle “bacasız köy” olarak adlandırılmıştır. Oysa bacaların güneyden
esen kuvvetli lodos nedeniyle evlerin
kuzey tarafına yapılmış olması ve ilk
anda karşıdan görülmemesi bu yanlış
yargının oluşmasına neden olmuştur.

Arazi ve Toprak Yapısı

Köyün arazisi jeolojik yapı bakımından fazla bir karışıklık göstermez.
Kuzeyinde kretase kireçtaşları, neojen volkanizması ürünü voltüfler,
vadi kenarında çok ince alüvyal örtü,
köyün batısı ve doğusunda ise neojen,
kil taşı, kum taşı ve marnlar vardır.
Yani arazi killi, kireçli, humuslu ve
yer yer kumlu topraklarla kaplıdır.
Başlıca toprak çeşitleri ise kahverengi
orman toprağı ve alüvyal topraklardır.
Ancak her iki gruptaki topraklar da
kireçlidir. Kahverengi orman toprakları köyde geniş yer kaplamaktadır.
Bu topraklar yüksek kireç içeriğine
sahiptir. Bu nedenle bu toprakların
yer aldığı kesimlerde erozyon sorunu
ortaya çıkmaktadır. Alüvyal topraklar
ise köyün güneyinde küçük bir alanda
karşımıza çıkmaktadır.14

Bitki Örtüsü ve Su Kaynakları

Bilindiği gibi bir yerin bitki örtüsünün gelişmesinde iklim özelliklerinin
önemli bir etkisi vardır. Dürdane Köyü’nde Marmara iklim bölgesinde kalmaktadır. Yani hem Akdeniz ikliminin
hem de Karadeniz ikliminin etkileri
vardır. Köyde Akdeniz bölgesinin bitki
örtüsü yaygındır. Örnek olarak çam,
zeytin ve çalı cinsinden bitkileri sa13 Bkz. İşler (Balıkçı), a.g.t.
14 Bkz. İşler (Balıkçı), a.g.t.

Şerife Halam, Ali Eniştem ve kuzenlerim Serhat ile Kurtuluş (Fotoğraf: Ali Sakız) (Aile Arşivi)

yabiliriz. Bu saydığımız bitkiler daha
çok köyün kuzeyinde yer almaktadır.
Fakat çıkan orman yangınları sonucunda bu bitki örtüsü büyük tahribata uğramıştır. Köyün doğu, batı ve
güney kesimleri ise ziraat alanları ve
meyve bahçeleri ile kaplıdır. Önceden
hayvancılık çok yaygın olan köyde
mera ve çayır olarak kullanılan yerler
şimdi ziraat alanı ve meyve bahçeleri
olarak kullanılmaktadır. Günümüzde
köyde siyah incir ve zeytin en yaygın
meyve bahçelerini oluşturmaktadır.
Bunun yanı sıra diğer meyve bahçeleri (şeftali, armut vb.) ve üzüm bağları
da önemli bir yer tutmaktadır.15
Dürdane köyü su kaynakları bakımından, maalesef, yeterli sayılabilecek
bir durumda değildir. Köy halkı uzun
yıllar Çukurçeşme (Pınar) denilen
ve köyün kuruluş hikâyesinde de yer
alan su kaynağını kullanmıştır. Ancak
nüfusun artması ile ihtiyacı karşılayamaz olmuştur. Köy halkı uzun yıllar
kendi imkânlarıyla su kaynağı aramış
fakat olumlu bir sonuç alamamıştır.
Yine DSİ de köy çevresinde sondajlar yapmış fakat sonuç alamamıştır.
Daha sonra (1962 yılında) Gündoğdu
köyünden getirilen su ile sorun geçici
olarak çözülmüştür. 1983 yılında
Selçukgazi köyü ile aralarında su
meselesi yaşanmış, ancak bir netice
alınamamıştır. Bunu üzerine yeni
arayışlara geçilmiş ve 2002 yılında
Armut köyden su getirilmiş ve böylece evlere su verilebilmiştir.
Köyün derelerine ve göllerine baka15 İşler (Balıkçı), a.g.t.

cak olursak bugün şu durumla karşılaşmaktayız. Geçmişte gürül gürül
tertemiz akan dereler (Andak, Misi,
Kösepınar, Büyükdere vd.) maalesef,
bugün kurumuş hâldedir. Köyde yer
alan göllerin de (Kocagöl vd.) aynı
durumda olduğu görülmektedir. Maalesef, bugün dere yataklarının çöp
ve moloz yığını hâline gelmiş olduğu
gözlenmektedir.
Sonuç olarak şunu söylemek pek de
yanlış olmayacaktır. Köyün hâlen su
sorunu vardır ve çözüm beklemektedir. Ayrıca orman ve su kaynaklarının
(dere, göl vb.) korunması da önem
arz etmektedir.

Tarım

Bugün köy halkının geçim kaynağını
hayvancılıktan ziyade daha çok tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Köyün
toplam arazi miktarı yaklaşık 12 bin
dönüm kadardır. Ancak bunun 6.300
dönüm kadarında tarım yapılmaktadır. Zira arazinin büyük çoğunluğunu
orman ve makilik alanlar oluşturmaktadır. 2016 yılında yapılan sulama göleti ile ekilebilir arazinin yaklaşık %50’si sulanabilir hâle gelmiştir.
Bu nedenle köyde tarımsal üretim
oldukça artmıştır.
Belgelerden anlaşıldığına göre 15.
ve 19. yüzyıllar arasında köyde basit tahıl tarımı yapıldığı görülmektedir. Tahıl üretimi dışında yoğun
biçimde bağcılık yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca keten, pelit üretimi
ile arıcılık yapıldığı da bilinmektedir. Köyde otlak ve kışlak alanları
olup bunları Yörüklere kiraya verBursa Günlüğü 17

dikleri de anlaşılmaktadır.16
Belgelere göre köyde yoğun bir
bağcılık yapıldığı görülmektedir.
1844 yılı temettuat defterine göre
köyde toplam 140 dönüm bağ vardı.
Hane başına 2 dönümden fazla bağ
düşmekteydi ki bu oran oldukça
yüksektir. Nitekim bölgeden geçen
gezginler yoğun biçimde köyde bağların bulunduğunu yazmaktadır. Bu
bağlardan üretilen üzümler, yakın
zamanlara kadar şaraphane denilen
ağaçtan yapılan teknelerde işlenirdi. Pekmez ve sirke çokça yapılırdı
ancak şarap yapıldığı bilinmiyor.
Nitekim Fransız Konsolosu Vekili Edmond Dutemple 1880 yılında köyde
188 bin kg beyaz üzüm üretildiğini
yazmaktadır. Ancak 1970’li yılların
sonuna doğru bağlar bozulmuş, yerini meyvecilik almıştır.17
Tarım arazilerinin mülkiyeti dengeli
dağılmış durumdadır. Çok büyük
araziye sahip köylü yoktur. Arazilerin büyüklüğü hemen hemen birbirine yakındır. En büyük sorun bu
arazilerin miras yoluyla her geçen
gün bölünmesi ve küçülmesidir. Bu
durum nitelikli ve modern tarım
yapılmasını güçleştirmektedir. Buna
rağmen tarımda makineleşme iyi
durumdadır. Köy halkı zirai alandaki yeniliklere gayet açık ve eğitime
büyük önem vermektedir. Her türlü
modern tarım usulünü kullanarak
üretimi nicelik ve nitelik olarak artırma çabası içerindedir. Dolayısıyla
Dürdane köyünde zirai faaliyetlerin
babadan görme usullere göre yapıl16 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 285.
17 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 285.
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Dürdane köyünde yetişen ürünler

dığını söylemek pek doğru olmaz. İl
ve ilçe tarım müdürlüklerinin açmış
olduğu zirai kurslara katılımın yanı
sıra, zirai alandaki yenilikler takip
edilerek kısa zamanda uygulamaya
geçirilmektedir.18

Hayvancılık

Önceleri köydeki hemen her evde
birkaç büyükbaş ve küçükbaş hayvan vardı. Ancak sürüsü olan köylü
yoktu, genellikle köy dışından yabancı çobanlar tarafından otlatılan
köy sürüleri vardı. Her sabah köyden
sığırlar, keçiler ve koyunlar için ayrı
ayrı sürüler köy meydanında toplanıp, çobanlar tarafından akşama
kadar otlatılıp, akşam geri getirilirdi.
Bugün köyde tavuk bile beslenmemektedir. Köylü yumurtayı bile marketten almaktadır.19
1844 yılında 64 ailenin yaşadığı köyde sadece 37 öküz, 108 keçi, 63 koyun, 21 sağmal inek bulunmaktaydı.
Ayrıca köyde taşımacılık için kullanılan 42 at ile 10 eşek bulunmaktaydı.
Görüldüğü gibi köylünün çoğunun
hububat tarımı yapmadığı ancak her
ailenin bir binek hayvanına sahip
olduğu anlaşılmaktadır.20
Hayvancılık gün geçtikçe önemini
kaybetmiştir. Bunun önemli bir sebebinin mera alanlarının ve tarlaların
meyve bahçelerine dönüştürülmesinden kaynaklandığı söylenebilir.
Eskiden var olan koyun ve keçi sürüleri artık kalmamıştır. Büyükbaş
hayvancılık ve kümes hayvancılığı
gibi faaliyetler ticari olmaktan ziyade
18 İşler (Balıkçı), a.g.t.
19 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 287.
20 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 287.

kişisel ihtiyaçların karşılaması amacıyla yapılmaktadır.
Bugün köyde at, katır ve eşek gibi
binek hayvanı kalmamıştır. Çok az büyükbaş ve kümes hayvanı bulunmaktadır. Ancak köyde hemen her evde
hâlen birkaç koyun beslenmektedir.
Bu nedenle köy sürüsü hâlen devam
eden ender köylerden birisidir.

Siyah İnci: Siyah İncir

Günümüzde köyün en önemli gelir
kaynağı benim “siyah inci” olarak ifade ettiğim siyah incirdir. Günümüzde
uluslararası ihracat yapan şirketler
vasıtasıyla hemen hemen dünyanın
dört bir yanına pazarlanmaktadır.
Uluslararası alanda oldukça rağbet
gören ve aranır hâle gelen siyah incir
İngiliz Kraliyet ailesinin mönüsünde
bile yer almıştır.
Genel bakımının yanında siyah incirin
en önemli işi, temmuz ayında yemiş
ağaçlarına diziler hâlinde erkek incir
takılmasıdır. Zira erkek incirlerden
çıkan sinekler vasıtasıyla döllenme
olur. Bu da yemişin dökülmesini önlediği gibi olgunlaşmasını da sağlar.
Diğer önemli gelir kaynakları arasında zeytin, üzüm ve başkaca meyve
çeşitleri (kiraz, erik, şeftali vb.)
sayılabilir. Köy halkı tarla ve bahçelerinde her türlü meyve ve sebze
yetiştirebilmektedir.
Elli yıl öncesinde köyde daha çok
tahıl ekilmekteydi. 1970’lerden sonra köy halkı zeytin ve meyveciliğe
yöneldi. Tarlaların ve üzüm bağlarının yerini meyve ağaçları (daha
çok şeftali) almaya başladı. Ancak
1980’lerde meyvecilik bitti. Meyvecilikle birlikte dutluklar da bitti. Böy-

lece ipekçilik de bitti.21
Giderek siyah incirin iyi para getirmesi nedeniyle, şeftalinin yerini siyah incir aldı. Siyah incir köyde eskiden beri
ekili olsa da 1980’li yıllarda ihracatın
başlamasıyla yoğun olarak ekilmeye
başlandı. İyi kâr getirdiği için köy
halkı siyah incir yetiştiriciliğine yöneldi. Bugün köydeki ekilebilen arazinin yaklaşık 2 bin dönümüne siyah
incir ekilmiştir. Geri kalan arazide ise
zeytin ve 50 dönüm kadar üzüm bağı
bulunmaktadır.22

Sosyal Yaşam

Dürdane köyü, eski bir yerli Yörük
köyü (Manav köyü) olduğundan diğer
yerli köylerin kültürel özelliklerini
taşır. Köyde herkes birbirini tanır
ve bir dayanışma içerisindedir. Köy
haklının büyük çoğunluğu akrabalık
bağıyla birbirine bağlıdır. Bursa’ya
yakın olması ve ulaşım imkânlarının
zamanla gelişmesi nedeniyle şehir
kültüründen erken etkilenmiştir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren
eğitim alanındaki gelişmelerle köyde kültürel bir değişim yaşanmıştır.
1930’larda gramofon, 1940’larda
radyo, 1960’larda otobüs, 1970’lerde
elektrik ve televizyon, 1980’lerde ise
telefon köy yaşamına girmiştir. En
önemli kültürel değişim düğünlerde
yaşanmış, geleneksel köy düğünlerinin yerini 1980’lerden sonra giderek
salon düğünleri almıştır.

Eğitim

Köyde Cumhuriyet öncesi dönemlerde çocuklar köy imamından ders alırdı. Cumhuriyetin ilk yıllarında da bu
sistem devam etmiş, ancak 1930’ların
sonuna doğru köyde okul açılmış ve
bir eğitmen atanmıştır.
Köyde eskiye oranla günümüzde eğitime daha çok önem verilmektedir.
Köyde okuma yazma bilmeyenlerin
sayısı yok denecek kadar azdır. Köyde bir ilköğretim okulu bulunmaktadır. İlköğretimlerini burada tamamlayan gençler ortaöğretimlerini il
merkezinde tamamlamaktadırlar.
Son yıllarda yükseköğretime devam
edenlerin ve bitirenlerin sayısı ise
oldukça artmıştır.
Hâlen eğitim faaliyetlerini sürdüren
Dürdane Köyü İlköğretim Okulu’nda bugün 9 sınıf ve 130 öğrenci
21 Meyvecilik yoğun olarak ilaç atmayı
gerektirdiğinden diğer bitkiler zarar
gördü.
22 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 288.

bulunmaktadır.23 Ayrıca Selçukgazi
köyünden de 30 öğrenci gelmektedir. 50 kadar öğrenci lise eğitimi için
Bursa’ya gitmektedir. Ayrıca 15 kadar
üniversiteye giden öğrenci vardır.
Okulda görev yapan öğretmen sayısı
ise 14 kişidir.
Burada sizlerle bir anımı paylaşmak
isterim. İlkokulu köyde, orta ve liseyi ise Bursa’da Atatürk Lisesi’nde
okudum. Altı yıl yağmur, kar, çamur
demeden her gün Bursa’ya gidip geldim. Rahmetli babam beni, abimi ve
kardeşimi her gün sabahın ilk saatlerinde Bursa-Gemlik yoluna çıkarırdı.
Çünkü köyde o saatte Bursa’ya giden
araç yoktu. Yolda otostop yapardık.
Ne denk gelirse binerdik; kamyon,
otobüs, özel araç... Kış günleri “Dürdane Rampası” buz ve kar nedeniyle
kapanırdı. Saatlerce araç beklerdik.
Tabii o arada çantalarımızın üzerine
oturur kızak kayardık. Çocuk aklı işte
ya da çocuk her yerde çocuk.

Nüfus

Köyle ilgili en eski sayım defteri, 1455
tarihli tahrir defteridir. Bu tarihte
köyde 10 hane bulunmaktadır. 1521
yılı tahrir defterine göre köyde 4
hane vardı. 1573 yılı tahrir defterine
göre ise köyde 15 hane yaşamaktaydı. 1641 tarihli avarız defterine göre
köyde 9 hane kayıtlıydı. Ancak bu
haneler gerçek olmayıp “avarız24-hanesi” olarak kaydedilmiştir.25 1697
tarihli Vezir Osman Paşa tarafından
yazılan avarız-hane defterinde köyde
21 gerçek hane ve 2 avarız-hane olduğu görülmektedir.26
1830 yılındaki ilk nüfus sayımına
23 İlkokul: 49 erkek, 24 kız, toplam 73.
Ortaokul: 31 erkek, 20 kız, toplam 51.
Genel toplam: 80 erkek, 44 kız, toplam
124 öğrenci.
24 Osmanlılarda önceleri yalnız olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli
olarak halktan toplanan vergi. Avarız
vergisi ilk defa II. Bayezid tarafından
çıkarılan bir vergidir. II. Bayezid bu
vergiyi savaş ve deprem gibi olağanüstü durumlarda devletin kendini
hızlı bir şekilde toplaması amacı ile
getirmiştir. Bu vergi zaman içerisinde
amacından sapmış ve halktan sürekli
bir şekilde toplanmaya başlamıştır.
25 Mesela 1668 yılında Bursa şehrinde
toplam 2.057 avarız-hanesi kayıtlı
olup Dürdane köyünde ise sadece 3
avarız-hanesi kayıtlıydı.
26 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 303-305.

göre köyde 58 hane, 147 erkek nüfusu bulunmaktaydı. Bu da 300 kadar
nüfus demekti. 1838 yılındaki ikinci
nüfus sayımında ise 68 hanede 160
erkek vardı. 1844 yılı temettuat defterine göre ise köydeki hane sayısı
64’e düşmüştü. Ancak 1853 yılında
hane sayısı 68’e yükselmiştir.27
1898 tarihli Salnameye göre köyde
88 hane ve 477 nüfus yaşamaktaydı.
Yine 1907 tarihli Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi’ne göre köyde 88 hane
kayıtlıdır. 1915 yılında köyün nüfusu
594’e yükselmiştir. Ancak savaş yılları
(1915-1922) içinde köy nüfusu fazla
artmamıştır. Tersine savaş yıllarında
köyün nüfusu bir miktar azalmıştır.
Nitekim 1927 yılı nüfus verilerine
göre köyde 119 evde, 241’i erkek,
261’i kadın olmak üzere 506 kişi yaşamaktaydı.28
Cumhuriyet döneminde nüfusu hızla
artan Dürdane köyünde, 1935 yılında
275’i erkek, 289’u kadın toplam 564
kişi yaşamaktaydı. 1940 yılında 268
erkek, 307 kadın olmak üzere toplam
575; 1955 yılında 311 erkek, 294
kadın olmak üzere toplam 605; 1970
yılında 346 erkek, 343 kadın olmak
üzere toplam 698 kişinin yaşadığı görülmektedir. 1990 yılında 910, 1997
yılında 907, 2006 yılında 1000, 2012
yılında 1056 kişinin yaşadığı Dürdane köyünde hâlen 330-340 hanede
1200 nüfus yaşamaktadır.29
Bursa-Gemlik yolu üzerinde bulunması, ayrıca şehir merkezine 16
kilometre uzaklıkta olması, köyün
gelişmesine önemli ölçüde katkı
sağlamıştır. Cumhuriyet döneminde
köyün nüfusunun günümüze kadar
sürekli arttığı görülmektedir.
Sonuç olarak, kuruluşundan günümüze zaman içinde geleneksel kültürel
özelliklerinden bir kısmını kaybetmiş
olsa da bugün hâlâ gelenek ve göreneklerini canlı tutmaya, yaşatmaya
ve devam ettirmeye çalışan Dürdane
köyü, Bursa merkeze yakınlığı, verimli toprakları, temiz havası ve güzel
insanları ile günümüzde de yaşanabilecek cazip köylerimizden biri olmaya
devam etmektedir.
Sevgi, saygı ve selamlarımla...

27 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 303-305.
28 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 303-305.
29 Kaplanoğlu, a.g.e., s. 303-305.
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Bursa Zindanı
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yavaş / Uludağ Üniversitesi

Bursa Zindanı, Hisar’ın
güneybatı tarafında ve
Alacahırka Mahallesi’nin
karşısında yer almaktadır.
Burası “Sultanın Zindanı” olup, hükümete aittir.
Bundan başka, subaşıların
ve mirimiranın tomrukları
vardı ki bunlar tevkifhane
olup, zindan ise mahkumlara mahsus bir cezaevi idi.
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Z

indanlar, Ortaçağ şehir surları içinde bulunan, hürriyeti
kısıtlayıcı cezaların yanında
bedensel cezaların da uygulandığı kapalı mekânlardır. Şehir surları
ve kaleler içinde yer alan zindanlarla
ilgili olarak günümüzde yeterli bilimsel çalışma yapılamadığından, zindanlar hakkında fazla bir bilgiye sahip
değiliz. Bu konuda çalışmalar sınırlı
da olsa birkaç özgün makale hazırlanmıştır1. Ancak bu çalışmalar, Geç
1 Daşcıoğlu, K. (2006). “Osmanlı Arşivlerine Göre Sinop Hapisanesinin Durumu”, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, s.
54-76., Saadet, T. (2001). “19. Yüzyılın
Sonu 20. Yüzyılın Başlarında Nazilli
Hapishanelerine Kısa Bir Bakış”, Tarih
ve Toplum Dergisi, sayı: 205, s. 14.

Osmanlı’da Batılılaşma hareketlerinin
başladığı ve 1831 yılında hapishane-i
umumiyenin kurularak zindandan
hapishaneye geçiş dönemlerini kapsadığından, bu eserlerde daha eski
çağlara ait zindanlar hakkında fazla
bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle,
Bursa şehir surları içinde yer alan
zindana ait bulguların ve arşiv belgelerinin incelenerek değerlendirilmesi,
elde edilen bilgilerin ışığında eski
çağ zindanlarıyla ilgili araştırmaların
yapılması gerekmektedir.
Tarihî çağlarda mahbes, mahbushâne, tomruk veya hapishâne olarak da
isimlendirilen zindanlar bir suçtan
dolayı tutuklanan, sürülen veya
savaşlarda ele geçirilen esirlerin konulduğu mekânlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Buralarda tutulan suçlu
kimselere yapılan bu muameleye
“kalebent olunmak” denilmektedir.
Zindan görevlisi zindancıların başındaki sorumlu kişi de zindancıbaşıdır.
Zindanlar, modern hapishaneler
kurulmadan ve işlevsel olarak kullanılmaya başlanmadan önce özellikle
ağır suçluların cezalarını çekmek
için gönderildiği yerlerdir. Modern
hapishanelerin inşası ile zindanlar
işlevselliğini yitirmiş, suçlular zindanlara gönderilmez olmuştur. Osmanlı
Devleti de dünyadaki geleneklere
ayak uydurarak hapishanelerin kurulmasından önce suçluları ve savaşta
ele geçirilen esirleri gözetim altında
tutmak için zindanları kullanmıştır.
Osmanlı Devlet arşivleri ile kadı sicillerinde Anemas, Yedikule, Baba Cafer,
Rumelihisarı zindanları, Bostancıbaşı
Mahbesi, Ağakapısı, Nâkib Efendi,
Galata Zindanı, Bekir Ağa Bölüğü
ve Tersane Zindanı ile Kal’a-i Sultaniye’den başka yüzlerce zindanın
kayıtları mevcuttur (Belge 1).
Zindan olarak kullanılabilecek bir
binanın olmadığı yerlerde ise kaleler,
mahzenler ve sarayların korunaklı
kuleleri bu vazifeyi üstlenmiştir.
Bizans döneminin en büyük saraylarından biri olan Blakhernai Sarayı’nın
bir parçası olan Anemas Zindanları,
Haliç’e yakın eski sur duvarlarına
bitişik olarak inşa edilmiş, 14 hücre
odasından ve bu odaların altındaki iki
katlı bodrumdan oluşur.
Yedikule ise, aslında adı gibi bir
zindan oluşturmak amacı ile değil, Bizans’a misafir gelen kralları ve yabancı sarayların mensuplarını ihtişamlı
bir şekilde karşılamak için yapıldı.

Belge-1: Nakip Efendi, Ağa Kapısı, Baba Cafer, Galata ve Tersane zindanları
(B.O.A. AE. SABH.I 1 108)

Plan-1: Bursa Şehir Plânı’nda zindanın konumu

1458-1789 tarihleri arasında Hazine-i Hümayun bu yapıda tutulmaya
başlandı. 1430-1800 yılları arasında
da kulelerden iki tanesi Devlet Hapishanesi olarak kullanılıyordu.
Sahâbeden ya da Abbasi Halifesi
Harunu’r-Reşid’in elçisi olduğu sanılan Câfer’in türbesinin üst kısmında
bulunan hapishaneye de Bab-ı Câfer
Zindanı adı verilmiştir. İstanbul’un
Fethi’nden sonra yeniçeriler bu
kapıya, mensubu bulundukları Bektaşîlik geleneklerine uygun olarak
muhtemelen Bâb-ı Câfer’den bozma

Baba Câfer demişlerdir. Buraya sivil
ve bazen da asker, özellikle yeniçeri
zümresinden katil, hırsız, borç ve zina
hükümlüleri gibi âdi suçlular atılırdı.
Hapishanede ayrıca hırsızlık yapan
veya zina eden kadın suçlular için de
bir bölüm vardı. Hatta XIX. yüzyılda
bir ara burası bütünüyle kadınlara
tahsis edilmişti. Zindanda Rum, Ermeni ve Yahudi gibi azınlıklar için de
ayrı ayrı koğuşlar mevcuttu.
Tersane Zindanı’nın ise kimin tarafından kurulduğu veya yapıldığı hususunda kesin bir bilgi bulunmamakBursa Günlüğü 21

Belge-2: Zindan’da ölen Yarhisarlı Hatip Ahmed’in cesedinin incelenmesi (B.K.S. A-79 s. 98)

Belge-3: Yanık Ali adlı hükümlünün zindanda ölümü (B.K.S. A-81 s. 209)

tadır. Haliç’te Kasımpaşa Koyu’nda
yer alan zindandan Evliya Çelebi de
söz etmektedir. Evliya Çelebi, zindan
hakkında bilgi verirken Sanbola Zindanı, San Pavla Zindanı adlarıyla da
bilindiği üzerinde durmaktadır.
Bursa surlarının, savunmanın güç
olduğu Yerkapı düzlüğünden başlayarak, batıya doğru uzanan çift surun
batı ucundaki en son alanını oluşturmaktadır. Cilimboz Deresi boyunca
kayalıkların oyulması ile açılan bir yol
ile ulaşılıp, Uludağ eteklerine açılan
bir ara kapı konumundadır. Bu kapıyı
eskiden pazara gelip giden köylülerin
kullandığı ve Helenistik dönemde
(M.Ö. 2. yüzyıl), Bizans döneminde
(9. yüzyıl) ve Osmanlı devrinde (14.
yüzyıldan itibaren) varlığı bilinmektedir. Osmanlı dönemindeki tarihî
belgelerde ismi “Bâb-ı Siccîn” olarak
geçmektedir. Kapı ve çevresindeki
surların altında yer altı zindanlarının
bulunmasından dolayı “Zindan Kapı”
adını almıştır. Bu zindanların 19.
yüzyıl sonlarına kadar hapishane olarak kullanıldığı arşiv belgelerinden
anlaşılmaktadır.
Bursa Zindanı ise Hisar’ın güneybatı
tarafında ve Alacahırka Mahallesi’nin
karşısında yer almaktadır. Burası
“Sultanın Zindanı” olup, hükümete
aittir. Bundan başka, subaşıların
22 Bursa Günlüğü

Belge-4: Sicn-i Sultânî denilen Bursa zindanının bazı yerlerinin tamiri
(B.K.S. B-59 s. 137)

ve mirimiranın tomrukları vardı ki
bunlar tevkifhane olup, zindan ise
mahkumlara mahsus bir cezaevi idi
(Plan 1).
Zindankapı mevkiinde, biri zindanın
içinde ve diğeri de merdivenin altında
olmak üzere Gaip Dede ve Zindan
Dede adında iki kabir vardı. Eski Bur-

salılar buralara adaklar yaparlarmış.
Bu kabirler yakın bir zamanda yok
olmuştur.
Zindanda hapsedilmiş kişiler vefat
ettiğinde bir heyet gelir ve cesedi
inceleyerek adeta otopsi yaparlar,
ölüm sebebinin darb neticesinde olup
olmadığını araştırırlardı. 1561’de

Belge-5: Bursa zindanının kapıcısından bahseden belge (B.K.S. A-4 s. 132).

Bursa zindancısı Hemdem Ağa, mahkemeye gelerek Bursa Sancakbeyi
Bayezid Bey’in hapseylediği Yarhisarlı
Ramazan oğlu Hatib Ahmed’in öldüğünü haber vermiş ve mahkemeden
Mevlana Şemseddin Halife üzerine
gönderilip görüldükte, ölünün açık
kaşlı, uzun boylu, kara yağız bir kimse
olup oradaki Müslümanlar Yarhisarlı
Hatib Ahmed’dir, diye haber vermişlerdi (Belge 2).
Yine zindanda hapis olan Yanık Ali
adında bir hırsız, 1564 senesinde
Bursa zindanında ölmüş olduğu
mahkemeye haber verilmiş, bir heyet
tarafından üzerine varılıp dikkatle
muayene edilerek, yaralanma izi veya
başka bir sebep bulunmayıp, eceliyle
öldüğü görülmüş ve sicile kaydolunmuştur (Belge 3).
Sicillerdeki bir kayıtta zindanın, Bursa Hisarı’nın “Zindan Kapısı” denilen
mahalde mevcut bir yerin adı olduğu ve 1635 yılında “Sicn-i Sultani”
denilen bu yerin hücrelerinin çatısı,
mahpusların konulduğu kafesin tavanı ve bazı yerleri harap olduğundan
4650 akçe ile tamir edildiği kayıtlıdır
(Belge 4).
Bir başka sicilden de bu zindanın
kapıcısı olduğu anlaşılmaktadır
(Belge 5).
Bir de Tomruk denilen tevkifhaneler
vardı ki 1617’de Bursa’daki Mirliva
Tomruğu İbrahim Paşa Mahallesi’ndeydi ve ayrıca tomruk müdürü vardı
(Belge 6).
Zindankapı kesiminde yapılan kazı
çalışmaları sonucu, Bursa antik şehir
dokusunun önemli bir parçası olan
zindan ortaya çıkartılmıştır. Zindana
ait rölöve ve restitüsyon çalışmaları
daha önceki dönemlerde tamamlanmıştır. Bursa zindanının ayağa
kaldırılması, ayrıca müze-sosyal tesis

Belge-6: İbrahimpaşa Mahallesi’nde Mirliva Tomruğu (B.K.S. B-118 s. 77)

fonksiyonuyla yeniden kullanımının
sağlanması amacıyla hazırlanan restorasyon projeleri ise, Bursa Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında uygun bulunarak
onaylanmıştır. Bu çalışmada, Bursa
şehir surlarının son bölümünde yer
alan zindanın, bir kültür varlığı olarak
korunması ve geleceğe aktarılması
konusunda restitüsyonuna uygun
olarak Dr. Mimar İbrahim Yılmaz ile
bizim tarafımızdan hazırlanan restorasyon projesi uygulanacaktır.
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Bursa’da
Osmanlı
Devleti’nin
Kurucu
Şeyhülislamı:

Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Molla Muhammed Fenârî (Minyatür: Nakşî)

Molla
Fenârî
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Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve sınırlarının iyiden
iyiye genişlemeye başladığı
bir dönemde yaşamış olan
Molla Fenârî, beş padişahın
hüküm sürdüğü dönemde
yaşamıştır.

O

smanlı Devleti’nin kuruluş
döneminde yaşamış olan
Molla Fenârî’nin asıl adı
Şemseddin Muhammed b.
Hamza’dır. Safer 751/Nisan 1350’de
doğan Fenârî, âlimliğinin yanı sıra
müderris ve devlet adamıdır. Aile
hayatı hakkında pek fazla malumat
olmayan âlimin, Fenârî nisbesini
nereden aldığına dair farklı görüşler
mevcuttur. Bu görüşlerden ilki onun
Bursa civarında İnegöl ile Yenişehir
ilçelerinin yakınlarında Fenar köyünde doğmuş olmasından dolayı Fenârî
nisbesini almış olmasıdır. İkincisi,
babasının fenercilik mesleğini icra
etmesi hasebiyle bu isimle anılmış
olabileceği ihtimali ve bir diğer görüş

ise onun Maveraünnehir’de Fenar
adında bir yerde doğmuş olma ihtimalidir. Kaynaklarda onun doğum
yerine dair kesin bir bilgi olmaması
ile birlikte hem İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Devleti’nde İlmiye
Teşkilatı isimli eserinde kaydettiği
bilgiler hem onun çok küçük yaşta
İznikli bir âlimden ilmî terbiye alması
hem de uzun yıllar Bursa’da ikamet
edip buranın ilmî olarak gelişmesinde
büyük katkılar sunması onun Bursalı
kimliğini doğrular niteliktedir. Molla
Fenârî, hangi şehre giderse gitsin
dönüşü yine Bursa’ya olmuştur.
Babasının ismi dışında aile eşrafı
hakkında bilgi olmayan Fenârî’nin
anne adı da kayıtlarda yoktur. Sadece
altı çocuğu olduğu bilgisine ulaşılan
âlimin, ne zaman ve kiminle evlilik
yaptığı da bilinmemektedir.
Osmanlı Devleti’nin resmî ilk şeyhülislamı olan Molla Fenârî’nin ilk
hocası babasıdır. Babası, dönemin
sûfîlerinden Nureddin Hamza bin
Muhammed’dir. O, tasavvufta ilk neşvesini babasından almıştır. Sonraları
ise İznik’te Alâeddin Ali Esved’in yanında eğitim görmüştür. Fenârî, İznik
Medresesi’nin yetiştirdiği en önemli
isimlerden biridir. İznik'teki eğitiminden sonra Amasya'da Cemâleddin
Aksarâyî’nin talebesi olmuş, buradan
da Kahire’ye giderek şer’î ilimler hususunda kendini geliştirmiştir. Kahire’de Babertî’den icazet alarak Bursa’ya dönmüştür. Fenârî’nin bu denli
güçlü bir şahsiyet olmasında ilmî bir
ortamda yetişmesi ve ilmî faaliyetlerde bulunan bir eşrafa sahip olmasının
payı küçümsenmeyecek derecededir.
Çünkü o zengin bir kültür ortamında
yetişmiş bir isimdir.
Fenârî’nin yetişmiş olduğu dönemde
diğer İslâm ülkelerinde de büyük
âlimler yetişmekte idi. Sadeddin
Taftazanî de bunlardan biriydi.
Fenârî, Taftazanî’den etkilenmiş ve
müderrislik yaptığı dönemlerde öğrencilerine onun eserlerinden bilgiler
sunmuştur. Fenârî ayrıca, yine bu
dönemin mühim şahsiyetlerinden
olan Fahreddin-i Râzî’den etkilenmiş
ve Râzî ekolünün Osmanlı medreselerine yerleştirilmesinde büyük çaba
göstermiştir.
Yıldırım Bâyezid tarafından Manastır
Medresesi Müderrisliği, ardından
Bursa Kadılığı görevine tayin edilmiş
ve on yıl bu görevi icra etmiştir. Ancak
Timur’un Bursa’yı işgali ile birlikte

Molla Fenârî (Çizim: Mary Adelaide Walker)

Karamanoğlu Mehmed Bey’in himayesine girmiş ve burada on yıl kadar
kalıp güzel hizmetlerde bulunmuştur.
Bursa’dan uzun süre uzak kalışının
ardından Çelebi Mehmed döneminde
tekrardan buraya dönmüş ve ikinci
defa Kadılık görevine tayin edilmiştir. 817/1414 yılında döndüğü
Bursa’dan Hac vazifesini ifa etmek
için 822/1419 yılında ayrılmış,
dönüş yolunda Kahire, Mısır ve Kudüs'e uğramıştır. 828/1420 yılında
Kudüs’ten ayrılarak Bursa’ya dönen
Molla Fenârî, II. Murad döneminde
ise Müftülük görevine getirilmiştir.
Ona devlet erkânı tarafından çeşitli
görevler verilmiş ve yine II. Murad
döneminde Osmanlı Devleti’nin ilk
Şeyhülislamlık görevine layık görülmüştür. Bu durum da bize gösteriyor
ki Molla Fenârî, Osmanlı padişahları
tarafından sevilen ve sayılan bir isimdir. Devrin padişahları ona ve onun
fikirlerine itibar etmişler, gerekli
gördükleri hususlarda onunla istişarelerde bulunmuşlardır.

II. Murad tarafından Şeyhülislamlık
görevine getirilen Fenârî, bu dönemde Bursa Kadılığı görevini de
yürütmektedir. Onun yaşadığı bir olay
şöyle nakledilir: Molla Fenârî, bir gün
mahkeme esnasında Yıldırım Bâyezid’in şahitliğini kabul etmez. Mevzu
şu şekilde gelişmiştir: Mahkemede
davaya söz konusu olan bir mevzu
üzerine padişahın da dinlenmesi gerekir. Sultan, şahitlik için kadıya gelir.
Ancak Fenârî, sultanın şahitliğini İslâmiyet’in şahitlik şartlarından birini
taşımadığı gerekçesiyle reddeder. Bu
şart, vakit namazlarında sultanın namazını cemaat ile kılmamasıdır. Çünkü dinen, cemaat ile namaz kılmayı
terk eden birinin mahkemede yapacağı şahitlik uygun değildir. Bu olay
sonucunda Yıldırım Bâyezid, sarayının yanına bir camii yaptırır ve bütün
namazlarını orada cemaatle kılmaya
başlar. Rivayet edilen bu olay, Molla
Fenârî’nin Osmanlı hükümdarlarınca
ne kadar saygın olarak görüldüğünü
yansıtması açısından kayda değerdir.
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Molla Fenârî Camii, Bursa

Molla Fenârî’nin ʿAynü’l-aʿyân adlı eserinin ilk iki sayfası
(Süleymaniye Ktp., Mahmud Paşa, nr. 9) (Kaynak: İslam Ansiklopedisi)
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Molla Fenârî’nin bir dönem gözlerinin
geçici olarak kör olduğuna dair çeşitli
rivayetler mevcuttur. Bu rivayetlerden ilki Taşköprülüzâde’nin kaydettiği rivayettir. Taşköprülüzâde, Molla
Fenârî’nin “Allah’ın ilimleriyle amelde
bulunanların cesedini çürütmediği”
hadisinden yola çıkarak hocası Alâeedin Esved’in mezarını kazdırıp cesedinin çürümediğini görmesi sonucunda gaipten gelen bir ses ile gözlerinin
kör olduğunu kaydeder. İkincisi bir
rivayete göre ise oğlu Mehmed Şâh'ın
ölümünden sonra, onun üzüntüsüyle
bir hastalığa düşmesi sonucu gözlerini kaybeder. Nitekim o dönemde
Bursa’da çok yaygın bir taun hastalığı
vardır. Oğlu Mehmet Şâh'ın bu hastalığa yakalanarak öldüğünü bazı kaynaklar aktarmaktadır.
Gözleri açıldıktan sonra ikinci defa
Hacc’a giden Molla Fenârî, Hac seferinde iken Kahire’de dönemin önemli
âlim ve mutasavvıfları ile görüşmüş,
onlarla ilmî paylaşımlarda bulunmuştur. Ardından Bursa’ya dönerek öğrendiklerini buranın ilim havzasında
tedris etmiştir.
Döneminin aklî ve naklî ilimlerinin
en önemli isimlerinden olan Fenârî,
tasavvufa da büyük ilgi duymuş ve
bu alakasını eserlerine de yansıtmıştır. Arapçayı ve dinî ilimleri ileri
derecede bilen Fenârî, irfanî gücünü
arttırmak için de dönemin önemli
ilim merkezlerinden olan Mısır ve
Hicaz gibi yerlere gitmiştir. Burada
bulunan asrın âlimlerden dersler
almış, bu bölgelerin ilim havzalarından ve kültür dünyalarından feyizlenmiş, kendisi de ilim dünyasına
katkılar sağlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve sınırlarının iyiden iyiye genişlemeye
başladığı bir dönemde yaşamış olan
Molla Fenârî, beş padişahın hüküm
sürdüğü dönemde yaşamıştır. Böylece
devletin kurumsallaşması sürecinde,
önemli ve kurucu fikir önderlerinden
biri olmuştur.
Döneminin tasavvuf erbabı olan şahsiyetlerle yakın ilişkiler kuran Molla
Fenârî, çağdaşı Emir Sultan ile de iyi
ilişkiler kurmuştur. O, tasavvuf ilmine
ve terbiyesine sahip biridir. Tasavvufla ilgili ilk terbiyesini babasından
almıştır. Fenârî, tasavvufu bir yaşam
biçimi hâline getirmiş, onun edep ve
erkânına uyum sağlamış, mutasavvıf
bir şahsiyettir.

İbn Arabî’nin vahdet-i vücûd anlayışının ve onun diğer görüşlerinin
Anadolu’da yayılmasında etkili olan
en büyük isim şüphesiz ki öğrencisi Sadreddîn-i Konevî’dir. Ondan
sonra etkili olan en önemli isim ise
Dâvûd-ı Kayserî ve Molla Fenârî’dir.
Konevî’nin açmış olduğu irfânî ve tasavvufî yolda emin adımlarla yürüyen
ve onun takip ettiği tavrın takipçisi
olan Fenârî, tasavvufî ve şer'î bilgileri
müşterek bir noktada birleştirmeyi
amaçlamıştır. Yani aklî metinlerle
keşfî metinler arasında bir köprü
kurmaya çalışmıştır.
Molla Fenârî, hem dinî ilimler hem
de aklî ilimler sahasında; tasavvuf,
tefsir, fıkıh, mantık, kelâm ve belagat
gibi pek çok farklı türde eser kaleme almış parlak bir âlimdir. Ancak
döneminde pek çok işle meşgul olmasından ötürü eserlerinin pek çoğu
müsvedde olarak kalmıştır.
Bursa’nın ilim merkezi olmasına
büyük katkılar sunan bu âlim, kendisinden sonraki âlimlere yön vermiş
ve Osmanlı düşünce dünyasının gelişiminde büyük izler bırakmıştır. Hem
yazdığı eserlerle hem devletine kazandırdığı han, hamam ve camii gibi
yapılarla hem de Osmanlı’nın ilmî
sisteminin gelişimine sunduğu katkılarla İslam coğrafyasının her yanına
ünü yayılmış bir fikir adamıdır.
Molla Fenârî, Osmanlı düşünce dünyasının kurucu teorisyenlerindendir.
Çünkü o, üstlenmiş olduğu görevler
neticesinde her daim sultanlara yakın
olmuş ve onların iltifatına mazhar olmuştur. Resmî görevlerde bulunması
ve Şeyhülislamlık müessesesini kurumsallaştırması bakımından hayatî
derecede önemlidir. Âlim ve müderris
olmasının yanı sıra devlet adamı kimliği, onun ilim ve düşünce dünyasını
fiiliyata geçirmesinde büyük katkı
sağlamıştır. Hem kurmuş olduğu sistemler köklü hâle gelmiş hem de devlet kuruluş aşamasında olduğu için
Molla Fenârî’nin düşünce dünyasının
etkisi uzun yıllar devam etmiştir.
Hayatı boyunca sade bir yaşamı tercih eden Fenârî, geçimini sağlayabilmek için, yaşadığı dönemde Bursa’nın
önemli geçim kaynaklarından olan
ipekçilik yapmıştır.
İlim dolu bir hayat icra eden Fenârî, 1
Recep 834/ 15 Mart 1431 tarihinde,
Hac seferi dönüşünden kısa bir süre
sonra Bursa’da vefat etmiştir. Kabri

Molla Fenârî'nin kabri, Bursa

de bugün Bursa’da Molla Fenârî olarak anılan semtte kendi yaptırmış
olduğu caminin haziresindedir.
Eserleri şunlardır: 1. Aynü’l-A’yân ve
fî Tefsîri’l-Kur’ân, 2. Ta’likat ‘alâ-Evâili’l-Keşşaf, 3. Risâletü’s-Salâtiye, 4.
Fusûlü’l-Bedâyi fî-Usûlü’ş-Şerâyî, 5.
El-Fevâidü’l-Fenâriyye Şerh alâ-İsâgucî, 6. Risâle-i Ucâle (Der-Merâtib-i
Selâse), 7. Şerhu Dîbâceti’l-Mesnevî,
8. Şerhu Ferâ’izi’s-Sirâciyye, 9. Şerhu
Fıkhi’l-Keydânî, 10. Şerhu Telhîsi’l-Câmi’i’l-Kebîr fi’l-Fürû, 11. Esâsü’s-Sarf
fî-İlmi’t-Tasrîf, 12. Hâşiye ale’d-Dav’,
13. Misbâhu’l-Üns Beyne’l-Ma’kûl
ve’l-Meşhûd fî-Şerhi Miftâhi’l-Gayb, 14.
Mecelle min-Ehli’t-Tasavvuf, 15. Şurûtu’s-Salât, 16. Tahkîku Hakâ’iki’l-Eşyâ’
ve Dekâ’iki’l-Ulûm ve’l-Ârâ.
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Seyyâh-ı Şehir

Sırât-ı Müstakim Mecmuası

Abdürreşîd İbrahim’in
Bursa Konferansı-Vaazı

(28-29 Nisan 1910)

Abdürreşîd İbrahim’in bütün gezilerinde güttüğü asıl
hedef Müslümanların tevhidi ve terakkisi olup Müslüman olmayan diyarlarda ise
İslâm’ın yayılmasına gayret
sarf etmiştir.

M

ehmed Akif Bey’in başyazarı olduğu Sırât-ı Müstakim
Mecmuası, 1910 yılı Mayıs
ayında peş peşe üç hafta
süren bir yazı dizisi yayınladı. Bizim
buradaki esas konumuzu teşkil eden
bu dizi, “Seyyâh-ı şehir” olarak İslâm
âleminde ünlenmiş Abdürreşîd İbrahim’in Bursa’da vermiş olduğu bir konferans ve bir vaazın yazıya dökülmüş
hâlidir. Böylece mecmua sayesinde bu
hitabe ve mev‘ize (vaaz) o zamanki geniş okuyucu kitlesiyle buluşmuş olduğu gibi tarihin yazılı sayfaları arasında
da yerini almıştır. Söz konusu yazılara
geçmeden önce döneminin ünlü şahsiyeti Abdürreşîd İbrahim’i kısaca tanıtmak yerinde olacaktır.
Abdürreşîd İbrahim, 1857-1944 yılları arasında yaşamıştır. Yaşadığı süre
içerisinde neredeyse bütün İslâm
coğrafyasını gezdiği gibi Avrupa’yı da
gezmiştir. Kendisi aslen Rusyalı Müslüman Türklerdendir ve Sibirya’daki
bir kasabada doğmuştur. Onun seyahat
hayatındaki en özel coğrafyalardan biri
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Abdürreşîd İbrahim

de hiç şüphesiz ki Japonya’dır. Nitekim
İslâm’ın yayılması için büyük çabalar
sarf ettiği bu ülkede vefat etmiş; Tokyo
Müslüman Mezarlığı’na defnedilmiştir.
Abdürreşîd İbrahim’in bütün gezilerinde güttüğü asıl hedef Müslümanların
tevhidi ve terakkisi olup Müslüman olmayan diyarlarda ise İslâm’ın yayılmasına gayret sarf etmiştir. Dünya Müslümanlar Birliği’nin sağlanması idealine
sarılmış bir kişi olarak Osmanlı’ya,
Hilâfet merkezi İstanbul’a büyük bir
değer vermiştir. Bu çerçevede değişik
dönemlerde defalarca Türkiye’ye gelmiş ve buradaki Müslümanları dinî ve
dünyevî meseleler hakkında bilinçlendirmeye çalışmıştır. Onun İstanbul’daki en yakın dostları Sırât-ı Müstâkim
mahfilindeki şâir, yazar ve âlimlerdir.
Bu mahfilin önde gelen şahsiyetlerinden ve o dönemlerde “Şâir-i İslâm”
olarak ünlenen Mehmed Akif Bey de
Abdürreşîd İbrahim’in hayranları arasındadır. “Âh Akif, senin gibi kalpleri

tutuşturan bir şâir görmedim.” gibi
sözlerle İslâm şâirini öven Abdürreşîd,
onu seyahate teşvik ederken, Âkif:
“Beni de kendin gibi serseri yapmak
istiyorsun.” latifesiyle karşılık verirdi.
Mehmed Akif’in “Süleymaniye Kürsüsünde” tarif ettiği, konuşturduğu,
kalbini cezbeden zât -ismi belirtilmese de- Abdürreşîd İbrahim’dir. Bu
şiirinde Akif, onu şöyle mısralarla
tarif eder ve ardından onun ağzından
vaaza devam eder:
Kimdi kürsîdeki? Bir bilmediğim pîr
amma, / Hiç de bîgâne değil kalbe o
câzib-sîmâ.
Bembeyaz lihye-i pâkiyle, beyaz destârı, / O mehîb alnı, o pek mûnis olan
dîdârı, / Her taraftan kuşatıp, bedri
saran hâle gibi, / Ne şehâmet, ne melâhat veriyor, yâ Rabbi! / Hele gözler iki
mihrâk-ı semâvîdir ki: / Bir şuâıyla
alevlendiriyor idrâki. / Âh o gözlerden
inen hüzme-i nûrânûrun,
Bağlı her târ-ı füsunkârına bin rûh-i
zebun!
- Beni kürsîde görüp, va’zedecek sanmayınız; / Ulemâdan değilim, şeklime
aldanmayınız! / Dînin ahkâmını zâten
fukahânız söyler, / Anlatırlar size bir
müşkiliniz varsa eğer. / Bana siz âlem-i
İslâm’ı sorun, söyleyeyim; / Çünkü hiçbir yeri yok gezmediğim, görmediğim.
/ Şark-ı Aksâ’dan alın, Mağrib-i Aksâ’ya
kadar, / Müslüman yurdunu baştanbaşa kaç devrim var!

Bursa İlmiye Kulübü’nde
Bir Konferans

Seyyâh-ı şehir Abdürreşîd İbrahim
Efendi tarafından 28 Nisan 1910 Perşembe günü Bursa İlmiye Kulübü’nde
bir konferans verilmiştir. Konferansın

konu başlığı: “Ahvâl-i Müslimîn ve
Ulemâ Hakkında”dır. İlmiye Kulübü, Bursa’daki müderrisler, vaizler,
imamlar vb. din adamlarının meydana
getirdiği dernek tarzı bir oluşumdur.
Konuşmacı, o gün, onlara Müslümanların mevcut durumu ve bu durum
karşısında ulemanın tutumunu irdelemiş; sorunlara teşhis ve tedavi çareleri aramıştır.
Konuşmasına başlarken sarf edeceği
sözlerin yanlış veya maksatlı yorumlara yol açmaması adına bazı uyarılarda bulunduktan sonra dinlemenin
ve soru sorma adabının kurallarını
hatırlatmıştır:
“Efendiler, burada meclisinizde hazır
bulunan zevât-ı kirâm muhtelif sınıflara mensûb bulunduğu cihetle ben de
sözümü ona göre söyleyeceğim. Mamaafih aranızda sözün bazı yerlerini anlamayan adamların bulunması ihtimali
de vardır. Ya meselenin rikkatinden
ya (da) ifadenin kusurundan (dolayı)
anlaşılmayan sözler olursa hatırda
tutarsınız, sonra istizah edersiniz. Ben
de kemâl-i iftiharla izahına çalışırım.
Çünkü bu sebeple çok vakitler bir kelime kıyl u kalimucib oluyor. Bir adam
böyle bir yere geldiği zaman kemâl-i
dikkatle dinlemeli, sözlerin evvelini
ahirini birbirine rabt etmeli. Meclisin
evvelinden nihayetine kadar hazır
bulunmalıdır.”
İlk kez Bursa’da bulunan, konferanstakileri tanımayan ve üstelik merkezi
hükümetçe ve yerel makamlarca zaman zaman sakıncalı görülmüş Abdürreşîd İbrahim’in bu uyarıları yapması
anlaşılır bir şeydir. Giriş babındaki bu
hatırlatmaları yaptıktan sonra kim
olduğunu, maksadının ne olduğunu
kısaca izah etmiştir. Otuz senedir İslâm dinine hizmet maksadıyla önüne
çıkan muhtelif engellere göğüs gererek
mücadele etmeye devam ettiğini ifade
etmiştir. Bundan başka hiçbir maksadının bulunmadığını vurgulamıştır.
Ardından yaptığı seyahatlere değinmiş,
bir zamanlar gittiği Avrupa’ya artık
gitmekten neden vazgeçtiğini; “Onlar,
kendi menfaatlerini daima Müslümanların zayıflığında aramışlardır. Bunu
hissedince Avrupa’dan el çektim. Müslümanların kendi aralarında bir intibah(uyanış) husulüne çalışmayı tercih
ettim.” sözleriyle açıklamıştır.
Abdürreşîd İbrahim, kendisinin de
mensubu bulunduğu Rusya’daki Müslümanların fedakârca çalışmalarının
üzerinde durmuştur. Bu alanda Müs-

Ülfet gazetesi çalışanları, Rusya

Abdürreşîd İbrahim Japonya'da

lümanların kat ettiği yol, istikbalden
ümit var olmak adına kanaat hâsıl
ettiğini belirten hatip, zaman zaman
Rusya’nın dışına çıkarak diğer Müslümanları uyandırmaya çalıştığını belirtmiştir. İstanbul ve Hicaz başta olmak
üzere İslam coğrafyasında seyahatleriyle halkı bilinçlendirmeye çalışırken
bazen hatalar da yaptığını itiraf etmiştir. Ancak hatalardan dersler çıkarıp
mücadeleye devam etmiştir.
Sözü biraz eskiye götüren Abdürreşîd
İbrahim, daha Sultan Abdülaziz zamanında bile (1861-1876), Rusya Müslümanlarında Hilafet bilinci olmadığını,
Osmanlıların bugünkü gibi tanınmadığını, halife-sultan’dan “Rum padişahı”
diye bahsedilip geçildiğini hatırlatmıştır. Oysa bugün (1910 başları) Hilafet
merkezi olarak İstanbul ve temsilcisi
Osmanlı Sultanı, bütün Rusya’da bilin-

mektedir. Hatibin iddiasına bakılırsa,
bu birlik bilinci çocuklara varıncaya
dek sirayet etmiştir.
Abdürreşîd İbrahim’e göre ortada iki
farklı tablo vardır: Rusya’da ve başka
bazı yerlerde Müslümanlar birçok
baskı altında bulunmalarına rağmen
gayet bilinçli adımlarla ilerleme kaydederken, Osmanlı halkı ve âlimleri
görece bir rahatlık ve gaflet içerisinde
bulunmalarıdır. Günün bu yakıcı gerçeğini şöyle özetlemiştir: “Efendiler, asıl
maksad: Müslümanların bugün gayet
müşkil bir mevkide bulunduğunu arzetmektir. Bu müşkilatı bizim ulema,
bugüne kadar tamamıyla keşfedememektedirler. Belki de ekseri yerlerde,
hususan şu memalik-i Osmaniye’de
ulemamız külliyen gaflet içindedirler.”
Abdürreşîd İbrahim, Müslümanların
ahvaline dair tespitlerinden sonra
yavaş yavaş çözüm aşamalarından
bahsetmeye başlar. Daha iyi bir yönetim olduğu için Rusya Müslümanlarının yıllardır gerçekleşmesini umduğu
meşrutiyet idaresi karşısında Osmanlı’daki ulemanın hâlen mütereddit
tavırlarla; “Acaba ne olacak, İdare-i
meşruta nedir, şeriata muhalif mi, yoksa muvafık mı?” şeklindeki tereddütlerinin yersizliğini ortaya koyar. İslâm,
özünde istibdada karşı; danışmaya
önem veren bir yönetim ön görür. Bir
ülke, yalnız yönetim biçiminden dolayı
ilerleme kaydetmez. Meşrutiyet idaresinin gelmesi ilerleme (terakki) için
yeterli değildir. Abdürreşîd İbrahim,
devletin önüne milleti koyar. Millet,
ilerleme kaydetmemişse, devlet yükselemez. Devletin kasasının boş olduğuna, dış borç almaya mecbur kaldığına
dikkat çeken hatip, bunun asıl nedenini milletin geri kalmışlığında arar.
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Millet çalışkan, zengin olsaydı, devlet
dış borç almak zorunda kalmazdı. Sonrasında bağlantılı bir soru ortaya atıp,
onu cevaplamaya girişir: “Milletin terakkisi ne ile olur? Hiç şüphesiz ilim ve
marifetle. Bugün ekin ekilecek olursa,
bilenin ektiği ile bilmeyenin ektiği bir
olur mu? Tabi, her şeyde erbabı aranır.
Her şeyde böyledir. Bunun için ahalimizi, milletimizi her sanatta erbab
yapmak için ilim lâzım, marifet lâzım.”
İnsanları, ilim ve sanat (marifet) yoluna sevk edebilecek kişiler olarak sözü
ulemaya (hocalar, sarıklılar) getirir.
Bütün Müslümanların gözünün hocalarda olduğunu, her şeyin onlardan
beklendiğini belirten hatip, bu vazifesini yerine getirmedikleri takdirde tarih
ve ilâhî adalet önünde sorumlu tutulacaklarını vurgular. Medresenin kapalı
hücrelerinde yıllarca dirsek çürüten
hocalar ve talebelerinin halktan kopuk
oldukları gerçeğini dile getirir. Ders
programlarının haddinden fazla teorik
ve ağır olduğunu; müfredatın ıslahının
şart olduğunu belirten hatip Abdürreşîd İbrahim, ulemanın yerine şu
soruyu cevaplandırır: “Ne yapmalıyız?
Evvela, ulema kendimizi bir yere toplamalıyız. Biz Müslümanların en büyük
belamız aramıza düşen şu iftiraktır
(ayrılık). Eğer böyle iftirak üzere kalır,
kalplerimizi bir yere bağlamayacak
olursak, hiçbir vakit matluba muvafık
hizmet edemeyeceğiz... Ulemamız
kendilerini ıslah ederek bir araya toplamalıdır. Cüzi bir mesele için ihtilaf,
münaferet (nefret) zuhur eder ise sonra diyanete kim hizmet eder.”
Abdürreşîd İbrahim’in konuşması içerisinde dinleyenleri en fazla etkileyen
an, dönemin en zor sorunlarından olan
Arnavut İsyanı’ndan bahsettiği anlardır. Konuşma metnini veren mecmua
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o kısmı aktarırken “herkes ağlıyordu”
notunu düşerek aktarır. Müslüman
bir toplum olan Arnavutların isyanı,
bütün Müslümanları heyecanlandıran,
hüzünlendiren bir olaydı. Hatip sözü
edilen olay bahsinde bunun sorumluluğunun da ulemada olduğunu hatırlatarak, şöyle devam eder: “Kan içerisinde bulunan Arnavutlara karşı çıksak,
kırk bin Arnavudu kırk hoca durdurur.
Allah bize böyle bir nimet vermişken
bugün mümin kardaşlarımızın kanlarını döktürmeli miyiz? Yâhu ne yapıyorsunuz, nedir bu nifak, dini mahv
vesilesi olmak mı istersiniz? Diye kırk
elli yüz hoca oralara dökülelim. O saat
teskin olur. Fakat ma teessüf, yüz bin
kere teessüf, böyle bir yere iki kelime
söylemeye iktidarımız yok. Acaba Arnavutluk’tan ne haber gelecek? Diye
gözlerimiz yaşarmış bekler, dururuz.
Kendi vazifemizi ifaya ne cesaretimiz
var, ne iktidarımız. Sonra -dinin muhafızıyız- diye iftihar eder, dururuz.”
Asli, büyük vazifesini yapmamaya devam etmemesi durumunda; “Yakinen
bilinmelidir ki bu sarık gidecektir.”
uyarısıyla devam eden Abdürreşîd
İbrahim, konferansının sonlarına doğru ulema ile ilgili konuşmaya devam
eder. Aslında hocaların halkla iç içe
olma fırsatlarının her zaman olduğunu, ancak bunun basit bir dilencilik
şeklinde halktan ürün toplamak olarak
görüldüğünü belirtir. Bahsettiği husus,
medrese talebesinin üç aylık yaz tatilinde civar yerlere cer toplamaya gönderilmesidir. Halkın aydınlatılması için
bu sürenin biraz daha uzatılarak bir
fırsata dönüştürülmesi mümkün iken,
şu ana dek bunun yapılmadığını üzülerek belirtiyor. Temiz, saf dinî duygulara
sahip köylü, medreselinin rahlesinden
geçirilerek, bilinçli bir Müslüman hâli-

ne getirilebilir. Tabi, bunun için öncelikle talebenin eğitilmesi, çevreye en
iyi talebenin gönderilmesi gerekiyor.
Hatip, burada sözü dünyaya yayılan
misyonerlere getirir ve onların hayran olunacak sistemlerini anlatır.
Misyonerler gittikleri yerlerin halkına
başlarda yardımcı olur, ihtiyaçları olan
şeyleri verir, sorunlarını giderir, yerli
halkın gönlüne girdikten sonra onları
dinlerine kazandırırlar. Oysa bizim
medreselimiz, aslen Müslüman olan,
aynı dili konuştuğu ahaliye bile yardım
edemiyor; sadece dileniyor. Hatip, dinleyicilere örnek olarak sadece misyonerleri göstermez. Asıl model, geçmişte
atalarımızın yaptıkları büyük hizmetler
ve eserlerdir. Onlar, yüzlerce yıl önce
dünyanın birçok yerine büyük eserler
kazandırmışlardır. Şimdi ulemanın yapması gereken bir şey de geçmişten ders
çıkartmak; çıkartılan dersleri talebe ve
halk ile paylaşmaktır. Tabi, bahsedilen
bu husus sağlam, ilmi bir tarih dersini
kaçınılmaz kılacaktır ve maalesef son
dönem Osmanlı medreselerinde bu
ders müfredatta bile yoktur.
Sonuç olarak Abdürreşîd İbrahim,
neredeyse tamamı ilmiye hocalarından
oluşan bu gruba, seyahatlerinde karşılaştığı ibretlik gözlemleri üzerine çeşitlemeler yapmış ve dinleyicinin ilgisini
birkaç saat boyunca canlı tutmuştur.
Konuşmanın sonunda dinleyiciler arasında bulunan ulemadan bir zat, bütün
dinleyiciler adına hatibe teşekkür etmiştir. Böylece üç saat kadar süren bu
konferans sona ermiştir. Hatibi bekleyen sıradaki konuşma Cuma günü
Bursa Ulu Cami’deki vaazdır.

Bursa Cami-i Kebir’de Bir
Cuma Vaazı (29 Nisan 1910)

Bursa’nın Büyük Cami’si Ulu Cami’de
Abdürreşîd İbrahim Efendi, “Müslümanları İntibâha Davet Hakkında”
tarihî bir vaaz vermiştir. O gün camide
beş bin kadar Müslüman hazır bulunmuş ve bu etkileyici vaazı dinlemiştir.
Müslümanların ümmetlerin en hayırlısı olduğuna dair ayet-i kerîme
ile başlıyor. Hemen peşinden iyiliğin
emredilmesi, kötülüklerden sakınılması hususunun âlim-avam herkes için
geçerli olduğunu belirtiyor. Birbirimizi
bu konuda uyarmak -usul ve üslubun
yumuşak olmasına özen göstererek gerektiğine dikkat çekiyor.
Vaazın satır aralığında öne çıkan hususlar şu minvalde toparlanabilir:
“... Mü’minler birbirine eşittir. Şeriat

hiçbir zümreye istisnai bir sıfat tahsis
etmemiştir. Bugünkü hâlimiz diğer
milletlere nispetle pek aşağıdır. Bunun
esbâbı nedir? Şeriatla ameldeki kusurumuzdur baş sebep. Ulemamız iyiliği
emretmek ve kötülükten sakındırmak
hususunda aciz bir durumdadır. Bu
acizlik adeta tabiat hâlini almıştır.
Halkımızın kusur ve noksanı, ayan-ağa-bey takımının ahlak fesadına mübtela olması karşısında ulema kürsüde
hakikati söylemeye çekinmektedir.
Vâizlere söz söyletmeme kabalığımız
bir asır öncesinden beri devam etmektedir. Zulümden bahsederse âmiri
gücendirmiş, sahtekârlıktan bahsetse
zengini gücendirmiş ve kızdırmış
olacak vâiz bunun yerine ha bire nafilelerden bahsedip durmaktadır. Hal
böyle olunca zillet kaçınılmaz olmuştur. Bugün içinde yuvarlandığımız
felaketlerin asıl sebebi hakikati söyleme korkusudur.
Bugün yuvarlanmakta olduğumuz
felaket uçurumu mazlemdir, istikbal
karanlık bir gece gibidir. Bunun için
ahvâl-ı sâbıkamızı unutarak ahvâl-ı
âtîmizi düşünmeye mecburuz. Eğer
ahvâl-ı sâbıkamızı taaddüd edecek
olursak yalnız İslâmlara kusur isnâd
etmekle işimiz doğrulmayacak. İslâmlardan birçok adamlar iyiliklerde
bulunduğu gibi kötülüklerde de bulunmuştur. Elhamdüllilah, eğer basiret
gözüyle bakacak olursak eslâfımızın
pek çok âsârını görürüz.
Avrupa’da hükümetin bir mektebi varsa ahalinin yirmi mektebi vardır, orada
ahali hükümetten beklemez. Biz Rusya
Müslümanlarında Rus devletin bütün
engelleme çabalarına rağmen kurduğumuz mektebler (on bin civarında)
sizinkilerden (Osmanlı memleketi) fazladır. Oysa bütün dünya Müslümanları
size bakıyor, hilafet makamı etrafında
istikbâl arıyor. Hilafet biterse, dünya
Müslümanlığı perişan olur.
Aramızdaki uhuvveti te’kid etmeliyiz.
Bunun için ulema rehber olmalıdır.
Halbuki ulema fakr u zaruret içinde
yuvarlanıp gidiyor. Bunları düşünecek
adamlar yok. Bir millet eğer ulemasına
itibar etmezse o ulema ne olur? Ulema
münkariz olursa o milletin hali ne olur?
Bugün devlet-i âliyye idaresindeki gayr-i Müslimlerin kaffesi çalışırlar, ricâl-ı
ruhaniyetlerini o kadar tekrîm ederler
ki maişetleri için onları düşündürmezler. Elbette zamanlar tağyir etmekte,
değişmektedir. Bugün görüyoruz:
Yirmi sene önce işe yarayan adamlar

Abdürreşîd İbrahim, Japonya'da konuşurken

bugün işe yaramıyor yahud yirmi sene
önce okunan dünyevî ilimler bugün bir
menfaat temin edemiyor. Zaman bir
kararda durmaz.
Müslümanları öz kardaş; gayrimüslimleri de samimi vatandaş bilerek;
şirketler teşkil ederek, fabrikalar açarak, ticarethâneler tesis ederek; tarlalarımızda âlât-ı cedîdeyi tatbik ederek
hânelerimizi tanzime, sokaklarımızı temizliğe, medreselerimizi imara çalışırsak, İslâmiyet yine eski şaşaalı, şevketli
zamanını bulur. İslâmı bu inkırazdan
kurtarabiliriz. Biz, bir zamanlar neydik! Himalaya eteklerinden yükselen
Allahü ekber sadası Atlas dağlarına aks
ederdi. Fakat kadrini bilemedik, gurur
geldi, adaletsizliklere başladık. Zevk ü
safaya daldık.
Yâ ölüm, Yâ intibâh!
Peygamber: “Hiçbir vakit o ümmet
helâk olmaz ki evveli ben, ortası mehdi, âhiri İsa’dır. Kelime-i İslâm bütün
cihana intişar edecektir” demiştir. Yine
de yatmak olamaz (nasıl olsa helak ol-

mayacağız rahatlığıyla). Çalışmayı terk
etmek katiyyen câiz değildir. İnsana,
çalışmasından başka bir şey yoktur.
İslâmın şartlarından iki tanesinin
(zekât ve hacc) doğrudan dünya malına bağlı olduğunu unutmayalım, zengin olmaya çalışalım, çalışmak ibadettir. Geçim için kazmayı vurdukça sevab
kazanır Müslüman.
Ferâizi bırakıp da nevâfil ile iştigal
etmeyin.
Basiret gözlerimiz açılsın!
Millet cehaletten kurtarılsın!
Kurtulmak için çalışmayı da Cenâb-ı
Hakk cümlemize nasib eylesin!
Şu niyet-i hayr üzere cümleden bir
Fatiha...”
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Mustafa Özçelik / Eğitimci, Yazar ve Şair

Çok Yönlü Bir
Osmanlı Âlimi

Bursalı
Mehmed
Tahir
“Bursalı Mehmed Tahir
bey, Türklerin en büyük
kitabiyât âlimidir.”
M. Fuad Köprülü

B

ir ilim, irfan, kültür ve sanat
şehri olan Bursa’nın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden
biri de bu şehre mensubiyetini ifade etmek için adına daima “Bursalı” sıfatını ekleyerek bu
şekilde tanınmak/bilinmek isteyen
Bursalı Mehmed Tahir Efendi’dir.
O da son dönem pek çok Osmanlı
müellifi gibi çok yönlü bir şahsiyettir.
Zira karşımızda bir ordu mensubu
olmasının yanı sıra hem âlim hem
şair hem de sufi olan bir isim vardır.
İşte onun bütün bu yönlerine temas
etmeden önce kısaca da olsa biyografisini hatırlayalım.
Bursalı Mehmed Tahir, 22 Kasım
1861’de Bursa’da doğdu. Babası
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Bursa Belediyesi kâtibi Rifat Bey’dir.
Öğrenim hayatı Bursa’da başlar.
İlkokul öğreniminden sonra Mülkiye
Rüşdiyesi’ne, ardından Bursa Askeri İdadisi’ne devam eder. Harbiye
tahsilinden sonra piyade teğmeni
olarak Manastır ve Selânik bölgesinde
bulunan Üçüncü Ordu’da görev alır.
Manastır Askerî Rüşdiyesi’nde coğrafya, tarih ve Türkçe öğretmenliği,
Üsküp Askerî Rüşdiyesi’nde coğrafya
öğretmenliği, Manastır Askerî Rüşdiyesi’nde müdürlük yapar. Siyasi faaliyetlerle de ilgilenir. Selanik’te kurulan
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin, daha
sonra Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin
içinde bulunur. Bu durum görevinden
alınmasına neden olur. Daha sonra
İzmir’e atanır. Görevine orada devam
eder. İttihat Terakki cemiyetiyle de
münasebetleri olmuştur. 17 Aralık
1908’de İttihat Terakki Fırkası’ndan
Bursa Milletvekili seçilir. Bir süre
Harp Dairesi Muhakemat üyeliği
yaptıktan sonra 24 Ocak 1914’te yarbaylıktan emekli olur. Kalan ömrünü
İstanbul kütüphanelerinde araştırmalar yaparak geçirir. Siyasette Türkçü
düşünceyi benimseyen yazar, Türk
Derneği kurucu üyeliği, Türk Bilgi
Derneği üyeliği de yapar. Topkapı Sarayı Kütüphanesi müdürlüğü görevinden sonra onu Tetebbuât-ı İslâmiyye
ve Milliyye Encümeni’nin on dört
fahri üyesinde biri olarak görürüz. 28
Ekim 1925’te İstanbul’da vefat eder.
Aziz Mahmud Hüdai Dergâhı Haziresi’ne defnedilir.

Osmanlı Müellifleri’nin I. cildinin kapağı
(İstanbul, 1333)

İlmî Şahsiyeti

Bursalı Mehmed Tahir’in kim olduğunu bu kısa biyografi ile sınırlayamayız
elbette. Onu anlatmak için az önce
de söylenildiği gibi sufi ve şair gibi
sıfatlar da eklemeliyiz ama en çok
öne çıkan tarafı elbette biyografi ve
bibliyografya âlimi olmasıdır. Onun
bu ilgisinin oluşmasında ise resmi
öğretiminin yanı sıra Halaçoğlu
Medresesi hocalarından Niğdeli Hoca
Ali Efendi’den aldığı özel dersler ile
tarihe ve edebiyata meraklı babasının telkinleri etkili olmuştur. O, bu
anlamda geçmişin araştırılmasını çok
önemli ve gerekli görerek bu konuyu
hayatının gayesi haline getirmiş ve
bütün bir ömrünü bu işe adamıştır.
Bu yüzden kendisi Köprülü’nün ifadesiyle “Türklerin en büyük kitabiyât
âlimi” kabul edilmektedir. O, bu sıfatı
elbette hak etmektedir.
Burada ondan önce bu sahada hiç

Bursalı Mehmed Tahir’in el yazısı
(Fâtih Kerimof, İstanbul Mektubları,
Orenburg 1913, s. 438)

eser verilmedi mi, gibi bir soru akla
gelebilir. Osmanlı döneminde bu
anlamda elbette eserler vardı. Ama
bunlar vakfiyelerden ve kütüphane
defterlerinden ibaretti. 15. yüzyıldan
itibaren ise el-Bistâmî, Molla Lutfî,
Taşköprîzâde Ahmed Efendi, Kâtip

Türkler’in Ulûm ve Fünûna
Hizmetleri’nin kapağı (İstanbul, 1314)

Çelebi gibi isimler kitabiyat konusunda önemli isimler olarak karşımıza çıkarlar. Yine bu anlamda son
dönemde Muallim Naci, Faik Reşad
gibi isimleri anabiliriz. Ama bunlar
Batı’da gelişen kitabiyat ilmi karşısında yeterli değildi. İşte o, bütün
mesaisini bu işe ayırıp biyografi
ve bibliyografya alanında çalışarak
Osmanlı müelliflerini unutulmaktan
kurtarmış, onların kültür hayatında
tanınmalarını sağlamıştır.
Onu böylesi bir işe yönlendiren asıl
sebep ise bazı yerli ve yabancıların
“Osmanlı tarihinde şiirden başka ne
var ki... İlim, fen adına kimse yok.”
şeklindeki eleştirileridir. Meselâ, bir
Alman oryantalistin “Siz bilmem ne
gibi delillerle ilim ve kültür kabiliyetinizden dem vuruyorsunuz? Sizde
yetişmiş bir şey varsa, o da birkaç
efail ve tefailci şairdir!.. Hani eser sahibi ilim ve fen adamlarınız nerede?”
yolundaki bilgisizce paylamasına maruz kalmış, yine bir mecliste “Bizden
önce gelip geçmiş olanların idareye,
siyasete ve sosyal konulara dair
eserlerine rastlanmaz!..” denilmesi
kendisini çok etkilemiştir. Tahir Bey,
bu eleştiriler üzerine “Türklerin -bazı
bilgisiz yahut garazkâr kimselerin iddia ettikleri gibi- cahil, medeniyetsiz
bir ulus değil; ilim, fen ve sanatların
hemen hemen her sahasında sayılamayacak kadar çok ve değerli eserler
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vermiş; hem İslâm medeniyetine hem
de bütün insanlığa büyük hizmetleri
geçmiş bir millet olduğunu ortaya
koymak için Türkistan’da yetişen
ârifler, şeyhler ve müfessirlerin kısa
biyografilerinden sonra, Türklerden
yetişen hadis, kelâm, fıkıh âlimleri,
edipler, divan sahibi meşhur şairler,
filozoflar, tabipler, astronomi, matematik, tarih ve coğrafya bilginleri
hakkında” bilgi veren eserler yazarak
bu iddiaları boşa çıkarmıştır.

Tasavvufi Şahsiyeti

Bursalı Mehmed Tahir’in bir önemli
özelliği de sufi olmasıdır. Bu ilginin
oluşmasında en önemli sebep, tasavvufi ilgileri olan bir aile ortamında
yetişmesidir. Hem babası hem de
annesi Nakşibendiliğe müntesiptir.
Evlerinde babasının buraya gelen
derviş dostlarıyla devamlı olarak
tasavvufi sohbetler yapılmaktadır. Bu
yüzden genç yaşlarında tasavvufa ilgi
duymuş, 1880’de Harbiye’ye girdiğinde İstanbul’da olmak onun, tekke
muhitleriyle daha yakın münasebet
kurmasını sağlamıştır. Tasavvufa
olan ilgisi onu, aynı zamanda meşhur
mutasavvıfların hayatlarını araştırmaya da yöneltmiştir. Muhyiddîn-i
Arabî’ye derin bir muhabbet besleyen
yazarın, Rüşdiye ve İdâdîye yıllarında
tasavvufa ilgisi daha da artınca bir
mürşid arayışına girmiş ve bir süre
bir dergâha devam etmiştir. Fakat o
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dergâhın şeyhinin sohbeti onu tatmin
etmemiştir. Zira o, Muallim Vahyî’nin
ifadesiyle “Mektepte okuduklarına
hiç de yabancı olmayan, Muhyiddîn
gibi eserleri olan, zühd ve takvâsında
riyâ ve bürûdet değil, ihlâs ve hikmet
bulunan, gönle ferahlık veren, hayatın
her türlü gam ve kederini unutturan,
kendine karşı bir arkadaş refâkat ve
meşvereti, bir ana rahm ve şefkâti,
bir baba himâyet ve sahâbeti, bir
muallim tecrübe ve ma’rifeti, babasında aynı gördüğü Müslüman sıdk
ve istikâmeti taşıyan bir şeyh arayışında idi.” Uzun arayışlardan sonra
böyle birini bulur. Bu zat Tibyânü
Vesâili’l-Hakâik müellifi Harîrîzâde
idi. Zaten kitabiyata alakası da bu
tanışmayla bir şekil ve anlam kazanır.
Zira bu isim, aynı zamanda bir kitabiyatçıdır ve Tarikatlar Kamusu adlı
bir eseri bulunmaktadır. Ancak bu iki
ismin münasebeti uzun sürmez. İki
sene devam eden bu yakın ilişki, 15
Eylül 1882 tarihinde hocasının beklenmeyen vefatı ile son bulmuştur. Bu
durum onu çok üzer. Manastır’a tayini
çıkınca hocasının hocası olan Muhammed Nûru’l-Arabî’ye intisap eder.
Bir süre sonra ondan icazet alır. 12
Ocak 1888 tarihinde şeyhinin vefatı
esnasında artık bölgede Melâmîliğin
önde gelen isimlerinden birisi olur.
Mektep hocalığı ile tekke mürşidliğini
birlikte devam ettirir. O artık bir Melami şeyhidir. İlginç olan tasavvufta

Bursalı Mehmed Tahir

farklı bir yol olan Nakşî-Melâmî neşveşini taşımasıdır. Bu durumu bir muhammesinde “Nakşibend sûretteyiz;
lâkin Melâmî meşrebiz / İsm-i zâtı
her nefes tekrar eden hak mezhebiz.”
şeklinde belirtir. Onun tasavvufla ne
kadar iç içe olduğu eserlerinden de
bellidir. Zira bunların büyük bir bölümü Aziz Mahmud Hüdâyî, Niyazî-i
Mısrî, İsmail Hakkı Celvetî, Karabaş-ı
Velî, Abdullah Salâhî Uşşâkî, mürşidi
Harîrîzâde gibi tasavvufi şahsiyetlerle
ilgilidir. Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i
Arabî ve Hacı Bayrâm-ı Velî, İsmail
Hakkı el-Celvetî için ise müstakil
kitaplar neşretmiştir.

Bursalı Mehmed Tahir'in kabri, Aziz Mahmud Hüdai Camii Haziresi, İstanbul

Yunus Emre ile de İlgilendi

Eserleri

Bursalı Mehmed Tahir, tasavvufi
şahsiyetlere olan ilgisi onun Yunus
Emre’yle de ilgilenmesini sağlamıştır.
Aydın Vilâyetine Mensub Meşâyih,
Ulemâ, Şuarâ, Müverrihîn ve Etibbânın
Terâcim-i Ahvâli adlı eserinde Yunus
Emre’ye dair detaylı bilgiler yer almaktadır. Bir fikir vermesi açısından
şu satırları buraya alalım: “Âşık Yunus
Emre, zümre-i ehl-i turuk miyânında
aşkıyla, ihlâsıyla, irfânıyla, mücahedesiyle meşhur bir zat-ı kerametsimât
olup Terceme-i Şakâyık nakline göre
Bolu sancağından Sakarya nehri sevâhilindendir. O havalide seccâdenişîn
irşâd ala rivayeti’l-a’mmi Tapduk
Emre namında tarîkat-ı Kadiriyye
ricâlinden bir zata intisâb ederek
vâsıl-ı merâtib-i âliye oldu. Tevâtüren
nakl olunduğuna göre esnâyı seyrü
sülük ve mücahedesinde mensûb olduğu dergâha sırtıyla getirdiği odunlar içinde -bu dergâha eğrilik girmez
diyerek- eğri bir odun bulunmamıştır
ki maddî dahi sıdk u ihlasın kemalına
dâldır. Matbu dîvân-ı ilâhiyyâtı, ilahiyyât-ı ârifânelerinin kâffesini havî değildir. Mahza tab’ına himmet olunan
bu nüsha taalluk-ı küllîsi dolayısıyla
ilm-i tasavvuf noktasından bi’l’vücûh
haiz-i ehemmiyet olduğu gibi eş-âr-ı
Osmanîyye’nin tarih-i edvân noktasından dahi kıymetdârdır.”

Mehmed Tahir Bey, hayli velud bir
kalem olarak karşımıza çıkar. İlk eseri
Türklerin Ulum ve Fünuna Hizmetleri (1897)’dir. Onu Terceme-i Hâl ve
Fezail-i Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi
(1898) kitabı takip etmiştir. Sonrakiler Kibar-ı Meşayih ve Ulemadan
On İki Zatın Teracim-i Ahvâli (1899),
Meşayih-i Osmaniye’den Sekiz Zatın
Teracim-i Ahvâli (1900), Ulema-yı
Osmaniye’den Altı Zatın Terceme-i
Hâli (1903) adını taşır. Daha sonra ise
Osmanlı Müellifleri’nin öncüsü sayılan
Manastır’a Mensup Meşâyih, Ulemâ ve
Şuarânın Terâcim-i Ahvâli adlı eseri
takip eder. Diğer eserleri ise şunlardır: Müverrihîn-i Osmâniyye’den Âlî
ve Kâtip Çelebi’nin Terceme-i Hâlleri
(1904), Aydın Vilâyetine Mensub
Meşâyih, Ulemâ, Şuarâ, Müverrihîn ve
Etibbânın Terâcim-i Ahvâli (1906),
Ahlak Kitaplarımız (1907), Hacı Bayrâm-ı Velî (1911), Siyasete Müteallik
Âsâr-ı İslâmiyye (1911), Mevlânâ eşŞeyh İsmail Hakkı el-Celvetî (Kuddise
Sırruh) Hazretlerinin Muhtasaran
Terceme-i Hâlleriyle Matbû’ ve Gayr-ı
Matbû’ Âsârını Hâvî Risâle (1913),
Kâtip Çelebi (1913), Menâkib-i Harb
(1914), İdâre-i Osmâniyye Zamanında Yetişen Kırım Müellifleri (1919),
Menâkıb-ı Şeyh Hâce Muhammed
Nûru’l-Arabî ve Beyân-ı Melâmet ve
Ahvâl-i Melâmiyye. Yazarın ayrıca
Menâkıb-ı Şeyh Hâce Muhammed
Nûrü’l-Arabî ve Beyân-ı Melâmet ve
Ahval-i Melâmiyye, Hasaneyn Hakkında Şeref-vârid Olan Ehâdîs-i Şerîfe
ve Tercümeleri, Fezâil-i İmâm-ı Ali
Hakkında Şeref-vârid Olan Ehâdîs-i

Şairliği

Bursalı Mehmed Tahir, babası gibi
şiirle de meşgul olmuştur. Bir divançe
oluşturacak hacimde şiirleri bulunmaktadır. Bunlar daha çok tasavvufi
muhtevadadır. Bir örnek olarak gönül
redifli şiirini buraya alıyoruz.

“Gâh rahîk-i neşve-i tevhîde meclâdır gönül
Gâh safâ-yı zevk-i vahdetle mücellâdır gönül
Âsumânı feyz-i irfanda demâdem seyreder
‘Len terânî’ mazharı mestana Musa’dır gönül

Çok mudur söylerse bangi ‘Lâ uhibbü’l-âfilîn’
Mazhar-ı feyz-i Muhammed, nûr-ı mevlâdır gönül
‘Semme vechullah’a masdar Ka’be-i Rahmân’dır
Berkuru nûr-ı ilâhî, Arş-ı a’lâdır gönül

Sırrının idraki ancak keşf ü zevke münhasır
Bu sebepten hallolunmaz bir muammadır gönül
Münkeşif olmaz rüsûm erbâbına Tâhir bu râz
Neşveyâb-ı sehve-i nûr-ı tecellâdır gönül”

Şerîfe ve Tercümeleri, İmam Süyûtî’nin el-Ehâdîsü’ş-şerîfe fi’s-saltanati’l-münîfe Risâlesinin Tercümesi,
Mecmua-ı Durûb-i Emsâl-i Arabiyye ve
Fârisiyye, Mir’ât-ı Bursa adlı basılmamış eserleri de bulunmaktadır.

Şaheseri: Osmanlı Müellifleri

Mehmed Tahir’in bütün eserleri kıymet taşımakla birlikte adı anıldığında
akla gelen ilk eseri Osmanlı Müellifleri adlı üç ciltlik çalışmasıdır. (19151920-1922-1924) yıllarında üç cilt
hâlinde basılmıştır. Yirmi beş yıllık
bir çalışmanın ürünü olan bu eser,
adından da anlaşılacağı gibi, Osmanlıların ortaya çıkışından yirminci asrın
ilk çeyreğine kadar gelen ve kitap telif
etmiş olan mutasavvıf, âlim, şair, edip,
tarihçi, tabip, matematikçi ve coğrafyacıların kısa biyografileriyle eserlerine dair bilgileri ihtiva etmektedir.
Bu yüzden eser, “Meşayih”, “Ulemâ”,
“Şuarâ ve Üdebâ”, “Müverrihîn”,
“Etibbâ, Riyâziyyûn”, “Coğrâfiyyûn”
olmak üzere yedi fasıl olarak düzenlenmiştir. Eserde bin altı yüz doksan
bir Osmanlı müellifi ele alınmıştır.
Osmanlı Müellifleri, çeşitli sebeplerden ileri gelen bazı eksiklik ve yanlışlarına rağmen hâlen sadece tasavvuf
alanında değil; fıkıh, edebiyat, tarih,
coğrafya ve matematik gibi muhtelif birçok alandaki araştırmacıların
çalışmalarında önemli bir başvuru
kaynağı olarak görülmektedir.
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Bir Edebiyat Mekânı Olarak

Bursa Eğitim Enstitüsü

Ülkemizin ilk açılan Eğitim
Enstitüleri’nden biri olan
Bursa Eğitim Enstitüsü; gerek kadrosundaki edebiyat
öğretmenleriyle gerekse
talebe olarak bu okulda
yetişen edebiyatçılarla
Bursa’daki ilgi çekici
edebiyat mekânlarından
biri hâline gelmiştir.

Ü

lkemizde 1926 yılında ortaokullara öğretmen yetiştirmek
üzere açılan Orta Muallim
Mektebi daha sonra “Eğitim Enstitüsü” adını almıştır. Hızla
yaygınlaşan Eğitim Enstitüleri yurdun
muhtelif yerlerinde açılmıştır. Bunlardan biri olan Bursa Eğitim Enstitüsü
de 1958 yılında dönemin Millî Eğitim
Bakanı yazar-eğitimci Celâl Yardımcı
(1911-1986)’nın katıldığı bir törenle
öğretime başlamıştır. Başlangıçta
Altıparmakta bulunan Haşim İşcan
İlkokulu’nda (bugünkü Osmangazi
Kaymakamlık binası) tedrisata başlayan okul, 1964 yılında Ertuğrulgazi
Mahallesi’ndeki binalarına taşınmıştır. Başlangıç yıllarında okula sözlü ve
yazılı sınav ile kabul edilen öğrenciler,
1978’den itibaren merkezi üniversite
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Bursa Eğitim Enstitüsü'nün ilk binası

sınavı ile alınmaya başlamışlardır.
1980’de kapatılan Bursa Eğitim
Enstitüsü 1981’de Yüksek Öğretmen
Okulu olarak yeniden yapılandırılır.
Bu yapı da 1982’de Eğitim Fakültesi
adı altında Bursa Uludağ Üniversitesi
bünyesine katılır. Tespit edebildiğimiz okul müdürlerini anarak tarihçe
faslını tamamlayalım: Dr. Halis Özgü
(1909-1982), Adil Ural, Turan Birinci,
Kemal Onur, Yusuf Ziya Beyzadeoğlu
(1925-2006), Himmet Coşkun Çakır
hocalar değişik dönemlerde okulun
müdürlüğünü yapmış, çoğu kalem
sahibi şahsiyetlerdir.
Bursa Eğitim Enstitüsü’nün kurucu
kadrosundan ilk müdürü olan Dr.
Halis Özgü, çok değerli bir eğitimci
ve yazardır. Okulun daha sonraki
müdürlerinden öğretmen-yazar Yu-

suf Ziya Beyzadeoğlu’na da bilhassa
değinmek isterim. Bu değerli eğitimci
1956-1960 yılları arasında Kıbrıs
Magosa Namık Kemal Lisesi’nde
vazife yapar. Orada bir Namık Kemal
Müzesi’nin kurulmasına ön ayak olur.
Ayrıca Namık Kemal dergisini yayımlar. Ankara’da yayımlanan Hisar dergisinde yazdığı eğitim-kültür ağırlıklı
yazıları ile dikkat çeker. Müdürlüğünü
üstlendikten sonra Bursa Eğitim Enstitüsü’nün gelişmesine katkı koyar.
Ülkemizin ilk açılan Eğitim Enstitüleri’nden biri olan Bursa Eğitim
Enstitüsü; gerek kadrosundaki edebiyat öğretmenleriyle gerekse talebe
olarak bu okulda yetişen edebiyatçılarla Bursa’daki ilgi çekici edebiyat
mekânlarından biri hâline gelmiştir.
Yetenekli öğrenciler zaman içinde

iyi birer şair ve yazar olmuşlardır.
Okulun yayın organı Alkım dergisi ve
okul öğrencilerinin bağımsız olarak yayımladıkları Bursa’da Zaman
dergisi de bu okul çevresinin edebî
verimlerini bilinir kılmada önemli
işlevler görmüştür.
Bursa Eğitim Enstitüsü’nün yayın
organı olarak çıkan aylık sanat, bilim
ve eğitim dergisi Alkım’ın ilk sayısı 15
Nisan 1968’de yayımlanır. Sahibi ve
sorumlu müdürü -aynı zamanda okul
müdürü de olan- Turan Birinci’dir.
İkinci hamur gazete kâğıdına basılan
dergi, kırk üç sayı, aylık olarak yayımlandıktan sonra, 15 Kasım 1971’de
çıkan kırk dördüncü sayısıyla üç
ayda bir yayımlanmaya başlar. Tarih,
sanat, edebiyat, eğitim konularında
çeşitli yazılarla öğretmen ve öğrencilerin şiirlerine yer verilen Alkım’da
okulun öğretmen şairlerinden Ahmet
Miskioğlu, Mustafa Şen, Ökkeş Önemli
ve Ayla Tutanak’ın şiirleri yayımlanmıştır. Dergide yazıları yayımlanan
okulun öğretmen edebiyatçıları
arasında göze çarpanlar ise Mehmet
Aydın (1923-2016), Muammer Akça,
Hilmi Serim, Sayhan Etik, Aysel Soyer,
Mazhar Kükey, Süreyya Beyzadeoğlu, Muzaffer Kamadan ve Sabit
Bayıldıran’dır. Gülderen Ergindemir,
Ayten Birinci, Hatice Bike, Nurhan
Özyaroğlu ve Rahmi Mirasçı da
dergide çevirileri ile yer alan okulun
öğretmen yazarlarıdır. Bursa Eğitim
Enstitüsü’nde yukarıda adı geçen
öğretmen yazarların yanı sıra Yusuf
Ziya Beyzadeoğlu, Ahmet Uysal, Hasan Çebi, Behçet Dede, Metin Karaörs,
Hanefi Yontar vb. şair-yazar hocalar
da görev yapmışlardır. Okul “Eğitim
Fakültesi”ne dönüştükten sonra
da Mustafa Cemiloğlu, Ali Özçelebi,
Ramis Dara, Serdar Ünver, Melih Elâl,
Coşkun Ak vb. şair-yazar “edebiyatçı
hocalar” da bu eğitim yuvasının bir
edebiyat mekânı olarak anılması geleneğine katkı koymuşlardır. Günümüzde Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi’nin değerli öğretim üyesi
kadrosuyla süren bu gelenek de çok
yetenekli öğrencileri edebiyat hayatına hazırlamış ve hazırlamaktadırlar.
Bu kısım başlı başına ayrı ve müstakil
bir yazı konusudur.
Bursa Eğitim Enstitüsü’nün bazıları ileride tanınmış edebiyatçıları
olacak öğrenci şair ve yazarları da şu
isimlerdir: İbrahim Kaynar, Turgut Çelik, Mahmut Alptekin, Kamil
Toygar, Yaşar Çağbayır, Müslüm Çelik,

Öğrenciler bayram töreninde (en sağda Yaşar Çağbayır)

Alkım dergisi

Bursa'da Zaman dergisi
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Yusuf Ziya Beyzadeoğlu

Mehmet Aydın

Oyhan Hasan Bıldırki

38 Bursa Günlüğü

İsmail Yılmaz, Alaaddin Korkmaz,
Seyyit Nezir, Ali Erdal, Kemal İmer,
İlker Orhan Gürsel, Ali Akmanlar,
Kadri Toptan, Oyhan Hasan Bıldırki,
Sedat Şirikçi, Abdullah Parlak, Necati
Karaçay, Olcay Narmanlıoğlu, Burhan
Mendi, Nejla İnce, Dizdar Karaduman,
Mustafa Asoğlu, Yusuf Yeğman, Ahmet Cengiz, Sebahattin Canbazoğlu,
Cengiz Okat, Erol Özadalı, Mehmet
Karınca, Ahmet Ersönmez, Özkan Yalçın, Mücahit Koca, Şengül Uğur, Hüseyin Altan, Beşir Ayvazoğlu, Durmuş
Şahin, Mehmet Aydemir, Süleyman
Coza, Muzaffer Gültekin, Orhan Ayvacı, Numan Kartal, Aykan Uzoğuz, Nail
Tan, Servet Somuncuoğlu, Bekir Kara,
Dilruba Nuray Erenler, Şaban Yalazı,
Ahmet Tüzün, Feyzi Ülgü, Mustafa
Yıldız, Raif Kaplanoğlu, Özgür Özenir,
Mustafa Özçelik vb.
Turan Birinci’den sonra okul müdürlüğünü yürüten Kemal Onur, Yusuf
Ziya Beyzadeoğlu, Himmet Coşkun
Çakır Alkım dergisinin sahip ve
sorumluluğunu üstlenirler. Derginin
logosu elli altıncı sayıdan itibaren
değişikliğe uğrar. Alkım’ın yayımına
-muhtemelen altmışıncı sayı civarında ve Eğitim Enstitüsü’nün çalkantılı
günlerinde- 1978’de son verilir.
Bursa Eğitim Enstitüsü’nden neşet
eden bir başka edebiyat dergisi de
Bursa’da Zaman’dır. Bursa Eğitim
Enstitüsü Talebe Cemiyeti’nin “fikir,
sanat, gençlik ve haber dergisi” olarak
çıkardığı bu dergi, Haziran 1969-Kasım 1969 tarihleri arasında altı sayı
yayımlanmıştır. Derginin sahipliğini o
dönemin Bursa Eğitim Enstitüsü Talebe Cemiyeti Başkanı Alâeddin Korkmaz, yayın müdürlüğünü ise yine o
dönemde aynı okulun Kültür Kolu
Başkanı olan Oyhan Hasan Bıldırki
yapmıştır. Yazı Kurulu ilk beş sayıda
Abdullah Parlak, Oyhan Hasan Bıldırki, Ali Akmanlar, Alâeddin Korkmaz,
İbrahim Özen, Selahattin Özmen ve
Adil Yılmaz’dan oluşurken, son sayıda
Abdullah Parlak ile İbrahim Özen yazı
kurulunda yer almamışlardır.
Bursa’da Zaman’da, Tarık Buğra, Cahit
Gültekin, Ali Akmanlar, Feyzi Ülgü,
Fehim Özdoğan, Oyhan Hasan Bıldırki, Abdullah Parlak, Süleyman Hayri
Bolay, Selahattin Özmen, Alâeddin
Korkmaz, Adil Yılmaz, Gülten Beşirli
Bekiroğlu, Hüseyin Özkan, Ahmet Ali
Keklik ve Kurtman Sağdıç’ın yazılarına; Alâeddin Korkmaz, Cevat Tuna
Menlioğlu, Necdet Kür Şad, Basri

Alaattin Korkmaz

Özkan Yalçın

Nadir Ülker

Goçul, Oyhan Hasan Bıldırki, Ali Akmanlar, Nadir Ülker, Nükhet Kalhan,
Mümtaz Niyazi Baysan, Mustafa Anık
Oğuzhan, Selahattin Hazinedar ve Y.
Yılmaz Güney’in şiirlerine yer verilmiştir. Y. Yılmaz Güney 1997’de yayımladığı şiir kitabına adını veren “Sonsuz
Bekleyiş” şiirini ilk kez 1969’da
Bursa’da Zaman’da yayımlamıştır.
Bursa’da Zaman’ın ikinci sayısı
(Temmuz 1969) dergi çevresindeki
öğrencilerin 17 ve 18 Mayıs 1969
tarihlerinde Bursa Ahmet Vefik Paşa
Devlet Tiyatrosu’nda sahneledikleri Tarık Buğra’nın oyunu “Ayakta
Durmak İstiyorum” için düzenlenen
özel bir sayı olarak yayımlanmıştır.
İstanbul Şehir Tiyatrosu aktörlerinden Yalçın Akçay’ın mizansenlerini
yaptığı oyunu Alâeddin Korkmaz
yönetmiş, dekorları da Uzay Gedikli
yapmıştır. Oyunda yer alan öğrenci
sanatçı kadrosu şu isimlerden meydana gelmiştir: Muallâ Özbay, Adil
Yılmaz, Alâeddin Korkmaz, Oyhan
Hasan Bıldırki, Hamdi Ünlü, Saniye
Kırayoğlu, Müjgân Gündüzsever, Nail
Ataş, Hamdi Çaylı ve Sedat Şirikçi.
Derginin beşinci sayısında yayımlanan Ender Uzer imzalı bir okur
mektubu da Bursa edebiyat dergiciliğine ışık tutması açısından dikkate
değerdir. Ender Uzer’in mektubunun
özü şöyledir: “Kitapçı vitrininde
görüp elime aldığım Bursa’da Zaman
beni öylesine şaşırttı ki; sevinçten
olacak. Geç ama temiz oldu; Bursa’da
Zaman’ı bulmam. Son on senedir, Bursa’da çıkan ve onun ozanlarının, onun
yazarlarının olan bir dergisi yoktu.
Bir ara Çatı görüldü ortalıkta. Ama
maddi yoksunluk çökertiverdi Çatı’yı.
Şimdi Bursa’da Zaman var karşımda...
Ne güzel... Ah öylesine ümitlendim,
öylesine dilim tutuldu ki...”
Bu öğrenci dergisinin ilgi çekici bir
tarafı da dergiye Bursalı firmalar
tarafından verilen destek reklâmlarıdır. Şimdi nostaljik çağrışımlar yapan
Şaban Sirkeci’den Kamil Koç’a, İhsan
Şekercioğlu’ndan Şerafettin Erkoç’a,
Dilek Turizm’den Ersan İnşaat’a ve o
dönemde Hocaalizade Mahallesi’nde
bulunan Sanal Kız Öğrenci Yurdu
gibi sayılı insan ve firma bu mütevazi
gençlik dergisine katkıda bulunmuşlardır. Yüksekokul öğrencilerince
çıkarılan Bursa’da Zaman gençlik
hareketlerinin yükseldiği bir dönemde yayımlanmasına rağmen kültür
ve sanatı önceleyen tavrıyla Bursa’da
yayımlanan kültür-sanat ağırlıklı

öğrenci dergileri arasında ayrıcalıklı
bir yerde durmaktadır.
Bursa Eğitim Enstitüsü’nün 1974’te
açılan resim bölümünde de çok
değerli öğretmenlerin ve yetenekli
öğrencilerin varlığı okulu tam bir edebiyat-sanat yuvası yapmıştır. Resim
bölümünün öğretmenleri arasında
-çoğu birer sanatçı olan- Avni Yamaner, Ergun Özman, Mazlum Ümit,
Hüseyin Şirvan, Ümit Yüksel, Burhan
Kaplan, Aydınel Kaplan, İsa Sevinç,
Nuri Sezen, Eyüp Ömer Yüksel, Süleyman Çete gibi değerler yer almıştır.
Bir edebiyat mekânı olarak Bursa Eğitim Enstitüsü; unutulmaz edebiyatçı
hocaları ve yetenekli şair-yazar öğrencileriyle Bursa eğitim ve edebiyat
dünyasında çok özel bir yere sahiptir
diyerek yazımızı bitirelim.

Sabit Kemal Bayıldıran

Muzaffer Gültekin

Ahmet Uysal

Beşir Ayvazoğlu

Ali Akmanlar
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Hasan Erdem / Roman ve Hikâye Yazarı
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it gide küçülen ve gölge bir imparatorluğa dönüşen Bizans’ın
yakın bir gelecekte çökeceğine
inanan Yıldırım Bayezid, Osmanlı sancaklarını Tuna Nehri’nin öte
yakasındaki topraklarda da dalgalandırmak, Anadolu’dan gelip etrafında
toplanan ve iyiden iyiye kalabalıklaşan
Türkmen aşiretlerini Macaristan’ın geniş ve bereketli ovalarına yerleştirmek
için çalışmalara başlamıştı.
Yüzyıllar önce Kuzey Asya’dan gelip
Avrupa’da kendilerine bir yer edinen;
Almanya, Fransa ve İtalya’ya akınlar
düzenleyen, savaşçı özelliklere sahip
Macarların kralı Lajos ölmüş, yerine
kızı Maria geçmiş, iç karışıklıklar ülkeyi sarsmaya başlamıştı. Bunu fırsat bilen Napoli hanedanından Carlo hemen
harekete geçmiş ve genç kızı tahttan
indirmişti. Bunun üzerine Macar
soylularını bir araya getirmeyi başaran
Maria’nın annesi bir isyan başlatmış
ve kızını tahttan indiren Carlo’yu
öldürtmüştü ama bu sefer de Adriyatik
kıyılarında yaşayan yarı vahşi Hırvat
aşiretleri Carlo’nun intikamını almak
için ayaklanmışlar ve anne ile kızını
kaçırmışlar, anneyi öldürmüşler, Maria’yı ise rehin olarak ellerinde tutmak
için zindana kapatmışlardı.
Maria’nın nişanlısı Brandenburg Valisi
Sigismund, müstakbel eşini zindandan
kurtarmayı başarmış ve onunla
evlenerek Macar tahtına çıkmıştı.
Geniş toprakları Yıldırım Bayezid’in rüyalarına giren Macaristan, o
yıllarda Avrupa’nın ileri bir karakolu
durumunda idi. Padişahın buyruğunu
alan Osmanlı orduları Tuna bölgesine
seri hücumlar düzenlemişler, sınır
hattındaki Macar kalelerinin surları
önünde at oynatmaya başlamışlardı.
Kılıçlarının eriştiği yere, zaferi de
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Niğbolu Savaşı, 1526'da yapılmış bir minyatür

götürmesini bilen Türk akıncılarının
Bosna’ya ve Arnavutluk’a yaptığı akınlarla yerleşme suretiyle ilerlemeleri,
Boyana Nehri ve Drac Limanı’na doğru
yayılmaları Macar Kralı Sigismund’un
ve Avrupa devletlerini yönetenlerin
uykularını kaçırıyordu.
Zaferden zafere koşan Türklerle tek
başına başa çıkamayacağını bilen Sigismund, 1392 ve 1394 yıllarında Venedik
Cumhuriyeti’ne, Osmanlılarla savaşmak
için iki teklif sundu ama bu teklifleri
kabul edilmedi.
Kosova Savaşı’nın üzerinden yedi yıl
geçmişti. Osmanlıların İstanbul kuşatması beş yıldır sürüyor, Türk fetihleri
Avrupa içlerine doğru hızla yayılıyordu.
Tuna hattında Osmanlıların tehdidi
karşısında zor durumda kalan Macar
Kralı Sigismund gibi yıllardır süren
Türk kuşatmasından bunalan Bizans
İmparatoru II. Manuel de Batı’da müttefik arayışına girişmiş ve Avrupa devletleri ile diplomatik temaslar kurmuştu.
1396 yılına gelindiğinde, Avrupa’da
genel durum böyle güçlü bir ittifak için
gayet uygundu. Yüzyıl savaşlarının ilk
safhası sona ermiş, Fransa ve İngiltere arasında bir anlaşma sağlanmıştı.
Roma’daki Papa IX. Boniface ve Avignon’daki Papa (anti-papa) XIV. Benedict
Türklere karşı yapılacak böyle büyük
bir seferi destekleyici bildiri yayımlamakta gecikmemişlerdi.
Son derece faal bir Haçlı olarak çalışan
Phillippe de Mézière, İngiliz Kralı II.
Richard’a bir mektup yazmış ve Fransa
Kralı VI. Charles ile iş birliği yapması
çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya
kulak veren Burgundiya, Orleans, Lancaster dükleri yardıma hazır olduklarını bildirmişlerdi.
Aynı dönemde Macar Kralı Sigismund’un Avrupa’ya son bir çağrı yapmak için gönderdiği Gran Başpiskoposu Johann de Kanizsa başkanlığındaki
elçilik heyeti önce Venedik’e sonra
da Fransa’ya geçmiş, Fransa Kralı ile
buluşmuştu.
Bu son çağrı karşılık buldu ve Sigismund’un yönetiminde savaşmaktan
onur duyacağını bildiren milletlerden
bir ordu oluşturulmaya başlandı, Küçük
İtalyan devletleri ve Rodos şövalyelerinden yardım vaadi de alındı. Fransız
kuvvetleri, Nisan 1396’da Dijon’da
Burgundiya dükü Filip’in yirmi dört
yaşındaki oğlu Jean de Nevers komutasında toplandı. Bar dükünün oğlu
Philippe, Guy de la Trámouille, kardeşi
Guillaume, Amiral Jean de Vienne ile
Chasseron hâkimi Oudard’dan oluşan

Yıldırım Bayezid

bir danışma kurulu oluşturuldu. Daha
sonra bütün Haçlı ordusunun Buda’da
(Budin/Budapeşte) bir araya gelmesine
karar verildi.
Buda’da toplanan orduya Macaristan,
Fransa, İngiltere, Polonya ve Almanya
krallıkları ile Venedik Cumhuriyeti, Kastilya, Aragon, Norveç, İskoçya ve Rodos
şövalyeleri, Töton şövalyeleri ve Papalık
askerleri katılmış, Osmanlı Devleti’ne
karşı birleşmişlerdi.
Haçlı askerlerinin sayısı Sigismund’u
fazlasıyla memnun etmiş ve pek gururlandırmıştı ancak Türklerin savaşçı
ününü iyi bilen tecrübeli Macar Kralı,
daha ihtiyatlı ve Türk kuvvetlerinin
durumuna göre savunma stratejisiyle hareket edilmesi taraftarıydı.
Onun bu haklı düşüncesi, güçlü ve
kalabalık ordularına pek güvenen Batılı
liderler için hiç de cazip değildi; onlar,

Hıristiyanlık ve şövalyelik onuruyla çok
hızlı bir biçimde ilerlemek, Türkleri
bozguna uğratıp, İstanbul’u aşıp doğrudan doğruya Kudüs’e yürümek hayalleri kuruyorlardı.
Buda’dan yola çıkan ve asıl ağırlığını
60.000 asker ile Macarların oluşturduğu muazzam büyüklükteki Haçlı
ordusu Tuna Nehri’nin güney kıyılarını takip ederek iki koldan ilerledi,
Ortodoks Hıristiyanları yağmalayarak
Vidin’e girdiler, Hıristiyan ahaliyi serbest bıraktılar, burada bulunan küçük
bir Türk birliğini tamamen imha ettiler.
Sanki büyük bir zafer kazanılmış gibi
Jean de Nevers ve 300 kadar asilzadeye
oracıkta şövalye unvanı verildi. İlerleyişini sürdüren Haçlı öncüleri, az sayıda
Türk askerinin savunduğu Rahova Kalesi’ne saldırdılar ama Türklerin inatçı
direnişini kıramayıp bir türlü başarılı
olamayınca Sigismund imdatlarına
yetişerek olası bir bozgunu önledi ve
böylece kale ele geçirildi, kalabalık
düşmana karşı kaleyi kahramanca
savunan Türk askerleri acımasızca katledildi. Başarılarıyla gururlanıp şişinen
Haçlılar yürüyüşlerini sürdürdüler ve
son derece sarp bir mevkide kurulan,
Osmanlı Devleti’nin ileri kalelerinden
biri olan Niğbolu önlerine ulaşıp kaleyi
kuşattılar (10 Eylül 1396).
M.S. 629’da Bizans İmparatoru Herakleios tarafından kurulan ve Bulgaristan’daki Osma Çayı sularının Tuna’ya
karıştığı yerde bir iç liman ve müstahkem mevki olarak ün kazanan şehir,
on birinci yüzyılda bir süre Kuman
ve Kıpçak Türklerinin eline geçmişti.
1387 yılında Çandarlı Ali Paşa, Küçük

Niğbolu Muharebesi sırasında Kral Sigismund
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Niğbolu Savaşı'na ilişkin Fransız Millî Kütüphanesi Arşivi'nde bulunan bir çizim

Niğbolu’yu fethetmiş ve Bulgar Kralı
İvan Şişman’ı tutsak almıştı. Yıldırım
Bayezid, 1391 yılında Niğbolu’nun güvenliğini sağlamak için Tuna’nın karşı
yakasındaki Turnu Kalesi’ni fethetmiş
ve Niğbolu bölgesini Rumeli Beylerbeyliği’ne bağlı bir sancak yapmış, kaleyi
Eflak, Boğdan ve Erdel’e yapılacak akınlar için bir üs haline getirmiş, böylece
kale akıncı, sekban, derbent bekçileri
ve voynukları ile güçlü bir müstahkem
mevki olmuştu.
Bilindiği kadarıyla Niğbolu’nun ilk
sancakbeyi Doğan Bey’dir. Sultan I.
Murad’ın da komutanlarından olan
ve Kosova Savaşı’na da katılan, Yaralı
Doğan diye de anılan Doğan Bey, kalesinin önünde karargâh kuran, tam bir
disiplinsizlik, sefahat ve uygunsuz hareketler içindeki 130.000 Haçlı askerini
görünce hiç telaş göstermedi. Kalede
üç bin asker vardı. Yıldırım Bayezid’in
yanında birçok savaşa katılan, Kosova
42 Bursa Günlüğü

ve civarına akınlar düzenleyen, yiğitliği
ile padişahın dikkatini çeken ve Niğbolu
kale muhafızlığına atanan Doğan Bey
okçularını ve topçularını surlara yerleştirerek savunma tedbirlerini aldırdığı
sırada Fransız birliklerinin komutanı
kaleye bir elçi göndererek teslim
olmalarını istedi. Korkunç cesaretli
ve inançlı Doğan Bey’in elçiye cevabı
“Kellelerimizi verecek ama kaleyi size
vermeyeceğiz.” oldu.
Niğbolu muhafızı Doğan Bey şiddetli
bir savunma için her türlü tedbiri
alırken Osmanlı Sultanı Yıldırım
Bayezid, Haçlıların harekete geçtiği
haberini almış ve şöhretine uygun bir
hızla Anadolu’dan Rumeli’ne geçmiş,
Balkanlarda seferde olan komutanlarını da yanına çağırmıştı.
Edirne’de toplanan ordusunun başına
geçen Yıldırım Bayezid, yıldırım gibi
Tırnova’ya ulaştığında Haçlıların yiyecek tedariki için buralara gönderdikleri

kollarla karşılaştı ve bunların mühim
bir kısmını esir aldı; bunlardan geri
kaçmayı başaranlar Türklerin süratle
üstlerine gelmekte olduğunu Haçlı
komutanlarına bildirdiler ama zaferden
emin görünen komutanlar bu sözlere
hiç ehemmiyet vermediler.
Yıldırım Bayezid, Haçlıların
durumundan haber almak için Evrenos
Bey’i ileri yolladı. Evrenos Bey, Niğbolu
önlerine yaklaştığında Macar Kralı’nın
adamlarından Belgrad bölgesi Ban’ı
Johann Maroti’nin kuvvetleriyle karşılaştı. Maroti’nin görevi de tıpkı Evrenos
gibi Niğbolu’ya doğru ilerleyen Osmanlı
kuvvetleri hakkında bilgi toplamaktı.
Kılıçlar çekildi, yay kirişleri gerildi,
öncü kuvvetler arasında yapılan küçük
çarpışma her iki taraf için de kesin bir
netice alınmadan sona erdi.
Niğbolu on altı gündür nehirden ve
karadan kuşatma altında idi. Bu süre
içinde Haçlıların kaleye yaptığı saldırılar Doğan Bey ve savaşçılarının sert
direnişiyle sonuçsuz kalmıştı.
Haçlılar Niğbolu önlerinde oyalanırken
birbirlerine ziyafetler veriyorlar, Türk
ordusunun yaklaşmakta olduğuna
dair gelen haberlere kahkahalarla
gülüyor, Fransız Mareşali Busiko Türk
ordusundan haber getiren birkaç öncü
askerin kulaklarını kestiriyordu.
“Gök yıkılacak olsa mızraklarımızla
tutarız.” diyerek askerlerinin çokluğuyla böbürlenen, Osmanlıların birleşik
Avrupa ordusuna karşı çıkacaklarına,
hatta Boğazları geçmeye cesaret edeceklerine ihtimal vermeyen Haçlılar
fena yanılıyordu. Niğbolu düşerse,
Haçlıların kolayca Edirne’ye kadar ilerleyebileceğini hasap eden Doğan Bey
ve bir avuç savaşçısının şanlı direnişi
sayesinde Haçlıların Niğbolu surlarının önünde mıhlanıp kalmasından yararlanan Yıldırım Bayezid, 24 Eylül’de
Niğbolu yakınlarına geldi, ordugâhını
kurdu ve casuslarından aldığı haberlerin de yardımıyla son derece kalabalık
Haçlıların durumunu öğrendiği için
ordusunu bir saldırıya karşı savunma
planı içerisinde düzenledi.
Osmanlı ordusu sağ kolda Şehzade
Emir Süleyman ile Veziriazâm Çandarlı
Ali Paşa, Rumeli Beylerbeyi Firuz Bey,
Malkoç Bey, Timurtaş Bey; sol kolda ise
Şehzade Mustafa, Anadolu Beylerbeyi
Timurtaş Paşa, Karaman beyleri
Mehmed, Turhan, Beşir, Tâhir ve ortada
Yıldırım Bayezid’in kendisi yer almıştı.
Niğbolu Kalesi’nin güneyinde mevzilenerek hücum düzeni alan Haçlılar ise
uzun tartışmalardan sonra öncülüğü
Fransızlara vermek zorunda kaldılar.

Onları, arkasında ikinci saf olarak
Sigismund’un kuvvetleri (Macarlar,
Almanlar, Rodos şövalyeleri, Bohemya
ve Leh askerleri) izliyordu, bunların
sağ kanadında Transilvanya Voyvodası
Laczkovic, sol kanatta Eflak Voyvodası
Mirçe bulunuyordu.
Savaş ertesi gün 25 Eylül 1396 sabahı
Haçlı kuvvetlerinin saldırısıyla başladı. Türk meydan savaşı taktiğine göre
Türk ordusu hilâl şeklinde açılmış,
düşman saldırısını bekliyordu. Büyük
çapta meydan savaşı tecrübesi olmayan
Haçlılar, hilâlin iki ucu kapanınca ve
Türk hatları kıskaçlarını daraltıp kendilerini çevirmeye başlayınca şaşırdılar.
Haçlılar, sırtını Tuna’ya dayamış Türk
ordusu ile Doğan Bey’in inanılmaz
savunmasıyla düşürülemeyen Niğbolu
Kalesi arasında sıkışıp kalmıştı.
Fransız birlikleri, derinlemesine
yardıklarını sandıkları Türk saflarının
içine dalınca Macar Kralı Sigismund
durumun vahametini hemen kavramış,
askerlerini hücuma geçirmişti. Fransızlar cesur savaşçılardı ama hiçbir
Haçlı komutanında, Yıldırım Bayezid’in
askeri dehâsı yoktu. Türk Sultanı
ordusunun uzak kanatlarındaki küçük
birliklerine bile hâkimdi.
Macar askerleri devletlerinin geleceği, Hıristiyan şövalyeleri ün ve onur,
Osmanlı Türkleri ise İslamiyet’i yaymak
için dövüşüyorlardı.
Osmanlı ordusunun merkezine hücum
eden Fransız kuvvetleriyle yapılan
savaş üç saattir sürüyordu. Haçlılar, Osmanlı ordusunun sol kanadını kumanda eden Şehzade Mustafa’nın askerlerini dağıttıklarını düşündüler, tepeye
çekilen Türk askerlerinin peşlerine
düştüler ama korkunç Türk kıskacının içine düşüp kılıçtan geçirilmeye
başlandıkları anda kendilerine geldiler.
Fakat çoktan iş işten geçmişti. Bunların
birçoğu hayatını kaybetti, bir kısmı da
esir alındı. Ölenler arasında Amiral Jean
de Vienne de vardı.
Hıristiyan krallıklarının savaşçıları ancak Türkler ile karşılaştıktan sonra gerçek bir savaşın nasıl olduğunu gördüler
ve ordunun idaresini üstlenen Jean de
Nevers ile yanındaki bazı asilzadeler,
canlarını kurtarmak için silah bırakıp
teslim oldular.
Kendilerinin iki katı büyüklüğündeki
Haçlı ordusunu, aklı, yüreği ve de bileği
güçlü Türkler paramparça etmiş, Niğbolu Kalesi’nin önü cesetlerle dolmuş,
Avrupa’nın namlı şövalyeleri esir
düşmüş, Türk kılıçlarından kurtulup
kaçmayı çalışanlar Tuna’nın berrak

Niğbolu Muharebesi, 1398

sularında boğulmuştu.
Türkleri iyi tanıyan Eflak Voyvodası
Mirçe, daha savaşın ortasında Türkleri
hiçbir kuvvetin durduramayacağını anlamış, sağ kalabilen askerleri ile birlikte
savaş alanından çekilmiş ve yağız atını
Eflak’a doğru dörtnala koşturmuştu.
Dağılmış kuvvetlerini toplayan, yedek
kuvvetlerini de yanına alan ve Osmanlı merkez kuvvetlerine son bir
saldırı başlatan ama netice alamayıp
savaş meydanını Türklerin muzaffer
silahlarına terk etmek zorunda kalan
Macar Kralı Sigismund ise yanındaki
az sayıda adamıyla o sırada nehirde bulunan küçük bir yük kayığına
zorlukla binerek Tuna ağzındaki Haçlı
donanmasına ulaşmayı başarmış ve
Karadeniz yoluyla İstanbul’a gelip
oradan da Venedik’e geçmişti.
Artık Yıldırım’ın adı, dehşet içinde
kalan Tuna boylarında tek büyük
Türk olarak duyulacaktı. (Alphonse de
Lamartine)

Not 1: Aziz Suryal Atiya şöyle yazıyor:
“1396 Haçlı seferinde yola çıkan ordu,
sadece Macaristan ve Bizans üzerindeki
Türk tehdidini kaldırmak maksadıyla
hareket etmiyordu. Türkleri
Balkanlardan söküp atacaklarına, Anadolu’da bile takip edeceklerine, Osmanlı Devleti’ni yıktıktan sonra Kudüs’ü
Mısır Türk Sultanı’ndan almaya kararlı
idiler. Bu Haçlı şövalyelerinden bazıları
şüphesiz Niğbolu’dan öteye de gittiler.
Fakat bir fatih, bir halaskâr olarak değil,
köle ve esir olarak!”
Not 2: Eflak Voyvodası Mirçe, Osmanlıların savaşçı ününü iyi bildiği için biraz
da gönülsüz olarak Macarların yanında
yer aldı.
Not 3: Haçlı ordusunda bulunan ve
seferin tarihini kaleme alan Froissart’a
göre Türk egemenliğindeki bütün
topraklar fethedilecek ve sonra Suriye
üzerinden mukaddes yerlere ulaşıla-

cak, Kudüs Müslüman egemenliğinden
kurtarılacaktı.
Not 4: Yaşamı hakkında yeterli bilgi
bulunmayan Doğan Bey, 1396 yılından
sonra ölmüştür. Bursa’da bir mescid
yaptırmış, kendisi de bu mescidin
yanındaki türbeye gömülmüştür. Türbe
ve camii bugün yok iken, sadece mezarı
bulunmaktadır. Mezarının bulunduğu
alan yüzlerce yıl mahalle olarak anılmıştır. Pınarbaşı’nda bulunan Azilettin
Camii’ni yaptıran kişi de Doğan Bey’in
kardeşidir. (Bursa Kütüğü I, s. 391; Sicilli Osmani III, s. 252) (Raif Kaplanoğlu)
Not 5: Froissart’a göre Milano Dukası
Gian Galeazzo, Haçlı ittifakı hakkında
Yıldırım Bayezid’e haber göndermişti
ancak bu bilginin sıhhati şüphelidir.
Not 6: Osmanlı kaynaklarında Evrenos
Bey’in haber almadaki başarısızlığı
üzerine Yıldırım Bayezid’in bizzat gece
karanlığında kale önlerine kadar gidip
Niğbolu’daki kale dizdarı Doğan Bey ile
konuştuğu yolundaki anekdotun doğruluğu şüpheli olmakla birlikte Yıldırım
Bayezid’in cüretkâr kişiliği böyle bir
ihtimalin bütünüyle göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündürür; savaş
fetihnâmesinde de Haçlıların durumu
hakkında kale dizdarı Doğan Bey’den
haber alındığı yolunda bilgiler bulunur.
Not 7: Osmanlı kroniklerinden sadece
Tâcü’t-tevârîh’te bu son saldırı sırasında bizzat çarpışmaya giren Yıldırım
Bayezid’in bir topuz darbesiyle atından
yere düştüğü ve hizmetkârlarından biri
tarafından kaldırılıp ata bindirildiği
belirtilir.
Not 8: Niğbolu Savaşı, klasik anlamda
öğeler taşıyan ve eski Haçlı seferleri hülyalarıyla beslenmiş son Haçlı seferidir.

Kaynaklar

TDV İslam Ansiklopedisi.
Türkiye Tarihi, Yılmaz Öztuna.
Büyük Osmanlı Tarihi, İ. Hakkı Uzunçarşılı.

Doğan Bey'in mezarı, Bursa
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Tahsin Yıldırım / Eğitimci, Araştırmacı, Yazar

Nusret Safa Coşkun ile
Uludağ’da Üç Gün
Uludağ’da birkaç gün geçirmek isteyen Nusret Safa, meşakkatli yola katlanıp “dünya cenneti”ni gözüyle görmek için yolculuğun zorluğunu baştan
kabullenerek seyahate başlamıştır.

G

ünümüzde kış turizminin
önemli mekânlarından biri
olan Uludağ nerdeyse her
dönem ilgi çekmiş, birçok ziyaretçiye konak olmuştur. Gezip gördüklerini yazan birçok kalem erbabı
için göz alıcı manzarası ile bilinen
Uludağ hep dikkat çekmiştir.
Nazım Hikmet’in anlattığı Uludağ birçok yazıya konu olmuştur. Bir dönem
Türkiye’de kış sporlarına müsait yer
olmadığı düşünülürken Uludağ’ın
kayak için fevkalade bir yer olduğu
keşfedilmiş ve insanlar akın akın
buranın yolunu tutmaya başlamıştır.
Uludağ’a gidip orayı gazete sütunlarına taşıyan Nusret Safa Coşkun, Bursa
merkezden kiralanan araçla Dolubaba’ya oradan Kirazlıyayla’ya ulaşmış
buradan da yürüyerek otele ve kayak
evine varmıştır. Dönüşte ise bu
rotadan biraz farklı rota takip ederek
Elmaçukuru’ndan Karabelen’e oradan
farklı köylerden geçerek Bursa’ya
ulaşmıştır.

Nusret Safa’ya Dair

1915’te İstanbul'da doğup 1971’de
İstanbul’da vefat eden Nusret Safa
Coşkun, Numune-i İrfan Mektebi ile
Aksaray 45. İlkokulu’nda ve İstiklâl
Lisesi’nde okumuş, Hukuk Mektebi’ne
44 Bursa Günlüğü

Nusret Safa’nın gazetelerde yayımlanmış pek çok romanı; yine dergi ve
gazetelerde kalmış beş opereti, birkaç
radyofonik piyesi, sayısız röportaj,
haber ve eleştiri yazısı vardır.1

Bursa Yolunda

Nusret Safa Coşkun (Şaban Özdemir Arşivi)

kayıt yaptırsa da okulu tamamlayamamıştır. 17 yaşında Bâbıâli’ye giren
Nusret Safa; Vakit, Haber, Açıksöz,
Akın, Son Telgraf, Son Posta, Yeni
İstanbul gibi devrin önemli gazetelerinde haberler, yazılar yazmış, röportajlar yapmıştır. 1949’da iki ortakla
kurduğu Zaman adlı gazete dönemin
iktidarına muhalefet ettiği için kâğıt
bulamamıştır. 11. Dönem Erzincan
Milletvekili olarak Meclis’e giren
Nusret Safa tarih-coğrafya öğretmeni
olan Nükhet Hanım’la evlenmiştir.

Kayak yapmayı, gezmeyi sevenlerin
görmek istediği yerlerden biri olan
Uludağ’a gitmek yakın zamana kadar
meşakkatli ve külfetli bir işti. Uludağ’da birkaç gün geçirmek isteyen
Nusret Safa da bu meşakkate katlanıp
“Dünya cenneti”ni dünya gözüyle
görmek için yolculuğun meşakkatini
baştan kabullenerek yola düşmüştür.
Uludağ’a hiçbir külfete lüzum görmeden tırmanacağını düşünüp kat
edeceği 38 kilometrelik kar yoluna,
Çamlıca Tepesi’ne gezintiye giden
bir ehlikeyf kayıtsızlığı ile ayağında
rugan pabuçla düşen Nusret Safa,
Uludağ’da masal iklimine gireceğini umduğu geziye Denizbank’a ait
Etrüks vapuruna binerek başlamıştır.
Masal kadar inanılmaz, masal kadar
birbirini tutmaz, masal kadar garip
1 Nusret Safa Coşkun, Millî Bir Edebiyat
Yaratabilir miyiz?, Hazırlayan: Şaban
Özdemir, Çolpan Yayınları, Ankara,
2018, s. 1.

hadiselerle dolu bir yolculuk ve gezi
yapacağını düşünen Nusret Safa,
cennete birçok dünya zahmetlerinin pahasına girildiğini bildiğinden
Uludağ’a da zahmetler ve meşakkatlerle ulaşabileceğini baştan kabullenmiştir. Bu hislerle bindiği Denizbank
vapurunda yorgunluğunu atmak için
garsondan bir kakao istemiş, önüne
konulan fincana ilk kaşık darbesini vurduğu zaman üstü bembeyaz
kesilince fincanda ne görse beğenirsiniz? Gördüklerini o biraz da komik
bir dille şöyle anlatmıştır. “Bir sürü
kurt yüzmüyor mu üzerinde şaşırdım.
Çünkü şimdiye kadar kıymalı kakao
hiç içmemiştim. Garsonu çağırdım:
- Kuzum, bu nedir?
- Kakao efendim!
- Onu biliyorum, üstündeki lokmalar?..
Eğilip baktı:
- Kurt efendim!..
- Listede bu kıymalı kakao diye yazmıyordu.”
Dönemin en önemli ulaşım aracı olan
denizyollarındaki sıkıntılar bununla
sınırlı değildir. Vapurla yaptığı Bursa
seyahati aksiliklerle geçtiğinden
“Bazen sükût acı sözlerden daha
beliğdir.” diyerek detay vermemiş,
deniz taşımacılığında eğitimsizlik
ya da işletme eksikliğinden kaynaklı
sorunları dile getirmiştir.2 Bu sıkıntılar o dönem vapuru kullanan herkesçe yaşanmıştır. Bursa’ya gitmek için
Tophane rıhtımından hareket eden
Selim Sırrı, deniz taşımacılığının eskiye göre daha iyi olduğunu, vapurların
yenilendiğini ve bir sistem dâhilinde
işlediğini yazsa da vapurda yemek
servisinin olmamasından dolayı satıcıların gelişigüzel satışlar yapmasını
eleştirmiştir. Bundan dolayı yanlarında yiyecek getiren yolcuların yiyecek
artıklarını denize attığını yahut güvertede olduğu gibi bıraktığını gören
Selim Sırrı, tertemiz bir vapura binip
Mudanya’ya yanaşmadan vapurun
tanınmaz hâle geldiğini, o temizlikten
eser kalmadığını yazmıştır.3 Buna
benzer sıkıntılar içerisinde Mudanya’ya üç buçuk saatte varan Nusret
Safa, vapurun yavaşlığından şikâyet
ederek şöyle bir ironi yapmıştır: “Mü2 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün,
Son Posta gazetesi, s. 3070, s. 9.
3 Selim Sırrı, Bursa Yolunda Gördüklerim,
Yenigün, 4 Haziran 1931, S. 125, s. 6.

teveffa (Altay) vapuru da yarım saat
fazlasıyla giderdi. Maamafih küçük
Denizbankların amelimanda (Etrüsk)
ağabeylerine çekmesinden tabii ne
olabilir?”4 Yavaş gittiği için eleştirdiği Etrüsk vapuru dönemin en hızlı
deniz aracı olmasına rağmen satın
almalarda yaşanan usulsüzlüklerden
dolayı bu ve benzer vapurlar dönemin matbuatında olumsuz olarak yer
etmiştir.5

Uludağ’a Doğru

Mudanya’ya inen Nusret Safa Coşkun
ve diğerleri dekovil, tren karışımı
araçlara, daha sonra otomobile binip
tozlu yollardan geçerek Bursa’ya
gelmiş, burada ilk önce Parti binasında biraz soluklanmıştır. İstanbul’dan
Mudanya’ya kadar aynı araçları paylaşan insanlar aynı gaye için hareket
ettiklerinden birbirleri ile tanışmak,
4 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün,
Son Posta gazetesi, s. 3070, s.9.
5 Denizbank’ta Mühim Değişiklikler,
Haber Akşam Postası, 17 Şubat 1939, S.
2525, s. 1.

kaynaşmak için sohbeti koyulaştırmıştır. Otomobil, tozdan dilini çıkararak Bursa’ya doğru koşarken Ankara
Gazi Terbiye Enstitüsü beden terbiyesi öğretmeni, Kayakçılık Federasyonu İkinci Başkanı İlyas Sınal, dağa
hangi şartlar dâhilinde çıkabileceğini
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geçirmek için tekrar yola düşmüştür.
Oldum olası uzun otomobil yolculuğundan midesi bulanan Nusret Safa
için bir hayvan tedariki düşünülse
de bundan da rahatsız olunca tek
çıkar yol yürümek kalmıştır. Nusret
Safa’ya göre “Bursa’dan otomobile
bindik mi Uludağ’da otelin kapısındayız. Hâlbuki otomobil ancak yolun
dörtte birini çıkabiliyor. Ondan sonra
kayaklar ayağa, yürü babam yürü... O
da yürüyebilirseniz, zira kayaklar: ilk
defa kullanmak saadetine erdi iseniz,
mübarek tahta parçaları sizi huylanmış bir merkep gibi çifte ata ata geriye sürükleyebilir.”7 O dönem Uludağ’a
yol olmadığından kışın çıkmak, kayak
sporunu yapabilmek hiç de kolay
değildir. Uludağ’a otomobille çıkılabilecek en uzak noktaya gitmek için
ilk hareketten sonra verilen molada
araçtan inip ilk adımı atar atmaz, sırtı
tuşla mağlup olmuş bir pehlivan gibi
kendini yerde bulan Nusret Safa için
gezi yeni başlamış, buradan da “kaptıkaçtılara” binip yola düşülmüştür.

Karabelen Yolunda

anlatmıştır. İlyas Sınal, ülkede 1934
yılından beri önem verilen kayak
branşında takım çıkarabilmek için
çalışan önemli bir kayakçı olup Uludağ’da çeşitli kampları idare etmiş bir
kişidir.6 Nusret Safa’nın göz aşinalığı
olduğu İlyas Sınal, Bursa’nın havasını bildiğinden tedbirli davranmış,
ortama uygun bir kıyafet giymiştir.
6 Musa Ataş, Bayram Günlerinde Uludağ’da Manzara, Cumhuriyet gazetesi,
8 Şubat 1939, S. 5293, s. 8.
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Nusret Safa’nın kıyafetinin Uludağ’a
uygun olmadığını gören İlyas Sınal’ın
“Kuzum Nusret Safa, sen Bursa’ya
Uludağ’a mı gidiyorsun, yoksa Çelik
Palas’ta güvey mi gireceksin! Ayol
elbiselerin nerede?..” sorusu üzerine
“Nerede olacak üstümde. İşte golf
pantolonum, paltomu giydim. Başımda kasketim...” cevabını almıştır.
Nusret Safa’nın kıyafetinin Uludağ’a
çıkmak için uygun olmadığını söyleyen İlyas Sınal ve Bursa Dağ Sporları Kulübünün Umumi Katibi Saim
Altınok çözüm arayışına girmiştir.
Onları Uludağ’a çıkaracak araç belli
bir noktaya kadar çıktığı için yaya
olarak gidilecek mesafe için sağlam
bir ayakkabıya ihtiyaç vardır. Bunu ve
diğer ihtiyaçları da tedarik etmek için
CHP teşkilatına gelinmiştir. Uludağ’a
çıkmak için Şimal kutbuna giden Rus
keşif heyeti kadar hazırlanıldığını
gören Nusret Safa, su geçirmeyen
fermuarlı ceket, lacivert golf pantolon, dağ ayakkabısı, iki kalın yün
çorap, kukulete, gözlük, yün eldiven,
kayak, iki ucu demirli baston vesaire
ile geceyi Kirazlıyayla’daki dağ evinde

Bursa’ya kadar yaşanan sıkıntılı yolculuğun ardından Uludağ’ı bir külaha
sarılmış sarık gibi kuşatan yoldan
döne döne yükselerek seyrine doyum
olmaz manzara eşliğinde karbeyaz
mantosunu giymiş dağların arasında neşe içinde şarkılar ve türküler
eşliğinde “kaptıkaçtı” ile Karabelen’e
doğru yol alınmaktadır. Bu sırada
temiz dağ havasının verdiği etki ile
enerjileri artan kayakçılar Türkçe ve
Frenkçe şarkılar eşliğinde hareket
ettikçe acıkmış ve nevaleler ortaya
dökülmüştür. Bir taraftan müzik,
eğlence varken diğer tarafta çantalar
açılmış, cepler karıştırılıp çıkartılan
mandalinalar, portakallar, çikolatalar,
şekerler yenmeye başlanınca Nusret
Safa “Bu ne pisboğazlık yahu bayram
yerine giden çocuklara döndük!”
diyecek olmuş ancak bu sözler daha
ağızdan çıkmadan enerji veren şeker
ve şekerli yiyeceklerin bir kayakçı
âdeti, kayakçının kömürü olduğunu
öğrenmiştir. Bursa’da iken yediği
kompostonun kendisini “kömürsüz”
bırakması ihtimaline karşı kendisine
uzatılan çikolatalara ve karamellere
“rağbete mecbur” kalmıştır. Afiyetle
yenen tatlıların verdiği enerji ile
etrafı seyrederken “Kaptıkaçtı, sırtına

7 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 1,
Son Posta, 17 Şubat 1939, S. 3070, s. 9.

fazla yük yüklenmiş, arkasından mütemadiyen deyneklenen aksi bir katır
hiddetiyle homurdana homurdana
kavisleri dönü[p], ohlaya puflaya
yokuşları” tırmanırken şoförün şu
cümlesi herkesi tedirgin etmiştir:
“Buradan yukarı çıkamayız.” Şoföre,
lastiklere zincir takılması teklifini
“kim uğraşacak bu soğuk havada” diyerek söylene söylene kabul etmiştir.
Zincir takılması için “kaptıkaçtı”dan
inen kayakçıları “muzip rüzgârdan ara sıra çimdik yiyen çamların
silkinip karlarını” dökmesi ile oluşan
hafif kar fırtınası karşılaşmıştır.
Kar fırtınası “kaptıkaçtının” etrafını
sarmış, arabayı hareket etmez hâle
getirmiştir.8 Arabadan ümit kesilince
çaresiz en kısa ve yorucu olmayan
şekilde nasıl gidileceği konuşulmaya
başlanmıştır.

Mecburi Durak Karabelen
Jandarma Karakolu

Arabaya zincir takılırken oluşan kar
birikintisi sebebiyle şoförün “haydi arkadaşlar biraz itin...” demesi
üzerine herkes arabanın arkasına
dayanıp burundan ter gelene kadar
itmeye çabalasa da aracı saplandığı
kar batağından çıkarmak mümkün
olmamıştır. Tüm çabalarına rağmen
arabayı kardan çıkaramayan yolcular
İlyas Sınal’ın “Yürüyeceğiz arkadaşlar başka çare yok!” demesi üzerine
çarnaçar kayakları, eşyaları arabadan
indirip sırtlarına vurmuştur. “Demirli
sopalar elde” bir asa, ayaklarında kar
ayakkabıları “birer demir çarık” yola
revan olunmuştur. Bu hâlde masallardaki gibi az gidip uz gidip geriye dönüp baktıklarında bir çuvaldız boyu
yol gidildiği anlaşılınca moraller biraz
bozulmuştur. Nusret Safa ve diğerlerinin alışık olmadığı diz boyu karda
düşe kalka dik yokuşlardan binbir
zahmetle sırtta on kiloyu aşkın yükle
yol almaya çalışmak herkesi bitkin
bırakmıştır. Bu arada karın tutmadığı
bazı yerlerde “Kasımpaşa sokakları”
gibi ayaklar balçığa gömülmektedir.
95 kiloluk vücuduyla karaya vurmuş
balık gibi çırpınan “Foto Cemal” tipi
şiddetlendikçe kendini oradan oraya
atmıştır. Yürüme süresi arttıkça yol
uzamış, yorgunluk kendini iyice
hissettirmiştir. Bembeyaz fon içerisinde yeşil renkli birer kandil gibi
ortaya çıkan çamlardan düşen karlar
8 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün
2, Son Posta, 18 Şubat 1939, S. 3071, s. 8

onları yormuştur. İki saatte gidileceği
tahmin edilen yere üç saatte gidemeyen Nusret Safa enerji bulmak için
çantalarındaki şekere düşmüştür.
Karabelen’e geleceği telefonla haber
verilen kayakçıların gelmediğini
gören jandarma onları aramaya
başlamıştır. Tam ümidin kesildiği sırada uzakta jandarmaları gören ekip
“günlerce çölde yolunu kaybetmiş bir
insanın kurtuluş sevinci” duyulmuştur. Jandarmaların eşliğinde rüzgârla
ittifak eden tipinin kırbacı altında
Karabelen Karakolu’na ulaşınca herkes birbirine göz aydınlığı dilemiştir.9
Karabelen Karakolu’na hezimete
uğramış ordunun perişanlığında bir
mülteci gibi gidilmiş ve “ağzı fazla boyalı kadın dudağı kadar kızıllaşmış”
saç sobanın etrafında halka olunmuştur.10 Daha tam ısınıp kendilerine
gelemeyen kayakçılar jandarmanın
“sizleri kestirmeden götüreyim” cümlesi ile rüya âleminden uyanmıştır.

9 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 2,
Son Posta, 18 Şubat 1939, S. 3071, s. 13.
10 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 3,
Son Posta, 19 Şubat 1939, S. 3072, s. 7.

Kirazlıyayla’ya Doğru
Konaklayacakları yere gitmek için
tipinin fırsat bulduğunda yağlı bir av
yakalamış vahşi hayvan gibi yüzlerini
ısırdığı bir acı içinde yola koyulan
Nusret Safa, küçük bir meydancığa
geldiklerinde rüzgârın onları iştihali
bir kavalye gibi sağa sola döndürdüğünden şikâyet etmiştir. Sıcak bir
otel odası hayaliyle yürürlerken batıp
çıkmaktan ayakkabılarının arasına
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dolan karların erimesi ile su çeken
yün çoraplar ayak parmaklarını
sızlatmaktadır. Bu halde yürürlerken
bir sonraki kavisin arkasının Kirazlıyayla olduğuna inanarak gitseler de o
kavis bir sonraki kavis için ilk hedef
olduğundan gittikçe enerji düşmekte
yorgunluk hissedilir hale gelmektedir.
Nusret Safa’nın ifadesiyle “Yürüyoruz, yürüyoruz, kavisler kıvrılıyoruz,
eteklerimiz dolana dolana Mevlevi
48 Bursa Günlüğü

dervişlerine taş çıkartacak bir tarzda
döndüğümüz meydanlardan geçiyoruz. Kirazlıyayla ortada yok.” Bu hal
içerinde “şu kavisin ardı”, “şu küme
çamların ardı” gibi Kirazlıyayla avuntularıyla yürünen yol onları bitkin
hale getirmiştir. Kaç beş dakika, kaç
küme çam ağaçları geçilmiş hala
Kirazlıyayla’ya varılamamıştır. Bu
sözler jandarmanın onları bir an önce
dağ evine ulaştırmak için söylediği
yalanlardı. Sopaları yere vurarak, toprağı yoklayarak gidilirken
uzaktan görünen elektrik direkleri
onları sahil-i selamete çıkaracak bir
işaret olarak algılandığından herkes
hızlı adımlarla düşe kalka giderken
jandarmanın “Kirazlıyayla Dağ Evi
karşınızda” cümlesi onları mebusluğu
kazanmış kadar sevindirmiştir. 11

Kirazlıyayla Dağ Evi

Uludağ şosesinin 25,5’uncu kilometresinde Kirazlıyayla mevkiinde yazın
gazino ve kamping olarak kullanılan,
kışın da kar sporları öğrenme yeri

11 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 3,
Son Posta, 19 Şubat 1939, S. 3072, s. 7.

olan bu dağ evi, kayakçılar için bir
sığınaktır. Ekip bu sığınağa soğuk ve
fırtınalı bir havada ulaşınca hemen
sıcak otelin hayalinden ziyade kendisine kavuşmak için hızlı adımlarla
ilerlemiştir. Kayakçıların uğradıkları
ilk yer “sevimli bir köy çocuğunun”
rehberliğinde çıktıkları üst kattaki
sobanın etrafı olmuştur. Çölde suya
kavuşan bedevi gibi sıcağı görünce
kendinden geçen kayakçılar “isli
bir fenerin aydınlattığı büyükçe bir
odada” kayak evinin direktörü Bayan
Nemide İpşir’in misafirperverliği
ve sıcakkanlılığı ile yorgunluklarını
unutmuştur. Sobanın başında Uludağ’a kayak yapmak için gelen Tıp Fakültesinden Mithat, Sezai ve Orhan’la
“ev sahibinin getirdiği sıcak çay”
eşliğinde sohbeti koyulaştırmışlardır.
Kalorifer tesiri yapan çay ile vücutları
ısınan kayakçıların ıslak kıyafetleri
ise gürül gürül yanan sobanın tesiri
ile kurumaya başlamıştır. Dereden tepeden konuşurlarken kayak
yapılacak yere gitmenin zorluğunu
yaşamış Tıbbiyelilerin Nusret Safa’yı
fikrinden vazgeçirmek istemesine
rağmen o, yaşadıklarını bir kenara
bırakarak kararlılığını ifade etmiştir. Nusret Safa, bu sırada Nemide
Hanım’ın pirzola, etli patates ve
makarnadan oluşan yemeğini büyük
bir iştah ve afiyetle yiyip “sobanın
yanında, işi tıkırında ensesi kalın bir
meclis idare azası rahatlığıyla hasır
koltuğa gömülmüş”tür. Ertesi gün
asıl hedeflerine ulaşmak için hazırlık
yapan ekibe Direktör Bayan Nemide
İpşir’in de katılacağını öğrenmeleri
onları rahatlatmıştır. Kayakçıları yarı
yola kadar getiren “kaptıkaçtı”nın
şoförünü otelde görünce ekibin mahmurluğu ortadan kalkmıştır. Şoförün
de gelmesiyle neşelenen ekip yavaş
yavaş tekrar eski hâline gelmiş, başta
şişman vücudu ile Foto Cemal’in bir
gemi şeklindeki hasır koltukta “şekerlemeye” başlaması herkese uyuyup
dinlenmeleri gerektiğini hatırlatmıştır. Bayan Nemide İpşir, dünya cenneti
olduğu sonradan tasdik edilecek
Uludağ hakkında Nusret Safa’ya fikirlerini sorunca aralarında şu muhavere geçmiştir: “Çıkmanın biraz müşkül
olduğunu söyledim; hak verdi. Her
vatandaş sporcu değildir, her turist de
kayak meraklısı olmaz. Binaenaleyh
hiç olmazsa yolun kısm-ı azamını
yorulmadan, müşkilata maruz kalmadan çıkabilmesi lâzımdır. Bunun için
de ya traktör ya otoşeni denilen dağ

otobüsü temin etmeli...
Bunu bilâhare Sayın Bursa Valisi Şefik
Soyer’le de konuştuk. Dağa çıkan
sporcu da olsa enerjisinin yarısını
yolda sarf ediyor...
Bayan Nemide diyor ki:
- Buna rağmen dağın güzelliği her
şeyi unutturuyor. Burası hakikaten
dünya cennetidir.
Bizdeki talihe bakın ki dünya cennetine bile gece girdik.” 12
Misafirler, nazik ev sahibi Nemide
İpşir’in “Yorgunsunuz, odalarınız
hazır.” demesi ile şömine mukallidi
bir ocağın ısıttığı, derli toplu, beş
yataklı temiz bir odaya girip ocağın
karşısında, soyunup, dökünüp keyif
çatmak, bütün yorgunluklarını atmak
için yataklarına uzanmıştır. Tam bu
sırada profesyonel kayakçı İlyas Sınal
sırt çantasını açmış, iğne iplik çıkarmış, söküklerini dikmeye başlayınca
bir kayakçının levazım arabasına
benzeyen çantasında iğneden iplikten
tornavidaya, pijamadan havluya,
şekerden benzine, fotoğraf makinesinden kitaba kadar akla gelen her
şeyin olduğunu görenler hayretler
içinde kalmıştır. Ocaktaki kalın kütükler, çıtırtılar çıkararak yanarken
odada oluşturduğu hafif kızıllık hem
odayı aydınlatmış hem de verdiği ısı
ile dışarıdaki rüzgârın ve tipinin sesi
altında uykuya dalınmıştır.

Yeşil Beyaz Dekorun
Ortasında

Sıcak bir otel odasında rahat bir uyku
çektikten sonra saat altıda uyandığından ocağın söndüğünü, üzerinden
battaniyelerin kaydığını gören Nusret
Safa’nın ilk işi pencereye koşmak
olmuştur. Dışarıda “Kar yoktu. Fakat
dışarının rengi dünya siyasetinin
ufuklarına taş çıkartacak bir bulanıklıkta idi.” Seyahatin üzerine ekşi bir
lezzet serpecek olan bu havayı gören
herkes birbiriyle “Nasıl cesaretiniz
var mı, bu havada dağa çıkmağa?..
Tipi bastıracağa benziyor.” diye
konuşurken Direktör Bayan Nemide
İpşir, “Hayır, korkulacak hiçbir şey
yok. Ben de sizinle beraber geleceğim!” diyerek onlara cesaret vermeye
çalışmıştır. Sıkı kahvaltıdan sonra
heyecanla kapıdan çıkan Nusret Safa,
tedbirsiz şekilde ileri doğru adım
atınca sırt üstü düşmüştür. Zemin kar

12 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 4,
Son Posta, 21 Şubat 1939, S. 3074, s. 7.

olduğundan fazla etkilenmemiş ve
kayak yapılacak yere doğru hareket
etmiştir. Bu hâl içinde onlarla bir noktaya kadar beraber gidecek tıbbiyeli
üç genç, İlyas Sınal, Nemide İpşir ve
diğerleri karları değnekleyerek yol
alınmaya başlanmıştır.13 Sopalara dayana dayana, ayakları yere bastırarak
ilerleyen ekibi dünya cennetinin farklı
bir manzarası karşılamıştır. Boyunlarına kadar kara gömülmüş çamların
ortasında yürürken onları hayret ve
heyecan içinde bırakan yeşil beyaz
tabiat harikası bir dekor, enfes bir
göz zevki sunmuştur. Soğuğu damarlarına kadar hissederken üç tıbbiyeli
onlardan Deveboynu mevkisinde
ayrılmıştır. Bu mevkide uygun bir
kayak zemini bulan İlyas Sınal, ekiple
vedalaşıp kaymaya başlamıştır. “Usta
kayakçı iki değnek darbesiyle karlar
üzerinde dokuzuncu işletme banliyö
trenlerine muadil bir sürat temin
ederek” uzaklaşmıştır. Yazarı yalnız
bırakmak istemeyen Nemide Hanım
ise onun gibi “ağır ağır fıstıki makam
Etrüks Vapuru’na taş çıkartacak bir
betaatle etrafı seyrede seyrede” her
kavis dönüşte, önlerindeki tablo gibi
güzel “dik yamaçlardan çam ormanlarını, rüzgarla fingirdeşen ağaçları,
sıska dallarının silkinişinden dökülen
karlar” eşliğinde ciğerlerine tertemiz
çam havasını doldurarak tabiatın bu
harikulade güzelliğini, bembeyaz duvağa bürünmüş bir gelin kadar dikkat
çeken hâlini seyre dalmıştır. 14

Korkuyla Beklerken

Bakir tabiat güzelliklerini muhataplarına cömertçe sunmanın yanında
bazen insanı korkutan sürprizlere de
gebedir. Ekip zorlanarak da olsa etrafı
seyrederek yokuşu tırmanırken yolun
sağ tarafında iri tabanlı bir takım
ayak izleri onları tedirgin etmiştir.
Gruptan biri “Arkadaşlar, buradan bir
ayı geçmiş!” deyince bir diğeri “Hayır,
bu kurt izidir!” teşhisini koymuştur.
Bu zıt ve tedirgin eden açıklamalardan sonra endişeli nazarla herkes
birbirine bakmaya başlamıştır. Bu
hislerle herkesin gözü onlara rehberlik eden Nemide İpşir’e yönelmiştir.
Nazarların kendine yöneldiğini fark
eden rehber korkusunu belli etmemeye çalışarak “Katiyyen ayı veya
13 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 4,
Son Posta, 21 Şubat 1939, S. 3074, s. 7.
14 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 5,
Son Posta, 22 Şubat 1939, S. 3075, s. 7.

kurt çıktığı vaki değildir şimdiye
kadar.” dedikten sonra korkuyu tetikleyen şu cümleyi kurmuştur: “Geçmiş
de olabilir, lakin karşımıza çıkmaz.”
Rehberin bu cümlesinin ardından
sanki her ağacın arkasında bir kurt ve
ayı saklı imiş gibi, etrafı kollaya kollaya ve bilhassa arkadaşlardan geri
kalmama gayretiyle karları sopalayarak yaklaşık bir saat yürünmüştür.
İlyas Sınal’ın “Allah’ın bildiğini kuldan
niye saklayalım... Bir metreyi aşan
kar üzerindeyiz. Bir akşam evvelde
müthiş bir tipi vardı.” demesinden
sonra Nemide İpşir’in eğilerek izleri
dikkatle incelemesi ardından “aç bir
kurt izi” cümlesini kurması herkesi
iyice tedirgin etmiştir. Bunun ardına
herkes kendini koruyacağını düşündüğü üzerlerindeki metal cisimleri
yoklamaya başlamıştır. Rehberin
onları teselli etmek için, buralardan
her zaman yalnız gittiğini ve böyle bir
hadise ile karşılaşmadığını söylemesi
bile azgın bir kurdun bir köşe başında
çıkıvermesi korkusunu önleyememiştir. Herkes bu hâl içinde kendince bir
vaziyet almış bir şekilde uzun süre yol
yürümüştür. Bu sırada hava kararmaya başlamış, soğuk iyiden iyiye hissedilmeye başlanmıştır. Nusret Safa’nın
ifadesi ile herkes süratini artırmış, bir
an evvel otele varmak gayesiyle son
gayretleri sarf etmiştir. Ekip, Şişhane
Yokuşu’na tırmanmış bir beygir gibi
soluya soluya, burnundan dumanlar
fışkırta fışkırta koşar adım otele kendini atmak telaşına düşmüştür. İyi bir
sporcu ve buraların eski bir aşinası
olan rehber, ekipten yirmi, yirmi beş
metre ileride yürüyor; kavis başlarında durup arkasından gelen bu acemi
kafileyi bekliyordu. Tam üç buçuk
saat yürüdükten sonra kar, tipi, rüzgâr kırbaç olup kulakları yakıp, burnu
dondurmuştur. Ekiptekilerin eli, ayağı
nerdeyse donmak üzeredir. Tam bu
sırada birdenbire Bayan Nemide
İpşir süratle geri dönüp “Kurt geliyor.
Kaçınız, kurt geliyor!” diye bağırmaya
başlamıştır. O anda herkes bulunduğu
yere çivilenmiş ne yapacağını bilememiş, o ise “kaçın, kaçın kurt” diye
bağırmaya devam etmiştir. Nemide
Hanım’ın ayaklardaki kayakların
çıkartılıp yolun sağ tarafına kaçılması
talimatına herkes uymuştur. “Foto
Röportor Cemal, ayağındaki kayaklarla beraber iri vücudunu dik bayırdan
aşağı salıver”ince Nusret Safa orada
yalnız kalmıştır. O sırada yapacak bir
şeyi kalmayan yazar, eli ayağı titrer
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bir hâlde, kurdu tek başına karşılayacağını düşünürken oradakiler
hep bir ağızdan bağırıp kaçmasını
söylemiştir. Bacağına sardığı bir
alacaklı inadı ile kopmayan kayışı
koparıp kurda karşı kendini savunma
aracı yaptığı deri parçası ile koşup
güvenli bir noktaya sığınmak isteyen
yazarın duyduğu “kurt geliyor” nidası
saniyeleri dakika, dakikaları saat
yapmıştır. O sırada Yaradan’a sığınıp,
gözünü kapatıp bir kenara sinen
Nusret Safa, korkuyla beklemeye
başlamıştır. Bayan Nemide heyecan
içinde “Kaçmış olacak... Kurt kocaman başını sallaya sallaya bize doğru
geliyordu... Kalabalık görünce ihtimal
korktu.” Korkan acaba muhayyel kurt
mu idi yoksa ekiptekiler miydi? Yazar,
o anki duygularını şöyle nakletmiştir:
“Lütufkâr tesadüf tipi de öyle şiddetlendi ki göz gözü görmüyor. Kurt bizi
görmedi mi dersiniz? İnsaf mı etti,
hâlimize mi acıdı? Yoksa Kurt bayan
direktörün gözüne gözüken bir hayal
mi idi?”15 Bu netameli yürüyüşten
sonra kayak evine ulaşan rehberin
gözüne görünen kurt acaba otelin
köpeği miydi?

Alman Profesörün
Gözünden Uludağ

Netameli bir yürüyüşten sonra
ufukta görünen oteli önceleri serap
sanan ekip hafif meyilli yolu bitirince
kendilerini otelin merdivenlerinde
bulmuştur. Otele kavuşan misafirler
kendilerini nerdeyse sahil-i selamete
çıkmış geminin yolcuları gibi hissetmiş ve heyecanla etrafı, oteli seyre
dalmıştır. Onları gören otel görevlileri
hemen yanlarına gelip üzerlerindeki
karları bir süpürge ile temizlemiştir.
Üstünü kardan temizleyenler hızla
otele dalıp büyük salonda kurulu
vapur bacası iriliğinde sobanın
yanında koltuklara ilişmiştir. Hazır
olan yemek onların aklını başına
getirmiştir. Bu sırada salonda farklı
okullardan gelmiş elliye yakın talebe
sohbet hâlindedir. Yemekten sonra
kahvesini içen Nusret Safa, beş senedir Türkiye’de olan ama birçok Türk
vatandaşından daha iyi Türkçe konuşan bir Alman profesörü ile Uludağ’ın
güzellikleri üzerine sohbete dalmıştır. Alman Profesör ona Uludağ’ın
güzelliklerini şöyle anlatmıştır:
“Ben her sene gelir, bu otelde bir ay
15 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 5,
Son Posta, 21 Şubat 1939, S. 3075, s. 7.
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kalırım. Burası İsviçre ve Fransa’daki
kayak sporu yapılan bütün dağlardan
güzel ve müsaiddir. Uludağ’a çok kıymet vermelisiniz. Hiçbir memlekette
bu derece güzel manzaralı ve kayak
sporu için elverişli bir yer yoktur. Dağ
Türkiye’ye sizleri memnun bırakacak kadar fazla seyyah celbedebilir...
Sonra sizler de rağbet etmelisiniz...
Memleketinizdeki bu fevkalede cazip,
cennet gibi mıntıklardan niçin istifade etmiyorsunuz?”16

Otel ve Manzarası

Alman profesörle sohbet ederken bir
yandan da onun anlattıkları güzellikleri gözüyle görmek ister bir eda
ile yağan hafif kar eşliğinde etrafı
seyreden Nusret Safa’nın yanına İlyas
Sınal, Meteoroloji İstasyon Şefi Ekrem
Karay ve Gazi Beden Terbiyesi’nden
bir delikanlı gelmiştir. Onlarla kısa bir
sohbetten sonra Nemide İpşir, Nusret
Safa’ya oteli gezdirmiştir. Bir dağ
tepesi için dönemin şartlarına göre
lüks sayılabilecek mükemmellikte
yirmi dört yataklı bir otel... Odalarda
ikişer kişilik iki karyola, iki komodin
ve birer lavabo ve her daim gürül
gürül yanan soba bulunmaktadır. İyi
tefriş edilmiş Avrupa’daki dağ otelleri
biçiminde tam bir dağ evi... Yazarın
gittiği günlerin öncesi bayram ve
her taraftan gelen insan kalabalığı
yatacak yer bulamamış, çaresizlikten
salon bile yatakhaneye çevrilmiştir.17
Otelin bayram günlerindeki hareketliliğine dair edindiği izlenimlere de yer
veren yazara göre aşırı kalabalıktan
dolayı oteldeki yiyecek misafirlere
yetmemiş “otelde et ve ekmek buhranı tevlid etmiştir.” 18

Uludağ’ın Zemzem Gibi Suyu

Dondurucu soğuktan sonra girilen
otelde iyice ısınan yazar, karanlıkta
dışarıya çıkınca yüzüne etkileyici,
soğuk bir hava çarpmıştır. Geceyi
otelde geçirecek olan yazar dışarıda
üşüyünce sıcak otele tekrar girmiştir.
Karnını doyursa da açlık hâli geçmeyen yazar, tekrar bir şeyler atıştırma
ihtiyacı duymuştur. Ona göre iştah
açan Uludağ’ın havasından insanın

16 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 6,
Son Posta, 23 Şubat 1939, S. 3076, s. 7.
17 Musa Ataş, Bayram Günlerinde Uludağ’da Manzara, Cumhuriyet, 8 Şubat
1939, S. 5293, s. 8.
18 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 6,
Son Posta, 23 Şubat 1939, S. 3076, s. 7.

yemesi ile acıkması bir olmaktadır.
“bir nevi zemzem olan” Uludağ suyu
bütün hafifliğine rağmen midenin
içinde ne var ne yok hepsini silindir
gibin ezip geçmektedir.19

Kayak Evi ve
Soba Başı Sohbetleri

Nusret Safa, otelde nefis yemekleri
yedikten ve dinlendikten sonra İlyas
Sınal, Meteoroloji İstasyon Şefi Ekrem
Karay, Direktör Nemide Hanım ve
bazı talebelerle birlikte otelin biraz
yukarısındaki kayak evine gidip
manzara seyredip dönmeyi planlamıştır. Bunun için ayak donduran
soğuk havada yokuş tırmanılmaya
başlanmıştır. Kısa sürede ulaşılan
kayak evinde talebeler onları samimi bir havada karşılamıştır. Kayak
evine yeni bir ekibin gelmesi onlar
için bir fevkaladelik teşkil ettiğinden
herkes kayak evinin büyük salonunda
toplanmıştır. Havanın ve atmosferin
sıcaklığından sohbet koyulaşınca
ortam şarkılı, türkülü bir eğlenceye
dönmüştür. Buradaki sıcak ilgiden
memnun olan ekip otele inmek
yerine burada kalmayı tercih etmiştir. “Kayakevi biraz iptidai olmakla
beraber sevimli bir otel. Servisi orta,
yemekler ortadan biraz aşağı. (...)
altlı üstlü karyolalardan müteşekkil
büyük yatakhanesi olan” bir oteldir.20
Bu kayak evinde talebelerin her türlü
yetişmesi de amaçlandığından el
yazılarından oluşan eğlenceli günlük
gazeteler salon duvarlarına asılmakta, kısa skeçler sergilenmektedir. Aynı
zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, asil sporcu ruhu taşıyan
gençliğin inşası için çalışılırdı. Kayak
evinde o sıralar misafir olan delikanlılar “Bursa’dan hazırlıklı gelmişler
hepsinin kutu kutu yağları, kavanoz
kavanoz reçelleri var.” Kayak evindeki
gençler yanlarında direktörü görür
görmez yemeklerin ıslah edilmesini
isteyince direktörde burada kalıp eksiklerin giderilmesi için çalışacağını
söylemiştir. Talebelerin ikramlarıyla
beraber yenen enfes yemeğin ardından sofra başında mideyi dinlendiren
ekip akşamı kayak evinde geçirmiştir. Kayak evindeki heyet dışarının
soğukluğuna karşın içerinin sıcaklığı
ile karşılanmış, soba başında neşeli
19 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 6,
Son Posta, 23 Şubat 1939, S. 3076, s. 7.
20 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 7,
Son Posta, 24 Şubat 1939, S. 3077, s. 7.

vakitler geçirmiş hatta çalınan müzik
eşliğinde dans edip, zeybek ve çeşitli
halk oyunları oynamıştır. Müziğe dansa, oyuna, zeybeğe kendini bırakıp
eğlenen Profesör Dyanes ve refikası,
İlyas Sınal, müzik öğretmeni Hasan
Ömez, Ziraat Enstitüsü İdare Şefi
Hayri Karay oyunların hepsine eşlik
etmiştir.21 Ekip hizmetler ve ortamdan memnuniyetle hep bir ağızdan
söylediği şarkılar ve türkülerle şen
şakrak bir gece geçirmiştir.

Kalk Borusu
Niyetine Akordiyon

Geç vakte kadar soba başında sıcak
sohbetler eşliğinde içilen koyu çaylarla sabah edip geç vakit yatan ekibi
sabahleyin insanı olduğu yerde fırıl
fırıl döndürecek akordiyonun çaldığı
kıvrak havalar uyandırmıştır. Kayak
evinde bulunanların ifadesiyle kalk
borusu o yıllarda dünyada yaygınlaşmaya başlayan akordiyondur. Akordiyonun çaldığı “ah bu deli gönlüm”
tangosunun ruha verdiği sıcaklıkla
yataktan çıkıp kahvaltı yapılan
mekâna yarı uykulu yarı uyanık bir
hâlde giden Nusret Safa’ya gençler
yanlarında getirdikleri reçeller,
ballar, kaymakların yanında Habeş
renkli ekmek, beyaz peynir ve çay
ikram etmiştir. Kahvaltı sofrası sütçü
dükkânının vitrininden daha zengin
bir hâlde insanın iştahını cezbeder
bir şekildedir.22

Berrak Bir Güneş Altında

Mükellef bir kahvaltıdan sonra
fevkalade güzel bir havada berrak
bir güneşin karları cilaladığı, çamları
bile kımıldatmaya mecali olmayan
bir esinti altında birçok kayakçı
2700 metrede kaymak için hazırlıklar yapmıştır. Kayaklarını ayağına
geçirmiş olan kayakçılar vakit kaybetmeden hemen piste koşmuştur.
Hava daha önceki günlere göre biraz
daha sıcak olduğundan herkes ince
kıyafetlerle etrafı seyre veya kaymaya başlamıştır. Kayakçıları güneş
alan yerden seyreden Nusret Safa’ya
göre “kış ortasında ve dağ tepesinde
Temmuz günü yaşamış”tır. Masmavi
bir sema, bembeyaz yeşil benekli
zemin arasında karlardan yansıyan
güneş ışığı gözleri kamaştırmış, tabi-

21 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 6,
Son Posta, 23 Şubat 1939, S. 3076, s. 13.
22 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 7,
Son Posta, 24 Şubat 1939, S. 3077, s. 7.

at herkesi kendine hayran bırakmıştır. Bu güzel havayı gören otelin yaşlı
misafirleri de kaymak için fırsatı
değerlendirmiştir. 23

Uludağ’da Okunan
İstiklal Marşı

Yaz kış her zaman herkese açık olan,
alkollü içkilerin yasak olduğu, müziğin ve eğlencenin tabii bir şey olduğu
kayak evine tatillerde yüksek okullardan kalabalık gruplar hâlinde gelen
öğrenciler; ranzalı iki katlı yatakların
olduğu odalarda kalmaktadır. Burada
dinlenip açık hava, göz kamaştıran
tabiat eşliğinde kayan talebeler farklı
kayma şekillerinden oluşan gösterilerini tamamlayınca hepsi bir meydancıkta toplanmıştır. 2700 metrede
toplanan gençlerle her yer dağ tepe
insan olmuş bu gösteriyi izleyenler heyecanlarını gizleyememiştir.
Kendince yaptıkları gösterileri biten
öğrenciler tek sıra hâlinde kayak
evinin onünde dizilmiş gür seslerinde
sembollenen milletin ortak duygusu
ve kararı olan Millî Marşı söylemeye
başlamıştır. Güzel bir doğa içinde
dağ başında herkesin tüylerini diken
diken eden İstiklâl Marşı’nın akisleri
yeri göğü inletmiştir. Alkışlarla biten
İstiklâl Marşı’ndan sonra talebeler
tozu dumana katarcasına karları
saçarak aşağılara inmiştir. 24

Uludağ’ın Küçük
Kayakçısı Tosun Karay

Dönemi itibariyle halk arasında yaygın olmayan, bırakın çocukları yetişkinlerin bile yapmadığı kayağın daha
çok kişi tarafından profesyonel olarak
yapılması için o yıllarda sistematik
olmayan küçük girişimler yapılmıştır.
Bunlardan biri de Bursa Dağ Sporları
Kulübü tarafından yapılan ve nizamnamesine konan şöyle bir madde ile
çocuklar teşvik edilmiştir: “Kulübe 18
yaşından küçük aza alınmaz ancak,
altı yaşından itibaren küçüklerin de
kayak yapmaya başlamak suretiyle
ayak bileklerinin kuvvetlendirilmesi
muvaffakiyetlerine en büyük amil
olacağı nazar-ı dikkate alınarak
bu gibiler Kulübe namzet aza olarak alınırlar.”25 Bu ve buna benzer
23 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 7,
Son Posta, 24 Şubat 1939, S. 3077, s. 7.
24 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 7,
Son Posta, 24 Şubat 1939, S. 3077, s. 7.
25 Bursa’nın Üç Küçük Kayakçısı, Cumhuriyet, 14 Nisan 1938, S. 4998, s. 8.

girişimler sayesinde çocuklar usta
kayakçılar refakatinde veya velileriyle
kayak yapmaya başlamış, bu sayede
bu alanla ilgilenen çocukların sayısı
gittikçe artmış bazıları ise neredeyse
profesyonel kayakçı olmuştur. Bu küçük kayakçılardan biri de Nusret Safa’ya Uludağ’da eşlik eden Meteoroloji
İstasyon Şefi Ekrem Karay’ın henüz
yedi yaşında olan çocuğu Tosun Karay’dır. Babasının tesiri, çevresi ve görev yeri dolayısıyla kayağa ilgi duyup
kabiliyet kesbeden Tosun Karay’ın
bir fotoğrafı Cumhuriyet gazetesinde de yayınlanmıştır.26 Tosun Karay,
Nusret Safa’ya kayak dersi verenlerin
arasından kıvrıla kıvrıla geçip âdeta
usta kayakçı gibi bir gösteri yapmıştır.
Yaşına göre çok iyi kayan Tosun Karay
“En büyük gayem şeref direğine Türk
bayrağını çektirmektir.” diyecek kadar idealist biridir.27

Dönüş Yolunda

Uludağ’da otelde ve kayak evinde
kalan Nusret Safa, dönüş yolunu
tanımak ve şehre inmeden bir kez
daha kaymak için hem deneme
yapmış hem de dersler almıştır. Bu
derslerde şarkılar eşliğinde, muntazam adımlarla Alman Profesörün ve
Ekrem Karay’ın rehberliğinde yola
düşülmüştür. Mola esnasında Ekrem

26 Çocuk Portreleri, Küçük Kayakçı
Tosun Karay, Cumhuriyet, 15 Nisan
1940, S. 5720, s. 7.
27 Nusret Safa Coşkun, Dünyanın En
Küçük Kayakçısı Uludağ’da, Son Posta,
26 Şubat 1939, S. 3079, s. 7.
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Karay’ın çantasından çıkardığı fındıkla, üzümü afiyetle yiyen Nusret Safa,
Direktör Nemide Hanım’a ve yanındaki talebelere veda ederek Ziraat
Enstitüsü Şefi Hayri Bey, Gazi Beden
Terbiyesi Müzik Öğretmeni Hasan
Önel, otel idari müdürü Şükrü, Ekrem
Karay ve Reşat Atıl isimli bir genç ile
Bursa’ya doğru yola düşmüştür. İki
saat yürüyüşten sonra gelinen Kirazlıyayla’da biraz dinlendikten sonra bir
saatlik yürüyüşün ardından Karabelen Karakolu’na gelinmiştir. Karakol
komutanının yemek ikramının ardından kayaklar burada bırakılarak katır
yolundan yaya olarak “Elma Çukuru”
denilen mevkiden tam dört saat yürünerek, dik bayırlardan inilerek, köyler
arasından geçip Bursa’ya ulaşılmıştır.

Bursa Valisi Şefik Soyer’le
Bir Mülakat

Uludağ’a çıkan Nusret Safa Coşkun
buraya dair izlenimlerini bir yazı
dizisi hâlinde yazmış, son yazısı ise
vali Şefik Soyer’le yaptığı mülakat
olmuştur. Refik Şefik Soyer (Niğde,
1889 - 28 Ocak 1962) Harp Okulu ve
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yalova Kaymakamlığı,
Bursa, Kayseri, Hatay, İzmir, Konya
valilikleri, Ticaret Vekâleti İâşe
Müsteşarlığı, Niğde Milletvekilliği
yapmıştır. 29 Ağustos 1935 ile 25
Mayıs 1939 tarihleri arasında Bursa
Valiliği yapmıştır. Bursa Valisi ile mülakat yapan Nusret Safa ona sorular
sorup cevabını alsa da valinin ondan
talebi üzerine bir dış göz olarak
görüşlerini, tespitlerini ve tekliflerini iletmiştir. Nusret Safa “gazeteci
sözüyle kritik dinlemek idarecilerin
pek hoşuna gitmez ama muhatabım
en ufak da olsa görüşlerden istifade
imkânları çıkaran bir zat” dedikten
sonra bazı fikirlerini söylemiştir. Ona
göre Uludağ’ın güzelliklerini tekrar
etmek yersizdir. Ancak dünya güzeli
bu dağ hâlâ yeterince tanıtılamamıştır. Önce dağın tanınırlığının artırılmasını öneren Nusret Safa’ya göre
“dağa çıkmak bir ızdıraptır” çıkınca
yorgunluk unutulsa da enerji yolda
tüketildiğinden oraya otomobille
çıkılabilecek yollar yapılmalı, dağa
toplu ulaşım imkânı hazırlanmalıdır. Yol yapılıp dağa çıkan kişinin
diğer ihtiyacı olan kalacağı temiz ve
bakımlı bir otel, lokantanın açılması
ziyaretçileri buraya bağlayacaktır.
Burada misafir olan kayakçılar
içinde kaymak için uygun alanlar
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oluşturulmalıdır. Nusret Safa’yı
dinleyip not alan Vali, eksikliklerin
farkında olduğunu, bunun için eşi ile
Uludağ’a çıkıp tespitlerde bulunduklarını söylemiştir. Eksiklikleri sadece
Uludağ’la sınırlı görmeyen Vali, Bursa’yı tamamen turistik şehir yapmak
için ovasıyla, gölüyle, sıcak sularıyla,
tarihî eserleriyle, İnegöl’deki çitli
maden suyunu tanıtmak ve eksikleri gidermek çabasında olduğunu
söylemiştir.28
Kış sporları ve doğasıyla çok güzel,
eğlenceli olduğu kadar bazen tehlikeli
de olan Uludağ’a baştan başa heyecan
dolu seyahatini dikkatinize sunduğumuz Nusret Safa’nın yazı dizisinin
sonunda bu gezi şöyle değerlendirilmiştir: “Aziz okuyucum yarı seyahatname, yarı şikâyetname olarak
okuduğunuz bu yazı silsilesinden
sonra bana şayet
- Bütün bunlardan sonra bir daha
Uludağ’a çıkar mısın? diye soracak
olursanız, vereceğim cevap tereddütsüz
- Evettir.
Zira o vahşi güzellik, yol, otel, dağ insanı kendine o derece bağlıyor ki hâlâ
dünya cenneti gözlerimin önündedir.
Bu cenneti size kalemle anlatamam,
objektif de beceriksiz kalır. Uludağ’ın
nasıl bir Türkiye cenneti olduğunu
anlamak için kalkıp gidiniz. ‘Ya zahmet’ demeyin! Her nimet bir rahmet
mukabilidir. Uludağ’ı görünüz.”29
Nusret Safa’ya göre dönemi itibariyle yaşanması zor ama vazgeçilmez
bir yer olan Uludağ, âşık olunacak,
harikulade güzellikleri içinde barındıran, tasvir imkânı zayıf olan her
daim ziyaret edilmesi gereken dünya
cennetidir.

28 Nusret Safa Coşkun, Bursa Valisiyle Bir
Mülakat, Son Posta, 27 Şubat 1939, S.
3080, s. 7.
29 Nusret Safa Coşkun, Uludağ’da Üç Gün 8,
Son Posta, 25 Şubat 1939, S. 3078, s. 13.
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Nusret Çolpan'ın İznik minyatürü
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İ. Göksel Baykan / Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Osmanlı Coğrafyasında Yazılan İlk Astronomi Eseri:

“Şerh-i Mülahhas
Fi’l Hey’e” ve İznik

Şerh-i Mülahhas fi’l Hey’e adlı eser, Çağmînî’nin Mülahhas fi’l Hey’e adlı
çalışmasına Mirek Şemseddin Muhammed b. Mübarekşah el-Buharî’nin
(Ö. 740 H. / 1340 M.) yaptığı Arapça şerhtir.

O

smanlı Devleti’nin sınırları
içerisinde altı asırlık tarihi
boyunca meydana gelen bilim
hareketlerinin, kendine has bir
gelişme çizgisi takip ettiği görülmektedir. Bu çizgi, Osmanlı İmparatorluğu
sınırları dışında kalan diğer İslâm
toplumları ile tarihî miras ve gelenek
bakımından birçok müşterek unsura
sahip olmakla beraber, coğrafî konumu,
devlet idaresi ve toplumun dinamizmi
açısından bazı yönleri ile farklılıklara
sahiptir. Böylece Osmanlı bilimi, kaynağı bakımından onun dışında kalan
İslâm dünyası ile müştereklik içinde
olmakla birlikte geçirdiği gelişmeler
bakımından öncü vasfını taşır. Başlangıçta kendisinden daha eski İslâm
devletlerinin birikiminden etkilenerek
oluşan Osmanlı bilimi, çok geçmeden eski bilim ve kültür merkezlerini
etkileyecek ve onlara örnek olacak bir
noktaya ulaşmıştır. Diğer taraftan, XVII.
yüzyıldan itibaren Batı biliminin etkilerinin Osmanlı dünyasında tedricen
görülmeye başlanmış olması ve Osmanlılar kanalıyla diğer İslâm ülkelerini
etkilemeye başlaması bu öncü karakterini vurgulamıştır. Bu gelişmeler, İslâm
dünyasını bir bütün olarak temsil eden,
Osmanlı’yı İslâm ile modern Batı arasında kendine has bir sentez oluşturma
noktasına götürmüştür.
Taşköprülüzâde Mevzuatü’l Ulum’da
riyazi ilimleri Aristo’nun bilimler tasnifinde olduğu gibi geometri, astronomi,
aritmetik ve müzik diye dörde ayırmış
ve bu arada astronomi iliminden ve
dallarından da geniş bir şekilde bahsetmiştir. Astronomi ilmi; kendisiyle,

Şerh-i Mülahhas Fi’l Hey'e'nin mukaddime kısmı

basit, yüksek ve alçak gök cisimlerinin
durumları, konumları, şekilleri, ölçüleri,
enlemleri-boylamları bilinen bir bilimdir. Bazen bu ilim geometrik ispatlar ile
birlikte ele alınır.
Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu 13.
yüzyılın sonu ve 14. yüzyılın ilk yarısı
Anadolu’da siyasi ve sosyal hayatın
karmaşık ve çalkantılı bir devrini teşkil
etmektedir. Moğol İstilası ve Anadolu
Selçuklu Devleti’nin iç ve dış siyasetindeki zayıflama ve bağımsızlığını
kaybetmesi çeşitli bölgelerde yeni yeni
bağımsız Türk beylikleri kurulmasına
sebep olmuştur. Osmanlı Beyliği de
diğer Anadolu Selçuklu beylikleri gibi
tipik patrimonial bir devlet olarak
ortaya çıkmış ve kurucusunun adını

alarak Batı Anadolu’da kurulmuştur.
İbn Battuta, Anadolu’daki seyahati
sırasında ziyaret ettiği hemen her
beylikte ilme verilen kıymetten ve ilim
adamlarına gösterilen hürmetten sıkça
bahsetmiştir. Çeşitli coğrafyalardan
Osmanlı Beyliği’ne gelen âlimler ve
müderrisler Osmanlı devlet teşkilatlanmasını ve bilim geleneğinin oluşmasını
sağlamışlardır. Osmanlı Devleti’nin ilk
yapılanmasında görev alan vezirler ve
yöneticiler genellikle âlimler arasından
seçilmiştir. Osmanlı Devleti’ne gelen
Müslüman âlimler, toplumun sosyal ve
entelektüel ihtiyaçları için din, hukuk,
astronomi, matematik, tıp ve diğer
konulardaki ilk eserlerini vermişlerdir.
Diğer bir ifadeyle Osmanlı ilim geleneği,
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Eserden örnek sayfalar

dönemin en ileri kültür merkezlerinde
eğitim görmüş ve Osmanlı topraklarına
gelmiş olan bilim adamları vasıtasıyla
şekil bulmuştur. Osmanlı toplumu,
kuruluş ve oluşma safhasındaki kır
kültüründen, devlet büyüdükçe yüksek
medeniyet kültürüne doğru tedrici
olarak gelişen bir yapı kazanmasıyla
aydınlar grubunu teşkil eden âlimlerin
etki ve yeri artmıştır. Osmanlı âlimleri,
zaman zaman din, hukuk ve adaletle ilgili devlet hizmeti olarak kurulan mahkeme ve benzeri müesseselerde görev
almakla beraber ulema çevresi esas
itibarıyla medreselerde oluşmuştur.
Orhan Gazi (1324-1362) döneminde
hızlı ve yoğun bir medrese inşa faaliyetiyle karşılaşılır. Bu dönemde tespitlerimize göre başta İznik (1331) ve
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İzmit (1337) medreseleri olmak üzere,
Osmanlı ülkesinde toplam 10 medrese
inşa edilmiştir. Davud-ı Kayseri’nin Orhan Bey döneminde medresenin başına
geçmesiyle birlikte, Kara Alaeddin ile
beraber bu dönemde birçok öğrenci
yetiştirmişlerdir. İznik’te 1340-1390
yılları arasında dinî ilimler ve alet
ilimlerinde birçok kitap telif/istinsah
edilmiştir. Orhan Gazi döneminde
kurulmaya başlayan medreselerde
öğrencilerin kitap ihtiyacını karşılamak
üzere kütüphaneler kurulduğuna dair
herhangi bir belgeye sahip değilsek
de şüphesiz kimi kurumların dershanelerinde bu maksatla oluşturulmuş
küçük birer koleksiyon bulunmaktaydı
ve öğrenciler derslerini kopya ettikleri kitaplarla takip edebiliyorlardı.
Bizans’tan alınan topraklarda medre-

selerin yaygınlaşmasıyla bu tür küçük
koleksiyonlu kütüphanelerin medreselerin tamamlayıcı bir unsuru olarak
çoğalması tabii bir netice idi.
Medreseler, XII. yüzyıldan itibaren
bütün İslam devletlerinde olduğu gibi
Selçukluların bir devamı kabul edilen
Osmanlılarda da din, kültür ve bilim faaliyetlerinin kaynağını oluşturan bir kurum olarak görülebilir. Osmanlı dünyasında medreseler, bu temel fonksiyonu
yanında değişik etnik menşeilerden gelen Müslüman halklar arasında kültür
birliğini ve ortak dünya görüşüne sahip
olmasını sağlayan bir kurum olarak
aynı zamanda fertler arasında sağladığı
eğitim eşitliği ile toplumdaki değişik
tabakalar arasında hareketliliği kolaylaştıran sosyal bir fonksiyona da sahip
olmuştur. Böylece Osmanlı medreseleri,
aynı fikrî temele oturan kamu hayatının
bir parçası olarak, zihniyet bakımından
dinî müessesenin güdümünde, yapısı
açısından vakıf sisteminin içinde, malî
yönden ise muhtar bir kuruluş olup hizmetini devletin denetiminde yüzyıllar
boyu sürdürmüştür. Başlangıçta gerek
Osmanlı gerekse onun dışında Anadolu
Türk hakimiyetinin olduğu yerlerde
eğitim ve bilim literatürü, genellikle,
İslâm medeniyetinin temel dili olan
Arapça yazılmıştır. Bunun yanında XIV.
ve XV. yüzyıllardan itibaren Arapça
ve Farsça eserler Türkçeye tercüme
edilmeye başlanmış ve böylece aktif
bir tercüme hareketi doğmuştur. Bu
hareket, çok iyi Arapça bilmeyen zamanın idarecilerinin desteği ve tercüme
edilen eserleri okuma fırsatını elde
eden daha geniş bir okuyucu kitlesinin
oluşmasının verdiği şevk ile yayılmış,
İslâm biliminin (matematik, astronomi,
eczacılık, coğrafya ve diğer bilim dalları) her konusunda basit ve anlaşılır bir
Türkçeyle tercümeler yapılmış ve İslâm
kültürü halk arasında yayılma imkânı
bulmuştur. Bunun yanında orijinal eserler de yazılmıştır.
Büyük çoğunluğu ders kitabı olan telif
ve tercüme eserler ile küçümsenmeyecek ölçüdeki orijinal çalışmalardan
meydana gelen klasik dönem bilim
literatürünün kaynaklarının, sırasıyla
astronomi, matematik, coğrafya ve tıp
sahalarındaki eserleri ele alınacaktır.
Osmanlı müderrislerinin umumiyetle
iyi bildiği “elsine-i selase” denilen üç
dilde yani Arapça, Türkçe ve küçük
bir kısmı Farsça hazırlanmış olan bu
eserlerin günümüze kadar bazıları
incelenmiştir. Yapılan yeni araştrmalar
ve incelemeler, kültürel miras yapımızı
ortaya çıkaracaktır.
Çalışmamızın konusu olan Şerh-i

Mülahhas fi’l Hey’e adlı eser, 2018 yılında, Cevat Ekici tarafından Türkiye
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na
bağışlanmıştır. Eserin bağışla ilgili
teknik işlemleri yapıldıktan sonra
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne gönderilmiştir. Hâlen kütüphanede Yazma Bağışlar-9678 envanter
numarası ile kayıtlı bulunmaktadır.
Eser, Çağmînî’nin Mülahhas fi’l Hey’e
adlı çalışmasına Mirek Şemseddin
Muhammed b. Mübarekşah el-Buharî’nin (Ö. 740 H. / 1340 M.) yaptığı
Arapça şerhtir. Kahverengi bir cilt
içinde nesih kırması hatla yazılmıştır.
Toplam 71 varaktır. Bazı varaklarında
bulunan derkenarlar konu ile ilgili
önemli açıklamalar vermektedir.
Çağmînî, Hârizm bölgesinde küçük
bir kasaba olan Çağmîn’de doğdu.
Çok tanınmış olmasına rağmen hayatı
hakkında klasik ve modern kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Astronomi
alanındaki başarılı ilmî çalışmaları
sebebiyle kendisine “Alâü’l-müneccim”
lakabı verilmiştir. Ölüm tarihi konusunda da ihtilâf vardır. Brockelmann’a göre
astronomi âlimi Çağmînî, 618 H.’de
(1221 M.) vefat etmiştir. Çağmînî, İslâm
ilim tarihinde ünlü bir sima olarak
yer almasını sağlayan asıl başarısını
el-Mülahhas fi’l-Hey’e adlı eseriyle elde
etmiştir. İslâm dünyasında yaygın bir
şöhrete sahip bulunan ve Osmanlı medreselerinde de uzun süre ders kitabı
olarak okutulan bu astronomi kitabına
çok sayıda şerh ve hâşiye yazılmıştır. En
ünlü iki şerhten biri, Uluğ Bey’in isteği
üzerine Kadızâde-i Rûmî tarafından
kaleme alınmış olup Şerhu’l-Çagmînî
adıyla tanınır; diğeri ise Seyyid Şerîf
el-Cürcânî’ye aittir. Mülahhas fi’l-Hey’e
adlı eser, o dönemin astronomi alanının
muhtasarı olarak değerlendirilebilir.
Bu eser mukaddime ve iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci Bölüm, semanın
kapsamı ve aydınlanması hakkındadır;
bu bölüm beş kısma ayrılmıştır. Bunlar:
1. Aydınlık verenlerin şekli ve çeşitleri
üzerine 2. Semavî cisimlerin hareketleri
üzerine 3. Astronomide bilinen daireler
üzerine 4. Yaylar üzerine 5. Güneş, Ay
ve beş gezegenin (Merkür, Venüs, Mars,
Jüpiter, Satürn) hareketi üzerine. İkinci
Bölüm, yerin durumu hakkındadır ve
bu bölüm de üç kısma ayrılmıştır. Bunlar: 1. Me’mure (yerin me’mur kısmına
dair) üzerine 2. Ekvatordaki yerlerin
özellikleri üzerine 3. Ameli ve jeodezik
astronomi meseleleri üzerine. Eserin
şarihi Mirek Şemseddin Muhammed
b. Mübarekşah el- Buharî’nin (Ö.
740 H. / 1340 M.) aydınlık veren
şekiller, semavî cisimlerin hareketi,

Eserin ferağ-kıraat kaydı

astronomide bilinen daireler üzerine,
yaylar hususunda, Güneş, Ay ve bazı
gezegenler ile ekvator ve yerküre
hakkında bazı astronomik bilgilerin
açıklamasını vermiştir. Eserin Osmanlı bilim tarihi açısından önemini ise
ferağ (yazılış tarihi/yeri) ve kıraat
(okunma) kayıtları oluşturmaktadır.

Ferağ Kaydı

Ve îzz vakkâfe Allahu Teala li-itmâm-ı
şerhi mafi haze’l kitâb bî-ahseni beyân
ve izâh felihatmi âla ma-hatme bihi
el-musannif hamidine lillahi musalline
ala Muhammed ve alihi vaki’l ferâh min
kitabet hazeti nüshatîn ala yedi’l abdi’l
zaif er-râci rahmete rabbü’l latif Ahmed
b. Fakih afallahu an-humâ fi medine-i
İznik vakti’z-zevâl in yevmü’l sülâse
es-sabi-aşer min şehri Rebiülevvel sene
semane ve semanin seba-mie
Ferağ kaydından eserin/şerhin, 17
Rebiülevvel 788 H. / 18 Nisan 1386 M.
yılında İznik’te Ahmed b. Fakih tarafından istinsah edildiği anlaşılmaktadır.
Yaptığımız çalışmalarda bu tarihten
önce İznik’te yazılan/istinsah edilen
eserler fıkıh, kelam, tefsir, hadis vb. dinî
ilimler üzerine yapılmıştır. Osmanlı
Devleti’nin kuruluş yıllarında astronomi ile ilgili yapılan ilk çalışma olması
nedeniyle önem taşımaktadır. Eserin
müstensihi Ahmed b. Fakih, döneminde önemli birisi olup başka eserler de
istinsah etmiştir.

Eserde yer alan kıraat kaydından, eserin yazıldıktan hemen sonra İznik’te
medresede Mevlana Hüsameddin
el-Müderris tarafından okunduğu anlaşılmaktadır. Bu kıraat kaydında eserin
İznik’te medresede müderrislik yapan
Hüsameddin Efendi tarafından okunduğuna dair kayıt fevkalede önemlidir.
Eserin yine bazı bölümlerinde yer alan
derkenarlar, eserin ileriki yıllarda da
okutulduğunu göstermektedir. Sonuç
olarak, İznik’te istinsah edilen astronomi ile ilgili yapılan bu çalışmanın
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde dinî ilimler ile alet ilimlerinin
okutulduğu bir dönemde yazılması,
hayati önem taşımaktadır.

Kıraat Kaydı

Ferağtü an kıraat hazihi nüsha ale’l
fazlü’l muhakkik ve habve’l müdekkik
Mevlana Hüsameddin el-Müderris-i
İznik fi-aher-i Rebiülevvel

1493'te İznik'in genel görünümü
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Yusuf Kenan Yetişen / Araştırmacı, Yazar

Boza

Bursa'da

Kent yaşamımızın unutulmaya yüz tutan
değerlerinden olan Boza; darı, mısır, buğday,
çavdar, yulaf, arpa, pirinç veya bulgur gibi
yerel tahıllara su ve şeker (bal veya pekmez)
ilavesi ile hazırlanabilen ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren geleneksel bir
Türk içeceğidir.

T

arihi 8-9 bin yıl öncesine ve
Mezopotamya’ya dayanan
boza, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda onuncu yüzyıldan
itibaren içilmekte ve tüketilmekte
olup, Selçuklu ve Osmanlı geleneksel toplum yapısında da varlığını
sürdürmüştür. 14. yüzyılda kentimize
gelen Arap gezgini (İbn Batuta) seyahatnamesinde, Dest-i Kıpçak bölgesinde
boza içildiğinden söz etmektedir. Osmanlı
döneminde “Bozahane” adı verilen yerlerde üretilip satılan boza, daha sonraları Ortadoğu, Orta Asya, Balkan ve Afrika ülkelerine
yayılmıştır. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde
17. yüzyıl ortalarında İstanbul’da 300’den fazla
bozacı dükkânının bulunduğundan ve bu dükkânlarda 1100 kadar bozacının çalıştığından bahseder.
Kent yaşamımızın unutulmaya yüz tutan değerlerinden
olan Boza; darı, mısır, buğday, çavdar, yulaf, arpa, pirinç veya
bulgur gibi yerel tahıllara su ve şeker (bal veya pekmez)
ilavesi ile hazırlanabilen ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren geleneksel bir Türk içeceğidir. İlk olarak Türkistan,
İran ve Mezopotamya’da var olduğu bilinmektedir.
Boza bir “Türev” deyip geçiştirilemeyecek kadar
öneme sahip bir üründür. Zengin besin değeri ve
olası sağlık faydaları ile kış aylarının vazgeçilmezi olup, adeta bir sağlık iksiridir.
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Kış mevsiminin habercisi olduğu
kabul edilen boza, Eylül-Mayıs ayları
arasında çoğunlukla da soğuk kış
aylarında tüketilir. Uygun şartlarda
muhafaza edilirse, bozanın içilebilecek kıvamını koruduğu süre 6 ya da
7 gündür. Eskiden sokakta bozacılar
tarafından ve muhallebi dükkânlarında satılırken, günümüzde artık ambalaj sanayinde yaşanan gelişme ve
hızlı tüketim alışkanlıklarına paralel
olarak, +8 °C’de 25 gün dayanabilen
bozalar, süper marketlerin raflarında
pet şişelerde satılmaktadır. Sokak
satıcıları “Eyi Bozaaaaa, Bohzaaaa,
Haydi Booozaa, Ekşi-Tatlı Bozaaaa”
gibi ifadeleri bağırarak söylerken,
bazılarının ufak zilleri bile vardı.
Bozanın tat, kıvam, aroma gibi özellikleri, üretildiği coğrafyaya ve kullanılan hammaddeye göre farklılıklar
gösteriyor. Fermente bir içecek olan
boza, mayalandıktan hemen sonra
tatlıyken, bekledikçe ekşi bir lezzet
kazanıyor. Bozanın kendine özgü tadı
ise laktik asit bakterileri sayesinde
fermente olmasıyla yani mayalanmasıyla ortaya çıkıyor. Fermantasyon,
bozaya lezzet kazandırırken, sindirim
sistemi için de yararlı bakterilerin
oluşumunu sağlıyor. Bozanın enerji
ve besin değerleri de yapıldığı tahılın
cinsine göre değişim arz ediyor. Örneğin; Bulgurla hazırlanmış 1 bardak
boza (200 ml) tüketildiğinde yaklaşık
428 kkal enerji sağlar. Posa açısından
da zengin olan bozanın bir bardağı,

Boza bardağı ve sürahisi temalı pul

Bozanın kepçe ile bardağa dökülüşü
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yetişkin bir bireyin günlük posa ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılamaya yardımcı olabilir. Her mevsim
tüketilebilen bir içecek olan bozanın
ekşimesi yaz aylarında hızlanacağından, kış aylarıyla özdeşleşmiştir.

Boza nasıl yapılır?

Boza mermer kabı ve Nurettin Sirkeci (tezgahta)

Şaban Sirkeci'nin deftarlık arkasındaki iş yeri (1952)

Malzemeleri:
3 su bardağı bulgur veya darı irmiği,
2 kahve fincanı kadar pirinç,
3 su bardağı toz şeker,
Maya.
Yapılışı:
Bulgurlarınızı (darı irmiği) bir gece
önceden ıslatın. Ertesi gün ıslattığınız bulgurların üzerine pirinçleri de
ekleyip haşlayın. Haşlanma işlemi
bittikten sonra karıştırıcı yardımı ile
iyice ezin ve daha sonra süzgeç ile
süzün. Hazırlamış olduğunuz karışımı
bir tencereye aktarın ve kısık ateşe
koyun. Üzerine şekeri ilave edin. Eriyinceye kadar karıştırıp daha sonra
ocaktan alın.
Oda sıcaklığında soğumaya bıraktığınız bu karışımı arada bir karıştırarak
topaklanmasını önleyebilirsiniz.
Karışım ılık hâle gelince içine suda
ezdiğiniz mayayı ilave edin ve ağzını
kapatın. Tahmini 25 derecelik bir
sıcaklıkta 2-3 gün saklayın. Ancak
arada bir karıştırmak için açabilirsiniz. Eğer 3 gün sonra göz göz olmuşsa
bozanız hazır demektir.
Geçmişte bozanın içine pekmez, tarçın, karanfil, zencefil, şıra ve Hindistan
cevizi eklenerek içilirken, günümüzde
çoğunlukla tarçın ve sarı leblebiyle
tüketilmektedir. Boza hafif alkollü
(%1-2) olmakla birlikte, üzüm mayalanmasından olmadığı için Osmanlı’nın ilk döneminde yasak sınıfında
değildi. Bu tip boza, imparatorluk
bozasını ifade ediyordu. İmparatorluğun Anadolu’dan çıkıp, Balkanlara ve
Ortadoğu’ya genişlemesiyle birlikte,
bozanın farklı şekilleri ile tanışılmış
ve git gide yaygınlaşmıştır.

Bursa’da Bozacılık ve
Bozahaneler

Şaban Sirkeci'nin Ziraat Bankası şubesinin doğu tarafındaki iş yeri
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Kentimizde bulunan bozahanelerin
kayıtları incelendiğinde ise durum
şöyledir:
- 1482 yılında altı bozahane bulunurken, 1485 yılında iki (Kamberler ve
Çakıllı) bozahanenin açılmasıyla sekiz,
1514 yılında ise bu sayının on olduğu
anlaşılıyor. 1490 yılı kayıtlarına göre
ise kentimizin Balıkpazarı, Gallepaza-

rı, Odalar, Sedbaşı, Pınarbaşı, Cedid,
Tahte’l-kal’a ve Tatarlar semtlerinde
bozahaneler bulunmaktadır.
- 1492 tarihinde kentte veba salgınının olması, 1514-1515 yıllarında
kentimizde bulunan Acem esnaf ve
ailelerinin İstanbul’a sürgün edilmesi
neticesinde işleri azalan bozacı esnafının girişimleri ile vergi ve kiraların
indirildiğini görüyoruz.
- 1518 yılında yaşanan yangında
Şeyhhamit Mahallesi ve Balıkpazarı
civarındaki bozahanelerin yandığını
yine kayıtlardan öğreniyoruz.
- Savaşa giden ordu için alet ve edevatı ile birlikte bozacılar isteyen imparatorluk, aşağı yukarı 16. yüzyılın
ikinci yarısına kadar bunları himaye
ve teşvik ederken, kayıtlarını tutup,
vergilerini de tahsil etmiştir. İşyerleri
şehrin merkezî yerlerinde toplanmış
olmasına rağmen, bozahaneler işyerleri ve mahalleler arasına dağılmışlardır. Osmanlı devrinde bozahaneler
mukataalı sistem adı verilen bir çeşit
kiralama usulüyle devlet arazisi üzerinde kurulurmuş ve bunun karşılığında devlete veya arazi vakıf malı ise
vakfa belli bir kira öderlermiş. 1530
tarihinde Bursa’da bozahane mukataası olarak 78.333 akçe kira alındığı
bilgisi kayıtlarda bulunmaktadır. Bir
esnaf iş yeri açmak istediğinde izin almak zorundaydı. Bir esnaf grubunun
bir yerde belli bir sayıyı aşmaması
gerekirdi. Bozacı esnafının başkanı
gerek izinsiz açılan, gerekse yasalara
uygun çalışmayan yerlerin kapatılması için müracaat ederdi.
Zamanla ülke genelinde bozahanelere
uygunsuz kişilerin, hanendelerin, sazendelerin toplanması ve yaşantıları
yönetimin ilgisini çekmeye başlamıştır. Hatta bazı yerlerde mayalandırmak için afyon kullanıldığı anlatılır
(özellikle Tatar bozalarında). Bozanın
satıldığı yerlere sık gidenler genelde
alt sınıftan kişilerdi (hamallar, deveciler, işsizler, berduşlar ve yeni külhanbeyleri) ve onlarla birlikte bulunulmamaya özen gösterilirdi. Zira boza
müptelaları sabahtan akşama kadar
buralarda oturur, boza içip tavla ya da
satranç oynar, müzik dinler ve çene
çalardı. Bu gibi kişiler için “Bozahane
ehlindendir.” ifadesi, hakir görme
olarak kullanılırdı. Şeyhülislam
Ebussuud Efendi’nin caiz görmediği
boza, ekşimiş ve alkol oranı yükselen
bozaydı. III. Murat’ın (1574-1595) İstanbul’da meyhanelerin, kahvehane-

Seyyar bozacı

Cemal Sirkeci'nin Setbaşı'ndaki iş yeri

lerin ve bozahanelerin kapanmasını
emretmesinin (1568) ardından, sayıları hızla azalmış ve ordunun ihtiyaç
listesinden düşülmüştür. 16. yüzyıl
şairlerinden Gelibolulu Mustafa Ali
buralara gidenleri şöyle ikaz etmiştir:
“Bozahane erazilun yeridur / Bozasın
içme bozma kendini” (Bozahane rezillerin yeridir / Bozasını içme bozma
kendini). İstanbul’da kahvehane,
meyhane ve bozahanelerin kapanması neticesinde buralarda sanatlarını
icra eden hanende ve sazendelerin
bir kısmı Bursa’ya göç etmiştir. Hatta
1583’te Bursa’da bir kadın mahkemeye başvurarak kocasının içki ve

ekşi boza içmeyeceğine dair yemin
ettiğini, içerse kendisinden boşanmış
olacağını şart eylemiştir.
Emred oğlanların çalıştırılması,
gizli içki, ekşi boza ve arak satılması
gerekçe gösterilerek, 1604 tarihli
fermanla kentimizdeki bozahanelerin kapatılması talimatı verilir. Zira
ekşi boza içmek, içki içmek gibi bir
suçtu. Böylelikle 17. yüzyılın başlarında şehirdeki 27 bozahaneden 11’i
(devlet adına işletilen) hariç diğerleri kapatılır. Daha sonra içki satışı
ve gayri ahlaki bazı işlerin yapılması
söylentilerinin yayılmasıyla, yedi
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Boza sunumu

Klasik boza bardağı

bozahane daha kapatılır. Bir müddet
sonra da bozacılar merkezi yönetime
başvurarak Müslümanlara zarar verecek şeylere artık izin vermeyeceklerini ve devlete üç yılda 20.000 akçe
daha fazla iltizam bedeli ödeyeceklerini taahhüt ederek yeniden on bozahanenin açılmasını sağlamışlardır.
1614 tarihli bir kayda göre büyüklükleri ve iş hacimlerine bakılarak,
bozahanelerden alınan vergi 15-510
akçe arasında değişiyordu. Nitekim
bozahane mukataası üç yıllığına
zikredilen tarihte 130.000 akçeye
iltizam edilmişti. Esnaf semtlerinde
bulunan bozahanelerin kahvehaneler gibi Osmanlı toplumunun
iktisadi, sosyal ve kültürel hayatında
önemli bir fonksiyona sahip olduğu
da ayrı bir gerçekti.
1630 yılında Ramazan Bayramı’n62 Bursa Günlüğü

Bulgaristan Bozası

dan önce meyhane ve bozahanelerin mühürlenmesine rağmen,
bazı kişiler bayramın ikinci günü
mühürleri koparıp, engel olmak
isteyen görevlileri yaralamışlardır
(Kepecioğlu I, 244). Evliya Çelebi
kente geldiğinde doksan adet bozahanenin var olduğundan söz eder.
1617 ve 1671 yıllarında ise kentimizde içki satışı yasak olmasına
rağmen, bozahanelerin bazılarında
tatlı boza satışı yapıldığı belirtilip,
içki satışı yaptıkları, sarhoşların
olay çıkardıkları, çevrede ikamet
edenlerin dışarı çıkmaya çekindiklerini belirtenlerin sayısının artması
üzerine ekşi boza satışı yasaklanır
(Kepecioğlu). Kayhan Çarşısı’nda
bulunan bir bozahane sahibi, 1764
yılında belirtilen kurallara riayet
etmemesi üzerine, beylik gemisine

konularak İstanbul’a gönderilir.
Evlere boza alıp götürmek pek yaygındı. Halk arasında bu şekilde yer
edinen boza kültürü, halk deyişlerine
de nüfuz etmiştir. Şöyle ki: Kışın boza
satılan yerlerde yazın şıra satışı yapıldığından “Bozacının şahidi şıracıdır.”
atasözünün çıkışına ortam yarattığı
da anlatılır. Bozalık darının kuvvetli
ateş üzerinde dövülerek hazırlandığı
için, eziyet edilen kişilerin durumunu
belirtmek için “Ensesinde boza pişirmek.” deyimi halkın diline pelesenk
olmuştur. Kıvamlı bir içecek olması
nedeniyle, “Boza içmek” yerine “Bozaları höpürdettik.” ifadesi kullanılır.
Boza, içildiği bardağın iç çeperine fazlasıyla sıvanıp kaldığından, bardağın
kulpu sağ el ile tutulurken, sol el ayası
ile de bardağa yandan ufak darbeler ile hafif hafif vurulur. Böylelikle
bulaşan boza dibe çöker. Bu durumu
pratikleştirmek için, boza son yıllarda
tatlı kaşığı ile servis edilir.
19. yüzyıla ait gravür ve resimlerden
yola çıkarak seyyar boza satıcılığının
Arnavut göçmenlerce yapıldığını
anlıyoruz. Resimlerdeki tiplemelerde
bir elinde boza güğümü, diğer elinde
bardak yıkama için su ibriği ve belinde bardaklık (bir gözünde tarçınlık)
bulunmaktadır. Boza ile uyumlu bir
yiyecek olan simitlerin dizildiği ip ise
omuza asılı olabiliyordu.
20. yüzyıla gelindiğinde kentimizde
muhallebici dükkânlarının arttığı
görülür. Kış aylarında boza, özellikle
muhallebici dükkânlarında uzun dar
boyunlu cam şişelerde satılırken, aynı
cam şişelerde yaz aylarında limonata
veya kızılcık şerbeti satılırdı. Genellikle üretici olan dükkânlarda üzeri
beyaz pamuklu bez ile örtülü mermer
(küplerde) haznelerde bulunan boza,
metal bir kepçe ile bu hazneden alınıp cam bardaklara dökülürdü. Seyyar boza satıcıları normal su bardakları ile satış yaparken, dükkanlarda
kalın dipli, dipleri içeri doğru çukur,
kulplu tipik duble bira bardakları kullanılırdı. Boza satışı yapılan yerlerin
bir özelliği de boza sürahisinin ya da
mermer haznenin bulunduğu servis
yeri ve de dükkân içindeki masaların
üzerleri beyaz Marmara mermeriydi.
Bulunduğumuz coğrafyada Tatar
Bozası, Arnavut Bozası, Boşnak
Bozası gibi birbirinden farklı tatlarda
bozalar görülse de darı irmiğinden
(bit) yapılan sarı renkli Bilecik Bozası
en yaygın olanıdır. Ankara civarında

Akman Bozası, Eskişehir’de Karakedi
Bozası, Bilecik/Pazaryeri taraflarında
Soydan Bozası, İstanbul’da Vefa Bozası (Hacı Sadık Efendi), kentimizde
Sirkeci, Ömür ve Ege bozaları halen
unutulmayan markalardır.
Kentimizin tanınmış boza üreticisi
ve satıcılarının başında gelen kentin
hemen tüm muhallebicilerinin boza
ihtiyacını karşılayan Sirkeci Şaban’ın
Tahtakale semtinin üst kısmında çok
büyük bir han tarzında sirke ve boza
imalathanesi vardı. Sirkeci Şaban
ürettiklerinin perakende satışı için ilk
satış yerini (Paksüt) Heykel’in arka
tarafında (Defterdarlık karşısı), daha
sonra Ziraat Bankası Heykel Şubesi’nin doğu bitişiğinde (Faruk Giyim)
açar. Dükkân dar ve ufak olmasına
rağmen, iyi bir müşteri kapasitesine
sahipti. Yeni nişanlı ya da yeni evliler
buraya gelir, içerlek olan masalara
otururlardı. Girişte sol tarafta boza ve
tatlıların bulunduğu servis yeri, sağ
tarafta yüksekçe bar tipi dar, uzun
duvara monteli mermer (Marmara
tipi) bulunurdu. Uzun süre boza, meşrubat ve muhallebi üretimi yaparak
meslek hayatını devam ettiren firma,
ticari hayattan çekilince, küçük oğlu
Nurettin Bey Namazgâh Caddesi’nde,
büyük oğlu da Altıparmak Caddesi
üzerinde boza ve şarküteri ürünleri
satışının yapıldığı iş yerlerini açtılar. Onların da kısa süre sonra ticari
hayattan çekildiklerine şahit olduk.
Setbaşı Köprüsü’nün güneybatısında
(günümüzde kuru yemiş satışının
yapıldığı yer) Cemal Sirkeci isminde
boza ve muhallebi satışının yapıldığı
geniş, ferah bir dükkân vardı. Kentimizi ziyaret eden devlet, siyaset ve ticaret hayatının önemli kişileri buraya
uğramadan şehrimizi terk etmezlerdi.
İçeride 6-7 adet tahta kasalı, üzerinde
beyaz mermer olan masalar bulunurdu. Müşteriye servis yapan en son
kişiyi tebessüm ederken hiç kimse
görmemişti.
Sirkeci’lerin boza ve
muhallebi dükkânlarına benzer başka iş
yerleri Atatürk Caddesi
üzerinde Tayyare Kültür Merkezi karşısında
Necati Vatansever’in
(daha sonra burasını
Hamza Yurtoğlu’na
sattı), Kırcılar İş Hanı’nın
olduğu yerde İsmail Akarsu’nun Karlıdağ Muhalle-

bicisi vardı. Bu her iki muhallebici
dükkânında da mermer masalar
bulunurken, tüm duvarları ayna kaplı
idi. Ayrıca, Tahtakale civarında ve
Kayhan’da pek çok muhallebici dükkânı var olup, hepsinde boza satışı
yapılırdı. Bir de Pazarcık tarafında
üretimini yaptıkları bozanın Gençosman Postane binasının kuzeybatısındaki binanın zemin katında satışını
yapan Hüseyin Dilaver’e ait Ege
Bozacısı’nı anmadan geçemeyeceğim.
Günümüzde, bu sözünü ettiğim tüm iş
yerleri ticari faaliyetlerini durdurmuş
durumdadırlar. Gazcılar Caddesi’nin
batı tarafındaki Ömür Bozacısı, yaz ve
kış bu ürünü yapıp satarken, muhallebi, baklava ve pasta çeşitleri ile ticari
hayatını sürdürmektedir. Diğer bir
deyişle, muhallebiciler boza satışı yaparken, burası boza yanında muhallebi ve tatlı çeşitleri de satmaktadır.
Kentimiz göçlerle gelişirken yeni
semtler oluşmuş, eski yerel boza
üreticileri piyasadan çekilirken, yeni
firmalar oluşmaya başlamıştır. Bir de
AVM’lere hitap eden, muhallebi ve
boza satış ağı gelişmiş ulusal firmalar
yerel firmaları zora sokarken, bilinen
ekşi ve tatlı boza olgusu da yok
olmaya başlamıştır. Diğer bir deyişle,
piyasada satılan
bozaların ekserisi
ekşimeyi bilmeyen,
boza görünümünde içeceğe dönüşmüş oldu. Boza
kültürüne sahip
ailelerin evlerinde
boza imal edenlerinin sayısı
her geçen gün
artmaktadır.

Kaynakça
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Sezai Karakoç,

Bursa Mitingi'nde Ne Demişti?

M

odern Türk şiirinin kendine özgü seslerinden Sezai
Karakoç’un 16 Kasım 2021
tarihinde, dünya sürgünü
sona erdi. Bir gün sonra da “Yerleşecek yer aramak / Camiinin avlusunda
/ Soğuk bir taşa oturmak / Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda...” diye andığı
dünya toprağına sırlandı. Onun hakkında çok şey söylendi, yazıldı hâliyle.
Biz bu yazımızda, Sezai Bey’in Diriliş
düşüncesini siyasî boyuta taşıdığı
‘güller açan gül ağacı’ amblemli partisiyle halkı muştuladığı, 1990 yılında
kurulan ve iki kez üst üste seçimlere
girmediği için 1997’de kapatılan1 Di-

1 Bu arada parti yeniden kurularak Yüce
Diriliş Partisi ismiyle 17 Nisan 2007’de
tekrar siyaset hayatına üst perdeden
dâhil olmuştur. Amblem ise oldukça
manidar: Gül yine var, fonda dolunay ve
önünde ise bir yol.
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riliş Partisi’nin (DİRİ-P) ‘Kutlu Millet
Gerçeği’ adlı ilk meydan konuşmasına
uzanacağız. Bu arada söz konusu politik teşekkül, ideolojik olmaktan çok
fikirciliğin işlendiği, el üstünde tutulduğu bir yaklaşım olarak Türk siyaset
tarihinde nevi şahsına münhasır bir
yer edinmiştir.
Karakoç, “Çıkış Yolu” adını verdiği
bir dizi konferans ile Diriliş Partisi
mitinglerini içeren konuşmalarını
topladığı ve üç kitaptan meydana
gelen eserinde, köklere inmeyi davet
ediyor dinleyicileri, okuyucuları. Bu
mesajı da ilk olarak Fomara Meydanı’nda gerçekleştirdiği toplantıyla
İmparatorluğun önsözünden ulaştırır. Şair, medeniyet, tarih şuuru ve
gelecek idealini anlatmaya çalışır.
Ona göre; işe bu ‘aziz şehir’den başlamak tesadüf değil, bilinçli bir tercihtir. Dilerseniz o bereketli günlere
dönelim: Takvim yaprakları, 13 Tem-

muz 1991’i işaret ediyordur. Bakalım
Karakoç, nasıl selamlıyor Bursalıları,
maziyi ve devrimi:
“(...) Bursa, herhangi bir şehir değildir. Öyle bir şehirdir ki şehirler
şehri dense yanlış olmaz. Bu sebeple,
Bursa’yı selamlayarak söze başlamak,
bütün işlerimizde olduğu gibi, konuşmamızın da uğuru olacaktır. Bursa
manevî başkentimizdir. Atalarımızın
bize bıraktığı en kıymetli mirasın bir
minyatürü, bir özü ve bir demetidir.
Uludağ’ın eteklerinde gözünüzün
iliştiği her noktada dedelerimizin
âdeta kıyamete kadar gidecek mirasının parlayan anıtları vardır. Bursa,
şarkın garba İpek Yolu boyunca gelerek, birike birike gelerek, bir ipek
koza gibi ördüğü bir şehirdir. İpek
Han’ında örülen ipekler gibi, bu şehir
de dedelerimiz tarafından, babalarımız tarafından, şehir olmak, kanlarını
dökmek suretiyle, alın teriyle, deha-

sıyla işlenmiş manevî başkenttir.2
Eğer diriliş vaki olursa ki vaki olacaktır, bu milletin manevî başkenti olan
Bursa da buna şahit olacak ve buna
öncülük yapacaktır. Nasıl geçmişte
öncülük yaptıysa, aynı şekilde. Geçmişte Osmanlı Devleti kurulduğunda
kırk yıl başkentlik yaptı ve ondan
sonra eşsiz tevazuu ile bu başkentlik hakkını Edirne’ye daha sonra
da İstanbul’a verdi. Çünkü Batı’ya
karşı daha büyük bir görünüm içinde olmalıydık. Buna da uygun olan
İstanbul’du. Ama manevî başkent,
yine Bursa kaldı. Şimdi partimizin
kuruluşunda öncü görevini üstlenen
Bursa, aynı manevî heyecanla, aynı
ruh ve şuurla, aynı feragat ve fedakârlıkla bütün Türkiye çapında dirilişin
öncüsü olacak ve inşallah ilerde yine
bu manevî başkentliğinin mükâfatını
görecektir. Bursa’yı ben her zaman
bu gözle görmüşümdür ve bu maddî
yeşilinin gerisinde manevî ruhunun
huzur ve sükûnunu görmüşümdür.
Bursa, bu bakımdan İstanbul’a da
daha başka şehirlerimize de yol gösterecek bir manevî olgunluğun şehridir. Bu yüzden, burada, ilk konuşmamı da Bursa’da yapmamın manevî
sebebi budur.”3

Diriliş de Bir Devrimdir...

Osmanlı Devleti’ne beşiklik ederek
bir medeniyet kozasının örülmeye
başlandığı Bursa’da yeniden doğuşun
izleri aranmış, nitekim hâlâ da aranıyor. Şehrin katmanları arasından sızıp
gelen gelenek, mayamızın telmihi bir
bakıma. “Diriliş, bir hatırlatışla başlayacaktır.” diyen Karakoç, işbu sebepten ötürü yola Osmanlı’nın dünyaya
yerini gösterdiği coğrafyadan koyulur.
Diriliş Şairi, bu konferans ve mitinglerinde salt mazi özlemine takılıp kalma veya nutuk atma peşinde değildir
kuşkusuz. Biz her ne kadar terk etsek
de medeniyetimizin bizi bırakmadığını belirten Karakoç, onun şuuraltımızda yaşadığına dikkat çekiyor.
Bizi anlatan, tarihsel süreç içerisinde
bir dönem unutulan ve şu an, şimdi
yeniden giyilmeyi bekleyen libaslarımızı sırtımıza geçirmemiz gerektiğini
kaydediyor. Şair, Medeniyetimizin
Dirilişi’ni ise şu sözlerle açıklıyor,

2 Sezai Karakoç, Çıkış Yolu III/Kutlu Millet
Gerçeği-Dört Meydan Konuşması, İstanbul 2011, Diriliş Yayınları, sayfa 11-12.
3 Sezai Karakoç, age., Diriliş Yayınları,
sayfa 38-39.
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“(...) O hâlde bir tek alternatif var: o
alternatif, senin, kendi kendine dönmen, kendi medeniyetine yeni baştan
sarılman ve onu diriltmendir. O şehirler, kalan o son miras senden bunu
istiyor. Yıkılan evler, kuruyan nehirler
ve ölen şehirler, senden, benden ve
hepimizden bunu istiyor.”4
Sezai Karakoç, konuşmalarında sıklıkla yer alan ‘medeniyet-diriliş’ kelimeleri, bir maymuncuk hüviyetinde.
Açtığı kapıdan girdiğimizde bu iki
kavramın diğer hâllerini seyrediyorsunuz. “Değişme, köklü bir değişme,
devrimi bu anlamda alırsanız, diriliş
de devrimdir.”5 diyen Karakoç, geleneğin şifrelerini önümüze koyuyor,
ruhumuzun tozunu alıyor. Medeniyet
fikrinin dar anlamlara sıkışıp kaldığını dile getiren Karakoç’a kulak
verdiğimizde, milletin haritalardaki
sınırlarla çizili yerlerdeki halktan
ibaret olmadığını söylüyor mesela.
Karakoç’un başta Bursa olmak üzere
Ankara, İstanbul, Adapazarı ve Eski-

4 Sezai Karakoç, age., Diriliş Yayınları,
sayfa 144.
5 Sezai Karakoç, Çıkış Yolu II/Medeniyetimizin Dirilişi-Dört Konferans, İstanbul
2010.

şehir’deki konuşmalarında kendi hakikatlerini ısrarla vurguluyor. Sıhhatli
olmasa da Karakoç’un tarih okuması
şöyle sürüyor:
“Bugün, geçmişin ürünüdür. Bugün,
yarının temellerini şimdiden atmazsak, geçmişteki bütün kayıplarımız
gibi geleceğimizi de yitirmiş oluruz.
Bu sebeple, geleceğimiz üzerine ne
kadar düşünsek azdır. Geçmişte birtakım hatalar yapılmasa, insanlığın
trajedileri oluşmaz. Bir misal vereyim: eğer, Timur, kendi büyük devletini kurarken, Osmanlı Devleti’yle barış
içinde olsaydı, yani İslam’ın demin
belirttiğimiz selam ruhunun içinde
gizli olan noktadan hareket etseydi
yahut da o ortam olsaydı ya da kaderimiz öyle olsaydı, -çünkü tek taraflı
düşünmemek lazımdır: Timur’u da
bağlayan şartlar vardır. Tarih demek,
birçok cepheden bakılan bir olgu
demektir. Tek açıdan bakış, peşin
hüküm doğru değildir.- sonuç olarak,
Timur-Beyazıt savaşı olmasaydı, Osmanlılar, Endülüs’ü kurtarmak için
gecikmemiş olurlardı.”6
Şairin, şehrin dehlizlerinden ışık tu-

6 Sezai Karakoç, Çıkış Yolu I, Diriliş Yayınları, sayfa 64.
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tup çıkardığı örnekse şu:
“Şehrimizin kucağında manevî bir huzurla yatan, Bursalı diye meşhur, aslen Bursalı değil ama Bursa’da irşatta
bulunduğu, Bursa’da vefat ettiği ve
Bursa’da defnedildiği için, ki türbesini
her zaman ziyaret ediyorsunuz, Bursalı diye anılan İsmail Hakkı Bursevî
Hazretleri, bir eserinde, Ruhu’l Beyan
adlı eserinde diyor ki: ‘Ahir tasarruf
Türk’ündür.’ İşte sizin mütefekkiriniz,
sizin büyüğünüz ve bizim büyüğümüz, bizim manevî büyüğümüz, mutasavvıf büyüğümüz, âlimimiz böyle
söylüyor. Bunun manası nedir? ‘Ahir
tasarruf Türk’ündür.’ diyor. Yani son
sözü Türkler söyleyecektir. Fakat siz
burada Türk’ü ırk manasında anlamayın. Bunu Türk diye söylemesinin
sebebi, bizim milletimizi meydana getiren büyük kitleye Türklerin öncülük
etmesidir. Onu o maksatla söylüyor.
Yoksa ne İsmail Hakkı Bursevî ne de
geçmişteki atalarımız ne de biz ırkçıyız. Irkçılık yok. Hangi ırktan olursa
olsun, bizimle aynı medeniyet, aynı
inancı paylaşan kardeşlerimiz, hangi
ırktan olursa olsun hangi dili konuşursa konuşsun bizim millet kardeşimizdir. Milletimizin bir parçasıdır.”7

Mazinin Diriltici Saflığı

Evet, şehrin duvarlarına raptedilen
yazıları, çok uzaklardan gelen eski
bir dostun mektubu gibi iştahla ve
öperek okuyoruz, bazen. Bir senfoni
dinler gibi ‘göğe bakma durağı’nda

7 Sezai Karakoç, Çıkış Yolu III, Diriliş Yayınları, sayfa 39.
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umutla bekliyoruz. Şehrin görkemi,
bağrında sakladığı enerjisini ve heyecanını ihtiyaç sahiplerine billur
kâseler içinde uzatacak, gümüş yüzlü
feneriyle yolumuzu aydınlatacaktır,
diye ümit ediyoruz. Bize, ‘bugün
ne yapabiliriz’in cevabını verecek,
mazinin diriltici saflığını duymamız
için elinden geleni yapacaktır. Çünkü
Bursa, 10 bin 891 km2’lik bir toprak
parçasından fazlasını ihtiva ediyor.
Biz de aynalardan damıtılan bir rüya
serinliğinde tabirini arıyoruz yine bu
şehirde, kendimizin... Sahi, Süheyl Ünver’e, “İdealist bir meclubu olduğum
Bursa’mıza her gidişimde kaybolur ve
kendimi oralarda ararım.” kelamını
ettiren hangi duygudur? Perçemli ışıltılar altında ses veren dokunaklı şarkılar, çıkarılmayı bekliyor pas tutmuş
zincirlerle sarılı sandıkların içinden.

Yeni Başlangıç için
Bursa Ruhu

Bugünkü Bursa, eskisi gibi cennetten inmiş bir şehir görüntüsü arz
etmese de sarkıtılan iplerle hayata
tutunmamızı sağlıyor. Çünkü bir
Yeşil Camii veyahut Hüdavendigar
Külliyesi, melekelerimize kıymık batırıyor. Nasıl mı? Cevabını Sezai Karakoç veriyor, “Yani bir toplum, bir
medeniyet meydana getirebilmişse,
artık o, kendisini bir nevi ebedîleştirmiş demektir. Tarih boyunca
zaten ne kazanıyorsa bir toplum,
eğer onu bir medeniyet eseri olarak
ortaya koymamışsa, medeniyet açısından zikre değer bir eser ortaya
koyamazsa tarihe giremez. Tarih,

onu görmez, unutulur gider.”8
Ulu Camii, bugün şantiyelerin bakışları içinde varlığını hâlâ, her şeye
sürdürüyor mesela. Yeni bir başlangıç
için, Bursa ruhunun iyi incelenmesi
gerekir, kanaatimce. Sultan Abdülaziz
(1830-1876) döneminden itibaren
bu öze dönüşün tekrarı için Bursa’nın
kapısı çalınmıştır çünkü. Yine Genç
Osman (1604-1622), başkenti İstanbul’dan dedelerinin ilk toprağına
taşıyarak devleti yeniden kurmanın
gayesi peşindeydi. Kültürel kodları
himaye eden bu şehir, ümranımızın
yeniden ihyası için ipuçlarını gösteriyor. Bu topraklar, kâh Muradiye Türbeleri’ndeki derviş-meşrep mimarî
ve sonrasında Sinan’la zirveye çıkan
derununda erimiş üslupla, kâh insanlarla münasebetlerde hoşgörünün
nasıl tesis edildiğine dair yürütümlerin yurdu olagelmiştir. Şehrin insanı
harekete geçiren, ümitlerini dirilten
bir yönü var, bu yadsınamaz.
Mesela İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, şehre ilk gelişinin 1921
senesinde Bursa’nın Yunan işgali
zamanına tesadüf ettiğini söyler. Ve
bugün ahalinin pek fark edemediği
atmosfer ile ilgili olarak; “Herhangi
bir şehri düşman işgali altındayken
ziyaret etmek hazin bir hadisedir.
Fakat Bursa’nın tarihî karakteri o
kadar kendine mahsus bir mahiyettedir ki o zaman dahi buna rağmen,
Bursa’nın tarihi hakkında bir şey
öğrenmek imkânı buldum.” değerlendirmesinde bulunur. Bursa-Osmanlı bileşkesine dair ise “Bursa,
Osmanlılar için hem bir terbiye
merkezi hem de siyasî bir merkez
olmuştur.”9 aforizmasıyla, şehrin
üstündeki tozları üfler. Çünkü Bursa, medeniyet repertuarımıza ilham
kaynağıdır. Hatırlayalım, Üç Tarz-ı
Siyaset yazarı Yusuf Akçura’da entelektüel bir milliyetçi şuur oluşmasının arka planında Osmanlı’nın
ilk başkentine yaptığı seyahatler
yatıyordur. Küçük yaşlarında annesinin romatizma tedavisi için sık sık
Çekirge kaplıcalarına gelirler. İşte
bu yolculuklar sırasında ilk büyük
Türk kahramanlarına ait dinlediği

8 Sezai Karakoç, Çıkış Yolu I, Diriliş Yayınları, sayfa 34.
9 Arnold Toynbee, “Bursa çevresi tarihine dair”, Tercüme eden: B. Osman Okyar, Kasım-Aralık 1948, Sayı: 92, Uludağ Dergisi, sayfa 18-20.

destan ve hikâyeler, onu ruhunun
ülküsüne yönlendirir.10 Merak bu ya,
o kahramanlar arasında İvaz Paşa
var mıdır acep?

“Burası Osmanlı
İmparatorluğu’nun
Terzihanesidir”

Süheyl Ünver’i yazımıza tekrar misafir edelim. Hislerimizin kara kutusunu açan bu adam, bakın hangi esintili
cümleleri üflüyor dağarcığımıza:
“Her vechile kusursuz Bursa! İmparatorluk eserimizin takrizi Bursa! Öyle
bir şehir ki tarihinin senesi, ayı ve
günü yok. Sanki onun kuruluş yılındayım. Geçmiş zamanı ben Bursa’da
hayal etmem. Zira onun içindeyim.
Bursa’da tarih bilinmez, yaşanır. Türk,
Bursa’da her eyi şekle bürünmüştür.
Burası Osmanlı İmparatorluğu’nun
terzihanesidir. Her kılığa burada
girmişiz. Öyle bir kibar kılık ki modası geçmemiş. Ya içinde yaşayanlar,
sonradan gelen yabancılar müstesna,
en büyük, sağlam ve devamlı istifayı
burada geçirmiş. Hikâyeleri, efsaneleri bile bu ruhu aşılar durur. O kadar ki
taşa, toprağa bile tesir etmiş. Bursa’yı
ve Bursalıları önce manen yapmışlar,
ondan sonra burayı. Rumeli’yi ve
İstanbul’u Türkiye ile bina etmişler.”11
‘Ruhî Kalkınmamızda Bursa’nın o
öncü yerine işaret etmeye devam
ediyor:
“Bundan asırlar önce Bursa’nın her
semt ve köşesinde zamanlarının hâl
ehli, kâmil insanları yaşadıkları müddetçe muhitlerinde birer ahlak polisi
gibi vazife gördükleri kadar ölümlerinden sonra namlarına tesis olunan
makamlarında ziyaret edenlere
manevî birer destek gibi tesirlerinde
devam etmişlerdir. Asırlar boyunca
bu tesir devam etmiştir, hâlâ da bunun izleri canlı misaller ve yorumlarıyla devam etmektedir. Onun için bu
terbiye ile büyümüş hakikî Bursalılarda uygunsuz ve cemiyetin nizamını
bozabilecek hareketlere o kadar rast
gelemezsiniz. Zira bu makamlara
bağlılık ve inançları vardır. Hemen
tevbih (azarlama) olunacaklarına

10 Yusuf Akçura, Türkçülük-Türkçülüğün
Tarihi Gelişimi, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, sayfa 7-8.
11 Süheyl Ünver’in Bursa Defterleri, Yayına Hazırlayan: Gülbün Mesara - Mine
Esiner Özen, İstanbul 2011, Kubbealtı
Neşriyat, sayfa 116.
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inanırlar. Orada âdeta çok kimselerde
iyilik yapma ve cemiyette bulunanlara kolaylık sağlama misallerinin asla
azalmadığını görürsünüz. İfrata varılmazsa bu bizce fanatizmden uzak ne
hoş manevî bir kalkınmadır.”12

“Bursa Olmasa,
İmparatorluk Olmazdı”

Bütün bu afili anlatımlar bir Bursa
güzellemesinden çok, avuçlarımızdan
kayan benliğimizi (kendimizi?) bulmaya yönelik lejantlar mahiyetinde.
Yine bütün bu hisler, bulunduğu yeri
belli etmeye çalışan ve zihinlerimize
atılan birer işaret fişekleri gibi. Bursa izini takip ettiğimizde karşımıza
çıkacak olan medeniyet silsilesi, semiyotik pencereler açacaktır şüphesiz.
Nitekim İlber Ortaylı, “Bu şehir, şu an
icra ettiğimiz kültürün yaşatılmasıyla
gelecekte hak ettiği yeri alacaktır.
Bursa olmazsa imparatorluk olmazdı,
imparatorluk olmasa Bursa olmazdı.”
diyor ve ekliyor şehrin alnacından,
“Bursa çarşıları ve Bursa’nın iktisadî
düzeni olmasaydı, diğer pek çok kent
ve ülkede çarşı kavramı olmazdı. Bursa, İstanbul’un yapılaşması tamamlanıncaya kadar imparatorluğa başkent
olmuştur. Diğer yandan Bursa, sadece
Osmanlı tüccarlarının yeri de değildi.
Rusya’dan Ortadoğu’ya kadar pek çok
ülkeden gelen tüccarların da kentidir.”
Bütün bu fikir yürütmeler, düşüncelerin pelteleşmeye başladığı günü-

12 Süheyl Ünver, age., Kubbealtı Neşriyat,
sayfa 287.

müzde, bizi teneffüs etmeye çağırıyor.
“Bursa’ya bigâne kalmak bize ne kaybettirir?” sorusunu sorduktan sonra,
ruhumuza kıyamet aşısı vuran ve
umutlarımızı göğerten cümlelerinin
huzurunda önümüzü ilikliyor ve bir
kez daha Sezai Karakoç’un gönlümüze serdiği o efsunlu atlasa bakıyoruz:
“Bursa, benim gözümde manevî
başkentimizdir. Bunu, geçenlerde,
yazın seçimden önce, Bursa Fomara
Meydanı’nda yaptığım konuşmada da
belirtmiştim. Bu, inanınız, söz olsun
diye söylenmiş değildir. Yani, sadece
nezaket cümlesi değil. Gerçekten,
Bursa, Osmanlı Devleti’nin tüm anlamını yapısında bulunduran ve bunu
her türlü tahribe rağmen hâlâ taşıyan ve ruhunu da mümkün olduğu
ölçüde muhafaza eden bir yöremiz,
memleketimiz ve şehrimizdir. Bu
bakımdan, Bursa’yı manevî başşehir olarak selamlıyorum. Ve burada
yatan dedelerimizi de rahmetle anıyorum. Onların sayesinde, onların
bize bıraktıkları ruh sayesinde, şimdi
düşman istilasından azade, hür yaşıyoruz. Yine hürriyetimize arız olan
her türlü tehlikeyi, onlardan aldığımız ruhla, Allah’ın izniyle, tümüyle
def edeceğiz.”13

13 Sezai Karakoç, Çıkış Yolu I, Diriliş Yayınları, sayfa 16.
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Selimcan Yelseli / Sanat Tarihçi, Araştırmacı, Yazar

Bursa Merkezde Bulunan
Çeşitli Hazirelerdeki

Mutasavvıf
Mezar Taşlarına
Birkaç Örnek

B

ursa merkezde bulunan bazı
camii ve dergâhların hazirelerindeki mezar taşlarının incelenmesi ve mutasavvıfların
mezar taşlarındaki tarikat işaret ve
başlıklarının tespiti ve izahı üzerine
gayret ettiğimiz bu çalışma, “ölüm”
kavramının, hem sosyoloji hem de
sanat ve estetik gibi alanlara yansımasına dair bir başlangıç niteliğindedir. Bursa’nın Orhan Gazi tarafından
fethinde yer alan ve çeşitli kaynaklarda “Abdalân-ı Rum” olarak zikredilen
cezbeli dervişlerin, kendilerine yahut
mensup oldukları tarikatlara has olan
özel işaretlere ve tâc olarak isimlendirilen başlık çeşitlerine sahip olduklarını bilmekteyiz. Bursa’nın Fethi’nden
sonra imar çalışmalarında dergâh ve
dini yapılara önem verilmesine örnek
olarak, Aşıkpaşazâde’de de bahsedildiği üzere Orhan Bey’in Geyikli
Baba için bir Cuma mescidi ve zaviye
yaptırması örnek olarak gösterilebilir.1 Bursa’nın Fethi’ne katılan bu

1 Âşıkpaşazade, 2003.
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Görsel-1: Akbıyık Sultan Haziresi
7 numaralı mezar taşı

zümreler fetihten sonra Bursa’ya
yerleşmiş ve tasavvufî yaşamlarını Bursa’da sürdürerek Osmanlı
medeniyetinin tasavvuf anlayışının
çekirdeğini burada oluşturmuşlardır. Bursa’daki tasavvufî zenginliğin
ana sebeplerinden biri, hiç kuşkusuz
fetihten sonraki imar çalışmalarında
dergâh ve zaviyelere ayrı bir önem
verilmesi sayılabilir. Tarihsel süreçte
Bursa’da birçok mutasavvıf yaşamış
ve Bursa’nın çeşitli yerlerinde bir
kısmı günümüze ulaşamasa da birçok
dergâh kurmuşlardır.
Bursa merkezde bulunan hazirelere
göz attığımızda ilk olarak Nalbantoğlu Mahallesi’nde yer alan Akbıyık
Sultan Türbesi çevresinde imar
edilen bir camii ve dergâhın olduğunu bilmekteyiz. Bir müddet Bektaşi
Dergâhı olarak da kullanılan bu
dergâh, günümüze ulaşamasa da imar
ettiği türbesine defnolunan Akbıyık
Sultan’ın yanı sıra, türbenin hemen
yanında bulunan hazirede Akbıyık
sülalesinden bazı şahıslarla birlikte,
zaman içerisinde dergâhta görev

yapmış meşâyihin de mezar taşlarına
rastlamak mümkündür.2 Asıl adı Ahmed olan Akbıyık Sultan, 15. yüzyılda
yaşamış bir mutasavvıf olup, Bayramîyye tarikatının Celvetîyye kolu
silsilesine mensuptur. Çandarlı Halil
Paşa gibi devlet adamları ve Molla
Yegân gibi âlimlerle sohbetlerde bulunmuştur.3 Akbıyık Sultan’ın türbesi
yanındaki hazirede bulunan 7 numaralı mezar taşı sivri kemerli, sade bir
görünüme sahiptir (Görsel-1). Taşın
kitabesi, sivri kemerin oluşturduğu hattın şeklini alarak uzanan bir
bordür hâlinde işlenmiştir. Kitabede;
“Lâilâhe illallah / Muhammedün Resulullah / ed-dünya mezra’atü’l-âhire
/ ruhiyçün Fâtiha / âmin ya Rabbe’l-âlemin / ve yâ hayre’n-nâsırîn”
ibareleri yer almaktadır. Taşın orta
kısmında, sivri kemerin oluşturduğu
noktadan aşağıya doğru uzanan çerağ
tasvirinin içinde “Ya Allah” lafzı yer
almaktadır (Görsel-2).
Farsça bir kelime olan “çerağ”, kandil,
mum gibi anlamlara gelmektedir.
Kur’an-ı Kerim’de Nûr Suresi’nin 35.
Ayeti’nde, “Allah göklerin ve yerin
Nur’udur. O’nun nuru, içinde ışık
bulunan bir kandil yuvasına benzer.
O ışık bir cam içindedir, cam ise,
sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır.”
şeklinde bahsedilmektedir. Akbıyık
Sultan’ın günümüze ulaşamamış
dergâhının bir müddet Bektaşiler
tarafından kullanıldığını ve kandilin
(çerağın), Bektaşî tarikatında makamlardan biri olduğunu ve kudreti
temsil ettiğini bilmekteyiz.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Eski
Sokak’ta yer alan Ali Paşa Camii ise
zaviyeli plan tipine sahip olup, Yıldırım Bâyezid devrinde Çandarlı Halil
Hayreddin Paşa’nın oğlu, aynı zamanda Yıldırım Bâyezid’in veziri Ali Paşa
tarafından yaptırılmıştır. İlk olarak
camii, medrese, imaret, hamam olarak imar edilen yapı, 1854 yılındaki
Bursa Depremi de dahil günümüze
kadar geçirdiği restorasyonlar ile özgün hâlini yitirmiştir. Ali Paşa Camii
ve zaviyesinde 1999 yılında başlayan
onarım çalışmaları sırasında yer yer
30 cm’ye varan iç mekân sıvası altından çıkan ve bugüne kadar 14. yüzyıl
Anadolu anıtsal mimarisinde görülmeyen orijinal kalem işleriyle yapı
dikkat çekici özellikler taşımaktadır.
2 Pehlivan, 2015.
3 Yılmaz, 1989.

Görsel-4: Eşrefî tarikatına mensup Şeyh
Ali Efendi’nin 16 numaralı mezar taşı
başlık detayı

Görsel-2: Akbıyık Sultan Haziresi
7 numaralı mezar taşı detayı

Görsel-3: Eşrefî tarikatına mensup Şeyh
Ali Efendi’nin 16 numaralı mezar taşı

Bursa’daki bu zaviyenin sağlamlığına,
gösterişine ve içinin cennet köşkünü
andırır zenginlikte bezeli olduğuna
işaret edilen dönemin vakfiyesinde,
Kazerûni dervişlerinin bu zaviyenin hizmet vereceği kesimin içinde
olduğunun vurgulanması konumuz
açısından önemlidir.4
Bu zaviyeyi kullanan Kâzerûnî dervişlerinin yanı sıra, caminin haziresine
defnedilmiş şahıslar arasında mezar
taşının üzerindeki kitabeye göre Kadirîyye tarikatının Eşrefîyye koluna
4 Zeyrek, 2005.

Görsel-5: Eşrefî tarikatına mensup Şeyh
Ali Efendi’nin 16 numaralı mezar taşı
başlık detayı

mensup olduğunu bildiğimiz Hamam
Tekkesi Şeyhi Ali Efendi’ye ait bir
mezar taşı da bulunmaktadır (Görsel-3). Çandarlı Ali Paşa tarafından
Ali Paşa Cami’ne gelir getirmesi için
aynı mevkide inşa ettirilen hamam,
metruk bir hâlde iken hatip Mevlana İbrahim Efendi tarafından satın
alınarak H. 1037/M. 1627 yıllarında
tamir ettirilmiş ve Kâdirî tarikatına
tekke olarak vakfedilmiştir.5 İsmi Hamam Tekke olarak bilinen bu tekkede
görev yapan meşâyihten olan Şeyh
Ali Efendi’nin 16 numaralı mezar
taşının kitabesi ise şöyledir: “Şeyh-i
tarîk-i Eşrefî / İtdi vatan bu menzili
/ İsm-i Hakk’ı zikrederek / Bundan
göçüb cümle veli / Âsâr-ı zikrullah
ile / Yükletdi gitdi mahmeli / Fevtine
târihdir Habîb / Buldı bekâyı Şeyh Ali
/ Sene 1185”.
Kadirîyye tarikatının Eşrefîyye
koluna mensup Şeyh Ali Efendi’nin
16 numaralı mezar taşı başlığında
dönemin taş ustalığının incelikleri
göze çarpmaktadır. Düz bir kaide
üzerinde tâc üstüne sarılmış bir
sarık motifinden müteşekkil başlık,
yapımındaki ustalık bakımından
dönemin tasavvuf anlayışını ve bu
tarza aşinalığını gösterir niteliktedir
diyebiliriz (Görsel-4). Mezar taşında5 Tek, 2010.
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Görsel-7: Açıkbaş Mahmûd Efendi’nin
5 numaralı mezar taşı

Görsel-6: Mecmû’atü’z - Zarâif Sandûkatü’l Ma’ârif, s: 51

ki başlığın üstündeki 7 terkli tâc ise
yine Kadirîyye tarikatının Eşrefîyye
koluna has bir geleneğin süreği olmakla birlikte bazı özel manaları da
ihtiva etmektedir (Görsel-5). Yahya
Âgâh Efendi, Mecmû’atü’z-Zarâif Sandûkatü’l Ma’ârif adlı tasavvuf giyim
geleneğini konu alan eserindeyse
Eşrefî tâcı için; “Tarik-i Kâdiriyye’den
Bursa civârında Çinizlik kasabasında medfûn sahib-i kol Eşrefzâde
Abdullâh Rumi hazretlerinin ictihâdlarından dört, beş, altı, yedi dilimli ve
beyâz ve düğmesiz olarak iksâ ettirir70 Bursa Günlüğü

ler.” demektedir6 (Görsel-6).
Bursa’nın Tayakadın Mahallesi’nde
bulunan Daye Hatun Camii, 1421
yılında Sultan Mehmed’in sütannesi
tarafından zaviye olarak yaptırılmış
ve caminin haziresi tarihsel süreçte Bursa’da vefat eden tasavvufi
şahsiyetlerin defnedildiği bir yer
hâline gelmiştir. Özellikle bu camide
imamlık yapmış ve buraya defnedilmiş olan Açıkbaş Mahmûd Efendi,
Bursa’daki Nakşibendi ekolünün en
önemli temsilcilerindendir.7 Caminin
6 Âgâh, 2014, ss.133.
7 Altınışık, 2006.

haziresinde genel itibariyle Bursa’nın
Hisar bölgesindeki Nakşîbendî-i Atîk
Dergâhı’nda görev yapmış meşâyihin
mezar taşlarını görmek mümkündür.
Haziredeki mezar taşları hat sanatı
açısından çeşitliliği ile zenginlik arz
etmektedir. Açıkbaş Mahmûd Efendi’nin 5 numaralı mezar taşında ise
şu ibareler yer almaktadır (Görsel-7):
“Dirîğâ böyle bir er gelmeye hiç /
Tarîk-i Nakşibendî’de mukarreb /
Dinildi rıhleti vaktinde târîh / Makâmın Cennet-i adn eyleye Rab / Sene
1077”. Açıkbaş Mahmud Efendi’nin
5 numaralı mezar taşındaki düğme
detayı ise dikkat çekicidir. Hazret-i
Peygamber’in manevi şahsiyetinin bir
ifadesi olan tâc düğmesi, gerçekte bu
yaratılışla ilgili yapının bir modeli gibi
düşünülen tâcı anlamlı bir şekilde tamamlamaktadır. Ceberût, melekût ve
mülk âlemleri ekseninde şekillenen
âlem tasavvurundaki sembolik anlayışa uygun olarak bu düğme, ilginç
biçimde bazı cennet tasavvurlarında
da yer almaktadır.8
Bursa’nın Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan Seyyid
Usûl Dergâhı ise Emir Sultan ve
Seyyid Nâsır gibi önemli şahsiyetlerle
birlikte Buhara’dan gelen Seyyid Usûl
tarafından kurulmuştur. Seyyid Usûl
8 Gündüzöz, 2017.

Görsel-8: Açıkbaş Mahmûd Efendi’nin 5 numaralı mezar taşının
başlık (düğme) detayı

Görsel-11: Şeyh Yunus Dede'nin
2 numaralı mezar taşı

Görsel-10: Şeyh İbrahim Dede'nin
1 numaralı mezar taşı başlık detayı

Görsel-9: Şeyh İbrahim Dede'nin
1 numaralı mezar taşı

hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.9 Hazirede tasavvufî imgeler taşıyan mezar taşları taş işçilikleri ve kitabelerindeki hat sanatının zenginliği
bakımından dikkat çekicidir. Haziredeki bu dergâhta görev yapmış Şeyh
İbrahim Dede’nin 1 Numaralı mezar
taşı Kâdirîyye tarikatının Eşrefîyye
koluna has özellikler taşımaktadır
(Görsel-9). Yedi terkli ve şahide kısmına nispeten oldukça büyük duran
başlığı taş işçiliği açısından ilginçtir.
Yedi terkli tâca çapraz şekilde sarılmış sarığı ile dairesel bir formdadır.
9 Öcalan, 2009.

Mezar taşının üzerindeki tâlik kitabe
ise şu şekildedir: “Hüve’l- Hayyü’l
Bâkî / Tarîkat-ı aliyye-i Kâdirîyye ve
/ Eşrefîyye’den kutbü’l ârifîn / Seyyid
Usûl Dergâhı’nın post- / nişîn-i irşâdı
cennet-mekân el Hâc / İbrahim Dede
Efendi’nin / ruh-ı pür-fütûh-ı şerifiyçûn el-Fâtiha / 19 Receb 1273”. Mezar
taşının başlığındaki tâcın yedi terkli
olması bahsettiğimiz gibi Kâdirîyye
tarikatının Eşrefîyye kolunda sıkça
kullanılmaktadır (Görsel-10).
Haziredeki Şeyh Yunus Dede’nin
2 Numaralı mezar taşı ise Uşşâkî
tarikatına has özellikler taşımaktadır
(Görsel-11). Uşşâkî tarikatı, Hâlvetîyye ve Nurbahşîyye tarikatının bir
sentezidir.10 Genellikle 12 terkli olan
Uşşakîyye tâcları farklı şekillerde de
karşımıza çıkabilmektedir. Mezar
taşının üzerindeki tâlik kitabe ise
şöyledir: “Lâ mevcûde illâ Hû / Sâlik-i
râh-ı Hüsâmeddin-i Uşşâki olub /
Ahmed Hamdî Efendi’dir bu zâta
reh-nümâ / Sa’y idüb ikmâl içün seyr
ü sülûka rûz ü şeb / Etdi itmâm lutf-ı
Hak’la oldı tevhid-âşinâ / Hayli dem10 Kılıç, 2012.

dir neşr-i envâr-ı târikat eyleyüb /
Feyz-i ma’nâ ile irşâd eyliyordu dâimâ
/ Gerçi ümmî idi sûretde fakat Yûnus
gibi / Ma’nevî ilm-i ledünden kalbi
idi rûşenâ / Zâhir ü bâtın sivâdan
kalbini pâk eyleniş / Sırr-ı tevhîd ile
müstağrak idi ehl-i fenâ / Aslına ric’at
içün eylerdi her dem intizâr / İrci’î
emri gelince eyledi terk’i sivâ / On
iki esmâyı câmi’ Şems cevher târihi /
Varlığın fânî edüb Yûnus Dede buldu
bekâ / 10 Şevval 1340”.
Haziredeki Uşşâkî tarikatına has
özellikler taşıyan bir diğer mezar taşı
ise Bursalı Ahmed Hamdi Baba’nın 8
Numaralı mezar taşıdır (Görsel-12).
Bursalı Ahmed Hamdi Baba’nın 8
Numaralı mezar taşının tâlik kitabesi ise şöyledir: “Hüve’l Hallâku’l
Bâkî / Bu makberde tarîkat-ı aliyye-i
Uşşâkîyye meşâyıh-ı / kirâmından
ârif-i billâh mürşid-i ila’llâh / câmi’-î müsemmâ-yı esmâ-ı isnâ aşer
/ Burusalı Ahmed Hamdi Baba’nın
cism-i mahfisi / medfundur. Menba-ı
mâ’ül-hayât-ı marifet-i İlâhiyye / olan
bu şeyh-i kâmil neş’e dünyevîyesinde
/ otuz yedi sene kadar teşnegân-ı
maârifi / füyûzat-ı maneviye ile sirâb
etmişdi / seksenbeş sininde ‘âzim-i
dârü’n-nâim oldu / Sene 1320”.
Haziredeki Şeyh İsmail Ruşenî’nin 10
Numaralı mezar taşının kitabesinden,
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Görsel-12: Bursalı Ahmed Hamdi
Baba’nın 8 numaralı mezar taşı

yine aynı hazirede bulunan ve mezar
taşını incelediğimiz Bursalı Ahmed
Hamdi Baba’ya intisap ettiğini öğrenmekteyiz. Şeyh İsmail Ruşenî’nin tâlik
hat ile yazılmış mezar taşı kitabesi ise
şöyledir (Görsel-13): “İsmâil Ruşenî
/ Geçme zâir bu makâma dîde-i
ibretle bak / Bu fenânın bî-vefâlığını
gör de al sebak / Devrini tekmîl içün
gönderdiler bu âleme / Zevk-i sûri
sanma matlab başka maksad olacak /
İşte bu Şeyh Ahmed Hamdî’ye intisâb
idüb / Gördü seyr ile sülûki müşkilini
kıldı şak / Mürşid-i kâmil olub neşr
eyler idi mesleğin / Râh-ı Uşşâkiye
üzre hem uyandırmış çerâk / Çâker
Ağa Hammâmı’nı etmişdi mesken
kendüye / Anda hall-i müşkil eylerdi
müridânın bihakk / Âb-ı tevhîd ile
tâhir ol deyü eylerdi pend / Külhen-i
aşkda vücûdun vârını gel sen de yak
/ İki dîdem yaş döküb Şemsi tâmam
târih dedim / Etdin İsmâil Efendi
cânını kurbân-ı Hak / 20 Safer sene
1334 yevm-i Salı”.
Hazirede bir de Kadirî tarikatına
mensup olduğunu bildiğimiz Derviş Ahmed bin Bağdadî’nin mezar
taşı başlığı dikkat çekicidir. Derviş
Ahmed bin Bağdadî’nin 16 Numaralı
mezar taşının kitabesi ise şöyledir
(Görsel-14): “Kad intelale’l merhum /
es-Sa’îd eş-Şehid / el-Mebrûr Der72 Bursa Günlüğü

Görsel-13: Şeyh İsmail Ruşenî
10 numaralı mezar taşı

viş Ömer / ibn Ahmed Bağdadî min
fukarây-i Kadirî / ruhiyçün Fâtiha /
sene 1199”. Derviş Ahmed bin Bağdadî’nin 16 Numaralı mezar taşının
başlığında 4 terk’in ortasında yer
alan gül motifi “Kadîri gülü” olarak
adlandırılmaktadır (Görsel-15). Kendisine has bir manası olan bu motif,
genellikle bu motifi ilk kez kullanan
ve geliştiren Kadirî tarikatına mensup
kişiler tarafından benimsense de
diğer tarikatların da kendi anlayışları
ile yorumladıkları bu tarz motiflere
rastlamaktayız.11 Mustafa Kara, Kadirî
tarikatının “gül” motifi ile ilişkisini
Derviş İbrahim el-Eşrefi el-Kadirî‘den
şöyle aktarmaktadır: “Malum ola ki
her tarikin alameti gül olduğundan
aslı nedir ve sebeb-i zuhuru nedir ve
işareti nedir ve elvanının delaleti nedir hasbe’t-takat beyana şuru olundu.
Ercu kabulehu ve tetmim kusurehu
ınde ekabiri’l-meşayıh ve’l-uşşak
rıdvanullahi taala aleyhim ecmain.
Bu fakir derviş İbrahim el-Eşrefi
el-Kadiri bir gün Şeyhim azizim Şeyh
Ali el-Vahidî el-Kadirî rahmetullahi
taala hazretlerinin huzurunda idim.
Hazret-i kutbu’r-rabbanî gavsu’s-samedanî zu’l-ke’si’n-nurani, en-nuru’l-burhanî kâ’ be-i subhan-ı lâ
yezâli eş-Şeyh es-Seyyid Abdulkadir-i
11 Gündüzöz, 2017.

Görsel-14: Derviş Ahmed bin
Bağdadî’nin 16 numaralı mezar taşı

Geylani radıyallahu taala anhu ve nefe’na’llahu ve iyyaküm bi-berekatihi
hazretlerinin Hazret-i Hızır aleyhisselamm işaretiyle Bağdad’ a teşriilerini
nakl buyurdular. Vaktaki hazret-i şeyh
radıyallahu taala anh hazretleri Bağdad’a teşriflerinde meşayıh-ı Bağdad
kaddesallahu esrarehum hazretleri
hazret-i şeyhe karşu bir tası su ile
dolu gönderdiler. Manası Bağdad
meşayıh ile doludur, size yer yokdur
dimekdir. Maa haza vakit zemheri idi
mevsim bahar değil idi. Hazret-i şeyh
ol tasa bir gül bırakup ‘var selam eyle,
bir gül ile taşmaz’ diyü buyurdular.
Meşayıh-ı ızam hazretleri bu hali görüp buyurdular ki ‘bu şeyh cümlemizin gülüdür’ diyüp karşu gelüp ta’zim
u tevkir ile alup Bağdad’a geldiler. İşte
tarik-i Kadiri’nin alameti gül olduğunun aslı budur.”12 (Görsel-16)
Her tasavvufi akımın özel olarak
kullandığı başlık türlerini, işaretlerini
mezar taşlarına taşıması şüphesiz
ki geleneğin sürekliliğine delalet
etmektedir. Başlıklarda çeşitlenen
terk sayıları, destar ve tâc üslupları
yahut örnek olarak Kadirîlerin mezar
taşlarına nakşettiği gül motifleri bu
geleneğin izleridir. Bursa merkezdeki
muhtelif hazirelerde tespit ettiğimiz
ve incelediğimiz tasavvufi emareler
12 Kara, 1993.

Yayınları.

Kara, M. (1993). Gül Risalesi. T.C. Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(5),
11-23.

Kara, M. (1995). Eşrefiyye. TDV İslam Ansiklopedisi. (Cilt: 11, ss. 477-479) İstanbul:
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları
Merkezi.

Görsel-15: Derviş Ahmed bin Bağdadî’nin
16 numaralı mezar taşı Kadirî Gülü detayı

taşıyan mezar taşları, genelde Kadirî,
Kadirîliğin Eşrefîyye kolu, Nakşibendîlik, Bektaşîlik, Sâdîlik, Zeynîlik
tarikatları etrafında teşekkül etmiştir.
Hususiyetle belli bir tarikat tarafından kullanılmış bir dergâh yapısının
yahut caminin haziresinde diğer
tarikatların mensuplarına ait mezar
taşlarına da rastlamak mümkündür.
Bu durum, araştırmanın belli dergâh
yapıları baz alınarak yapılmasını
imkânsız kılmaktadır.
Bursa’nın tarihsel süreçte hem fiziksel hem de kültürel açıdan gittikçe
değişen ve dönüşen yapısı hakkında
yine kaynaklardan, arşiv vesikalarından ve muhtelif hatıratlardan bilgiler
edinmekte ve günümüzden geçmişe
bakarak, yine günümüzden geleceğe
uzanan köprüler kurmaktayız. Özellikle son dönemlerde kültürel belleğimiz olan mezar taşlarına duyulan ilgi,
akademik çalışmalar ile bu köprünün
taşlarını oluşturmakta ve geleceğe
uzanan bu köprünün mukavemetini
arttırmaktadır. Kültürel belleğimiz
olan mezar taşları, taş işçilikleri ve
kültürel etkileşimleri ile sanat tarihi
disiplini açısından da incelenmesi elzem olan eserler arasında yer almakta ve günümüz dünyasında teoloji,
sanat ve ölüm kavramlarının tarihsel
öyküsünü anlamamız için mühim
rol oynamaktadırlar. Çalışmamızın
nihai neticesi teoloji, ölüm ve sanat
kavramlarının birbirini tamamlayan
bir minvalde ilerlemesi ve kültürel
alana yansımasıdır. Bursa’nın tarihsel
ikliminden açılan bu küçük pencere,
akademik anlamda çok geniş bir
manzaraya uzanmaktadır. Bu man-

Görsel-16: Kadirî Gülü,
(Kara, 1993, s, 20)

zarada yapılacak çalışmaların Bursa
tarihine yeni bir boyut kazandırması
ve yeni kaynaklarla farklı bakış açıları
geliştirmesi mümkündür.
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Reji Dönemi Bursa’da
Tütün Kaçakçılığı
Allah rızası için bizim hâlimizi işitiniz. Zira çoluğumuz
çocuğumuz tehlikededir. Artık ağladığımızı da kimse işitmiyor. Evlerimizin kiremitleri
bile kurşunla hayrı kalmadı.
Padişahımız efendimiz hazretlerinin merhameti buna
râzı değildir. Allah Resûlullah
aşkına bizleri bu zalimlerin
destinden kurtarın.
(Reji kolcularını şikâyet için İnegöl’ün
Yenice köyünden Sadaret’e gönderilen dilekçeden)
[BOA. BEO. 1904/142761]

1

900 yılında Akşehir kazasında
yaşayan Sırrı adındaki kolcu
eskisi bir genç, etrafına topladığı arkadaşlarıyla beraber
eşkıyalığa başladı. Sırrı önce Konya’ya, ardından Ankara’ya, son olarak
Bursa’ya geldi ve burada halka kaçak
tütün satarak ciddi bir gelir elde
etti. Bir aralık yakalanır gibi olunca
Eskişehir’e firar eden Sırrı hakkında
arşiv belgeleri bize cömert davranmıyor ve Sırrı’nın akıbetini aktarmıyor ancak Sırrı’nın kolculuktan
kovulduğu ve hükümet tarafından
aranan bir kişi olarak yapabileceği iş
kolunun sınırlılığı hesaba katıldığın74 Bursa Günlüğü

Yaprak tütünlerin anbarı

da, tütün kaçakçılığına devam ettiğini düşünmek zor olmayacaktır.1 Peki,
Sırrı, Bursa’da kaçak tütün satan
tek kişi miydi? Sırrı’dan kaçak tütün
alan kişiler kimdi ve neden Sırrı’ya
yardım etmişlerdi? Tütün kaçakçılığı
Bursa’da her zaman var mıydı? Sahi
neden tütün kaçakçılığı yapıyordu
insanlar, vergiler mi çok yüksekti
yoksa bu durumun müsebbibi Reji
İdaresi miydi? Hadi bu soruların
cevaplarını bulmaya çalışalım...
Öncelikle işe biraz tütünün tarihçesi1 BOA. Y.PRK.UM. 49/93.

ni öğrenerek başlayalım. Tütün, “tabakom” adı verilen bitkinin yapraklarına verilen bir isimdir ve yaklaşık
sekiz bin yıllık tarihe sahiptir.2 Hindistan’a doğrudan gidecek bir deniz
yolu keşfetmek amacıyla 3 Ağustos
1492 tarihinde üç gemi ile yola çıkan
Kristof Kolomb, Bahama’ya vardığında mürettebatındaki Rodrigo Yerez’i
Küba içlerine keşif için gönderdi ve
Yerez buradaki yerli kabilelerin tütün
2 Besim Ömer, Mükeyyifât ve Müsekkirâttan Tütün, A. Maviyan Şirket-i
Mürettibiye Matbaası, İstanbul, 1304,
s. 7.

yapraklarını kurutarak içine çekip bir
tür ayin yaptıklarına şahit oldu. Rodrigo Yerez hemen durumu Kolomb’a
aktardı ve böylece ilk kâşifler tütünü
Amerikalı yerliler sayesinde tanımış
oldu. Kolomb, ülkesine dönerken
yanında tütün numuneleri de getirmişti.3 Böylece tütünün Amerika’dan
Avrupa’ya taşınma süreci de başladı.
Tütünün yalnızca ayinlerde değil,
yerliler tarafından tedavi amaçlı kullanılması, keşif için giden seyyahların
dikkatinden kaçmamıştı. Avrupa’ya
taşınan tütün, keyif veren madde
olarak kullanım amacının dışında
evvela tedavi amacıyla kullanılmaya
başlandı.4 Medikal yönünden dolayı
kraliçelerin bile kullandığı tütün, bir
anda Avrupa’da inanılmaz bir şekilde
yaygınlaşmaya başladı ve kullanım
alanı muazzam bir şekilde genişledi.
1570 yılına gelindiğinde tütün İspanya başta olmak üzere Belçika, İtalya
ve İngiltere’ye kadar yayılmıştı bile.
Osmanlı Devleti’ne tütünün tam olarak ne zaman girdiği bilinmese de en
mâkul tarih 16. yüzyılın son çeyreği
olarak düşünülebilir. Zira 1583 yılında Muğla tahrir defterlerinde tütün
türevlerinden vergi alındığının Fehmi
Yılmaz tarafından tespit edilmesi
bizim bu düşüncemizi teyit etmektedir.5 Tütünün hangi ülkeden Osmanlı
Devleti’ne geldiği ise su götürmez bir
konudur: İngiltere. İngiliz tüccarlar
Osmanlı Devleti’nde ticaret yapmak
için tütünü yanlarında getirmiş ve
ülke içerisinde tütün satışı gerçekleştirmişlerdir.6 İlk kez hangi vilayette

3 Jordan Goodman, Tobacco in History
The Cultures of Dependence, Routledge,
New York, 1994, s. 36.
4 Anne Charlton, “Medicinal Uses of
Tobacco in History”, Journal of the
Royal Society of Medicine, V. 97, (2004),
s. 292.
5 Fehmi Yılmaz, Osmanlı İmparatorluğu’nda Tütün: Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Tahlili (1600-1883), (Doktora
Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2005, s.
15-16.
6 İbrahim Peçevi yazdığı tarih kitabında
“fi sene tis’a ve elf hududunda İngiliz
keferesi getürdiler.” sözüyle tütünün
İngiliz tüccarlar tarafından getirildiğini
aktarır. Yine kitabında tütünün kısa
sürede yaygınlaşmasından duyduğu
rahatsızlığı şu sözlerle ifade eder:
“Kahveler gök-tütün olub içinde
olanlar biri birin görmemek merte-

Bir kolcu

tütün ticaretinin gerçekleştiği bilinmese de yabancı tacirlerin uğrak
bölgesinin ülke başkenti olması, bu
şehrin İstanbul olması ihtimalini
kuvvetlendirmektedir. Tütünün Osmanlı halkı tarafından tanınması ve
ilaç özelliğinin yanında keyif verici
bir madde olarak kullanılması sonucunda tütün ekimi 17. yüzyılın ilk
çeyreğinden itibaren yaygınlaşmaya
başladı. Bursa’da ise tütüncülüğün
gelişimi, Osmanlı Devleti topraklarının geri kalan bölgelerine nazaran
bir hayli erken gerçekleşmişti. Bu
durumun oluşmasında bölgenin iklim
özelliklerinin, tütün yetiştirmeye uygun olmasının payı yanında Bursa’nın
işlek bir ticari hat üzerinde bulunması sonucu Bursalı çiftçilerin tütünle
erken tanışmış olması durumu da
vardı. Hatta Osmanlı Devleti’ndeki ilk
tütün tahrir defteri, 1683 yılına ait
Bursa Yenişehir kazasına ait olandır.
Buradaki bilgilere göre Yenişehir’de
toplam 28.5 dönümde, tamamı Müslüman olan 47 çiftçi tarafından tütün
üretimi gerçekleşmiş ve tütünler
genellikle 1/8 dönüm ile 3.5 dönüm
arasındaki tarlalarda ekilmiştir.7
Tütünün gerek Bursa gerek Osmanlı’nın geri kalan topraklarında kısa
sürede yaygınlaşması, ekiminin ve
dahası ticaretinin yapılması, merkezi
otoritesi ile temayüz etmiş olan Osmanlı idaresinin nazar-ı dikkatinden
kaçmadı. 1609 yılında I. Ahmed ile

belerine vardı. Esvâk ve bâzârda dahî
lüle ellerinden düşmez oldı biri birinin
yüzüne gözüne puf puf deyü esvâk ve
mahallâtı dahî kokutdular.” İbrahim
Peçevi, Tarih-i Peçevi, t.y., C. 2, s. 365.
7 Yılmaz, a.g.t., s. 27-28.

başlayan tütün yasakları çeşitli dönemlerde birçok padişah tarafından
uygulandı. Bu yasakları, devletin
bilinmez bir metanın yaygınlaşmasına karşı oluşan tedirginliğinin bir
yansıması ve refleksif tepkisi olarak
düşünebiliriz. Ancak tüm bu yasaklamalara rağmen artan tütün ekimi
ve ticareti, devletin tütünle mücadele
etmek yerine üretimin kendi kontrolünde gerçekleşmesi ve hâliyle
vergilendirilmesi yoluna gitmesiyle
rahatladı ve sonuç olarak kısa süre
içerisinde ülkenin tüm sathında tütün
üretimi ve ticareti gerçekleşmeye
başladı. Kısa bir süre sonra tütün
artık ülke hazinesinin önemli bir gelir
kalemi hâline gelmeye başladı ve bu
durum 19. yüzyılın son çeyreğine
kadar devam etti.
Peki, neden 19. yüzyılın son çeyreği diyoruz? Çünkü bu dönem artık
devletin ekonomik bağımsızlığını
kaybettiği ve tütünden alınan vergilerin hazineye girmediği dönemin
başlangıcıydı. 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında başlayan dış borçlanma
serüveni zamanla dış borçlanmayı
bir alışkanlığa dönüştürdü ve artık
alınan paralar yaşanan savaşların
maliyetlerini karşılamak şöyle dursun
memurların maaşlarını karşılamaya
bile yetemiyor hâle geldi. Sonuç olarak alınan borçların artık faizlerinin
dahi ödenemiyor oluşu nedeniyle
kısa bir süre içinde Osmanlı maliyesi
konkordato ilan etmek zorunda kaldı.
Bunun sonucunda dış borçları tahsil
etmek adına Muharrem Kararnamesi
ile alacaklı devletler tarafından 1881
yılında Düyûn-ı Umûmiyye İdaresi
kuruldu. Düyûn-ı Umûmiyye kurulur
kurulmaz, devletin birçok gelir kaleBursa Günlüğü 75

Harput'un Kesrik Karyesi'nden Reji
Kontrol Memuru Sogmon veled-i Ohannes

mine el koydu ve bu gelirleri, borçlara mahsup edip, eğer artan miktar
olursa hazineye aktarmayı taahhüt
etti. Elbette el koyduğu vergi gelirleri
arasında en önemlisi tütün geliriydi.
O kadar ki; Düyûn-ı Umûmiyye bu gelirleri kontrol etmek ve artırabilmek
için kendine bağlı ayrı bir şirketin
kurulabileceğini bile peşinen Osmanlı
hükümetine kabul ettirmişti. Sonuçta
Osmanlı Devleti’nin korktuğu şey
olacak ve 1883 yılında ülke içerisindeki bütün tütün gelirlerini toplamak,
tütünleri satın almak, üreticiye ruhsat
vermek ve tütün ticaretini gerçekleştirmek için bir tekel (yed-i vahid
- monopol - inhisar) şirket olan Düyûn-ı Umûmiyye’nin bir alt kolu hüviyetindeki “Reji İdaresi” kurulacaktı.
Reji İdaresi’nin kurulması, ileride
Bursa’da ve ülkenin geri kalan yerlerinde yaşanacak tütün kaçakçılığının
fitilini ateşleyecek olay olacaktı.

Reji İdaresi Uygulamaları ve
Tütün Kaçakçılığı

Tütün kaçakçılığı ilk defa Reji İdaresi’nin kurulmasıyla gerçekleşmemişti.
Tütün yasaklarının başladığı 1609
yılından itibaren küçük mikyasta da
olsa ülkenin çeşitli yerlerinde gizlice
tütün tüketimi ve satışı gerçekleşiyordu ki yasak olan bir ürünün satışı
anlamına gelen bu durum bir yönüyle
ilk tütün kaçakçılığının gerçekleştiği
dönem olarak karşımıza çıkar. Fakat
76 Bursa Günlüğü
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tütün kaçakçılığının asıl yaygınlaşması 18. yüzyılla birlikte olacaktı. Bu
durumun temelde iki nedeni vardır:
Birincisi; tütün üretiminin artmasına
bağlı olarak yaygınlaşan tütün tüketimi ve tütün tiryaki sayısındaki yukarı
yönlü ivmelenmeye bağlı olarak tütün
fiyatlarının yükselişi. Bu durumda
tütün bazı kesimler için resmi yollarla ulaşılabilir bir meta olmaktan
çıkmış ve kaçakçılar vasıtasıyla erişilebilir hâle gelmişti. İkinci ve en
önemli neden; devletin tütün üreten
ve satan kişilerden aldığı vergilerdi.
Tütünün vergilendirilmesi durumu
fiyatlara yansıyor ve bu noktada “dıravacı” veya “ayıngacı” denilen tütün
kaçakçıları devreye girerek çiftçiden
satın aldıkları tütünü halka gayr-ı
yasal yollardan daha ucuza satıyordu. Kaçakçıların sistemi aslında bir
“kazan-kazan” durumuydu. Üretici
vergisiz bir şekilde tütününü, devlete satacağından daha yüksek fiyata
kaçakçıya vermiş oluyor ve arada
herhangi bir vergilendirme olmadığı
için de kaçakçı bunu kendi kârını koyarak tüketiciye ucuza satabiliyordu.
Hâliyle bu sistemde hem üretici hem
de tüketici kazanıyordu. Kaçakçılık
yapan kişiler ise bu satışta aracı olarak kendi paylarını alıyordu. Tabii bu
noktada aradan çıkarılan devlet, vergi
gelirlerinden mahrum kalmış oluyordu. Dolayısıyla devletin bu kaçakçı
kafileler ile mücadele etmesi gerek-

mekteydi. Kaçakçılar da üretici ve tüketici olan halktan aldıkları destek ve
kazandıkları paralarla satın aldıkları
silahlar (belgelerde bu kişiler “müsellah” olarak tabir edilir) vasıtasıyla
devletin kolluk kuvvetleriyle mücadeleye girişti. Böylece daha 18. yüzyılın
başından itibaren bir tütün kaçakçısı-devlet mücadelesi başlamıştı bile.
Devletin kaçakçılarla mücadelesinde
en çok zorlandığı konu kaçakçıların
halk tarafından destek görüyor olmasıydı. Zira kaçakçılar, hem tütün sattıkları köylülerin içinden çıkan “onlardan birisiydi” hem de halkın kolay,
kaliteli ve ucuz tütüne ulaşması için
bir anahtardı. Kaçakçılara karşı halk
nezdinde duyulan bu sevgi, ileride
bahsedeceğimiz Reji kolcularına karşı
mücadele ile birleşince kaçakçılar
artık birer halk kahramanına dönüşecek ve adlarına türküler söylenecekti.
Tütünün ta 17. yüzyılın başından
itibaren kaçırılarak satışının gerçekleştiğini yukarıda ifade ettik. Peki,
Bursa tütün kaçakçılığı konusunda
Reji öncesi dönemde aktif bir bölge
miydi? Tütün kaçakçılığına dair Reji
öncesi dönemde çok fazla belgeye
sahip olamasak da Bursa’da tütünün
1662 yılında yasaklandığını biliyoruz.8 1763 yılında ise Bursa’da tütün
kaçakçılığı yapan tüccar ve kaçakçıların tütünlerine ve aletlerine devlet el
8 BOA. A.DVNSMHM.d. 94/89

koymuştu.9 Yine Bursa’da tütün ekilen
tarlaların İstanbul’da olduğu gibi mîrî
ip kullanılarak ölçümünün istenmesi
durumu10 tütün üretim ve satışında
bazı gayr-ı meşrû durumların ortaya
çıktığını göstermekteydi. Bu açıdan
Bursa’da Reji öncesi dönemde tütün
kaçırıldığını tahmin edebiliriz. Tahmin
edebiliriz diyoruz çünkü Bursa gibi
tütün üretimi ve kullanımının yaygın
olduğu bir bölgede tütün kaçakçılığı
olduğunu kestirmek zor olmayacaktır
ancak bunu belgelerle desteklemek
kısa vadede mümkün gözükmüyor.
Tütün kaçakçılığını hem Bursa’da
hem de ülke genelinde asıl patlatan
olay Reji İdaresi’nin kurulmasıydı. Bir
kere en başta şunu bilmek gerekir:
Reji İdaresi, yabancı sermayeli ve
arkasında Düyûn-ı Umûmiyye gücünü barındıran bir oluşumdu. Ayrıca
kuruluş amaçları arasında; Osmanlı
Devleti içerisindeki tütün üreten
çiftçilere ruhsat vermek, tütünlerini
satın almak, muhafaza etmek ve mâmule dönüştürerek satmak vardı. Reji’nin kuruluş aşamasında birkaç cılız
milliyetçi tandanslı tepki dışında pek
fazla problem çıkmadığı görülmekteydi. Bunda Reji İdaresi’yle başlayan
tekelciliğin oluşturacağı problemin
halk tarafından tam olarak anlaşılamamış olması etkiliydi. Asıl problem
Reji İdaresi faaliyete başladıktan sonra ortaya çıkmaya başladı: Reji İdaresi
ülke içerisinde tütün üretimini denetleyen, ruhsat veren, tütün kaçakçılığını engelleyen ve insanlara tütün
satışı yapan tek kurumdu. Yani ülke
içerisinde binlerce tütün üreticisi Reji
İdaresi’nden ruhsat almak ve tütünlerini Reji İdaresi’ne satmak zorunda
kalacak, milyonlarca tütün tüketicisi
ise Reji’nin çıkardığı ve fiyatını belirlediği tütünleri tüketebilecekti. Ne
üreticinin tütününü satacak ne de
tüketicinin tütün alabileceği başka bir
alternatif yoktu. Reji’nin kurulması ile
tütün üretimi yapan bütün fabrikalar
kapatıldı. Tütün üreten çiftçilerin
tamamı Reji’den ruhsatnâme alma
zorunluluğuna tabi tutuldu. Tütüncü esnafı Reji’den aldığı izin belgesi
olmaksızın tütün satamaz hâle geldi.
Öyle ki Bursa gibi tütün üretiminin
yüksek olduğu bir şehirde Reji’nin
9 Metin Ünal, “Tütünün Dört Yüz Yılı”,
Tütün Kitabı, ed. Emine Gürsoy Naskali, 2. Baskı, Kitabevi Yayınları, İstanbul,
2007, s. 19-20.
10 BOA. C.ML. 103/4575.

İnegöl'den gönderilen dilekçe

kurulduğu tarihten iki yıl sonra yani
1885 yılında tütüncü esnafının sayısı
üçe düştü.11 1889’da bu sayı beş dükkâna ancak çıkabilecek,12 1896 yılına
kadar da biri Setbaşı’nda olmak üzere
üçü Rum biri Türk tarafından işletilen
dört tütün satış dükkânı kalacaktı.13
Reji’nin ülke içerisindeki tütün işleyişine koyduğu ambargo ve tek yetkili
oluşunu, ülke içerisinde tütüncülüğü
geliştirmek veya üretici-tüketicinin
kârını artırmak için değil, şirket kârını artırmak adına ve çoğu kez hukuksuz ve baskıcı bir şekilde kullandığını
görüyoruz. Çünkü Reji’nin aslî gayesi
Osmanlı Devleti’ndeki tütüncülüğün
gelişimini sağlamak yerine, şirket
giderlerini azaltmak ve gelirlerini
artırmak şeklinde dizayn edilmiş
oportünist ve pragmatik bir anlayıştı.
11 Indicateur Oriental Annuaire Almanach
du Commerce (1885), ss. 385-536.
12 Annuaire Oriental du Commerce
l’Industrie de l’Administration et de la
Magistrature (1889-1890), ss. 645801.
13 Annuaire Oriental du Commerce de l’Industrie l’Administration et de Magistrature (1896), ss. 996-1142.

Evet, ülke içerisindeki bütün tütünleri alma hakkı kendisine verilmişti
ama idare, verimsiz yerlerdeki tütünlere para harcamak yerine yalnızca
verimli bölgelerin tütünlerini alarak
büyük bir mâlî külfetin altından kurtulmak istiyordu. Tütününü almak
istediği bölgeler arasında Edirne,
İstanbul, Selanik, Beyrut, Aydın gibi
bölgelerin yanında Bursa da bulunuyordu. Fakat bu bölgeler dışındaki
tütün üreticileri ne yapacaktı? Yasal
olarak tütünlerini satabilecekleri tek
merci olan Reji İdaresi kendi tütünlerini almak istemiyordu.
Reji İdaresi’nin, Bursa’da ve Osmanlı
Devleti’nin geri kalan topraklarında
tütün kaçakçılığının artışına sebep
olacak uygulamalarına tek tek bakalım. Öncelikle ruhsatnâme meselesi...
Osmanlı Devleti ile Reji İdaresi arasında imzalanan nizamnâmenin 7.
maddesine göre Reji, yarım dönümden küçük olmamak şartıyla tüm tütün üreticilerine ruhsatnâme vermek
zorundaydı. Çiftçi de ruhsatnâmesiz
tütün üretimi gerçekleştiremezdi.
Fakat bu madde, Reji İdaresi’nin
tütün üretimini yalnızca belirli bölgelerde tutmak için kullandığı bir koz
oldu ve üretim yapılmasını istemediği
verimsiz bölgelerdeki çiftçilere çeşitli
bahanelerle ruhsatnâme vermedi.
Mesela Bursa’nın Çekirge karyesinde
bulunan tütün üreticileri, Bursa Reji
İdaresi’nin kendilerine tütün ruhsatı
vermediği gerekçesiyle Mâliye Nezâreti’ne şikâyet dilekçesi yazacaktı.14
Reji bazen de ruhsat verdiği yerlerde
bile hukuksuz uygulamalar gerçekleştirerek köylünün tütünlerine el koyacaktı. Mesela Bursa’da Hacı Sevindik
Mahallesi’nde mutasarrıf olduğu
tarlanın on üç dönümüne tütün zer’
etmek üzere Reji’nin ruhsat verdiği
bir köylünün bin kıyyeden15 fazla
tütünü Reji memurları tarafından
telef edilmiş ve bunun üzerine köylü,
zararının karşılanması için hükümete
bir şikâyet dilekçesi yazmıştı. Hükümet bu noktada köylüyü haklı bularak
“adilane bir şekilde davranarak zarar
14 BOA. BEO. 1692/126887.
15 Kıyye; 400 dirhem ya da 1 okkalık
ağırlığa denk gelen bir ölçü
birimidir. Günümüzde yaklaşık 1
kilo 280 gramlık bir ağırlığa tekabül
etmektedir. Halil İnalcık, “Osmanlı
Metrolojisine Giriş”, Türk Dünyası
Araştırmaları Dergisi, çev. E. B. Özbilen,
C. 73, (1979), ss. 21-49.
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ve ziyanın Reji’ye tanzim ettirilmesini” sağlamıştı.16
Reji ikinci olarak ambar sağlama
konusunda üreticiye zorluklar çıkarıyordu. Nizamnâmenin 17. maddesi
gereği tütün üreticilerinden satın
aldığı tütünleri ambarlarda saklamak zorunda olan Reji, ambar inşa
etmeyerek tütün üreticilerini mağdur
ediyor ve ambar olmadığı gerekçesiyle çeşitli bölgelerin tütününü satın
almıyordu. Yine nizamnâmenin 15.
maddesinde üreticiye faizsiz kredi
vermekle mükellef olan Reji İdaresi,
bu yükümlülüğünü de birçok bölgede
yerine getirmiyordu.
Üreticiye bakan yönüyle bu olumsuz
uygulamaları gerçekleştiren Reji,
tütün tüketicilerinin de tepkisini
çekecek uygulamalardan geri durmuyordu. Ürettiği sigaraların kaliteli
olanlarını ihraç eden Reji İdaresi,
monopol olmasının gücünü kullanarak ülke içerisinde kalitesiz sigaraları
yüksek fiyatlara satıyordu. Hatta öyle
ki bazen sigaraların ve paketlerin
içinden uzun çöpler, insan saçları,
demir parçaları ve küflü ve bozuk
tütünler çıkabiliyordu.17 Reji’nin tüm
bu uygulamaları, kaçınılmaz olarak
insanları kaçakçıların sattığı tütüne
yönlendiriyordu. Zira kaçak tütün,
16 BOA. İ.DH. 1055/82833.
17 Burak Altunsoy, Osmanlı Devleti’nde
Tütün Kaçakçılığına Karşı Bir Örgütlenme: Reji Kolcuları ve Uygulamaları,
(Yüksek Lisans Tezi), Bursa Uludağ
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Bursa, 2021, s. 48.
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hem uygun fiyatı hem de kalitesiyle
tütün tiryakilerinin Reji uygulamaları
ve kalitesiz tütününden bir kurtuluştu. Ancak tam bu noktada Reji İdaresi,
artan tütün kaçakçılığının farkına
vararak bunu engellemek adına, Nizamnâme’nin 3. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak “kolcu”
adı verilen bir silahlı grup oluşturdu
ve sayıları artan tütün kaçakçıları ile
mücadeleye girişti. Tütün kaçakçılığını engellemek için kolcular eliyle gerçekleşen bu mücadele, paradoksal bir
şekilde Bursa’da ve diğer bölgelerde
tütün kaçakçılığının artmasına neden
olacak olayları başlatacaktı.

Bursa’da Tütün Kaçakçılığı ve
Reji Kolcuları ile Çatışmalar

Reji İdaresi’nin kuruluşu ve monopol
olma gücünü kullanarak kendi kârını
artırmak için uyguladığı hukuksuz
yöntemler, ülke içerisinde bir şekilde
sistematize olmuş tütün üretim ve
satışını darmadağın etmiş ve üreticiden tüketiciye varan çok geniş skaladaki halk kitlelerinde büyük tepkilere
neden olmuştu. Halkın ilk etapta Reji
uygulamalarına karşı hukukî yolları
deneyerek bir karşı koyuş sergilemeye çalıştığını görebiliriz. Hükümete
toplu veya bireysel dilekçeler gönderme şeklinde gerçekleşen bu karşı koyuş denemesinden beklediğini alamayan halk kitleleri içerisinde eli silah
tutan kişiler, Reji’nin mevcut sisteminden kurtulmak adına öteden beri var
olan tütün kaçakçılığını bir kere daha
ama bu sefer ülkenin tüm sathında ve
çok yoğun bir şekilde canlandırdılar.
Tütün tüketen ve üreten halk ise, eli

silahlı tütün kaçakçılarına, Reji’den
duyduğu nefretin bir yansıması olarak
destek verdi veya en azından tepkisiz
kaldı. Bu noktada Reji İdaresi de hem
tütün işleyişinin bozulmaması hem de
tütün kaçakçılığının engellenmesi için
kendine bağlı silahlı kolcular istihdam
etmeye başladı. Böylece Reji uygulamalarından rahatsızlık duyan halk
kitlelerinin bir yansıması olarak tütün
kaçakçıları ile mevcut sistemin koruyucusu pozisyonundaki Reji kolcuları
arasında amansız bir silahlı mücadele
başlamış oldu.
Reji kolcuları ile halk desteğini arkasına alan tütün kaçakçıları ve halk
arasında yaşanan çatışmaları arşiv
belgelerinden yoğun bir şekilde takip
edebiliyoruz fakat biz burada Bursa
özelinde yaşanan çatışmaların bir kısmına değineceğiz. Zira dönemin arşiv
kayıtları incelendiğinde sayısı binleri
aşan Reji kolcusu-tütün kaçakçısı vakalarını burada incelemek mümkün
gözükmemekte. Reji kolcularının halka karşı uyguladıkları menfi olayların
ilkinde; zahire için Bursa’dan Eskişehir’e giden Bahçecikli Aragil Çelnikiryan ve arkadaşlarının Bursa’ya
dönüşlerinde yanlarında herhangi bir
kaçak tütün olmadığı hâlde Reji kolcuları tarafından durdurularak üstleri
aranmış ve hayvanlarına el konularak
Bursa Reji Nezareti’ne sevk edilmişlerdi. Aragil Çelnikiryan hayvanlarının
iadesi için hükümete arz-ı hâl yazarak
durumunu anlatmaktan başka çare
bulamamıştı.18 Yine Bursa’dan Dâhiliye Nezâreti’ne gönderilen bir yazıdan;
Reji kolcularının Bursa’da yaşayan
bazı kişilerin evlerine zorla girdikleri,
çarşı ve pazarlarda halkın tütün tabakalarını araştırarak kaçak tütün bulmaya çalıştıkları, kaçak tütün içtikleri
bahanesiyle birçok kişiye para cezası
yazdıkları ve parasını ödemeyenleri
darp edip elbise ve eşyalarını zorla
gasp ettiklerini, darp edilen bir kişinin
idareye yazdığı şikâyet dilekçesinden
anlıyoruz.19 Hudâvendigâr vilâyetinden hükümete gönderilen bir başka
dilekçede ise; ekimini yaptıkları tütünün Reji kolcuları tarafından tahrip
edildiği ve Karesi Zaptiye Mülazımı
Ahmed Ağa›nın ahâlîye bu konuda
zulüm yaptığı köyün imam ve muhtarınca hükümete bildirilmişti.20
18 BOA. DH.MKT. 573/65.
19 BOA. ŞD. 1551/19.
20 BOA. DH.MKT. 420/4.

İnegöl’den 15 Ağustos 1902 tarihinde
“Mustafa Çavuş”, “Halil Beyzâde Hüseyin”, “Mülâzımzâde Hüseyin Hüsnü”,
“Karye-i Mezbureden Seyid Ali”, “Mahmud Usta”, “Yiğit karyesi ahâlîsinden
Ali Osmanağazâde Halil” ve “Pehlivanoğlu Hacı Emin” imzalarıyla sadaret
ve saraya gönderilen bir şikâyet dilekçesinde Reji kolcularına karşı İnegöl
halkının haykırışlarını net bir biçimde
görebiliyoruz. Gönderilen yazının
dramatik dilini ve Bursa’da Reji kolcularının halk üzerindeki tesirini daha
iyi anlamak adına, yazımızın başına bir
kısmını aldığımız bu mektubun tamamını buraya almayı uygun gördük:
“Cenab-ı hak sevgili ve çok merhametlü padişahımıza bitmez ve tükenmez ömr ü afiyetler ihsan buyursun
amin. Bu köleleriniz İnegöl kazâsına
tâbi Yeni(ce) karyesi ahâlîsinden
olup karyemizde güya kaçak tütün
var diyerek Reji idâresi kolcularından
cümlesi on beş sene mahkûm bir
sürü hapis kaçakları iki yüz elli kişi
kadar kolculuk altında saklı eşkıya
çetesi bâ-husûs dört gün Martin
tüfengleri kurşunlarıyla cümlemizi
muhâsaraya alıp ve bu muhâsaraya
devam etmek için kolculara arabalarla Reji tarafından etmek gönderiliyor. Bizim köyümüzden başka civar
köyler de kurşun korkusundan dışarı
çıkamıyorlar. Allah rızası için bizim
halimizi işitiniz. Zira çoluğumuz
çocuğumuz tehlikededir. Hükümete
halimizi anlatmağa vardığımızda
haftalarca bizi hapis ediyorlar. Artık
ağladığımızı da kimse işitmiyor. Evlerimizin kiremitleri bile kurşunla hayrı kalmadı. Sekiz aydan beri dört kere
böyle vukuʽat oldu. Sekiz delikanlı bu
uğurda telef oldu. Bütün sene geceyi
gündüze katıp çoluğumuzun çocuğumuzun nafakaları olan ve henüz
anbarlara yerleştirilmeyip meydanda
bulunan zahîrelerimizi kolcuların
hayvanlarına çektirildi. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Padişahımız
efendimiz hazretlerinin merhameti
buna râzı değildir. Allah Resûlullah
aşkına bizleri bu zalimlerin destinden kurtarıp evlâtlarımızın hayatlarını muhafaza etmek üzere sahih olduğunu anlamak için müstakîm me’mur
gönderilmek üzere irâde ve ferman
buyurmaklarını çok istirham ederiz.
Fi 2 Ağustos (1)318”.21
Reji kolcularının Bursa’da şiddete
21 BOA. BEO. 1904/142761.

Anadolu seyahat yadigarı Karaman, Hacı
Bey Cami-i Şerifi'nin önünde Reji müfettişleriyle kolcular, (Yıldız Albümleri,
İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi)

varan uygulamaları yalnızca Osmanlı
tebaasına karşı değil, yabancı devlet
tebaalarına karşı da görülüyordu.
Dâhiliye Nezâreti’nden Hudâvendigâr
Vilâyet-i Aliyesi’ne gönderilen bir yazıda; İznik’te İtalya tebaasından Mösyö Fabyano adlı bir kişinin evine zorla
giren ve kaçak tütün arayıp hiçbir şey
bulamayan Reji kolcuları hakkında
İtalya konsolosu şikâyette bulunuyor
ve bunun üzerine sefaretçe bu kişilerin cezalandırılmasına dair gelen
bilgi, Dâhiliye Nezâreti kanalıyla Hudâvendigâr vilayetine bildiriliyordu.22
Reji kolcularının artan şiddet eylemleri ve Bursa’da, tütün kaçakçılarıyla
mücadele etmek için kullanmaları
gereken silahlarını sıradan halka
yöneltmeleri sonucu 1895 tarihinde
Bursa Valisi tarafından silahları toplatılacak23 ancak 1902 yılında Reji
İdaresi’nin baskısı sonucu yeniden
silah kullanma hakları kendilerine
iade edilecekti.24
Reji kolcularının Bursa’da halka
karşı uygulamaları yer yer dönemin
gazetelerine de yansıyordu. Mesela 4
Mart 1903 tarihli Sabah gazetesinde
çıkan bir haberde; İnegöl kazasının
Adabeni köyünde kolcuların bir eve
girip arama yaptıkları ve bu sırada
22 BOA. DH.MKT. 2367/22.
23 Donald Quataert, Osmanlı Devleti’nde
Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş
(1881-1908), çev. Sabri Tekay, Yurt
Yayınları, Ankara, 1987, s. 37.
24 BOA. ŞD. 1580/16.

evinde kaçak tütün bulunduran kişinin kolculardan tütünü saklamak için
tütünlerden döşek yaparak üstüne
yatıp hasta numarası yaptığı ancak
kolcuların döşeğin kalınlığından
şüphelenerek adamı kaldırıp kaçak
tütünü tespit ederek şahsı tutukladıkları yer alıyordu.25 Yine Sebîlürreşâd
gazetesinde, Kirmasti (Mustafakemalpaşa)’de eski bir kolcunun şimdi
köy imamlığı yaptığı şu sözlerle eleştiriliyordu: “Bakınız; size, Kirmasti
köylerinden birinde köy imâmlığı
makamını işgal eden bir zâtı takdîm
edeyim. Tercüme-i hâlini tedkik ediniz; o vakit, köy mekteplerinin hâlini
anlarsınız. İki sene evvel elinde sopa,
belinde kama Reji kolculuğu eden ….
Ağa, bugün başına bir sarık sarmış,
köyün imâmıdır. Evet! Köy imâmeti
gibi dînî, ictimâî mühim bir vazîfe;
yüzlerce evlâd-ı vatanın dünyevî, uhrevî istikbâli bir Reji kolcusuna teslîm
edilmiş! Ciddî söylüyorum; bu imâm
efendi mukaddemâ Reji kolcusu
imiş. Sonra bilmem me’mûriyetinden mi çıkarmışlar, yahud kârını az
gördüğünden kendisi mi terk etmiş,
ne olmuş, başına bir sarık geçirmiş,
hâce-i dânâ olmuş. Nihâyet bir köy
imâmlığı yakalayabilmiş. İnanmayan,
gelsin görsün. İşte bu Reji kolcusu,
ta’bîr-i âharla imâm efendi hazretleri
köylüye rehberlik edecek, onu okutacak, ona dinini, dünyâsını öğretecek,
onun ihtiyâcını düşünecek, derdine
çâre-sâz olacak, hâsılı her husûsda
kendisine rehberlik ederek köylüyü
maddeten, ma’nen zengin etmeye,
mes’ûd etmeye çalışacak! İşte köylü
bütün saâdetini, bütün refâhını bu
kolcunun irşâdından bekliyor”.26
Reji kolcularının Bursa’da tütün
kaçıran ya da kaçırdığından şüphelendikleri halka karşı uyguladıkları
sert tutumun yanına bir de Reji İdaresi’nin, tütün üreticisi ve tüketicisine
yönelik menfi tutumları eklenince
Bursa’da tütün kaçakçıları ciddi destek görmeye ve etkin olmaya başladı.
Hâliyle eli silahlı ve Reji’ye bağlı kolcuların, tütün kaçıran halkın yanı sıra
kendileri gibi eli silahlı tütün kaçakçıları ile de mücadele etmesi durumu
ortaya çıktı. Bu noktada Reji İdaresi
ciddi bir meblağ harcayarak Bursa’da
25 Sabah, 19 Şubat 1318 (4 Mart 1903).
26 Sebîlürreşâd, c. 11, S. 261-286 (11
Eylül 1913 - 05 Mart 1914), Bağcılar
Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları
Dizisi, İstanbul, 2017, s. 49-50.
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Reji kolcularının sayısını artırdı ve
1885-1892 yıllarını kapsayan yedi
yılda yaklaşık sekiz milyon kuruşa
yakın bir kolcu masrafı yaptı.27 Dahası
ülke içerisinde en yoğun tütün kaçakçılığının yapıldığı Dersaâdet, Aydın
ve Selanik’in yanı sıra Hudâvendigâr
vilayetinde “Kordon Bölükleri” adında kolcu benzeri yapılanmaya giderek
ayrı bir silahlı birlik meydana getirdi
ve bölgede tütün kaçakçıları ile mücadeleyi artırdı.28
Peki, halk nezdinde genellikle olumsuz bir intibâı olan Reji kolcularına
karşı Osmanlı hükümetinin tutumu
nasıldı? Tütün kaçakçıları ile Reji
kolcuları arasında yaşanan çatışmada
hükümet kime yakındı? Esasında
hükümet, Reji kolcuları aleyhine
halktan gelen şikâyetleri dikkatle
değerlendirmiş ve halkını korur bir
tutum sergileyerek genellikle Reji
kolcularının cezalandırılmasını sağlamıştı. Fakat tütün kaçakçılarıyla yaşanan mücadeleye gelince hükümetin
27 Altunsoy, Osmanlı Devleti’nde Tütün
Kaçakçılığına Karşı Bir Örgütlenme:
Reji Kolcuları ve Uygulamaları, s. 249.
28 Reji İdaresi Bursa’da tütün kaçakçılığı
ile mücadele için aylık toplam 2.660
kuruş maaşla 265 nefer kordon bölüğü
neferi çalıştırmıştır. Kordon bölükleri
hakkında detaylı bilgi için bkz. Burak
Altunsoy, “Reji Uygulamaları ve Tütün
Kaçakçılığını Engellemeye Yönelik Bir
Girişim: Kordon Bölükleri”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 22/40, (Bursa 2021),
ss. 547-602.
80 Bursa Günlüğü

Ruhsat

tutumu tamamen farklılaşacak ve her
ne kadar kaçakçılar halk tarafından
destek görüyor olsa da hükümet,
Reji kolcularını destekler bir tutum
takınacaktı. Bu durumun temelde
birkaç nedeni vardır: Birincisi; tütün
kaçakçıları bir güvenlik zâfiyeti oluşturuyor ve devletin alması gereken
vergilerin toplanamamasına neden
oluyordu. İkincisi; tütün kaçakçıları
devlet nezdinde eşkıya olarak addediliyor ve mücadele edilmesi gereken
silahlı bir grup olarak görülüyordu.
Üçüncü olarak; her ne kadar Reji
kolcularının da hukuksuz ve zorbaca
tutumları olsa da neticede bunlar
Reji İdaresi’ne bağlı birliklerdi ve
yerleri, aldıkları maaşlar ve kimlerden müteşekkil oldukları Reji İdaresi
tarafından hükümete devamlı surette
bildiriliyordu. Bu yönüyle Reji kolcularının yasal bir dayanağı ve kontrol
edilebilir bir yönü vardı. Fakat tütün
kaçakçıları genellikle dağlık bölgelerde yaşayan, ellerindeki silahları
nereden aldıkları tespit edilemeyen
ve gerektiğinde Osmanlı güvenlik
güçleriyle çatışmaktan çekinmeyen
gruplardı. Bu yönüyle bakıldığında
tütün kaçakçıları hükümet nezdinde
mücadele edilmesi gereken grupların
başında geliyordu. Bu nedenle hükümet, tütün kaçakçılarıyla mücadele
etmesi noktasında Reji kolcularına
destek verdiği gibi bizzat jandarma
birlikleriyle de tütün kaçakçılarına
karşı mücadele etmiş, hatta Reji kolcularıyla jandarmayı ortak hareket
etmeye sevk etmiştir. Bunu desteklemek adına da 1893 yılında Dâhiliye

Nezâreti “Bi’l Umûm Vilâyât ve Elviye-i Müstâkileye” hitabıyla Erzurum,
Trabzon, Yanya, Kudüs, Konya, Hudâvendigâr, Selanik gibi birçok şehre
gönderdiği yazıda jandarmaların Reji
kolcularına destek vermesi gerektiğine dair resmi tebligat yayınladı.29
O zaman biraz geriye çekilip resme
yukarıdan baktığımızda Bursa’da
gerçekleşen tütün kaçaklığında biri
fiil gerçekleştiren biri de bu fiili
engellemeye çalışan iki ana grubun
ortaya çıktığını görebiliyoruz: Reji
kolcuları ve tütün kaçakçıları. Reji
kolcularını; Reji İdaresi, hükümet ve
jandarma desteklerken tütün kaçakçılarını kaçakçılık yapılan bölge halkı
ve yerel idareciler desteklemiştir.
Reji kolcuları ile tütün kaçakçılarının
Bursa’daki çatışmalarını arşiv belgelerinde sıklıkla görebilmekteyiz.
Mesela Bursa’dan Dâhiliye Nezâreti’ne gönderilen bir telgrafta; Ertuğrul sancağının bir karyesinde tütün
kaçakçıları ile Reji kolcuları arasında
çıkan çatışmada bir kolcunun yaralanarak kaçakçılarca yakalanması aktarıldıktan sonra “köylülerce kaçakçılara muâvenet (yardım) gösterildiği”
ifadesi halkın tütün kaçakçılarına
verdiği desteği göstermektedir.30 Yine
Dâhiliye Nezâreti’nden Hudâvendigâr vilayeti ve İzmit mutasarrıflığına
gönderilen yazıda; “martin ve garra
tüfengleriyle müsellah (silahlı) bir
takım tütün kaçakçısının Kaş kazasına giderek alenen tütün satmağa

29 BOA. DH.MKT. 2037/41.
30 BOA. DH.MKT. 790/2.

Reji kolcularından Keskin Hafız
Ahmed'in idam i'lâmının arzı

başladıklarının görülmesiyle men’ ve
deflerine çalışılmış ise de zabtiyeler
üzerine teşhir-i silaha (silah çekme)
cüret etmeleriyle ve bunların İzmid
taraflarına toplanarak bi’l-cümle firar
etmiş” oldukları aktarılmış ve gereğinin yapılması vilayetçe istenmişti.31
Başka bir belgede ise bu kaçakçıların
ellerinde mavzer tüfeğinin de olduğu
belirtilmişti.32 Olayı takip ettiğimizde
tütün kaçakçılarının Bursa’daki jandarma sayısının artırılması sayesinde
yakalandıkları ve ellerindeki tütüne
el koyulduğu görülmektedir.33
Bursa ve çevresinde tütün kaçırıldığına dair gelen ihbarların hepsi doğru
olmayabiliyordu. Mesela hükümete
Bursa’da tütün kaçakçılığı yapıldığına
dair gelen ihbar üzerine olay incelenmiş ve herhangi bir gayr-ı yasal durumun olmadığı tespit edilmişti: “Bursa
ve İzmid taraflarında çete heyetinde
bir takım eşhasın ahaliye esliha ve
edevat-ı nariye (ateşli silahlar) füruhtuna (satmak) ve tütün kaçakçılığı”
yaptıkları ve bunların Eskişehir’deki
müfreze ile engellenmek istendiğine
dair bilginin gerçeği yansıtmadığı ve
bölgeden gelen telgrafta “o taraflarda
bir takım eşhasın ne çete heyetinde
ne de diğer hâl ve şekilde olarak ahaliye esliha ve edevat-ı nariye füruht
eylediğinin ve bunun için vilayetçe
31 BOA. DH.MKT. 2243/35; BOA. BEO.
1792/134364.
32 BOA. DH.MKT. 2241/109.
33 BOA. BEO. 1797/134730.

Bir kolcuya ait maaş pusulası

sevkiyat-ı askeriyeye lüzum gösterildiğinin katiyen asıl ve esası olmayub
asayiş ve emniyetin ber-devam bulunduğu” bildirilmişti.34 Bu olayla ilgili seraskeriye de durumu doğrulayan
bir yazıyı Yıldız Sarayı’na yazmıştı.35
Tütün kaçakçılarının Bursa’da mücadele ettiği birlikler yalnızca Reji
kolcuları değil, aynı zamanda hükümet emriyle hareket eden jandarma
birlikleri de oluyordu. Mesela Bursa
jandarma süvari efradından Hayreddin Çavuşoğlu Mehmed’i yaralayıp
öldüren tütün kaçakçısı Arnavut Pepe
İbrahim jandarma ile girdiği silahlı
mücadele sonucu hayatını kaybedecekti.36 Yaşanan mücadeleler sırasında yakalanan tütün kaçakçılarının
hapishane masraflarını karşılamak
istemeyen hükümet, Mudanya hapishanesi ve Bursa’nın çeşitli hapishanelerinde bulunan tütün kaçakçılarının
iaşe ve masraflarının Reji tarafından
karşılanmasını talep edecekti.37
Bursa’da tütün kaçakçılığı yapan
herkes, kalabalık gruplar hâlinde
veya silahlı bir şekilde dolaşmıyordu.
Mesela tütün kaçakçılığı yapmakta
iken Bursa’da yakalanan ve hüviyeti
ispat edilemeyen Ahmed bin Mustafa’nın sorgusunu incelediğimizde
34 BOA. Y.PRK.BŞK. 66/13; BOA. Y.PRK.
UM.57/62.
35 BOA. Y.MTV. 226/43.
36 BOA. DH.MKT.1141/13.
37 BOA. DH.MKT.1467/27; BOA. DH.MKT.1480/4.

kendisinin Filibe muhacirlerinden
olup aranan eşkıyalardan olmadığı
ve tezkiresi olmadan memleketinden
çıkarak Edirne ve Dersaâdet üzerinden Bursa’ya gelerek tütün kaçakçılığı
yaptığını öğreniyoruz. Yine de kaçakçı
Ahmed’in her ihtimale karşı nüfusa
kaydedilerek nezarethaneye gönderildiğini tespit edebiliyoruz.38
Sonuç olarak; önemli bir tütün üretim
merkezi olan Bursa’da, Reji öncesi dönemde tek tük örneklerini görebileceğimiz tütün kaçakçılığı fiili, Reji’nin
ortaya çıkışıyla beraber, tıpkı ülkenin
geri kalan bölgelerinde olduğu gibi
büyük bir artış göstermişti. Bu artışın
ortaya çıkmasında; Reji İdaresi’nin
keyfi ve hukuksuz uygulamalarının
yanı sıra Reji kolcularının kaçakçılığı
engellemek adına takındıkları fevri ve
sert tavırlar da etkili olmuştu. 1883
yılında kurulan Reji İdaresi’nin 1925
yılında sona erene kadar ülke içerisinde ve Bursa özelinde tütüne hâkim
olma düşüncesi ve yer yer hukuksuzca kâr amacı gütmeye yönelik adımları tütün kaçakçılığını daha önceki
dönemlere göre inanılmaz bir şekilde
artırmıştı. Yani aslında yazımızın başındaki tütün kaçakçısı Sırrı, Bursa’da
bir istisna değil, Reji politikalarının
yansımalarının bir sonucuydu ve
yüzlerce örnekten sadece biriydi. Reji
İdaresi’nin tütün üzerinde hüküm
sürdüğü süre boyunca kolcular ile
halk-tütün kaçakçıları arasında yaşanan çatışmalar neticesinde binlerce
insan hayatını kaybetti ve on binlerce insan dolaylı şekilde etkilendi.
Reji’nin ve bağlı kolcularının Bursa
ve ülke tarihine bıraktığı etkileri ise
günümüz lise ders kitaplarında dahi
görebilmekteyiz.39 Dolayısıyla Reji’nin
ve Reji kolcularının Bursa’da “hoş
bir sada” bırakmadıklarını söylemek
yanlış olmayacaktır.

38 BOA. ZB. 430/23.
39 11. sınıf Milli Eğitim ders kitabında
“kolcuların çoğu cezaevi kaçkınları
arasından seçilmişti. Bunlar tütün
kaçakçılığını önlemek bahanesiyle
çeşitli bölgelere dağıldı ve yakaladıkları insanlara işkence yaptı, bazılarını
öldürdü.” ifadeleriyle anılmaktadır.
Ortaöğretim Tarih 11 Ders Kitabı, MEB
Devlet Kitapları, 2019, s. 207.
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Sarı Saltık Gazi Hikâye Yarışması

1. Seçilen Hikaye:
Sebeb-i Telif
2. Seçilen Hikaye:
Bir Varmış Bin Yokmuş
3. Seçilen Hikaye:
Sarı Saltuk Sultan’dan Gönül Aynama Yansıyanlar
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1. Hikâye

Sebeb-i Telif
Nazım Taşan

P

adişahımız Ebülfeth Sultan
Mehmed Han, Acem diyarına
Uzun Hasan’la savaşmaya
gittiğinde her biri ikbal yıldızı
olan şehzadelerin en parlağı, şuarayı
gözeten efendim Cem Sultan hazretlerinin himayesinde idim. Yâranla
beraber musahabesinde bulunuyorduk. Feleğin değirmen taşı, günleri
gecelere ekleyip ömür ekinini öğütürken gâh mana denizine dalıp söz incisini çıkarıyor gâh kara tenli üzümün
kızının kollarında yedi kat göğün
semalarını seyre çıkıyordum. Padişah
kendi seferde iken şehzadenin Edirne’de bulunmasını arzu etmiş. Haber
ulaştı, hemen atlarımıza binip saba
yeline yoldaş olduk. Baharın gelmesiyle memleketin dört bir yanı ırmak
çağıltılarıyla coşmuş, su kenarlarında
serviler yeşermiş, güller rengârenk
açmış, bülbüller figana başlamıştı.
Genç şehzadenin gencecik müsahipleri olarak bizler dahi ömrümüzün baharındaydık. Varınca meskenlerimizi
hazır edilmiş bulduk. Valide Sultan
alıkoymuş, şehzade yanımıza iki gün
uğramadı. Sonra işittik ki Baba Dağı’na çadırlar kurulmuş, eğlenti tertip
edilecekmiş. Hamam eyledik, kıyafetlerimizi temizledik, hazırlandık.

Şehzade hazretleri şiire meraklı idi.
Hikâye dinlemekten de çokluk safa
bulurdu. Şahidî derler, mesnevîde
üstaddır, dostumuzla yakından ilgilenirdi. Kendisi dahi Cemşid ü Hurşid
kıssasını nazma dökermiş diye işitmiş
idim. Ben, şiir söylerdim söylemesine
fakat nesirdeki kabiliyetim ziyadedir.
Çerağlar yakıldı, tütsüler kuruldu.
Şehzade hazretleri teşrif etti. Sini sini
yemekler ortaya kondu. Ayranaşı,
kestaneli pilav, erikli kuzu yahni, helva-yı sâbûnî... Yenildi, içildi. Yemek
sinileri gidip nukl kâseleri geldi. Sazendeler tıngırtıya başlayınca nihayet
sakiler de içeri buyur edildi. Evvelden
ağzıma sürmez idim, vallahi şuara
kısmı alıştırdı. Teze başladığımdan
çakırkeyiflik hâlini iple çeker, kadehin dibini görmede hamervahlık
ederdim. Bereket, o gece kendimi
tutmuşum. Kıssahanlar Acem masallarından dem vururken içeri iki kalenderî girdi. Meğer Baba Dağı denilen yerin ismi Sarı Saltuk hazretinden
gelirmiş. Yakınlarda türbesi dahi var
imiş. Kalenderî dervişler hem yiyip
içtiler hem de menakıbını anlattılar.
Şehzade hazretleri alakadar oldu.
Sarı Saltuk’un, Ankalib isimli atına

binip geminin peşi sıra deniz üstünde
gittiği anlatılırken huzurdakiler kadehleri elden bıraktı. Yedi kellesini de
tahta kılıcıyla kesip azman ejderhayı
helak ettiği menkıbede gözler belerdi.
Hristiyan keşişiyle kazanda kaynatılıp
sağ çıktığı hikâye edilince cuşuhuruşa
gelip “Yâ Allah!” naraları atanlar oldu.
Şehzade bir el hareketiyle sakileri
gönderdi. Dervişleri yamacına oturttu. Fecre değin menakıp dinledik.
Saltuk Baba’nın cadıları alt etmesi,
devleri tepelemesi, emrindeki cinlerden yardım alması, tek başına ordunun arasına dalıp savaşması... Nice
kıssalar, acayip hikâyeler... Cem Sultan, efendim, ertesi gün bana görev
buyurdu. Gece dinlediklerimi kaleme
döktükten sonra diyar diyar dolaşıp
bütün menakıbı cem eylemem için
evrak yazdı, iki kese altın para dahi
yolluk verdi.
Ben, Ebü’l-Hayr-ı Rûmî. Hak rûzî kıldı, Saltuk-nâme’yi tamam ettim. Nice
zorluklar hem elemler, uzak yerlere
yolculuklar, hastalıklar atlattım. Harcıvan’dan Kefe diyarına, Habeş memleketinden Kaknüs’e, Hindistan’a, ta
Maçin’e dek ülkeler kat ettim. Her
duyduğum kerameti canım pahasına
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koruduğum sahifelere kaydettim.
Bir vakit oldu ki şehzademin yazdığı
evrak sayesinde salimen gezerken
korku içinde saklanmak mecburiyetinde kaldım. Sultan Mehmed vefat
edince efendim ve ağabeyi Bayezid
muharebe eylemiş; Cem Sultan hazretleri mağlub olmuş. Mısır’a gitmiş,
oradan Rodos’a sığınmış. Haber
aldığımda Kalaküt’teydim. Saltuk
Baba’nın suya seccade salıp seyrüsefer eylediği menkıbeyi kaydediyor
idim. Şehre yeni kadı geleceğini ilan
ettiler. Şehzade Cem’in müsahibi
olduğum bilindiğinden handan apar
topar ayrıldım. Dinlenmeksizin dağ
yollarından batıya üç gün at sürünce
Böğren diye maruf bir köye vardım.
Beni köyün tekyesinde misafir ettiler.
Ersandıklı Ahmet Efendi isminde
bir şeyh, postnişin imiş. Ondan bile
rivayet işittim. Saltuk Baba’nın abıhayatı bulduğu, Kaf Dağı’na gittiği
menkıbeleri nakletti. Köyde belki bir
ay belki iki ay ikamet eyledim. Ne
yârandan ne efendimden bir haber
ulaştı. Büsbütün meyus ve mükedder
oldum. Can endişesine düştüm. Şehzadem tahttan feragat etmeyip yeniden isyan ederse beni dahi yakalayıp
cezalandırırlardı. Yıllarca emek verdiğim sahifeleri bir kuytuya gömüp
ismimden vazgeçmeyi düşünmeye
başladım. Köyün yaylasında tenha bir
köşeye gömsem, ortalık durulunca
gelir alırım diye kafamda kurup durdum. Böyle melul iken bir gece hatiften bir ses benimle konuştu. Rüya
mıydı, yakaza mıydı, şimdi bile emin
olamadığım hâlde sesin bağrıma su
serptiğini hatırlıyorum. “Ey Ebü’lHayr, gamdan kurtul! Dağları, vadileri aş, Esterva’ya git. Kırk gün ibadetle
meşgul ol. Kırk birinci günün sabahı
sisin içinde yürü. Ölüm denizine ineceksin. Kayığa bin, dört bin dört yüz
kırk dört kez kürek çek. Varacağın
yerde abıhayatı göreceksin.”
Üzerimdeki keder toprağı, hatifin
sesiyle toz olup uçtu. Uyku tutmadı.
Sabahı zor ettim. Atıma atladığım
gibi güneye doğru sürdüm. Evvela
Apursapur şehrine, oradan Ezentamariyye’ye vardım. Mümkün olduğunca gizlendim, çarşılardan çıkınıma
erzak alıp dağ diplerinde konakladım.
Nihayet Uyurşuyur’a ulaştığımda,
Esterva’nın Cebelülkamer dağının
ardında olduğunu söylediler. Atımı
satıp parasını tasadduk ettim. Yürüyerek dağı aştım. Yamacı indikçe
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dağın eteğinde mağaralardan oluşan
bir köy bulunduğunu müşahede eyledim. Etrafta başkaca yerleşim yeri
yoktu. Buranın Esterva olduğuna
hükmettim. Mağaralar boştu, köyde
kimsecikler yaşamıyordu. En altta
bulunan bir eve yerleştim. Gündüzleri
oruç tutup, geceleri Kuran okudum.
Namaz kıldım, tövbe istiğfar eyledim.
Kırkıncı gece bir garaip sis çöktü
vadiye. Sabah namazını eda ettikten
sonra heybemi sırtlanıp sisin içinde
yürümeye koyuldum. Çok geçmeden
sahile çarpan dalgaların sesi duyuldu.
Kıyıya varınca kayığı gördüm. Bindim.
Nereye gittiğimi bilmeksizin küreklere asıldım. Sis yüzünden hiçbir
yeri göremiyordum lakin uzaklardan
çığlık sesleri, bağrışlar, pes edalı boğuk iniltiler geliyordu. Dualar ettim,
muavvizeteyn surelerini okudum.
Nihayet dört bin dört yüz kırk dört
kürek tamamlanınca kayık bir sahile
yanaştı. Heybemi alıp yürüdüm. Büyükçe bir mağaranın önüne çıktım.
İçeriden gelen ejderha gajgırmasını
işitince dizlerim titremeye, alnım terlemeye, hacetim hasıl olmaya başladı.
Abıhayatı bir ejderhanın koruduğunu
evvelden dinlemiştim. Korkuyla, geri
kaçmaya yeltendiysem de kayığın yerinde olmadığını görüp hepten telaşa
kapıldım. Çaresiz, mağaraya girmeye
karar verdim. Summün bükmün
ayetini okuyarak usul usul ilerledim.
Adımlarım yakınlaştıkça ses artmaya
başladı. Hak teala hazretinin hikmetinden sual olunmaz.
Meğer gajgırma sesi ejderhadan değil,
bir pirifâniden geliyor imiş. Tahayyürde kaldım. Yanına gittim. Beni
görünce önce sustu sonra “Kimsin,
ne istersin?” diye sual etti. Kendimi
tanıttım. Gönlüme ferahlık geldi.
Başımdan geçenleri anlattım. Abıhayatı bulmaya geldiğimi söyledim.
Gülümsedi. Onu takip etmemi istedi.
Mağaranın karanlığında yürüdük,
bir dehlize tesadüf ettik. Orada dahi
belki iki saat devam ettik. Su şırıltısı
işitilince karanlık seyrelmeye başladı.
Gide gide bir iç mağaraya çıktık. Tavanından bir delikten ışık sızıyordu.
İçerisinin ev gibi kullanıldığını fehmettim. Kilim serili, kap çanak var idi.
Bazı kütübün dahi bulunduğunu müşahede ettim. Karanlıkta kalan tarafta
sedirde bir pirifâninin bizi izlediğini
görünce irkildim. Yanımdaki hazret
omzuma dokundu, sakinledim. “Gel
evladım.” diyerek beni sedirin yanına

götürdü, birer iskemleye çöktük. Divandaki ihtiyar o denli zayıftı ki derisi
kemiklerine yapışmış idi. Gözlerinin
feri gitmiş, saçları ya beş ya altı tanecik kalmış, sakalı dahi üç beş telden
ibaret olmuş. Ağzında dişten eser
yok idi. Yanımdaki ak sakallı evvela
kendini tanıttı. Gajgaj Dede derler,
bir alperen olup Yesevî hazretin Rum
iline gönderdiği dervişlerden imiş.
Harp meydanında ve gazap hâlinde
iken ejder gibi gajgajladığından böyle
lakap olunmuş. Sedirde yatan ise Melik Akik diye maruf eskilerden bir kral
imiş. Hırs eylemiş, abıhayatı bulup
ebed-müddet safa sürmek için dünyayı baştan sona on yedi kez dolaşmış.
Ahirinde emeline ulaşıp bengi suyu
nûş eylemiş. Bütün sevdikleri, evlad
u ıyâli, torunu torbası bir bir ölmüş
vakti gelince fakat Melik Akik ölmemiş. Yaşamış yaşamasına ama yaşlanmış, elden ayaktan kesilmiş. Beden
candan vazgeçmiş, can bedenden
çıkıp gitmemiş. Bin pişman olmuş.
Mevta olmak için nice işler denemiş.
Malını mülkünü bu uğurda sarf eylemiş. Ahirinde abıhayatı bulduğu yere,
bu mağaraya gelmiş. Belki abımemat
dahi vardır diye fikreylemiş. Ne çare!
Melik Akik’in hikâyesini işitince bunca uğraşı beyhude verdiğimi anladım.
Mahzun oldum. Gajgaj Dede bedbahtlığımı görüp bana nasihat etti.
“Üzülme evladım. Hak nasip etmiş,
ehlikalemden olmuşsun. Saltuk Baba’ya hizmet fırsatı doğmuş. Kitabını
tamam eyle. Dünyada baki kalmak
istersen abıhayattan medet umma,
ardında eser bırak. Senle bile dostların dahi yaşasınlar. Beden topraktan,
ruh Allah’tan. Söz şayet ruhtan gelirse, ruh gibi baki kalır.” Söyledikleri
kalbime işledi. Fena bulma korkusundan fariğ oldum. O mağarada,
içeri vuran ışığın altında sahifelerimi
düzenleyip kitap eyledim. Okuyanlar
eksiğimi görmesin. Nice hikmetler,
harikülade hadiseler yazıldı. Cümle
ümmet istifade etsin. Efendim Cem
Sultan vesile oldu, Saltuk Baba’nın
menakıbını cem eyledim. Kim ki okuyup ibret alırsa bu fakir Ebu’l-Hayr’ı
dualarında unutmasın.

2. Hikâye

Bir Varmış Bin Yokmuş
Hakan Yaşar

“Yâ Seyyâh, Yâ Seyyîd, Yâ Hızır!”

G

ökyüzünde güneşin sıcaklığına aldırmadan pamuk
şekeri gibi bembeyaz bulutlarla yarışan hünkârî kuşlar...
Yeryüzünde kışlığını kan ter içinde
hazırlayan ince belli işçi karıncalar...
Duvarlarındaki sarmaşıklarıyla kirli
sakallı ihtiyarı andıran eski bir han,
birçok seyyâh ve eli sazlı bir âşık...
Ayak izi dışında doğaya hiçbir izin bırakılmadığı bir zamanda göğün altına
sakince yayılmış Seyyâhlar Hanı’nda
birçoklarının “Öyle değil de böyle...”
diye anlattığı Sarı Saltık’ın derlenen
menkıbeleri, burma bıyıklar altından
söyleniyormuş. “Bir şehzâdenin emri,
koskoca yedi yıl kadar uzun sürer
mi be hey Müslüman?” diye tevatür
lâf-ı güzaflarla dönenip duran bir
söylenti de süslü bir kilim gibi dokunarak hanın ortasına seriliyormuş.
Zira rivâyetin arkasındaki dolambaçlı
ilmekleri çoğu kimse göremiyormuş.
Ebü’l Hayr’ın yedi yıl süren üç ciltlik
yol hikâyesini merak edip araştıran
âşık, tesiri daima taze kalacak şekilde
işin aslını şöyle anlatmış:
Seyyâh Ebü’l Hayr-ı Rûmî’nin Kem
Tâlihidir.
Rivayet odur ki Devlet-i Aliyye zamanında Fâtih Sultân Mehmed Han,
Uzun Hasan’a karşı Acem’e sefere
çıkınca Şehzâde Cem’i adet gereği
taht-ı kadîm Edirne şehrini beklemeye gönderdi. Şehzâdenin gölgesinde
şereflenen seyyâh-ı âlemlerden Ebü’l
Hayr’ın tavsiyesi üzerine Edirne’den
yürüyüp Baba Dağı’na indiler. Dervişlerden Sarı Saltık’ın menkıbelerini
dinlediler. Şehzâde Cem, Ebü’l Hayr’a

Sarı Saltık’ın örnek hayatına dair ne
kadar hikâye varsa derleyip toplamasını emretti. Hayr; boynunu eğip,
yumruğunu göğsüne vurup vazifesiyle yola revân oldu.
Ebü’l Hayr, babasının cilt dükkânına
varıp Şehzâde’den aldığı vazifeyi
muştuladı. Babası Settarhan Çelebi,
Fâtih’in izzetli mücellid efendilerinden biriydi. Saray kütüphanelerinin cilt işlerini yapan Cemaat-ı
Mücellidân-ı Hassa teşkilatının ser
mücellidi, baş ciltçisiydi. Yaş kemale
erip hayat yolunda yorgun ömrünün
muhasebesi başlayınca Üsküdar’da
bir mücellidhâne açıp defter, kitap
ciltçiliğine başlamıştı. Ahir ömründe
şifahanelerdeki aklı uçukları, darülacezelerdeki düşkünleri gezip sanat
öğreterek onlara sanatıyla şifa olurdu.
Maharetli ellerinden çıkan sanat şâhikalarını; seyyâhlar, âlimler, kadılar
ve daha nice dili mürekkepli beyler
kendisinden alır; müellifler yazdıklarını kendisine ciltletirdi. Tabi yalanı
yazmamış, mürekkebi boşa akıtmamışlar bu sanatkâr mücellitten nasiplenebilirdi; imkânı yok, herkesle iş
tutmazdı. Deriye işlediği her nakışta,
ettiği her secdede Cenab-ı Allah’a defterlerinin hayır yazacak kişilere ulaşmasını, defter kaybolur yahut Allah
muhafaza çalınırsa tekrar sahibine
ulaşmasını meşhur Bursa Çınarı’nın
asırlık dalları gibi kaldırdığı kollarıyla
“Yâ Zel-Emân!” esmasının hürmetine
niyaz ederdi.
Settarhan Çelebi, müjdeyi duyar
duymaz bir divit takımını ve ipeklere sarılı üç ayrı cilt defteri masanın
üzerine koydu. Hatayî ve Herat üsluplarına vâkıf, mahir bir mücellidin

sergisi; nasipli oğlu tarafından açıldı.
Hayr, defterleri bir bir eline aldı. İlki,
keçi derisinden sahtiyan cildin üzerine altın iplikle işlenmişti. Orta göbek,
atlas kumaşla kaplanıp yaldızlanmış;
gül motifi kalıpla basılıp gömülmüştü. İkincisi, koyun derisinden meşin
cilt üzerine ipek iplikle işlenmişti.
Yekşahla orta göbek çukurlaştırılmış,
ezilmiş varak altını ile dört dilimli
yaprak motifi çalışılmıştı. Üçüncüsü
ise; kadife kaplı zerduva ile ciltlenip
dörtkenarındaki zencirekli çiçekler,
altın iplikle bezenmişti. İşkence, dikiş
tezgâhı, demir cetvel, tokmak, deri
bıçağı, şiraze, balmumu ve kumpas;
oldukları yerden devir teslim törenini
hayranlıkla izliyorlardı. Defterlerin
ön yüzüne “Yâ Seyyâh, Yâ Seyyîd,
Yâ Hızır!” işlenmişti. Hayr, yazıların
üstünü sıvazlayınca hafifçe bir yeldir
esti. Settarhan Efendi’nin şakağından
düşmeyi unutmuş bir ter damlası
ustayı üşütünce “Sarı Saltık’ın dostu
Hızır, yoldaşın olsun!” dedi ve oğluna
seyyâhların uğrak yeri Seyyâhlar
Hanı’na gitmesini tavsiye etti. Hayr,
hediyelerini heybeledi. El öpüp babasının dükkânından ayrıldı.
Hayr, tozu dumana katarak atını terletti. Rahvan atı, su arayan bir yılan
görüp hızını kesti. Olduğu yerde debelendi. Heybesi nasıl olduysa düştü.
Neden sonra atının dizginini, eli
değnekli bir pîri fani tuttu. Yılan çalılığa süründü, aktı gitti. Hayr, atından
inince heybesindeki olanca mürekkebi akmış gördü. Şükür ki babasının
emanetlerine dökülmemişti. Bunda
da vardır bir hayır, diyerek pîr yanına yaklaştı. “Deve yürüyüşü ile üç
saat sonra Seyyâhlar Hanı var. Orada
hacetini tamam edersin.” dedi. Hayr,
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vazifesi aklında atına binip deh’ledi.
“Hızır yoldaşın olsun!” diye bağırdı
pîr. Üç nefes vakti sonra Hayr’ın uslu
başına gelince ihtiyara teşekkür etmediğini hatırlayıp hemen geri döndü. Şakıyan kekliklerden başka etrafta kimsecikler yoktu. Keşke duasıyla
atına binip Seyyâhlar Hanı’na vardı.
Han kapısı, Ahlat taşına oyulu muazzam motiflerle işliydi. Kapının
altı üstü kıl tuğlaları ile örülüydü.
Babasının anlattığına göre, Seyyâhlar
Tepesi’ndeki handa geçen günler
ne kadar sıcaksa geceleri de bir o
kadar soğuk olurdu. Özel kıl tuğlalar
sayesinde gecenin serinliği tutularak
ertesi günün sıcağında kullanılmak
üzere saklanırdı. Yanı yöresiyle bir
handan daha fazlasıydı burası. Hanın
dört tarafı, localarla bölünmüştü.
Köşe locadaki bir geşti güzârın başı,
yeni yetme seyyâhlarla çevriliydi.
Diğer bir locada Hayr’ın sarayda konuşulurken Sultan Fatih’in portresini
çizmek için saraya geleceğini işittiği
ressamı gördü. Kıyafetnamesinden
kim olsa tanırdı. Özenle ağırlandığı,
önündeki yiyemediklerinden belliydi.
Hanın ortasında bir şadırvan, ortalıkta gezen birkaç hizmetkâr vardı. Hayr,
hemen birini çevirip “Mürekkep!..”
dedi. Hanın ortasında durup başını
kubbeye kaldırdı. “Hz. İdrîs terzilerin,
Hz. Yûsuf saatçilerin, Hz. Muhammed
aleyhisselam tâcirlerin, Hz. İsa seyyâhların piridir.” celi sülüs hattı, nefti
yeşil zemin üzerine altın ile yazılmıştı. Gözünü kubbedeki işlemelerden
indirip bir başına oturan, yaşça haddini aşmış ihtiyara çevirdi.
“Şu itibar görmüş seyyâhın sâyesinden pâye almak isteyen taze seyyâhlar gibi meşhur seyyâha değil de niçin
itibarı tükenmiş yaşlı bir ihtiyara
bakarsın?” diye sordu ihtiyar. Saray
gölgesi bana kâfidir. Başka sâye istemem, diye cevap verdi Hayr. O sırada
hizmetkâr mürekkepleri getirdi.
Hayr, bu kere teşekkür etmeyi unutmadı. “Akıl, gidip gelen bir şey.” diye
düşündü. İhtiyara döndü. “Defineye
malik virâneler var. Sen kimsin?” diye
sordu Hayr. “Kazım.” dedi. Hayr, şaştı
kaldı. “Şaşırdın tabii evlat. On dokuz
gün kaz olarak yaşadım, istersen anlatırım.” deyince Hayr, başını lokma
demir parmaklıklı, kemeri işlemeli
pencereye çevirdi. Havanın karardığını gördü, o gece oralı olduğuna
kanaat getirince acayip işin ardındakini merak edip “Anlat, dinliyorum
ihtiyar!” dedi.
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“Ben ki Balkanlar Fatihi, tahta kılıçların sonu Sarı Saltık!” diye söze
başlayınca Hayr, “Kimde ne var, kim
bilir?” diye geçirdi içinden. Babasının
hediyelerinden ilkini açtı. Sekiz köşeli
divitin içine boşalttığı mürekkebe kuş
tüyünü batırıp besmelenin be’sini
çekti, mim’ini uzattı. İhtiyar söyledi,
Hayr yazdı.
Mısır ülkesinde Talun diye bir şehir
var. Katıra taparlar. Ben Seyyîd, evvel
zaman Şeddat adında melikin yanına varmıştım. “Sen sehharsın, sihir
yapan bir cazusun. Ben bilirim ki cazular; ateşe, suya, rüzgâra ve toprağa
hükmedemezmiş. Keramet göster,
İslam olalım.” dedi. Nil Nehri’ne seslendim, üç gün üç gece akmadı. Yurda
dönünce, yine kâfir oldular. Hamit
Kalesi’nde hüküm süren Selvan Cazu’nun musibetine uğradılar. Şeddat,
aman dileyip benden yine yardım
istedi. Beladan kurtarırsam İslam
olacaklarına söz verdi. Seccademi
deryalara serip Mısır’a vardım. Abdest edip namaz kılmak için Nil Nehri’nin kaynağını aramaya koyuldum.
Suyun içinde avını bekleyen, dişi kırık
bir timsah gördüm. Suya dalıp sağ
yüzünde “Lâ seyfe illâ Zülfikâr velâ
fetâ illâ Ali! (Zülfikar’dan başka kılıç,
Hz. Ali’den başka yiğit yok!)” yazılı
tahta kılıcımı çektim. Timsahın ödü
patladı, korkudan kuyruğu düştü.
Bir vakit çırpınmaya devam etti. Tam
başını alacakken “Aman Seyyîd, ben
Müslüman’ım.” dedi. Yalan konuşuyorsun, dedim. Yusuf peygamber, Nil
Nehri’ne yirmi dört çizgili mermerden bir burç diktirmişti. Suyun aktığı
çizgiden o yıl alınacak hasat belli olur,
ürünlere fiyat biçilirdi. Gelgelelim
Musa peygamber zamanında Firavun
askeriydiniz. Firavun’a hizmet ettiğiniz için sizi timsaha dönüştürüp
bu nehre attı. Burçtan o taraf Müselman’dır. Senin de yüzdüğün beri taraf
kâfirdir. Neden kelleni almayayım,
diye sordum. Onlar bizim atalarımızdı. Biz timsah olarak doğduk. İsa ile
Davut peygamber, Arminas adında
bir hekim getirdi. Bir tılsım yazdırıp nehrin öyle bir yerine koydular
ki timsahlar büyülendi. Mısır’dan
çıkamaz oldu. Âdemoğlu onlara ejderha göründü, çeneleri çatladı. Biz
ehli imanız. Ben de kâfirleri kırmak
için burcun bu tarafına geçmiştim ki
seninle karşılaştık. Doğru söylerim,
deyince timsaha inandım. Ona Hamit
Kalesi’ndeki Selvan Cazu’nun adresini
sordum. Öğrenip sana haber edeyim.

Sen nehrin kıyısında bir vakit eğlen,
dedi. Nehrin kıyısında kurumuş bir
ağaç gördüm. Elimle ağacı sıvazladım,
ağaç yeşerip o an yemiş verdi. Nil’den
bir avuç su getirip dibine vurunca
kardan ak, buzdan soğuk, şekerden
tatlı, sütten safi bir su fışkırdı. Ağaç,
kuruluk yüzü görmeyecekti. Kendime
bir ibadet yeri, gölgelik yapıp istirahate çekildim.
Timsahtan haber beklerken bir Yahudi yaklaştı. Dünya muhabbetine
dalıp acıktık ve bir helva pişirdik.
Yemeyelim, diye sözleştik fakat aklıma Hace Ahmet Yesevî’den el alan
Hacı Bektâş-ı Velî geldi. Atam Battal
Gazi’nin teçhizatıyla kuşandırıp belime dört arşın tahta kılıcı astıktan
sonra ağzıma bir helva çalmıştı. Onun
kokusu aklıma düşünce Yahudi ile
ettiğim kavilden dönüp helvayı yedim. Bir Yahudi dahi olsa verdiğim
akd, ahd ve sözde durmadığımdan
olsa gerek Allah’ın cezasına uğrayıp
uyukladım. Adres sorduğum timsah,
Nirkap Dağı’ndaki Hamit Kalesi’ne
gidip haber uçurmuş. Selvan Cazu,
ben uykudayken topalak bir değnekle üç kere vurup beni kaz suretine
büründürdü. Âlem gözüme kara
göründü. On dokuz gün suda ve balçıkta gak’ladım, durdum. Kuyruğumu
salladıkça dertlendim. Yirminci gün
hatun cazular gelip beni tanıdı. “Hey,
derdmend. Yazık buna! Selvan, azap
ve minnet çeksin diye Seyyîd Server’i
öldürmemiş. Bu kişi, ayrık otu yiyip
neden sihri iptal edemedi?” diye aralarında konuşurlarken duydum. Hatamı anlayıp tövbe istiğfar ettim. Ayrık
otu yiyince kendimi insan suretinde
gördüm. Şükür secdesi edip Selvan
Cazu’yu aramaya koyuldum, dedi
locada bir başına duran garip ihtiyar.
Tam o sıra Ebü’l Hayr ile ihtiyarın
yanına gençten biri yaklaştı. İhtiyar
“Oo, babam gelmiş. Hoş geldin baba.
Biz de bu amcayla sohbet ediyorduk.
Buyur, sen de gel!” deyince Hayr’ın
elindeki kuş tüyü yere düşüverdi.
Etrafa boncuk boncuk mürekkepler
saçıldı. “Sen katırın yanına geç oğlum,
hemen geliyorum.” dedi genç olan.
İhtiyar yanlarından ayrılınca “Beyim
kılığınızdan belli ki devletlisiniz.
Babam unutuyor. Yenileri unuttukça
eskileri hatırlıyor. Sabiyken Sarı Saltık’ın hikâyelerinden çok dinlemiş. En
ince ayrıntısına kadar hatırlıyor hatta
kendisini Sarı Saltık sanıyor. Fatih
Darüşşifası’nda akıl uçukluğu tedavisi
görecekti. Nasıl olduysa İtdurmaz

Tepesi’nde kaçırdık. Buraya kadar
gelip sizi alıkoymuş. Bağışlayasınız.”
deyince Hayr, ne diyeceğini bilemedi.
Adamcağız deli miydi, velî miydi, şaştı
kaldı. “Şifalar olsun, ihmal etmeyin.”
diyebildi. Genç, şükranlarını iletip
Seyyâhlar Hanı’ndan ayrıldı.
Hayr, etrafına bakındı. Genç seyyâhlardan kimsecikler kalmamış, hepsi
hayalleriyle odacıklarına çekilmişti.
Sanatkârlar ekseri gecenin ilhamıyla
çalışırdı; fakat ressam da ortalarda
görünmüyordu. Belli ki paşa odasına
çekilmişti. Hizmetkârlardan soğukluk
istedi. O sıra hanı harâmîler bastı.
Devlet emaneti babasından yadigâr
defterleri heybesine koyup omuzladı.
Kılıcına davrandıysa da harâmîleri
haklayamadı. Harâmîler, evvela heybeyi aldı. Sonra kılıcın kabzasıyla
Hayr’ın ense köküne vurup bayılttı.
Ayıldığında Seyyâhlar Tepesi’nin
kenarındaydı. Hemen tepesinden
geçen Hünkârî bir güvercinin çırptığı
havayı soludu. Terlemişti, üşüdüğünden çok utanıyordu. Şehzadeye ne
diyecekti? Ya defterleri... Onlar hatır
eşiğine vardıkça çetin bir tipi vicdan
kapısını tokmaklıyordu. “Uçurumun kenarındayım Hızır!” diyebildi.
Harâmîler, bekletmeyip yaka paça
yardan aşağı itelediler. Yardan uçup
nehrin kıyısında kan revan içinde
kırıklarına âh etti, kana ve çamura
bulanmış gözlerinin feri kesilip kısıldı, çok geçmeden kapandı.
***
Eli sazlı âşık “Hikâyenin devamı anlatma geleneği gereği haftaya kaldı
efendiler!” deyince handakiler ayaklanmış. “Ebü’l Hayr öldü mü? Çabuk
kaldır onu nehrin kıyısından. Yoksa
canına kıyar, seni de onun yanına uzatırız!” diye yaygara koparıp boynuna
kılıcı dayamışlar. Âşık, çaresiz hikâyeyi anlatmaya devam etmiş.
Fatih Darüşşifası’ndaki Sarı Saltık’ın
Evvel Zaman Heybesinden Hatırladıklarıdır.
Babasının duası, Ebü’l Hayr’ın başındaydı. Zamanın Katolik kilisesi papası
Dimitras, onu nehrin kıyısında buldu.
Bileğini iki parmak tutup yüzüne
eğildi, yaşıyordu. Yanındaki papaz
ve rahiplerle Hayr’ı atıl bir kiliseye
götürdü. Hayr kendine geldiğinde el
sabununun sonu gibi olmuş, ermişti.
Dimitras, Hayr’ı elli dört hafta boyunca tedavi ederek iyi etti. Beş tam yıl
kilisede kaldı. Dimitras, ona her şey
öğretti öğretmesine de düşmeden

evvelini hatırlayamıyordu. “Bir insan
kendinden ne kadar uzağa gidebilir
ki!” diye hayıflanıyordu, çaresiz aklı
bir türlü uslanmıyordu.
Bir gün bir ulak gelip Katolik papazlarından Anton’un davetini, Papa
Dimitras’a iletti. Dimitras ve Hayr,
davete icabet için Anton’un vazifeli
olduğu kiliseye vardılar. Hayr’ın yıllarca kaldığı atıl kiliseye hiç benzemiyor; Anton, kılığı ve kilisesiyle göz
dolduruyordu. Anton, misafirlerini
şerbetlerle karşıladı. İçtikleri şerbetin
etkisiyle şakakları uyuşmaya başladı.
Papa Dimitras ve yardımcısı bilmem
kim! Sizi aklı kaçıklar! Yıllardır sizi
arıyorum. Papalık unvanımı kullanıp
yıllarca gizlendiniz. İtibarıma gölge
düşürdünüz. Şimdi sizi hakladım!
Hemen Fatih Darüşşifası’ndaki aklı
kaçıkların yanına götürün bu sahtekârları! İyi bakın, bunlardan geriye
hiçbir şey kalsın istemiyorum, deyince sahte papa Dimitras’ın heybesini
önüne attılar. Hayr ve Dimitras’ı uyutup şifahaneye götürdüler.
Hayr ve Dimitras, bir ihtiyarın odasında gözlerini açtı. İhtiyar, Hayr’ın
başına gelip yıllar evvel Seyyâhlar
Hanı’nda gördüğü genci hatırladı.
“Sen O’sun!” dedi. Hayr, tanıyamadı.
Geçmiş olsun, dedi ihtiyar. Dimtiras
“Pîr-i fâni bir sakallı önümüzü kesip
kutsal kitabımızın harâmîler tarafından çalındığını söyleyerek yolumuzu
değiştirmişti. Harâmîleri askerlerimle
haklayıp emanetlerimizi aldık. Nehir
boyunca yolumuza devam ederken
bu genç çıktı karşıma. Biçare, kanlar
içinde uzanmıştı. Heybemize onu da
katıp kilisemizde ağırladık. Ben papa
Dimitras, bu da heybemden çıkan
yardımcım. İsmini hatırlamıyor. Sen
kimsin?” deyip güldü. Öyle kahkahalara düştü ki boğulma geldi. Doktorlara haber etti Hayr; fakat nefes
borusuna kaçan bir damla türükük,
Dimitras’ın sonu oldu. Bir daha odaya
getirmediler. İhtiyarla baş başa kalan
Hayr, hayatını kurtaran Dimitras için
üzülüyordu. Küçük bir sessizlik oldu.
İçeri eli heybeli bir hemşire girdi.
Onlara ait olduğunu söylediği heybeyi
bırakıp çıktı.
Hayr, heybeden ipeklere sarılı üç defter çıkardı. Ne olduğunu anlamadı.
Dimitras’ın heybesinden çıkan defterler belli ki mühim bir sanatkârın
eseriydi. İpek mendillere sarıp heybeye tekrar koyacaktı ki ihtiyar elini
deftere bastı. Akıl, yerinde durmayan

bir nimet. Ben arada hatırlıyorum.
Seyyâhlar Hanı’nda karşılaştık seninle. Ben Sarı Saltık Gazi! On dokuz gün
kaz gezdiğimin hikâyesini yazmıştın,
hatırlasana. Aç defteri; adına sanına bak evlat! Hayr’ın gözü, defterin
üzerindeki “Yâ Seyyâh, Yâ Seyyîd,
Yâ Hızır!” yazılı işlemeye gitti. Sonra
babasının Üsküdar’daki dükkânına,
atını dizginleyen aksakallıya, sonra
han kapısının işlemelerine, ressama
ve bu ihtiyara... Üzeri çiçek desenli,
sekiz köşe kapağı olan Afyon işi gümüş divit kabına baktı. Kapağın her
köşesinde Allah’ın bir esması yazılıydı. Divit tablasında “Dünyada bir
yolcu gibi ol!” Buhârî hadisi hatlıydı.
“İlk gördüğümde de bu kadar dikkat
kesilmiş miydim aceba?” diye düşündü. Divit kabını bırakıp defterleri açtı.
İki cildi boştu. Sonuncusunda ismim
yazıyordu. İhtiyar haklı çıktı. “İsmim
Ebü’l Hayr-ı Rûmî. Çok şükür, ismimi
cismimi, vazifemi, her şeyi bir bir hatırladım. Tarihe bakılırsa altı yıl evvel
yazmışım. Şehzâdeye bunca yılın hesabını nasıl vereceğim?” diye sitemlenince ihtiyar, “Anlatıyorum, yaz hele!
Keçi kılından bir heybede yıllarca bir
deliye muhafaza ettirilen defterlerin
hesabını vermek kolay olur, melüllenme!” dedi ve ihtiyar tekrar başladı:
Yoldaşım Peri Kamus, bulutların
üzerine oturmuş ağlıyordu. Vardım,
meramını dinledim. Hırmas Cazu,
peri kızı Hurşit Banu’yu esir etmiş.
Gidip kurtaracağım, sen içini ferah
tut, dedim. Dostum Peri Kamus, “Bu
vardığın kimse yavuz kimselerdir.
Harâmîlik yaparlar, tenha gitme Seyyîd Server.” deyince “Cebelülkamer
ülkesindeki Dağduş adlı cazuya da
harâmî dediler. Bihamdillal hepsini
hakladım. Seyyid Battal Gazi atam
ile Aliyel Murteza kâfire yalınız varır,
korku salardı. Ben de yalnız varacağım.” dedim. Deryalar üzerinde koşup
Hırmas Cazu’nun ülkesine vardım.
Lâyin beni beklermiş. “Şansım seni
ayağıma kadar getirdi. İyi ki ayağıma
kadar geldin!” dedi. Tahta kılıcıma
davrandım.
Atam Battal Gazi’den, Hazret-i Ali’den
bana miras kalan kılıç hünerlerini
düşmana sergilemeye başladım. Bırakın kolunu bacağını, kâfirin kılıcını
dahi ikiye parçalıyordum. Yâ Allah,
deyip vurduğum kâfirin başı, çevgandan çıkıp top gibi yuvarlanıyordu. Güz
günü yaprak nasıl dökülürse ben de
düşmanı öyle kırıp döküyordum. Naram, öylesine kuvvetliydi ki bulutların
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üzerinde beni izleyen perileri coştururken yüz kâfirin ödünü patlatıp
oracıkta telef ediyordu. Atım Ankabi,
öyle bir vaveyla ile cenk ediyordu ki
yaygarası, İslam elindeki atlara ilham
veriyordu. Atımın üstünde zıplayıp
düşmanın kafasına vurunca beyni
burnundan akıp kâfiri cehenneme
ısmarladı. Asıl cazunun asker cazuları
bitmiyordu. Kanatlı aslan gibi içine
girdiğim kâfiri kıra kıra başka yandan çıkıyordum. “Arkanı kolla Seyyîd
Server!” diye bir fısıltı esti kulağıma.
Dönüp bakınca beni düşürmeye kasteden kâfir Hırmas Cazu’nun dişlerini
gıcırdatarak bana doğru geldiğini
gördüm. “Hz. Peygamber’in saçından
üç teli yanımda taşırım. Bilmez misin
ey gafil?.. Sarı Saltuk’a ok işlemez!”
deyip ensemden bir ok çektim. Öyle
hızlı çektim ki ok, yeleğine kadar kâfire saplandı. Musibetlere çatıp çaresiz
kaldığım her an tek ümidim Allah,
Hızır’ı göndermişti bana! Hızır yoldaşımdı, gösterdiği yolda belli ki duasıyla çarpışıyordum. Düşman Hırmas
Cazu’nun bin kat fazla askeri, ben
Sarı Saltık ile baş gelemedi. Peri kızı
Hurşit Banu’yu kurtarıp Peri Kamus’a
teslim ettim.
Peri Kamus, “Cazu bir değil ki!.. Asıl
tüm cazulara büyü öğreten büyük
bir cazu var.” deyince ona yerini sordum. Dokuz yüz seksen yedi yaşında
olduğunu, Resulü Ekrem doğmadan
evvel de var olduğunu söyledi. Resul’den sonra gelen sehhârlara Hârut
ve Mârut, sihir öğretmediler. Emr-i
Hak geldi, sehhârlara galip gelmek
için anlatıp bu iki görevli melek sihir
öğrettiler, deyince “Silahlarını hazırla,
gidelim.” dedim. Peri Kamus beni sırtına aldı. O cazu, yedi denizden ötededir. Yolu şaptır, sakın üşenme Seyyîd
Server, dedi. Tam uçacakken Katolik
papası Mikael, aman diledi. Frengistan’da bulunan kocasız cazulardan bir
avrat beyi, Firdevs Adası’nda gayet
mahbup bir bey olan oğlu Hürmüz ve
dayesini gemi seyahatindeyken kaçırmış. Papanın asıl adı Mikail’dir, dini
İslam’dır. Hâsılı gizli Müslüman’dır.
Nasıl etsek, diye düşündüm. Allah’ın
izni ile sen deryalardan aş. Ben Hürmüz ve dâyesini kurtarıp sana yetişeceğim Peri Kamus, dedim. Kanatları
üzere uçup gözden kayboldu. Yola
revan olduk. Anlat, dedim Mikail’e.
Avrat beyi, oğlumun dâyesine mal
mülk verip hizmetine almış. İkisi bir
olup kalenin yedinci burcunda esir
tutmaya başlamışlar. Gemiler gönde88 Bursa Günlüğü

rip asker çıkardım. Kimse yenemedi.
Üç tam yıldır oğlum esir. Şimdi işittim
ki mesnetsiz cazu, oğlumu öldürecekmiş. Aman dileyecek sen geldin aklıma, dedi. Akılsıza aklım yeter. Aklımın
karşılığını vermez ise düşmanın
üzerine başımın üzerinde taşıdığım
bir ev büyüklüğündeki kayayla saldırırım. Kalelerine büyük taşlar atar,
elimle ya da bulduğum çomakla kale
duvarlarını, demir kapılarını kırarım.
Avrat beyinin gemilerini elimle çeker
biiznillah denizden karaya çıkartırım.
Sen tasalanmayasın! Şimdi beni tüccar kılığında kuşandırıp oraya gönder
de hakkından geleyim, dedim. El
çırptı, kaş göz etti. Çok geçmedi, gemi
hazırlattı. On oğlan, mal ve kumaş
hazırlattı. Milan, İtalya ve Almanya’yı
geçip Frengistan diyarına varıp dâye
ile buluştum. Yapma oğul. Sen o lâyine gâlip gelemezsin. Sorular soruyor.
Yanlış bilenden karıcıklar, paracıklar
istiyor. Yok ise kellesi gidiyor, dedi.
Hepsini bilirim evelallah. Beni ona
götür, dedim.
Yedinci burçtaki avrat beyinin yanına
varıp “Hürmüz ve dâyesini esir etmişsin, onları istiyorum.” dedim. Sorular
sorarım. Bilirsen senindir, bilemezsen
haraç keserim. Harcın yoksa kelleni
alırım, dedi. Kabul ettim. Cazu sordu:
“Anka kuşunun kanadında beş yüz
tuğla var. Biri düştü, kaç tane kaldı?” Dört yüz doksan dokuz, dedim.
Doğru, deyip tekrar sordu. “Peki, bir
fili kaç adımda dolaba sokarsın?” Üç
adımda... Dolabı aç, fili sok, dolabı
kapat, diye yanıtladım. Cazu “Doğru!”
deyip “Peki, zürafayı kaç adımda dolaba sokarsın?” diye yine sordu. Dört
adımda... Dolabı aç, fili çıkar, zürafayı
sok, dolabı kapat, deyince “Bu da doğru!” dedi. “Peki, aslanın davetine tüm
hayvanlar icabet etmiş ama biri hariç.
Hangisi?” diye sordu. Zürafa, o hâlâ
dolapta, dedim. “Evet, doğru.” dedi
cazu, sormaya devam etti. “Yaşlı bir
kadın, timsahlı bataklıktan geçmek
istiyor. Bataklıkta kaç timsah var?”
Hiç yok, hepsi aslanın davetinde, dedim. Doğru, dedi. “Yaşlı kadın bataklığı geçmeye başlamış; fakat ölmüş.
Neden?” diye sordu. Kafası çatlamış
da ondan, dedim. Nasıl yani, dedi. İlk
sorunda Anka kuşunun kanadından
düşen tuğla, kadının başına düşmüş,
dedim. Battal ve Danişmend Gaziler
gibi iyi bir hatipsin. Tahta kılıcın gibi
aklın da keskinmiş Seyyîd Server.
Hakkındır, esirleri hür edin, dedi.
Dostum Mikail’e oğlu Hürmüz’ü ve

dâyesini teslim ettim. Büyük cazunun
yanına, çetin bir savaşa gideceğimi
söyleyip yanlarından ayrıldım.
Atım Ankabi’ye bindim, koca deryalara eteğimdeki kumları saçtım. Su gitti,
kara çıktı. Köprüler üzere nice karlı,
boranlı deryalarda dostum Kehvan
devini rahatsız eden Semender’in
haberini ötelerden işittim. Bacakları
aslana, kuyruğu horoz kuyruğuna,
gövdesi ceylana, başı kaza benzeyen,
ateş yiyen Semender’in üstüne yanan
od gibi atılarak savaştım. Kürkünü
yapıp sırtıma taktım. Beşinci deryada
Hacı Bektâş-ı Veli, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Nasrettin Hoca, Tabduk
Emre ve Mahmud Hayran ile görüştüm. Ağız bir edip “Allah Hayr’ını
versin!” diyerek beni selametlediler.
Altıncı deryada bir rahip, ayağıma
düşüp aman diledi. Kızının inci küpesi deryaya karışmış. Bulmamı istedi.
İlyas peygamberin duasıyla altıncı
deryadaki balıklarla kelam ettim.
Küpeyi bulup getirdiler. Kızına teslim edince “Ak mermerden düzülen
yiğit misali Seyyîd Server, gözlerin
yavuzluk görmesin. Seyyîd Server çok
yaşa, kılıcın değsin arşa!” diyen yirmi
dört kişiyi İslam kıldım. Atıma süvar
olup yedinci deryadaki engelleri de
bir bir aşarak yoldaşım Peri Kamus’u
buldum. Omzumdaki karı silkeledim.
Buzlaşıp kalanları da lop yumurta sarısını andıran kızgın güneş eritiverdi.
Peri Kamus’un sırtına binip bir makama uçtum. Varınca sırtından inip
“Geri dur!” dedim. Kutu Seven Kartoncu Şatosu’ydu gördüğüm. Yanında
da bir bağ vardı. Bahçenin içine bir
taht kurulmuştu. Kâfirlerin ağır bir
günü vardı. Karınca misali kaynaşan
bir alay er ile bir alay avrat, şatodan
çıkıp kürsülere oturdular. Beri taraftan fırın küreğine binip seyahat eder
sandığım çokça cazu, küplere binip
bahçeye geldiler. Tüm cazular tamam
olduktan sonra bir karı koca, kanatlı
iki aslana binmişti. Ellerinde kamçı
işlevi gören iki yılan vardı. Aslanlardan inip tahtın iki yanına bağlayıp
oturdular. Alkış çavuşları, cazu beylerini alkışlatıyor; beyleri tavus kuşu
gibi kabar kabar olana kadar hayvan
seslerine benzer avazelerle tezahürat
ediyorlardı. Athan Cazu ile Sultan-ı
Sahiran unvanlı büyücü cazuların sultanı Rad Cazu olduklarını, cazuların
bağlıklarından öğrendim.
Yedişer, sekizer yaşlarında oğlancıkları ortaya getirdiler. Hatta bazıları
birer, ikişer yaşlarındaydılar. “Bunları

boğazlayıp pişirin, büryan edelim.”
diye emir verdiler. Peri Kamus’un
kızı aklına geldi de içi sızladı. “Bu
ettiğiniz yanınıza kalır mı sandınız?!”
diye hırslanıp küplerden birine “Lâ
havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyü’l
azim.” yazdım. Muradım, cazuları
kırıp geçirirken küplere binip de
kaçmasınlardı. Peri Kamus, üzerlerinden uçup bin üç yüz otuz dört cazu
olduklarını saydı. Sabilerin ellerini ve
ayaklarını bağladılar. İçlerinden bir
kâfir, “Yüreklerini taze çıkarıp yiyelim, kanlarını kana kana içelim. Sonra
büryan eder, yeriz.” dedi. Zira cazular
dört yaşına girmeyen oğlacıkların
yüreklerini yerdi. Aynı cazu, “Ben
helâya gidiyorum.” diyerek Kutu Seven Kartoncu Şatosu’na çıktı. Kişioğlu
iki günde o şatoya zor çıkardı. Allah
kuvvet verdi, peşi sıra çıktım. Kaç kat
olduğunu Allah bilir. Bulunduğum
katta dört hücre, her bir hücrede bir
pencere vardı ve hepsinin yönü farklı
tarafaydı. Hücrelerin ortasında içki
meclisi kurulmuştu. Kaşları inmiş
yaşlı bir cazuydu helâya giden. “Sebsas, en uzağa!” dedi ibrikçi. İbrik alıp
helâda kazasını gördü. Su içerken ve
su dökerken kimseyi incitmek olmazdı. Sebsas helâdan çıkınca kana kana
oğlancık kanı içemeden ecel acısını
tattı. Kellesini alıp içki masalarına
fırlattım. Üstlerine binip kırk yedisini
birden tek hamlede tepeledim. Kalanı, korkudan şatodan aşağı atladı.
Ne denli çok olursa koyunun sürüsü,
binine yeter kasabın birisi!
Aşağı atlayan cazuları bahçedekiler
fark edince bulunduğum hücredeki pencereden Rami İbnül Adi’den
emanet, bir adam boyu yayı çektim.
Şerefli iki ok atıp pencereden atlayıp süzüldüm. Kuş belli Peri Kamus,
bir elma gibi beni kanatlarına alıp
Athan Cazu’nun önüne indirdi. “Biz
bitmeden kıyamet kopmayacak. Üç
yüz altmış beş Gazi velinin sonuncusu
ben Sarı Saltık. Şimdi size dünyayı
dar gösterem!” diye bir yaygara kopardım. Athan Cazu ile Rad Cazu’nun
sinelerine Kutu Seven Kartoncu Şatosu’ndan attığım yeleli iki ok, gelip
onları mıhladı. Kaçmaya çalışınca
boyunlarından kafalarını düşürdüm.
Kanatları yanmış kuş gibi düştüler.
Debelenip can verdiler. Diğerlerine
bir nara kopardım ki gökler yıkıldı
sandılar. Ben size taze oğlancıklar
yemek nasılmış şimdi göstereceğim,
deyip üç yüzünü kestim. Diğerleri
tahmin ettiğim gibi çobandan koyun

kaçar gibi küplere binip kaçmak
istediler ama nafile... Küpler hareket etmedi. Sihirleri batıl oldu. Ben
Sarı Saltık, aç kurt koyuna girer gibi
girdim. Onların iki yüzünü daha
küplerin içine içine tepeledim. Geri
kalanlar, diz çöküp karga koza bakar
gibi bakakaldılar. Peri Kamus, yanına
çağırdı. Oğlancıkları meydana getirtti. Ellerini ve ayaklarını çözdürdü.
Korkmayın sizi analarınıza, babalarınıza göndereceğim, dedi. Cazuların
sihirleri tutmasın diye alınlarına ve
enselerine bir hareket yaptı. Cazular
hep bir ağızdan “Bizi büyülerimiz
tutmaz hâle getireceğine öldür, daha
evla!” diye itiraz ettiler. Duymazdan
geldik, Peri Kamus’a onları buradan
çıkarıp mal ve mülkü de İslam diyarına götürmesini söyledim. Peri Kamus
çok müşkül olduğunu söyleyince bir
bulut yaklaştı. Üstünden periler indi.
Perinin kanadından inen iki öncü bize
doğru yaklaştı. Yeşil üstlerinin içine
kızıllar giymişlerdi. Öncü kişilerden
biri gizli Müslüman, Papa Mikail’di.
Oğlu Hürmüz hemen arkasında belirdi. Onu kurtardığım için yardımıma gelmişler. “Bi hamdillah ihtiyaç
kalmamış. Zalimlerin hakkından
gelmişsiniz.” dedi Hürmüz. Mikail’e
oğlancıkları gösterip “Âdemoğullarının arasına katın.” diye ricacı oldum.
Malları da alarak götürdüler. Yedi
deniz geçip Ravzatül İba’da Hürmüz
ile Hurşit Banu’yu everdik. Düğünler
ettik, murat alıp murat verdik.
***
Eli sazlı âşık, Sarı Saltık Gazi ve dahi
tüm velilerin gelmiş geçmişlerine
Fatiha okutmuş. Selamet isteyecekmiş ki kılıcın keskin yerini yine şah
damarında hissetmiş. Zor kullanmak
istemediğimiz gibi hikâyenin sonunu
da merak ederiz, demişler. Fatih Darüşşifası’nda bulunan Hayr’ın hikâyesine şöyle devam etmiş çaresiz âşık:
Ebü’l Hayr’ın Seyyâh Defterinin Son
Rivâyetleridir.
Ufak bir teknenin altından geçen koca
bir balina gibiydi Ebül Hayr’ın son bir
saatte yaşadıkları. Kanatlanıp tekrar
aynı yere konan kararsız bir kuş gibi
zamanlar arası gidip gelmişti. Sarı
Saltık’a minnetlerini sunmak için eline eğildi. Sarı Saltık, “Bereketli olsun,
okunup ilham alınsın oğul! Benim
gibi aklı uçup kaçan, sonra konacak
dal bulamayıp gelip ara ara başıma
konan kuş misali yarım aklımdan
geçenlerdir.” dedi. Hayr, “Aliyyül âlâ

da Fatih Darüşşifası’ndaki biz bahtsız delilere kim inanır şimdi?” dedi.
İhtiyar, “Bahtı olanın horozu bile yumurtlar. Gün doğmadan neler doğar.
Yaşa kulum, neler göreceksin, demiş
Mevlâ.” deyince içeri bir adam girdi.
Oğlum, dedi. Hayr’ın babası Settarhan
Çelebi’ydi. Hikâyenin başında bahsini
geçmiştim. Saraydan müsaade isteyip
Üsküdar’daki mücellidhaneye geçince hastalara şifa olsun diye ara ara
şifahaneleri ziyaret ederdi. Aklı uçuk
hastaları yine ziyarete gelmişti. “İyiliklerin babası, seni ne çok aradım bir
bilsen!” dedi. Hayr, olan biteni anlattı.
“Hızır yoldaşın olsun, diye boşa mı
dualadım seni? Baba duası, Allah sözüdür derler.” dedi Settarhan Efendi.
Dışarıdan bir davul patladı. Şifahane
tellalıydı. “Fâtih Sultan Mehmed
Han ve oğlu Şehzâde Cem şifâhâneyi
ziyaret edecekler. Tedbirle avluda
toplanıla!” diye çığırdı. Ön saftaki başhekimin hemen yanında Settarhan
Çelebi vardı. Fatih; yıllarca gölgesinde
barındırdığı, Avnî mahlasıyla yazdığı
divanlarını ciltlettiği baş ciltçisini
tereddütsüz tanıdı. Paşa odasına çekilen Sultan, Settarhan Efendi’nin meramını Şehzade Cem ile dinledi. Sarı
Saltık ile Hayr’ı huzuruna çağırttı.
İpeklere sarılı üç cilt defteri göz ucuyla tetkik edip takdir etti. Emri veren
şehzâdesine “Çoğaltıla!” diye emretti.
Devletliler murat verdi, ikram ettikleri murat aldı. Ebü’l Hayr’ın yedi yıllık
rivayeti de burada sona erdi.
***
Sözün ahiri, Seyyâhlar Hanı’nda Hayr’ın Sarı Saltık hikâyesini dinleyenler
“Ağzına, aklına sağlık! Güzel bir rivâyetti, dinledik.” deyince efendilerden
biri öne atılmış. “Hikâyenin başından
beri aksakallı bir pîrden bahsettin.
O kimdi?” diye sormuş. O da bendim
tabii, diye cevap vermiş âşık. “İlahi
âşık!” deyip gülüşmüşler. Hanın iki
kapısından da çıkan âşık; kendisiyle
birlikte çıkanlara, ön yüzünde “Yâ
Seyyâh, Yâ Seyyîd, Yâ Hızır!” yazılı defter hediye etmiş. Âşığın hanın her iki
kapısından çıktığı hâlâ anlatılırmış.
Âşığı o günden sonra bir daha gören
olmamış. Artık eski bir masal gibi bir
varmış, bin yokmuş.
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3. Hikâye

Sarı Saltuk Sultan’dan
Gönül Aynama Yansıyanlar
Muhammed Fatih Kılıçaslan

B

Geldikti bir zaman Sarı Saltuk’la Asya’dan / Bir bir Diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan
Yahya Kemâl

ismillâhirrahmânirrahîm
Hamd, Âlemlerin Rabbi olan
Allah’adır. Salat ve Selam Habibi Muhammed Mustafa’ya
(S.A.V.), âl ve ashabınadır.
Ben Hüsrev, bu satırlar benim Sarı
Saltuk Sultan’a olan vefa borcumdur.
Rahlemin başında; hokka, divit ve
kâğıtla, oturduğum küçük odamda
bana yarenlik eden mumun titrek yalazlarının duvarda oluşturduğu, sağa
sola hareket eden, düzensiz gölgeleri
izliyor ve düşünüyorum. Her eklemi
ayrı ayrı sızlayan ihtiyar parmaklarımla tuttuğum divit yazmaya hazır
ama ben değilim. Sarı Saltuk Sultan
nam, bir Allah dostunun hayatını yazmak benim gibi bir ihtiyarın boyunu
aşar, bunu biliyorum. Hele o gönül
dünyasında yaşadığı hâlleri, uyur-uyanık seyrân ettiği âlemleri bilebilmem,
idrak edebilmem mümkün değil. Ama
şu an bu odada, dünyadan imansız
göçmek dışında korkusu olmayan bu
ihtiyarın, canını, her şeyini kurtaran,
Sarı Saltuk Sultan’ın yanında gördüklerimi kayda geçirmem mümkün. En
azından bu kadarını yapabilirim...
Onunla tanışmadan önceki günlerim
bitimsiz; yaklaşan her gölgede, şaklayan her kırbaçta, her nal sesinde
kabaran; dalga dalga yığılıp nefessiz
bırakan, o minik yüreğimi avulayan,
katran karası bir korkuyla kavruluyordu.
Oysa şimdi kalın bir sis perdesinin
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ardındaymışçasına bulanık, silik bir
hatıra demeti olarak zihnimin derinlerinde kalan, ailemin yanında geçirdiğim o bahtiyar yıllarda çok mutluydum. Evet, mutluluk... İnsan, hayatı
cihad gayesiyle oradan oraya sefer
peşinde geçse de hislerini unutmuyor.
Peki, ya sonra? Sonra dünya başıma
yıkıldı: Böyle, penceremden görünen
kuzgunî, hiç aydınlanmayacakmış gibi
duran bir geceydi geldiklerinde. Babama, sonradan kılıç olduğunu anladığım -çocuklar başlarına böyle olaylar
gelince büyürler, ben de büyüdüm
ve anladım- bir şeyle vurdular, düştü,
bir daha kalkmadı. Beni, her daim şen
olan, etrafına gülücükler saçan anneciğimin koynundan, acı çığlıklarına aldırmadan aldılar ve korku başladı. ... O
meşum geceden bana kalanlar bunlar.
Çok sonraları öğrendim beni kaçırıp
aileme bu kötülükleri yapanların Haçlı
askerleri olduğunu. Hâlbuki biz de
Hristiyan’dık. Onların Müslümanlara
düşman olduklarını zannediyordum
ama beni götürdükleri kilisede geçen
yıllarım onların aslında bütün insanlığa düşman olduklarını öğretti bana.
Kilisede benim bir adım yoktu, belki
vardı ama şimdi, aradan bunca yıl
geçtikten sonra hatırlayamıyorum.
İhtiyarlık bana da uğradı, bazen önemli meseleleri bile unutuyorum ama o
kilisedeki Haçlı katillerinin caniliklerini unutamıyorum. Getir götür işlerini
yaptığım, mahzenden şarap çıkardığım, yakındaki çeşmeden su getirdi-

ğim, hâsılı yarı aç yarı tok yaşadığım
kilisenin etrafında ilk zamanlar evler
vardı. Ahali kiliseye hürmet ederdi.
Lakin bu, yırtıcı hayvanlardan daha
vahşi olan katil sürüsü, olmadık zulme
başladı. Dile gelmez, yazıya dökülmez
kötülükler gördü bu feri sönmüş gözlerim. Herkes kaçtı, canını kurtardı.
Etrafta soyacak kimse kalmadığındaysa kervanlara saldırmaya başladılar.
Türlü eşkıyalıkla geçen günlerin ardından bir gece, bu eşkıya sürüsü şarap
içip demlenirken dışardan bir at kişnemesi duydum. Papazın bir baş hareketiyle beni bakmam için göndermesini beklemeden pencereye koştum ve
bir karaltının o güne kadar gördüğüm
en güzel attan indiğini gördüm. Ay’ın
on dördü gibi parlayan bu kır atın
gemini bağlayan keşiş kılığındaki kişi
kiliseye doğru yürümeye başladı. Karanlıktan seçemiyordum ama gelenin
yapılı, cengâver bir adam olduğu belliydi. Hemen koşup kapıyı açtım, geleni içeriye aldım. İri yapısı, sarı uzun
sakalları ve renkli gözleriyle heybetli,
nazarları celbedici, delikanlılık çağını
henüz geçmiş bir genç girdi içeri. Haçlı
askerleri kendi âlemindeydi, aldırmadılar gelene. Ama papaz dikkatle süzüyordu keşişi. Keşiş kararlı adımlarla
papazın yanına gitti, selam verdi:
“İyi geceler papaz efendi.”
Papaz tereddütle:
“İyi geceler keşiş efendi. Kimsin sen,
gecenin bu köründe burada ne arıyor-

sun?” diye sordu.
Keşiş “Tekfur Turbanius’un emrindeyim, sizin vaazınızdan istifade etmeye
geldim.” diye cevap verdi.
Bu cevap papazı rahatlatmıştı. Keşişe
yer gösterdi. Kendi aralarında konuşmaya devam ediyorlardı ama ben
gözlerimi keşişten alamıyordum. Çok
başka bir hâl vardı üzerinde, içlerinde
yaşadığım Haçlılardan, papazlardan
başka bir hâl... Bir de üzerindeki kıyafet... Ben böyle hayran hayran keşişi
seyrederken konu Müslümanlara
gelmişti ve tabii ki papaz İslam dini ile
ilgili ileri geri konuşuyordu. Ama ben
gerçeği görüyordum. Papaz ne derse
desin, Müslümanların nasıl yaşadığını,
kimseye dininden ötürü ilişmediklerini görüyordum. Bir ara papazın “Müslümanlar Cennet’e giremeyecek.” dediğini duydum. Bunu nasıl yaptım, korku
duvarını nasıl aştım, bilmiyorum.
Belki de benim için bardağı taşıran
son damla olmuştu bu, bilmiyorum.
Ama avazım çıktığı kadar bağırdığımı
hatırlıyorum:
“Müslümanlar Cennet’e giremeyecek
de sizin gibi katil, haydut sürüsü mü
girecek?”
Bu tepkiyle elbette ölüm fermanımı
imzalamış oluyordum ama artık ok
yaydan çıkmıştı. Şarap içen kırk Haçlı
haydudu bir anda bana döndüler.
Papaz o çıyan yüzünde daha önce görmediğim bir nefretle, ağzından salyalar saçarak:
“Hele şu ambar faresine de bakın.
Yoksa Müslüman mı olmuş bu hamam
böceği!” dedi.
Bu adeta bir saldırı emri oldu. Kırk
haramiler topyekûn üzerime saldırdılar. Ben de gönlümün sesini dinleyip
az önce kiliseye gelen keşişin ardına
saklandım. Keşiş ani bir hareketle beni
kapıya doğru fırlattı. Kapıya sert bir
şekilde çarparken cübbesinin altından
kılıcını çektiğini gördüm. Ama bir gariplik vardı: Kılıç tahtadandı.
İnsan zihni garip çalışıyor. Ölümle
burun buruna geldiğim o anda
bile durumu kendime açıklamaya
çalışıyordum: “Tahtadan kılıç olmaz.
Olsa da çocukların olur. O da eşkıyalarla savaşmak için kullanılmaz.” Ama
kılıç tahtadandı ve Haçlıların kullandığı, benim boyumu aşan uzunlukta,
kabzasındaki çıkıntılarıyla tam bir
haç şeklini alan o kılıçlardan değildi.
Bu çok farklıydı. Bir defa ucuna doğru
kavis yaptığından dolayı düz değildi

ve çok daha kısaydı. İşte bu ilginç
kılıçla, aynı anda saldıran dört kâfirin
kılıcını hemen başı üzerinde karşıladı.
Bunu tahtadan bir kılıçla yapmış olmasına inanamadım. Savuşturduğu
bu ilk saldırının ardından önüne gelen
kâfirleri teker teker biçmeye başladı.
Bir yandan adım adım kapıya, bana
doğru yaklaşıyor bir yandan da kâh
geri çekilip kâh ileri atılarak savaşıyor,
düşmana aman vermiyordu. İlk
akşamdan bu gece yarısına kadar
şarap içen Haçlı askerleri yine de
sarhoş olmamış, tüm hünerlerini ve
enerjilerini göstererek saldırıyordu.
Keşiş aynı anda saldıran iki Haçlı askerini göğüslerinden biçti, ardından
gelenin saldırısını yana çekilerek
savuşturup, boşa düşürdüğü düşmanının kellesini masalara doğru
yuvarladı. Sonraki askerin hamle yapmasını beklemeden yanaşıp bir dost
gibi kucakladı ve arkasındaki askerin
suratına kılıcını indirdi. Bu asker öyle
bir savruldu ki yüzünden kopan parçalar etrafa saçıldı. Keşiş, sarıldığı için
hamle yapamayıp çabalayan askeri
Cehennem’e yollarken, ayaklarımın dibine düşenin ne olduğunu merak edip
baktığımda üzerinden kan damlayan
bir kulak olduğunu gördüm ve bu da
bayılmam için bana yetti.
Gözlerimi açtığımda keşiş üzerime
eğilmiş yüzüme su döküyordu. Ayıldığımı görünce gülümsedi:
“Artık korkmana gerek yok yiğidim,
biraz su iç.” dedi.
Hakikaten iyi gelmişti su, midemin bulantısı da geçmişti. Etrafıma baktığımda beni kurtaran keşişin Haçlı kâfirlerini telef ettiğini gördüm. Tam ağzımı
açmış sorular soracakken papazın bir
yandan boynuna asılı haçı öperek bir
yandan da istavroz çıkararak yanaştığını fark ettim. Titrek bir sesle:
“Kimsin sen? Tahta bir kılıçla kırk
adam öldürdün, hem de tek başına,
kimsin sen?” diye sızlandı.
“Ben, senin eşkıya yuvasına çevirdiğin
kiliseni başına yıkacak adamım, Şerif
Hızır derler adıma!” dedi keşiş.
Bu cevap papazın zaten beyazlamış
suratını kireç gibi yaptı.
“Demek Müslümansın!” diye inledi.
Beriki “Evet bildin. Elhamdülillah
Müslümanım!” dedi ve ekledi.
“Şimdi ambarda ne varsa katırlara
yükle bakalım ihtiyar.”
Olan bitene en çok ben şaşırmıştım.

Canımı kurtaran bu yiğit, Müslüman
olduğunu söylüyordu ama üzerinde
keşiş kıyafeti vardı. Tahta bir kılıçla
kırk tane Haçlı askerini biçmişti. Evet,
tahta bir kılıçla...
Neden sonra, papazın işini bitirmesine yakın şarap mahzenine indi Şerif
Hızır. Ben de takip ettim. Bütün fıçıları
tek tek delip şarapları döktü. Tekrar
yukarı çıktığımızda papaz tabanları
yağlamıştı. Şerif Hızır şaşırmamıştı,
gülümsedi. Bana dönüp;
“Haydi yiğidim, Sinop’a kadar yolumuz
uzun, vakit kaybetmeyelim.” dedi.
Dışarıda, o muhteşem atı onu bekliyordu. Ama binmeden önce içeriden
aldığı bir meşale ile kiliseyi ateşe
verdi. Muhtemelen tekrar bir eşkıya
yuvası olmasını istemiyordu. Bana da
bir at hazırladı. Şerif Hızır önde, ben
arkada yüklü katırlarla yola koyulduk.
Şu hâlimizle ufak bir kervan olmuştuk.
Artık şaşkınlığımı üzerimden atıp
sorular sormaya başladım:
“Gerçekten kimsin Şerif Hızır? Müslümansın da neden o keşiş kıyafetlerini
giyiyorsun? O tahta kılıçla nasıl adam
öldürebiliyorsun? Bu atının güzelliği
de ne böyle?”
Sakince dinledikten sonra tane tane
anlatmaya başladı:
“Adımın Şerif Hızır olduğunu biliyorsun. Baba tarafından Seyyid, ana
tarafından Şerif olduğum için Şerif
Hızır derler bana. Ben çok küçükken
babamı zehirlemişler, cenazesini
hayal meyal hatırlıyorum: Upuzun
yatıyordu, sessiz, sakin, mutmain...
Yetimliğimden kısa müddet sonra
da annem öldü, öksüz kaldım. Kaderim, soyundan geldiğim Peygamber
Efendimiz (A.S.V)’e benzemişti. Beni,
lalam Seravil ve baba dostum Abdulaziz büyüttü. İlk gençlik yıllarımdan
itibaren yanlarında cihada çıktım,
düşman tepeledim. Bu cenklerin
birinden döndüğümde yaralıydım.”
bunu derken sağ elini sırtına götürdü.
Geri çektiğinde eline kan bulaştığını
görünce, gülümsedi.
“Bugünkü gibi...” dedi.
“Yaralarımın ağırlığı sebebiyle yarı
baygın yatarken yanıma aksakallı
ihtiyarlar gelmeye başladı. İçlerinden
biri Hâce Ahmed Yesevî idi. O’nu görünce davrandım, kalkmaya çalıştım.
Geldi, oturmama yardımcı oldu. Sarığıyla, göğsüne inen sakallarıyla ne
de güzel görünüyordu... Bana bir isim
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hediye etti.”
Hemen araya girdim:
“Hani senin adın Şerif Hızır’dı. Neymiş
bu yeni isim?”
“Acele etme bakalım babayiğit. Zamanı
gelince hepsini öğrenirsin.” dedi.
Hüzünlenmişti, sustu. Bir müddet
daha ilerleyince atının gemine asıldı,
istirahat edecektik. Atları bağlayıp
katırların yükünü indirdikten sonra
ateş yaktı, geldi başına oturdu. Yaralarından kan sızıyordu. Kestiği ufak çaputları bastırdı, kanı kesti. Yorgunluğu
her hâlinden belli oluyordu ama konuşmak istediği şeyler vardı:
“O kutlu buluşmada Hâce Ahmed Yesevî ‘Hû’ deyu nefes verip kuşağıma
tahtadan bir kılıç yerleştirdi. İşte senin
hayret ettiğin ‘kâfirkıran’ tahta kılıç, o
kılıçtır.”
Çocuk aklımla dayanamayıp atıldım:
“Kimdir bu Hâce Ahmed, sihirli güçleri
mi var?”
Yaşadığı yorgunluk ve yaralarının verdiği ızdıraba rağmen yine gülümsedi:
“Hâce Ahmed bir ulu hocadır. Nicelerini yetiştirip Anadolu’ya salan, buraların ‘Dârülislâm’ olmasına çabalayan,
çoklarının imanına vesile olan bir
gönül sultanıdır.”
Yüzünü çevirip gözlerimin içine baktı:
“Belki senin de Müslüman olmana
vesile olur babayiğit, ne dersin?”
O çocuk hâlimle bile Müslüman olma
teklifi almaktan çok mutlu olmuştum.
Bunu düşünmüyor değildim zaten.
Yanında kaldığım papazların yaptığı
‘din tacirliği’ beni iğrendiriyordu. Müslüman ahali ile kıyaslayınca aradaki
fark ortaya net bir şekilde çıkıyordu
ve bunu idrak etmek, benim gibi, Haçlı
eşkıyalarını yakından tanıma bahtsızlığına düşmüş birisi için hiç de zor
değildi. Müslüman olma teklifine cevabım tereddütsüz ‘evet’ idi. Ama önce
bazı sorular sormalıydım.
“Beni ölümden kurtardığın o kilisedeki papazların amacı beni keşiş
yapmaktı. Bana sırf insan olduğum
için, dünyaya gelmiş olduğum için
günahkâr olduğumu; tanrının merhametinden dolayı ‘oğlunu’ aramıza gönderdiğini, işkenceler altında, çarmıha
gerilerek öldürülmesine müsaade edip
bizim günahlarımızın bedelini ona
ödettiği anlatıldı. Dünyanın berbat bir
yer olduğunu, bu berbat yerden kurtulmanın tek yolunun da Hz. İsa’nın
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tanrının oğlu olduğuna inanmak olduğu anlatıldı.
Şimdi ben bu çocuk aklımla
soruyorum: O nasıl bir tanrı ki hem
bu muhteşem insanı yaratacak hem
de onu terk edecek? Nasıl bir kudrete
sahip ki hem bu muazzam dünyayı
yaratacak hem de oğul sahibi olmak
gibi insanî acziyetleri olacak? Dahası
oğlunu, kendi yarattığı kulları için feda
edecek. Ben nasıl bir tanrının kuluyum
Şerif Hızır?”
Beni sabırla dinleyen Şerif Hızır tane
tane anlatmaya başladı:
“Bunlar esaslı sözler yiğidim. Kilisede
verdiğin tepki de bu sorular da senin
ne kadar akıllı bir yiğit olduğunu
gösteriyor. Şimdi dinle bakalım: Sen,
ezelden beri var olup ebede kadar
var olacak; doğmamış, doğrulmamış,
çocuk sahibi olmamış, üstelik bunların
hiçbirine ihtiyaç duymamış, Sübhan;
yaratılmışların hepsine merhamet
eden, onları terk etmeyen, Rahman;
bu dünyada ve öbür dünyada müminlere merhamet eden Rahim, sana şah
damarından daha yakın; yaratılmış
olmakla veya dünyaya gelmiş olmakla seni günahkâr saymayan Allah
Tealâ’nın kulusun babayiğit. İçine
doğduğun dünya Allah-u Tealâ’nın
yüce muradıyla yarattığı dünyadır
ve sen bu dünyanın mamur, ahlaklı
bir yer olabilmesi için şahsen sorumlusun. Tabii önce yapman gereken
önemli bir şey var.”
Sorularım tereddütten değildi ama
açıklamaları, çevremdeki papazların
insanları uyutmak için söyledikleri
safsataların saçmalık derecesinin ne
olduğunu göstermişti. Cevabını bildiğim soruyu sordum:
“Nedir o önemli şey?”
“Gel karşıma otur. Dizlerini dizlerime
daya.” dedi.
Dediğini yaptım.
“Söylediklerimi tekrar et. Eşhedu enlâ
ilahe illAllah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Rasuluh”
Hepsini tekrar ettim. O mübarek gecede, çocuk aklımla bile fark ettiğim
çelişkilerden kurtulup huzura ermiştim. Hâlâ şükrediyorum.
“Mübarek olsun yiğidim. Yılmadan,
yıkılmadan mücahede eden, İslam
Sancağı’nı daima omuzlarında taşıyacak bir mücahid olasın.” dedi.
Şerif Hızır’ın yorgunluğu iyice kendini
göstermişti. O iri cüssesiyle usulca

sağ yanına uzandı. Bir elini çenesinin
altına yerleştirdi. Nerdeyse fısıltı hâlinde:
“Atımın adı Aşkar, Hüsrev. Dedem Seyyid Battal Gazi’nin emanetidir.” deyip
sustu.
Baktım, uyumuştu.
***
Sinop Kalesi’ne vardığımızda gece
olmuştu. Emir Osman bizi hemen huzura aldı. Kapıdan girdiğimizi görünce
tahtından kalkıp koşar adımlarla
geldi:
“Hoş geldin Seyyid Muhammed Buharî, şeref verdin.” diyerek samimiyetle Şerif Hızır’ı kucakladı. Ben de
böylelikle Hâce Ahmed Yesevî’nin Şerif
Hızır’a verdiği ismi öğrenmiş oluyordum.
Emir Osman geri çekilip güzel sözlerine devam edecekti ki ellerine ve kaftanına bulaşan kanı fark etti. Gözleri
faltaşı gibi açılmıştı. Bağırarak:
“Tez hekimbaşı gelsin. Muhammed
Buharî’nin yaralarını tımar etsin.
Derhâl yemek çıkarın. Misafirlerimizle beraber yemek yiyeceğim.” diye
emirler yağdırmaya başladı. Odada bir
koşuşturmaca başlamıştı. Şerif Osman
bizi yumuşak minderlerin üzerine
davet etti.
Muhammed Buharî beni “Kardeşim
Hüsrev!” diye tanıttı. Emir Osman
bana da iltifatlar etti, ilgi gösterdi.
Hekimbaşı ekibiyle beraber erişti.
Muhammed Buharî’nin gömleğini
çıkardılar. Sırtında, göğsünde benim
de görmediğim sayısız yara vardı.
Hekimbaşı mahir hareketlerle yaraları
merhem sürerek kapatmaya başladı.
İşini bitirdiğinde de yaraları sarmaya
koyuldu. Muhammed Buharî sabırla
bekliyordu. Hekimbaşı çekilince sofra
geldi. Gecenin o yarısında bıldırcın eti,
tarhana çorbası, bulgur pilavı, ayran
ve daha niceleri vardı sofrada.
Emir Osman anlayışla yanımızda oturdu, konuşmadı. Muhammed Buharî
fazla yemedi: Tarhana çorbasını içti,
biraz da pilav yedi. Ama ben çok acıkmıştım. Bir göz yumup açacak zamanda çorbamı bitirip, avurtlarımı şişire
şişire pilavı ve bıldırcın etini bitirdim.
Yemekten sonra bize gösterilen odada
istirahate çekildik.
Ne kadar uyuduğumuzu bilmiyorum.
Muhammed Buharî ağam uyandırdı.
“Kalk bakalım Hüsrev yiğidim, sabah
namazı vaktidir.”

Bana günde beş vakit namaz olduğundan, rekât sayılarından bahsetmişti.
Tabii bunu için abdestli olmak gerektiğinden de. Uzun gömleğimin üzerine
hırkamı giydim. Ağamın hediye ettiği
takkemi takmıştım ki elinde bir tülbentle yanıma gelip takkenin etrafına
sardı. Merakım fazla uzun sürmedi:
“Buna sarık derler yiğidim, Müslüman’ın nişanıdır.” diye açıkladı.
Odadan çıkıp camiye doğru yürümeye
başladık. Kulağıma aşina bir su sesi
geliyordu.
“Ağam yakınlardan dere mi akıyor? Bu
su sesi nereden geliyor?” diye sordum.
Yine gülümsedi.
“Namazdan sonra surlara çıkar bakarsın su sesinin geldiği yere, eminim
daha önce hiç böyle bir dere görmemişsindir.” dedi.
Camiye gelmiştik.
“Bismillâhirrahmanirrahim” diyerek içeri girdik. Namazın sünnetini
kılmaya başladık. Sabah namazının
sünneti iki rekâttı. Sonra iki rekât
farzını cemaatle kılacaktık. Sünneti
kılarken farkında olmadan Muhammed Buharî ağama dikkat kesilmişim,
dedim ya farkında değilim. Göğsünden
ateş üzerine bırakılmış çaydanlık
gibi bir fokurdama sesi geliyordu.
Kıyamda bir dağ gibi duruyor, olanca
cesametiyle rükûa ve secdeye gidiyordu. Sünneti bitirince namazı kıldıracak
olan hocanın okuduğu Kur’an-ı Kerim’i dinledik. Henüz anlamıyordum
ama manevi tesiri muazzamdı. Sonra
gençten bir çocuk ayağa kalkıp kamet
getirmeye başladı. Hep beraber saf düzenine geçip namazın farzını kılmaya
başladık. İmam kıraatini, o yanık sesi
ve yerli yerince makamıyla açıktan
yapıyordu. Sabah, akşam ve yatsı namazlarının farzları böyle kılınıyormuş.
Namaz bittiğinde kamet getiren çocuk
tesbihatı da yaptırdı. En sonunda da
eller Âlemlerin Rabbi olan Allah Tealâ’ya açıldı. Herkes meşrebince bir
şeyler niyaz edip yalvardı. Ben yine
ağama bakıyor, onu dinliyordum.
Namazdayken göğsünden gelen ses
yine geliyordu. Gözlerini kapatmış dua
ediyordu.
Ben o anda içinde bulunduğum camiye bir sekinet indiğini fark etmiştim.
Onca Müslüman bir araya gelmiş, huzur içinde dua ediyordu. Huzur... Benim o güne kadar tatmadığım duygu.
Demiştim ya insan yaşadığı duyguları
unutmuyor diye. İşte şimdi o duyguyu

da hatırlıyorum. Tabii o zaman, küçük
bir çocuk olarak hislerimi böyle tarif
edemiyordum. Ancak bu dünyanın
fâni olduğunu da yine ağamdan o gün
öğrenmiştim.
Camiden çıktığımızda ağam müezzinlik yapan genci yanıma katıp bizi surlara, namaza gelirken duyduğum su
sesinin kaynağını öğrenmeye gönderdi. Surlardan ileri doğru baktığımdaki
o ilk şaşkınlığı unutamıyorum. Daha
önce hiç görmediğim bir manzaraydı
bu. Benim o zamana kadar gördüğüm
tüm dereler bir araya gelse o kadar
su oluşturamazlardı. Karşımda adeta su damlalarından oluşan bir çöl
vardı. Denizmiş, bu uçsuz bucaksız
su çölünün adı... Dahası o muazzam
suyun üzerinde bir obayı topyekûn
içine alabilecek gemiler yüzüyordu.
Böyle şaşkın, ağzı açık vaziyette ne
kadar kaldım bilmiyorum. Yanımdaki
çocuğun kıkırdadığını fark ettim. Benim şaşkınlığıma gülüyordu. Bu biraz
canımı sıkmış, sinirlendirmişti beni
ama ben de gülmeye başladım.
Sonra kalenin mutfağına gidip bal,
süt, yumurta, tulum peynirinden
oluşan yemeğimizi yedik. Ben ayrılıp
odaya geldiğimde ağam yoktu. Yorgunluğumu atamamış olacağım ki
tekrar uyudum.
***
Muhammed Buharî ağamın, Turbanius’un kellesini aldığı haberi elbette
çabucak yayıldı. Ben kalede Kur’an
derslerine devam ederken ağam
yapmıştı yapacağını. Bizans Sarayı’na
da giden haber büyük şaşkınlıkla
karşılandı. Emir Osman, Bizans’ın bir
orduyla üzerine geleceğini bildiğinden
Selçuklu Sarayı’na haber salmış, destek istemişti. O çetin gün geldi çattı.
Bizans ordusu Sinop surları önüne
gelip yerleşti. İnsanlık dışı homurtular, tiksindirici görüntüler sergileyen
bu haydut sürüsü her şeye rağmen
düzenli bir görüntü veriyor, disiplinli
olduğunu gösteriyordu. Bunun karşısına yerleşmiş olan Selçuklu ordusu da
en az onlar kadar düzenli ve karalıydı.
Zamanın âdeti olduğu üzere savaş öncesi her iki ordudan savaşçıların teke
tek karşılaşmaları yapılacak bunun sonucu ordu komutanlarının kararlarını
etkileyecekti. Ben de kaleden çıkmış,
bu unutulmaz mücadeleyi yerinde
seyretmek için ordugâha gelmiştim.
Bizans ordusu içlerinden namlı savaşçı, sayısız dövüşün galibi Alyon’u

çıkarmıştı. Bu kâfirin yenildiğini
gören olmamış, böyle savaş
meydanlarında sayısız Müslüman’ın
kanına girmişti. Bizim taraftan;
kaleye geldiğinden beri dikkatleri
üzerine çeken, Turbanius gibi lanetli
bir kâfirin kellesini alan, ağam Muhammed Buharî çıktı meydana. Aşkar
boş meydanda oradan oraya koşuyor,
zaten dağ gibi olan ağamı daha da
heybetli gösteriyordu. Muhammed
Buharî ağam belinde tahta kılıcı,
elinde kalkanıyla; sarı sakalları ve
muntazam sarılmış sarığıyla tam bir
mücahid görüntüsü verse de çok genç
görünüyordu.
Alyon, ağamı küçümseyerek İslam
ordugâhına doğru bağırdı:
“Benim karşıma çıkara çıkara bu çocuğu mu çıkardınız? Yok mu aranızda
ölmekten korkmayacak bir yiğit?”
Gerçekten de ağamın babası yaşındaydı Alyon. Atını sağa sola sürüyor. Türlü
cakalar satarak korkusuz bir görüntü
vermeye çalışıyordu. Bu meydan okumaya karşılık adeta bir aslan kükremesi duyuldu cenk meydanında.
“Bizde ölüm korkusu olmaz Alyon
Efendi. Senin karşına kim çıksa senden aşağı değildir. Şimdi böbürlenmeyi bırak da çıktığın şu er meydanının
hakkını ver!” dedi ağam.
Bu tavırlar Alyon’u kızdırmıştı.
Tepeden tırnağa zırhlı atı ve
mızrağıyla sarp bir kayayı andırıyordu. Derhal saldırıya geçti. Ağam
da toparlanıp Aşkar’ı üzerine doğru
sürdü. Hızla birbirine doğru yaklaşan
iki savaşçıyı gören ordularda nefesler tutulmuş, sesler kesilmişti. Ağam
düşmanına yaklaşırken belinden tahta
kılıcını çekti. Alyon elindeki mızrak
sayesinde daha uzaktan saldırabilirdi, yaklaşmasına gerek yoktu. Ama
Muhammed Buharî ağam genç yaşına
rağmen akıllı bir savaşçı idi. Tam
çarpışma anında tahta kılıcıyla “Ya
Hakk” diyerek Alyon’un mızrağına sert
bir darbe indirdi. Demirden yapılmış
mızrak darbe aldığı yerden kopmuş,
ikiye ayrılmıştı. Dahası tamamen
mızrağıyla yapacağı öldürücü darbeye
odaklanan Alyon; darbesi boşa çıktığı
için duramamış, zırhla kaplanmış olan
atıyla Aşkar’a çarpmıştı. Aşkar herhangi bir at olsaydı bu darbe onu yere
yuvarlar ve muhtemelen öldürürdü.
Ama öyle olmamış, Alyon’un bir kayaya benzeyen atı yere yuvarlanmıştı.
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dan “Allah-u Ekber” nidaları yükseldi.
Şaşkınlıkla yuvarlandığı yerden
kalkan Alyon, toparlanmaya çalışıyordu. Çünkü tam da bu dağılmıştık hâlinde ağamın yapacağı bir saldırı onun
için mutlak ölüm olacaktı. Hemen
ayağa kalkıp o haç şeklindeki uzun
kılıcını çekti. Son nefesini veren atına
bir an baktı ve ağama dönüyordu ki
onun da atından indiğini gördü.
“O elindeki tahta kılıçla mızrağımı nasıl parçaladığını bilmiyorum. Büyücü
müsün, cadı mısın, obır1 mısın, onu da
bilmiyorum. Ancak ne olursan ol seni
alt edeceğimi biliyorum.” dedi Alyon.
“Ben düşmanımdan daha az mert
değilim. Sen atından inmişsen ben de
inerim. Biz Müslümanlar Allah rızası
için savaşırız. Kazanıp kazanmamak,
zafer elde etmek yahut mağlup olmak
Cenab-ı Hakk’ın yüce katından vereceği takdirleridir. Ben diyorum ki gel
Müslüman ol, sana ağa diyeyim, gardaş olalım. Saçlarının ağardığını görüyorum. Daha ne kadar küfür üzere
yaşayacak, nefsine secde edip Allah’a
isyan edeceksin? Gel nefsine isyan et
ki Allah’a secde edesin!” dedi Muhammed Buharî ağam.
Bu sözlerin Alyon’u şaşırttığı belliydi.
Hamle yapmadan önce seslendi:
“Şimdi de beni öldürmek yerine İslam’a davet ediyor, kardeş olmayı
teklif ediyorsun. Sen ne garip bir
adamsın... Pekâlâ, iki şartım var. Bir
rüya gördüm, bunu sana anlatacağım
tabir edeceksin. Bunu etrafımdaki
papazlara sordum. İpe sapa gelmez,
saçma sapan yorumlar aldım. Sendeki bu acayip hâl üzerine bunu sana
anlatmam gerektiğini anladım. Senin
yorumunu da dinleyeceğim ve gönlüme yatması gerek. İkincisi de beni
bu meydanda alt edeceksin. Gerçek
bir ölüm kalım savaşı olacak ve beni
alt edeceksin. Bu iki şart sağlanırsa
Müslüman olacağım.” dedi ve ani bir
hareketle kılıcını savurdu.
Muhammed Buharî ağam “Eyvallah”
dedi ve tahta kılıcıyla saldırıyı karşıladı. Bundan sonrası göğüs göğüse
bir çarpışmaya dönmüştü. Ancak
meydandan o bildik kılıç şaklamaları
gelmiyor, ağamın tahta kılıcı sebebiyle
daha farklı bir ses çıkıyordu. Alyon
yılların kurdu, usta bir savaşçı olarak
ağamı üç yerinden yaralamıştı. Ağam
da elindeki tahta kılıcın ne kadar tehli-

1 Eskiden vampir anlamına gelen bir söz.
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keli olabileceğini göstermişti: Alyon’un
sol omzuyla sağ baldırı kanıyordu. Bu
esnada dövüşmeye biraz ara verip ayrıldılar. Bir şeyler konuşacaklardı, bu
belliydi. Ben de daha net duyabilmek
için ordu saflarından ayrılıp koşarak
yakınlarına vardım, dinleyebileceğim
bir mesafede durdum. Alyon:
“Rüyamda ağzımdan kara bir duman
çıkıyor, sonra kara bir kuşa dönüşüp
uçuyor, uzaklaşıyordu. Hemen ardından beyaz bir kuş yaklaşıyor, beyaz bir
duman olup ağzıma giriyordu. Öyle
bir kuşu daha önce hiç görmemiştim.
Şu arkanda seni sabırla bekleyen atının benzerini daha önce görmediğim
gibi... Söyle bakalım yiğit çocuk, nedir
bunun sırrı?”
“Senden çıkan siyah kuş, küfründür.
Gönlüne yerleşen beyaz kuş da iman
nurudur inşallah.” dedi Muhammed
Buharî ağam. Bu cevap Alyon’u sarstı. Sendelediğini görüyordum. Ama
çabucak toparlanıp kılıcını ağamın
kafasına doğru savurdu. Ağam tahta
kılıcıyla karşılık verince Alyon’un
kılıcı kırılıp savruldu. Bir parçası
benim bulunduğum yere kadar uçup
hemen önüme saplandı. Bu aşamadan
sonra Alyon’un pes edip teslim olması
beklenirdi ama teslim olmadı. Kılıcı olmasa da ağamın üzerine atıldı.
Muhammed Buharî ağam buna da
karşılık verdi ve kılıcını bir kenara
bıraktı. Artık boğaz boğaza gelmiş,
adeta güreşiyorlardı. İşin bu safhaya
gelmiş olması her iki orduyu da hayrete düşürmüş, uğultular yükselmişti.
Galibi bilek gücünün belirleyeceği bu
aşamada ağamın acı kuvveti öne çıkıyor, ölümüne çarpışan iki düşmanın
birbirine kenetlenmiş elleri Alyon’dan
tarafa doğru bükülüyordu. Gücünün
son safhasına geldiği belliydi. Ama
vazgeçmiyor, bir an bile geri çekilmiyordu. Bu böyle ne kadar sürdü bilmiyorum. Alyon dizleri üzerine çöktü. O
çökünce Muhammed Buharî ağam da
ellerini bıraktı. Alyon başını yerden
kaldırmadan:
“İki şartım da sağlandı İslam’ın sarı
aslanı. Rüyama getirdiğin tabir beni
kalbimden vurdu. O an Müslüman
olmaya karar vermiştim. Bak şimdi bu
er meydanında da sana yenildim. Bana
mihmandarlık yap, ne yapmam gerektiğini söyle.” dedi.
Muhammed Buharî ağam gelip
karşısında diz üstü çöktü ve Kelime-i
Şehadet talim ettirdi. Sonra birbirlerini kucakladılar. Bu hakikaten görülme-

ye değerdi. Az önce ölümüne mücadele eden iki savaşçı şimdi kardeş olmuş,
İslam Sancağı altında birleşmişti.
Alyon gözü yaşlı:
“Sarı yiğidim, senin adını bilmiyorum.
Lakin güçlü, kuvvetli, er kişi olduğundan sana ‘Saltuk’ ismini vermek dilerim. Bundan sonra sana Sarı Saltuk
derler belki de...” dedi.
“Eyvallah ağam. Aldık kabul ettik
adımızı. Senin adın da İlyas olsun.
Peygamber adıdır. Seni de İlyas-ı Rumî
diye çağırsınlar.” diye karşılık verdi.
Bu kıyıcı vuruşmanın böyle destansı
bir şekilde neticelenmiş olmasını kimse beklemiyordu. Muhtemelen tarihî
bir olaya yakından tanıklık etmiştim.
İki yorgun ve yaralı savaşçı birbirine
omuz vererek İslam ordusu saflarına
doğru yürümeye başlayınca yine “Allah-u Ekber” nidaları yükseldi. Bizans
ordusu ise karmaşaya düşmüş, gürültü ve şaşkınlıkla çalkalanıyordu.
İkili vuruşma bittiği için savaş
boruları ötmeye, savaş düzeni
alınmaya başladı. Ben Muhammed
Buharî ağamla İlyas-ı Rumî’nin
yaralarını tımar ettirmek için
arkadaki sıhhiye çadırlarına doğru
ilerleyeceklerini düşünmüştüm
ama onlar ordu saflarına katıldılar.
Sonra tozu dumana katan, amansız
bir savaş başladı. Ben Muhammed
Buharî ağamın tembihiyle gerilerde
kalmıştım, aklımda ağamın “Ben
geri dönemezsen İlyas ağam senin
de ağandır, birbirinize yoldaş olun.”
sözleriyle...
***
Sarı Saltuk Sultan’dan gönül aynama
yansıyanları yazdığım bu kutlu gecede,
parmaklarımın sızlamasına aldırmadan yazmaya devam ediyorum. Vakit
yaklaşıyor, seher virdimi çekmeliyim
ama yazmayı bırakmak da istemiyorum. Sarı Saltuk Sultan gibi bir
ummandan kifayetsiz gönül kepçeme
doldurduğum mücevherlerin sonuna
yaklaşırken gözyaşlarım sökün ediyor.
Bu bîçare hâlimle kalkıştığım boyumdan büyük işi bitirmeliyim. Dedim ya
Sarı Saltuk Sultan’ın aziz, mübarek
hatrı için...
O büyük savaş günü Cenab-ı Hakk
zafer nasip etmiş, Mücahidler Bizans
ordusunu çil yavrusu gibi dağıtmıştı.
Lakin önce İlyas-ı Rumî’nin yaraladığı
Sarı Saltuk Baba -evet benim için artık
babaydı- savaşta da ağır yaralar almış,
harap bir hâlde kaledeki odamıza

getirilmişti. Bu yüksek tavanlı taştan
örülmüş odanın içinde ne kadar yattığını hatırlamıyorum. Hekimbaşı diğer
yaralı gazilerle işini bitir bitirmez
odamıza geliyor, Sarı Saltuk Baba’yı
müşahede altında tutuyordu. Emir
Osman bile defalarca gelmiş, saatlerce
başında oturmuştu. Bunların dışında
ben ve İlyas-ı Rumî de sürekli başındaydık. Günler sonra gözlerini açtığında İlyas-ı Rumî ile sarılıp ağlaşmıştık.
Ben çok istesem de İlyas-ı Rumî, Sarı
Saltuk Baba’nın bakımını kimseye
bırakmamıştı. Bu ilgi ve alaka ile günden güne toparlanan Sarı Saltuk Baba,
Allah-u Tealâ’nın izniyle ayaklanmıştı.
Tabii bu olay yeni Müslüman olmuş
bana İslam dini ile ilgili önemli bir şey
de öğretmişti.
Sarı Saltuk Baba tahta kılıçla savaşıp
düşmanlarını alt edebiliyor, yıllar
önce ölmüş olan dedesinin yine yıllar önce ölmüş olması gereken atına
biniyor, onlarca dil konuşabiliyor,
bazen düşmanlarının aklından geçenleri bilebiliyor ve daha benim
bilmediğim nice kerametler gösterebiliyor ama savaşta ağır yaralar da
alabiliyordu. Bir yandan insanüstü
özellikler gösterip bir yandan da
herhangi bir insan kadar kırılgan
olabiliyordu. Dahası keramet gösterirken bile Cenab-ı Hakk’tan gafil
olmuyordu. İşte bunlar, Sarı Saltuk
Baba’nın sahip olduğu kerametleri
ancak Allah’ın izin verdiği zaman ve
mekânda kullanabildiğini anlatıyordu
bana. Nihayetinde o da bir kul olarak
dünyaya gelmişti ve Allah’ın nasip
ettiğinden başkası yoktu elinde. Onun
hayat imtihanı da devam ediyordu.
İşte bu imtihan muvacehesinde
hemen ayaklanan Sarı Saltuk Baba,
İslam illerine ve daha nice beldelere
seyahatlere gidiyordu. Benim kalede
geçirdiğim o günlerde seccadesini
Karadeniz’e serip Kırım’a, Bizans’a,
Dobruca nam beldeye gidip geliyordu.
Evet, seccadesiyle su üzerinde gemi
yüzdürür gibi seyahat ediyordu...
Yine o günlerin birinde kaledeki
odamızda otururken birden ayaklanıp seccadesini aldı ve koşarak
çıktı. Sebebini söylemediği için biz
de peşinden çıktık ve denize doğru
gittiğini gördük. Seccadesini denize
serdi ve o güne kadar görmediğimiz
bir süratle deniz üzerinde yüzerek
uzaklaştı. Gece yarısı döndüğünde bizi
ayrıldığı andaki şaşkınlığımıza benzer
bir hayret hâlinde buldu. İzah etti:

“Malum, Sultan İzzeddin Keykavus
Bizans’a sığınmıştı. İmparator’dan
bir yurtluk istemiş, kendine bağlı
Türkmen obalarını yerleştirmek için.
İmparator da Dobruca nam beldeyi
işaret etmişti. Bizans üzerinden gemilerle taşınacaktı Türkmenler. Ancak bu
taşınma esnasında Bizans askerlerinin
kötü davranışları yüzünden çatışma
çıkmış. Durum bana ayan olunca oraya
yetiştim Allah’ın izniyle. Meseleyi suhuletle çözdük. Gemileri yola koyduk.
Şimdi hazırlanın, biz de Dobruca’ya
gideceğiz.”
Bu habere sevinmiştim. Kur’an-ı Kerim okumayı epey ilerletmiştim ama
kalede geçirdiğim durağan günler
artık beni sıkıyordu. Çabucak hazırlanıp yola çıktık. Sarı Saltuk Baba,
Aşkar’ı rahvan sürüyordu. Yoksa
bizim atlarımızın ona yetişmesi
mümkün değildi.
***
Her zaman olduğu gibi Sarı Saltuk
Sultan’ın nâmı cisminden önce gitmişti gideceği yere. Dobruca’ya varır
varmaz kralın sarayına buyur edildik
ve doğrudan huzura çıkarıldık. Kral
bizi hürmetle karşılayıp yer gösterdi
ve tatlı dil ile hitap etti:
“Ülkeme hoş geldiniz. Bizans İmparatoru’nun talimatıyla Türkmen
boylarını yaylalarımıza yerleştirdik.
Sultan İzzeddin Keykavus’un İmparator nezdinde hatrı büyüktür. Siz de
onun tebaası olduğunuza göre sizin de
benim yanımda hatrınız vardır. Büyük
iş yaptık, o kadar insanı naklettik.
Bundan sonra da çıkabilecek sorunları
muhakkak bildiriniz. Benden daim
yardım göreceksiniz.”
“Yardımınız için şükranlarımızı sunarız. Şimdi müsaadenizle obamıza varmak isteriz.” dedi Sarı Saltuk Baba.
“Elbette gidebilirsiniz lakin size açmak
istediğim mühim bir mesele var. Namınızı çok duydum. Tahta bir kılıçla
koca koca orduları devirebiliyor, deniz
üzerinde yürüyebiliyormuşsunuz. Sordurdum, sağda solda istidraç gösterip
şaklabanlık yapan paragözlerle de
en ufak ilginiz yokmuş. Dolayısıyla
derdimizi ancak sizin çözebileceğinizi
düşündüm.” dedi.
“Sordurduğunuz insanlar mübalağa
etmiş, Cenab-ı Hakk’ın halketmediği
hiçbir şeyi yapmak kudretine erişemeyiz. Bu meyanda derdinizin izalesi
için elimizden gelecek bir şey varsa
yerine getirmeyi borç biliriz.” dedi

Sarı Saltık Baba.
“Krallığımıza dadanmış yedi başlı bir
ejderha var. Önce ufak saldırılarla
başladı. Sonra giderek azgınlaştı. Çareyi ona kurban vermekte bulduk. Sunduğumuz kurbanı alınca bir müddet
ülkeme ilişmiyor. Sonra yine geliyor.
Kurban vermediğimizde ise yurdumuzu tahrip ediyor, onlarca kişinin
kanına giriyor. Ülkemin selameti için
verdiğimiz kurbanlarda sıra benim
kızlarıma geldi. Deniz kenarında hazırladığımız sunağa kızlarım bağlandı.
Eğer onları kurtarmazsan canlarım
bugün kurban olacak. Tüm inandığın
mukaddesat adına bana yardım et,
sana yalvarıyorum.” dedi kral.
Bu yakarış bir kraldan çok acılı bir
babanın yakarışıydı ve Sarı Saltuk Baba’nın ummanlar gibi geniş gönlünde
yankı bulmaması mümkün değildi.
“Müşkülünüze samimi olarak üzüldüm. Acınızı anlıyorum. Kızlarınızı
kurtarmak için Allah’ın izni ile elimden geleni yapacağım. Lakin bir şartım
var.” dedi.
Bu şart koşma durumu içinde bulunduğumuz geniş odada soğuk bir
rüzgâr estirdi. Ama kral tüm şartları
kabul edecek durumdaydı, buna aldırmadı.
“Söyle yiğit Sarı Saltuk, buyur. Seni
ağırlığınca altına boğayım, prenslik
vereyim. Kızımla evlendirip saraya
damat alayım. Ne istersen yapayım
yiğidim.” dedi yalvararak.
“Şahsî bir isteğim yoktur. Tek isteğim
kızlarınızı kurtarmam hâlinde tebaanızla birlikte Müslüman olmanızdır.
Bundan başka isteğim yoktur.” dedi
Sarı Saltuk Baba.
Kral bu istek karşısında çok şaşırmış,
bunu her hâliyle belli ediyordu.
“Hayatımda senin kadar gönlü bol
adam görmedim. Önüne serdiğim
tüm servet, şan, şöhreti elinin tersiyle
ittin. Tamam, kabul ediyorum. Burada
olan herkes şahit olsun ki kızlarımı
kurtarman halinde tebaamla birlikte
Müslüman olacağım. Mademki kabul
ettin, yaverim Michalas’la birlikte derhâl yola çıkın. Biz burada konuşurken
kızlarıma geç kalmayın.” dedi.
O anda salonda bir koşturmaca başladı. Çok geçmeden sarayın önünde
küçük bir müfreze hazırdı. Hep beraber atlara binip yola çıktık. Sarı Saltuk
Baba’nın tembihiyle Allah Tealâ’yı
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retmişti. Dilimizi damağımıza yapıştırıp dünya kelamı konuşmadan malum
mevkie vardık.
Gerçekten de kralın kızlarını bir
sunakta bağlı vaziyette hazin sonlarını beklerken bulduk. Yanımızdaki
askerler hemen ipleri çözüp kurtardılar. Kızlar ağlaşa ağlaşa Sarı Saltuk
Baba’nın ayaklarına kapandılar. Baba
hiç konuşmadan geri çekilip askerlere
kızları almalarını işaret etti ve gidip
sunağa oturdu. Ejderhanın gelmesini
bekliyordu ve hiç konuşmuyordu. Biz
de bu muazzam manzarayı izliyor ve
zikrimize devam ediyorduk.
Güneş ikindi vaktine doğru aşarken
yeri göğü inleten bir gürültüyle geldi
ejderha. Neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Önce bir başı çıktı sudan öyle
iri bir ağzı vardı ki kocaman bir boğayı
zorlanmadan tek hamlede yutabilirdi.
Gözleri; en zehirli kıraç yılanların taşıdığı yeşil ve sarı renklerin tonlarına
sahip, kulakları gemi yelkeni gibi perde perde açılmıştı. Sonra diğer başları
da çıktı sudan. Çıkardığı tiz, kulak
tırmalayan sese dayanmak mümkün
değildi. Herkes sağa sola kaçışırken
biz İlyas-ı Rumî ile zikrimize devam
ettik ve gördük ki Sarı Saltuk Sultan
da sükûnetini koruyordu.
Çok geçmeden saldırdı yedi başlı
ejderha. Sarı Saltuk Baba ani bir
hareketle yana çekilip, belinden
çektiği tahta kılıcı, olanca gücüyle
ejderhanın boşa çıkmış boynuna
vurdu. Hayvanın kopan kafasından
koyu kırmızı, siyaha yakın bir sıvı
fışkırdı ki kokusu, çürümüş yosun ve
leş kokusu karışımı dayanılmaz bir
atmosfer oluşturdu. Ancak ardından
gelen çığlık ondan da dayanılmazdı
ve hepimizi yere sermişti. Yerden zar
zor kalktığımda ejderhanın kaçtığını
Sarı Saltuk Baba’nın da peşinden
koştuğunu gördüm. İlyas-ı Rumî’ye el
verip kaldırdım ve biz de peşine düştük. İlk zaman ejderhanın çığlığıyla
dengemiz bozulduğu için koşamasak
da kısa sürede toparlandık ama Sarı
Saltuk Baba ile aramız açılmıştı. Daha
hızlı koşmaya başladık. Sarı Saltuk
Baba’nın ejderhanın peşinden bir
mağaraya girdiğini gördük. Peşlerinden daldığımız mağarada korkunç bir
manzarayla karşılaştık. Ejderha kuyruğuyla Sarı Saltuk Baba’yı yakalamış
sıkıyor, kemiklerinin çatırdaması
duvarlardan yankılanıyordu. Onu bu
müşkülden kurtarmak için elimizden
hiçbir şey gelmiyordu...
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Sarı Saltuk Baba son bir gayretle “Ya
Hafız, Ya Müstean” diye nida ederek
kendini mağaranın duvarına çarptı.
Bu hareket ejderhayı sersemletmiş,
kuyruğunu gevşetmişti. Sarı Saltuk
Baba tahta kılıcını çekip ejderhayı kıymaya başladı. İşi bittiğinde
mağaranın içi ejderhanın o berbat
kokan kanıyla boyanmış, kendisi de
paramparça olmuştu. Hemen koşup
Sarı Saltuk Baba’nın yanına varmıştık
ki o yine dünya kelamı etmeden dönüş yoluna koyuldu.
***
Saraya vardığımızda kralı umduğum
kadar heyecanlı görmedim. Sarı Saltuk
Baba doğrudan lafa girip “Ben sözümü
tutup kızlarınızı kurtardım, şimdi sizin
de sözünüzü tutup Müslüman olmanızı bekliyorum.” dedi.
Kral:
“Ben sözümün eriyim, hâlinizden de
kızlarımı kurtarmak uğrunda mücadele ettiğiniz anlaşılıyor. Lakin sizden
önce gelen yaverim Michalas ejderhayı
kendisinin öldürdüğünü ve kızlarımı
kurtardığını iddia ediyor. Hatta kanıt
olarak da kulaklarını ve dilini getirmiş.” dedi ve eliyle “Getirin” anlamına
gelen bir işaret yaptı.
Askerler hemen kocaman bir çatal
dil ile iki tane yelken gibi kulağı
getirip ortaya bıraktılar. Hakikaten
bunlar yedi başlı ejderhaya aitti. Biz
gerçeği biliyorduk. Salonda oluşan
sessizliği Sarı Saltuk Baba’nın kararlı
sesi bozdu:
“Yedi başlı ejderhayı öldürmek keramet işidir. O da bugün Allah’ın izniyle
bize nasip olmuştur. Madem yaveriniz
keramet sahibidir o vakit iki tane
kazan kurulsun, birine beni diğerine
de yaveriniz Michalas’ı atıp kaynatın.
Keramet sahibi olan sağ çıkar. Diğeri
de sahtekârlığını canıyla öder.”
Michalas yerinde kıpırdanmaya başladı. Söz alıp:
“Majesteleri ben iddiamın kanıtı olarak ejderhanın dilini ve kulaklarını
getirdim. Bu adamın da kanıtı varsa
getirsin. Yoksa böyle saçma sapan
işlerle sizi meşgul etmesin efendim.”
dedi.
Kral yüz vermeyerek:
“Benim bileceğim iştir o Michalas.”
dedi. Ve emretti: “Askerler kazanları
hazırlayın. Sarı Saltuk nam yiğidin
ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp
içine atın.” Bize dönerek “Siz de Micha-

las’a aynını yapın.” dedi.
Bizler şaşkın vaziyette Sarı Saltuk
Sultan’a baktık. Ondan onay alınca
derhâl denileni yaptık. Yine de Sarı
Saltuk Baba kazana atılırken zikrimize
devam ettik. Kapaklar kapatıldı ve
beklemeye başladık.
Bana bir ömür kadar uzun gelen bekleyişin ardından Sarı Saltuk Baba’yı
“Ya Hayy” zikrini çekerek terlerken,
salondakilerin hayret nidaları arasında kazandan çıkardık. Diğer kazanda
ise yaver Michalas’tan geriye sadece
iskeleti kalmıştı.
Bu manzara karşısında kral:
“Evet, Sarı Saltuk. Sözümü tutuyorum. Allah birdir ve Hz. Muhammed
O’nun kulu ve resulüdür” diyerek
Müslüman oldu.
***
Son kelimeleri yazdığım bu seher
vaktinde Sarı Saltuk Sultan’ın yanında gördüklerimi kâğıda dökmeye
çalıştım. Elimden geleni yaptım. Ama
biliyorum ki eksik kaldı. Hâce Ahmed
Yesevî’den aldığı hilafetini Barak nam
halifesine aktaran, ondan da Tapduk
Emre’ye intikal eden sancağın Yunus
Emre’ye verildiğini biliyorum. Yunus
Emre’ye Selçuklu’dan sonraki İslam
devletinin harcını karma görevi verildiğini de... İşte bu kutlu silsilenin
muazzam bir halkasını teşkil eden Sarı
Saltuk Sultan’ın hayatının hakkıyla yazılması mümkün mü? Belki mümkündür ama buna benim güç yetirmem
mümkün değildir. Yanında yıllarımı
geçirmiş olsam da...
Peki, benim bu yazma uğraşım beyhude bir uğraş mıdır? Hayır, elbette değildir. Çünkü Balkanlardaki Müslüman
varlığının ne çabalarla oluştuğunun
bilinmesi elzemdir de onun için beyhude bir çaba değildir.
Parmaklarımın sancımasına katlanarak yazdığım ve Allah’a şükürler olsun
ki bitirebildiğim bu yazının sonunda
uyuşmuş dizlerimle yerimden kalkıp
seher virdimi çekmek ve teheccüd namazıyla geceyi ihya etmek niyetindeyim, Cenab-ı Hakk’ın bahşettiği onca
ihsanın şükrünü eda etmem mümkün
olmasa da...
Salat ve selam İki Cihan Serveri Muhammed Mustafa’ya (S.A.V.), ehli beytine ve ashabınadır.
Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah-u
Teâlâ’yadır.

