




Bursa Günlüğü’nün 
ikinci sayısıyla karşı-
nızda olmanın heye-
canı içindeyiz. Önce-

likle dergimizin ilk sayısına 
gösterdiğiniz teveccühten 
dolayı teşekkür ediyorum. İlk 
sayımızda hem teknik an-
lamda hem de sehven de olsa 
bazı hatalarımız oldu. İnşa-
allah önceki sayılarımızdan 
hareketle giderek hataları 
minimuma indirilmiş der-
gileri sizlerle buluşturmaya 
devam edeceğiz.
İkinci sayımızın dosya konu-
sunu ‘II. Abdülhamid dönemi 
Bursa’sı’ olarak belirledik. 
Malum olduğu üzere bu yıl, 
Sultan II. Abdülhamid Han’ın 
vefatının 100. Yılı. Biz de bu 
vesileyle hem Abdülhamid 
Han’ı anmak, hem de Bursa 
özelinden onun dönemine 
dair geleceğe not bırakmak 
istedik.
O ömrünü milletinin hiz-
metine adamış bir sultan. O 
hayatı boyunca milli ve yerli 
değerlerin kaybolmaması 
için çalışan sultan. Camileri 
seven, ibadete düşkün, fenni 
konulara ilgi göstererek ça-
ğın gerekliliklerini göz ardı 
etmeyen, Kudüs ve Filistin 
üzerine titreyen bir sultan... 
Eğitim, ulaşım, sağlık, ileti-
şim ve sosyal yardımlaşma 

gibi konulara önem verdi. Süt 
bankası, çoban okulu, boğa-
za tüp geçit projeleri, sanat 
okullarına teşvik gibi bugün-
lere uzanan yüzlerce projeyi 
hayata geçirdi. 
II. Abdülhamid dönemi, 
dünyayı saran ekonomik ve 
siyasi buhranların, İslam 
coğrafyasındaki çalkantı ve 
karışıklıkların da dönemidir. 
Necip Fazıl onun hakkında 
“Abdülhamid’i anlamak her 
şeyi anlamaktır” der. 
Ondan bize çok hatıra kaldı. 
Dolayısıyla bu sayımızda, II 
Abdülhamid dönemine Bursa 
özelinde vefakar bir yolculuk 
yapalım istedik. Bursa’nın 
mekânsal ve kültürel dönü-
şümünden eğitim kurumları-
na, o dönemin sıra dışı valisi 
olarak nitelendirilen Ahmet 
Vefik Paşa’nın hayatı ve ic-
raatlarından ilk tiyatronun 
hikayesine kadar II. Abdülha-
mid dönemi Bursa’sına dair 
değerli hocalarımızın kaynak 
niteliğinde yazılarını bu sayı-
mızda bulacaksınız.
Bu özel dosya konumuzun 
yanında yoğun emekler har-
canarak kotarılmış bir Bursa 
Günlüğü bulacaksınız. Bursa 
Günlüğü’nü keyifle okuyup 
özenle saklayacağınıza inanı-
yor, saygılarımı sunuyorum.

Alinur AKTAŞ 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Sanayi devriminin ardından Os-
manlı Devleti coğrafî yakınlığı, 
özellikle hammadde kaynakla-
rının zenginliği, topraklarının 

genişliği ile güç kaybeden geleneksel 
bir sanayi öncesi imparatorluğu ola-
rak Avrupa devletleri için cezbedici 
bir yayılma alanıydı. Modernleşme 
sürecinin hız kazanması, Fransız 
İhtilâli ve Napolyon genişlemesinin 
güçlendirdiği milliyetçilik fikirleri 
karşısında Osmanlı Devleti’nin parça-
lanmaya başladığı 19. yüzyıl sancılı ve 
uzun bir süreç oldu.
Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun 
yüzyılında 33 yıl tahtta kalan Sultan 
II.Abdülhamid (1876-1909), bir ta-
raftan ülkenin toprak bütünlüğünü ve 
menfaatlerini korumak için Avrupa 
devletlerinin arasındaki anlaşmazlık 

ve çatışmaları kullanarak bir “denge” 
politikası izlemeye çalışırken, diğer 
taraftan da güçlü bir merkezi otorite 
tesis ederek askeri alan, eğitim, ba-
yındırlık ve kamu hizmetleri başta 
olmak üzere bazı yenilik ve ıslahatları 
hayata geçirmeye çalıştı. 
Bu bağlamda Bursa pek çok alanda 
yapılan ve imparatorluğun her böl-
gesine yaygınlaştırılmaya çalışılan 
genel reformlarla, modern ve bayın-
dır kentler tesis etme tahayyülünün 
uygulama alanı olarak bu yenilik-
lerden payını aldı. Zaten kent yüzyıl 
başından itibaren ürettiği koza ve 
ipek ipliği ile Avrupa pazarına açılma 
sürecine girmişti. 1828’de Fransa’nın 
Lyon kentinde, ipek üretiminde buhar 
gücü kullanılarak, ipek fabrikalarda 
(filatür) çekilmeye başlanmış, üretim-

Doç. Dr. Zeynep Dörtok Abacı / Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

II. Abdülhamid döneminde  
Bursa'nın mekânsal ve kültürel dönüşümü

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
en uzun yüzyılında 33 yıl 
tahtta kalan Sultan II.Ab-

dülhamid (1876-1909), 
bir taraftan ülkenin toprak 

bütünlüğünü ve menfaatleri-
ni korumak için bir “denge” 

politikası izlemeye çalışırken, 
diğer taraftan da bazı yenilik 

ve ıslahatları hayata geçir-
meye çalıştı. 

Yeşil Cami bahçesinden Bursa (IRCICA arşivinden)
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de makineleşme gerçekleştirilmişti. 
Fabrikada ipek üretiminin Lyon’da 
ortaya çıkışından 10 yıl sonra Bur-
sa’da da ilk filatür fabrikası açılmıştı1. 
Devam eden süreçte 1852 yılında 
Sultan Abdülmecid tarafından İstan-
bul’daki Hereke fabrikasına (1840) 
hammadde sağlamak ve ipekçiliği 
desteklemek amacıyla Demirkapı 
Mahallesi’nin aşağısında Çınar Önü 
denilen yerde “Harîr Fabrika-i Hüma-
yunu” üretime başlamıştı2. Bursa’daki 
İngiliz konsolosu Maling 5 Ekim 1872 
tarihli raporunda, kentte 1862 yılında 
90 fabrika (bu sayı oldukça abartılı 
görünmekle birlikte), bu fabrikalarda 
4345 çıkrık bulunduğunu bildirmek-
tedir3. Dolayısıyla Bursa kenti Av-
rupalı tüccar ve yatırımcılar için bir 
cazibe merkezi haline gelmişti. 
1881 yılında Osmanlı Devleti’nin 
Avrupa ülkelerinden almış olduğu 
borçları ödeyememesi sonucu kuru-
lan Duyûn-ı Umûmiye İdaresi’nin el 
koyduğu gelirlerden biri de Bursa’da 
ipekböceği kozasından alınan ipek 
öşrüydü. Duyûn-ı Umûmiye’nin çalış-
maları ve o dönemde tüm dünyada 
ipek talebinin artması, kentteki koza 
ve ipek üretiminin gelişmesinde 
önemli rol oynadı4. 
Değerlendirdiğimiz bu süreç Bur-
sa’nın ürettiği koza ve ipek ipliği ile 
Avrupa pazarlarıyla bağlantısını ve 
kentteki ilk sanayi yatırımlarının nü-
vesinin oluşturulduğunu göstermek-
tedir. Yükselen bir üretim ve ticaret 
merkezi niteliği taşıması, İstanbul’a 
yakınlığı ve payitahtın beşiği olması 
dolayısıyla II.Abdülhamid döneminde-
ki yenilikler ve bayındırlık faaliyetleri, 
özellikle Ahmet Vefik Paşa’nın valiliği 
sürecinde Bursa’nın çehresinin belir-
gin bir şekilde değişmesine yol açtı. 

Modern Bir Şehir Tesis  
Etmek: Ahmed Vefik Paşa 
ve Bursa 
19. yüzyılın ikinci yarısında Bursa 
kentinin yeniden biçimlendirilmesin-
de, bürokrat, Batı kültürünü yakından 
tanıyan bir entelektüel, sabırsız ve 
hırçın bir karaktere sahip Ahmet Ve-
fik Paşa’nın etkisi yadsınamaz. Paşa 
Bursa’da ilk olarak 1863 Mart’ından, 
1864 Ekim’ine kadar Anadolu Sağ 
Kol Ciheti müfettişliği, ikinci kez ise 
II.Abdülhamid döneminde Bursa va-
lisi olarak 1879-1882 yılları arasında 
görev yapmıştır5. 

Babasının vazifesi nedeniyle gençlik 
yıllarında Paris’te üç yıl kalan, Fran-
sızcayı bir Fransız kadar iyi konuşabi-
len, Fransızca'dan Türkçe'ye çeviriler 
yapan Ahmed Vefik Paşa, 1853-1870 
yılları arasında III.Napoleon ve onun 
atadığı Seine Valisi Baron Eugene Ha-
ussmann’ın kenarları ağaçlandırılmış, 
iki tarafında kafe ve mağazalarıyla 
geniş bulvarları, burjuvanın yaşam 
tarzına uygun yeni sosyalleşme 
alanları, tren istasyonları, bakımlı ve 
temiz yolları, camın ve demirin ağır-
lıklı olarak kullanıldığı ön cepheleri 
yükseltilmiş görkemli yapıları, opera 
binaları, park ve bahçeleri ile düzen-
lenmiş ve standardize edilmiş Paris 
kentinin modernize edilmesi6 süre-
cine tanıklık etmiş, anavatanına dön-

düğünde de modern Osmanlı kentleri 
yaratma tahayyülünün gönüllü uygu-
layıcılığını yapmıştır. 
II.Abdülhamid döneminde Ahmed 
Vefik Paşa’nın, Bursa valiliği sırasında 
(1879-1882) kentsel dokuya kazan-
dırdığı en önemli yapılardan biri 
Belediye Binası’dır. Bursa kentinde 
belediye örgütü 1867 yılında oluştu-
rulmasına karşın, kentteki belediye 
binası 1879 (1297) yılında inşa edil-
miştir7. Bursa Belediyesi binasının, 
mimarı Kütahyalı Şehbender’dir. Be-
lediye binası 28x22 m boyutlarında 
dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır.  
1902 yılında genişletilerek büyük 
salonu eklenmiştir8. Bursa Belediye 
binası, kökeni tamamen Batılı bir 
kurum olmasına karşın bir Osmanlı 
konağı gibi tasarlanmıştır. 
Ahmed Vefik Paşa’nın inşa ettirdiği 
belediye binasının, yer seçimi ge-
leneksel ile modernin, dünyevilik 
ile uhrevîliğin bir arada bulunması 
açısından önemli mesajlar vermekte-
dir. Bina, Ulu Câmi, hanlar bölgesi ve 
Orhan Câmi’nin hemen yakınına inşa 
edilmiştir. Kentin geleneksel ticari ve 
dini merkezi olan bu bölge, artık aynı 
zamanda yönetsel işlevleri de yükle-
nen yeni bir konuma evrilmiştir. 
Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa kentine 
bir tiyatronun kazandırılmasında da 
katkısı büyüktür. Paşa ile İstanbul 
Tiyatrosu yöneticilerinden Tomas 
(Thomas) Fasülyeciyan yollarının 
Bursa’da kesişmesi, kentte tiyatro 
kurma çabalarının başlaması için 
yeterli olmuştur. Ahmed Vefik Paşa, 

II.Abdülhamid döneminde 
Ahmed Vefik Paşa’nın, Bur-
sa valiliği sırasında (1879-
1882) kentsel dokuya kazan-
dırdığı en önemli yapılardan 
biri Belediye Binası’dır. Bursa 
kentinde belediye örgütü 
1867 yılında oluşturulması-
na karşın, kentteki belediye 
binası 1879 (1297) yılında 
inşa edilmiştir. 

Sultan Abdülhamid tarafından yenilenen Orhan Camii açılışı (IRCICA arşivinden)
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Hükümet Konağı Caddesi’nin karşı 
tarafında yer alan kahvehanenin 
bahçesinde tiyatro binasını inşa ettir-
miştir (1879). Binanın sağ ve solunda 
demirden dış kapıları vardı. Salon yu-
varlak olup çevresinde yarı yuvarlak 
localar yer almaktaydı9. Seyircilerin 
oturacağı sıralar tahtadan yapılmıştı. 
Orkestra çukuru beş kişiyi alabilecek 
genişlikteydi. Aydınlatma kandil ve 
gazyağı lambalarıyla yapılmaktadır. 
Tiyatronun içi Fransız taşra tiyatrola-
rına benzemekteydi10.
Ahmed Vefik Paşa’nın valiliği döne-
minde tiyatro binası faal olarak kulla-
nılmaya devam edilmiştir. Tiyatro do-
kuz ay açık, yaz aylarında kapalıydı. 
Haftanın üç günü verilen temsillerin 
bazı günleri yalnızca kadınlara ayrıl-
mıştır. Ahmed Vefik Paşa tarafından 
Türkçe'ye çevrilen Le Malade Imagi-
naire (Meraki) adlı eser tiyatronun 
ilk oyunu olur. Bursa Tiyatrosu’nda 
ayrıca Moliere’in Türkçe'ye çevrilen 
otuz dört piyesi oynanmış, yanı sıra 
başka çeviri oyunlar ve Türk tiyatro 
yapıtları da sergilenmiştir11. 
Bursa kentinde kamu hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması bağlamında ile-
tişim alanında da yatırımlar yapıl-
mıştır. 1870 yılından itibaren kentte 
telgraf kullanılmaya başlanmıştır12. 
Kentte postane-telgrafhâne Ahmed 
Vefik Paşa’nın Bursa valiliği sırasında 
1879 tarihinden sonra inşa edilmiştir. 
İçinde telgraf ünitesinin de bulundu-
ğu ilk postane binası, Ahmed Vefik 
Paşa Tiyatrosunun yanında yer al-
makta ve daha çok Osmanlı nitelikleri 
taşımaktadır13. 
Ahmed Vefik Paşa’nın Bursa’daki 
diğer bir icraatı, 1879 yılında 60 
yataklı olarak Gurebâ Hastanesi’nin 
yaptırılması olmuştur.  Batılı tarzda 
bir hastane olan Gurebâ Hastanesi, 
yer seçimi ile tamamen Doğulu’dur, 
çünkü kente dışarıdan gelenlerin 
kolayca görebilecekleri şehrin eski 
merkezinde hakim bir tepede inşa 
edilmiştir. 1895 yılında Bursa’ya ge-
len ve kendisi de bir doktor olan Şera-
fettin Mağmumi, hastaneye demir bir 
kapıdan girildiğini, sağ tarafta kiler 
ve mutfakla yeni gelen hastaların bir 
gece yatmalarına ayrılan karantina 
koğuşunun bulunduğunu anlatır. 

Solda hekimler odası ve eczane yer 
almaktadır. Bütün bunlar ayrı binalar 
halindedir. Mağmumi, dökme kar-
yolalar, pamuk şilteler, duvara asılan 
fenerler ve diğer araç gereçlerin nok-
sansız ve kaliteli olarak sağlandığını 
belirtir.14 Bursa örneğinden de anlaşı-
lacağı gibi II.Abdülhamid döneminde 
sağlık hizmetleri yavaş yavaş devletin 
yükümlülüğü olarak görülmeye baş-
lanmıştır. 
II.Abdülhamid döneminde Bursa va-
liliği yapan Ahmet Vefik Paşa, kentin 
modern ve bayındır bir hale gelme-
sinde önemli katkılar sağlamış, fakat 
hırçın ve sabırsız kişiliği dolayısıyla 
hakkındaki şikayetler artınca İstan-
bul’a geri çağırılmıştır. 

Modern Eğitim Kurumları
II.Abdülhamid dönemi iç politika-
sı, devletin iktisadi alt yapısının 
geliştirilmesi, üretim ve vergi po-
tansiyelinin arttırılması Müslüman 
tebânın eğitim yoluyla desteklenip, 
daha yaygın ve güçlü bir toplumsal 
temel oluşturulması, kamu hizmet-
lerinin yaygınlaştırılması gibi ilkeleri 

Fotoğrafçı Kargopoulo'nun gözünden Muradiye(IRCICA arşivinden)
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içermektedir15. Öyle ki bu ilkeler 
doğrultusunda Bursa bu dönemde 
çok sayıda modern eğitim kurumuna 
kavuşmuştur.
II.Mahmud döneminden itibaren ve 
Tanzimat fermanının ilanından sonra 
genellikle câmi veya medreselerin 
yanına açılan, giderleri vakıf gelirleri 
ile karşılanan, belirli bir teşkilat ve 
programları olmayan, daha ziyade 
Kur’a-ı Kerim okuma ve dini bilgilerin 
öğretildiği sıbyan mekteplerinin16 
ıslahına çalışılmıştı. İlk ve ortaöğre-
timi modern esaslara bağlayan 1869 
tarihli Maarif Nizamnâmesi ile de 
öncelikli olarak sıbyan mekteplerinin 
yerine ibtidâi mekteplerinin açılması 
kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede Bur-
sa eğitim reformlarının uygulamaya 
konduğu başta gelen taşra kentlerin-
den biri oldu. 
Bursa’da 1862 yılından sonra sıbyan 
mektepleri yerine “usûl-ı cedîd” (yeni 
usulde) eğitim yapan “iptidâi mektep-
ler” (ilk okullar) açılmaya başlanmış-
tı17. 1886 yılında kentte Câmi-i Kebir 
(Ulu Câmi), Manastır ve Reyhan Paşa 
gibi kent merkezine yakın mahalle-
lerde açılan iptidâi mekteplerinde 
toplam 236 öğrenci bulunurken, 
din eğitimini sürdüren toplam 80 
kız ve erkek sıbyan mektebinde, 
2350 öğrenci eğitim görmekteydi18. 
1907/1908 yılına gelindiğinde ise 
kentte farklı mahallelerde 30 yeni 
usûl iptidâi (ilkokul) açılmıştı. 
Bursa’daki bu gelişmeler İstanbul’da-
ki yöneticiler kadar, taşranın da eğiti-
min önemini anladığı ve geliştirmeye 
çalıştığını gösterir niteliktedir19. 
Ancak eğitim faaliyetlerinin geliştiril-
mesi ve yürütülmesinde mali kaynak 
yetersizliği temel sorun olarak görün-
mektedir. 1907 yılında Bursa Valisi 
Mehmet Tevfik Bey İstanbul’a yazdığı 
bir resmi yazıda, Hüdâvendigâr Vilâ-
yeti’nin merkezi olan Bursa’nın tica-
ret açısından sahip olduğu öneme ve 
nüfusunun yoğunluğuna karşın, okul 
sayısının yetersiz ve var olan okul-
ların da harap durumda olduğunu 
belirtmektedir. Mehmed Tevfik Bey 
yazısında kentte özellikle yeni iptidâi 
(ilkokul) okullarının açılabilmesi için 
gerekli mali kaynağı sağlamak üzere, 
zebhiye resminin (hayvan kesim ver-
gisi) tahsis edilmesini talep etmekte-
dir20. Bu okullar yeni açılan rüştiyele-
re öğrenci yetiştirmede önemli bir rol 
üstlenmiştir.

1869 tarihli Maarif Nizamnâmesi’ne 
göre nüfusu 500 haneden fazla olan 
her yerleşim yerinde öğrenim süresi 
en az 4 yıl olmak kaydı ile bir rüştiye 
(ortaokul) açılması öngörülmüştü. 
Bu okullara erkek ve kız öğrencilerin 
yanı sıra gayr-ı Müslimler de kabul 
edilecekti. Bursa’da ilk rüştiye, (or-
taokul), Mahkeme Mahallesi’ndeki 
Mahkeme Hamamı karşısında inşa 
edilmişti. 1854’te askeri rüştiye 
olarak inşaatına başlanan okul, 17 
Temmuz 1860 tarihinde ulema, tekke 
şeyhleri ve vilâyet meclisi üyelerinin 
katılımıyla düzenlenen bir törenle 
açıldı21. Daha sonra 1892’de Mekteb-i 
İdadi-i Mülkî ile birleştirilen rüştiye 
yeni binasına taşındı, eski bina Kız 
(inâs) Rüştiyesi oldu. 1901’de ise 

Reyhan Mahallesi’nde inşa edilen Kız 
(inâs) Rüştiyesi açıldı22. Kız (inâs) 
Rüştiyesi’nin 1898’de 121, 1903’de 
ise 126 öğrencisi vardı. Aynı dönem-
de Bursa Askeri Rüştiyesi’nde 275 
erkek öğrenci eğitim görmekteydi23. 
Okulda, din ilimlerine giriş, Türkçe, 
Arapça, Farsça, hesap, tarih, coğrafya, 
geometri ve Fransızca dersleri oku-
tulmaktaydı24. II.Abdülhamid döne-
minde gerçekleştirilen eğitim reform-
ları sadece erkek çocukları değil kız 
çocuklarının da öğrenim görmesini 
kapsıyordu. 
1845’de Bursa Askeri İdadisi (lisesi) 
açıldı. Bu yeni okul önce Hükümet 
Caddesi’ndeki bir konakta eğitime 
başlamıştı. Bu yapı, 1855 depreminde 
büyük zarar gördüğü için, 1893’te ya-
pımı tamamlanan Işıklar’daki (Işıklar 
Askeri Lisesi) yeni yerine taşınmıştır. 
Bursa Askeri İdadisi’nde 1880-1890 
yılları sayıları 65-135 arasında deği-
şen öğrenci öğrenim görmekteydi25.
Sayıları hızla artan bu okullar için 
öğretmen de yetiştirmek gerekiyor-
du. Dârü’l-muallimîn 1884 yılında 
erkek öğretmen okulu olarak eğitime 
başladı.
II.Abdülhamid döneminde Bursa’da 
lise düzeyinde memur, teknik eleman 
ve tarım uzmanı yetiştirecek yeni 
okullar açıldı. 1885’te Mekteb-i İda-
di-i Mülki eğitime başladı (Veli Şem-
seddin Mahallesi’nde, bugünkü Erkek 
Lisesi). Okulun açılış amacı devletin 
bürokrat ihtiyacını karşılayabilmek 
için memur yetiştirmekti.  
Kimsesiz çocukların zanaat sahibi 

II.Abdülhamid döneminde 
Bursa’da lise düzeyinde me-
mur, teknik eleman ve tarım 
uzmanı yetiştirecek yeni 
okullar açıldı. 1885’te Mek-
teb-i İdadi-i Mülki eğitime 
başladı. Okulun açılış amacı 
devletin bürokrat ihtiyacını 
karşılayabilmek için memur 
yetiştirmekti.  

Çekirge'ye giden yol (IRCICA arşivinden)
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olabilmesi için Islahhâne (sonradan 
Hamidiye Sanayi Mektebi, bugünkü 
Tophane Endüstri Meslek Lisesi) 
adıyla 1869 yılında 24 yetim çocuk 
ile Filiboz Mahallesi’nde ilk sanayi 
mektebi açılmıştı. Okulda okuma yaz-
manın yanı sıra külahçılık, terzilik ve 
daha sonra kunduracılık alanlarında 
eğitim veriliyordu26. Bu okul birkaç 
farklı yere nakledildikten sonra Hisar 
Mahallesi’nde 1899 yılında Hamidiye 
Sanayi Mektebi olarak hizmet verme-
ye devam etti. Bu dönemde okulda ek 
olarak marangozluk,  demircilik, cilt-
çilik, resim ve hat dersleri de verilme-
ye başlanmıştı27. 1906 yılında öğren-
cilerin ürettikleri ürünlerin satışı için 
bugünkü Cumhuriyet Caddesi’nde bir 
satış mağazası bulunuyordu.28

Ayrıca modern tarım yapılmasını 
sağlamak, yüksek verim sağlayan 
tohumları deneyerek çiftçilere sun-
mak, tarımsal verimliliği arttırmak ve 
nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 
1891 yılında Hüdâvendigâr Ziraat 
Mektebi ve Numûne Çiftliği/ Hüdâ-
vendigâr Hamidiye Ziraat Mektebi 
açıldı29. 
1881 yılında Duyûn-ı Umûmiye İda-
resi’nin önerisi ile Bursa’da bir Harir 

Darü’t-talimi açılması kararlaştırıl-
dı30. Okul 1894’te İpekçilik Cadde-
si’nin bitimindeki binasında 12 öğ-
renci ile faaliyetine başladı31. Kevork 
Torkomyan’a öğretim görevinde yine 
bir Osmanlı Ermenisi olan Yervant 
Beyazyan yardım etmekteydi32. 1905 
yılına kadar Harir Darü’t-talimi’n-
de toplam 1234 kişi eğitim gördü. 
Mezunların içinde Hüdâvendigâr 
Vilâyeti dışından gelerek, böcekçilik 
konusunda eğitim görenler de vardı. 
Harir Dârü’t-talimi pebrine hastalığı-
nın ortadan kaldırılması ve ipek bö-
cekçiliğinin geliştirilmesine katkıda 
bulundu33. 
Islahat Fermanı ve sonrasında azınlık 
hakları konusunda yapılan düzenle-
meler sonrasında 1899 yılına gelindi-
ğinde, Bursa’da 5 Rum (800 öğrenci), 
2 Ermeni (1200 öğrenci) ve 1 Yahudi 
okulu (250 öğrenci) bulunmaktaydı. 
Okullar bu grupların yaşadığı ma-
hallelerde açılmışlardı. Kentte ayrıca 
1893’de ruhsat verilen 2 Amerikan 
Okulu (kız rüştiyesi), 3 Fransız Rüşti-
yesi, önce ilkokul olarak açılan (1893) 
daha sonra rüştiye ve idadi bölümleri 
de eklenen Sıbyan Bahçesi ismiyle bili-
nen bir de Rus okulu bulunmaktaydı34. 

Kentin Değişen Çehresi 
(Matbaalar, Bankalar ve 
Oteller)
19. yüzyılın ikinci yarısında, gelişen 
ticaret hacmi ile kredi ihtiyacı kentsel 
iktisadi yapıyı etkilemiştir. Depo-
lama-konaklama gereksinimleri ve 
devam eden uzun savaşlar, ulaşım, 
haberleşme ve finans alanlarında 
yeni bir örgütlenme biçimini zorunlu 
hale getirmiştir. Bu zorunluluk sonu-
cunda, bankaların, demiryollarının ve 
telgrafın aynı dönemde kullanılmaya 
başlandığı görülmektedir.
Vilâyetlerin oluşturulması sürecinde 
her vilâyette bir matbaa kurulması 
düşünülmüştü. Valilik bünyesi için-
de açılmaya başlanan matbaalarda, 
öncelikle kırtasiye işlerine ağırlık 
verilmiş, bunun yanı sıra salnâmeler 
(yıllıklar), takvimler, kitaplar ve res-
mi vilâyet gazeteleri de basılmıştır35. 
Bursa’da ilk olarak Vilâyet Matbaası 
(resmi) Süreyya Paşa’nın valiliği sıra-
sında 1283 (1868) yılında açılmıştır. 
Bu resmi matbaa dışında kentte, 
Ferâizcizâde Mehmet Şakir tarafın-
dan işletilen (1874) Ferâizcizâde 
Matbaası (Alaca Mescit Mahallesi) ve 

Çekırge Kaplıcası’na giden şose ve sağda Tuna Oteli. Foto: Hüseyin Zekâi Paşa, 1891-1897 (IRCICA arşivinden)
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Murat Emri tarafından 1889’da Geyve 
Hanı içinde açılan Emri matbaası gibi 
özel matbaalar da bulunmaktaydı36. 
Dünya ekonomisine eklemlenen Bur-
sa kentinde finansal ihtiyaçları karşı-
layabilmek için bankalar da değişen 
mekândaki yerini almıştı. Ziraat Ban-
kası şubesi37 Duyûn-u Umûmiye’nin 
kentteki temsilciliği İpek Hanı’nda 
bulunuyordu38. Bu konumlanma 
kent merkezindeki hanların deği-
şen işlevlerini göstermesi açısından 
önemliydi. Hanlar, içinde tüccarların 
konakladığı malların dağıtımının ve 
satışının yapıldığı mekanlarken, ar-
tık içinde ofislerin bulunduğu, ithal 
malların satıldığı işyerleri durumuna 
gelmişlerdi. Örneğin İpek Hanı’nın, 
26 Numaralı dükkanında Mois Efen-
di, her çeşit saat, bilezik, yüzük gibi 
malları (veresiye olarak da) satar-
ken, Rusya’dan özel olarak getirdiği 
çayları da müşterilerin beğenisine 
sunmaktaydı39. Yine saatçi ve yaldızcı 
Mehmet, halis Amerikan singer dikiş 
makinelerini, Kuyumcular Çarşısı’nın 
159 No’lu dükkanda satıyordu. Yine 
Uzunçarşı’da Reji İdaresi ve askeri 
depolar bulunmaktaydı40. Bursa’nın 
ticaret merkezinde ithal malların 
satıldığı işyerlerinin, büyük şirketle-
rin temsilciliklerinin yer alması, kent 
sâkinlerinin lüks mallarla tanışması, 
“tüketim” alışkanlıklarının değişmeye 
başlaması demekti.
Bursa kentinin İstanbul’a yakın ve 
ulaşım olanaklarının o dönemin 
koşullarına göre rahat olması, kent-
teki geceleme süresini kısaltıyordu. 
Bursa’daki oteller daha çok Çekirge 
civarında yoğunlaşmıştı. Çekirge’de 
kentin ünlü kaplıca ve banyolarından 
faydalanmak olanağı da bulundu-
ğundan yabancılar bu tarafı tercih 
etmekteydi. Özellikle Mayıs ve Ekim 
aylarında, İstanbul ve Pera’nın seçkin 
aileleri kaplıcalara gelir ve kentte 
bir süre kalırlardı. Bursa’da 1893’de 
sekiz olan otel sayısı, 1907 yılında 
21’e çıkmıştı. Toplam 345 odalık bir 
kapasite vardı41. 
Dönemin Bursa otelleri arasında en 
ünlüleri, Yahudilik Mahallesi’ndeki 
Hotel Bellevue (gecelik fiyatı 1905’te 
9-12 frank arasındadır), Çekirge’de 
Ermeniler tarafından işletilen Splen-
did Oteli, aynı zamanda ipek fabrikası 
olan Madam Brotte’nin sahibi olduğu 
Hotel D’Anatolie (gecelik fiyatı 15 
franktır, uzun süre kalınırsa fiyatta in-

dirim yapılmaktadır), I.Murad külliye-
si yakınlarındaki Ada Palas, Şifa Oteli, 
Atlas Oteli, Demirci Oteli, Özhayat 
Oteli, yine Çekirge’de Servinaz Ha-
mamı civarındaki Hotel Continental, 
ve Setbaşı’ndaki Nuriye otelleridir42. 
Kentteki otel ve misafir odaları Çekir-
ge ve çevresinde yoğunlaşmıştır43. 

Açılan Yollar ve  
Kent İçi Ulaşımı
19. yüzyıl öncesinde Bursa kentinin 
sosyo-ekonomik yapısına uygun ola-
rak sokaklar yalnızca insanların ve 
taşıt olarak kullanılan binek hayvan-
larının geçeceği genişlikte yapılmıştı. 
Ayrıca sokak ve yollar sık sık çık-
mazlarla son bulmaktaydı. Bu açıdan 
kentte planlı ve birbirine bağlanan 
sokak ve caddelerden bahsetmek 
mümkün değildi. 
Kent içi ulaşımını kolaylaştırmak için 
daha önce, Abdülaziz’in 1861’deki 
Bursa ziyareti sırasında Kaplıca 
Çekirge yolu genişletildi ve doğuya 
doğru beş kilometre daha Kütahya 
yoluna kadar uzatıldı. Daha sonra 
Ahmed Vefik Paşa’nın valiliği sıra-
sında Bursa-Gemlik yolu genişletildi 
(1865)44.. 
Ahmed Vefik Paşa Çekirge’yi Bursa 
kent yerleşim alanının bir parçası 
haline getiren Çekirge-Bursa yolunu 
yaptırdı. Kent içinde de Deveciler 
Mezarlığı’nı ikiye ayırarak, doğu-batı 
yönündeki caddeyle birleşen Gemlik 
Caddesi açıldı. Kent genelinde ana 
sokaklar genişletilip, çıkmazlar kaldı-
rılarak geleneksel Osmanlı dokusun-

da değişiklikler meydana geldi. 
Daha sonra Bursa Valisi Nazif 
Paşa(1883-1885) tarafından Uludağ 
ve Mudanya yolları genişletilerek 
Geçit Köprüsü inşa edildi. Vali Ce-
laleddin Paşa (1889-1891) Acem-
ler’den Karacabey’e giden yolu açtı. 
Vali Ahmed Münir Paşa da (1891-
1897) Maksem Caddesi’nin yapımına 
başlamış ayrıca Ahmed Vefik Paşa 
döneminde başlanan ancak yarım 
kalan yolları tamamlamıştır. Bugün 
de yoğun şekilde kullanılan ulaşım 
aksları Fevzi Çakmak-Santral Garaj 
bağlantısı, Cumhuriyet Caddesi, Ça-
kırhamam Stadyum arasındaki yollar 
Vali Mümtaz Paşa (1903-1906) döne-
minde yapılmıştır45.
1862 Suphi Bey’in hazırladığı plan ile 
1907 yılı haritası karşılaştırıldığında 
kent mekanına yapılan müdahaleler 
ve açılan yollar açıkça görünmektedir. 
Kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde 
birbirini kesecek şekilde açılan yollar 
kentin geleneksel dokusunu adeta 
parçalayarak birbirine bağlamaktadır. 
Yeşil-Setbaşı, İpekçilik ve Kayhan Çar-
şısı gibi yangınlar nedeniyle neredey-
se yok olan mahalleler ızgara planlı 
olarak tekrar düzenlenmiştir.
1893 yılında Setbaşı Köprüsü’nden 
Çekirge’ye kadar 5 km’lik tramvay 
hattı inşası için, Cemil Bey beledi-
yeden imtiyaz talebinde bulunmuş, 
ancak hattın inşası konusunda 
mukâvelenâmenin bazı şartlarında 
anlaşılamamış ve proje hayata geçiri-
lememiştir46. 

Orhan Camii ve Belediye Binası Foto: Yarbay Servili Ahmed Emin; 1886 (IRCICA arşivinden)
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Kentin farklı mahallelerinden, Bursa 
ve Acemler tren istasyonuna ve semt-
ler arasında tek ve çift atlı arabalarla, 
landonlar özel olarak kent içi ulaşım 
için saat ücreti ödenerek de kiralana-
bilmekteydi47. 
Yeni yolların açılması, var olan yolla-
rın genişletilmesi ve çıkmaz sokakla-
rın büyük ölçüde kaldırılması kent içi 
ulaşımını kolaylaştırarak, insanların 
mahalle ölçeği üzerinde, kent ölçeğin-
de bütünleşmesini sağlamaya yönelik 
girişimlerdi.

Bursa-Mudanya Demiryolu
Sultan II.Abdülhamid Osmanlı üretim 
ve tüketim piyasasını birbirine bağ-
lamak, isyan ve karışıklıklara hızla 
müdahale etmek, asker ve teçhizatın 
nakliyesini sağlamak için demiryol-
larının devlet açısından ne kadar 
önemli olduğunun farkındaydı. Ayrıca 
demiryolu yatırımlarının öncelikli 
olarak yerli sermaye ile gerçekleştiril-
mesini düşünse de, kaynak ve teknik 
uzman yetersizliği dolayısıyla bu 
yatırımlar genellikle yabancı girişim-
ciler tarafından yapılmak durumunda 
kalmıştı48.
Bu çerçevede Bursa-Mudanya de-
miryolu 1872-1873 (H.1290-1291) 
yıllarında bir metre açıklığında dar 
hat olarak inşa edilmişse de49 işleti-
lememiş yaklaşık 18 yıl âtıl durumda 
kalarak, ancak 12 Receb 1308 (22 
Şubat 1891) tarihli bir ferman ile hat-
tın onarılarak yeniden düzenlenmesi 

buyurulmuştur. Fermanda hazineye 
30.000 Osmanlı altını vermek koşu-
luyla demiryolunun işletme hakkının 
99 yıllığına Mösyö Jorj (George) 
Nagelmakers’ın şirketine verildiği 
belirtilmiştir. Mösyö Jorj (George) 
Nagelmakers daha sonra, Mudanya, 
Bursa Bandırma ve Konya şimendifer 
hatlarının tümünün imtiyazına sahip 
olmuştur50. 
Bu anlaşma çerçevesinde 26 Mayıs 
1307 (8 Haziran 1891) tarihinde baş-
layan onarım çalışmaları 5 Haziran 
1308’de (17 Haziran 1892) tamam-
lanmış ve Bursa- Mudanya demiryolu 
hattı, törenle hizmete açılmıştır. 
Hattın toplam uzunluğu 41.780 m 
olup, seyahat süresi ortalama 1,5-2 
saattir51. 

1900’lü yılların başında Mudanya’ya 
ve oradan demiryolu ile Bursa’ya 
gelen gezgin Richard Davey ahşap 
olarak inşa edilen Mudanya istasyo-
nunun, Fransa’da her küçük kasabada 
bulunan basit ama sevimli tren istas-
yonlarına benzediğini, istasyonda, 
bir gazete bayi ve büfe bulunduğunu, 
ayrıca çeşitli ilanların da asılı olduğu-
nu belirtir52. 
Bursa-Mudanya demiryolunun Av-
rupa Devletleri açısından en önemli 
işlevi, öncelikli olarak Bursa ve çev-
resinde üretilen, ham ipek ve (koza, 
ipekböceği tohumu gibi) yan ürün-
lerinin Mudanya Limanı’ndan Fran-
sa’nın hatta Avrupa ipek piyasasının 
merkezi olan Lyon ve Marsilya liman-
larına akıtılmasını sağlamaktır. Aynı 

Mudanya-bursa hattının açılış töreni. 1892 (IRCICA arşivinden)

Mudanya-Bursa Demıryolunun Mudanya İstasyonu. 1892(IRCICA arşivinden)
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zamanda krom ve borsit madeninin 
ve diğer ihrac ürünlerinin taşınması 
amacına yönelik olarak inşa edilen 
Bursa-Mudanya demiryolunun, inşa 
edilmesi planlanan Balıkesir-Ban-
dırma, Bandırma-Karacabey ve Ka-
racabey Bursa demiryolu hatlarına 
bağlanması düşünülmüşse de bu ger-
çekleştirilememiştir.
Bursa-Mudanya demiryolu, Bursa’nın, 
bölgesel bir merkez haline gelme-
sinde ve diğer kentler ve ülkeler ara-
sındaki ekonomik, sosyal ve kültürel 
ilişkilerin bir parçası olmasında bağ-
layıcı bir rol oynamıştır.

Denizyolu Ulaşımı
Bursa ile İstanbul ve Avrupa’daki li-
manlar arasında denizyolu ulaşımının 
sağlanması, kentten ve kırsal art böl-
gesinden tarım ürünleri ile özellikle 
ipek ipliği ve kozanın taşınması için 
büyük önem taşımaktaydı. Bursa’nın 
iki önemli iskelesi Mudanya ve Gem-
lik ile İstanbul arasında düzenli vapur 
seferleri 1865 yılından sonra baş-
lamıştır. Kentte ipek üretiminin art-
ması ve yabancı tüccarlar ile kurulan 
ekonomik ilişkiler, İstanbul’dan Bur-
sa’ya vapur seferlerinin yapılmasını 
zorunlu hale getirmişti. Bu amaçla 
başlangıçta  Gemlik-İstanbul arasında  
olmak üzere yolcu ve yük taşımak 
için, hisseleri halka da açık olan 
“Gemlik Körfezi Vapur Şirketi” (daha 
sonra Şirket-i Mahsusa) kuruldu. Şir-
ketin başlangıçta 8250 Osmanlı altını 
sermayesi bulunmakta ve toplam 250 
adet  hisse senedi 33 Osmanlı lirasına 
satılmaktaydı. Yabancı (Fransız) ser-
maye ile kurulan şirketin yöneticiliği-
ni Mösyö Goriero Pavlo yapmaktaydı. 
Gemlik Vapur iskelesi merkeze uzak 
olduğu için 1893’te şehre yakın bir 
iskele yapılmasına karar verildi53. 
1886 yılında İstanbul-Mudanya ara-
sında Perşembe hariç haftanın altı 
günü karşılıklı vapur seferleri yapıl-
maktaydı54. Bursa’nın diğer limanı 
Mudanya’dan da taşımacılık yapma-
sının öngörülmesi ipek ticareti için 
deniz yolu ulaşımının gerekliği konu-
sunun Osmanlı yönetimi tarafından 
anlaşıldığını göstermektedir.

Sergiler ve Müze
II.Adülhamid döneminde Bursa’da 
1906 ve 1909’da iki ayrı sergi dü-
zenlenmiştir. Vali Tevfik Bey başkan-
lığındaki ilk sergi Bursa Mamulât ve 

Mahsulât Sergisi adını taşır. Serginin 
amacı ipek ve havlu üretiminin tanı-
tılması ile çiftçilere iyi cins tohum ve 
ziraat aletlerini kullanmaya teşvik 
etmektir. Sergiye katılan girişimciler 
ödüllendirilerek, birer madalya veril-
miştir.
1906 Bursa Sergisi’nde şekercilik ve 
pastacılıktan, mücevherata, dericilik-
ten orman ve maden işlerine, güzel 
sanatlardan Kütahya çinilerine kadar 
21 farklı alanda ürünler sergilenerek 
satışlar yapılmıştır55. 
Yaklaşık 53 gün açık kalan 1909 ser-
gisinde ise sanayi-i nefise (yağlı boya, 
kara kalem resimler, oyma yazılar, 
heykeller),  sanayi-i muhtelife, ziraat, 
mensucat gibi altı ayrı bölüm mev-
cuttur. Bu sergi büyük ilgi görmüş ve 
32.295 kişi ziyaret etmiştir56.
Daha sonra vali olacak, Bursa Maarif 
Müdürü Azmi Bey Müze-i Hümayun 
Bursa Şubesi” ismi ile mekteb-i idâdî 
mülkinin bahçesinde, 19 Ağustos 
1320 (1 Eylül 1904) tarihinde müze-
nin açılışını gerçekleştirmiştir. 1909 
yılı sonuna kadar Osmanlı, Selçuklu, 
Bizans ve Roma dönemlerine ait 512 
eser kataloglanarak ziyarete açılmış-
tır57.
Sonuç
II.Abdülhamid döneminde Bursa’da 
inşa edilen belediye, postane, tiyatro 
ve hastane ile ticari, dini işlevler yük-
lenen kent merkezi idari ve kamusal 
fonksiyonlar da kazanmış, kentte 
yaşayan insanlar açısından devlet 
daha “görünür” hale gelmiştir. Mo-
dernleşme sürecinde Bursa’da dini, 
ticari ve idari fonksiyonları üstlenen 
kent merkezi, Ulu Câmi, hanlar ve 
belediye, tiyatro ve postaneyi de içine 
alarak farklı bir nitelik kazanmış ve 
genişlemiştir.
Özellikle kent içi ulaşımını kolaylaş-
tırmak için tüm mahallelerin merkeze 
bağlanmasını sağlayan, bugün halen 
kentin ana akslarını oluşturan cad-
deler açılmıştır. Çıkmaz sokakların 
kaldırılması ve kent merkezinin yeni 
işlevler üstlenmesiyle, geleneksel 
mahalle ölçeği dışında kentli olma 
bilincinin oluşumunun ilk adımları 
atılmıştır. Bursa-Mudanya demiryolu 
ve Gemlik Mudanya İskelelerinden 
sürdürülen deniz ulaşımı ile Bur-
sa’nın başkent ve dış dünya ile bağ-
lantısı tesis edilmiştir. Telgraf hatla-
rının genişletilmesi ve postanenin 

yapılması Bursa’nın haberleşme ve 
iletişim açısından da dışarıya açık bir 
yapı kazanmasını sağlamıştır. 
Şüphesiz II.Abdülhamid döneminde 
Bursa’da uzun vadede en etkili ge-
lişmeler eğitim alanında olmuştur. 
İlkokullar, erkek ve kız rüştiyeleri, 
mülki ve askeri idadiler, öğretmen 
okulu, sanayi mektebi, ziraat mektebi, 
ipekçilik okulu, kentte bugün sahip 
olduğumuz köklü eğitim kurumları-
nın temelini oluşturmuştur. 
Ayrıca düzenlenen sergiler, II.Abdül-
hamid döneminde teknoloji, yeni tek-
niklerin tanıtılması ve kullanılması 
ile imalat sektörünün geliştirilmesine 
gösterilen gayreti yansıtmaktadır. 
Yine kentte resmi ve özel matbaaların 
bulunması, yerel gazete ve dergilerin 
çıkartılması ek olarak bir müzenin 
kurulması Bursa’nın mekânsal deği-
şiminin yanı sıra kültür hayatının da 
canlılığının göstergesidir. 
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Giriş
Gerek Osmanlı hâkimiyetindeki böl-
gelerde gerekse Osmanlı hâkimiyeti 
dışındaki Kafkas bölgelerinden Türk ve 
Müslümanlarının göç yönleri her zaman 
Osmanlı toprakları olmuştur.  Artvin ve 
Batum bölgeleri Kırım göçlerinden beri 
göçmen kabul eden yerlerden iken ’93 
Harbi’nden sonra göç vermeye başla-
mıştır. Bu makalede 1877–1878 Osmanlı 
– Rus Savaşı’nda Batum ve Artvin (Liva-
ne)’den Bursa vilayeti dahilinde yerle-
şen göçmeler ele alınmıştır.
1877–1878 Osmanlı – Rus Savaşı’nda 
Batum ve Artvin (Livane)’in savunma-
sında Osmanlı kuvvetlerinin önemli bir 
kısmını bölge halkından oluşturulan 
kuvvetler teşkil etmiştir. Bölge halkın-
dan yaklaşık mevcudu 2500- 3000 kişi-
lik kuvvet oluşturulmuş, bu kuvvetler 5 
tabur piyade ve 3 bölük “asâkir-i nizâ-
miye” süvari kuvvetidir.1 Rus istilasına 
karşı vatanlarını korumak üzere Artvin 
ve Batum halkını organize edip bu kuv-
vetlerin başında savaşanlardan bazıları; 
Hazinedarzade Osman, Yukarı Acaralı 
Ahmed, Tavatgerize Ali ve Hasan Beyler, 
Tuzcuoğlu Çürüksulu Tomas oğulların-
dan dört kardeş ve Ahıskalı Kavas Süley-
man Ağa’dır. Bu zatların kumandası al-
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tında toplanan milis kuvvetleri Rusla-
rın karadan ve denizden saldırılarını 
püskürtmeyi başardıklarından, Kars 
ve diğer cephelerde ilerleyen Rus 
kuvvetleri Livane ve Batum bölgeleri-
ne girememişlerdir.2  Ancak Osmanlı 
ordularının, Rumeli cephesinde Rus 
orduları karşısında aldığı ağır mağ-
lubiyetin bedelini, Batum ve Livane 
bölgesi halkı da ödemek zorunda 
kalmıştır. Savaşın sonunda yapılan 
Ayastefanos ve Berlin antlaşmaların-
da savaş tazminatı olarak Rusya’ya 
doğuda bulunan üç Osmanlı sancağı 
Kars, Ardahan ve Batum verilmiştir.3

Kars ve Ardahan sancakları savaş 
sırasında Ruslar tarafından işgal edil-
miş bölgelerdir. Batum sancağı savaş-
ta işgal edilmemiş, antlaşma gereği 
Rusya’ya terk edilmesi karşısında 
bölge halkı, Rus işgalini tanımayacak-
larını ve işgale karşı silahla karşılık 
vereceklerini ilan etmiştir. Ancak 
Osmanlı birliklerinin Batum sanca-
ğını boşaltma hazırlıkları sırasında 
Osmanlı Devlet yetkilileri halk ileri 
gelenleri ile görüşerek düzensiz milis 
kuvvetlerinin yapacağı savunmada 
Rus kuvvetlerinin Müslüman halka 
ağır zayiat verdireceğinden Batum ve 
Livane halkı direnme fikrinden vaz-
geçirilmiştir. Bunun üzerine Ruslar, 7 
Eylül 1878 tarihinde Batum’a girmiş-
lerdir.4  

Göçün Başlaması ve  
Alınan Tedbirler
Batum sancağının Rusya’ya terk edil-
mesi ile Acara ve Livane Müslüman 
halkından on binlerce kişi göç için yol-
lara dökülmüştür. Ayastefanos Antlaş-
ması’nın 21. maddesine göre Rusya’ya 
bırakılan yerlerin halkına bulundukları 
yerde kalmak veya göç etmek husu-
sunda üç sene serbestlik tanınmıştır.5 
Berlin Antlaşmasında böyle bir hü-
küm olmamasına rağmen Rusya, 1890 
yılına kadar göçleri serbest bırakmış-
tır. Bu tarihten sonra toplu göçler, 
Osmanlı Devleti’nin Rusya nezdinde 
resmi girişimlerle mümkün olmuştur.6 
1909 yılına kadar Rusya, bölge halkı-
nın sınır geçişlerini serbest bıraktığı 
için küçük gruplar diplomatik konu 
teşkil etmeden göç edebilmişlerdir. 
Bu tarihten sonra sınır bölgesi aha-
lisinin geçişlerinin Rusya tarafından 
yasaklanmasıyla göçler daha da zor-
laşmıştır.7 Bu tarihten sonra Batum 
ve Artvin’den göçler, azalmışsa da 
durmamış ve Birinci Dünya Savaşı’na 
kadar devam etmiştir.
1828-1829 Osmanlı-Rus ve 1854-
1856 Kırım Savaşlarından sonra 
Ruslar, Kırım ve Kafkas Müslüman 
toplumlarını Osmanlı topraklarına 
göçe zorlarken8 ’93 Savaşı’ndan sonra 
Artvin ve Batumluların göçünü engel-
lemeye çalışmışlardır.9

Padişah II. Abdülhamid, “93 Göçmeni” 
olarak adlandırılan Artvin ve Batum 
göçmelerine karşı Müslümanları 
koruyup sahip olması gerektiği 
inancıyla hareket etmiştir. Ayrıca 
göçmenlerin sağlayacağı iş gücü 
Anadolu’da boş arazilerin ekonomiye 
kazandırılması bakımından ve göç-
men kitlelerin, Anadolu nüfusunun 
Türkleştirilmesi yönünden önemsen-
miştir. Müslüman olan göçmenleri 
Türk’ten ayrı düşünmeyen Sultan II. 
Abdülhamid, Anadolu nüfus yapısını 
Türkleştirmeyi hedeflediğini açıkça 
ifade etmiştir: “Devletimiz hudutları 
dahiline ancak kendi milletimizden 
olanları ve bizimle aynı dini inançları 
paylaşanları kabul edebiliriz. Türk 
unsurunu kuvvetlendirmeğe dikkat et-
meliyiz. Muhaceret yalnız milli kudreti 
artırmakla kalmayacak aynı zamanda 
İmparatorluğumuzun iktisadi kudre-
tini de fazlalaştıracaktır. Rumeli’de ve 
bilhassa Anadolu’da Türk unsurunu 
kuvvetlendirmek şarttır.”10 
Sultan II. Abdülhamid, hem ekonomik 
yönden ülkenin kalkınmasına katkı 
sağlayacaklarına olan inancı hem 
de milli duygulardan dolayı yakınlık 
duyduğu göçmenlerin nakil, geçici 
barınma ve iskânları gibi meselele-
riyle yakından ilgilenmiştir. “İdare-i 
Umumiye-i Muhâcirin Komisyonu” 
kurulmuş, bu komisyona bağlı olarak 
İstanbul’un birçok yerinde açılan 
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hesap, iskân, sevk ve sıhhiyle şubeleri 
ile muhâcirlerin her türlü sorunları 
karşılanmaya ve iskânları yapılmaya 
çalışılmıştır. Bu komisyonu yeterli 
görmeyen Sultan II. Abdülhamid, 
Yıldız Sarayı’nda ve kendi başkanlı-
ğında “Umum Muhâcirin Komisyonu” 
adıyla yeni bir komisyon daha teşkil 
etmiştir. Bu komisyonun görevleri, 
göçmelerin iskân ve iaşeleri ile ilgili 
genel kararları almanın yanı sıra, 
Anadolu’ya sevk edilecek olan muha-
cirlerin iskân mahallerini tespit ede-
rek gerekli tedbirleri almaktı.11 
Artvin ve Batum (Acara) bölgesi 
göçmeleri, resmi Osmanlı belgele-
rinde daha çok Batum muhacirleri 
olarak yazılmış, bazen de Livane, 
Acara, Hopa, Ardanuç gibi geldikleri 
yerler itibarıyla yazılmıştır. Bundan 
dolayı bu bölge göçmenlerini Artvin 
ve Batum olarak ayırtmak çok doğru 
netice vermeyebilir. Bunun nedeni 
Batum’un sancak olması ve Artvin 
(Livane)’in oraya bağlı bir kaza olma-
sından dolayıdır. “Doksan üç göçmeni” 
olarak anılan Artvin ve Batum göç-
menleri, günümüzde kendilerini Art-
vin göçmeni olarak ifade etmektedir-
ler. Göçmenler köken itibarıyla Türk 
ve Gürcü olmakla beraber tamamı 
Müslüman olup bugün Türk kimliği 
ile anılmayı benimsemişlerdir. 
Artvin ve Batum’dan gelen on binler-
ce göçmen, İstanbul ve Anadolu’da 
çeşitli yerlerde iskân edilmişlerdir. 
Batum ve Artvin muhacirlerinin 
önemli bir kısmı Bursa vilayetine yer-
leşmiştir. 1302 tarihli Bursa Vilayeti 
Salnamesinden Bursa vilayetine yer-
leştirilen göçmenlerin ayrıntılı listesi 
yer almıştır.  
Artvin ve Batum’da göç savaş bitip 
henüz Rusların bölgeyi işgal etmeye 
başlamasından önce başlamıştır. 7 
Eylül 1878 tarihine kadar Batum’dan 
Trabzon’a göç edenlerin sayısı 5500’e 
ulaşmıştır. Diğerleri de mal ve mülk-
lerini sattıkça göç yollarına düşmüş-
leridir. 
Osmanlı Hükümeti, göçmenlerin 
nakli, iaşe ve diğer işlerinde her türlü 
yardım hususunda seferber olmuş-
tur. Göç edenler, Batum limanından 
Trabzon’a limanına idare-i mahsusa 
vapuru tarafından nakledilmekteydi. 
Kitle halindeki göçmenlerin naklinde 
idare-i mahsusa yetersiz kalmış ve 
limana gelenler geri dönmek zorunda 
kalmıştır. Bu durumun önlenmesi için 

İstanbul’dan Mevrid-i Nusret, Asir, 
Selimiye, Muhbir-i Server ve Mecidiye 
vapurları göçmen nakli için tahsis 
edilmiştir.
Artvin ve Batum göçmenlerinin sa-
yıları konusunda kesin bir rakam 
vermek imkânsız olmakla birlikte 
belgelerin sunduğu rakamlara göre 
on binlerce olduğu anlaşılmaktadır. 
1878 yılında Batum sancağından 
40.000 göçmen harekete geçmiştir. 
İlk etapta bunlardan 29.000’i iskân 
mahallerine nakledilmişlerdir.12 Bu 
göçmenlerden yaklaşık 20.000’i Trab-
zon ve Samsun (Canik) taraflarına 
göç ettirilerek Samsun ve Sivas’ın 
bazı kazalarında iskân edilmeleri 
kararlaştırılmıştır. Ancak göçmelerin 
Samsun sancağı ile Sivas vilâyetinin 
bazı kazalarına yerleştirilmesi müm-
kün iken mahalli idarecilerin gerekli 
tedbirleri almamasından dolayı Şubat 
1880 tarihine kadar iskân edilme-
mişlerdir. Bu göçmenler bir buçuk 
seneden beri perişan olmuşlar ve 
sefalet yaşamışlardır. Bu göçmenlerin 
her türlü ihtiyaçlarının karşılanması 
ile yerleştirilmeleri konusunda göçün 
başlaması ile mahalli yöneticilere 
gerekli talimatlar hükümet tarafından 
verilmiş olduğu halde mahalli yöneti-
cilerin lakayt davranmışlardır. Bunun 
üzerine İstanbul Hükümeti, göçmen-
lerin durumlarının düzeltilmesi için 
mahalli yöneticilere defaatla emirler 
vermiştir.13 
1878 yılında başlayıp on binlerle 
ifade edilen göç hareketi 1882’de 
de aynı yoğunlukta devam etmiştir. 
1880’li yıllar boyunca kitleler halinde 
göçler devam etmiştir. 1886 yılında 
Artvin’den 1300 haneden fazla ve 
Batum’dan 600 hane kadar halk, Os-

manlı Hükümeti’ne, göç etmek iste-
diklerini bildirmişlerdir.14 1887 yılın-
da Batum’dan birkaç bin Müslüman 
göçmenin hareket etmiş veya etmek-
te oldukları hükümete bildirilmiştir.15  
Haziran 1888 tarihinde Murgul hal-
kından göç eden 500 nüfus Arhavi’ye, 
550 nüfus da Kenise iskelesine gelmiş 
ve peyderpey göç etmekte oldukları 
Lazistan Mutasarrıflığından alınan 
bilgiye dayanarak Trabzon Valisi ta-
rafından 3 Haziran 1888 (22 Mayıs 
1296) tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne 
bildirilmiştir. Bu göçmenlerin İzmit 
ve Bursa taraflarına nakledilmeleri 
için hükümetten vapur gönderilmesi 
talep edilmiştir.16 
Batum ve Artvin göçmenleri, Ana-
dolu’nun hemen her yerinde iskân 
edilmişlerdir. Hopa’dan itibaren 
sahil boyu göç eden Artvin ve Batum 
göçmenleri geçtikleri Rize, Trabzon, 
Giresun, Ordu, Samsun, Sinop şehir 
ve köylerinde uygun yerlerde mahalli 
yöneticiler tarafından iskân edil-
miştir. Hükümetin talimatı doğrul-
tusunda Orta Karadeniz bölgesinde 
Amasya, Tokat ve Sivas bölgelerinde 
göçmenler iskân edilmişlerdir. Artvin 
ve Batum göçmenlerinin bir kısmı 
ise devletin tahsis ettiği gemilerle 
doğrudan doğruya İstanbul’a getiril-
mişlerdir. Göçmenler, Muhacirin İskân 
Komisyonu tarafından İstanbul’da uy-
gun yerlere yerleştirilmiş veya uygun 
diğer vilayetlere iskân için gönderil-
miştir.  İstanbul’a gelen göçmenler 
Adapazarı, İzmit, İzmir, Yalova, Bolu, 
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale 
bölgelerine yoğun bir şekilde iskân 
edildiği gibi Anakara’dan Akdeniz 
bölgesinde Adana’ya kadar yerleşti-
rilmiştir. 
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Bursa’da İskân
1878 yılında göçmen kafileleri Bur-
sa’ya ulaşmıştır. Gelen göçmenlere 
barınmaları için acil olarak çadırlar 
dağıtılmıştır.17 Muhacirlerin iskânları, 
iaşeleri ve sair işlerine bakmak üzere 
Bursa İskân-i Muhacirin Memurluğu 
kurulmuştur. 1878'de göçmenler 
Bursa’ya gelmeye başlayınca bu 
göreve İbrahim Nafik Efendi tayin 
edilmiştir.18 30 Mart 1896 tarihinde 
bu göreve Nazif Bey tayin edilmiştir.19  
Bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra daha düzenli olarak göçmenle-
rin iaşe ve barınmaları temin edilmiş, 
evleri inşa edilmiş ve işlerini kurup 
kendi geçimlerini temin edinceye ka-
dar maddi yardım devlet tarafından 
sürdürülmüştür.
Bursa bölgesinde göçmenler, devlet 
arazilerine, özel mülkiyetten işlen-
meyen araziler satın alınarak, işe 
yaramaz ormanlık alanlar gibi yerlere 
iskân edilmişlerdir. Bazen de muha-
cirler kendileri boş buldukları alanla-
ra yerleşmişler, mahalli idareciler bu 
yerlerden çıkarmak istemişlerse de 
hükümet, buna müsaade etmeyerek 
bulundukları yerlerde yerleştirilme-
lerini sağlamıştır.
Bursa vilayeti, Artvin ve Batum göç-
melerinin en çok yerleştirildiği bölge 
olmuştur. Bursa’da şehir merkezinde, 

merkez kaza, İnegöl, Gemlik, Pazar 
köy, Orhaneli (Atranos), Mustafa Ke-
mal Paşa (Kismasti) ve sair kaza mer-
kezleri ve köylerinde Artvin ve Batum 
göçmeni iskân edilmiştir.
1879 (H.1295) senesinde 60 hanelik 
bir Batum göçmen kafilesi Bursa şeh-
rine gelmiştir. Yıldırım Bayazıt Camii 
civarında bahçe ve tarla içinde bulu-
nan hane ve çevreleri, 12.500 kuruşa 
satın alınarak bu göçmenler yerleşti-
rilmiştir. Bu meblağ ile göçmenlerin 
üç aylık idareleri H.1296 senesi mu-
hacirin tahsisatından mahsup edil-
mek üzere Bursa vilayeti tarafından 
karşılanmıştır. Batum göçmelerinin 
burada iskân edilmeleri konusunda 
Padişah izni (irade-i seniyye), bir 
‘mahzûr ve mazerret’ olması duru-
munda başka uygun bir yere yerleşti-
rilmeleri şartıyla çıkmıştır.20

125 nüfus Batum göçmeni, Bursa’nın 
mahallelerinden Araba Yatağı mahal-
lesine yerleştirilmiştir. Bu göçmen-
lere mahalli hükümet tarafından 14 
Aralık 1887 (2 Kanun-i evvel 1303) 
tarihinde yemeklik ve tohumluk yar-
dımı yapılmıştır.21 
Bursa Yıldırım mahallesine Batum 
göçmenleri iskân edilmiştir. 1885 
yılından bu mahallede 110 hanede 
385 nüfus Batum ve Rumeli göçmeni 
mevcuttur.22 

Merkeze bağlı Gözdede, Çataltepe ve 
Derekızık köyleri ortasında bulunan 
boş araziye iki köy kurularak 80 hane 
Batum göçmeni yerleştirilmiştir. 
Yeni kurulan bu köylere Osmaniye 
ve Orhaniye isimleri verilmiştir. Os-
maniye’ye 50 hane ve Orhaniye’ye 
30 hane yerleştirilmiştir.23 Bu köyler 
civarında da göçmen yerleştirilmiş ve 
yeni kurulan köye Şevketiye köyü adı 
verilmiştir.24 
Derekızık köyü yakınında boş bulu-
nan Gâvuralanı isimli yere 24 hane 
Batum göçmeni iskân edilmiştir. Yeni 
köye Sa’idâbâd adı verilmiştir. Köye 
yerleştirilen göçmenlerin ev inşası 
için 12 dönüm, ziraat yapmaları için 
48 parçada 260 dönüm arazi, hayvan-
larını otlatmak için 7 dönüm mera, 
500 dönüm baltalık orman ve köyün 
ortasında cami, mektep inşa etmek ve 
köy meydanı için 2 dönüm arazı tah-
sis edilmiştir.25  
1890 yılında Uludağ’ın (Keşiş dağı) 
Bursa tarafında Elmaçukuru ve So-
ğukpınar mahallerine Batum Gürcü 
göçmeni yerleştirilmiştir.26 Yeni ku-
rulan bu köylerin birine Süleymaniye, 
diğerine Cihangir adı verilmiş ve 
imam ile muhtarları tayin edilmiş-
tir.27 
1892 yılında Bursa merkez kazaya 
bağlı Kavun deresinde Cevizlik adlı 
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mahalde Batum göçmenleri iskân 
edilmiş ve yeni kurulan köye Sultani-
ye adı verilmiştir.28

Bursa merkez kazada boş bulunan 
Kara ıslah adlı yere 50 hane Batum 
göçmeni iskân edilmiştir. Yeni kuru-
lan köye Kara ıslah adı verilmiştir. 
Göçmenlere hane başına ev yap-
maları için yaklaşık 600 metre kare 
(800 zira) ve ziraat yapmaları için 91 
dönüm arazi taksim edilmiştir.29 Bur-
sa Cebel-i Atik nahiyesinde bulunan 
Karaıslah mevkiinde Arazdere’de 52 
hanede 450 nüfus Batum göçmeni 
yerleştirilmiştir. Bu göçmenler 1894 
yılında bulundukları yerden çıka-
rılmak istenmişlerdir. Göçmenler, 
mağdur olacaklarından hükümete 
itiraz dilekçesi vermişlerdir.30 Keles’in 
Karaıslah köyüne yerleşen göçmenler 
Artvin Ardanuç kazasından gelmiş-
lerdir.  
Bursa vilayetinde Bayazıt çayırı 
mevkiinde Batum göçmenleri yerleş-
tirilmiştir. Göçmenler, 1901 yılında 
yoksul kalmışlar ve hükümetten 
tohumluk buğday yardımı talep et-
mişlerdir. Gerekli buğday yardımı 
harman mevsimine kadar borç olarak 
verilmiştir.31

İnegöl ve çevresinde daha çok Batum 
ve Artvin göçmenleri yerleştirilmiştir. 
İnegöl kazasının meskûn mahalle ve 

köylerinde göçmen iskân edildiği gibi 
çoğunlukla boş arazilere, hazine-i 
hassaya ait arazilere ve hatta baltalık 
ormanlara yerleştirilerek yeni mahal-
le ve köyler kurulmuştur. 
İnegöl kazası Hamidiye mahallesinde 
167 hanede 603 nüfus Rumeli ve 
Batum göçmeni iskân edilmiştir.32

Batum göçmenlerinden 88 hanede 
325 nüfusluk bir kafile İnegöl’de 
boş araziye yerleştirilerek yeni bir 
köy kurularak Hayriye köyü adı ve-
rilmiştir.33 Cami ve mektebi bulun-
mayan Hayriye köyüne 1894 yılında 
masrafları Hazine-i hassa tarafından 
karşılanarak cami ve mektep inşa 
edilmiştir.34  
İnegöl’de 40 hane Batum göçmeni 
Padişah emlaki olan Göç yol adlı 
yerde Padişah izni ile iskân edilmiş-
lerdir. 1901 yılında bu göçmenlerin 
akrabalarından otuz küsur hane 
göçmen daha gelmiştir. Bu akraba 
göçmenler, emlâk-i hümayun arazile-
rinden Yorlu pınar mevkiinde yerleş-
tirilmişlerdir.35 
Bazı göçmenler hükümet tarafından 
iskân edilmek üzere gönderildikleri 
yere gitmeyerek hemşerilerinin bu-
lunduğu İnegöl çevresinde ormanlık 
alanlara yerleşmişlerdir. Ahıska ve 
Batum Gürcü göçmenlerden 19 hane, 

Yakacık adlı yerde yerleşmişlerdir. 
Burada ormanlara çok fazla zarar 
verdiklerinden çıkarılmak istenmiş-
ler, ancak bunu kabul etmemişlerdir. 
Bursa vilayeti, bunların güvenlik kuv-
vetleri zoruyla çıkarılmaları için 1894 
yılından İstanbul Hükümetinden 
izin istemiştir.36 Akıbetleri hakkında 
herhangi bir belgeye ulaşılamamıştır. 
Aynı tarihte Yakacık’ın yanı sıra Paza-
ralanı, Tuzla ve Kozpınar adlı yerlere 
de Batum ve Ahıska göçmenleri yer-
leşmiştir. Diğer yerlerde de orman 
alanlarını kıran göçmenler mahalli 
hükümetle problem yaşamışlardır.37 
Eylül 1888 tarihinde Batum göç-
menlerinden bir kafile Bursa İnegöl 
kazasında Uylakderesi’nde Padişah 
emlakinden olan Hilmiye köyüne 
yerleştirilmiştir. Bu köye iskân edi-
lenlerden İdris Efendi ile Şaban Ağa, 
Giresun Piraziz’de iskân edilmiş olan 
baba, anne ve kardeşlerinden oluşan 
3 hanede 16 nüfusun Hilmiye kö-
yüne gelmesi ve emlâk-i hümayuna 
yerleştirilmeleri konusunda Hazine-i 
hassa’dan izin istemişlerdir. Bunların 
gelerek yerleşmelerine 6 Mart 1889 
tarihinde izin verilmiştir.38 Haziran 
1890 tarihinde Hilmiye köylülerinin 
akrabasından Osman Efendi ve İlyas 
Ağa aileleri ile gelerek köylülerin eski 
sakinlerinin de rızası doğrultusunda 
yerleşmek istemişler, köy ihtiyar he-

Maksem sırtlarından hanlar, camiler ve Ulu Cami Foto: Sébah & Joaıllıer, 1894 (IRCICA arşivinden)
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yetinin dilekçesi ile birlikte Hazine-i 
Hassa İdaresine müracaat etmişlerdir. 
Gerekli izin verilerek bu üç hane de 
Hilmiye köyünde iskân edilmişlerdir.39 
Batum göçmenlerinden 18 hanede 
87 nüfus İnegöl’de Kadı köyünde, 63 
hane 234 nüfus Hasan Paşa köyünde, 
41 hane 173 nüfus Murad Bey köyün-
de iskân edilmiştir.40

İnegöl’de Hazine-i hassa arazisi üze-
rine Batum muhaciri iskân edilmiş ve 
kurulan köye Padişahın ismine izafe-
ten Hamidiye adı verilmiştir. Bu köye 
daha sonra da göçmenlerin akraba-
ları gelerek boş bulunan arazilerde 
yerleştirilmişlerdir.41 
Bursa’nın Gemlik kazasının mahalle 
ve köylerinde çok sayıda göçmen 
ve özellikle Batum göçmeni iskân 
edilmiştir. Batum göçmenlerinden 
Murat Bey kabilesinden 200 hanede 
1.000 kadar nüfus, Gemlik kazasında 
Sultaniye köyüne yerleştirilmiştir.  
Bu göçmenler bir hayli yerler açarak 
her cins hububattan ziraat yapmış 
olmalarına rağmen bir dane bile za-
hire alamamışlardır. Bu yerin ziraata 
elverişli olmadığının anlaşılmasıyla 
Gemlik kaymakamlığı tarafından göç-
menler civar köylere taksim edilerek 
yerleştirilmişler, ancak 1881 yılındaki 
ziraatlarından da ürün alamamış 
olduklarından ‘aç bi ilaç’ kalmışlar, 
Gemlik kaymakamlığı tarafından göç-
menlere yetecek kadar zahire yar-
dımı yapılması için Bursa vilayetine 
müracaat edilmişse de ciddiye alınıp 
yardım yapılmamıştır. Aç, perişan ve 
çaresiz bir vaziyette kalan göçmen-
ler temsilcileri vasıtasıyla, Rusya 

Büyükelçiliği’ne müracaat edip geri 
aslı vatanlarına dönmek istediklerini 
bildirerek yardım edilmesini istemiş-
lerdir. Rusya Büyükelçiliği, vaatler ya-
parak göçmenleri geçiştirmiştir. Konu 
İstanbul hükümetine intikal edince 
Bursa vilayeti İskân Memuru tahkikat 
için bölgeye gönderilmiş ve derhal 
göçmenlerin zaruri ihtiyaçlarını kar-
şılayacak kadar zahire temin edilerek 
dağıtılmıştır. Göçmenlere de gerekli 
nasihatler yapılarak geri göçmekten 
vazgeçmeleri sağlanmıştır.42 
Gemlik’in Selimiye köyünde 73 hane-
de 290 nüfus Batum göçmeni iskân 
edilmiştir.43 Ancak göçmenlerden 30 
hanesinin yerleştirildiği yer yüksek 
olduğundan geçimlerini sağlayama-
mışlardır. Göçmenlerin durumunu 
düzeltmek isteyen Mabeyn katiple-
rinden Emin Bey köy yakınında ve 
ziraata elverişli çiftliğini vermiştir. 
Emin Bey bu çiftlik üzerinde kurulan 
köye mekteple birlikte bir cami inşa 
etmeyi de taahhüt etmiştir. Yeni köye 
Hayriye adı verilmiştir.44

Batum göçmenlerinden 95 hanede 
330 nüfusluk bir kafile Gemlik kaza-
sında uygun boş araziye iskân edilmiş 
ve yeni köye Hamidiye adı verilmiş-
tir.45 Bu köye yapılacak caminin mas-
raflarının devlet tarafından karşılan-
ması için 30 Aralık 1886 (18 Kanun-i 
evvel 1302) tarihinde Padişah izni 
(irade-i seniyye) çıkmıştır.46 
Gemlik’in Adliye köyünde 50 hane-
de 175 nüfus, Feyziye köyünde 105 
hanede 335 nüfus, Şükriye köyünde 
81 hanede 253 nüfus, Haydariye kö-
yünde 59 hanede 225 nüfus, İhsaniye 

köyünde 25 hanede 233 nüfus, Teşvi-
kiye köyünde 32 hanede 230 nüfus, 
Aldere köyünde 19 hanede 71 nüfus, 
Pirgece köyünde 9 hanede 29 nüfus, 
Soğançayırı köyünde 12 hanede 43 
nüfus ve kaza dâhilinde mahalle ve 
köylere müteferrik olarak 643 hane-
de 2.390 nüfus Batum göçmeni iskân 
edilmiştir.47 
Bursa vilayeti Pazarköy kazasının 
Hamzaali bölgesinde Batum göçmen-
leri yerleştirilmiş ve burada kurulan 
köye eski adı olan Hamzaali ismi ve-
rilmiştir.48

Bursa vilayeti Yenişehir kazası İznik 
(nahiyesi)’de Elma çukuru bölgesinde 
24 hanede 71 nüfus Batum göçmeni 
iskân edilmiştir. Ev ve diğer yapa-
cakları binalar için yer verildikten 
sonra nüfus başına onar dönüm tarım 
arazisi verilmiştir. 14 Kasım 1888 
tarihinde yeni kurulan köye Sultaniye 
adı verilmiştir.49

Bursa vilayeti Orhaneli (Atranos) 
kazasının Çanak adlı bölgesinde 12 
hanede 46 nüfus Batum göçmeni 
yerleştirilmiş ve yeni kurulan yerle-
şim yerine Osmaniye köyü ismi veril-
miştir.50 
Mustafa Kemal Paşa (Kirmasti) ka-
zasının Karapınar köyüne 92 hanede 
337 nüfus Batum göçmeni iskân edil-
miştir.51

Sonuç 
1877–1878 Osmanlı – Rus Savaşı’nda 
Rus saldırılarına karşı vatanlarını 
sonuna kadar savunarak işgali kah-
ramanca durduran Artvin ve Batum 
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halkı, savaşın sonunda hak etmedik-
leri bir sonuca katlanmak zorunda 
kalmıştır. Doğuda Kars, Ardahan ve 
Batum sancaklarının, savaş tazminatı 
olarak Rusya’ya verilmesi ile Artvin 
ve Batum şehir ve köyleri işgale uğra-
mıştır. Artvin ve Batum’un Rusya’ya 
devredilmesi ile çoluk çocuk yediden 
yetmişe on binlerce halk, anavatan 
saydıkları Osmanlı topraklarına doğ-
ru yollara dökülmüştür. Osmanlı Dev-
leti, Türk Müslüman halkın anavatana 
göçünü teşvik etmiş, göçmenlere göç 
sırasında nakil, iaşe ve barınma yar-
dımları yapmıştır. Göçmenlerin iskânı 
devlet meselesi olarak ele alınmış 
hem hükümet hem de Saray seferber 
olmuştur. Hazine-i Hassa’ya ait ara-
ziler göçmelerin iskân edilmesi için 
tahsis edilmiştir.  
O günün şartlarında göç başlı başına 
büyük bir eziyet idi. Göçmenleri yol-
larda açlık sefalet, hastalık ve dola-
yısıyla ölüm beklemekteydi. Bulaşıcı 
hastalıklar göçmenler arasında kol 
gezmekte olduğundan, göçmenler, 
gittikleri yerlerde de hastalık yaymış-
lardır. Bazı iskân yerlerinin ziraata 
elverişli olmamasında dolayı bazı 
göçmen kafileleri aç sefil kalarak pe-
rişan olmuşlardır.
Artvin ve Batum göçmenleri, Trab-
zon’dan itibaren Anadolu’nun hemen 
her bölgesinde ve İstanbul’da uygun 
yerlerde iskân edilmişlerdir. Göçmen-
lerin yerleştirildiği yerlerin tamamını 
tespit etmek imkânsızdır. Çünkü 
iskânların tamamı resmi yazışmalara 
yansımamıştır. Artvin ve Batum göç-
menleri, Türkiye’nin hemen her yeri-
ne dağılmış durumdadırlar.
Çalışkan ve azimli Artvin ve Batum 
halkı, yerleştirildikleri yerlerde ken-
dilerine tahsis edilen arazilere ilave 
olarak orman ve meralardan tarım 
alanları açarak Anadolu’nun ekilebilir 
alanlarının gelişmesine önemli katkı 
sağlamışlardır. Böylece Anadolu’da 
tarımsal üretimin artmasında etken 
olmuşlardır. Nadiren yerleştirildikleri 
şehirlerde de orta sınıf iş gücüne ka-
tılmışlardır.  
1885–1912 yılları arasında Osmanlı 
devletinde genelde üretim, özellikle 
tarımsal üretim artmıştır. Fiyatlar 
sabit kalmış, altın rezervleri çoğalmış 
ve yatırım artmıştır. Ayrıca girişimci 
bir orta sınıf oluşmuştur. 1880 yılında 
İstanbul’da kurulmuş olan Ticaret 
Odası’nın kayıtlarında bu şehirde 

olduğu kadar ülkenin diğer yerlerin-
de de Türk Müslüman bir girişimci 
topluluğun ortaya çıktığı ve 1880’den 
1890’a kadar sayılarının giderek art-
tığı ve zenginleştiği görülmüştür. Bu 
iş adamlarının bir bölümü göçmen-
lerden oluşmuştur. İstanbul ve diğer 
şehirlerdeki kentsel gelişim de büyük 
ölçüde doğrudan Türk göçmenlerin 
akınına bağlıydı. Göçmenlerden var-
lıklı olanlar, o zamana kadar Gayri 
Müslimlerin doldurduğu Osmanlı 
bürokrasinin üst kademelerini dol-
durmaya başlarken, daha yoksul 
olanlar şehir ve köylerde üretimin alt 
katmanlarında yerlerini almışlardır.52
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Osmanlı coğrafyasının ka-
dim payitahtı Bursa, tarih 
boyunca eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin yoğun biçimde 

yaşandığı kentlerden biri olmuştur. 
Kuruluşundan itibaren Tanzimat’a 
kadar çok sayıda sıbyan mektebi ve 
medresenin inşa edildiği Bursa’da 
19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl 
başlarına kadar çok sayıda modern 
tarzda eğitim-öğretim kurumlarının 
açılmasına devam edilmiştir. Tanzi-
mat döneminde, yenileşme ve mo-
dernleşmenin yaşanmasına rağmen 
yüzyıllara uzanan sıbyan mektebi ve 
medrese geleneğine dokunulmayarak 

bu kurumlar olduğu gibi bırakılmış-
tır. Bu süreçte azınlıklar ile yabancı 
devletlerce de okullar açılmıştır. 
Zira kozmopolit yapıya sahip bir Os-
manlı şehri olan Bursa’da uzun süre 
nüfusun üçte birini gayrimüslimler 
(Ermeni, Rum, Yahudi ve diğer küçük 
gruplar) oluşturmaktaydı.
19. yüzyıla gelindiğinde de Bursa 
medreseleri önemini yitirmemişti. 
Tanzimat sonrası başlayan eğitim 
reformları çerçevesinde Bursa’da da 
pek çok modern okul açıldığı gibi tüm 
imkânsızlıklara rağmen çok sayıda 
medrese de eğitim-öğretim faaliyetle-
rini sürdürmekteydi.

Prof. Dr. Mefail Hızlı

II. Abdülhamid döneminde 
Bursa’da eğitim-öğretim

II. Abdülhamid devrinde bü-
tün coğrafyada olduğu gibi 

Bursa’da da pek çok yenilik-
ler ve gelişmeler yaşanmış 
ve eğitim-öğretim alanında 
batılı esintilerin bir hayli his-

sedildiği çok sayıda okulların 
açılması sağlanmıştır.

Bursa Zıraat Okulu’na bağlı ipekçilik Eğitim Yurdu’nun (Harır Dârü’t-tahsılı) önden çekilmış görüntüsü. 1888-1894 (IRCICA arşivinden)
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Osmanlı coğrafyasının en eski ve en 
çok medreseye sahip şehirlerinden 
biri olan Bursa’da Meşrutiyet’in ilân 
edildiği tarihten bir yıl önceki eği-
tim-öğretimin panoraması Hudâven-
digâr Vilâyeti Salname-i Resmîsi’ne 
göre özetle şöyleydi:
1907 (1325) tarihli bu salnameye 
göre Bursa merkezinde toplam 250 
mektepte  (sıbyan ve ibtidâî) 12.917 
talebe öğrenim görmekteydi. Şehir 
merkezinde usûl-i cedîde eğitiminin 
sürdürüldüğü ve toplam 2.480 öğren-
cinin devam ettiği 30 mektep şöyle 
sıralanmıştı: 
Hamidiye (2 adet), Mecidiye, Osmani-
ye, Yıldırım, Hudâvendigâr, Çelebi Sul-
tan, Murad-ı Sânî, Numûne-i Terakkî, 
Reyhan, Nalbandoğlu, Hazret-i Emîr, 
Hacı Husam, Dâru’l-feyz, Şemsü’l-ma-
arif, Mirâtü’l-maarif, Rehber-i Marifet, 
Hundi Hatun, Oruç Bey, Demirli, Han-
çerli, Meydancık, İncirli, Yeni Mahalle, 
Molla Arab, Selimzâde, Paşa Mahallesi, 
Hoca Hasan Mahallesi, Selimiye Ma-
hallesi, Reyhan İnâs (kız) mektepleri.

Şehir merkezinde bu mektepler dı-
şında geleneksel olarak devralınan ve 
henüz usûl-i cedîdeye geçilememiş 65 
civarında sıbyan mektebi de eğitimi-
ne devam etmekteydi.
Vilâyet merkezine bağlı köylerdeki 
155 mektebe devam eden 10.437 
öğrenci mevcut idi. Bunlar arasında 
Cumalıkızık, Susurluk, İsa Bey, Fid-
yekızık, Kestel, Hasan, İğdir, Çalı, Ka-
yapa, Apolyond (Uluabad) ve Kazıklı 

mektepleri sonraları tamamen ıslah 
edilerek usûl-i cedîdeye dönüştürül-
müştür.
Ayrıca evlerde, çoğu bayan hocalar 
tarafından icra olunan özel eğitim-öğ-
retime, mekteplerin yetersizliğinden 
dolayı engel olunmamış, ancak mek-
teplerin yeterli sayıya ulaşması duru-
munda bu gibi gayr-i resmî tedrisatın 
men olunacağı kararlaştırılmıştır. 
Bursa merkezinde bu tarzda eğitim 
yapılan evlerin sayısı 46 olup, büyük 
bölümü hanım olan öğretmenlerin 
sayısı yaklaşık 765 idi.
Usûl-i cedîde eğitiminin verildiği mek-
teplerde okutulan dersler şöyledir: 
Alfabe, Kurân-ı Kerîm, Tecvîd, İlmihâl, 
Türkçe, Matematik, Coğrafya, Osmanlı 
Tarihi ile Ziraat ve Ahlâkî bilgilerin 
yer aldığı Kırâat (Okuma).
Öte yandan Bursa’da Hadîka-i İrfan 
adıyla ibtidâî ve rüşdî kısımlarını da 
barındıran bir de özel mektep vardı. 
1903 (1321)’de açılan, 150 öğrenciy-
le birçok muallim ve hademeye sahip 
olan mektebin kurucusu ve müdürü 
Hilmi Efendi idi.
1907 yılı salnamesine göre Bursa 
şehir merkezinde bulunan medre-
selerin sayısı ise 33 olup buralarda 
öğrenim gören talebenin adedi 1.264 
idi. Bu medreseleri de şöyle sıralaya-
biliriz: 
Yıldırım, Çelebi Sultan, Murad-ı Sânî, 
Hudâvendigâr, Lala Şahin Paşa, Sul-
tan Orhan, İsa Bey Fenarî, İvaz Paşa, 
Geyikli Ahmed Paşa, Vâiziye, Hamza 

Bey, Emir Sultan, Bayezid Paşa, Ahmed 
Faik Bey, Çendik, Esediye, Müftî Ahmed 
Paşa, Molla Yegân, Gülçiçek, Kurşun-
luzâde, Sarrafiye, Fâzıl Abdurrahman, 
Kösec Ali Paşa, Molla Hüsrev, Gökdere, 
Molla Fenarî, Hüseyin Paşa, Mehmed 
Vanî, Hüseyin Çelebi, Kaşıkçızâde, 
Hüseyin Erzincanî, Başçı İbrahim, Or-
tapazar.

Aynı salnamede beş medresenin (Şü-
câiye, Arabiye, Peri Peyker, Molla-yı 
Cedid ve Hançeriye) artık hizmet ver-
medikleri bilgisi de yer almaktadır. 
Bazı medreselerin bakımsızlık ve 
ilgisizlik yüzünden uzun zamandır 
kapalı olduğu düşünülürse şehirdeki 
medrese potansiyelinin 33’den fazla 
olduğu kolayca anlaşılır. 
Bursa’da medreselerin çoğunluğu 
klasik dönemde genel öğretimin 
yapıldığı, orta ve yüksek öğretim 
düzeyinde medreselerden oluşmakla 
beraber, belirli konu, gaye ve hizmet 
için değişik ihtisas medreseleri de ku-
rulmuştu. Son dönemlere kadar Bur-
sa medreselerindeki bu yapılanma 
büyük ölçüde aynen devam etmişti. 
II. Abdülhamid döneminde Bursa’da 
eğitim-öğretim alanındaki diğer geliş-
meleri de şöyle özetleyebiliriz: 1880 
(1297)’de vilâyete ilk kez bir maarif 
müdürü tayin edildi. O tarihlerde 
yörenin seçkin kişileriyle oluşturulan 
bir meclis-i maarif’de maarif müdü-
rünün de hazır bulunduğu düzenli 
toplantılar yapılırdı. Daha sonra 1883 
(1301)’de Bursa Mekteb-i İdâdî-i 
Mülkîsi açıldı. 

Osmanlı Devletı’nde açılan ilk ziraat okullarından birisi olan Bursa Zıraat Okulu veya o zamanki 
deyişiyle “Hamidıye Ziraat Ameliyat Mektebi”nın genel görünüşü. Foto: Phébus (IRCICA arşivinden)
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Şehirdeki idâdî mekteplerinin ta-
mamı II. Abdülhamid devrinde ya-
pılmıştır. İdâdî mekteplerinde tahsil 
üçe ayrılmıştı. Rüşdiye kısmı üç, 
gündüzlü (nehârî) idâdî kısmı iki ve 
geceli (leylî) idâdî kısmı dört sınıftan 
oluşuyordu. Her kısmın sonunda tah-
sil derecesini gösteren birer diploma 
(şehadetnâme) verilirdi. 
1904 (1322) senesinde idâdî mek-
teplere devam eden talebelerin sayısı, 
Bursa İdâdî-i Mülkîsi’nde gündüzlü 
255, geceli de 151 olmak üzere top-
lam 406, sadece gündüzlü eğitiminin 
yapıldığı Bursa İdâdî-i Askerîsi’nde 
ise 177 idi.
II. Abdülhamid döneminde vilayetteki 
diğer erkek rüşdiyelerine ilâveten 
Bursa’da kız (inâs) rüşdiyesi açıldı. 
Yeniden ele alınıp ıslah edilen mev-
cut rüşdiye mekteplerinde de eğitim 
verilmeye başlandı. 1904 yılında bu 
mekteplere devam eden öğrencilerin 
sayısı şöyleydi:
Bursa merkezindeki Askerî Rüşdiye-
si’nde 137, İnâs Rüşdiyesi’nde 137 
öğrenci eğitim görürken, sadece 
erkeklerin devam ettiği kent merkezi 
dışındaki rüşdiyelerin bulunduğu 
Mudanya’da 25, Gemlik’te 20, Karaca-

bey’de 65, Mustafakemalpaşa’da 65, 
Orhaneli’de 34, Umurbey (Gemlik)’de 
61, Armutlu’da 30, İnegöl’de 108 ve 
Yenişehir’de 68 öğrenci derslere de-
vam ediyordu. 
Sıbyan ve ibtidâî mekteplere muallim 
yetiştirmek amacıyla Bursa’da 1883 
(1300) yılında açılan bir Dâru’l-mu-
allimîn mevcut ise de daha faydalı 
olmak için ayrıca leylî (geceli) bir 
Medrese-i Muallimîn kurulması da 
kararlaştırılmıştır. Burada yetişecek 
muallimlerin medresede bulundukla-
rı müddetçe, buraya bağlı olan ibtidâî 
mektepte fiilen eğitim-öğretime katkı 
vermeleri istenmekteydi. Bu medrese 
ve buna bağlı olan ibtidâî mektebin 
açılışı 1904 (1322) tarihinde gerçek-
leştirilmiştir.
Şehir merkezindeki sanayi mektebi, 
daha önceleri ıslahhane adıyla Filboz 
Mahallesi’nde Türkmenoğlu Konağı 
adıyla bilinen binada 1869 (1286) 
yılında açılmıştır. Bu okul 1881 
(1298)’de başka bir konağa, 1884’de 
kız rüşdiyesinin alt katına ve 1885’de 
postahanenin karşısındaki tiyatro 
binasına ve sonra da bazı yerlere 
nakledilmiş, nihayet 1897’de bugün 
bulunduğu Hisar Mahallesi’ndeki 

yerine taşınmıştır. 200 geceli öğren-
cisi bulunan mektepte bilinen ders-
lerin dışında marangozluk, terzilik, 
kunduracılık, demircilik, mücellidlik 
sanatları öğretilmekte ve mükemmel 
bir bandosu bulunmaktaydı. 
Bu dönemin en önemli okullarından 
biri de Hudâvendigâr Hamîdiye Ziraat 
Ameliyat Mektebi idi. 1890 (1308)’da 
açılan, parasız ve geceli olan mektep-
te üç sınıfta okuyan 60 öğrenci vardı. 
Bu mektebe bağlı olarak 1899 (1317) 
yılında bir de Harir Dâru’t-tahsili 
açılmıştı ki ziraat mektebi talebesi 
burada ayrıca teorisi ve pratiği ile 
böcekçilik eğitimi alıyorlardı.
Bursa’da, günümüzde İpekçilik adı 
verilen semtte 1886-87 (1304)’de bir 
de Harîr Dâru’t-talîmi açılmış olup 
ipekçilik hakkında, salnamenin ya-
yınlandığı tarihe kadar 769 talebeye 
şehadetname ve 465 kişiye de tasdik-
name verilmiştir.
Şehir merkezinde gayrimüslimlere 
ait beş Rum, iki Ermeni, bir Protestan, 
iki Musevî ve dört de özel okul vardı. 
Bu okullarda okuyan toplam öğrenci 
sayısı ise 1907 yılında 1.560’ı erkek, 
1.055’i de kız olmak üzere toplam 
2.615 idi.

Tophane’dekı hamıdıye sanayı mektebı’nın kapısı ve memurlar ıle sanatların ıcrasına mahsus daıre. 1905 (IRCICA arşivinden)
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Kısaca, Bursa’da II. Abdülhamid dö-
nemi eğitim-öğretim faaliyetlerindeki 
gelişmeler, ülke genelinde yürütülen 
ıslah girişimleriyle paralel bir çizgi 
takip etmiştir. Bu süreçte kentte açı-
lan okulların en önemlileri kronolojik 
olarak bir liste halinde şöyle sırala-
nabilir:
- 1869: Hamidiye Sanayi Mektebi 
(Günümüzdeki yerine 1897’de taşın-
mış olup şimdiki adı Tophane Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’dir )
- 1883: Dâru’l-muallimîn (Erkek Öğ-
retmen Okulu) (Günümüzde Çelebi 
Mehmet Anadolu Lisesi)  
- 1884: Mülkiye İdâdîsi (Mekteb-i 
İdâdî-i Mülkî) (Günümüzde Anadolu 
Erkek Lisesi)
- 1887: Harir Dâru’t-talimi (İpekçilik 
Okulu) (Günümüzde İpekçilik Anado-
lu İmam-Hatip Lisesi)
- 1890: Askerî İdâdiye
- 1891: Ziraat Mektebi (Hudâvendigâr 
Hamîdiye Ziraat Ameliyat Mektebi)
- 1899: Harir Dâru’t-tahsili (Ziraat 
Mektebi bünyesinde)
- 1903: Hadîka-i İrfan
- 1904: Medrese-i Muallimîn
II. Abdülhamid döneminde hizmete 
verilen bu okulların dışında Bursa’da, 
azınlıklar tarafından açılmış birçok 

okul ve özel statüde eğitim verilen bir 
Kız Amerikan Koleji (1877), üç Fran-
sız okulu da vardı.  Bursa kent merke-
zinde rüşdiye sayısı 1903’te 18 iken 
bu sayı 1910’da 22’ye yükselmişti. 
Yine aynı yıl Bursa’da beş idâdîde 
öğrenim sürdürülmekteydi.
Sonuç olarak Osmanlı eğitim-öğre-
tim kurumları içinde sıbyan mek-
teplerinden sonra günümüzdeki 
orta, lise ve üniversite düzeyinde 
bulunan medreseler, devleti ayakta 
tutan temel müesseselerin başında 
geliyordu. Devlet bürokrasisinin ih-
tiyaç duyduğu eğitilmiş personel ile 
özellikle toplumda hukuk ve adaletin 
uygulanmasını sağlayacak kadılar 

tamamen medreselerde yetişiyordu. 
Tanzimat’la birlikte başlayan büyük 
değişimden bütün Osmanlı kurumları 
gibi sıbyan mektepleri ve medreseler 
de payını aldı. 
II. Abdülhamid devrinde bütün coğ-
rafyada olduğu gibi Bursa’da da pek 
çok yenilikler ve gelişmeler yaşanmış 
ve eğitim-öğretim alanında batılı 
esintilerin bir hayli hissedildiği çok 
sayıda okulların açılması sağlanmış-
tır. Ülkenin her tarafına yayılan ve 
adeta bir eğitim-öğretim kalkınma 
hamlesini hayata geçiren II. Abdülha-
mid, Bursa’ya kazandırdığı her düzey-
den okullar ile adı hayırla anılmayı 
hak edecek izler bırakmıştır.

Erkek Lisesi’nin bahçesinde açılan ilk Bursa müzesi:  “Bursa Müze-ı Hümayunu,” 
Foto: Papazyan Biraderler (IRCICA arşivinden)

Askerî Lise’nin açılış töreni. Foto: Papazyan Bıraderler, 1891 (IRCICA arşivinden)



Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa

Ekrem Hayri Peker

ve 93 mühacirlerinin Hüdâvendigâr Vilayetine yerleştirilmesi

Ahmet Vefik Paşa için çağ-
daşlarından bir yönetici 
kendisini elmasa benzeterek 
şunları söylemiştir, “Paşa, 

değirmen taşı büyüklüğünde elmastır. 
Ne parmağa takılır, ne de değirmende 
kullanılır”. 
Ahmet Vefik Paşa, çok renkli ve çok 
yönlü bir kişiydi. Osmanlı İmpara-
torluğuna büyük hizmetleri dokun-
muştur. Kendisinden yeterince yarar-
lanılmamıştır. Yaptığı çalışmalardan 
sadece tiyatro konusunda yaptığı 
çalışmalarla hatırlanmaktadır. 
Türkçülük hareketinin öncülerin-
dendir. İki defa Maarif Nazırlığı yaptı. 
Bursa valiliği sırasında bu kentte 
bir tiyatro yaptırmakla ün kazanmış 
ve ismi Bursa ile özdeşleşmiştir. 93 
Harbi göçmenlerini Hüdâvendigâr 
vilayetine başarıyla yerleştirmiştir.
3 Temmuz 1823’de İstanbul’da doğ-
du. Hariciye Nezareti memurlarından 
Ruhittin Efendi’nin oğludur. 1831 
yılında İstanbul’da başladığı eğitimi-
ni, babasının görevi nedeniyle gittiği 
Paris’te Saint Louis Lisesi’nde tamam-
ladı. Paris’te bulunduğu süre içinde 
Fransızcayı anadili gibi öğrendi ve 
1837’de yurda döndüğünde tercüme 
odasında çalıştı. 1840’da elçilik kâtibi 
göreviyle Londra’ya gitti ve İngilizce 
öğrendi.
Başmütercim olarak tercüme oda-

sında görev aldı ve Devlet Salnamesi 
hazırlanmasında görevlendirildi. 
1849 yılında Macaristan mültecileri 
olayını çözmek için görevlendirildi. 
Olağanüstü yetkilerle Memleke-
teyn’de komiser vekili olarak görev-
lendirildi.
1851’de pek çok konudaki derin bilgi-
si nedeniyle, yeni kurulan Encümen-i 
Daniş adlı bilim kuruluna üye seçildi 
ve bu üyeliğin gerektirdiği çalışmala-
rın içinde yer aldı.
Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 
Tahran'a elçi olarak atanarak Fars 
dilini ve İran tarihinin kökenlerini 
öğrendi. Elçilik binalarına bayrak 
asma âdetini getiren, Tahran'da elçi 
iken elçilik binasını Osmanlı Devleti 
toprağı olarak ilan edip bayrak çekti-
ren Ahmet Vefik Paşa olmuştur.
Küçük yaşlardan beri kendisini ko-
ruyan Reşit Paşa’nın Abdülmecit’e 
sadrazam olması ile önemli görevlere 
getirilen Ahmet Vefik Paşa, “Mec-
lis-i Valay-i Ahkam-ı Adliye” üyeliği 
(1855), “Deavi Nazırlığı” (1857), 

Paris elçiliği (1860) yaptı. Paris bü-
yükelçiliği sırasında III. Napolyon ile 
aralarında yaşanan gerilim, fıkralara 
konu oldu.
Paris sefaretinden İstanbul’a döndük-
ten sonra 1862’de Darülfünun’da Hik-
met-i Tarih (Tarih Felsefesi) hocası, 
aynı sene içinde Bursa’da Evkaf Nâzırı 
oldu.
Darülfünun hocalığı sırasında “Şece-
re-i Türkiye”’ (Türklerin soy kütüğü) 
adlı eseri Çağatay Türkçesi’nden İs-
tanbul Türkçesi’ne çevirdi; Türklerin 
tarihinin Osmanlı tarihi ile başlama-
dığını savundu. Ayrıca “Lehçe-i Osma-
ni” (Osmanlı lehçesi) ve Türk Lugati 
hazırlayarak değişik Türk lehçeleri-
nin varlığını gösterdi.
29 Mayıs 1862 tarihinde Padişah Ab-
dülaziz tarafından Divan-ı Muhasebat 
Reisliğine tayin edilen Ahmet Vefik 
Paşa bugünkü adıyla Sayıştay’ın ilk 
başkanlığını yapmıştır. 1864 yılında 
halkın şikâyetleri üzerine Bursa’daki 
görevinden alınarak yıllarca resmi bir 
görev verilmedi, bu süre içinde Türk 
tarih ve edebiyatına yeni eserler ve 
tercümeler kazandırdı. 
İlk Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında İs-
tanbul vekili olarak yer aldı ve baş-
kanlığı üstlendi. Başkanlığı sırasında, 
Arap milletvekillerine “Türkçe öğren-
meye başlayın” demesiyle ünlüdür.
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18 Mart 1877’de çalışmalarına başla-
yan ilk Meclis-i Mebusan’ın İstanbul 
üyesi olarak seçilen Vefik Paşa, Mebu-
san’ın başkanlığını yaptı. Oturumları 
diktatörce idare ettiği yolunda eleşti-
rilere uğradı. Meclisin tatil edilmesin-
de katkısı vardır.
1878’de tekrar Maarif Nazırı, daha 
sonra da sadrazam oldu ve yüzyıllar-
dır kullanılan “sadrazam” sözcüğünü 
“başvekil” olarak değiştirdi. Bu gö-
reve geldiği sırada imparatorluk, 93 
Harbi’nden yenik çıkmıştı. Rusya ile 
yapılan ağır anlaşma koşullarını ha-
fifletmek için çalıştı ve donanmanın 
teslimini önledi. Abdülhamit’i hal 
edeceği yönündeki bir jurnal nede-
niyle 18 Nisan 1878’de görevinden 
azledildi.

İlk valiliği
Ahmet Vefik 1862’de Darulfünun’da 
Tarih Felsefesi hocalığına başlamış-
ken, Anadolu Sağ Kol Müfettişliği’ne 
atandı. Bu teftiş bölgesi, Hüdâven-
digar Vilayetiyle başlıyordu. Kentin 
halini gören Paşa, burada kalarak 
Osmanlı eserlerini ayağa kaldırmaya 
çalıştı. 
1855 yılında yaşanan deprem kente 
ayakta kalmış taş bina bırakmamış-
tı. Sultan Abdülmecit (1823-1861), 
Osman Gazi ve sonra Orhan Gazi’nin 
gömüldüğü ve depremde büyük 
gören hasar Saint Elie Manastırının 
yerine iki ayrı türbe yaptırmış, ayrıca 
Ulucami ve Emirsultan camisini tamir 
ettirmiştir.
Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa ile ilişkisi 
1864’te başlar. Rumeli ve Anadolu’da 
yolsuzlukları incelemek üzere oluştu-
rulan Denetleme Kurulu’na Anadolu 

Sağ Kol Müfettişi olarak atanır. Yetki 
alanı Kocaeli, Bursa, Biga, Balıke-
sir’den Antalya’ya kadar uzanır. Bursa 
ve anıtları 1855’teki büyük depremde 
çok zarar görmüş ve o günden beri 
onarım görmemiştir. Paşa Bursa’nın 
o halini görünce daha ileri gitmez ve 
devletin ilk payitahtını harap halin-
den kurtarmayı “millî izzet-i nefs” 
sayarak Bursa’yı bayındır kılmak için 
çalıştı. Dolambaçlı yollara boğulmuş 
şehri, düzgün ve dikey kesişen yollar 
açarak ferahlatmayı ileri belediyecilik 
hizmeti olarak gördü. Hastane yapımı 
başlattı.
Müftü Suları’ndan iki yüz yıl sonra, 
görevinden dolayı Müfettiş Suyu 
denecek menba sularını dağlardan 
indirdi. Bataklıkları kuruttu. Tarihi 
eserleri kurtarmayı amaçladı.
Bu, Türkiye’de o yılların anlayışı bakı-
mından bir ilktir. Avrupa şehirlerinde 
gördüğü bayındırlık ve korumacılık 
anlayışını memlekete getirilmesi ha-
reketidir. Bu hizmetlerini valiliğinde 
de sürdürecektir. Zelzeleden kubbesi 
çatlamış Yeşil Cami’yi, çinileri dökü-
len Yeşil Türbe’yi onarttı; Osman ve 
Orhan türbelerinin çevresini açtırttı. 
Bakımsız Ulu Cami’yi, daha birçok 
tarihi eseri viranelikten kurtardı. 
Muradiye’yi, özellikle Cem Sultan 
Türbesi’ni Fransız seramikçisi mimar 
Leon Parvillée(1830-1885 ) eliyle 
gün ışığına çıkarttı. 
Köklü girişimleri birçoklarının men-
faatine dokunduğundan, hakkında 
dedikodular çıkartıldı. Cevdet Paşa 
Maruzat’ta: “Vefik Efendi Bursa’da 
saplanıp kaldı Hüküm-i karakuşî ile 
vaki icraatından dolayı halkın şikâyâtı 
ayyuka çıktı. Kendi mariz iken başka 

hastayı tedaviye kalkışan tabibe ben-
zeyen müfettişin icraatını teftiş için 
de bir müfettiş gönderilmesine mec-
buriyet hâsıl oldu” diyor.
1864’te Bursa halkının şikâyeti üzeri-
ne, görevinden uzaklaştırıldı. Paşa’nın 
asıl Bursa Valiliği, 1879-82 Yılları 
arasındadır.

İkinci Bursa valiliği
1879-1882 yılları rasında Bursa valisi 
olarak görev yaptı ve bayındırlık işle-
rine girişti.
Yine bu valiliği döneminde, dep-
remden zarar görmüş birçok önemli 
anıtın restorasyonunu yaptırdı. 1855 
depreminden sonra kentte yapılan 
camilerde kubbe değil, çatı tercih 
edilmiştir.
Yaptırdığı tiyatro binasında çevir-
diği Molière eserlerinin sahneye 
konulmasını sağladı. İstanbul’da 
yıktırılan Gedikpaşa Tiyatrosu’nun 
oyuncularını himayesine alarak Bur-
sa’ya getirtti; sahnelenecek oyunların 
dekorundan provalarına kadar her 
şeyiyle ilgilendi. Ahmet Vefik Paşa’nın 
kurduğu bu tiyatro, İstanbul dışında 
Anadolu’da kurulan ilk tiyatrodur. 15 
Eylül 1879’da ilk oyun olarak paşanın 
Moliere’den dilimize uyarladığı “Me-
raki” piyesi oynanmıştır
Ahmet Vefik Paşa, Moliere’i Türk 
edebiyatına kazandıran isim olarak 
edebiyat tarihimize geçmiştir.
4 Şubat 1879’da Bursa Valiliği’ne 
atandı. Müfettişlikte başlattığı imar 
çalışmalarını sürdürdü. İpekçiliği ge-
liştirmek, gülcülük ve gülyağı sanayi, 
pirinç tarımı; harap mektepleri onart-
mak, kız çocukları da dâhil bütün 
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Bursa Gureba Hastanesi (IRCICA arşivinden)



Yazar Adı

çocuklar için zorunlu öğretim, İnegöl 
Çitli Maden Suyu işletmesi, Bursa 
Vakıf Hastanesi, İstanbul’dan gelen 
oyunculara her yıl 9 ay boyunca haf-
tada üçer temsil verdirmek, gelirinin 
bir kısmını hastaneye ayırmak…
3 yıl 8 ay sonra 16 Ekim 1882’de 
hakkındaki şikâyetler üzerine Bursa 
Valiliği’nden azledildi. Hakkındaki 
şikâyetlerden bazıları şunlardır; Ka-
nunlara uymamak, çarşıdan geçerken 
işine ara verip saygı göstermeyen 
nalbandı hapsettirmek, çıra pazarın-
da pazarcı İsmail’in satmak istediği 
bir yük üzümü ahaliye yağma ettirip 
bağcıyı iki gün tutuklatmak, köylüleri 
10 ayı öldürme angaryasına koşmak, 
merhum miralay Süleyman Bey’in evi 
önüne duvar ördürmek, yaptırdığı 
arabanın bedelinin sadece dörtte 
birini ödemek, Kız Mektebi Muallimi 
İbrahim Efendi’yi aktrislere hoca ta-
yin etmek, tiyatroya mahsus 19 piyesi 
resmi ruhsat almadan Bursa Matba-
asında bastırmak, muhacirleri uygun 
yerler varken kabristana iskân etmek, 
mezarlıkların bir kısmına hastane, 
kahvehane, gazino yaptırmak, yol 
açmak bahanesiyle birçok fukaranın 
evini yıktırıp bedelini ödememek… 
Azlini, Maliye Nâzırı’nın istediği pa-
rayı göndermeyeceğini “Para denen 
p… bu vilayette yok!” içerikli telgrafı 
çabuklaştırdı denirse de böyle bir 
telgraf acaba çekilmiş midir, kesin 

değildir.
1855 yılında meydana gelen dep-
remde yıkılmamış, hasar görmemiş 
cami, medrese, hamam, türbe ve taş 
bina kalmamıştır denilse yeridir. Ka-
palıçarşının büyük bir kısmı yıkılan 
kubbeler yüzünden uzun süre yeni 
yapılan camilerde kubbe değil,  çatı 
yapılmıştır.
Ahmet Vefik Paşa’nın şehrin ve şe-
hirdeki ticari hayatın canlanması için 
kapalı çarşının yıkılan bölümünü 
ayağa kaldırdı. Bu kısımda ahşap yapı 
malzemesi kullanıldı. Bu bölümde 
1958 yılında çıkan yangın çabucak 
yayıldı.
1855 yılında yıkılan ibadethaneleri 
ayağa kaldıran en önemli kurum 
Bursa eski Eserleri Sevenler Kurumu 
oldu. Kurum, rahmetli Kazım Bay-
kal’ın önderliğinde mülkiyeti vakıflar 
Bölge Müdürlüğü’ne ait 88 cami, 3 
medrese, 1 muallimhane, 10 türbe, 7 
mezar, 10 mezarlık, 3 hamam, 6 çeş-
meyi ayağa kaldırmıştır.

Bursa’ya yerleştirilen  
93 Harbi muhacirleri ve 
Kafkas göçmenleri 
Bugün Bursa’nın Altıparmak Cadde-
si’ni bir hat kabul edersek, Bu hattın 
altında kalan Rusçuk, Çırpan, Hoca 
Hasan, İntizam, Kiremitçi, Yıldırım, 
Şükraniye, Davut Kadı, Araba Yatağı 
mahalleleri Balkanlardan gelen mu-
hacirlerin yerleştirildikleri alanlar 
olmuştur. 
Ahmet Vefik Paşa, ayrıca Kazan’dan 
gelenleri Mollaarap, Kırım’dan ge-
lenleri Alacahırka'ya yerleştirmiştir. 
Ayrıca,  Batum ve Kafkasya’dan gelen 
Türk ve Gürcüler Yıldırım semtlerine 
yerleştirilmiştir. Bursa merkezindeki 
Vefikiye, Mecidiye, Şükraniye, Dua-
çınarı, Selimiye, İclaliye ve Babadağ 
mahalleleri Rumeli’nden gelen 93 
muhacirleri tarafından kurulmuştur. 

Bursa’nın İlçelerindeki  
Kafkas Yerleşimleri
Ahmet Vefik Paşa Bursa’da ikinci kez 
valilik yaparken, çok sayıda Yörük 
ailesi konar-göçer yaşıyordu. Paşa, 
Yörüklere haber göndererek “Bu-
lundukları yere yerleşmelerini, aksi 
takdirde kışlak ve yaylaklarını kaybe-
deceklerini” bildirdi. Bunun üzerine 
Yörükler bulundukları yerlerde köy 
kurdular. Yörüklerin arasında adı; 

“Kor Paşa, Çadır yıkan Paşa” olarak 
kaldı.

Karacabey:
1881’de Çerkes göçmenler Akça 
Sığırlık-Ekmekçi, Haydar, Canbaz ve 
Arap Çiftliği’ne yerleştirilmiştir. 
1883’te iki kafile halinde gelen Ba-
tumlu Gürcü göçmen kafilelerden biri 
Yalova’ya diğerleri bugünkü Teşvikiye 
köyüne yerleştirilmiştir. Yalova’ya çok 
sayıda Dağıstanlı göçmen de yerleşti-
rilmiştir. 

İnegöl:
1887 Abazalar Mezit, Kestanealan, 
Osmaniye, Rüştiye ve Sultaniye 
köylerine; Çerkesler Güneykestane, 
Hacıkara, Boğazköy, Fındıcak, köyle-
rine yerleştirilmişlerdir. Koşuboğazı 
köyüne Dağıstanlılar yerleştirilmiştir. 
Bölgeye göç eden Gürcüler İçin başta 
Hayriye köyü olmak üzere 16 köy 
kurulmuştur.

Orhangazi (Pazarköy):
1900 yılında 128 hane Dağıstan göç-
meni yerleştirilmiştir. 

Kirmasti 
Mustafakemalpaşa:
Güvem-Soğucak-Kadirçeşme-Kazo-
ca-Boğazköy (Eskimezarlık)-Koşu-
boğazı-Karaorman-Döllük-Derekadı  
-Çardakbelen-Fındıcak-Güllüce. 

Yenişehir:
Yenişehir’deki tek Çerkes köyü Çerkes 
Kavaklı’dır. 
Bursa üzerine çok sayıda araştırma 
kitabı yayınlayan Raif Kaplanoğlu ve 
Ozan Kaplanoğlu’nun beraber yazdık-
ları Bursa’nın Göç Tarihi adlı kitabı-
nın 14. sayfasında; “… Belgelerde Kaf-
kas (Çerkes) göçmeni olarak geçen 
birçok köyün bugün yerli ve Rumeli 
göçmeni olduğu gözlenmiştir”.
Bursa’ya yerleşen Çerkesler kısa 
zamanda topluma uyum gösterirler. 
Çoğu Türkçeyi öğrendiler ve okullara 
gittiler. Önce İstanbul’da, sonra Bur-
sa’da dayanışma için dernek kurdular.
***
Tekrar başvekil atandı ama 3 gün 
sonra görevden alındı. Cumhuriyetçi 
olduğuna dair saraya verilen bir jur-
nal sonucu Padişah Abdülhamit'in bu 
kararı verdiği söylenir. Ahmet Vefik 
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Paşa, bu olaydan sonra ölümüne ka-
dar Rumelihisarı’ndaki evinde ilmi ve 
edebi çalışmalar yaptı. Oluşturduğu 
kütüphane, “İstanbul’un en zengin 
kütüphanesi” olarak tanındı. Türkçü 
bir anlayışa sahiptir. Türkçülük konu-
sunda aydınlara rol model olmuştur.
İlk Türkçe sözlüklerden biri olan 
Lehçe-i Osmani'yi hazırlayan, Türk 
tarihinin Osmanlı ile başlamadığını 
gündeme getiren ve savunan Ahmet 
Vefik Paşa, bazılarına göre Osmanlı 
Türkleri’nin ilk Türkçüsüdür. Fezle-
ke-i Tarih-i Osmani (Kısa Osmanlı 
Tarihi) ve Hikmet-i Tarih (Tarih Felse-
fesi) adlı tarih eserleri vardır. Şecere-i 
Türki isimli eseri Çağatay Türkçesi’n-
den Osmanlı Türkçesi’ne çevirmiştir.
*Dil ve tarih alanlarına ilişkin eserler 
de kaleme almıştır.
*İlk adapte çalışması Zor Nikâh adlı 
eserdir. Zor Nikâh, edebiyatımızdaki 
ilk tiyatro çevirisidir.
*İlk çevirisi Yusuf Kamil Paşa tarafın-
dan yapılan Telemak adlı eseri daha 
sade ve edebi bir dille Türkçe'ye yeni-
den kazandırmıştır.

2 Nisan 1891’de İstanbul’da ölmüş-
tür, mezarı Rumelihisarı mezarlığın-
dadır.

Ahmet Vefik Paşa’nın  
Eserleri:
Lehçe-i Osmanî: Türkçeden Türk-
çeye ilk sözlük çalışmasıdır. Sözcük-
lerin aynı zamanda farklı ağızlardaki 
karşılıklarına da yer verilmiştir. 
Kullanımda olan yabancı sözcükler ve 
yerli sözcükler ayrı bölümler halinde 
derlenmiştir.
Şecere-i Türk Çevirisi: Çağatay 
Türkçesi ile Ebu’I Gazi Bahadır Han 
tarafından kaleme alınmış olan 
Şecere-i Türk adlı eseri Çağatay 
Türkçesinden Osmanlı Türkçesine 
aktarmıştır.
Müntehabat-ı Durûb-ı Emsâl: Şina-
si’nin başlattığı atasözleri derleme ça-
lışmasının daha sistematik ve hacimli 
halidir.
Fezleke-i Tarih-i Osmanî: Bu eser, 
kültür ve eğitim tarihimiz açısından 
oldukça önemlidir. Rüştiyelerde Os-
manlı tarihi derslerinde okutulmak 
üzere hazırlanmış ilk ders kitabıdır.

KAYNAKÇA
-Danişmend, İsmail Hami, Hayrullah 
Efendi’nin gördüğü üç Bursa ( Yapı 
Kredi Bankası Bursa Şubesi’nin açılı; 
hatırası olarak, Doğan Kardeş Yayın-
ları A.Ş. basımevinde Vedat Nedim 
TOR Şevket RADO tarafından hazır-
lanmış). İstanbul- 04. Haziran 1948
-Günaydın, Nurşen-Kaplanoğlu, Raif, 
Seyahatnamelerde Bursa-2000, Tica-
ret Borsası Yayını
- Ortaylı, İlber, (2016), İmparatorlu-
ğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul-Timaş 
Yayınevi
-Vikipedia
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Uludağ eteklerinde (bugünkü Teleferık Semtiınde) bulunan Teferrüc bölgesınde Şeyh Sabit 
Efendi tarafından “93 muhacirlerine” (1877-78 Osmanlı-Rus savaşı muhacirleri) bağışla-
nan arazide yaptırılan Rıfkiye Mahallesi’nden bir köşe. 1890-1892 (IRCICA arşivinden)
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Bir Bursa akşamının tek eğlen-
cesi, Setbaşı bahçelerindeki 
uzamış ikindi uykuları değil-
dir. En büyük ve en sıradışı 

olayı sona sakladım. Tiyatrodan bah-
setmek istiyorum.” 
Bu ifade Edmond Dutemple’in 1883 
yılında yayımladığı Türkiye’nin Asya 
Kesiminde/Anadolu’ya Seyahat Not-
ları adlı kitabında geçer. 1880 yılında 
Fransız Konsolos Vekili olarak Bur-
sa’ya gelir. Bursa’da tiyatroyla kar-
şılaşmasını “sıradışı” olarak niteler. 
(Dutemple:20). 

Açılış 
1877-1878 yıllarında yapılan Osman-
lı-Rus savaşında Edirne’nin Rusların 
eline geçmesinin sonucu sadece top-
rak kaybı değildir. İstanbul’da Güllü 
Agop’un idaresinde faaliyet gösteren 
Osmanlı Tiyatrosu’ndan bir grup 
ayrılarak Edirne’ye gider. Bölünme 
Tomas Fasulyeciyan ile Güllü Agop 
arasındaki problemlerin su yüzüne 
çıkmasına neden olur. 1878 yılında 
Fasulyeciyan Osmanlı Tiyatrosu’ndan 
ayrılarak kumpanyasını kurar. Türkçe 
oyun sahneleme imtiyazı on yıllığına 

(1870-1880) Güllü Agop’a verildiği 
için Fasulyeciyan İstanbul’da oyun 
sahneleme imkânı bulamaz. Mecbu-
ren Bursa’ya turne yapar (Sevengil, 
1961:102).  
Kumpanyanın Bursa’ya hangi tarihte 
geldiğiyle ilgili kesin bilgi yoktur. 
1879 yılının Şubat ile Haziran ayları 
arasında bir gündür. İşte “o gün” Me-
lek-zat bahçesinde Moliere’in Meraki 
ve Zor Nikâhı oyunları sahnelenir. 
Ahmet Fehim anılarında ertesi günü 
de anlatır: 
“Ertesi gün Paşa, kumpanya direktörü-
nü çağırdı:
-Burada kalınız, size bir tiyatro yapa-
yım, dedi…
 İki ay içinde sıkı bir çalışmadan sonra 
salonlarıyla, localarıyla eksiksiz, ku-
sursuz bir tiyatro binası vücuda getire-
rek şöyle dedi:

-Burada oynayacak, kira vermeyecek-
siniz. Yalnız senede iki defa Gureba 
hastanesi yararına oyun oynayacaksı-
nız. İşte bu kadar! (Ahmet Fehim:7-8) 
Tiyatro “iki ay içinde” inşa edilir. Peki 
ne zaman açıldı? Tercüman-ı Hakikat 
gazetesinin 28 Ramazan 1296 (15 
Eylül 1879) tarihli 376. sayında tiyat-
ronun açıldığı “haberi” yer alır. Refik 
Ahmet Sevengil kitabında Eylül ayının 
başlarında der (Sevengil, 1961: 123). 
Ramazan ayının başlangıcı 1 Rama-
zan 1296’dur (19 Ağustos 1879). Bul-
gar araştırmacı Nikola Naçov 29 Ma-
yıs-12 Eylül 1879 tarihleri arasında 
Bursa’yı ziyaret eder ve günlük tutar. 
Daha sonra da günlüğüne ek bölüm 
yazar. Günlük bölümünde değil ama 
ek yazdığı bölümde Bursa’da tiyatro 
olduğundan bahseder (1934/2009: 
59). Tiyatro Ağustos ayında açıldığına 
göre ilk oyunun sahnelediği “o gün” 

Bursa’da ilk tiyatronun 
sıradışı hikâyesi

(1879-1916) 

Uğur Ozan Özen / Tiyatro Tarihi Araştırmacısı

İlk oyunun sahnelendiği yer kaynaklarda Melek-zat 
bahçesi olarak geçer. Yani açık havada sahnelenmiş. 
Bu bahçenin yeriyle ilgili kesin bilgi yok...
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Haziran ayındadır. Kaç gün oyun sah-
nelenir? Bir veya birkaç gün. Ancak 
kesin olarak şu gün diyemiyorum. 
İlk oyunun sahnelendiği yer kaynak-
larda Melek-zat bahçesi olarak geçer. 
Yani açık havada sahnelenmiş. Bu 
bahçenin yeriyle ilgili elimde kesin 
bilgi yok. Adnan Ergeneli anılarında 
1923 yılında Setbaşı’nda bir bah-
çeden bahseder: “Setbaşı semtinde 
küçük sahnesi olan bir bahçede” (Er-
geneli, 1993:181). 
Sinan Çuluk, Kumpanya Direktörü To-
mas Fasulyeciyan ile yapılan mukave-
leyi ve tiyatronun biletlerini Paşa’nın 
soruşturma dosyasında bulur. Hem 
Türkçe hem de Ermenice biletler ba-
sılır. Biletlerin üzerinde “Temâşâhâ-
ne-i Osmanî” yani Osmanlı Tiyatrosu, 
hemen altında ise “Fasulyeciyan 
Efendinin Nezaretinde” yazmaktadır. 
Biletlerin üzerinde herhangi bir tarih 
yoktur. Rakamsız olan yer numarasız 
sarı renkli bilet 6 kuruş, rakamlı olan 
yer numaralı sarı bilet 12 kuruş, yeşil 
bilet ise 10 kuruş olarak ücret belir-
lenmiştir (Çuluk:13-6).
Dutemple tiyatronun dışını tarif eder: 
“Hükümet sarayının karşısında, soka-
ğın öte yanında, üzerinde dişbudak 
ağacından yapılmış bir korkuluk bulu-
nan alçak bir duvarın arkasında beyaz 
cephesi üçgen bir alınlıkla sonlanan 
yarı taş yarı tahtadan yapılmış küçük 
bir bina bulunur. Bu Bursa tiyatrosu-
dur.” (Dutemple, 2008:20) Alıntıladı-
ğım paragraftaki iki kelimeye dikkat 
ettiniz mi? “Korkuluk” ve “Yarı taş 
yarı tahtadan”. Bu iki kelime kenarda 
dursun makalenin sonunda işe ya-
rayacak. Ayrıca Şerafettin Mağmumi 
1895 yılında Bursa’ya gelir. Tiyat-
ronun “Kentin anlatılmaya en şerefli 
yerinde ve Telgrafhane karşısında” 
bulunduğu yazar. Şerafettin Mağmu-
mi belediye tiyatrosu olduğunu belirt-
tikten sonra sözlerini bitirir “Bu taş 
binanın önü parmaklıkla çevrili, mini 
mini bir bahçecik vardır. İçi büyük, 
sahnesi, locaları süslüdür” (Mağmumi, 
2001: 40-1). Bursa gazetesinin 15 
Şubat 1893 tarihli sayısında ise tiyat-
ro binası “zaten zarif ve sevimli olan” 
olarak tarif edilir (Bursa, No: 114, 15 
Şubat 1893).
Dutemple tiyatronun içini de tarif 
eder: “Asya’daki ender tiyatrolardan 
biri olan ve kesinlikle kendine has olan 
Bursa tiyatrosunu yaptırma fikri ona 
aittir. Salonun iç yerleşiminden bah-
setmek istemiyorum; bizim taşradaki 

küçük tiyatrolarımıza benzer: küçük 
localardan oluşmuş iki galeri, tahta sı-
ralardan oluşan bir parter, koltuk ola-
rak iki sıra hasır sandalye. Orkestra, 
şef dahil beş müzisyenden oluşur. Ram-
pa sekiz-on mumdan oluşur; salonun 
aydınlatması gaz lambaları ile yapılır. 
Bütün bunlardan göze batan hiçbir 
şey yoktur.” (Dutemple, 2008:20) 
Bu paragrafta da şu cümleye dikkat 
ettiniz mi? “Bizim taşradaki küçük 
tiyatrolara benzer” Yani “bir tiyatro-
ya” değil, “taşra tiyatrolarına” benzer. 
Meraklı okuyucuya Béatrice’in Paşay-
la ilgili yazdığı makaleyi cümle cümle 
okumasını tavsiye ediyorum (Béat-
rice,1999:94) Dutemple’den yaptığı 
alıntılar ile Dutemple’in yazdıklarının 
farklı olduğunu göreceksiniz.
1987 yılında Ferâizcizâde Mehmet 
Şâkir’in hayatıyla ilgili iki cilt kitap ya-
zan Oğuz Bora, Dutemple’in bilgileri-
ne yenilerini ekler. Bursa’da tiyatroyu 
görüp 1980’li yıllarda 90’lı yaşlarına 
adımını atmış biri ve biri Oğuz Bo-
ra’ya önemli bilgiler vermiş. Yeni bil-
giler şunlardır: “Salon yuvarlak olup 
çevresi de yarı yuvarlak localarla kaplı 
imiş. Locaların üstü de çiçekli kabart-
malarla süslü imiş.” ve “Tiyatronun 
giriş kapısı, o zamanlar ‘Eski Cadde’ 
denilen, daha önce ‘Saray Önü Caddesi 
dedikleri”, bugünkü adı ‘Ünlü Cadde’ 
olan cadde ile Hükümet Binası’nın 
karşısındaki dükkânlar arasında imiş.” 
(Bora, 2. Cilt:66). Yani bugün Atatürk 
Heykelinin karşısındaki Ziraat Banka-
sının bulunduğu alandadır. 
Tomas Fasulyeciyan’ın direktörlü-
ğünü yaptığı kumpanyanın adı: Fa-
sulyeciyan Kumpanyasıdır. Bursa’da 
Osmanlı Tiyatrosu adını alır. Yani adı 
“Bursa Osmanlı Tiyatrosu” değildir. 
Sadece Osmanlı Tiyatrosu’dur. Tercü-
man-ı Hakikat gazetesinde yer alan 
haberde “Bursa’da Osmanlı Tiyat-
rosu’nun” denir (21 Şaban 1298-19 
Temmuz 1881). İstanbul’daki tiyatro-
nun devamı değil, başka bir tiyatro-
dur. “Bursa Osmanlı Tiyatrosu” sözü 
Bursa gazetesinin 114 numaralı 8 
Mart 1893 tarihli sayısında geçer. Bu 
tarihte Osmanlı Tiyatrosu faaliyette 
değildir. 
1882 yılında “Osmanlı Tiyatrosu” 
kapatılır. Tiyatronun kapısına da 
kilit vurulur. 1886 yılında vali Zühtü 
Paşa Islahhane’ye (Hamidiye Sanayi 
Mektebi) yani bugünkü adıyla Bursa 
Tophane Endüstri Meslek Lisesi’ne 
verir. 1890 yılında “sanatsever ve 

1916 yılına ait tiyatronun kiralan-
masıyla ilgili mahkeme kararının ilk 
sayfası (Turan Çalay)

Osmanlı tiyatrosu mukavele

Vilayet Zaptı
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müzik ehli” vali Mahmut Celâlettin 
Paşa tiyatroyu yeniden açar (Bora, 
1. Cilt:74). Musa Ataş 1956 yılında 
Hâkimiyet Milletindir gazetesinde 
yayımlandığı anılarında, “Demir ka-
pısının üstünde eski harflerle ve demir 
levhalardan (Temaşahane) yazılı idi” 
der (Ataş, Hâkimiyet Milletindir, 6 
Ekim 1956). Bursa Tiyatrosu adı sa-
dece oyunların ilânlarında kullanılır. 

Tiyatro yönetimi 
Ahmet Vefik Paşa tiyatro yönetim 
modelini İstanbul’da faaliyet gösteren 
Osmanlı Tiyatrosu’ndan alır. 1872-
1873 sezonunda “Osmanlı Tiyatrosu-
nu İlerletmeye Çalışan Komite” kuru-
lur (Sevengil, 1961:68-73). Bursa’da 
ise bunun bir başka versiyonunu uy-
gular: “Tiyatro Muhipleri Encümeni”. 
Encümen “Fransız Konsolosu, Konso-
loshane tercümanı, Avusturya-Macar 
Konsolosu, Âşar Nazırı Wiesenthal, 

eşrâftan –sonradan paşa olan- Ra-
sim Bey, Şâkir Efendi (Feraizcizade 
Mehmet Şakir) ve Hoca İbrahim Efen-
di’den” oluşur (Ahmet Fehim: 14). Adı 
geçen kişiler tiyatronun yönetimin-
den ve işleyişinden sorumludur.

Para para para  
Tiyatroda çalışanların aldıkları ücret-
ten bahsetmeden olmazdı. Öncelikle 
şunu söylemem lâzım. Osmanlı Tiyat-
rosu günümüzdeki anlamda belediye 
ve devlet tiyatrosu değildir. Ahmet 
Vefik Paşa’nın devletin imkânlarıyla 
kurduğu ve bizzat destek verdiği ti-
yatrodur. Ahmet Fehim bu durumdan 
bir cümlede bahseder: “Trupumuz 
basbayağı bir kumpanya şeklinden 
çıkmış, âdeta resmî bir tiyatro şeklini 
almıştı.” 
Para mevzusuna geleyim. Sözü Ahmet 
Fehim’e bırakıyorum:  
“Bizler maaş alırdık. Benim maaşım 
iki altın lira idi. Yılda dokuz ay oyun 
oynardık. Üç ayımız da tatille geçerdi. 
İlk seneyi hastalıkla geçirdiğim için 
iyi çalışamıyor, tabiatıyla rollerimde 
başarılı olamıyordum. Henüz kendime 
bir ün kazandıramamıştım. Nihayet 
“Merakî” de “Tâmiz Litnetî” rolü im-
dadıma yetişti. Zâten gariptir: Bu rolü 
oynayan herhangi bir aktöre şöhret 
kapıları ardına kadar açılır.
Paşa merhum, beni o gece çok beğen-
miş, hediye olarak da on altın lira gön-
dermişti” (Ahmet Fehim:16)

Sahnelenen oyunlar
Ahmet Vefik Paşa “aşırı tutkun oldu-
ğu” Molière’den 19 oyunu çevirir ve 
uyarlar. Bursa İnebey Yazma ve Bas-
ma Eserler Kütüphanesindeki oyun-
ların 13’ü tek cilt olarak 3653-65 
katalog numarasında bulunmaktadır. 
Oyunlar Bursa matbaasında 500-600 
adet basılır. Tiyatro her ay Moliere’in 
bir oyununu sahneler. Ahmet Fehim 
Tiyatro Muhipleri Encümeni üyesi 
Âşar Nazırı Wiesenthal Efendinin 
çeviri yaptığını ve bu çevirileri Fasul-
yeciyan’a verdiğini söyler. Tiyatroda 
Victor Hugo’dan Hernani, Catarin, 
Hovard ve Angelo Mari Piyer’in oyun-
ları da sahnelenir (Ahmet Fehim: 

15-18-189-190). Küçük İsmail’in 
anılarından öğrendiğime göre, Paşa 
Moliere’den yaptığı çeviri ve uyar-
lamalara ek olarak oyunları yönetir 
(Koşay, 2001:233). Paşa oyunculuk 
hariç tiyatronun her alanında sorum-
luluk alır. Ne diyeyim. Helal olsun. 

Seyirci olmak  
ya da olmamak 
Üstad Refik Ahmet Sevengil Tanzimat 
Tiyatrosu kitabında seyircilerden 
bahsederken ufuk açıcı başlık koyar: 
Seyirci Yetiştirme İşi. 
Bursa’nın tiyatro kültüründe Karagöz, 
Ortaoyunu ve Meddahlık vardır. Pa-
şa’nın yapmaya çalıştığı ise batı tarzı 
tiyatronun temelini atmaktan iba-
rettir. Tahmin edeceğiniz gibi kolay 
değildir. 
Günümüzde Moliere, Shakespeare, 
Brecht veya Çehov’un oyunlarının 
belirli bir seyirci kitlesi vardır. Ancak 
1879 yılında daha hiçbir oyun yazarı-
nın adını duymayan, hayatında “tiyat-
ro salonunda” oyun seyretmeyen kişi 
nasıl seyirci haline getirildi? 
Ahmet Fehim anılarında Bursa’da se-
yircinin nasıl yaratıldığını dile getirir: 
“Bursa ilk zamanlar bu tarz eserleri 
yadırgamış, zevkine varamamıştı. 
Çünkü bir kısmı manzum olan eser-
lerin Bursa gibi bir muhitte hemen 
hazmı kolay olamazdı. Hattâ biz bunu 
bildiğimiz için Paşa’nın etrafı teftişe 
çıkışında melodramları oynamaya 
başlardık. Kendisi de işin farkındaydı. 
Giderken: “Hazır ben yokken pis oyun-
larınıza devâm edin de kurtlarınızı 
dökün” der, gülümserdi.
Sonraları Bursa halkı Paşa’nın eserle-
rinden başkasına ilgi göstermemeye 
başladı. Yalnız kısa olan Molière kome-
dilerine başka taraflardan ufak kome-
diler ilâve ettiğimiz olurdu.” (Ahmet 
Fehim:18)
Paşa valilik görevinden azledildikten 
sonra tiyatroya nasıl seyirci getirtti-
ğiyle ilgili gazetede haber çıkar: 
“Tercüman-ı Hakikat gazetesinin 1309 
sayılı 14 Zilhicce 1299 tarihli nüsha-
sında da Ahmet Vefik Paşa’ya dair bir 
yazı vardır… Paşa on gün evvel Bursa 
Valiliğinden azledilmiş bulunuyordu. 
Tercüman-ı Hakikat gazetesi bu sefer 
Ahmet Vefik Paşanın öteden beri diller-
de dolaşan ve garip sayılan hallerine 
iki tane daha ilâve edildiğini söyler:
1) Halkı cebren tiyatroya sevkediyor-

Osmanlı Tiyatrosu günümüzdeki anlamda belediye 
ve devlet tiyatrosu değildir. Ahmet Vefik Paşa’nın 
devletin imkânlarıyla kurduğu ve bizzat destek ver-
diği tiyatrodur. 

Osmanlı tiyatrosu biletleri
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du.
2) Kendisi el çırparsa halkın 
el çırpmasına müsaade 
ediyordu, kendisi alkışla-
mamış da halktan biri 
piyesi ve sanatkârı alkış-
lanmışsa Paşa o adamı 
alenen tekdir ediyordu; 
bunlar onun garip hal-
lerindendir.” (Sevengil: 
123-24) 
Paşa seyircinin ayağını 
tiyatroya zorla alıştırmış. 
İyi mi yapmış? Hayır. 1879 
yılında 2000’li yılların ilk 
yıllarına kadar tiyatrocular seyirci 
yokluğu problemiyle boğuştu. Bur-
sa’da 1990’lı yıllarda ortaya çıkan 
orta sınıflaşma, 2000’li yılların ikinci 
yarısından itibaren kişileri gerçek 
anlamda tiyatro seyircisi haline ge-
tirdi. Tiyatro seyircisi olmak demek, 
bireysel olarak bilet almak ve daha 
iyi oyun talep etmek demektir. Bugün 
Bursa’da üç ödenekli, on özel, yirmi 
de amatör tiyatro faaliyet göstermek-
tedir. Bursa’ya yapılan turneleri ve 
festival oyunlarını sayarsak sezon 
içinde neredeyse 300 oyun sahnelen-
mektedir.  

Soluk birer hayâl 
Ahmet Vefik Paşa 3 Şubat 1879’da 
başladığı valilik görevinden 16 Ekim 
1882’de azledilir. Soruşturmayı yöne-
ten İstinaf Mahkemesi Hukuk bölümü 
üyesi Avlonyalı Ferit Paşa’dır. Oyun-
ların haftada kaç kere sahnelendiğin-
den tutun, tiyatroya kimlerin seyirci 
olarak geldiğine kadar on üç madde-
lik rapor hazırlanır. On ve on birinci 
maddeleri tiyatro ile ilgilidir: 
“10. Valiliğe tâyininden azline kadar 
tiyatroya hasrı meşağıl ederek İstan-

buldan Fasulyeciyan 
namında birinin 

idaresinde 
olarak celb 
etdiği bir 
kumpanya 
üç sene, 
haftada 
üç gece 
oyna-
makda 

olub vilâyet 
matbaasında 

basdırılan biletler 
birkaç zabtiye çavuşu 

marifetiyle ehaliye sekiz bin 
kuruşa baliğ olduğunu kumpanyanın 
direktörü söylemiştir. Sıfatı hükûmete 
yakışmıyacak suretde piyeslerin pro-
vasında bizzat bulunmuşdur. Zabti-
yeler marifetiyle bir takım fahişelere 
bilet verecek ve fahişeleri tiyatroya 
celb etdirecek kadar bilet satdırarak 
halkı ızrar etdiği gibi zabtiyelereden 
teşkil edilen bir müzıka takımını ti-
yatroya tahsis eylemiştir. Bilet almak 
istemiyenleri muhtelif suretlerle ızrar 
eylemişdir. Haftanın birkaç gecesini 
kadınlara tahsis etmiş ve onların ara-
sına fahişeleri de sokmuşdur.
11. Cehl içinde pûyan olan ehaliye 
maarifi neşr edeceği yerde tiyatronun 
idaresine hasrı gayret etmişdir. Mek-
tebi inas muallimi İbrahim Efendi’yi 
aktrislere hoca tâyin ederek onun 
hakkında halkın nefretine celbe ve 
bir takım kızların mektebe devam 
etmemesine bâdi olmuşdur. Tiyatroya 
mahsus on dokuz piyesi, ruhsatı res-
miye almaksızın Bursa matbaasında 
basdırmış ve bundan dolayı matbaaya 
yirmi bin kuruş borcu kalmıştır.” (İb-
nülemin:685-90)
Paşa azledildikten itibaren tiyatroda 
oyun sahnelenmesine ve tiyatrocula-

rın Bursa’dan ayrılmalarına 
da izin verilmez. Paşa 30 

Kasım 1882’de Sadrazam 
olduktan sonra tiyat-
rocuların Bursa’dan 
gitmelerine izin verilir. 
Ahmet Fehim o günleri 
anlatır: “Biz, bu vaziyet 
karşısında Bursa’da 
Paşa’nın aleyhtarları 
arasında sarılmış bir 

kafile gibi kalmıştık. Bize 
oyun oynatmadılar, bir 

yere de koyvermediler… Ni-
hayet Paşa Sadrâzam olunca 

biz de kalktık, olduğumuz gibi Fili-
be’ye geçtik.” (Ahmet Fehim:19). Paşa 
2 Aralık 1882’de son görevinden de 
azledilir. Kendisine hiçbir görev veril-
mez (Ediz, s. 13-14)  3 Aralık 1882’de 
tiyatronun kapısına asma kilit takılır. 
(Bora, 1.Cilt:73).
Bölümü bitirirken oyunculardan kısa-
ca bahsetmek istiyorum.  
 Osmanlı Tiyatrosunda üç yıl boyun-
ca 12’si erkek, 8’i kadın 20 oyuncu 
çalışır. Oyuncuların hepsi birlikte 
Bursa’ya gelmez. İhtiyaç oldukça gelir. 
Makale çok uzayacağı için oyuncu-
larla ilgili tek tek bilgi vermiyorum. 
Oyuncu adlarının yanında parantez 
içinde bilgi bulabileceğiniz kaynağı 
yazacağım. Erkekler: Tovmas Fasul-
yeciyan (Şarasan:72-3; Ahmet Fehim: 
17-165-185-8), Dikran Tosbatyan 
(Ahmet Fehim:185), Tavit Tıryants 
(Şarasan:85; Ahmet Fehim:186), Ça-
nikyan, Holasyan (Koşay:233;Sekizin-
ci:16), Rupen Binemeciyan (Ahmet 
Fehim:188), Harutyun Aleksanyan 
(Şarasan:171-2). Aleksanyan Bursa’da 
doğan tek Ermeni oyuncudur. Çengi-
ler köyünde doğar. Köyün günümüz-
deki adı Sugören’dir. Ahmet Fehim, 
Küçük İsmail, Küçük Hüseyin, Pozant, 
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(Muhacir) Raşit Efendi (Koşay:233).
 Kadınlar: Bayzar Fasulyeciyan, Taku-
hi Hiranuş, Mari Nıvart, Koharik Şirin-
yan, Virjinyan, Zağakıyan, Viktor, Sofi 
Hanımlar (Ahmet Fehim:13). 

1890 Yılı ve sonrası 
Tiyatro 1890 yılının Ekim ayında 
yeniden açılır. Kel Hasan Efendi’nin 
Hayalhâne-i Osmanî kumpanyası 
Bigünah Kadın yahut Duvarcılar adlı 
oyununu sahneler. Oyuncular ise: 
Agâh, Fahri, Kâmil, Hasan Hakkı, Ah-
met, Âli, İlyas, Dikran, Karabet Efendi-
lerle, Bayzar, Virjin, Luzika Hanımlar-
dır. (And,1972:223 ve dipnot 131)
Kâmil Kepecioğlu Bursa Kütüğü’nün 
3. Cildinde, 
1891 yılında ise 
Mercan Ağanın 
tiyatroya bekçi 
olduğunu yazar: 
“Elinde kocaman 
bir sopası ve 
ayaklarında sa-
laporyaya benzeyen pabuçları vardı” 
(Kepecioğlu:187).
İki sene sonra Aralık 1892’de Alek-
sanyan Efendi yönetimindeki Osmanlı 
Dram Kumpanyası Nedâmet-i Hakiki-
ye, Çileli Kadın, Bir Kadının On Senelik 
Hayatı dramları sahneler. Kumpanya 
gazetede “icrada göstermiş oldukları 
iktidar ve maharet” denilerek övülür 
(Bursa, No: 101, 7 Kânunuevvel 1308-
19 Aralık 1892 ve bkz. Bora:75).
1893 yılının Ocak ayında Osmanlı 
Dram Kumpanyası Cuma ve Pazar 
günleri Altın İfritleri ve Lâ Dam O 
Kamayla dramlarını sahneler. Gazete-
de çıkan haberde tiyatrocular, “tema-
şakârînin bildefaat alkışlarına mazhar 
olmuşlardır” denilerek övülür. Oyun-
lar “kâmil maharetle” denilerek takdir 
edilir (Bursa, No: 104, 28 Kânunevvel 
1308-9 Ocak 1893). Şubat ayında ise 
yine Aleksanyan Efendi Kumpanyası 
Bursa’ya turne yapar. Simon İle Mari, 
Paris Fukarası dramları sahnelenir. 
Mart ayında 1879 yılından beri ilk 
kez tiyatroda değişiklik yapılır: “Bur-
sa Tiyatro binası genişletilerek locala-
ra 4 yeni loca eklenmiş, yeni perdeler 
çizdirilerek yaptırılmış, tiyatro bina-
sının içi süslenmiştir.” (Bursa, Nr.114, 
8 Mart 1893, Nr.114, s. 4 ve bkz. 
Bora:75). Kasım ayında ise Mardiros 
Minakyan Kumpanyası Alicenap Ami-
ral ve Faron Cinayeti oyunlarını Bursa 
Tiyatrosu’nda iki gece sahneler. Kum-

panya Cuma ve Pazar geceleri Paris 
Paçavraçıları ve Bîgünah Kızcağız 
dramlarını sahneler (Bursa, No: 102, 
Aralık 1893 ve bkz. Bora:74-77).  
1894 yılında Komik Hasan Efendi’nin 
Hayalhâne-i Osmanî’si Kumpanyası 
Sahte Dilenci, Salıncak Cezası, Hayır 
Nasihat oyunlarını, Çinli Kız yahut 
Niya operetini sahneler (Bora:75-76).
1895-1896 ve 1897 yıllarında hangi 
oyunların sahnelendiğiyle ilgili elim-
de bilgi yoktur. 
Siyaset düşünürü, oyun yazarı ve 
eleştirmen Paul Lindau; Küçük As-
ya’nın Batı Kıyılarında, Doğuda Tatil 
ve Doğu Gezisi adlarında üç kitap 
yazar. Lindau Bursa’ya ilk kez 1897 

yılında, ikinci kere isen 1898 yılında 
gelir. Ahmet Vefik Paşa’nın yaptırdığı 
tiyatroda Fransız vodvili seyreder, 
ancak oyunu beğenmez. 1898 yılında 
seyrettiği oyunun son bölümde yaşa-
nan olayı anlatır:
“Oyunun son bölümü için perde tekrar 
açıldığında cereyan eden bir olay ko-
medinin zamanından önce bitmesine 
neden oldu. Oyun henüz başlamıştı ve 
eğlenceli anıydı; balkondaki locaların 
birinden sahneye, genç sevgiliyi oy-
nayan yaşlı Ermeni kadının ayakları 
dibine bir bardak fırlatıldı ve tuz buz 
oldu. Olay herkesi çok etkiledi. O anda 
sahnede bulunan üç oyuncu, şişman 
Ermeni kadın, hizmetçisini oynayan 
genç kız ve komedyen oldukları yerde 
mıhlanmış gibi korkudan donakal-
dılar. On dakika önce hain adamı 
acımasızca bıçaklayan komedyen tir 
tir titriyor; titremekten beyaz şalvar 
pantalonu dalga dalga dalgalanıyor-
du. Ne yapacaklarını bilemez bir halde 
sadece salonu seyrediyorlardı. Aynı du-
rum, izleyenler arasında da hakimdi. 
Herkesin yüzündeki neşeli ifade gitmiş, 
yerini korku dolu sessizliğin ifadesi 
almıştı. Bu süre o kadar uzun gibi 
gelmişti ki, aslında geçen süre yarım 
dakika bile değildi. Salonda aniden bir 
kıpırdanma oldu ve herkes bakışlarını 
bardağın geldiği locaya doğru yöneltti. 
Aynı anda tek tük sesler yükselmeye 
başladı; bir anda bütün izleyiciler de 
bu koroya katıldı. Türk olmamama 

rağmen, bu bağrışmaların bardağı 
atanın salondan uzaklaştırılması yö-
nünde olduğunu anlayabiliyordum. 
Kısa bir süre sonra da birkaç polisin 
adamı yaka paça tuttukları gibi lo-
cadan dışarı çıkardıkları görüldü. 
Türkler bu gibi konularda çok sakin 
insanlar. Adam için öngörülen cezanın 
ne olduğunu sorduğumda, mahkeme-
lerin bu gibi olaylarla ilgilenmediğini, 
suçlunun nezarette biraz dövülüp hüc-
reye atılacağını ve ertesi sabah serbest 
bırakılacağını söylediler. (Pınar, Top-
lumsal Tarih, Ağustos 1994/8: 27).
1899-1900-1901-1902-1903 yılların-
da tiyatroda hangi oyunlar sahnelen-
di? Maalesef bu soruya cevap veremi-

yorum. 
1904 yılının Mayıs 
ayında yöre eğitimi 
yararına bir müsa-
mere düzenlenir. 
Büyük İsmail Efen-
di’nin yönetiminde-
ki kumpanya Şairin 

Kızı oyununu sahneler. Komik Rıza ve 
Asım Efendiler de gösteriye katılır. 11 
Ekim’de Arif ve Hidayet Efendilerin 
yönetimindeki kumpanya oyun sah-
neler. Gösterilere Komik Atıf Efendi, 
Şantöz Mari ve Küçük Matmazel 
Olivya da katılır. 27 Ocak günü Ko-
mik Şevki Efendi yeniden gelir. İki ay 
boyunca Kontes Oliyp, Cinayet Çiçeği, 
Para Kuvveti, Sevda Faciaları, Markiz 
Lazarin, Seksen Günde Devri Âlem 
oyunlarını sahneler.  Kumpanya da 
Peruz Kamelya gibi ünlü kantocular 
olduğu gibi, perde aralarında çalan 
ince saz takımı da vardır (Bora: 78).
1905 yılında “bir çobansı oyunla bir 
aile dramı” sahnelenir (And:223). 
Osmanlı Dram Kumpanyası ikiye 
bölünür. Ahmet Fehim Efendi yöne-
timindeki dram kumpanyası, Nisan 
ayının başında kumpanya da çalışan 
Holas’ın yararına bir gece düzenler 
(Bora: 78-9).
1906 yılında Mahzun Bağcı, Desiseli 
Köy Düğünü, Sadakat Zayi Olur mu, 
Seksen Günde Devri Âlem oyunları 
sahnelenir. Peruz Hanımın yararına 
düzenlenen gecede beş perdelik ve iki 
tabloluk Elmas İfritleri dramı, Gülhan-
yan Efendi’nin yararına düzenlenen 
gecede Pembe Kız adlı üç perdelik 
şarkılı oyun sahnelenir. Oyunları 
hangi kumpanyanın sahnelediğiyle 
ilgili bilgi elimde bilgi olmadığı için 
yazamıyorum.  Ayrıca Komik Şevki 
Efendi’nin Eğlencehane-i Osmanî 

Tiyatro 1890 yılının Ekim ayında yeniden açılır. Kel Ha-
san Efendi’nin Hayalhâne-i Osmanî kumpanyası Bigü-
nah Kadın yahut Duvarcılar adlı oyununu sahneler. 
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Kumpanyası ve Büyük İsmail, Arif, 
Hidayet, Sezai Efendilerin Kumpanya-
sı da Bursa’ya gelir (Bora:79-80). 
1907 yılının Mart ayında Osmanlı 
Dram Kumpanyası Direktörü Mar-
diros Mınakyan Efendi Kumpanyası 
on iki oyun sahnelenir. Gazetedeki 
“istendiği takdirde kadınlara ayrı 
oyunlar” sahneleneceği bilgisi de yer 
alır (Bora:80-81). Oyunların adlarını 
tespit edemedim. 
1908-1909-1910-1911-1912 yılla-
rında hangi oyunların sahnelendiğini 
tespit edemedim. 
1913 yılında Muhsin Ertuğrul’un 
kurduğu Millet Tiyatrosu önce İs-
tanbul’un çeşitli semtlerinde oyun 
sahneler. Mahmut Şevket Paşa’nın 
14 Haziran’da siyasi muhaliflerince 
Beyazıt meydanında öldürülmesi ve 
İstanbul’da ortaya çıkan karışıklık 
nedeniyle oyun sahneleyemez hale 
gelir. Bu nedenle Muhsin Ertuğrul ve 
arkadaşları 15 Haziran’da Bursa’ya 
turne yapar. 17 Haziran’da Masum 
Katil ve Fener Bekçileri oyunları; 18 
Haziran’da Kapatma, Chicago Çiftçisi 
ve Kör oyunlarını sahneler (Sevengil, 
1968:154-6).
1914-1915 yıllarında hangi oyunların 
sahnelendiğini de maalesef tespit 
edemedim.
Turan Çalay’dan öğrendiğime göre, 
Eylül-Teşrin-i Evvel 1332 (cüz: 7-8) 
yani 1916 yılında Hasan Efendi tiyat-
royu Muhasebe-i Hususi’den (yani İl 
Özel İdaresi) senelik 10 bin kuruşa 
telgrafhanenin karşısındaki tiyatroyu 
kiralar. Anlaşmazlık olur. 26 Nisan 
1332’de mahkemeye gidilir.  Kiraya 
karşılık İl Özel İdare sandalyeleri 
vesaire bazı eşyaları müzayede yo-
luyla satılığa çıkarır. Sandalyeler 798 
kuruşa satılır. Diğer eşyalar satılmaz. 
Temyiz Mahkemesi sandalyelerin 
satılmasının kanuna aykırı olduğu 
belirterek Muhasebe-i Hususi’yi hak-
sız bulur. 

Neden yıkıldı?
1880 yılında sıradışı olarak nitelendi-
rilen tiyatro, 1916 yılına gelindiğinde 
ise gözden çıkarılmış, artık kimsenin 
umrunda değildir.
Refik Ahmet Sevengil tiyatronun Yu-
nan işgali sırasında yandığını yazar 
(1961:119-120). Ahmet Fehim’in 
anılarında bu bilgi yoktur. Bu bilgi 
Ahmet İhsan Tokgöz’ün 1925 yılında 
(9 Nisan 1341) Servet-i Fünun dergi-

sinde Fehim Efendi ile Mülâkat başlı-
ğıyla yayımlandığı mülâkatta yer alır 
(Bora: 70). 
Oğuz Bora’nın 1987 yılında Devlet Ti-
yatrosu iç eğitim kitabı olarak yazdığı 
Feraizci-zâde Mehmet Şâkir ve Bursa 
Tiyatrosu kitabında belirttiği gibi 
Ahmet Fehim Yunan işgali sırasında 
Bursa’da değildir (Bora:70). Yani 
Ahmet Fehim tiyatronun yandığını 
görmemiştir. Tiyatronun yandığını 
birinden duymuşsa mülâkatta bu ki-
şinin adını belirtmemiştir. O dönemin 
gazetelerinde tiyatronun yandığıyla 
ilgili haber yoktur. 1905 yılında do-
ğan ve Bursa’nın işgal edildiği tarihte 
15-17 yaşlarında olan Kâzım Bay-
kal’ın yazdığı Tarihte Bursa Yangınları 
kitabının “1922 Yangınları” bölümün-
de tiyatro yangınıyla ilgili herhangi 
bir bilgi yoktur (Baykal,1948:42-3). 
Ayrıca Kâzım Baykal Bursa Hâkimi-
yet gazetesinde yayımlanan İşgal 
Anıları başlıklı yazısında Hapishane 
yangınını anlatmasına rağmen yine 
tiyatro yangınından bahsetmez (Bay-
kal, Bursa Hâkimiyet, 11 Eylül 1979). 
Mümtaz Şükrü Eğilmez anılarında 
hapishanenin yerinde Maliye binası 
(bugün Defterdarlık) olduğunu yazar 
(Eğilmez:77). O yıllardan kalan hiçbir 
belgede tiyatronun yandığına dair bil-
gi yoktur (Bora:71). 1923-1924-1925 
yıllarına ait yangınlar için tutulan 
herhangi bir kayıt da yoktur (Baykal, 
1976:173). Tiyatronun yandığıyla 
ilgili hiçbir bilgi olmamasının sebe-
biyse “bakımsızlıktan” çökmesidir. 
Musa Ataş Hâkimiyet Milletindir gaze-

tesinde 6 Ekim 1956’da yayımlanan 
“50 Yıl Önce Bursa, Saray Caddesi- Ah-
met Vefik Paşa Tiyatrosu- Al Boyacılar 
Hamamı Nasıl Yıkıldı?” başlıklı anı-
larında tiyatronun “bakımsızlıktan” 
çöktüğüne dair önemli bilgiler verir: 
“Hükümet konağının Setbaşına nazır 
tarafında yüksek duvarlarla örülmüş 
kale gibi bir hapishane binası vardı. 
Saçaklarına yakın yerlerde demir par-
maklıklı pencereler bulunurdu. Bu-
raya (Dam) derlerdi halk arasında… 
Mahpuslar bu pencerelerden sokağa 
bakarlardı. Hükümetle hapishane ara-
sı postahane idi. Bütün bu binalar yol 
açılırken yıktırıldı, postahanenin tam 
karşısında, vaktile Ahmet Vefik Pa-
şa’nın Bursa’da yaptırdığı Avrupadaki 
emsali operalara benzeyen, muhteşem 
locaları havi ilk tiyatro binası vardı. 
Demir kapısının üstünde eski harflerle 
ve demir levhalardan (Temaşahane) 
yazılı idi. O güzelim ve canım tarihi 
bina bakımsızlıktan yıkılıp gitti. Evvela 
damı çöktü, aldıran olmadı.
Sonrada localar ve sahne eriyip mahv 
oldu. O zamanın idare amirleri, bu de-
rece ihmalkâr ve kadir kıymet bilmez 
kimselerdi.” (Ataş, Hâkimiyet Milletin-
dir, 6 Ekim 1956 ve bkz. 1960:18).
Biliyorum yoruldunuz. Kaç sayfadır 
–senedir- benimle birlikte tiyatroyla 
boğuşuyorsunuz. Biraz daha sabredin. 
Araştırmacı Deniz Dalkılınç, Hayat 
dergisinde Şefik Bilge’nin kaleme 
aldığı “Ahmet Vefik Paşa’nın Tevazuu” 
başlıklı yazının kopyasını gönderdi. 
Şefik Bilge  der ki: “Rahmetli Ahmet 

Hayat, 7 Şubat 1958 (Deniz Dalkılınç Arşivi)
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Vefik Paşa Bursa’da tesis ettiği tiyat-
roya aynı zamanda bir de isim koymuş 
ve bunu tiyatronun demir parmaklıklı, 
oldukça büyük, çift kanadlı kapısının 
üstünde ayrıca hazırlanan mahalle 
yazdırtmıştı:  ‘Temaşahane’ madenî 
olan bu yazı, tiyatro binasının bulun-
duğu saha hatırlayabildiğim yarım 
asırdan beri sirk, fotoğrafhane vesaire 
olmasına rağmen yola kaybedilinceye 
kadar orada bir hâtıra olarak kalmış-
tı.” (Hayat, 7 Şubat 1958, s. 27). Son 
cümle önemlidir: “yola kaybedilinceye 
kadar”. Yani tiyatro Ziraat Bankası’nın 
biraz daha ön tarafında şimdi yolun 
geçtiği yerdedir. 
Raif Kaplanoğlu 26 Eylül 1918 tarihli 
adını öğrenemediğim bir gazete ku-
pürünün kopyasını verdi. Gazetede 
yer alan haberde Ahmet Vefik Pa-
şa’nın inşa ettirdiği tiyatroyla ilgili 
olarak “hangi akıl ve mantıkla” de-
nilerek şehrin yöneticileri eleştirilir. 
Haberde bina çöktükten sonra geriye 
kalanların –her ne kaldıysa artık- 
ortadan kaldırılmasıyla ilgili olarak 
“hadım ettirilmesini” denilir. 

Geriye sadece arsa kalır. 
Yine Raif Kaplanoğlu’nun kopyasını 
verdiği Vilâyet zabıtlarından öğrendi-
ğime göre 27 Şubat 1923’de yapılan 
toplantıda arsanın sinema olarak 
değerlendirilmesi konuşulur. Sonucu 
zaten biliyorsunuz; Ziraat Bankası.
 Dikkatli okurların aklına bir soru 
gelmiş olabilir. 1916 yılına nasıl ulaş-
tın? İlk kaynak Oğuz Bora’nın yazdığı 
kitaptır. Kitabında der ki: 
“1916 yılında karlı bir kış gecesi saba-
ha karşı tiyatronun kubbesi büyük bir 
gürültüyle çökmüş, çevrede oturanlar 
da korkudan don gömlek sokaklara dö-
külmüşler. Ölen olmamış. Cihan Harbin-
den yenik çıkmamızın ülkede yarattığı 
maddi ve manevi çöküntü bu kubbesi 
yıkık binanın yeniden onarılmasına 
engel olmuş. Böylece bu sanat yuvası 
doğanın acımasız yok edilişine bırakıl-

mış… Bina zamanla kendiliğinden yerle 
bir olmuştur. Arsası satılıncaya kadar 
Bursa Tiyatrosu’nun demirden dış kapı-
sı yerinde duruyormuş.” (Bora:66)
Oğuz Bora’nın şu cümlesine dikkat 
ettiniz mi? “sabaha karşı tiyatronun 
kubbesi büyük bir gürültüyle çökmüş, 
çevrede oturanlar da korkudan don 
gömlek sokaklara dökülmüşler.” Bu 
ifadeyi birisinden veya birilerinden 
duymuş olmalı. Ayrıca 1879 yılından 
1916 yılına kadar tiyatronun sadece 
bir kere elden geçirildiğini göz önün-
de bulundurmalısınız. 
Tiyatro 1922 yılında Yunan İşgali 
sırasında yanmış olsaydı, 1916-1922 
yılları arasında oyun sahnelenmiş, bir 
kere bile olsa gazetede haber çıkmış 
olmalıydı. Aksi ispat edilene kadar 
1916 yılını doğru kabul ediyorum.  

İlk yanlış bilgi. 
Reşat Nuri Güntekin 1950 yılında 
kaleme aldığı makalede tiyatronun 
Hisar’da olduğu yazar. Bu bilgi birçok 
kaynak da kullanılmıştır. Ahmet Vefik 
Paşa’nın yaptırdığı tiyatroyu kastede-
rek “Yirmi sene evveline kadar Bursa’da 
Hisar Camisi civârında eski cezâevi kar-
şısında küçük ve şirin bir tiyatro vardır 
(…) Büyük Bursa yangınında yanan bu 
zavallı tiyatronun (…)” der (Güntekin, 
1976: 425-Cumhuriyet, nr: 9436, 12 
Kasım 1950). Bir başka makalesinde 
aynı konuyu dile getirir:  “(...) Bir başka 
misâl de Ahmet Vefik Paşa’nın valiliği 
zamanında yaptırdığı ve yirmi sene 
evvelki yangının yaktığı Küçük Bursa 
Tiyatrosu (...)” (Güntekin:457-Cumhu-
riyet, nr: 9481, 27 Aralık 1950). 1913 
yılında Reşat Nuri Güntekin Bursa 

Sultanisi’nde Orta Kısım Fransızca 
Öğretmeni’dir. Bursa’da 1 yıl 28 gün 
görev yapar (Kanter, 2006:19). Bu 
metindeki problem daha ilk cümlede 
başlıyor. Yirmi sene evveline gidersek 
1930 yılına ulaşıyoruz. Bu tarih yanlış-
tır. Ayrıca tiyatro Hisar Camii’nin civa-
rında değildir. Reşat Nuri Güntekin’i 
hafızası yanıltmıştır. Bu tiyatroda 1913 
yılında Millet Tiyatrosu’nun oyunlarını 
seyretmiş, ancak iki makaleyi de 1950 
yılında kaleme almıştır. Arada 37 yıl 
vardır. 12 Kasım 1950 tarihli makale-
sinin 426. Sayfasının ilk paragrafında 
tiyatroyu tarif ederken giriş cümlesi 
şöyledir: “Gözümde kalmış hâtırasına 
göre”. Üstad eski günleri tam olarak 
hatırlayamamıştır. Zaten “civarı” keli-
mesinden anladığım kadarıyla hafızası 
bulanıktır. Eğer her şeyi tam olarak 
hatırlayabilseydi Hisar Camii’nin kar-
şısında veya orada bir başka mekânla 
bağ kurup tam yerini söyleyebilirdi. 
Ayrıca 1903 yılında İstanbul’da yayım-
lanan Mustafa Suat’ın hazırladığı Bur-
sa ve Civarı (Resimli Gezi Rehberi) adlı 
kitapta yer alan Hisar başlıklı bölümde 
tiyatrodan bahsedilmez (Mustafa Suat 
(1903/2011:27-8-65). 
İkinci yanlış bilgi ise “tiyatronun 
fotoğrafı” denilerek birçok makale 
ve kitapta yayınlanan bir fotoğraftır. 
Kaynak olarak da Abdülhamit’in 
fotoğraf albümü gösterilmektedir. 
Yanlışa ortak olmak istemediğim için 
okuduğunuz makalede özellikle ya-
yınlamadım.  
Bu fotoğrafın tiyatro fotoğrafı olma-
dığına dikkat çeken kişi Deniz Dal-
kılınç’tır. 2015 yılında fotoğrafta yer 
alan binanın yerini tarihi belediye bi-
nasının yakını olduğunu söyledi. Daha 
sonra IRCICA’nın yayınladığı Abdül-
hamit’in Bursa Fotoğrafları kitabına 
baktığımda bu fotoğraf yoktu. Mart 
ayında Bursa Büyükşehir Belediye-
si’nin Merinos’ta açtığı fotoğraf sergi-
sinde bu fotoğraf yoktu. Fotoğraftaki 
binanın çevresinde Dutemple’in bah-
settiği “korkuluk” yoktur. Ayrıca bina 
“yarı taş yarı tahtadan” değildir. 
Sinan Çuluk’un yayımladığı mukava-
lede yer alan şu cümleye dikkatinizi 
çekmek istiyorum: “Temaşahanenin 
bitişiğinde bulunan boş kısma inşa 
edilecek binaların”. Fotoğrafta tiyat-
ronun bitişiğinde dükkânlar yoktur. 
Bu dükkânların yapıldığını biliyoruz. 
Kâmil Kepecioğlu Bursa Kütüğü’nün 
1. Cildinde Ahmet Vefik Paşa’dan bah-
sederken şöyle der: “Tiyatrosu, Kitap-

26 eylül 1918 (Raif Kaplanoğlu Arşivi)

İkinci yanlış bilgi ise “tiyat-
ronun fotoğrafı” denilerek 
birçok makale ve kitapta 
yayınlanan bir fotoğraftır. 
Kaynak olarak da Abdül-
hamit’in fotoğraf albümü 
gösterilmektedir. Yanlışa 
ortak olmak istemediğim 
için okuduğunuz makalede 
özellikle yayınlamadım.  
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çı Ali Haydar’ın dükkânı arkasındaydı” 
(Kepecioğlu, 2009:95). Bu dükkânlar-
dan biri Ali Haydar Kitabevi’dir. 
Benim gibi ayrıntıyı seven okurlar 
için ek bilgi vermek istiyorum. 1907 
yılının Temmuz-Ağustos ayların-
da Ahmet Tevfik ve bir arkadaşı 
bisikletle Bursa’ya gelir. Seyahat 
sırasında yaşadıklarını 1908 yılında 
kitaplaştırır. Ahmet Tevfik telgrafha-
ne karşısında bulunan muhallebici 
dükkânında ahududu ile kaymaklı 
dondurma yediklerini yazar (Ahmet 
Tevfik, 2007:63). Yani bir dükkân da 
muhallebicidir. 
Hamiş: Sonuna kadar sabırla 
okuduğunuz makaleyi Bursa’da 
tiyatronun 140. yılında yani 2019 
yılında yazmayı plânlıyordum. 
Abdülhamit özel sayısı hazırlanınca 
makalenin yayınlanmasının uygun 
olacağına karar verdim.
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Ramazan on bir ayın, 
Ulucami camilerin sultanı…
On bir ayın sultanı Ramazan ile Ulucami arasında nasıl bir 
bağ kurabiliriz? Konuyu Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi  
Prof.Dr. Bilal Kemikli ile konuştuk.
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Hemen hepimiz biliyoruz 
ki; Bursa Ulucami, Sultan 
Yıldırım Beyazıt’ın kazan-
dığı Niğbolu zaferinin bir 

şükran nişanesi olarak yaptırılır. 
Rivayet odur ki; Sultan, zaferin ar-
dından Bursa’ya 20 cami yaptırmak 
ister ancak damadı Emir Sultan, 20 
kubbeli büyük bir cami yaptırması-
nı işaret eder. Peki, bugün İslam’ın 
makam bakımından beşinci büyük 
mabedi olma özelliğini koruyan 
Ulucami’den biz ne anlamalıyız? 11 
ayın sultanı Ramazan ile Ulucami 
arasında nasıl bir bağ kurabiliriz? 
Konuyu Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bi-
lal Kemikli ile konuştuk. Ulucami ve 
Ramazan kavramlarını tek cümlede 
buluşturan Prof.Dr. Kemikli’ye göre; 
‘Ramazan 11 ayın sultanı, Ulucami 
ise camilerin sultanı’.

Selçuklu’nun ilk Ulucami’si 
İran’da İsfahan’da yapılan 
büyük camidir. Cuma Ca-
mii dedikleri camidir. Bu 
Cuma Camii Haremi Şerif  
olan Mekke’deki camiye 
benzetilerek yapılmıştır ve 
bu camilerin temel özelli-
ği; farklılıkları içinde barın-
dırır. Medeniyet dememiz 
de buradan kaynaklanıyor. 
Yani farklı dil, farklı ırk, 
farklı kültür, farklı coğraf-
ya, farklı perspektif, farklı 
meslekler, farklı zanaat 
mensupları o camiye gelir-
ler ve cem olurlar. 
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Ulucami medeniyeti
Bursa özelinde Ulucami konusuna 
girmeden önce, İslam kültüründe var 
olan ‘Ulucami medeniyeti’ ile söze 
başlıyor Bilal Hoca. Prof.Dr. Kemikli, 
özellikle daha çok Selçuklu dönemin-
de karşımıza çıkan bu medeniyeti 
şöyle özetliyor: “Selçuklu’nun ilk 
Ulucami’si İran’da İsfahan’da yapılan 
büyük camidir. Cuma camii dedikleri 
camidir. Bu Cuma Camii Haremi Şerif 
olan Mekke’deki camiye benzetilerek 
yapılmıştır ve bu camilerin temel 
özelliği; farklılıkları içinde barındı-
rır. Medeniyet dememiz de buradan 
kaynaklanıyor. Yani farklı dil, farklı 
ırk, farklı kültür, farklı coğrafya, farklı 
perspektif, farklı meslekler, farklı 
zanaat mensupları o camiye gelirler 
ve cem olurlar. Hacca gittiğimizde 
düşünelim; boyu, posu, rengi, dili, 
meslekleri farklı olan insanlarla bir-
likte Kâbe etrafında tavaf ederiz. Bu 
bakış açısının biz büyükşehirlerimize 
Selçuklu’yla birlikte intikal ettirmişiz. 
Ve İsfahan’da Ulucami yapıldığında 
İran’daki farklı kültürler cem olmuş-
lar en azından Cuma namazında bir 
arayla gelmişlerdi. Medeniyet budur 

yani farklılıkları bir arada toparlaya-
bilmek. Medeniyet çarşıdır, zanaattır, 
çoğaltmaktır, o çoğalmayı yaşarsınız, 
birlikte dua edersiniz. Belki farklı 
dillerde ediyorsun, Arapça, Farsça, 
Türkçe ediyorsunuz ama ayrı Rab’a 
yöneliyorsunuz, aynı kıbleye yöneli-

yorsunuz orada dua ediyorsunuz. Bir 
birliktelik, kucaklaşma, millet olma 
duygusunu yaşıyorsunuz.”

Devlet, Ulucami ile başlar
Bursa’daki Ulucami’nin de İslam 
kültüründeki ‘Ulucami medeniyeti-
nin’ bir devamı niteliğinde olduğuna 
vurgu yapan Prof.Dr. Kemikli, “Sultan 
Yıldırım Beyazıt bu mabedi inşa ede-
rek, aslında Osmanlı’nın vizyonunu 
ortaya koyuyor. Yani Osmanlı artık 
beylik değil, tam bir devlet oluyor. 
Bana sorarsınız Osmanlı’nın tam bir 
devlet olması işte bu caminin yapıl-
masıyla başlar. Ulucami’den önceki 
dönemler de bir hazırlıktı. Osman 
Gazi, Orhan Gazi ve devamında bu 
beyliği devlete taşımak için çaba sarf 
edildi ama devlet olmak ancak Uluca-
mi’nin inşasıyla mümkün olmuştur. 
Çünkü Ulucami ile birlikte medeniyet, 
medenilik ön plandadır. Farklı kişiler, 
farklı düşünceler artık o camide bulu-
şarak, aynı kıbleye dönerek birliktelik 
oluşturmuşlardır. Bir bakıma Niğbolu 
ile Rumeli’ye açılan Osmanlı aslında 
Ulucami’yi yaparak hedefini de belir-
liyor. Yani artık batıya doğru yönelen 

Bursa’daki Ulucami’nin 
de İslam kültüründeki 
‘Ulucami medeniyetinin’ 
bir devamı niteliğinde 
olduğuna vurgu yapan 
Prof.Dr. Kemikli, “Sultan 
Yıldırım Beyazıt aslında 
bu mabedi inşa ederek, 
aslında Osmanlı’nın vizyo-
nunu ortaya koyuyor. Yani 
Osmanlı artık beylik değil, 
tam bir devlet oluyor. 
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toprağını genişleten, özgüven sahibi, 
farklı dilleri, farklı perspektifleri bir 
camide cem edebilecek bir anlayışı 
ikame etmeye çalışıyor. Bu bakımdan 
Ulucami’nin inşasını Osmanlı devle-
tinin devlet olarak, gerçek alamda, 
hukuki anlamda devlet olarak inşa-
sının bir işareti olarak görüyorum. 
Ulucami, Osmanlının vizyon eseriydi, 
ufkuydu. Tabi bu ufuk Ankara savaşıy-
la birlikte bir inhitata uğrayacak ve 
Ankara savaşı Osmanlı’nın yeniden 
yapılanmasına imkan sağlayacak. İşte 
Çelebi Mehmet’le birlikte yeniden 
yapılanmayı temin ediyoruz. Nitekim 
yeniden yapılanmayı temin eden me-
tin de Süleyman Çelebi’nin mevlididir, 
vesiletü’n necattır. Oda Ulucami’de 
yazılmıştır. Bu bakımdan Ulucami 
Osmanlı’nın ikinci defa kuruluşuna 
da şahitlik eden inşasına katkı koyan 
bir mabet olarak karşımıza çıkıyor” 
diye konuştu.

Ulucami bir rüyadır
Bursa Ulucami, Mekke Mescid-i 
Haram, Medine Mescid-i Nebevi, 
Kudüs Mescid-i Aksa ve Şam Emeviye 
Camii’nin ardından İslam’da ma-
kam bakımından beşinci mertebede 
yer alıyor. Bu durumun bir dönem 
toplumda öyle bir revaç bulduğunu 
hatırlatan Prof.Dr. Kemikli, “Niğbolu 
zaferinin ardından yapıldığı için olsa 
gerek Rumeli’den hacca gidecekler 
mutlaka Ulucami’ye uğrar ve Uluca-
mi’ye uğramayı hacılığa giriş olarak 
telakki ederlerdi” diyor. İslam şehir 
planında camilerin şehrin kalbi 
olduğunu ifade eden Prof.Dr. Ke-
mikli, “Kalp iyi çalışırsa şehir de iyi 
çalışıyor. Caminin etrafında külliye 
inşa ediliyor, çarşısı, hanı, hamamı, 
aşevi, imarethanesi, medresesi var. 
Orhan Gazi burayı yaparken geniş bir 
sur çekti. Çünkü şehrin dışındaydı, 
saldırılar olabilirdi. Ulucami, Orhan 
Gazi’nin buradaki arazisi üzerine 
yapıldı.  Ulucami şehri genişleten, 
şehri dışarıya açan bir yapı. Ulucami, 
evvel emirde Bursa’yı genişleten, 
merkezini dönüştüren bir projedir. 
Bursa şehrinin merkezi Ulucami’ye 
doğru yeniden oluştu. Kale dışarda 
kaldı, eski Bursa dışarda kaldı. Bu 
kalp bir işarete göre inşa edilmiştir. 
Arsanın yerini, burada yapılmasını 
Emir Sultan telkin etmiştir. Emir Sul-
tan şehrin manevi sahibidir. Hazreti 
peygamberin ahfadından gelir, soyun-
dan gelir ama Yıldırım Beyazıt’ın da 
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damadıdır. “Camiyi burada yapalım” 
dedi. Rüyasında o yer, O’na gösterildi. 
Ulucami bir rüyanın eseridir ve bir 
rüyadır” dedi. 

Diriliş mevsimi; Ramazan
“Ramazan nasıl 11 ayın sultanı ise 
Ulucami de camilerin sultanıdır” 
diyerek, Ramazan ayına ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. 
Kemikli, “Ramazan el ense yatmak 
ayı değil. Ramazan ruhen dinamik 
olma zamanıdır. Bir inkılap zamanı-
dır. Nefsi öldürerek, ruhu diriltme 
zamanıdır ve diriliş mevsimidir. Bu 
diriliş mevsimini ancak camide idrak 
edebiliriz” diyor. Ramazan’ın yılın 
11 ayı hiç kullanılmayan kavramları, 
hayatımıza soktuğunu ifade eden 
Prof.Dr. Kemikli, “Ramazan arifesinde 
millet yatsı namazını kılmış uyuya-
cakken, selalar başlıyor. Sela verilince 
teravihe geliniyor. ‘Teravih’ diye yeni 
bir kavram oluştu. Diğer 11 ayda böy-
le bir kavram yoktu. Yatıyoruz sahura 
kalkıyoruz ‘sahur zamanı’ oluyor. 
Orucumuzu açıyoruz ‘iftar zamanı’. 
Ramazan bizim zaman bilincimizi de-
ğiştirdi. Zaman içinde zaman oluştur-
du. Yine camilerde açılan mahyalar 
var. Şehrin her tarafından insanlar, 
şehrin kalbine nazar ederek mahya-
lara bakıp güzel cümleler öğrenmeye 
başladı. Orada ayet, hadis, güzel söz-
ler öğrenmeye başladı. Ramazan bize 
bir şeyler öğretiyor. Neyle öğretiyor, 
minareler aracılığıyla öğretiyor. Ra-
mazan mukabele demektir. Şehrin en 
iyi hafızlarının hatmi şerif okumaları 
demektir. Her gün bir cüz okuyarak, 
30 günde bunu tamamlayacaklar. 
Ne zaman olacak ikindi namazından 
sonra. Sabah namazından sonra da 
okunmaya başlandı ama bizim ge-
leneğimizde daha çok ikindi nama-
zından sonra olur. İkindide namaz 
kılınır, mukabele okunur eve gelinir 
iftar için. Cami sizi kuran etrafında 
buluşturdu. Şehrin kalbi ile insanlar 
arasında bir ilişki oluyor. Bir bakıma 
eğer Ulucami kalbimizse Ramazan 
da bu kalbin yolunu açan cerrahi bir 
müdahale zamanı oluyor, damarları 
açıyor. Çünkü kan dolaşacak, burada 
kan insan. Gideceğiz o camiyle bir 
alaka kuracağız. Alaka kurmamızı 
temin eden şey damarlardır. Bazen 
damarlar tıkanıyor. Gafletle tıkıyoruz, 
beklentilerle, hayallerle, ticaretle 
tıkıyoruz. Güncel meşakkatlerle tıkı-
yoruz. Ramazan, zaman telakkimizi 



değiştirerek cerrahi bir müdahalede 
bulunuyor ve bizi yeniden camiyle 
alakalandırıyor” şeklinde konuştu.

Sosyal networkumuz  
camide oluşur
Ramazan medeniyetinin sosyalleş-
meyi sağlayan yönlerine de değinen 
Prof.Dr. Kemikli, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Keza Ramazan demek, 
sadaka demektir, vermek demektir. 
Sadaka her zaman veriyoruz ama 
Ramazan’da daha çok veriyoruz. Her 
Müslüman zekât verebilecek güce 
sahip olmalı. İslam zenginliği emre-
diyor. Helal yoldan zengin olacağız. 
Kazanacağız, zekât vereceğiz, hacca 
gidecek durama geleceğiz. Onu nasıl 
yapacaksınız? Sosyalleşerek.  Sos-
yalleşmenizi ve çevre oluşturmanızı 
temin eden, networkunuzu oluştu-
ran şey camidir. Bizim haber alma 
kaynağımızı temin eden şey mescitti, 
camiydi. Camiye geldiğin zaman fu-
kara kimdir belli olurdu. Bir network 
oluşturan bir merkezdi. Bayramdan 
önce fitre vermemiz lazım, bunu nasıl 
vereceksiniz? Mahallenin insanını 
halis nerede tanıyacaksınız? Mahal-
lenin kalbi olan camide. Bursa’nın 
eşrafı Bursa’nın fukarasını nerde 
tanıyacak? Camide. Ulucami mede-
niyetiyle Ramazan medeniyeti böyle 
buluşuyordu. Bir başka husus iftar 
sofraları fevkalade önemli. Sofrayı 
kurdunuz, müşterisiz meta zayidir. 
Misafir gelmezse o yapılan yemekle-
rin kıymeti yok. Sofrayı bereketlendi-
ren misafirdir. Misafir, eş, dost, fakir, 
fukara geldiğinde yemek yiyince bu 
sefer bizim kültürümüzde diş kirası 
diye bir kavram var. Lütfettiniz, sof-
ramızı şereflendirdiniz, bereketlen-

dirdiniz, dişinizi kiraya verdiniz onun 
karşılığı olarak size bazen bir tesbih, 
bazen bir kitap, bazen de para hediye 
edilirdi. Düşünün Maksem’e doğru 
konaklarda konak sakinleri mahalle-
nin fukaralarını çağırıyorlar, iftardan 
sonra onlara para veriyorlar. Rama-
zanı daha rahat geçirmelerine katkı 
sağlamış oluyorlar. Böylece Ramazan, 
zaman telakkimizi değiştiriyor, yeni 
kavramlar kazandırıyor ve sosyal da-
yanışmayı temin eden kanallar açmış 
oluyor.”

Kalabalıklar için yalnızlık 
“Kalabalıklar içinde yalnızlığı yaşayan 
insanlarız hepimiz. Modern insan 
böyle bir şey” diyen Prof.Dr. Kemik-
li, konuşmasını şöyle tamamladı: 

“Ramazan’ın bize kazandırdığı bir ba-
kıma kendimizi tanımamızı sağlayan, 
vücudu toksinlerden arındıran, yağ 
yaktıran detoks gibi insanın rab-
biyle baş başa olmasını temin eden 
bir zaman var. Ruhun detoksu gibi 
ama detoksun çok ötesinde buna biz 
itikaf diyoruz. Son 10 günde mescitte 
camide kalıyorsunuz. Bu 10 günün 
içerisinde Kadir gecesi var. Son 10 
günde ibaretle, dua ile, niyazla meş-
gul oluyorsunuz. Kalabalıklar içinde 
yalnızlığı yaşayan insanlarız hepimiz. 
Modern insan böyle bir şey. Ama 
Ramazan vesilesiyle mabette kalaba-
lıktan kopup, Hak’la baş başa olmak, 
kendinle baş başa olmak, kendi 
farkındalığına ulaşmak. İşte Ulucami 
Ramazan’da bize bu fırsatı veriyor.”
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Camii mimarisinde önemli bir 
yere sahip olan mihraplar ilk 
zamanlarda basit bir nişten 
ibaret iken özellikle Osmanlı 

dönemi camilerinde gelişme gös-
termiştir. Mihrapların kıble yönünü 
göstermesi, Kâbe‟yi hatırlatması, 
cemaatle kılınan namazlarda imam 
efendinin durduğu yer olması ve gün-
de beş vakit Allah katında, karşısında 
huzura durulması hasebiyle tezyina-
tına da ayrıca önem verilmiştir. 
Güzel yazı manasına gelen Hüsn-i 
Hat, Kur-an’ı Kerim’in yazılmasın-
dan, mimari alana kadar birçok 
sahada kullanılmış ve her daim 
kullanım alanı bulmuştur. Bu bağ-
lamda camilerde önemli bir mimari 
eleman olan mihrap bölümünde 
tezyinat unsurları olarak geometrik 
ve bitkisel motiflerin yanında yazıyı 
da görmekteyiz. Birçok âyeti kerime, 
Esma-ül Hüsnâ metinleri, Kelime-i 
Tevhid, dua ve hadis metinleri gibi 
ibareler mihraplarda yazılmıştır.
Osmanlı Devletinin ilk başkenti Bur-
sa’da bulunan Ulu Camii mihrabı, 
Türk-İslam medeniyetinin sanat 
dehâsını ve zevkini ortaya koyma-

sı bakımından oldukça önemlidir. 
Celi sülüs ve kufi yazı çeşitlerinde 
hat sanatı ve sanat tarihi açısından 
oldukça zengin yazı örneklerinin 

yer aldığı âyet-i kerimeler, esma-ül 
hüsna’dan bir kısım ve dua metinleri 
bulunmaktadır . Bahsi geçecek olan 
metinler farklı tasarım ve tekniklerle 
yazılarak mihrap tezyinatının ana 
unsuru olmuştur. Mihrabın çerçeve, 
alınlık, köşelik ve niş bölümlerinde 
bulunan yazıların titiz bir çalışmanın 
ürünü olmasının yanı sıra, bilhassa 
alınlık ve niş kısımlarında bulunan 
yazılar harf bünyeleri ve istif tasarı-
mı açısından oldukça değerlidir.
Yıldırım Bayezıt Han döneminde 
1399 yılında inşası tamamlanan 
caminin mihrap bölümünün yapım 
tarihi veya ustası ile doğrudan ilgili 
bir kitabesi bulunmamaktadır. Bu-
günkü şeklini ise büyük ölçüde 1904 
yılında “Mehmed” adında bir ustanın 
gerçekleştirdiği onarımda almıştır. 
Kıble duvarı ortasında, kuzey giri-
şi aksında konumlanan mihrabın 
yüzeyi tamamen alçı sıva üzerine 
boyalı süslemelerle kaplıdır. Özgün 
malzeme özelliklerini tespit etmek 
zordur. Ancak, ağırlıklı olarak alçı 
malzemenin kullanıldığı söylenebilir. 
Mihrapta izlenen, alçı sıva üzerine 
kalemişi süslemelerin tamamı 20. 
yüzyılda yapılmıştır1.

Kasım Kara

Bursa Ulu Camii
mihrap yazıları

Osmanlı Devletinin ilk başkenti Bursa’da bulunan Ulu Camii mihra-
bı, Türk-İslam medeniyetinin sanat dehâsını ve zevkini ortaya koy-
ması bakımından oldukça önemlidir. 

Bursa Ulu Camii Mihrap Çizimi.  
Yazı yerleri kırmızı renk ile  

renklendirilmiştir.
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Mihrabın çerçeve, alınlık, köşelik ve 
niş bölümlerinde hat sanatı açısın-
dan oldukça değerli yazı metinleri 
bulunmaktadır. Çerçeve bölümünde 
Esma-ül Hüsnâ‟ dan bir kısım ve Allâ-
hü Rabbünâ Muhammedün nebîyünâ 
metinleri, alınlık bölümünde Cin Sû-
resi 18. âyeti, niş kuşatma bölümünde 
Ayet-el Kursî, niş bölümünde dua 
metinleri, Besmele-i Şerife ile birlikte 
İhlas Sûresi, Âli İmrân Sûresi 201. 
âyeti, yine Besmele-i Şerife ve İsrâ 
Sûresi 84. âyetleri yazılmıştır. 

Çerçeve bölümünün en dış kısmındaki 
bordürün üst köşelerinde, sağ kısmın-
da (F.3) Allâhü Rabbünâ, sol kısmında 
ise (F.2) Muhammedün nebîyünâ 
yazmaktadır (Metin-1). Yaklaşık 10 
mm. kalem ölçüsüne sahip olan yazı-
larda, koyu yeşil renk zemin üzerine 
altın yaldız renkleri kullanılmıştır. 
Mihrabın boyutu ve diğer bölümler-
deki yazılara kıyasla oldukça küçük 
bir alana yazılmıştır. Oyma tekniği ile 
mihraba yazılan metinlerde, hareke ve 
tezyinî işaretlerin dengeli bir şekilde 

kullanıldığı görülmektedir. Harf, hare-
ke ve tezyinî işaretlerin yazımındaki 
olgunluk ve estetik duruş aynı zaman-
da meyillerdeki düzen, iki yazı örne-
ğinde de görülmektedir. Bunların yanı 
sıra metinlerin oyma tekniği ile mih-
raba işlenmesinden ötürü yazılarda 
bozulma olmamıştır. Celî sülüs hattı 
kullanılan metinlerin hareke ölçüsü 
ise yaklaşık 3 mm. civarındadır. 
Aynı bölümün dış çerçeve bordürün-
de bulunan Esmâ-ül Hüsnâ metni 
(F.5), koyu yeşil renk zemin üzerine 
altın yaldız renklerinin kullanımı 
ile kalemişi tekniğinde yazılmıştır 
(Metin-2). Dış çerçevenin sağ alt kıs-
mından başlayarak 16 kez tekrar edil-
miştir. Metnin başlangıç kısmında ve 
bitiş yerinde helozonik formda kesme 
işaretleri ile birlikte, yer yer rumî mo-
tifleri kullanılmıştır. Dikey harflerde 
görülen örgü uygulamaları, harflerin 
üst kısımlarında görülen küçük ölçekli 
dairevi boşluklar, yazının örgülü yap-
ma kufi yazı çeşidine sahip olduğunu 
göstermektedir. Bunların yanı sıra 
ra ve mim harflerinin kuyruk kısım-
ları mağrib kufisinin özelliklerini de 
yansıtmaktadır. Hüdavendigâr Camii 
mihrap çerçevesinde de bulunan yazı 
metni, birebir haliyle burada da aynı 
özelliklere sahiptir. Harf aralarında 
geometrik ve sarmal motif kullanımı 
ile mevcut boşlukların doldurulduğu 
görülmektedir. 10 mm. kalem ölçü-
süne sahip olan yazı metninde hattat 
imzası ve tarih yoktur.

Alınlık bölümündeki (F.4) Cin Sûresi 
18. âyeti, mihrapta bulunan yazıların 
en irisidir. 38 mm. kalem ölçüsünde, 
satır istif olarak tasarlanan yazı girift 
özelliğe sahiptir. Son kısımda mim 
harfinin kuyruk kısmı üzerine oturan 
beyzî formda yine sülüs hattıyla ya-

zılmış Ve belleğa rasûlullahi’l-kerîm 
metni bulunmaktadır. Bu yazının ka-
lem ölçüsü de yaklaşık olarak hareke 
kalemiyle aynıdır. Hareke, mühmel 
harfler ve tezyinî işaretlerin kalem 
kalınlığı ise 8 mm. civarındadır. Oyma 
tekniği ile yazılan metinde koyu ye-
şil renk zemin üzerine altın yaldız 
renklerinin kullanımı görülmektedir. 
Harf bünyeleri oldukça iyi olan yazıda 
hattat imzası yoktur, hicri 1275 tarihi 
bulunmaktadır. Metnin tasarımında 
âyette geçen dört adet Lafzatullah 
ibaresinin aynı satır üzerine oturması 
ve Lafzatullah‟ ların istifin üstünde 
yer alması tasarımın dikkat ve titiz-
likle hazırlandığını göstermektedir. 
İkinci dikkat çeken nokta ise, metin 
içersinde geçen ted’ü mea-llâhi ya-
zımındaki tetabuk kullanımıdır. Vav 
harfinin baş kısmı hem vav harfine 
hem de mim harfine ait olarak yazıl-
mıştır. Başka bir ifade ile vav ve mim 
harfleri bir harfin bünyesinde yazıl-
mıştır. Genel itibari ile harf yapıları ve 
meyilleri oldukça iyi görünmektedir. 
Yazıya dikkatle bakılırsa gözü yoran 
bir boşluk ya da doluluğun olmadığı 
görülür. Kısık gözle baktığımızda leke 
dengesinin, yani boşluk doluluk ora-
nın ne kadar ustaca ayarlandığını fark 
etmemek mümkün değildir. Aynı za-
manda birbirinden farklı boy ölçüle-
rine sahip elif harflerinin yazı alanına 
serpiştirilerek yerleştirildiği, böylece 
kalabalık ve düzen etkilerinin başarılı 
bir şekilde bir arada uygulandığını 
da görmekteyiz. Diğer mihraplardaki 

yazı metinlerinde karşılaştığımız, 
elif, lâm, ayn, ha, sin mim, vav, kaf 
harflerinin ve Lafzatullah ibaresinin 
yazımlarında görülen hataların bu 
yazı metninde estetik ve güzellik kav-
ramlarıyla yer değiştirmesi de önemli 
bir ayrıntıdır.
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Niş kuşatma kemerinde bulanan 
Ayet-el Kürsî‟ nin yazımı ise (F.6), siv-
ri kemer formunda celî sülüs hattı ile 
satır istif terkibinde yazılmıştır. Yazı 
metni sağdaki sütunçenin başlığın-
dan başlayarak soldaki sütunçe başlı-
ğında sona ermektedir. Metin dikkatli 
incelendiğinde tasarımın oldukça 
dengeli olduğu ilk anda hissedilmek-
tedir. Fakat sol bölümün üst kısmında 
bulunan ya’lemu mâ beyne eydîhim ve 
mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bişey’in 
yazımındaki tasarım boşluk hissi 
uyandırmaktadır. Buradaki histen 
kasıt, yazının mihraptaki yerinin yük-
sek olmasındandır. Başka bir ifade ile 
yazıya yakından bakıldığında doluluk 
hissi uyandırmakta, uzaktan bakıldı-
ğında ise boşluk hissi uyandırmasıdır. 
Bu boşlukların hareke ve mühmel işa-
retlerle doldurulduğu görülmektedir. 
Dikey harflerin yapı ve meyillerindeki 
estetik orantı, çanaklı ve gözlü harfle-
rin yazı metninin her yerinde birbir-
lerine benzemeleri, önemli sayılabi-
lecek ayrıntılardandır. Bunların yanı 
sıra âyetin sonunda bulunan ve Hüvel 
Aliyyül azîm yazımındaki son harf 
olan mim harfinin kuyruğu yarım kal-
mıştır. Bunun nedeni de metnin alana 
sığdırılması gereğindendir. Genel 
olarak harf bünyeleri oldukça iyi du-

rumda olan yazının kalem kalınlığı 13 
mm. dir. Hareke ve tezyinî işaretlerin 
kalem kalınlığı ise 3 mm. civarındadır. 
Koyu yeşil renk zemin üzerine altın 
yaldız renkleri kullanılarak kalemişi 
tekniğinde yazılmıştır. Hattat İmzası 
ve tarih yoktur. Niş bölümü üst kısım-
da kuşak halinde yazılan Besmele-i 
Şerife ve İhlâs Sûresi kufi hattıyla 16 
mm. kalem kalınlığında, koyu yeşil 
renk zemin üzerine altın yaldız renk-
leriyle kalemişi tekniği kullanılarak 

yazılmıştır (Metin-1). Dekoratif bir 
özelliğe sahip olan yazıda dış çerçeve-
de olduğu gibi, yazı içersinde helozo-
nik ve geometrik süslemeli işaretler 
göze çarpmaktadır. Dikey harflerin 
başlangıç ve bitişlerindeki küçük 
ölçekli dairevi boşluklar, harf gözleri, 
rumi ve helozonik motiflerin iç kısım-
ları kırmızı renkle doldurulmuştur. 
Ba ve sin harfleri, Lafzatullah’ lar sola 
doğru meyilli yazılmıştır. Sağ bölüm-
de Besmele-i Şerif-e, orta bölümde 
İhlâs Sûresi ve sol bölümde Sadekallâ-
hü’l-azîm ibaresi yazılıdır. Bu ibarenin 
hemen altında 2 mm. kalem kalınlı-
ğında sülüs hattıyla, harflerin tama-
mının bozuk olduğu, Tamiri Mehmed 
Usta 1322 yazmaktadır. Hattat imzası 
ve ketebe tarihi yoktur.

Niş bölümdeki (F.7) 1 nolu yazı ku-
şağının hemen altında bulunan dua 
metni celî sülüs hattıyla, satır düze-
ninde, koyu yeşil renk zemin üzerine 
altın yaldız renkleri kullanılarak, 
18 mm kalem kalınlığında kalemi-
şi tekniğiyle yazılmıştır. Hareke ve 
tezyinî işaretlerde ki kalem kalınlığı 
ise 3 mm civarındadır. Genel itibari 
ile sanatlı bir şekilde yazılan metin-
lerdeki dikey harflerin sola doğru 
olan meyilleri ve kelimelerin satır 
üzerindeki duruşları oldukça düzenli 
görülmektedir. Sağ bölümde Elham-
dulillâhi hedânâ lil-islâm sol bölümde 
Ve cealenâ min ümmet-i Muhammedin 
aleyhi’s-selâm metinleri yazılmıştır. 
Hattat imzası ve tarih yoktur. 2 nolu 
yazı kuşağının ortasında bulunan Âli 
İmrân Sûresi 201. âyeti yine celî sülüs 
hattı ile 18 mm. kalem kalınlığında 
koyu yeşil renk zemin üzerine altın 
yaldız renkleri ile kalem işi tekniğin-
de satır düzeninde yazılmıştır. Hareke 
ve tezyinî işaretlerde ki kalem kalın-
lığı ise 3 mm. dir. Ayrıca son kısımda 
damla formunda yine sülüs hattı ile 
yaklaşık 4 mm kalem kalınlığın da 
Sadekallâhü’l-azîm ibaresi yazmakta-
dır. 2 nolu metnin yazımında olduğu 
bu metinde de harf ve kelimelerdeki 
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Niş kuşatma kemerinde 
bulanan Ayet-el Kürsî'nin 
yazımı ise sivri kemer for-
munda celî sülüs hattı ile 
satır istif terkibinde yazıl-
mıştır. Yazı metni sağdaki 
sütunçenin başlığından 
başlayarak soldaki sütunçe 
başlığında sona ermektedir. 



meyil ve satır düzeni gayet düzenlidir. 
Haseneten ve fi’l-ahreti yazımında sı-
kışıklık ile birlikte, yazıda satır çizgi-
sinin üzerine çıkıldığı görülmektedir. 
Âyetin devamı satır nizamı açısından 
daha iyi görünmektedir. Yazıda hattat 
imzası ve tarih yoktur.

3 nolu yazı kuşağının hemen altında 
bulunan Besmele-i Şerife (F.8), 4 mm 
kalem kalınlığında kûfi hattıyla siyah 
renk zemin üzerine altın yaldız renk-
leri kullanılarak, ahşap plaka üzerine 
kalemişi tekniği ile yazılmıştır (Metin 
4). Yarım daire diyebileceğimiz form-
da müsennâ tasarıma sahip olan yazı-
da, dikey olarak yazılan harflerin tepe 
noktasındaki küçük ölçekli boşluklar, 
lâm, ra ve ha harflerinde görülen bit-
kisel motiflerle oluşturulan başlangıç 
ve bitişler dikkat çekmektedir. Ayrıca 
mim harfinin üçgen şeklinde yazıldığı 
görülmektedir. Noktalar yuvarlak ola-
rak kullanılmıştır. Cezim işaretleri ise 
kare formunda yazılmıştır. Alt boşluk-
ların yaprak motifleri ile doldurulma-
sı ve yazıda hareke kullanımı, dikkat 
çeken diğer özellikler arasındadır. 
Hareke işaretlerinin kalem ölçüsü ise 
2 mm. civarındadır. Ahşap plakanın 
ortasında belirgin bir hat boyunca, 
zemin rengi ve yazı renkleri dökülme-
ye başlamıştır. Hattat imzası ve tarih 
yoktur.

Niş bölümündeki son yazı metni olan 
İsrâ Sûresi 84. âyetin yazımında (F.9), 
7 mm. kalem ölçüsünde, celî sülüs 
hattı ile siyah renk zemin üzerine 
altın yaldız renkleri kullanılmıştır. 

Kalemişi tekniğiyle ahşap plakaya 
damla formunda müsennâ olarak 
yazılan metin girift özelliğe sahiptir. 
Harf kenarlarının tashih edilerek 
tıraşlanması sonucunda ye, ayn, elif, 
ra ve lâmelif harfleri birbirine geçme-
li olarak tasarlanmıştır. Metin içeri-
sinde geçen hüve ehdâ yazımında he 
harfinin vav ve dal harfleri ile ortak 
kullanımı dikkat çekmektedir (teta-
buk). Sebîlâ yazımında sin harfinin 
başlangıç kısmında yukarıya doğru 
devam eden, geometrik yapılı örgü-
lü-geçmeler kullanılarak, yazının sol 
tarafa düşen yansıması ile birleştiril-
miş ve damla formunun bağ noktasını 
oluşturmuştur. Yine ehdâ yazımında 
birbirine bağlanmış yâ-yı mâkus 
harfleri görülmektedir. Sağ tarafa 
uzatılması gereken keşide kısmına bir 
noktalık ölçüden sonra aşağıya doğru 
hareket verilerek yansımanın olduğu 
yâ-yı mâkus la birleştirilmiştir. Teş-
rifat açısından değerlendirildiğinde 
ehdâ kelimesinden mesafe itibari ile 
oldukça uzak kalmıştır. İstifteki denge 
ise yâ-yı mâkus harflerinin bu şekilde 
kullanılmasıyla elde edilmiştir. Dikkat 
çeken bir başka nokta ise müsennâ 
istif çeşitlerinden olan “kelimelerin 
ekseni geçtiği istif” çeşidine örnek 
olmasıdır. Bu tip kompozisyonlarda 
metin sağ taraftan başlar ve eksenin 
diğer tarafına geçerek devam eder. 
Sol tarafta ise metnin ters görüntüsü 
oluşur. Bu şekilde yazılan müsennâ 
yazılarda harflerin iç içe geçmesi ile 
girift ve karmaşık bir görüntü mey-
dana geldiğinden yazının okunması 
oldukça zordur2. Yukarıdan aşağıya 
doğru okunan metinde hareke ve 
tezyinî işaretlerin kalem kalınlığı ise 
2 mm. civarındadır. Oldukça sanatsal 
bir yazım kalitesine sahip olan yazıda 
hattat imzası ve tarih yoktur. Aynı 
yazı metni birebir haliyle Hüdaven-
digâr Camiinde levha halinde bulun-
maktadır ve hattatı Şefik Bey‟ dir. 

Genel değerlendirme
Yazılardaki olgunluk ve motiflerdeki 
özellikler 19.yy sanatının tezyinat 
anlayışını yansıtmaktadır. Ağırlıklı 
olarak alçı malzemenin kullanıldığı 
abidevi mihrabın, çerçeve, alınlık, 
köşelik ve niş bölümlerinde bulunan 
yazılarda farklı kalem ölçülerinde, 
oyma ve kalemişi teknikleri kullanıl-
mıştır. Koyu yeşil renk üzerine altın 
yaldızla satır, satır istif ve müsennâ 
istif formlarında yazılan metinler 

estetik açıdan oldukça değerlidir. 
Alınlık ve dış çerçevenin üst köşele-
rinde bulunan yazılarda oyma tekniği 
kullanıldığı için bozulma olmamıştır. 
Çerçeve, köşelik ve niş bölümlerinde-
ki yazılarda kalemişi tekniği kullanıl-
dığı için yer yer bozulmalar meydana 
gelmiştir. Mihrabın ölçüleri dikkate 
alındığında yazıların kalem ölçüleri 
ile ahengi oldukça uyumludur. Kûfi 
hattının tüm özelliklerini görebildi-
ğimiz mihrap yazılarında harf bünye-
lerinin genel olarak çok iyi durumda 
olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zaman-
da istif terkiblerinde görülen tasarım 
unsurları da oldukça önemli ve ilgi 
çekicidir. Özellikle alınlık kısmında 
bulunan Cin Süresi 18. âyeti ve niş 
bölümünün orta kısmında bulunan 
damla formuna sahip İsra Süresi 84. 
âyetinin yazımı ve tasarımı oldukça 
dikkat çekicidir. Alınlık kısmındaki 
istifte, metin içerisinde geçen dört 
adet Lafzatullah’ın aynı hizada istifin 
üst kısmına yerleştirilmesi, tasarımda 
dengeyi sağlamak ya da istif kabili-
yetini göstermek üzere birleşmeyen 
harflerin birleştirilerek yapılması 
(tetabuk) ve tüm bunların ahenkle 
uyum içerisinde olması yazının sanat 
açısından oldukça değerli olduğunu 
göstermektedir.
Niş bölümündeki müsennâ tasarımlı 
istifte ise harf bünyelerinin olgunluğu 
ve tasarımdaki estetik karmaşa, alın-
lık kısmında olduğu gibi iki kelimenin 
bir harfin bünyesinde kullanılması, 
bu farklı iki yerdeki yazı örneklerini 
mihrapta bulunan diğer yazılardan 
ayırmaktadır. Dikkat çeken başka 
bir özellik ise kendisine hayran bı-
rakacak güzellikte olan bu yazılarda 
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Alınlık ve dış çerçevenin üst 
köşelerinde bulunan yazılar-
da oyma tekniği kullanıldığı 
için bozulma olmamıştır. 
Çerçeve, köşelik ve niş 
bölümlerindeki yazılarda 
kalemişi tekniği kullanıldı-
ğı için yer yer bozulmalar 
meydana gelmiştir. 
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hattat imzasının olmamasıdır. Bun-
ların yanında celî sülüs yazı çeşidiyle 
yazılmış metinlerin bilhassa alınlık 
kısmında bulunan yazının Şefik 
Bey tarafından yazılmış olabileceği 
ihtimaller arasındadır. Şefik Bey‟in 
Camii içersinde bulunan levhaları ve 
sütunlardaki yazıları incelendiğinde, 
ketebe tarihleri, harf bünyelerindeki 
benzerlikler, mihrap yazılarının Şefik 
Bey tarafından yazılmış olabileceğini 
de akla getirmektedir. Hüdavendigâr 
Camiinde bulunan levha halinde-
ki İsrâ Sûresi 84. âyetin Ulu Camii 
mihrap nişinde de birebir hali ile 
bulunması ise Hattat Şefik Bey‟e işa-
ret eden başka kanıtlardandır. Ayrıca 
bu yazı metni taklit edilerek, Orhan 
Camii, Hüdavendigâr Camii ve Mura-
diye Cami mihrap nişlerinde de ya-
zılmıştır. Fakat Ulu Caminde bulunan 
haliyle yazılması diğer camilere nasip 
olmamıştır.
Mihrabın dış çerçevesinde “Allah 
(CC) Rabbimiz, Muhammed (S.A.V) 
nebimizdir.”, iç çerçevesinde “Ey 
mülkün mâliki, azamet ve kerem 
sahibi 13 (Allah)”, alınlıkta “Şüphe-
siz ki mescitler Allah’ındır (secdeler 
O’na mahsustur).Öyleyse sakın 
Allah’tan başka hiçbir tanrıya dua 
ve ibadet etmeyin!”(72/18), köşe-
lik kısmında, “Rahman ve Rahim 
olan Allah’ın adıyla. Allah o ilahtır 
ki kendisinden başka ilah yoktur. 
Hayy’dır, Kayyum’dur kendisini ne 
bir uyuklama, ne uyku tutamaz. 
Göklerde ve yerde ne varsa O’nun-
dur. İzni olmadan huzurunda şefa-
at etmek kimin haddine? Yarattığı 
mahlûkların önünde ardında ne 
var hepsini bilir. Mahlûklar ise 
O’nun dilediğinden başka ilminden 
hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun 
kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. 
Gökleri ve yeri koruyup gözetmek 
O’na ağır gelmez. O öyle ulu, öyle 
büyüktür.” (2/255), niş bölümünün 
muhtelif bölümlerinde “Rahman 
ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De 
ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz 
sameddir. Doğurmadı ve doğrul-
madı. O’na bir denkte olmadı. Yüce 
Allah doğru buyurdu.” (112/1-4), 
“Bizi İslam’la hidayete ulaştıran ve 

Muhammed (As)’in ümmetinden 
kılan Allah’a hamd olsun.”, “Alla-
hım bize dünyada iyilik ve güzellik, 
ahrette de iyilik, güzellik ver. Bizi 
ateş azabından koru.” (2/201), De 
ki: “Herkes kendi şekline (hüviye-
tine, karakterine) göre amel eder.” 
Öyleyse kimin daha çok hidayet 
yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz 
bilir.” (17/84) metinlerinin yazılma-
sıyla mana bütünlüğüne sahip olan 
mihrap yazıları, hat sanatının mihrap 
elemanlarında en güzel şekilde kulla-
nılmasıyla da biçimsel bütünlüğünü 
tamamlamıştır. Uğur Derman’ın; 
“Esasen gözleri ölçülü güzelliğe alıştır-
ması bir yana, okuyanlara bir tebliğde 
bulunduğu ve mesaj verdiği için cami-
lerde mimariden sonra en mühim va-
zifeyi hat üstlenmiştir; diğer sanatlar 
ise ancak mimariyi tamamlamak ve 
mükemmeliyeti perçinlemek üzere yer 
almışlardır.”şeklindeki ifadesinin yan-
sımalarını görebildiğimiz Ulu Camii, 
içerisinde bulunan hat levhalarıyla, 
duvar ve sütunlardaki kalem işleriyle, 
mihrap yazıları ile hat sanatının en 
güzel örneklerini bünyesinde barın-
dırmaktadır.
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Mustafa Özçelik

1 Bursa, bir Osmanlı payitahtı 
olarak uzun yıllar siyasi bir 
merkez olmanın yanı sıra bir 
ilim, kültür merkezi de oldu. 

Böylesi bir atmosfer içerisinde bura-
da pek çok şair, bilgin ve mutasavvıf 
yetişti. Yaptıkları hizmetler, yazdıkları 
eserlerle her biri medeniyetimizin 
birer inşacısı oldular. Bu yüzden ha-
yırla anılmaya devam ediyorlar. Bu 
isimler arasında Emir Sultan, Molla 
Fenari, Niyazi Mısri, Somuncu Baba, 
Bursalı Âşık Yunus Hazreti Üftade ve 
daha niceleri bugün de maneviyat 
coğrafyasının yıldızları olarak bizleri  
aydınlatmaya devam ediyorlar.
Bu isimler arasında anılması gereken 
biri de Süleyman Çelebi’dir. Bu ismi 
söyler söylemez aklımıza hemen 
onun ünlü eseri Vesilet’ün-Necât 
yahut halk arasındaki yaygın ismiyle 
Mevlid gelecektir. Çünkü biz çoğu 
kez, eserin isminden önce yazarını/
şairini hatırlarız. Ama burada durum 
oldukça farklıdır. Mevlid, şairinden 
çok şöhret bulmuş, nerdeyse onun 
adını bile unutturmuştur. Eğer biz, 
Mevlid’in kimi yerlerinde “Süleyman” 
adını okumasak bu eseri anonim bir 
eser sayacağız.
Bu durum, elbette eserin lehine olan 
bir özelliktir. Zira, anonimleşmesi 
onun asırlar boyunca ne denli benim-
sendiğinin ve yaygınlık kazandığının 
bir göstergesidir. Dolayısıyla Süley-
man Çelebi de böylesi bir eserin şairi 
olarak dünyada çok az şaire nasip 
olan şöhretli bir isim haline gelmiş-
tir. Çünkü Mevlid’in okunmadığı bir 

zaman ve mekan nerdeyse yoktur. 
Yazıldığı günden bu yana kandillerde, 
bayramlarda, savaşlarda, doğumlar-
da, düğünlerde ölümlerde kısacası 
hayatımızın hemen her olayında mev-
lid okumak/okutmak  çok önemli bir 
geleneğe dönüşmüştür.
Mevlid’in yaygınlık kazanmasının 
bir önemli sebebi de Osmanlılar 
devrinde aynı zamanda bir devlet 
merasimi olarak da idrak edilmesi-
dir. Peygamberimizin doğum günü 
olan Rebiülevvel ayının 12. gecesi 

resmi bir kutlama yapılır ve bu gece 
mevlid alayı ile karşılanırdı. Başta 
padişah olmak üzere bütün devlet 
görevlilerin katıldıkları bu merasim 
Mevlid’i bütün ülke sathında okunur 
bir eser haline getirmiştir. Bu gelenek 
Cumhuriyet devrinde resmi niteliğini 
kaybetmiş fakat  halk arasında çeşitli 
vesilelerle Mevlid okutulma geleneği 
sürdürülmüş, televizyonun hayatımı-
za girmesiyle birlikte bu yolla da yine 
geniş bir kitlenin ilgi konu olmaya 
devam etmiştir.  

Mevlid ve Süleyman çelebi
Hz. Peygamber sevgisinin anıt eseri
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2Mevlid, dini, edebi, 
tasavvufi açıdan çok 
yönlü incelemelere 
konu olabilecek zen-

ginlikte bir eserdir. Az önce 
de belirttiğimiz gibi tanın-
mışlığı şairinin önündedir. 
Bu durum elbette Süley-
man Çelebi’yi unuttur-
mamalıdır. Çünkü eserin 
önemi, şairinin kimliği 
ve eseri yazma sebe-
biyle yakından ilgilidir. 
Bunlar bilinmezse 
eser hakkında yapı-
lacak değerlendirme 
de eksik kalır. Bu 
yüzden şimdi kısaca 
da olsa şairin biyog-
rafisine ve daha da 

önemlisi eserin telif sebebi-
ne bakmak gerekmektedir.
Süleyman Çele-
bi(1353-1422) Bur-
salı’dır. Osmanlının 
kuruluş ve gelişme 
devresinde yaşamış, 
Orhan Gazi’den Çelebi 
Mehmed’e kadar olan 
dönemi idrak etmiştir. 
Bu dönem devletin 
inşası, fetret yılları 
sonrasında yeniden 
toparlanması gibi 
olayların geçtiği 
yıllardır. Süleyman 
Çelebi, saraya 
yakın bir ailenin 
ferdidir. Dolayı-
sıyla onu devrin 
elit sınıfından 
biri olarak 
düşünebiliriz. 

Bu durum, onun bir 
medrese tahsili yaptığını, 
hatta devrin genel eğili-
mine bağlı olarak irfan 
kurumlarında da eğitim 
gördüğünü gösterir. Ni-
tekim kaynaklar onun 
Yıldırım zamanında 
Divan-ı Hümayun 
imamlığı yaptığını ve 
Emir Sultan çevre-
sindeki irfan mecli-
sinin müdavimle-
rinden olduğunu 
yazmaktadırlar. 
Süleyman Çele-

bi’nin ilim ve irfan bahsindeki seçkin 
niteliği Emir Buhari’nin de tavsiyesiy-
le Ulu Cami imamlığı görevine gelme-
sine vesile olmuştur. Zira, payitahtın 
en büyük camiinde görev yapabilmek 
için her anlamda üstün niteliklerle 
donanımlı olmayı gerektirmektedir. 
Bu donanım içerisinde edebi bilgi 
birikimi de sözkonusu olmalıdır. 
Dolayısıyla Mevlid, aynı zamanda bir 
edebiyat şaheseridir. Zaten yaygın 
ünü, sadece konu olarak Hz. Peygam-
ber’i işlemesinden çok yahut onunla 
birlikte edebi niteliğinden kaynak-
lanmaktadır. Bu yüzden Süleyman 
Çelebi’yi aynı zamanda Osmanlı 
edebiyatının/şiirinin kurucu isimle-
rinden biri olarak da kabul etmemiz 
gerekir. Süleyman Çelebi, bu yönüyle 
Yunus Emre, Gülşehri, Âşık Paşa gibi 
isimlerin Türkçe’yi bir şiir dili haline 
getirerek inşa ettikleri dini-tasavvufi 
Türk edebiyatının yaşadığı devirdeki 
en önemli temsilcidir. Bu temsilcilik 
sadece edebi mahiyette olmayıp aynı 
zamanda bir birlik misyonunun da 
ifadesi olarak anlam taşır. Çünkü 
Mevlid’de asıl konu olarak Hz. Pey-
gamber işlenmiştir. Böylece insanlar 
bu ana tema ile peygamberimizin ma-
nevi şahsiyeti etrafında birlik olmayı 
gerçekleştirmişlerdir.
Mevlid’in bir başka hususiyeti de ehl-i 
sünnet düşüncesini halk arasında 
benimsenmesine katkısı, yabancı ve 
zararlı telakkilerden onları koruması 
olmuştur. Zira, Mevlid’deki zihni dün-
ya tamamen ehl-i sünnet temellidir 
ve dinin asli kaidelerine sıkı sıkıya 
bir bağlılık görülür. Bu bağlılık Hz. 
Paygamber sevgisi etrafında teşekkül 
ettirilirken bir yandan da akaid konu-
ları da işlenmiş ve Mevlid’de Besmele, 
zikir, Allah’ın sıfatları, Allah’ın birliği 
gibi inanışla ilgili konular ve ahlaki 
pek çok ilkeler üzerinde durulmuş-
tur. Denilebilir ki geniş halk kitleleri 
dinlerine ait samimi inanışlarını ve 
bilgilerini büyük ölçüde Mevlid’e 
borçludurlar.

3Eserin derinlerdeki asıl telif 
sebebi bizce bu olmakla bir-
likte yaygın olarak bilinen 
meşhur sebebe de değinmek 

gerekmektedir. Buna göre Süleyman 
Çelebi bu eserini Ulu Cami imamlığı 
esnasında meydana gelen bir hadi-
se üzerine yazmıştır. Rivayete göre 
İranlı bir vaiz, Bakara suresinin pey-

İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi'nde yer alan Mevlid nüshaları



gamberlerden bahseden âyetlerini 
yorumlarken peygamberler arasında 
fark bulunmadığını, dolayısıyla pey-
gamberimizin diğer peygamberler-
den üstün tutulmadığını söylemiş, bu 
durum kimi tartışmalara konu olmuş, 
Süleyman Çelebi de bu olaydan büyük 
bir üzüntü duyarak Hz. Peygamberin 
özel durumunu, ona duyulan sevgi ve 
saygıyı anlatabilmek maksadıyla bu 
eserini kaleme almıştır. 
Kaynakların bildirdiğine göre Mev-
lid’in yazılış tarihi 1409’dur. Bu ta-
rihten önce de Mevlit türünde kimi 
eserler kaleme alınmıştır. Zira, bu tür 
eserlerin asıl kaynağı sîre(sîret) adı 
verilen eserlerdir. Onların tarihi geç-
mişi ise epey geriye tâ Hz. Peygamber 
devrine kadar uzanır. Bu demektir 
ki, Hz. Peygamber hakkında çok sa-
yıda eser yazılmış hatta bu anlamda 
yeni edebi türler oluşturularak bir 
peygamber edebiyatı meydana geti-
rilmiştir. Sire’den naat’a; şemail’den 
hilye’ye kadar pek çok türde yazılan 
bu eserler de Müslüman muhitlerde 
çokça okunmuş ve sevilmiştir. Ama 
denilebilir ki hiçbir eser Mevlid’in 
benimsenme derecesine çıkama-
mıştır. Mevlid, hem kendine mahsus 
nitelikleriyle üstün bir eserdir hem 
de bütün diğer türlerin örneklerine 
ve özelliklerine sahiptir. Bu bakım-

dan o manzum bir siyer olarak aynı 
zamanda bir naat’tır, bir hilye’dir, bir 
şemail’dir.
Eserin bu şöhretinde konusunun 
önemli olduğunu söyledik. Onun ka-
dar önemli olan bir tarafı da Mevlid’in 
Türkçe yazılmış olması ve edebiyat 
açısından taşıdığı değerdir. Bu de-
ğerinin de onun benimsenmesinde 
etkili olduğu muhakkaktır. Çünkü bir 
edebiyat eserinde kalıcılığı konudan 
çok dil ve anlatım sağlar. Mevlid bu 
anlamda Türkçe’nin bir şaheseridir. 
Bu yönüyle kendinden önce yazılan  
bu konu ve türdeki eserleri neredeyse 
unutturarak Türkçe mevlid gelene-
ğinin de başlatıcısı olmuştur. Öyle ki 
Süleyman Çelebi’den günümüze onun 
eserinden ilham alarak yahut onun 
tesirinde kalarak pek çok şair mevlid 
denemeleri yapmıştır. Yüzü aşkın bu 
metinlerin hiç birisi onun değerine 
ulaşamamış, hepsi bir nazireden iba-
ret kalmıştır.
Öte yandan Mevlid, Türkçe ile yazılan 
bir metin olmanın ötesine geçmiş, 
Arapça, Farsça, Arnavutça, Kürtçe, 
Boşnakça ve Rumca gibi dillere de 
çevrilmiş hatta bu dillerde mevlid-
ler yazılmıştır. Mevlid’in  bu yayılış 
coğrafyasındaki genişlik onun tıpkı 
Nasreddin Hoca fıkraları, Battal Gazi 

menkıbeleri gibi her yerde benimsen-
diğinin de bir göstergesidir. Böylece 
mevlid, bir yandan da bütün bu coğraf-
yalarda Türk dili ve kültürünü temsil 
eden, onun değerlerini oralara taşıyan 
bir eser özelliği de kazanmıştır.

4Geniş kitlelere mal olmuş 
eserlerin değiştirilmesi, kimi 
yanlış uygulamalara konu 
edilmesi nerdeyse kaçınılmaz 

bir durumdur. Çünkü işin içine kitle 
psikolojisi ve merasim unsurları gi-
rince meselenin inanış ve bilgi boyutu 
çoğu zaman göz ardı edilebilmektedir. 
Bu durum Mevlid’in de başına gelmiş, 
bu tür uygulamalar yüzünden Mevlid 
okutulması noktasında kimi çekince-
ler haklı olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
eleştirilere büyük ölçüde hak vermek 
mümkündür ama asırlar boyunca bu 
denli tesirli bir eserin bugün de kitle-
lerin din eğitiminde bir vasıta olarak 
kullanılması ihmal edilmemelidir. 
Bütün mesele bu uygulamanın dinin 
esaslarına uygun olarak icra edilmesi-
dir. Bu hassasiyet gözetildiği takdirde 
Mevlid’in, dün olduğu gibi bugün de 
bilhassa geniş halk kitlelerinin dini 
duyarlıklarının beslenmesinde, esere 
konu olan Hz. Peygamberin manevi 
şahsiyetinin yine bir birlik unsuru 
olarak canlı tutulmasında tesirli ola-
cağı muhakkaktır.  
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Bursa, geleneksel Osmanlı sanatlarının 
filizlendiği, ilk örneklerinin verildiği ve 
günümüzde anıtsal eserlerin tezyinatı 
olarak halen gururla korunduğu bir şe-

hirdir. Uhrevi saadetin gölgesinde filizlenen bu 
sanatlar gerek felsefe, gerek estetik açıdan uhre-
vi ahenkten feyz alarak sanat hamisi sultanların 
koruması altında XIII. yy’dan itibaren gelişmeye 
başlamış XVI. ve XVIIyy’da fevkalade bir merte-
beye erişmiştir.
Köken böyle olunca hat, tezhip, minyatür, katı, 
ebru gibi bu sanatların ilk sanatçıları da bu 
şehirde yetişmiş, geleneğin kurulmasına ve 
usta-çırak disiplini çerçevesinde bu sanatların 
gelişmesine hizmet etmiştir. Bursa ve Edirne 
saraylarında nakkaşhanelerin varlığı tespit 
edilememiş olsa da Çelebi Mehmed ve II Murad 
dönemlerinde Bursa’da saray atölyelerinden söz 
edilmektedir. Nitekim Bursa’da Yeşil Cami’deki 
eşsiz çinilerin ve hatların nakkaşı olan Bursalı 
Ali bin İlyas bu dönemin en ünlü nakkaşıdır.1 
Bursalı Nakkaş Ali olarak ünlenen bu sanatçı 
deri işlemeciliğinde de üstattır. Osmanlı döne-
minde yapılmış en eski tarihli minyatürlü yazma, 
Emir Süleyman ve Çelebi Mehmed himayesin-
deki Ahmedi tarafından hazırlanan İskenderna-
me’dir. Bu bilgi geleneksel Osmanlı sanatlarının 
menşei olarak Bursa’yı işaret etmektedir.

Bursalı 
Fahri

Nezaket Özdemir Bircan

(Fahri el Bursavî – Fahri Çelebi)

Kat’ı sanatında en üstün merte-
beye layık görülen Bursalı sanatçı 
“Fahreddin Burû-sevî “döneminin 
hemen bütün biyografik eserlerin-
de tanıtılan, hünerlerinden övgüy-
le söz edilen bir sanatçıdır.

Kat’ı Sanatçısı Nimet Kalkanlı tarafından Konya Valiliği’nin 
talebi ile hazırlanan Bursalı Fahri eseri reprodüksiyonu



Kat’ı sanatında en üstün mertebeye 
layık görülen Bursalı sanatçı “Fah-
reddin Burû-sevî”den söz edeceğimiz 
bu makalemizde öncelikle bu sanat 
hakkında kısa bir bilgilendirme yapa-
cağız. Kat’ı sanatının tekniği dışında 
sadece bu sanatın ne olduğu konu-
sunda tanıtım amaçlı kısa bir bilgi 
vermekle yetineceğiz. Çünkü amacı-
mız bu sanatı değil bir hemşehrimizi 
gündeme taşımaktır. 
Herhangi bir motif veya yazı örne-
ğinin ince bir kâğıt veya deriden 
oyulması suretiyle meydana getirilen 
eserlere (Kat’ı)  denir.2 Kelimenin kö-
keni “Kat” kesme, kesilme anlamına 
gelir. Kat’ı, Kat’ eden,  kesen anlamını 
taşır. Katta, ise bu ince sanatı gerçek-
leştiren sanatçı anlamına gelir. Bu 
sanat icra edilerek yapılan yazı oy-
macılığı ile gerçekleştirilen eserlere 
mukatta* ismi verilmiştir.3 
Ünlü tezkire(biyografi) yazarı Âşık 
Çelebi, Meşâ’ir üş Şu’arâ isimli eserin-
de kâğıt oymacılığı sanatı için Farsça 
kökenli “Efşan” sözcüğünü kullanmış-
tır. Bu sanatı icra edenlere de Efşancı 
ya da Efşanbür denilmektedir. Kat’ı 
işlemi motif kesmek ya da yazı oymak 
biçiminde olduğunda bu işlem “zemin 
kesmek,” çiçek kesimi söz konusu 
olduğunda “bahar kesmek,”4 olarak 
isimlendirilmiştir.
Kat’ı sanatının uzak doğu kökenli ol-
duğu kuşkusuzdur. Kimi sanat tarihçi-
leri bu sanatın Orta Asya kaynaklı bir 
halk sanatı olduğu fikrini savunur.5 
Ancak, bilinen en eski Kat’ı örnekleri 
İran menşelidir. XV.yy’da Herat’da 
yetişmiş olan Abdullah Kat’ı (el-He-
revi) kağıt oyma sanatının bilinen ilk 
önemli sanatkarıdır.6

Kat’ı sanatının yaygın olarak 3 kul-
lanım alanı vardır. Birincisi kitap 
ciltleme sanatında cildin oyulması 
suretiyle kapakta uygulanan beze-
medir. Diğer bir yöntem özellikle şiir 
kitaplarında ya da bazı Kur’an ayetle-
rinin hat sanatı ile gerçekleştirilmiş 
şaheser örneklerinin oyularak başka 
bir zemin üzerine yapıştırılması ile 
gerçekleştirilen kâğıt oymacılığı sa-
natı örnekleridir. Bu tür çalışmaların 
çerçevelerinin de motif, çiçek ya da 
manzara oyularak aynı sanatla bezen-
diği görülmektedir. Üçüncü bir yön-
tem oluşturulan dizaynlar ile çekme-
ce gibi, enfiye kutusu vs gibi objelerin 
üstüne yapılan tablo şeklindeki kat’ı 
örnekleridir. Bu tabloların bazıları 
da şiir kitaplarında bağımsız sayfalar 

halinde düzenlenmiştir. Her biri zaten 
birer şaheser olan yazma eserler bu 
görsel tezyinlerle zenginleştirilmiştir.
Yazımızın ana konusu Bursalı Fahri, 
Kat’ı Sanatı ve Hat Sanatı’nda XVII. 
yy’lın en önemli sanatçısıdır. Bursa 
Kütüğü’nde Fahrî Çelebi başlığı altın-
da Bursa doğumlu olduğu, oymacılık 
ile şöhret bulduğu ve Kemalzâde,7 
(Edirneli Ali Çelebi)8’den tahsil-i ilim 
ettikten sonra oymacılığa başladığı 
yazılıdır. 
Yaptığı işler “Fahrî oyması” diye meş-
hur olan fildişi, bağa, ahşap ve maden 
üzerine hâkkâklık,* mücellidlik* ve 
müzehhiblik* sanatlarında gösterdiği 
hüner hazerfen derecesinde nitelen-
miştir. 1572 tarihinde İstanbul’a git-
tiği tahmin edilmektedir. Kemâlzâde 
Alî Çelebi’ye mülâzım(hoca adayı) 
verilmiştir. 25 seneye yakın hocasın-
dan eğitim aldıktan sonra H. 1005/M. 
1597 senesinde icâzet almıştır.9 Bir 
eserlerinde “Fahreddin Burûsevî” ola-
rak imza atmıştır Fakat genel olarak 
“Bursalı Fahri,” ya da sadece “Fahrî,”  
mahlasını kullanmıştır.10 

Süheyl Ünver, Bursalı Fahri’nin Mev-
levî dedesi olduğunu yazar. Bursalı 
Fahrî’nin sanatında ulaştığı seviye 
onun hat, tezhip, cilt ve minyatür 
dallarında da iyi bir eğitim görmüş 
olduğunu göstermektedir.11 

Bursalı Fahri döneminin hemen bü-
tün biyografik eserlerinde tanıtılan 
hünerlerinden övgüyle söz edilen 
bir sanatçıdır. Gelibolulu Mustafa Ali 
Efendi Menakıb-ı Hünerverân isimli 
eserinde Bursalı Fahri için “Kıt’a ke-
sişinde dünyada benzeri olmayan bir 
sanatkârdır. Bahçe düzenlemede, çi-
çek ve çiçeklerin çeşitlerini kesmekte 
güzellikleri üstün gelmiş sanat eser-
leriyle her yerde beğenilmiş ve değeri 
teslim edilmiştir.”12 yazmıştır.
İsmail Belîğ ise Bursalı Fahrî için Gül-
deste-i Riyazi İrfanda “Elinden ince 
işler çıkardı. Kısa zamanda bir hüsn-i 
hat kıt’asını maharetle keserdi” de-
mektedir.13 İsmail Beliğ, Bursalı Fah-
ri’nin en zor üstesinden gelinebilecek 
oymaları büyük bir beceriyle kese-
bilmesini ifade etmekte kendini öyle 
aciz hisseder ki, bu yeteneği “acaib” 
olarak tanımlar. Eserinde Fahri’nin 
sanatından söz ederken “acaib,” şe-
killer oymakta benzeri olmadığı gibi, 
rumî nakışlarının da benzerine kim-
senin yetişemeyeceğini, kesme çiçek-
ler ve bunlardan bahçe tanziminde 

Bursalı Fahri’ye ait Talik Hat ile Arap-
ça Hz. Muhammed (S.A.V.) methiye.
 Zerefşanlı. 24x17 Kaynak: Şevket 

Rado. Türk Hattatları. s.95

Kat’ı Sanatçısı Nimet kalkanlı 
tarafından Konya Valiliği’nin talebi 
ile hazırlanan Bursalı Fahri eseri 

reprodüksiyonu
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eşiz olduğunu dile getirerek XV: yy’lın 
ünlü kat’ı sanatçısı Abdullah Herevî 
ile kıyaslar.14

Muhtemelen 1560’lı yılların başın-
dan itibaren adı duyulmaya başlamış 
olan Bursalı Fahri, saray dışında 
bir çevreden olmasına rağmen kısa 
zamanda ünü yaygınlaşmış ve saray 
üstatlarında daha tanınır hale gelmiş-
tir.15 Bursalı Fahri hakkında araştırma 
yaparken incelediğimiz kaynaklar-

dan biri de Aşık Çelebi’nin Meşâ’ir 
üş-Şu’arâ isimli eseridir. Aşık Çelebi, 
Bursalı Fahri’nin saray çevresinden 
olmamakla birlikte baharda (çiçek 
motifleri kesmekte) mükemmel oldu-
ğunu yazar.16

Evliya Çelebi,  Bursa Seyahatname-
sinde  Bursa Ulucami’nin minberi ve 
tezyinatından bahsederken, buradaki 
nakışların güzelliğini “Bursalı Fahri 
Oyması” ile kıyaslayarak benzersiz 

olarak niteler. Evliya Çelebi, Uluca-
mi’nin minberini anlatırken “Bun-
da(Minberde) olan Fahri Oyması 
gibi şükûfe, turunca, islimî, çar-gül, 
katmer gülleri, çeşit çeşit mutahhil 
ve kitabeleri var ki cihan ressamları 
toplansa böyle ustalık etmeye kadir 
değillerdir,17”  diyerek güzelliğini Fah-
ri oymalarının sanatsal üstünlüğü ile 
niteler.
XIII. yy’lın ünlü divan şairi Şeyh Galip, 
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Bursalı Fahri’ için şu beyiti yazmıştır.
 “O rütbe hurdekâr oymuş ki Kirman 
tahta-i ferşin
Eder Pür-neng ü noksan dest-i Fahri 
makasdarı.”18

Günümüze daha yakın tarihlerde ya-
şamış olan Ali Canip Yöntem de “Fah-
rî’nin sanatı öyle bir bediadır ki, onun 
eserlerini seyir ve tetkik edenler 

yalnız bir tabir bulabilirler: Harika.”19 
diyerek Bursalı Fahri’nin sanatına 
hayranlığını dile getirmiştir.
Bursalı Fahrî’nin Viyana Milli Kütüp-
hanesinde bulunan, Sadi-i Şirazi’nin 
en meşhur eseri olan Gülistan isimli 
eseri hakkında İsmâil Beliğ, Güldes-
te-i Riyaz-ı İrfan eserinde şöyle bir 
rivayetten söz eder. Bursalı Fahri bu 
eseri baştan sona renkli kâğıtlar ile 

tâlik yazı ile oyarak tamamlamış ve 
Sultan I. Ahmed’e sunmuştur. Sultan 
kalem ile yazılmış yazıyla (hat sana-
tına) kıyaslayarak Bursalı Fahrî’ye 
iltifat etmemiş bu durum sanatçı 
tarafından üzüntü ile karşılanmıştır. 
Sanatçıya daha sonra Hindistan’dan 
gelen sedefkâri bir çekmeceyi hediye 
ederek gönlünü aldı ise de bu üzü-
cü durum kayıtlara geçmiştir. Yıllar 
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sonra bu eseri kütüphanede gören 
III. Murad sanatına hayran kalmıştır. 
Kendisi de sülüs, nesih ve tâlikte usta 
bir hattat olan sultan eserin ketebe 
bölümünde Fahri’nin adını görünce 
ve hatasız olmanın ancak ve ancak 
Allaha mahsus olduğu düşüncesinden 
hareketle “Bu makule hüner-i bî-misl 
ü hemtaya (denk) tahrir-i ketebe ha-
tadır = Bu düzeyde hünerli, eşi bulu-
namayacak, benzersiz bir sanat eseri-
ne imza atmak hatadır” deyip denize 
attırmıştır.20 Rivayet böyle diyor ise 
de 1572 tarihli bu eserin Viyana Milli 
Kütüphanesi’nde bulunan eserin 
rivayette adı geçen  eser olduğu dü-
şünülmektedir.21 Bu eser üzerinde G. 
Flügel, J. von Karabacek ve Şahabettin 
Uzluk araştırma yaparak albümü 
yayımlamışlardır.22

Mezar taşı bulunamadığı için Bursalı 
Fahrî’nin ölüm tarihi tartışmalıdır. İs-
mâ‘il Belîğ ve Bursalı Mehmed Tâhir, 
H. 1020/M. 1611 senesinde birleşir-
ken, G. Jacob, H. 1027-1028/M. 1618-
1619, ve A. Grohmann H.980/1572 
senelerine işaret etmektedir. Halil 
Ethem Eldem’in Elvah’ı Nakşiye Ko-
leksiyonunda ise vefat tarihi olarak 
H.994/M.160423 verilir. Ancak kesin 
olan, ömrünün büyük bir kısmını 

geçirdiği İstanbul’da vefat ettiği ve 
Edirnekapı Mezarlığı’nda Abdullah 
Kırımî’nin yakınına gömüldüğüdür. 
Ancak mezar taşı mevcut değildir.24  
Geleneksel sanatların en büyük özel-
liği usta-çırak disiplini ile öğrenci 
yetiştirilmesidir. Bu sistem içinde 
Bursalı Fahri de öğrenci yetiştirmiş-

tir. Bursalı Fahri’nin öğrencilerinden 
biri de Bursalı Arif Mehmed Çelebi 
hakkında Bursa Kütüğü’nde baba-
sının Diyarbakırlı olduğu ve Bursa 
Beytülmal Emini’nin** oğlu olduğu 
yazmaktadır.25

Bursalı Fahrî’nin eserlerinin çoğu 
Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulun-
maktadır. Bununla birlikte Bursa Kü-
tüğü’nde yazdığına göre, Keçecizâde 
Reşad Bey’de Fahrî oyması bir keşkül, 
Sadr-ı Sâbık Mısırlı Prens Saîd Halim 
Paşa’da bir enfiye kutusu, Bursalı He-
zarfen Değirmencizâde Hacı İbrahim 
Efendi’de de bir “Nasihat-ı Hukemâ” 
ve  Nâfia Nâzırlarından Prens Abbas 
Halim Paşa’da dahi bir parça Fahrî 
oymaları mevcuttur.26 Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde Şehzede Mehmed 
Koleksiyonu’nda, Mihrişah Koleksi-
yonu’nda Bursalı Fahrî’nin eserleri 
bulunmaktadır.27 British Museum’da 
1, Ankara Türk Ocağı’nda 2, Ekrem 
Hakkı Ayverdi hat koleksiyonunda 
1, Halim İbrahim Arda’da 1, Hasan 
Fehmi Enata’da da iki ta‘lik kıt‘ası , 
Viyana Milli Kütüphanesi’nde bir ese-
ri bulunmaktadır.28

Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulu-
nan nadide deri cilt kapağı Kat’ı ör-
neklerini, Bursa, İnebey Kütüphanesi 
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Evliya Çelebi, Ulucami’nin 
minberini anlatırken “Bun-
da(Minberde) olan Fahri 
Oyması gibi şükûfe, turun-
ca, islimî, çar-gül, katmer 
gülleri, çeşit çeşit mutahhil 
ve kitabeleri var ki cihan 
ressamları toplansa böyle 
ustalık etmeye kadir değil-
lerdir,”  diyerek güzelliğini 
Fahri oymalarının sanatsal 
üstünlüğü ile niteler.
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Müdürü Ömer Kuzgun’un katkıları 
ile yazımız ekinde sunmak mümkün 
oldu. Bursalı Fahri’nin eserlerinin 
örneklenmesi konusunda ise Süheyl 
Ünver Atölyesi’nden yetişen ve gü-
nümüzde Kat’ı sanatının en nadide 
örneklerini meydana getiren Nimet 
Kalkanlı hocamızdan destek aldık. 
Günümüz Kat’ı sanatçılarına feyz ve 
ilham vermek için Bursalı Fahriye 
tanıtmayı amaçladığımız bu yazının 
hazırlanmasına da destek veren 
hocamız, Konya Valiliği’nin talebiyle 
kendisinin emek verdiği ve günümü-
ze kazandırdığı, Bursalı Fahri oyması 
2 dizaynını yazımızda kullanmamıza 
izin verdi. Bu destekler yazımızın 

görsel zenginliğine büyük katkı sağla-
mıştır. Kendilerine teşekkür ederim.

Dipnotlar
1 Özdemir, Nezaket. Fotoğraftan önce 
Bursa/Minyatürler. s.9
2 Mesara, Gülbün. Türk Sanatında İnce 
Kağıt Oymacılığı. s.1
3 Mesara, Gülbün. Türk Sanatında İnce 
Kağıt Oymacılığı. s.1 
*Mukatta: Parçalanmış, kesilmiş.
4 Çağman, Filiz. Kat’ı; Osmanlı Dünyasnda 
Kağıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları.s.13
5 http://www.ktsv.com.tr/185-kati-sana-
ti. 19.04.2018
6 Mesara, Gülbün. Türk Sanatında İnce 
Kağıt Oymacılığı. s.3
7 Bursa Kütüğü. IIc. s.69

8 Çağman, Filiz. Kat’ı; Osmanlı Dünyasnda 
Kağıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları.s.165
9 https://hattatlarsofasi.com/talik-hat-
tatlari/bursali-fahri%E2%80%A8/
10 Diyanet Ansiklopedisi. XIIc. s.95
11 Diyanet Ansiklopedisi. XIIc. s.95
12 Mesara, Gülbün .Türk İnce Oyma Sa-
natı, s.13
13 bgc.org.tr/ansiklopedi/fahrî-bursalı-.htm
14 Çağman, Filiz. Kat’ı; Osmanlı Dünyasn-
da Kağıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları.s.165
15 Nimet Kalkanlı  Arşivinden yayınlan-
mamış bilgi notu.
16 Çağman, Filiz. Kat’ı; Osmanlı Dünyasn-
da Kağıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları.s.166
17 Çağman, Filiz. Kat’ı; Osmanlı Dünyasn-
da Kağıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları.s.166
18 Mesara, Gülbün .Türk Sanatında  İnce 
Kağıt Oymacılığı. (Katı’). s.23
19 bgc.org.tr/ansiklopedi/fahrÎ-bursalı-.
htm
20 Bursa Kütüğü. IIc. S.69.
21 Diyanet Ansiklopedisi. XIIc. s.95
22 Diyanet Ansiklopedisi. XIIc. s.95
23 Mesara, Gülbün .Türk İnce Oyma Sa-
natı, s.23
24 https://hattatlarsofasi.com/talik-hat-
tatlari/bursali-fahri%E2%80%A8/ 
12.04.2018
25 Bursa Kütüğü. Ic. s.110
**Beytülmal: Devlet hazinesi. Beytülmal 
Emini: Kamu haklarını koruyan görevli. 
Gümrük ve Bâc Eminleri : Şehir ve kasa-
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Dr. Mustafa Altuntaş / Uzman Veteriner Hekim

Fotoğraflar: Nilay İlcebay
Arşiv fotoğrafları: Dr. Mustafa Altuntaş

Yaşayan İki Miras; 
Karacabey Harası ve At

Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun’a çeyiz 
olarak verilen arazilerde kurulan ve İmpa-
ratorluk döneminde  “Çiftlikat-u Hümayun”  
bünyesinde faaliyetini sürdürmüş olan 

Karacabey Harası, Cumhuriyet döneminde ülkemiz-
deki hayvan ıslahı çalışmalarının en önemli mer-
kezi olarak gelişmiş ve bu doğrultuda hizmetlerini 

sürdürmüştür.
Orta Asya’da aynı anavatanı paylaşan Türk Milleti  ile 
atın birlikteliği, tarihin her döneminde güç birliği  ve 
medeniyetin yayılmasında bir simge oluşturmuştur. 
Bu birliktelik Türklerin yeni yurtlar edinmesinde, 
Anadolu kapılarının açılmasında, Viyana kapılarına 
dayanılmasında temel faktör olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete miras kalan iki değer 
Bursa’da varlığını sürdürüyor; Karacabey Harası ve At.
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Dünya’da İlk
Osmanlı, iyi atlara sahip olabilmek 
için Dünya tarihinde bugün ki anlam-
da modern yetiştiriciliğin 15.yüzyılda 
ilk uygulayıcısı olmuş, Hayvanat 
Ocaklarında yetiştirdiği atlar ile İm-
paratorluk zirveye ulaşmıştır. Yetiş-
tirmenin ihmali ile İmparatorluğun at 
ithal etme mecburiyetinde kalması, 
imparatorluğun dağılmasıyla paralel-
lik göstermiştir.
Ahmet Mithat, haraları; “Hayvan ye-
tiştiren, iyi ve faydalı ürünler alarak, 
doğrudan doğruya bir memleketin ırk 
hayvanlarının (at, sığır, koyun, tiftik 
keçisi gibi. ) çoğaltılmasını ve ıslahını 

sağlayan kurumlar” olarak tanım-
lamaktadır.  Devlet haralarının 
başlıca amacının ise, halkın temin 
edemeyeceği çeşitli damızlıkları 
hayvan sahiplerinin emrine sun-
mak ve memleket hayvancılığını  
sıkı kontrol altında bulundurmak, 
ıslah çalışmaları yanında halkı 
yetiştiricilik hususunda bilgilen-
dirmek ve teşvik etmek olduğunu 
belirtmektedir.
Kaynaklara göre Avrupa’da ilk 
resmi hara 1665 yılında Fransa’da 
açılmıştır.

Önemli Yetiştirme,  
Islah, Araştırma ve  
Eğitim Merkezi
Cumhuriyetin kurulması ile her 
konuda olduğu gibi gerek at yetiş-
tiriciliği ve gerekse diğer hayvan 
türlerinin ıslahı konusunda da 
ülkenin ihtiyaçları belirlenmiş, bu 
tespitlere göre yetiştirme ve ıslah 
faaliyetlerine yön verilmiştir. Bu 
süreçte Karacabey Harası önemli 
bir misyon yüklenmiştir.
Yerli ırkların seleksiyonla ıslahı 
yanında yüksek süt ve et verimine 
sahip esmer ve siyah alaca da-
mızlıklar yurtdışından getirilerek 
adaptasyonları sağlanmıştır. Diğer 
taraftan yerli ırklarla melezleme ça-
lışmaları yapılmıştır. Yörenin yerli 
sığırı olan Boz Irk sığırların, İsviçre 
Esmeri sığırlarla melezlenme sonu-
cu genotipleri sabitlenerek Kara-
cabey Esmeri sığırı geliştirilmiştir. 
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Diğer taraftan yerli koyunlarımızın et 
ve yapağı verimini artırma yönünde 
yapılan çalışmalarla Karacabey Meri-
nosu meydana getirilmiştir.
Hayvan ıslah ve yetiştiriciliğinin 
vazgeçilmez uygulaması olan suni 
tohumlama, Dünyada ilk uygulayıcısı 
olan Rusya’dan sonra ikinci olarak 
Ülkemizde Karacabey Harasında uy-
gulanmaya başlamış ve bu uygulama-
yı yapacak elemanlar yıllarca burada 
yetişmişlerdir.
Yörede başta bezelye olmak üzere 
konserve sanayi artıklarının değer-
lendirilmesi yönündeki çalışmalar 
sonucunda, bu artıkların silaj yapı-
larak değerlendirilmesi ile hem bu 
artıkların değerlendirilmesi hem de 
önemli bir yem kaynağı haline gel-
mesinde Karacabey Harası örnek ve 
önder olmuştur.
Karacabey Harası, sadece yetiştirme 
ve ıslah faaliyetlerinin merkezi olma-
nın ötesinde ülke hayvancılığına yön 
veren konu uzmanlarının yetiştiği 
önemli bir merkez olmuştur. Son yıl-
lara kadar Veteriner Fakültesi öğren-
cileri,  stajlarının dışında öğrencilik 
döneminin son bir ayını öğretim üye-
leri nezaretinde yetiştirme, besleme 
ve hayvan ıslahı konularını yerinde 
görmekte ve uygulamalara katıldık-
tan sonra mezun olmaktaydılar. Bu 
uygulamalar ile sağlanan birikimler 
nedeniyle Veteriner Hekimlerin kari-
yerinde Karacabey Harası önemli bir 
yer almıştır.
 Karacabey Harasında yetişen uzman-
lar 1931 yılında ilki gerçekleştirilen 
1.Ziraat Kongresi başta olmak üzere 
ulusal kongre ve toplantılarda sun-
dukları tebliğ ve raporlar ile hayvan-
cılık politikalarının oluşmasına yön 
vermişler, kamu yönetiminde önemli 
görevler üstlenmişlerdir. Bu rapor ve 
tebliğlerin içeriği halen geçerliliğini 
korumaktadır.
Karacabey Harasında yürütülen çok 

Başbakan Adnan Menderes ve beraberin-
deki heyetin Harayı ziyareti
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sayıda akademik araştırma, ülkemiz-
de hayvan ıslah çalışmalarına ışık 
tutar niteliktedir.
Karacabey Harası, çalışmalarının 
Cumhurbaşkanı, Başbakanlar dü-
zeyinde takip ve ziyaret edildiği bir 
kurum olmanın ötesinde Ülkemizi 
ziyaret eden birçok yabancı devlet 
adamının da ziyaret noktalarından 
birisi olmuştur.

Etkin Bir Gelenek
Harada yapılan çalışmalar ve sağ-
lanan gelişmelerin yöre insanıyla 
buluşturulmasında Karacabey Harası 

geçit törenleri ve panayırları önemli 
rol oynamıştır. Bu uygulamalar, yöre 
ve komşu illerden gelen çok sayıda 
yetiştirici ile birlikte bu illerin Vali ve 
üst düzeydeki kamu yöneticileri de 
katılmak suretiyle önemli bir bölgesel 
etkinlik geleneği oluşturmuştur. 
Geleneksel geçiş töreni ve panayırlar, 
harada yetiştirilen ve ıslah edilen 
hayvan türleri yanında tarımsal faa-
liyetlerde kullanılan modern alet ve 
makinaların da bu seremoniye katıl-
ması ile yöre çiftçisinin teknoloji ile 
tanışmasında önemli rol oynamıştır.

Karacabey Harası ve At
Osmanlıdan miras kalan ve halen 
yaşatılan ender kaynaklardan birisi 
olan Safkan Arap Atı yanında, at ıslah 
çalışmaları çerçevesinde birçok at ırkı 
saf ve melez olarak yetiştirilmiştir.
 “Çiftlikat-ı Hümayun” olarak Harada, 
saraya binek atı, ağır ziraat ve koşum 
ile hafif koşum, binek atı yetiştirmesi 
yapılmakta iken, 1881’de Perşeron 
Irkı ve Hannover Atı, 1918’de Arap 
Atı, 1922’de Anglonorman aygırı, 
1923’de Nonius, 1928’de İngiliz atı 
getirtilerek at yetiştiriciliğinde kulla-
nılmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Macaris-
tan’dan Nonius atları getirilmiş, saf 
ve yarım kan şeklinde yetiştiriciliği 
yapılmıştır. Mevcut iri cüsseli, kalın 
kemikli ve koyu donlu yerli kısrakla-
ra Nonius aygırı verilerek iş ve çeki 
hayvanı olarak Karacabey Noniusları 
, Safkan Arap aygırlar kullanılmak 
suretiyle ise Universal Karacabey Atı 
geliştirilmiştir. 
Konkur atı yetiştirilmesine yönelik 
çalışmalara 1924 yılında başlamış, 
1941 yılında Nonius, Arap ve Kara-
cabey atlarının birleşimi ile konkura 
uygun bir kombinasyon oluşturulma-

Karacabey Harası

Harada kullanılan iş ve tarım makineleri
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ya çalışılmıştır. Bu çalışmalara 1962 
yılında Karacabey Atı ve Karacabey 
Noniusları ile tekrar hız kazandırıl-
mış, ancak 1970 yılında yetiştirilme-
sine son verilmiştir. Karacabey’de 
yetiştirilen Konkur atları uluslararası 
yarışlarda Türkiye’yi 1960’lı yılların 
sonlarına kadar temsil etmişlerdir.
Yetiştirilen damızlıkların idmanlarını 
temin etmek için gerekli elemanları 
sağlamak, köylü çocuklarını yetiştir-
mek, onlara at bakımı ve besleme-
sini öğretmek, binicilik ve yarışçılık 
kabiliyetlerini yükseltmek amacıyla 
1927 yılında binicilik okulu açılmış-
tır. Eğitimler için Atatürk’ün onayını 
içeren Bakanlar Kurulu kararları ile 
yurtdışından uzman eğitmenler geti-
rilmiştir.

İngiliz atı yetiştiriciliğine 1928 yı-
lında başlanmış, 1981 yılında son 
verilmiştir. Hara arazilerinden 2000 
yılında tahsis edilen 5000 da alanda, 
Bakanlığın at yarışları fonundan sağ-
lanan kaynakla kurulan TJK Pansiyon 
Harası, İngiliz atı yetiştiriciliğine 
önemli katkı sağlamaktadır.
Gerek bakım ve yönetim kolaylığı, 
gerekse güç ve çok yönlü kullanı-
ma uygun bir iş ve binek hayvanı 
olan Haflinger atı yetiştiriciliğine 
Karacabey Harasında 1961 yılında 
başlanılmış, 1995 yılına kadar saf ve 
yarım kan olarak yetiştiriciliği sürdü-
rülmüştür. 
Ülkemizde koşu atı olarak Safkan 
Arap Atı yetiştiriciliği günümüzde 
Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu 
Haraları ile birlikte özel yetiştiriciler 

ABD Maliye Bakanı George M. Humphrey ve Bursa Valisi İhsan Sabri Çağlayangil,  
Baba kuruş'un ünlü tayı Sava ile birlikte

Cumhurbaşkanı Celal Bayar

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve misafiri Edinburgh Dükü'nün Harayı ziyareti
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tarafından yapılmaktadır. İngiliz Atı 
yetiştiriciliği ise tamamen özel yetiş-
tiriciler tarafından yapılırken, yetişti-
rilmesine son verilen Spor ve Konkur 
Atları konusunda büyük ölçüde dışa 
bağımlı kalınmıştır.

Türklerde At Kültürü
 “At binen milletler, tarih sayfalarına 
hakim oldular. Atlı savaşçı olarak bi-
linen İskitler, Asya’nın uzak köşelerin-
den gelip Harran kalesini fethetmişler 
ve Asur İmparatorluğunu yıkmışlardır. 
Diğer taraftan ise tüm yönlere yayıla-
rak Çin’i işgal etmiş ve yakın doğuyu 
ele geçirmişlerdir.”

Tarihte ilk defa koşum takımlarını 
keşfederek atı çekim hayvanı olmak-
tan öte binmeyi ve ona hakim olmayı 
öğrenen Türkler biniciliği de tarih 
sayfasına çıkarmışlardır. Türklerin 
ata binmedeki maharetleri “Türkler … 
bir defa eyere oturduktan sonra küçük 
ve çirkin ama yorulmak bilmeyen ve 
yıldırım gibi giden atlarına sanki ya-
pışık kalırlardı. Bütün hayatları atları 
üzerinde kah bacaklarını ayırarak, 
kah kadınlar gibi yan oturarak geçi-
rirlerdi. At üzerinde kurultay toplarlar, 
alış veriş yaparlar, yerler içerler hatta 
atın boynuna doğru eğilerek uyurlar” 
şeklinde anlatılmaktadır.

En Seçkin Arap Atları  
Türkiye’de 
“Arap atları o kadar soylulaşmışlardı 
ki, 622 yılında Mekke’den Medine’ye 
Hicret esnasında Hz. Muhammed(-
SA)’in yanında bulunan beş kısrak 
sıcaktan kavruldukları halde Peygam-
ber izin verene kadar hiç bir yerden su 
içmediler.”

İlk damızlık materyalini saraydan 
intikal eden aygır ve kısrakların teşkil 
ettiği Safkan Arap Atları Karacabey 
Harası ve Çifteler Harasında 1924, 
Sultansuyu Harasında ise 1928 yılın-
da yetiştirilmeye başlanılmıştır.
 Urfa bölgesinde halk elinde bulunan 
atlar uzman bir heyetçe gözden ge-
çirilerek en güzel atlar satın alınarak 
damızlık kadrosu güçlendirilmiştir.
Safkan Arap atlarının en soylu ve 
seçkin numunelerinin Türkiye’de 
yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Safkan 
Arap atının kaynağı olan Arabistan’da 
iyi vasıflı Arap atı numunelerinin 
çok azaldığı bir dönemde,  bu amaca 
erişebilmek için Türkiye’nin Safkan 

Arap atı yetiştirmesi konusundaki 
en yetkili uzmanlarından kurulu iki 
heyeti 1932 ve 1936 senelerinde Ara-
bistan’a göndermişlerdir. 

1932’de Başlayan Serüven
Bu heyetler Arabistan’ın en soylu 
örneklerinden, safkan Arap atı yetiş-
tiren Suriye’nin çeşitli yetiştirme sa-
halarını tetkik etmiş ve bütün Irak’ta 
mevcut aşiretleri ve bunların elinde 
bulunan en soylu Arap aygır ve kıs-
raklarını birer birer gözden geçirerek 
bulduğu bütün seçkin örnekleri satın 
alarak Türkiye’ye getirmiştir. Bir daha 
tedariki imkansız denecek derecede 
güç olan en asil Arap atlarının Türk 
Haraları Safkan Arap kadrosuna ilave 
etmeyi başarmışlardır.

1932 senesinde 22 ve 1936 da satın 
alınan 119 baş safkan Arap aygır ve 
kısrağının Haralara ve aygır depoları-
na verilmesiyle Türkiye, Safkan Arap 
atı yetiştiriciliği alanında ön safta yer 
almayı başarmıştır.
Bu suretle denebilir ki Türkiye Ha-
ralarında bugün yetiştirilmekte olan 
iyi özellikte Arap atı örneklerine 
Arabistan’da bile pek az olarak rast-
lanmaktadır. 1932 yılında ilk seyaha-
tini yapan heyet çok şanslı olmuş ve 
dünya çapında bir kıymet ifade eden 
Safkan Arap atlarının satın alınmasını 
başarmıştır.
Yapılan ıslah çalışmaları sonunda 
gerek koşu performansı, gerekse vü-
cut güzelliği ve asaleti ile Türk Safkan 
Arap atı kendine has özelliklere ka-
vuşmuştur. Dünyadaki örneklerinden 
farklı olarak Türk Safkan Arap atının 
özelliği, doksan yıldır aynı titizlikle 
sürdürülen ıslah çalışmaları sonucu 
güzellik ve asalet ile koşu performan-
sının bir arada olmasının sağlanmış 
olmasıdır.

Kuruş’un Hikayesi 
Hakikaten “Kuruş” adındaki aygır, o 
dönemin son 50 senesi içinde Suri-
ye’de bir benzeri daha yetişmemiş 
bir Safkan Arap aygırıdır. O nedenle, 
bu atın Türkiye tarafından satın 
alınması üzerine; Beyrut’un orijinli 
yarış atı tavlası sahiplerinden Hami 
Farasi “Suriye ve Lübnan’ın Arap atı 
yetiştiriciliğinin bu ihraç hareketi ile 
büyük bir kayba uğradığını” üzülerek 
belirtmiştir. 
Kuruş, Karacabey Harasında erkek ve 
dişi olmak üzere emsalsiz yavrular 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve misafiri  
Afganistan Sanayi Bakanı Ahmet Alişah Masumi'nin Harayı ziyaretleri 
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verdiği gibi, bu hayvandan yetişen 
birçok aygır diğer Haralarımızda da 
yetiştirme bakımından çok etkili ol-
muştur.

Anıtlaşan Atlar … 
Hindistan’da kısrağı Bukephalos’un 
öldüğü yerde İskender tarafından 
kurulan Bukephala kenti at ile binicisi 
arasında yepyeni bir ilişkinin, insanın 
asalet ve biçim özelliği arayışına ce-
vap veren bir hayvan sevgisinin ifade-
si olarak tanımlanmaktadır.
Türk tarihinde Karaca Ahmet; adıyla 
anılan türbesinde ve Çanakkale bo-
ğazını ilk defa geçen Alaattin Paşa 
atlarıyla beraber gömülerek gönül 
beraberliklerini ölümle de devam 
ettirmişlerdir. Diğer taraftan II. Os-
man çok sevdiği atı “Sisli Kır” için 
Üsküdar Çiçekçide yaptırdığı türbeye 
gömmüştür. II. Mahmut ise “Menek-
şe” isimli atı ölünce Karaca Ahmet 
mezarlığına gömdürmüştür. 
Veliyülaht (Baba Saad), Bağdat ve 
gerekse Beyrut’ da zamanın en süratli 
ve başarılı yarış atı olarak belirmiş, 
vücut güzelliği bakımından en güzel 
yavruları dünyaya getirmiştir. Bu 
aygırların yavruları Türkiye Arap atı 
yarışlarında en ön safta yer almışlar-
dır   
Ne kadar kıymete sahip oldukları bel-
li olan bu aygırların mezar taşlarında 
yazan rakamlara dikkat edildiğinde; 
Türk safkan Arap atı yetiştiriciliğine 
katkıları kolaylıkla değerlendirilebilir.
Servetin kıymetini bilenler vefa borcu 
olarak aygır olarak hizmet verdikleri 
Karacabey Harasındaki mezarda bu 
damızlık aygırları anıtlaştırmışlardır. 
Umarız ki bu değerli damızlık atları 
ülkemize kazandıran, ıslah çalışma-
ları ile Türk Safkan Arap Atını, asalet, 
zarafet ve performansı ile bu güne 
taşıyan insanların duygu ve heyecan-
larının yaşatılmasına vesile olur.

Günümüzde her yıl yarış sahalarına 
100 baştan fazla koşu tayını sunan 
Karacabey Harası, yetiştirdiği Sa-
dungücü, Ertemiz, Uçan, Başseklavi 
isimli tayları hipodromlarda kupaları 
kapmak için koşmaktadır. Diğer yan-
dan Zergana, Kurtel, Sonalp, Caş’ın 
tayı Babamevlüt, Onurkaan, Özduran, 
Bilgin, Anılsade, Hisarbey, Gürgökçe 
gibi yakın zamanlarda yetiştirdiği 

şampiyonlar ise yeni şampiyon taylar 
dünyaya getirmek için aygır olarak 
hizmet vermektedir.

Baba Kuruş  Yattı Kalkmaz
Konuyla ilgili bir hatıratı da aktara-
lım. Herkesin değerini bildiği, Ba-
kanlığın yakından takip ettiği “Baba 
Kuruş” kaybedilmiştir. Bakanlığa 
durumun bildirilmesi gerekmektedir. 
Olayın meydana getireceği infial ve 
tepki bilinmektedir.
Karacabey Harası Müdürü rahmetli 
Mümtaz Öngen, Baba Kuruş’un öldü-
ğünü Bakanlığa nasıl rapor edeceğini 
düşünür. Sonunda çekeceği telgrafı 
kaleme alır;
“Baba Kuruş yattı kalkmaz, Hara Mü-
dürü Mümtaz.”
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Nahit Sırrı Örik 1895-1960 
yılları arasında yaşamış 
hem Osmanlı’nın son za-
manını hem de Cumhuriyet 

Türkiye’sini görmüş bir yazardır. Bu 
bakımdan gözlem ve hatıraları dik-
kate değerdir. Biz bu yazımızda Nahit 
Sırrı’nın çocukluk yıllarında Bursa’ya 
yaptığı ziyaretlerindeki izlenimlerini 
aktaracağız.
Nahit Sırrı, 1946-1947 yıllarında 
kaleme aldığı Bursa hatıralarını 4 
seri yazı olarak Tanin gazetesinde 
yayınlamıştır. Bu yazılarda ailesinin 
Bursa’ya gelişi, çocukluğundaki Bursa 
günleri, Osmanlı Bursa’sındaki gün-
lük hayat, kaplıcalar, valiler, mesireler, 
müze gibi konuları son derece canlı 
ve edebî bir anlatımla ele almıştır.  
Nahit Sırrı’nın anlattıklarına bakı-
lırsa aile büyükleri Bursa’ya II. Mah-
mud’un saltanat yıllarında (1808-

1839) gelip yerleşmiştir. Nahit Sırrı, 
dedesi Nâfiz Bey’in1 pederinden 
kalan servetle kereste işiyle uğraştı-
ğını nakleder. Bir gece çıkan yangın 
neticesinde servetini kaybeder ve 
geçinmek için doğup büyüdüğü Bur-
sa’dan ayrılır. Nâfiz Bey, 1862’de İz-
mir’e Ticaret Mahkemesi Reisi olarak 
tayin edilir.2 
Nahit Sırrı’nın babası Hasan Sırrı 
Bey,3 Nâfiz Bey’in görevi gereği Bur-
sa’dan bir yaşındayken ayrılır. Sırrı 
Bey II.Meşrutiyet yıllarına kadar da 
Bursa’yı bir daha görmemiştir. Nahit 
Sırrı ise ilk defa beş yaşında iken Bur-
sa’yı ziyaret eder. Daha sonra pek çok 
kez Bursa’ya seyahat edecektir. 
Nahit Sırrı çocukluğunda büyük an-
nesi Hasibe Hanım yanında olduğu 
halde ablasıyla beraber 1901 ile 1907 
yılları arasında ilk ve sonbaharlarda 
Bursa’yı sık sık ziyaret etmişlerdir. Bu 

R. Ruveyda Okumuş

Nahid Sırrı Örik’in 
Çocukluk Hatıralarında Bursa

Nahit Sırrı çocuklu-
ğunda büyük annesi 

Hasibe Hanım yanında 
olduğu halde ablasıyla 
beraber 1901 ile 1907 

yılları arasında ilk ve 
sonbaharlarda Bursa’yı 
sık sık ziyaret etmişler-

dir. Bu ziyaretler on beş 
gün, bir ay, kırk gün 
kadar sürmekteydi. 

Setbaşı Köprüsü (IRCICA arşivinden)
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ziyaretler on beş gün, bir ay, kırk gün 
kadar sürmekteydi. Nahit Sırrı bun-
ları aktardıktan sonra: “Fakat Bursa 
o kadar ruhanî bir güzellikle güzel bir 
beldedir ki, ona insan bütün bir ömür 
vermeği de az sayarak, kendisine do-
yamadan bir selvisinin altında uyuma-
ğa gidebilir.” der. 

Nahit Sırrı’nın  
İlk Bursa Seyahati
Beş yaşında Bursa’ya ilk ziyaretini 
yapan Nahit Sırrı, bu seyahatten tabii 
olarak esaslı bir hatırasının olmadığı 
kaydediyor. Sadece seyahat kafilesin-
de ablası, büyük annesi ve bir hizmet-
çinin olduğu, Bursa’da kaldıkları evi 
tarif ediyor. Mahkeme mahallesinde 
büyük ve bir kısmı metruk bir bahçe 
içinde iki ev bulunuyor imiş. Evlerin 
büyük olanı boş ve harap bir halde 
olup burasının eski evlerinin harem 
dairesi, merdivenle çıkılan tek kattan 
ibaret olan kısmının ise selâmlık ol-
duğunu belirtiyor. 
Evin selâmlık kısmı Nahit Sırrı’nın ba-
basının lalası Gürcü Ahmet Efendi’yle 
Çerkez dadısı evlenince onlara tahsis 
edilmişti. Aile üç kızları ile beraber bu 
hanede oturuyordu. O sırada reji kol-
cusu olan Ahmed Efendi Adırnaz’a4 
gidip geliyordu. 
Bursa şehrinde gezdikleri yerler 
hakkında ufak ufak bazı hatıralarının 
olduğunu Nahit Sırrı şu cümlelerle 
anlatıyor:
“Şehirde yaptığımız seyranlar, cami-
lerin ve türbelerin ve misafir gidilen 
sofaları hasır örtülü geniş pencereleri 
kafesli evlerin ve nihayet kaplıcaların 
bu ilk ziyarete ait hatıraları hep müp-
hem. Bununla beraber parça parça 
hatırladığım şeylerin yekûnu yine az 
değil.”

Şehirde ziyaret ettikleri türbelerin 
yalnız isimlerini ve kaplıcaların isim-
lerinin yanı sıra içlerini, havuzlarını, 
buraya gelen kadınların ahvalini ha-
tırlayan Nahit Sırrı bununla ilgili şu 
satırları kaleme almış: 
“Bursa kaplıcalarının bütün bir âlem 
olduğunu, şehir kadınlarının haya-
tında mühim bir parça teşkil ettiğini, 
bunların en az on beş günde bir çama-
şır bohçaları ve yemek sepetleriyle sa-
bahın pek erken saatlerinde buralara 
giderek akşama kadar kaldıklarını, bir 
kere gider gitmez yıkanıp havuzlara 
girdikten sonra dinlenip soğuklukta 

yemekler yediklerini, bilahare uyuduk-
larını bunu müteakip tekrar yıkanıp 
yeniden havuzda yüzdüklerini, bu 
arada eski ahbapların buluşup bir-
birleriyle tanışmayanların da ahbap 
olduklarını, kahveler ve şerbetler içilip 
şarkılar söylendiğini, kızlara dullara 
kısmet çıktığını, münakaşalar, kavga-
lar, darılma ve barışmalar olduğunu 
ise yine bundan sonraki ziyaretlerimde 
teferruatıyla belleyecektim.”
Nahit Sırrı Bursa’ya ilk gidişinde Vali 
olan Arnavut Halil Paşa’yı5 gördü-
ğünü ve beş kuruş ihsanına mazhar 
olduğunu ise şöyle anlatıyor:
“İlk gittiğimizde vali bulunan Arnavut 
Halil Paşa’yı hem gördüm hem beş 
kuruş ihsanına mazhar oldum da bunu 
hayli terbiyesiz bir eda ile reddettim.

Beni Uludağ’a doğru tırmanan bir 
yolda, galiba Temenye6 isimli mesireye 
götürüyorlardı. Yolda bizimle alâkası 
olmayan daha başka gruplarda çocuk-
lar vardı. Uzaktan arkasında adamlar 
ve çavuşlarla boylu poslu, sakallı bir 
insan göründü. Yaya idi ve (Vali Paşa 
geliyor!) diye fısıltılar oldu. Yaklaştı. 
Bazı çocukları ve bu meyanda beni 
okşadı ve yan cebinde avuçla beşer 
kuruşlar çıkarıp bunları dağıtmaya 
başladı. Ben yürüyecek oldum. 

- Al paranı da öyle git, bakayım dedi.

- Ben Sırrı Bey’in oğluyum, başkasın-
dan para almam, diye azamet tasla-
dım.” 

Bu ilk ziyaretin dönüşünde arabayla 

Tophane semtinde bulunan Şehadet Camii. Foto: Sébah & Joaillier, 1894 (IRCICA arşivinden)
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Mudanya iskelesine inilir. Bursa-Mu-
danya yolculuklarının demiryolu 
döne döne gittiği ve hanımlara sıkıntı 
verdiği için araba ile yapılır. Akşam-
dan hazır edilen lando arabaya saba-
ha karşı binerek Mudanya’ya gelirler. 
Burada vapura binerek İstanbul’a 
doğru yola çıkarlar. Sivri bir kara 
parçası olan Bozburun’un önünden 
geçerler. Tuzla’da vapur karantinaya 
alınır. Nahit Sırrı, vapurda mı yoksa 
Bursa’da mı hastalık olduğu için yol-
cular karantinaya alınmıştı bunu tam 
olarak hatırlayamadığını söylüyor. Bu 
esnada vapurda bulunan Maliye Nazı-
rı Reşat Paşa’nın ailesi bir istimbotla 
karantinadan ayrılır yani kendileri 
karantinadan istisna edilir. Bir süre 
sonra ise vapur hareket eder ve İstan-
bul’a ulaşır.
Nahit Sırrı, sekiz, dokuz saat süren 
vapur yolcuğu sırasında bundan şikâ-
yet ettiğinde büyük annesi Hasibe Ha-
nım yedi yaşında bir çocukken yaptığı 
uzun ve meşakkatli yolcuğu anlatarak 
onları şikâyeti bırakıp hallerine şük-
retmeye davet ediyordu. 
Nahit Sırrı’nın Bursa’da Tanıdığı 
Meşhur Şahsiyetler
Sekiz yaşında iken Bursa’ya yaptığı 
bir diğer ziyarette Nahit Sırrı, bu 
esnada sürgün olarak Bursa vilayeti 
Mektupçuluğu görevindeki Süleyman 
Nazif7 ile ilk defa karşılaşır. Bu hatı-
rasını da şöyle anlatıyor:
“Süleyman Nazif Bey’i Bursa’ya bü-
tün gidişlerimizde orada mektupçu 
bulduk. Sürgünmüş. Kendisini ilk önce 
sanıyorum ki, sekiz yaşında iken gör-
düm. Darülmuallimin’de hoca olup ha-

reminin bize bilmiyorum neden dolayı 
münasebeti olan bir zat bana şehri 
gezdirirken, yine bilmiyorum nerede, 
kendisiyle karşılaştık. Kara sakallı bir 
adamdı. Bana iltifat edip adımı öğre-
nince Nahid’in imlâsını sordu. Hatasız 
olarak, yani eski harflerle kullanılırsa 
bazı muteber ve münevver zatların 
yazdığı gibi (Y) değil de (Y) ile yazdım. 
- Neden (Y) kullanıyorsunuz? (Y)siz 
yazın, diye şaşırtmak istedi. 
- (Y)siz bir Nahid vardır ama o Arap-
çadır, benim ismim Farisi kelime, 
dedim. 

Şimdi kendi kendimi de rikkate geti-
ren bu cevap üstadın pek ziyade tak-
dirine mucip olduğundan, Bursa’ya 
her gelişimizde iltifat ve bilgimin 
artıp artmadığını anlamak üzere çe-
şitli sualler irat ederdi. Hatta, (zekâ ve 
dirayetimizden) bir münasebetle Vali 
Reşit Mümtaz Paşa’ya da bahsetmiş 
ve paşa da bu (zekâ numunesini) gör-
mek istemiş. Fakat ben utandım, bir 
kere kupa arabasında patlakça gözlü, 
sakallı ve heybetli çehresini gördüğüm 
arkasından atlılar koşan vali paşa 
ile görüşmek üzere makamına kısa 
pantolonlu gitmek cesaretini nefsimde 
bulmadım.”

Nahit Sırrı’nın 1903-1906 yılları ara-
sında Bursa valiliği yapmış olan Reşit 
Mümtaz Paşa hakkındaki izlenimleri-
ni ve paşanın başarılı valilik dönemini 
takdir ettiğini şu satırlarda bulmam 
mümkündür:

“Bu münasebetle ilâve edeyim ki, 
galiba üç sene evvel Bursa’da valilik 
eden, yani üç gidişimizde orada vali 
(ve galiba bir keresinde bey, diğer iki 
sefer paşa bulduğumuz) Reşit Mümtaz 
Paşa’nın herhalde pek mükemmel bir 
idare adamı olması icap ediyordu. Bir 
cülûs donanması tam dört yerde resmi 
küşat yaptığını, şehri türlü eserlerle 
tezyin ettiğini, yeni yollar açtırıp eski 
binaları tamir ettirdiğini hatırlarım. 
Faaliyeti ve şahsiyeti halka arasında 
türlü rivayetler halk etmişti. Tebdil 
gezermiş, ez-cümle bir gece poturlu bir 
kıyafete girip bilmem nerede bir silah 
atmış da bekçi koşup gelince rüşvet 
verip kurtulmak istemiş, yani adamın 
ismetini tecrübe etmiş: Yeni Bursa, bir 
caddesine onun ismini vermelidir, ver-
memekte gecikmiştir.”

Nahit Sırrı büyük annesi Hasibe Ha-
nım’dan dinlediği üzere, Reşit Müm-
taz Paşa’nın haremi Pembe hanıme-
fendinin zamanının süs ve zarafetiyle 
en meşhur hanımlarından olduğunu, 
bir düğüne gelmesi, bir mesire yerine 
çıkmasının bir hadise teşkil ettiğini 
söyler. Ayrıca Nahit Sırrı Bursa’ya 
gidişlerinde Vali Reşit Paşa’nın oğlu 
Semih Mümtaz Bey’in de İstanbul’da 
görevi olmasına rağmen Bursa’da 
bulunduğunu ve bir defasında Semih 
Mümtaz ve Süleyman Nazif’i arabada 
gördüğünü anlatır. 

Reşit Paşa’dan sonra Bursa valisi olan Üftade Camii ve Türbesi üzerinden uludağ ve Tahtakale Mahallesi (IRCICA arşivinden)
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Tevfik Bey8 zamanında da bir defa 
Bursa’ya geldiklerini söyleyen Nahit 
Sırrı bu sefer hiçbir açılış merasimi 
ve faaliyet olmadığını belirtir. Tevfik 
Bey’in pek namuslu, alim bir zat oldu-
ğunu fakat valiliğinin sessiz ve icraat-
sız sürdüğünü aktarır. Nahit Sırrı, Vali 
Tevfik Bey’i yüz yüze hiç görmediğini 
de belirtir. 

Nahit Sırrı, Bursa’da tanıdığı ileri 
gelen zatlardan biri de daha sonra 
Bursa valiliği de yapacak olan Azmi 
Bey9 idi. Nahit Sırrı’nın babasının 
okul arkadaşı olan Azmi Bey, bu 
esnada Maarif müdürüydü. Azmi 
Bey’in evi Nahit Sırrıların evinin yolu 
üzerinde iki katlı idi. Bu evde kendisi 
gibi ciddi tabiatlı olan hanımı ile yaşı-
yordu. Azmi Bey, Doktor Besim Ömer 
Paşa’nın kardeşiydi. Nahit Sırrı, Azmi 
Bey’i Bursa’ya son gidişinde tanıdı-
ğını ve Bursa İdadi Mektebi’nin bah-
çesinde yeni açılan müzeyi kendisine 
gezdirdiğini söyler. Bu müzenin dört 
köşe bir salondan ibaret olduğunu fa-
kat içindeki eserler hakkında hafıza-
sında bir hatıra kalmadığı belirtir.10 

Nahit Sırrı’nın Bursa’da tanıdığı ve 
tefrika yazısında bahsettiği son zat 
ise Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın bi-
raderi olan Mehmed Ali Paşa’dır. Ali 
Paşa’nın cadde üzerindeki konağına 
gittiklerini ve bir alay seyrettiklerini 
söylemektedir. Konağın içini pek 
hatırlayamamakla beraber kalın ve 
yekpare camlarının olduğunu ifade 
ediyor. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, çocukluk 
yıllarında Bursa’ya yaptığı seyahatleri 
ayrıntısıyla anlatan Nahit Sırrı Bursa 
hakkında önemli gözlemlerde bulun-
muş devrinin ileri gelen şahıslarıyla 
tanışma imkânı da yakalamıştır. 
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Esaret zincirini 
torun sevgisiyle kırdı

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben 1963 Bursa doğumluyum. 
Tophane Teknik Lisesi mezunu-
yum. Tekstil üzerine fabrikalar-

da görev yaptım. İdareci pozisyonunda 
belli yerlere kadar yükseldim. Faaldim, 
gençtim,  dinamiktim, alkolden uzaktım, 
üretime katkı sağlıyordum. Benim ba-
şımdaki amirler yerli değildi, Almanlarla, 
Hindistanlılarla, İsveçlilerle çalıştım. 
Ama işte ben bu hale neden geldim hep 
alkol yüzünden. 
Peki alkolle nasıl tanıştınız?
Baştan özentiyle başladık. Arkadaş 

ortamında bir taneden bir şey olmaz 
mantığıyla gündeme geldi. Bunlar 

kademe kademe yükselmeye baş-
ladı. Her kullandığımda rahat-

ladığımdan dolayı sanki bana 
bir ilaç görevi görüyormuş 

gibi geldi. Fakat ne derece 
boyutlara ulaşabilece-

ğini fark edemedim. 
Keyif olarak düşünü-

yordum, mesai bit-
tikten sonra veya 

arkadaşlarla özel 
ortamda yapı-
yordum. Bana 
iyi geliyor, ra-

hatlatıyor, sıkıntılarımı unutturuyor zan-
nediyordum. O dönemler bunun farkına 
varamadım. Her geçen gün bunun dozajı 
arttı bağımlılığa kadar ilerledi. Bu benim 
iş hayatıma yansımaya başladı. Perfor-
mansım doğal olarak düşüş göstermeye 
başladı. İşlere geç gitme, gitmeme du-
rumları yaşandı. Benim pozisyonumdaki 
bir kişinin yapmaması gereken şeydi. 
İdareci kesimde bizim örnek olmamız 
gerekirken ben maalesef tersini yaptım. 
Sonunda da işimi kaybettim.
Bu durum aile hayatınızı  
nasıl etkiledi?
Ben de bir aile reisiyim. Benim de eşim, 
iki kızım var. Allah bana torun da verdi. 
Şimdi bu şekilde bir babayı,  benim 
hayatımı yaşayan birini, ne bir eş, ne bir 
evlat, ne de bir torun kabullenir. Bunları 
düşündüm ve karar verdim. Onların 
hayatından çıkmak zorunda kaldım. 
Sevdiğim halde kopmak zorunda kaldım. 
Onlara hiç şiddet uygulamadım ama 
benim o alkol kullanımım yüzünden 
onlara hep zarar verici tepkiler ulaştığını 
fark ettiğim için evim varken sokakta 
yaşamaya başladım. Sokaklarda her tür-
lüsünü yaşadım. Karton üzerinde yattım, 
hurda depolarında yattım, kalktım. Bir 
aralar öyle bir bunalıma girdim ki doğma 
büyüme Bursalı olduğum için çevrem 

Arkadaş ortamında ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyerek tanıştığı alkolle, işini, 
evini, ailesini kaybeden hatta bir dönem doğup büyüdüğü şehri bile terk et-
mek zorunda kalan GADEM danışanlarından 55 yaşındaki Turgut Aysu, alkol 
esaretini torun sevgisiyle kırdı. “Bu işin keyfi olmaz. Bunun sonu perişanlık. 
Beni örnek alsınlar” diyen Aysu ile alkolle nasıl tanıştığını, neleri kaybettiğini, 
GADEM’le tanışmasını, kurtulmak için verdiği mücadeleyi konuştuk.
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çok, beni bu halde görmesinler diye 
İzmir’e gittim. Yaklaşık 3 yıl orda 
kaldım. Yabancı bir çevre beni kimse 
görmez o hayatımı devam ettiririm 
dedim. Bursa’da kalsam çocuklarımın 
kulağına gider. ‘Senin babanı gördük 
sokakta yatıyordu’ derlerse. Bunların 
kulaktan kulağa gideceğini bildiğim 
için Bursa’dan gittim. Sonra bir rahat-
sızlık yaşadım. İzmir’de maddi ma-
nevi destek alacağım kimse olmadığı 
için tekrar Bursa’ya döndüm. Fakat 
bu alkolden kurtulamadığım için evi-
me gidemedim. Hurda depolarında 
yatıp kalkmaya başladım. 
Bırakmaya nasıl karar verdiniz?
Hep arayış içindeydim. Büyük kızım 
evlendi, doğal olarak ele karıştı. 
Damat sahibi oldum. Ardından cenabı 
Allah bana bir kız torun verdi. Bu 
torun benim evlatlarımdan daha 
değerli oldu. Geldi kucağıma oturdu. 
Ben alkollüyüm. Ufak çocuk olmasına 
rağmen bunu anladı. ‘Dede sen niye 
böyle kokuyorsun’ dedi. Benden kaçtı. 
Sonuçta torunumdur belli bir dönem 
kızım getiriyor fakat ben alkollüyüm, 
uygunsuzum. Her hafta gelecekleri-
ne başladılar bayramdan bayrama 
gelmeye. Hak veriyorum onlara da 
kızmıyorum. İşte o zaman kafama 
dank etti. Bir insanın ailesi yoksa ço-
luk çocuk sevgisi, torun sevgisi yoksa 
tek başına bir insanın yaşamasının ne 
anlamı var. O çocuğun benden kaçma-
sı beni teşvik etti. Düşündüm; ‘acaba 
ne yapıyorum nereye gidiyorum’ diye. 
Tamam bunca zaman bir sürü hata 
yaptım, her şeyim bozuldu. O torun, 5 
yaşındaki çocuğun yaklaşımı beni çok 
çok değiştirdi.
Bırakma yolunda ilk adımı  
nasıl attınız?
Acaba ben bundan nasıl kurtulabi-
lirim diye arayışa başladım. Çünkü 
çok fazla kullandığım için kahveye 
gidip bir bardak çay içemiyorum 
elim titriyor, lokantaya gidip çorba 
içemiyorum, toplumdan utanıyorum. 
Toplumdan kaçar oldum, kimselerle 
görüşmez, konuşmaz oldum. Bun-
dan kurtulmak istiyorum. Kendimi 
ne kadar zorladıkça maalesef ba-
şaramıyorum. Başaramayınca da 
kızım torunumu getirmez oldu. Bu 
da ağırıma gider oldu, torun sevgisi 
bambaşka bir şey. Sonra arkadaşla-
rımdan AMATEM’i öğrendim. Bana 
‘git belki yardımcı olurlar’ dediler. 
Gittim, tahlilleri falan yaptılar, doktor 
yatmam gerektiğini söyledi. Hemen 

hemen 30 gün kaldım. Bu süre içinde 
benim 75 yaşındaki hasta annem, 
bana yeni gelin gibi hizmet etti. Benim 
temiz kalmamdan o kadar memnun 
olmuş ki elinden gelenin fazlasını 
yaptı. Orada tedavi gördükten sonra 
yine kayma yaşadım uzun süredir 
kullandığım için. Yine gittim, dokto-
rum geri çevirmedi. Benimle ilgilendi. 
Sonradan GADEM devreye girdi. 
Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı bu 
kurumda bana her türlü yardımcı gös-
terildi. Psikologlar destek oldular, beni 
yönlendirmeye çalıştılar. Ama ben de 
kendime inancımı yitirmedim. Ben 40 
yıllık alkol kullanan biri olarak 75-80 
gün temiz kalabiliyorsam ki kendime 
inancımı bile kaybetmişken bunu 
yaşıyorsam bunun sebebi aileden de 
destek görmekten geliyor. Beni de 
dışlasaydılar, ‘55 – 60 yaşına gelmiş ne 
hali varsa görsün’ deseydiler bugün 
benim sokakta ölümü bulurlardı.
Alkol yüzünden neleri kaybettiniz?
Öncelikle şunu söyleyeyim. ‘Ben 
madde kullanıyorum veya ben alkol 
kullanıyorum huzurlu bir hayatım 
var’. Ben buna inanmıyorum. Kimse 
de inandıramaz. Ben bunun acılarını 
çok yaşadım. Her geçen gün batağa 
düştüm, çırpındıkça daha çok işin 
içine düştüm. Bunun zevki olmaz. Bu-
nun zevki yok, bunun sonu perişanlık 
rezillik. Beni örnek alsınlar. Kendimi 
perişan ettim. Emekli olamadım, 
yuvam dağıldı. Sokaklara düştüm. 
Bunlar acı şeyler, hiçbir insanın layık 
olmadığı şeyler. Ama hep kendi hata-
larımdan bu hale geldim. Kimse beni 
buna zorlamadı. Keşke gençliğimde 
de böyle danışma yerleri olsaydı. 
Fikir alışverişi, yol gösteren olsaydı. 
Ben tek başıma başaramazdım zaten. 
Oysa dışarıda çok güzel bir hayat 
varmış. Biz bu güzelliğin kıymetini 
bilememişiz. Genç arkadaşlara onun 
için diyorum. Bursa benim olsa ne 
olur. Ben geçmiş güzel günlerime 
yanıyorum. O günlerin kıymetini bi-
lemediğime yanıyorum. Keşke hiç bu 
hale gelmeseydim ama son pişmanlık 
fayda etmiyor.
Bıraktıktan sonra  
hayatınız nasıl değişti?
Şimdi çok memnunum. Kendimi 
çok iyi rahat hissediyorum. Eskiden 
kaçtığım toplumun içine rahatlıkla 
karışabiliyorum. Kimse beni yadırga-
mıyor, kendime güvenim geldi. Toru-
num şimdi geldiği zaman kucağımdan 
inmiyor. Senede iki bayramda gelen 



kızım veya torunum temizlendiğimi 
görünce sık sık arar, sorar oldular. 
Özellikle bağımlı gençlere  
neler söylemek istersiniz?
Öncelikle beni örnek alsınlar. Eğer 
torunum bana bir ders olduysa 
şimdiki gençlerin de ilk önce şunu 
düşünmesini isterim. Bir şekilde 
bu hataya düşmüş olabilirler gayet 
doğaldır. Ben de düştüm çünkü. Fakat 
bir gün sonrasını, 3 ay sonrası göz 
önüne getirsinler. Ben diyorum ki: 
‘Ben alkoliğim. 2 tane kız evladım var. 
Benim kapımı çalan damat adayına, 
böyle bir hayatı yaşayan kişiye, mal 
varlığı ne kadar fazla olursa olsun ben 
kızımı vermem’. Evlenmesin yanım-
da dursun. Çünkü bu işin sonu yok. 
Bu konuda devlet bir sürü destekler 
gösteriyor. Hastane ilaveleri yapılıyor. 
AMATEM diye bir yer bilmiyordum 
ben araştırmayla buldum. Büyükşehir 
Belediyesi’nin danışma merkezi var. 
Bu kapı herkese açık. Yoldan geçen 
vatandaş da girebilir. Fakat maalesef 
bizim toplumumuzda ön yargı var. 

‘Aman ben oraya gitmeyeyim, beni 
kötü lanse ederler’ diye. Kötü lanse 
ederler değil, senin hayatın her geçen 
gün batağa gidiyor sen onun farkında 
değilsin ama..
Ailelere tavsiyeleriniz nedir?
Ben bu hatayı yaptım bunun geri dö-
nüşü yok artık.  Ben tekrar 25 yaşına 
gelemeyeceğim. Ne kadar zor oldu-
ğunu biliyorum ama bağımlı gençler, 
devletimizin imkanlarından, hasta-
nelerinden doktorlarından sonunu 
kadar destek göreceklerine kendile-
rini inandırsınlar. Burada ailelere çok 
büyük görevler düşüyor. Tabii ki her 
anne baba evladının iyi yetişmesini, 
iyi yerlere gelmesini ister. Ancak 
aileler de bağımlılığı gizlemeye çalışı-
yor. ‘Benim oğlum madde kullanıyor 
aman duyulmasın’ diyor. Yahu senin 
oğlunun madde kullanıldığı duyul-
masın ama oğlunu kaybediyorsun 
farkında değilsin. Bu bir hastalıktır. 
Toplumumuz maalesef çok ön yargılı 
davranıyor. Gençliği kazanacağımıza 
daha çok batağa itiyoruz..

GADEM’le  
yalnız değilsiniz

2016 yılı Uyuşturucu Raporu’na 
göre; dünyada 247 milyon kişi, 
AB ülkelerinde ise 88 milyon kişi 
hayatında en az 1 kez uyuşturucu 
madde denemiş. Türkiye Uyuşturu-
cu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 
Merkezi’nin 2011 verilerine göre ise 
bu rakam Türkiye için 1,3 milyon 
kişi. 

Uyuşturucu madde ile tanışma 
yaşının ilkokul seviyelerine kadar 
inmesi, tehlikenin boyutlarını gözler 
önüne sererken, madde bağımlılığı 
ile mücadele de hem yerel yöne-
timlerin hem de merkezi idarenin 
en önemli konuları arasında yer 
almaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de bu 
gerçekten hareketle 2015 yılında 
örnek bir adım atarak Gençlik ve 
Aile Destek Merkezi’ni (GADEM) 
kurdu.

Bireysel danışmanlık hizmeti, aile 
danışmanlığı hizmeti, aile eğitim 
programları, tıbbi destek için 
ulaşım imkanı, eğitim ve seminer 
çalışmaları, sportif etkinliklere 
yönlendirme ile sanat ve meslek 
kurslarına yönlendirme gibi hiz-
metlerin tamamen ücretsiz olarak 
verildiği GADEM’de geçtiğimiz yıl 
303 madde bağımlısı ile 1722, mad-
de bağımlısı yakınları ile de toplam 
1358 görüşme yapıldı. Geçen yıl 
bağımlılıkla mücadele konusunda 
verilen seminerlere 9 bin kişinin 
katılımı sağlanırken, 251 danışan 
AMATEM’e, 51 danışan da ÇEMA-
TEM’e sevk edildi.
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Tarih 14 Mart 2018 Çarşamba. 
Tıp Bayramı’nın 191. yıldö-
nümünde Bursa Sağlık Tarihi 
Müzesi ziyarete açıldı. Tarihi 

insanlık kadar eskiye uzanan tıp bili-
minin Bursa şehrindeki hikayesi, bu 
müzede izleyicisiyle buluştu.
İnsanların sağlıklı yaşama kavuşma-
sını amaçlayan tıbbın kökleri, hasta-
lıklara şifa arama ihtiyacı ile Mısır ve 
Mezopotamya coğrafyalarında şekille-
nir. Antik Çağ tıp uygulamaları M.Ö. 5. 
yüzyılda Hipokrat ile kimlik kazanır.
Güzellik, yaraların iyileşmesi, ağrı-
ların dinmesi, gelecek kaygısı hatta 

ölümsüzlük için kaplıca suları kul-
lanılmıştır. Bursa ve çevresi Antik 
Çağ’daki adıyla Bithynia, kaplıca 
suları bakımından zengindir. Kaplıca 
sularının kullanımı Roma Dönemi’ne 
kadar gider. Ancak özelikle o dö-
nemki adıyla Pythia, Çekirge termal 
sularının hastalıkların tedavisi için, 
Justinianus ‘un burada bir saray ve 
hamam yaptırması ve eşi Theodo-
ra’nın 525 yılında 4 bin kişilik mai-
yetiyle burada konaklaması Bizans 
Dönemi’ndedir. Bizans’ın bazı fark-
lılıklarla Roma İmparatorluğu’nun 
devamı ve Roma’daki güçlü hamam 
kültürü düşünülürse, Roma Döne-

mi’nde de çevrede bir hamam yapısı 
olmalıdır.
İznik kazılarında Roma Dönemi’ne 
tarihlenen ameliyatlı kafatası ve iske-
let buluntuları incelemelerinde iyi-
leşmiş kırık ve yara izlerinin varlığı, 
hastaların kaderlerine terk edilmeyip 
bakıldıklarını ve bunun sonucu ola-
rak da iyileşebildiklerini göstermek-
tedir. İznik Tiyatrosu Bizans toplu 
gömülerinde ise, kesik yaralanmaları 
bulunan askerlerin tedavi edilebildiği 
görülmüştür.
Bölgenin Osmanlı fethi ile Türk haki-
miyetine alınması, sağlık birimlerinin 

Sağlıklı yaşam 
Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’nde

Fikret Alkan / Arkeolog, Müzeler Şube Müdürlüğü

Güzellik, yaraların iyileşmesi, ağrıların dinmesi, gelecek kaygısı hatta ölümsüzlük 
için kaplıca suları kullanılmıştır. Bursa ve çevresi Antik Çağ’daki adıyla Bithynia, 
kaplıca suları bakımından zengindir.
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kurulmasını sağlamıştır. Osmanlı 
Türk-İslam şehircilik kültürü Bur-
sa’da oluşturulmuş, şehir yaşamında 
ilk uygulamaları ortaya çıkararak, 
kendinden sonraki Osmanlı şehirleri-
ne prototip teşkil etmiştir.
Orhan Gazi ile birlikte Bursa’da baş-
layan hızlı imar faaliyetleri, kurulan 
vakıflar ile sosyal yaşam öğeleri oluş-
turmuştur. Vakıflar bir cami, medrese, 
imarethane gibi; din, eğitim ve sosyal 
yardımlaşma birimlerinin yanında 
halkın sağlık hizmetlerini gerçekleşti-
recek ve bu alanda eğitimi sağlayacak 
darüşşifaların hizmete açılmasını da 
sağlamıştır. İlk Darüşşifa Yıldırım Kül-
liyesi’nin bir parçası olarak bugünkü 
Yıldırım İlçesi’nde anılan külliyenin 
yakınlarında kurulmuştur. Burada 
hem sağlık hizmetleri verilmekte, 
hem de bu hizmetleri verebilecek 
nitelikli personel eğitilmektedir. 1855 
depreminde kullanılamaz duruma 
gelen yapının yerine, Vali Ahmet Vefik 
Paşa’nın fikri ve çabalarıyla bugünkü 
Devlet Hastanesi’nin kuzeyine Bursa 
Hamidiye Gureba Hastanesi 1868 
yılında inşa edilmiştir.
Sonraki yüzyıllarda,  Muhteşem Sul-
tan Süleyman’ın eklem ağrıları Bur-
sa’nın şifalı sularında derman bulur 
ve sultan için sadrazam Rüstem Paşa 
tarafından Yeni Kaplıca inşa edilir.  
Kütüphaneler Genel Müdürü Hasan 
Fehmi Bey’in bir yazısına dayanarak 
bu hamamı yaptıranın Bursa Kadısı 
Molla Arapzade Abdülbaki olduğu 
ve Rüstem Paşa’ya takdim edildiği 
de Kazım Baykal tarafından Kamil 
Kepecioğlu’ndan nakledilerek kaleme 
alınmıştır.
Osmanlı’dan günümüze miras kalan 
bu yapıların, bugün sağlık alanında 
işlevlendirilerek kullanılıyor ve koru-
nuyor olması da bir diğer gurur olsa 
gerek.
Bursa’nın sağlık tarihi alanındaki 
öyküsü erken dönemler ve farklı kül-
türler içinde yer etmiştir. Bu alanda 
ilk eser toplama çalışmaları Osman 
Şevki Uludağ tarafından 1920’li yıl-
larda Bursa Valiliği içinde yapılmıştır. 
Muradiye Külliyesi’nin bir parçası 
konumunda olan Muradiye Medre-
sesi bünyesinde Döne Ocak Kanser 
Erken Tanı ve Tarama Merkezi içinde, 
medrese koridorlarında tıp aletleri, 
ilk mikroskoplardan böbrek taşlarına 
kadar, kimi 50 yılı aşkın geçmişe sa-
hip birçok materyal sergilendi.
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Hem tıbbın tarihsel geçmişi, hem de 
Bursa’nın bu konuda sağlık tarihi ile 
paralellik göstermesi, Bursa’nın karar 
alma mekanizmalarını harekete ge-
çirmiştir. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın kültürel yatırımlar ve 
müzeler konusundaki deneyimleri, 
Dr. Ceyhun İrgil’in konuyla yakından 
ilgilenmesi, Bursalı sağlık kurum ve 
kuruluşlarının desteği ile Bursa Sağ-
lık Tarihi Müzesi’nin açılmasını kolay-
laştırmıştır.
Osmangazi ilçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 
Kaleboyu Caddesi’nde bulunan, ahşap 
karkas sistemde yapılmış geç dönem 
sivil mimari yapı, Sağlık Tarihi Müzesi 
binası olarak seçilmiştir. Mülkiyeti 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait ev, 
Bursa Kültür Varlıklar Koruma Bölge 
Kurulu’nun 14.02.2013 tarih ve 1608 
sayılı kararı ile onaylanmıştır. İki 
kattan oluşan binanın zemin katında 
giriş taşlığı ve bahçe, iki parçadan 
oluşan açık sofa, dört adet oda, birinci 
katında ise iki adet sofa ve dört adet 
odadan oluşan yapı aslına uygun ola-
rak yeniden inşa edilmiştir. 
Müze günümüz müzecilik anlayışı 
içinde, yaşayan müze konsepti uygu-
lanarak planlanmıştır. Yaşayan müze 
ya da çağdaş müzecilik anlayışı, müze 
yapısında eserin görsel ihtişam veya 
güzelliğinden çok, ziyaretçinin yaşa-
yarak öğrendiği bir merkez sunulma-
sını amaç edinir. Bu nedenle müzenin 
kurulum aşamasında, ziyaretçinin 
yaş grupları ve ilgi alanlarına göre 

atölye çalışmaları, drama, panel ve 
konferans vb. etkinliklerle öğrenmeyi 
destekleyici unsurlar planlanmıştır. 
Halkın temel sağlık hizmetlerinden, 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapı-
larak haftanın belirli günleri müzede 
yararlanması amaçlanmaktadır.
Bursa Sağlık Tarihi Müzesi sergile-
melerinde genel tıp tarihi anlatımları 
yanında Bursa tıp tarihi özelleştirile-
rek Anadolu ve Dünya literatüründe 
farklı ve benzer yönlerine vurgu ya-
pılmıştır.
Müze koleksiyonunun oluşturulma-
sında, tıp uzmanlıklarına ait eserler 
gruplandırılmıştır. Geleneksel halk 
hekimliği ve alternatif tıbbın bugün-
kü yeri, diş hekimliğinin tarihsel ge-
lişimi, Bursa’nın şifalı kaplıca suları, 
teşhir salonlarında kurgulanarak 
anlatılmıştır. Eser gruplarında, dip-
lomalar, nitelikli kitaplar, tıp aletleri, 
ilaç kapları yer almaktadır. 
Müzenin alt katında bir etkinlik salo-
nu bulunmaktadır. Alt kat odaların-
dan biri müze yönetimi için ayrılmış, 
diğer odada ise Erken Cumhuriyet 
Dönemi doktor odası yeniden  can-
landırılmıştır. İki yönlü alt kat korido-
runda bulunan interaktif cihazlar vü-
cudumuzu tanıyalım ve kalp ritmine 
göre vuran davul ise müzenin küçük 
yaştaki ziyaretçilerine eğitici olması 
amacıyla konumlandırılmıştır.
Üst kat koridoru sağlık tarihine ait 
bilgiler ile iki yöne bölünmüştür. 
Girişte tarihi Bursa Eczanesi (İpekçi-
oğlu Eczanesi) canlandırması ziyaret-
çisini karşılamaktadır. Üst katta yer 
alan dört oda içinde Osmanlı Döne-
mi’nde tıp canlandırması, doktor oda-
sı gereçleri ve Bursalı ünlü doktorlara 
ait malzemeler, şifalı kaplıcalara ait 
bilgi ve malzemeler, diş hekimliği 
odası, laboratuvar malzemeleri ve 
müdahale ekipmanları sergilenmek-
tedir. Ayrıca bazı vitrinlerde patolojik 
organ parçaları (insanlara ait hasta 
organlar) formaldehid adı verilen 
özel sıvılar içerisinde sunulmaktadır. 
Bursa için değerli olan tüm “değer”-
leri kültürel kapsamda korumak, 
tanıtmak ve yaşatmak amacıyla, 
müzelerde gerçekleştiren Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı, Sağlık 
Tarihi Müzesi ile katıldığı, 16-20 
Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen, 
II. Uluslararası Şehir, Çevre Ve Sağlık 
Kongresi Yerel Yönetimler Arası En 

Bursa Sağlık Tarihi Müzesi 
sergilemelerinde genel tıp 
tarihi anlatımları yanında 
Bursa tıp tarihi özelleştirile-
rek Anadolu ve Dünya lite-
ratüründe farklı ve benzer 
yönlerine vurgu yapılmıştır.



İyi Uygulama Yarışması’nda ödül 
kazanmıştır. Büyükşehir Belediyesi 
Müzeleri müzecilik alanında ülke-
mizde ve dünyada ihtisas konularına 
göre kültürel platformlara üyedir. 
Sağlık Tarihi Müzesi de Türkiye Sağlık 
Müzeleri Birliği başta olmak üzere, 
içerdiği konunun ihtisas kurumlarına 
üyelik sağlayacaktır.
Sürekli gelişim ilkesiyle kendine, ken-
tine ve kentlilik bilincine artı değer 
katan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’nin 
amacı, sağlıklı toplum yaşamına kat-
kıda bulunmak, her yaş ve gruptan zi-
yaretçiye İlimiz özelinde sağlık tarihi 
konusunda bilgilendirmeyi sağlamak, 
koruyucu halk hekimliği çalışmaları-
na müzede yapılacak ücretsiz tarama 
ve panellerle katkıda bulunmak, 
müze, sivil toplum kuruluşları ve 
resmi kurumlarla işbirliği sağlayarak, 
kitlelere ulaşmaktır. 
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Nermin GÜMÜŞALAN, “15. ve 16. Yüz-
yıllarda Bursa’da Sağlık Hayatı”, Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 
Bursa, 2015.
Talha UĞURLUEL, B. Muammer KA-
RATEKİN “Tarih Tıbbı Konuşturdu”, 
Timaş Yayınları, İstanbul, 2004.
Yusuf Ziya Karaaslan, “Osmanlı Döne-
minde Bursa Hamidiye Gurebâ Hasta-
nesi’ne Yardım Faaliyetleri”, Bursa’da 
Yaşam Dergisi, Olay Gazetesi Eki, 
Haziran 2014.
www.arkeolojihaber.net

79Bursa Günlüğü



80 Bursa Günlüğü

Bursa ve  
Kılıç-Kalkan  
Halk Oyunu

Kentlerin simgeleri vardır. Bu simgeler, genel-
likle simge olsun diye yapılmazlar. Zamanla 
o kentte yerini öyle bir alırlar ki, bir yapı 
ise yerini değiştirmek, bir oyun ise ne 

figürlerini ne de müziğini değiştirmek, bir lezzet 
ise sunumunu değiştirmek, hiçbir yöneticinin 
aklına gelmez ve yıllar geçtikçe o kent için özel 
anlamlar yüklenerek günümüz Türkçesi ile mar-
ka değeri yükselmeye devam eder. Tıpkı, kenti-
mizdeki Döner Kebap, Ulucami, kestane ve şekeri, 
şeftali, Karagöz ve Hacivat, Kılıç-Kalkan halk oyu-
nu, hamamlar v.s gibi.
Bursa yöresinin simgesi olan Kılıç-Kalkan Halk Oyu-
nu, dünyada müziksiz yapılan tek halk oyunu örneği 
olarak kabul edilmektedir.
Evet, kentimiz ile özdeşleşen, alışılagelmiş müzik 
aletlerine ihtiyaç duymadan, kılıç, kalkan gibi 
dövüş ve savaş aletleri ile oynanıp, tüm dünyada 
ilgi ile izlenen Bursa Kılıç-Kalkan Halk Oyunu, 
kentimize özgü özel bir kültürdür.
Aslında bu oyunun ruhunda savaş eğitimi mantı-
ğının bulunması, figürlerin anlamları ve müzik-
siz yapılması sonucu, gösteri yapılan Antartika 
hariç tüm kıtalarda (Avustralya’dan Brezil-
ya’ya kadar 120 den fazla ülkede) saygı ve ilgi 
görmektedir. 
Şu an Asya kıtasındaki topraklarımızın 
(Anadolu) çok farklı bölgelerinde kılıç, 
bıçak, kama, hançer gibi savaş ve dövüş 
aletleri ile oyunların oynandığı bi-
linmektedir. Fakat kentimizdeki Kı-
lıç-Kalkan halk oyunu, yukarıda bah-

Y. Kenan Yetişen 
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sedilen özellikleri nedeni ile hemen 
tüm oyunlardan ayrıcalıklı ve kentin 
haklı bir simgesi olma özelliğine sa-
hiptir. Peki neden, gerek dünyanın, 
gerek Anadolu’nun bazı bölgelerinde 
bu tip oyunlar oluyor ve Bursa Kı-
lıç-Kalkan Halk Oyunu tüm dünyada 
takdir ile izleniyor. 
Bu oyunun tarihi ya da oluşumu hak-
kında pek çok şehir efsanesi olarak 
tabir edilecek söylentiler mevcuttur. 
Oysa bu efsaneleri doğrulayan tarih-
sel değeri olan bilgilere rastlanılma-
maktadır. Bu konuda yazdığım kitap-
ta ayrıntılı açıklamalar mevcuttur. 
2012 yılında kentimizin Nilüfer il-
çesindeki bir etkinliğe Sırbistan ve 
Bosna’dan gelen folklor ekiplerinde 
Osmanlı dönemine ait pek çok oriji-
nal savaş aleti bulunmasına rağmen, 
bu karakterde bir oyuna çok yaban-
cılardı.
Milattan öncesine ait belgelerden aşa-
ğıda kısaca değinmek istiyorum.
- Afyon Sandıklı Höyüğünde (M.Ö. 
570 Akatlar) yapılan kazılarda çıkan 
kalasların üzerindeki pers askerle-
rinin figürleri, Alman Arkeologlarca 
oyun hareketleri olarak yorumlan-
mıştır. Bu da yukarıdaki tezi kuvvet-
lendirmektedir.
- M.Ö. 401 de Dicle kıyısında kaybe-
dilen bir savaş sonrası Yunanistan’a 
dönmeye çalışan ordunun raportörü 
(notları kitaplaştırılmış ANABA-
SİS-Onbinlerin Dönüşü) Ksenophon, 
Sinop’un batı taraflarında bir yörede 
yapılan antlaşmanın ardından düzen-
lenen eğlencede “Ortaya çıkan silahlı 
Thrak (Bitinyalı’lar olmalı) grubu 
üyelerinin hançerlerinin (kılıçlarının) 
bulunduğunu ve birbirlerine savaşır 
gibi hareketler (sıçramalar) yaptıkla-
rını, içlerinden birinin yaralı numa-
rası yapıp yere yattığını, galip gelenin 
mağlup olanın savaş malzemelerini 
aldığını, daha sonra Thrak’ların 
sözde ölüyü taşıyıp götürdüğünden 
söz eder. Buna benzer günlük hayat 
ile ilgili pantomimden sonra, ortaya 
çıkan grubun (Mysia’lı) kollarında 
hafif kalkanların bulunduğunu ve 
onlarında kendilerine has, birbirleri 
ile savaşır gibi hareketler yaptıklarını, 
kalkanlar ile havada parendeler attık-
larını, sonunda kalkanlarını birbirle-
rine dokundurarak barış yaptıklarını 
ve sonra Pers oyununa geçtiklerinden 
bahseder. Thrak’lardan (Asya Thrak-

ları, Bursa-İzmit dolaylarında yaşa-
yan Bithyn’lerdir.) ve Mysia’lardan 
bahsettiğine göre, bunların yaşadık-
ları yerler birbirleri ile iç içe geçmiş 
bölgeler olup, Bursa en belirgin yerle-
şim merkezidir.
- M.Ö. 3.yy. da Apollnius Rhadius, 
Argonatica adlı eserinde, altın postu 
aramaya çıkan Argonatların, Bithi-
nia’da kılıç-kalkan dansı ile karşılan-
dığından söz eder. 
“1985 yılında ABD’nin National Ge-
ografic Dergisi, Argonatların Pire 
limanından Hopa’ya kadar yaptıkları 
yolculuğu aynen tekrarlamak amacıy-
la, o tarihte kullanılan geminin bire-
bir aynısı yapılmış, bu geminin Erdek 
Limanı’nda karşılanması, Kılıç-Kalkan 
derneğinden istenmiştir. Argonatlar, 
Bursa’ya götürülünce Argonatica adlı 
eserde belirtildiği gibi Bursa’da bir 
meşelikte (Balat) gösteri yapılmıştır. 
Aşağıdaki resim temsili canlandırma-

ya aittir.”
Yukarıda anlatılanlar, bu bölge-
lerde savaş ve dövüş aletleri ile 
oyunlar oynanmasının çok eski 
bir gelenek olduğunu gösteren en 
kuvvetli delillerdir.Anadolu’da, 
eğlencelerde bu tip savaş ve dö-
vüş aletlerinin kullanıldığı halk 
oyunlarının simge olduğu yöreler 
(Erzurum-Bar-Kılıç, Ege-Efe, Kara-
deniz-Kama, Aydın-Kılıç, Bursa-Kı-
lıç-kalkan, Diyarbakır, Sivas,...) 
incelendiğinde; 
Bu halk oyunlarında, giysilerin yö-
resel kıyafetler olduğu görülürken, 
kılıç ve kalkanların şekillerinin Asya 
kültürünün izlerini taşımakta olduğu 
gözlenmektedir.
Anadolu, pek çok kavmin geçiş yolu 
olmuş, kavimler yapılarına uygun 
yerleri gördüklerinde yerleşme 
için savaş vermişler, yöredekiler ile 
evlenmeler sonucu oralarda kalıcı 
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olunmuş, kültürler paylaşılmıştır. 
Yapılan kazılarda, Hun Askerleri’nin 
Aşağı Volga bölgesindeki mezarla-
rından çıkan kılıçların, Bulgaristan 
ve Macaristan’daki kazılardan çıkan 
savaşçıların kılıçlarına benzemeleri, 
Yavuz Sultan Selim, Kanuni ve Beyazıt 
gibi Osmanlı Padişahlarının kılıçları 
ile çok benzer olmaları bir tesadüf ol-
mamalı. Yine çok kesin olarak bilinen 
bir diğer Türk Göç yolunun Ortadoğu 
üzerinden Mısır ve Kuzey Afrika böl-
gesi olduğudur. 
“Adsız” olarak bilinen Türk gençle-
rinin, Ortadoğu ve Afrika kıtalarına 
gidip orada beylerinin isimlerini alma 
olgusunun gelişimi ile Abbasi Ordula-
rının zamanla Türk savaşçılardan ve 
Mısır savaşçılarının komutanlarının 
Türklerden oluştuğu da bilinmekte-
dir. 
1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in 
Mısır Seferi’nden ganimet olarak ge-
tirdiği, Memlük Sultanı Kayıtbay’a ait 
tombak zırh ve (yuvarlak ve dışbü-
key) kalkan, savaş aletleri kültürünün 
yayılmasına net bir örnektir. Ayrıca 
Habeş İmparatoru II. Menelik’e ait 
kalkanın içi deri ve zırhlı olup dışı 
kadife kaplı ve üzerinde pirinç plaka-
lar mevcuttur.
Kalkanlar yuvarlak ve bombeli, kılıç-
ları balçaklı, dışa kavisli ve bu yüzleri 
keskin, batılılarınkilere göre daha 
hafiftirler.
Ayrıca, bu oyunların oynandığı bölge-
lerin özellikleri incelendiğinde, aşağı-
da belirtilen ortak noktalar kolaylıkla 
görülebilmekte. 
1-Bu yörelerde bıçakçılık gelişmiştir.
2- Yakın civarda demir maden yatak-
ları vardır.
3- Özellikle kestane ve meşe ağaçları 
bol miktarda mevcuttur.
Bıçak imalatçılarının belirttiği bir 
diğer hususta, demir dövülürken, 
kestane ağacı kömürü kullanıldı-
ğında, ocakta kıvılcım oluşmaması 
ve çalışma rahatlığı vermesidir. Bir 
diğer önemli nokta ise, demir made-
nin içinde bulunan kum, toprak gibi 
karışıtlardan kurtulmak için gereken 
katalizör (saf  kalsiyum karbonat) 
madde olan mermer, yine bölgemizde 
bol miktarda bulunmasıdır. 
Yukarıdaki bilgiler ışığında konuya 
baktığımızda, savaş aleti (kılıç, bıçak, 
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kalkan, v.s.) üretimi için kentimizde 
tüm alt yapının mevcut olduğu görü-
lüyor. Kapalı toplumlarda, çocukların 
babalarının iş yerlerine gitmeleri, 
babalarının ürettikleri ile oynamaları, 
hele bu aletler ileri yaşlarda kendi 
yaşamını devam ettirmeleri için de 
gerekli ise, oyunlarının büyükleri 
tarafından desteklenmesi son derece 
aşikardır. Ayrıca, savaş aletleri ile faz-
la ilgili olan toplumlar bunları fazlası 
ile içselleştirirler. Bu refleksin benzer 
sonuçları son yıllarda benzer ülkeler-
de görülmektedir. Son model silahlar 
ile oyun şekilleri, silah üretici ülkeler-
den tüm dünyaya yayılmaktadır.
Orta Çağ’da Eski Romalıların kurduk-
ları kılıç oyunu birlikleri ile panayır-
larda para karşılığı oyun gösterileri, 
Evliya Çelebi’nin anlatımlarına göre 
sarayda “Matrak” oyunları, 300-400 
yıl önce Sultan Ahmet meydanında 
kılıç oyunlarının yapılması, Osmanlı-
nın son yıllarında ve Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren tüm törenlerde 
kılıç-kalkan oyunlarının oynandığı 
net olarak bilinmekte. Bu arada şu 
hususu özellikle belirtmek gerekir 
fikrindeyim: Önce Bursa, daha sonra 
İstanbul, bir başkent idi. 
Buralarda Ramazan’da teravih 
namazları bile makamlı kılınır (En-
derun), kandiller pek canlı olur, 
eğlenceler sahura kadar devam eder, 
törenler pek şatafatlı yapılırdı. İmpa-
ratorluğun gücünü göstermeyi esas 
gören anlayış, cengaverlik oyunu, 
Kılıç Kalkan Halk oyununu da zengin-
leştirmeyi bilmiştir. 
Askerliğin mecburi olduğu, barutlu 
silahların kullanıldığı dönemlerde, bu 
oyunların askere sevklerde, fıta tö-
renlerinde, eğlencelerde, törenlerde 
(gazete haberi) oynandığı bilinmek-
tedir. Osmanlının son dönemlerinde, 
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kaybedilen savaşlarla pek çok Os-
manlı genci şehit ya da gazi olmuş, 
halkın eğlence kültürü ve bu oyunları 
bilen kişiler azalmıştır. Kurtuluş Sava-
şı’nın ardından Atatürk’ün Afyon’a ve 
Bursa’ya gelişlerinde (İnegöl, Acem-
ler), hafta sonları ve bayramlarda Çe-
kirge, Muradiye (Cami önünde) mey-
danlarında bu oyun sergilenmiştir.                                                             
Cumhuriyetin kurulmasının ardın-
dan, ulusal devlet oluşturma, halk 
arasında ilişkileri güçlendirme ve 
düzenleme amacıyla, yöresel halk 
kültürüne sahip çıkılması düşüncesi 
ışığında, Bursa Kılıç-Kalkan Halk 
Oyunu için 1932 yılında, bu oyunu bi-
lenlerden oluşan bir heyet Ankara’da 
toplanıyor. Belirli bir format dahilin-
de oynanması ve yaygınlaştırılması 
Halk Evleri’ne veriliyor. Ekip ilk resmi 
gösterisini 1935 yılında Ankara’da 
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Rus Komutanların önünde sergiliyor 
ve çok büyük etki yaratıyor. Bilahare, 
kentimizde Halk Evleri’nin kontrolü 
ve desteğinde bu oyun halk arasında 
hızla yayılıyor. İsimleri bilinen en eski 
Kılıç – Kalkan Oyuncuları şunlardır; 
1846 doğumlu Halil Onbaşı, 1890 
doğumlu Derviş Mehmet Tutal, 
1906 doğumlu Mustafa Tahtakıran, 
1909 doğumlu Ali Kayakent ve Ara-
bacı Kadir, Uncu Ziya, Otelci Mehmet 
Efendi,Çolak Hafız, Osman Kaleli,..... 
Bu oyun ayrıca İnegöl (Oylat’tan 
Derviş Mehmet, Demirci Köylüler), 
Yenişehir, Mustafa Kemal Paşa taraf-
larında da oynanmakta olup, Halk 
Evlerinin 10. Kuruluş yılı kutlamaları-
na Bursa’dan giden ekibe İnegöl’den 
3 kişinin katıldığı o günün gazetele-
rinden bilinmektedir.
Yukarıda, Anadolu’nun çeşitli yörele-
rinde farklı şekillerde savaş ve dövüş 
aleti olarak bilinen kılıç ve kalkan ile 
oynanan oyunlardan söz etmiştik. 
Kentimizde de bir dönem oynanan ve 
sonra unutulmaya yüz tutan oyunlar-
dan biri Zafer veya Karşılama, diğeri 
ise Kasap (Bıçak) oyunudur.
Kısaca şöyle özetlenebilir: insanlar 
göç ettikleri yerlerin mevsim şart-
larına uyum sağlamak zorundadır 
ve giyeceği kıyafetler, göçtüğü 

yerde bulunan kumaştan yerel 
kültüre ters olmayan şekilde bir 
miktarda kendinden ilaveler ya-
parak oluşturduğu giysi olacaktır. 
Kullandığı aletler tarım içinse yine 
paylaşım söz konusudur. Yörenin 
toprak yapısına göre o yörede 
kullanılan aletlere, katkı da bulu-
nulacak değişimler hep kabul gör-
müştür. Söz konusu savaş ve dövüş 
aletleri olduğunda, hakim güç bu 
konuda taviz vermez, ancak iyi ürün 
almada teknolojiyi paylaşır. 
Sonuç olarak şu hususu belirtmekte 
fayda görüyorum: Halk oyunları sos-
yal bir konu olup, başlangıç tarihleri 
kesin olarak bilinmeleri beklenemez. 
Bursa Ansiklopedisi yazarı Yılmaz 
Akkılıç, bu Halkoyunu hakkında ki 
görüşlerini şöyle özetlemektedir. “Pek 
çok kentimizin (kaleli veya kalesiz, 
Anadolu’da veya Balkanlar’da) Os-
manlı Savaşçıları tarafından fethedil-
melerine karşın bu oyunun benzerle-
ri neden o kentlerde yok”. Bu görüşe 
aynen katılıyorum. 
Yöremizde sarı çamurdan oyuncaklar 
yapılırken, Kütahya taraflarında kil-
den yapılmaktadır.
Büyükşehir Belediyemizin destek-
leriyle “Efsanevi Miras Kılıç-Kalkan 
Halk Oyunu” belgeseli hazırlanmış 

ve “Kılıç-Kalkan Evi” projesi ile bir de 
müze oluşturulmuştur.
Sırası gelmişken bir noktayı daha 
paylaşmak isterim. Belgesel hazırlan-
masında ekibimizin desteği takdirle 
karşılanmış ve özel olarak teşekkür 
edilmiştir. 
Belgesel tanıtımının yapıldığı törende 
ekibimiz sahne almış, belgesel çeki-
mine ve bu halk oyununa emeği ge-
çenlere, Belediye Başkanı tarafından 
hatıra plaketleri verilmiştir.
Müzede bu oyuna gönül vermiş 
kişilerin giydiği kıyafetler (İlkokul 
döneminde 1961-1963 giydiğim 
kılıç-kalkan kıyafetim ve bu döneme 
ait fotoğraflarım), çeşitli dönemlerde 
ünlü devlet adamları ile çekilen fotoğ-
raflar ve alınan ödüller sergilenmek-
tedir.  
Zamanla oluşturulan dernekler ile 
resmi bir kimlik kazanan Kılıç –Kal-
kan Folklor Oyun grupları, yukarıda 
da söz edildiği gibi, dünyanın hemen 
her köşesinden davet edilmektedirler. 
Bu halk oyunu, 8 ana ve ara bağlantı 
oyunlarının birbirini izlemesi ile olu-
şur. Bu ana oyunların, saygı, selam-
lama, kılıç bileme, kılıç değiştirme, 
çarpışma ve barış gibi temsil ettikleri 
anlamlar vardır.   
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Plevne tabyalarında hala  
destan ve türkülerimiz  
yankılanıyor

Mehmet Esen

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Plevne Belediyesinin 20. Kardeşlik yıldönümü ve 1877-
78 Osmanlı Rus Harbi’nin 141. Senesi etkinlikleri dolayısıyla aldığımız davet yolumuzu 
Bulgaristan’ın 7. Büyük şehri olan Plevne’ye düşürdü. Rusya, Makedonya, İspanya 
ve Romanya’dan gelen kardeş belediyeler arasında en büyük ilgiyi Bursa Büyükşehir 
Belediyesi heyetinin görmesi iki şehir arasında yeniden alevlendirilecek bir dostluğun 
kıvılcımlarıydı.  
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Bulgarca adı Pleven olup modern bir 
sanayi şehridir. Balkan dağlarından 
çıkarak Tuna nehrine doğru akan Vid’in 
bir kolu olan Tuçenitsa akarsuyunun 

çevresinde gelişen Pleven ovasının aşağı tara-
fında deniz seviyesinden yaklaşık 105 m. yük-
sekte kurulmuştur. Sofya’dan Rusçuk (Ruse) 
üzerinden Bükreş’e ve Karadeniz liman şehri 
olan Varna’ya giden büyük kara ve demir yolu 
Plevne’den geçer. 
Osmanlı döneminde (1393-1878) Plevne pek 

çok cami, tekke ve medresesiyle öne çıkan bir 
şehir özelliğine sahiptir ve XIX. yüzyılda kırk 
altı köyü bulunan, Niğbolu sancağına bağlı 
bir kaza merkezidir. 1864’te Tanzimat’ın yeni 
düzenlemeleriyle birlikte Tuna vilâyetinde 
bulunan Rusçuk sancağına bağlanmıştır. Fakat 
Plevne’yi bizim için önemli kılan ve hafızamız-
da diri tutan vaka, 1877’de Çar II. Aleksandr’ın 
bizzat kumanda ettiği kalabalık Rus-Rumen or-
dusuna karşı Gazi Osman Paşa’nın uzun süreli 
destansı müdafaasından başka bir şey değildir. 
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Yenilirken Bile Galip Olmak
Nisan 1877’de başlayıp Rus Çarlığı 
ile Osmanlı Devleti arasında dokuz 
ay kadar devam eden Doksanüç1 
Harbi’nin ortaya çıkmasında, 1875 
yılında Balkanlarda başlayan karı-
şıklıklar etkili olmuştur. Balkanlar ve 
Kafkaslarda iki cephede birden cere-
yan eden bu savaşta Romanya, Sırbis-
tan ve Karadağ Rusya’nın yanında yer 
almıştır.2
İlk başta Rusların bölgeye gelmesini 
engellemek için savaş gözlemcilerinin 
ve Osmanlı’ya yardım eden İngi-
liz subayların önerisiyle Sava Nehri 
üzerindeki bulunan Barboşi köprü-
sünün  imha edilmesi  tavsiye edil-
miştir. Ancak Osmanlı ordusundaki 
çekişmeler ve yaşanan ilginç olaylar 
nedeniyle yapılan öneri ilk etapta 
casusluk faaliyeti olarak algılanmış 
yerine getirilmemiştir. Daha son-
ra  Ruslar’ın bölgeye gelmesiyle köp-
rü havaya uçurulmak istenmiş ancak 
geç kalınmış, Osmanlı ordusu zaman 
kazanamadan Ruslar köprüden rahat 
bir şekilde geçmiştir.
Ruslar Tuna önlerine büyük bir kuv-
vet yığmış, cephe gerisine de ihtiyat 
kuvvetlerinin hepsini toplamıştı. 
Savaş ilanından iki ay kadar sonra 
Tuna’yı geçmeyi başladılar. Türk 
ordusunun daha evvel davranarak 
bu geçişi engellememesi büyük hata 
oldu. Çünkü Tuna tabii bir engeldi ve 
bu nehrin aşılması daha başlangıçta 
avantajın Ruslar’a geçmesi demekti. 
Türk ordusu başkumandanı Ömer 
Paşa’nın gerekli tedbirleri almaması 
bir felaketin başlangıcı ve sonradan 
Divan-ı Harbe verilmesinin sebebi 
olacaktı.
Tuna’yı aşan Ruslar, Tırnova ve Ni-
ğbolu’yu işgal ettiler. Bundan sonra 
tek tabii engel Balkan Dağları idi ve 
iki taraf da bu dağlardaki geçitleri 
tutmak için harekete geçtiler. Ruslar 
19 Temmuz’da Balkan Dağlarına 
ulaştılar ve Şıpka geçidinin kuzeyini 
kontrollerine aldılar. Türk ordusunun 
bir kısmı Balkan Dağları ile Tuna ara-
sında, diğer bir kısmı da Balkan Dağ-
ları’nın güneyinde kalmıştı. Güney-
deki birliklerin kuzeydeki birliklere 
yardım edebilmesi için Şıpka geçidini 
ele geçirmeleri şarttı. Ruslar’ın Şıpka 
geçidini aşmaları için de Plevne’yi ele 
geçirmeleri gerekiyordu. 
Plevne Müdafaası’nın birinci safhası 
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20 Temmuz 1877 tarihinde başla-
mıştır.3 Daha sonra ‘Gazi’lik unvanını 
alacak olan genç Kumandan Müşir 
Osman Paşa,  Vidin’den harekete 
geçerek Ruslara karşı, yüz elli kilo-
metreyi aşkın bir yolu yedi günde 
yürüterek getirdiği Türk birliğini sa-
vaştırmıştır. Askerler tüm yorgunluk 
ve bitkinliklerine rağmen büyük bir 
gayret göstererek Ruslara ağır bir 
mağlubiyet yaşatmıştır. Plevne’nin on 
mil kadar uzağına çekilmek zorunda 
kalan Ruslardan geriye bol miktarda 
silah, cephane ve savaş malzemesi 
kalmıştır. Fakat perişan bir şekilde 
geri çekilen Rus askerlerini, günlerdir 
yorgun ve bitkin olan Osmanlı kolor-
dusu takip edememiştir.4
Plevne Müdafaası’nın 30 Temmuz 
1877’de başlayan ikinci safhası iki 
gün sürmüştür. Bu safhada Ruslar 
yirmi bin kişi ve elli sekiz topla savu-
nulan Plevne’ye elli bin asker ve yüz 
seksen dört topla taarruz etmişlerdir. 
Kendi piyadelerinin taarruzunu ha-
zırlamak için şehir üzerine mermi 
yağdıran Rus topları, toprak istih-
kâmlar üzerinde beklenen tesiri gös-
terememiştir.5 Gazi Osman Paşa’nın 
komuta ettiği Türk birlikleri karşısın-
da başarılı olamayan Rus ordusu pe-
rişan bir şekilde geri çekilmek zorun-
da kalmıştır. Gazi Osman Paşa, yeterli 
süvari birliğine sahip olamadığından, 
dağınık ve düzensiz bir şekilde geri 
çekilen Rusları takip ederek imha 
etme fırsatını kaçırmıştır.6 
Plevne Muharebeleri’nin ikinci safha-
sında Rusların asker zayiatı yedi bin 
kişiyi geçerken Osmanlı ordusunun 
asker kaybı bin iki yüz civarında 
olmuştur. Muharebelerin ikinci saf-
hasından sonra, Plevne’nin dışarıdan 
destek almasını önlemek için büyük 
gayret sarf eden Ruslar, Plevne’ye 
otuz iki kilometre mesafede olan 
Lofça’yı alarak Gazi Osman Paşa’nın 
sevkiyat yolunu kapatmışlardır.
Plevne Müdafaası’nın 7 Eylül 1877’de 
başlayan üçüncü safhasında Rusların 
asker sayısı Romanya’nın 50.000’i 
bulan asker desteğiyle 100.000 civa-
rında olmuştur.7 Romanya’nın verdiği 
bu destek sayesinde Ruslar, Plevne 
Muharebeleri’nde daha etkin mü-
cadele edebilmiştir. Yeni gönderilen 
kuvvetlerle birlikte Osmanlı askerinin 
sayısı ise kırk bin civarında olmuştur. 
Yirmi beş kilometre uzunluğunda bir 
hat üzerinde sıralanmış Rus topçu 

bataryaları Plevne’yi beş gün boyun-
ca bombalamışlardır. Türk topçusu 
ise onlara başarılı bir şekilde karşılık 
vermiştir. Havan ve obüs toplarından 
yoksun olan ve topçu birliklerini iyi 
bir şekilde idare edemeyen Ruslar, 
Gazi Osman Paşa’nın toprak istih-
kâmları üzerinde beklenen etkiyi 
gösterememiştir. Altı gün süren mu-
harebelerde mağlup olan Rusların 
asker kaybı 20.000’i aşarken Osmanlı 
ordusunun kaybı 4.000 civarında ol-
muştur. Birkaç hafta içinde kendileri-

ni toparlamayı başaran Ruslar, asker 
ve top sayılarını artırarak Plevne’yi 
daha sıkı bir çember içine almaya 
çalışmışlardır.
Plevne Muharebeleri’nin üçüncü 
safhasından sonra şehrin dışarıyla 
irtibatı iyice kesilmiş ve Gazi Osman 
Paşa’nın dışarıdan destek alma ihti-
mali bitmiştir. Bundan sonra iki yol 
kalmıştır: Ya tüm imkânlar tükenene 
kadar savunma devam ettirilecek 
veya bir yolu bulunarak şehir terk 
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edilecektir. Osmanlı yönetiminin dü-
şüncesi ikinci seçenekten yani Gazi 
Osman Paşa’nın ahaliyi, askerleri ve 
gerekli askerî malzemeleri alarak, 
şehri terk etmesinden yana olmuş-
tur.8
Osmanlı yönetimi Plevne Cephesi’n-
deki çarpışmaların diğer cepheleri de 
etkileyeceğini düşünmüştür. Bundan 
dolayı da buraya destek göndermeyi 
önemsemiştir. Fakat imkânların ye-
terli olmayışından ve Plevne ile Sofya 
arasındaki yolun Ekim 1877’den 
itibaren Rusların denetiminde olma-
sından dolayı Gazi Osman Paşa’ya 
gerekli destek gönderilememiştir. 
Kesintisiz bir şekilde devam etmiş 
olan çarpışmaların Türk ordusunda 
oluşturduğu eksiklikler telafi edile-
memiştir. Dolayısıyla da Gazi Osman 
Paşa, Plevne Muharebeleri’nin dör-
düncü ve son safhası olarak 10 Aralık 
1877 tarihinde yaptığı çıkış hareke-
tini düşmanın üçte birinden daha az 
olan, günlerce soğuğa ve açlığa karşı 
yaptığı mücadelede bitkin düşmüş 
askerlerle yapmıştır. Ayrıca Plevne’de 
kalmak istemeyip orduyla birlikte 
oradan ayrılan sivil halk Gazi Osman 
Paşa’nın Ruslar karşısındaki durumu-
nu zorlaştırmıştır.
İki grup halinde Plevne’den huruç 
ederken Vid Irmağı üzerindeki köp-
rüde Osman Paşa’nın atı bir şarapnel-
le devrildi ve kendisi sol bacağından 
yaralandı. Onun düştüğünü gören 
askerlerin maneviyatı birden çöktü. 
Osmanlı saflarında dağılma alamet-
leri görüldüğü gibi Romenler ikinci 
gruba dahil birlikleri şose üzerinden 
teslim almaya başladılar. Bu durum-
da tümen ve alay komutanlarının da 
müracaatları üzerine Osman Paşa 
ister istemez teslim olmak üzere ka-
rargâhına beyaz bayrak çekti. Osman 
Paşa metbu hükümdarına baş kal-
dırmış olarak telakki ettiği Romanya 
Prensi Karol’e teslim olmayı redde-
derek kılıcını Todleben’e verdi. Ancak 
savaşın kaybedilmesine rağmen Os-
man Paşa’nın kahramanlıkları ve 
mücadelesi düşman tarafından saygı 
ile karşılanmış, Ruslar Moskova’ya 
götürdükleri Osman Paşayı büyük bir 
törenle tekrar Osmanlı’ya iade etmiş-
tir. Savaşta esir alınan diğer Osman-
lı askerleri ise ne yazık ki şehit olmuş 
çok azı savaştan geri dönebilmiştir. 
Böylece 32.000 muhariple 80 top Rus 
ve Romenlerin eline geçmiş oldu. Os-
manlı tarihinin en şahametli müdafaa 

savaşlarından biri de 156. gününde, 
10 Aralık 1877 Pazartesi günü sona 
ermiş oldu.
Savaşın ardından Osman Paşa’ nın 
Kahramanlığı göz önüne alınmış ve II.
Abdülhamit tarafından sarayda mare-
şalliğe yükseltilmiştir. Ölünceye kadar 
bu görevde kaldı. Törenlerde, Pâdişâ-
hın arabasında ve ona karşı otururdu. 
1900’de 68 yaşında vefât etti. Kabri, 
Fâtih Câmii avlusundadır. Türbesini, 
onu çok seven Sultan İkinci Abdülha-
mid Han yaptırmıştır. 
 
Gâzi Osman Paşa, temiz ahlâkı, kah-
ramanlığı, samîmî Müslümanlığı ve 
devlete olan bağlılığı ile günümüze 
kadar sevgi ile anılmıştır. Adına ya-
zılan Plevne veya Gâzi Osman Paşa 
Marşı hâlâ söylenmektedir.

GÂZİ OSMAN PAŞA MARŞI
Tuna Nehri akmam diyor, 
Etrâfımı yıkmam diyor,  
Şânı büyük Osman Paşa,  
Plevne’den çıkmam diyor.
Karadeniz akmam dedi. 
Ben Tuna’ya bakmam dedi. 
Yüz bin Moskof gelmiş olsa, 
Osman Paşa korkmam dedi. 
 
Kılıcını vurdu taşa, 
Taş yarıldı baştan başa, 
Şânı büyük Osman Paşa, 
Askerinle binler yaşa.
Düşman Tuna’yı atladı, 
Karakolları yokladı. 
Osman Paşanın emrinde, 
Beş bin top birden patladı.

Plevne Destanı Panaroması
Plevne Belediyesi tarafından tertip 
edilen Plevne Savaşı’nı anma etkinlik-
lerinden sonra açılışı savaşın 100. yılı 
olan 10 Kasım 1977’ye denk getirilen 
Plevne Destanı Panarması’nı gezme 
imkanı bulduk. Görenleri hayret için-
de bırakan bir bina olan Pleven Pa-
noraması, sembolik bir şekilde stilize 
edilmiş 4 süngü üzerinde duran kesik 
bir koni şeklindedir. Toplam yüksek-
liği, 50 metre kadardır. Binanın göv-
desini oluşturan üç yatay çember ise 
üç hücumun adeta simgesidir. Pano-
ramanın giriş bölümünde ziyaretçiler, 
üzerinde “Nesillere vasiyettir” yazısı 
bulunan bir hatıra levhası görecek-
lerdir. Levhanın arkasındaki duvara 
örülen metal kapsül ise 2077 yılının 
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aynı tarihinde açılacak. Kapsülün 
içinde ise Pleven sakinlerinin gelecek 
nesillere bıraktıkları vasiyetler yer 
almaktadır.
Panoramanın birinci salonunda 1876 
yılında Osmanlı hâkimiyetine karşı 
düzenlenen Nisan Ayaklanması, 
Bulgar Kurtuluş Savaşı döneminde 
Stara Planina dağının Şıpka tepe-
sinde yaşanan çatışmalar, Ruslar’ın 
Tuna’yı aşması ve diğer tarihi olaylar 
canlandırılıyor. Panaroma salonunda 
ise büyük bir tuval sergilenmekte-

dir. Uzunluğu 100 metrenin üzerinde, 
genişliği ise 15 metre olan duvar ala-
nını kaplayan tuval, keten dokumalı 
olup tek bir dikişle birleştirilmiştir. 
Tuvalin üzerinde 1877 yılının Eylül 
ayında yaşanan çatışmayı gözler 
önüne seren resimler yer alıyor. 
Resimlerin canlılığı ve resimlere 
örülen nesneler sayesinde izleyenler 
üzerinde inanılmaz derecede güçlü 
etki bırakıyor. Perspektif yanılsaması 
8-10 metreyi buluyor. Elimizi uzatsak 
ahşap at arabasına dokunacağız, bir 
adım atsak kendimizi savaş alanı or-
tasında silahların yanında bulacağız, 
diye düşünüyor insan.  13 kişilik Bul-
gar-Rus ressam ekibinin yöneticisi, 
Pleven Panoramasının resim kısmını 
tasarlayan Nikolay Oveçkin, işini 
büyük ustalıkla yapmış. Ziyaretçiler, 
asansörleri kullanarak çatışmaların 
yapıldığı alana geniş manzara açılan 
iki sahaya çıkabilirler. Panorama 
binası, resim bölümü ve nesne planı 
dahil her şeyin 8 ay gibi kısa bir süre 
içinde tamamlanmış olması da kayda 
değerdir.
Peki Plevne’den bize, bizden Plev-
ne’ye ne kaldı asırlık acılar ve keder-
lerden başka? Türkümüz, destanımız, 
şanımızdan başka? 

Dipnotlar
1 Savaşın başlangıç yılı olan 1877’di-
nin rûmî takvime göre 1293’ye te-
kabül etmesinden dolayı böyle bir 
isimlendirme kullanılmıştır.
2 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul 
2000, s. 340, 341.
3 Hikmet Süer, 1877-1878 Osman-
lı-Rus Harbi Rumeli Cephesi, ATASE, 
Ankara 1993, s.166; N. Uçar, a.g.e., s. 
49.
4 The Star, 24 Temmuz 1877; Ahmed 
Cemal, a.g.e., s. 37.
5 A. B. Şirokorad, Rusların Gözünden 
240 Yıl Kıran Kırana Osmanlı-Rus Sa-
vaşları, Selenge, İstanbul 2009, s. 422.
6 Talat, “Plevne Müdafaası”, Mecmua-i 
Askerî, S. 7, İstanbul 1927, s. 36; Uçar, 
a.g.e., s. 47.
7 Evening Telegraph, 11 Eylül 1877; 
Mehmed Hulusi, Niçin Mağlup Olduk? 
1877-1878 Osmanlı Rus Seferi, San-
cakcıyan Matbaası, İstanbul 1326, s. 
102.
8 BOA, Y.EE, 76/26.
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Dünden Kalanlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 ayda hayata geçirilen projeler, 
kentin sosyal ve kültürel hayatına renk kattı. Bir taraftan restorasyonu ta-
mamlanan İnegöl’deki Cafer Paşa Hanı ilçe halkının hizmetine açılırken, dü-
zenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler toplumun tüm kesimlerini kucakladı.

Haber

Kültür ve sanat 
etkinlikleri

BUSMEK'ten 'Kültürel Semboller'

Büyükşehir Belediyesi bünye-
sinde faaliyetlerini sürdüren 
BUSMEK’in 13. Genel Sergisi, 

bu yıl ‘Kültürel Semboller' temasıyla 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) sanatseverlerle bu-
luştu. Sergide, 37 branşta 1540 adet 
eser görücüye çıktı. Bursa protokolü-
nün ve vatandaşların yoğun ilgi gös-
terdiği organizasyon, 'Kelebeklerin 
Dansı' temalı çocuk sergisiyle başladı. 

BUSMEK çalışanlarından oluşan 
folklor ekibinin Bursa yöresine ait 
halk oyunlarını sergilediği törende, 
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı 
da sahne aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, hizmetlere 2006 yılında rah-
metli Hikmet Şahin döneminde baş-
layan, Recep Altepe ile performansını 
artırarak devam ettiren BUSMEK'in 
çağın gerekleriyle eşdeğer bir şekilde 

her zamankinden daha fazla sosyal 
fayda üretmeye devam ettiğini söy-
ledi. BUSMEK'in verdiği hizmetlerle 
ulusal ve uluslararası alanda orga-
nizasyonlara imza atıldığını belirten 
Başkan Alinur Aktaş, kurslarda örnek, 
ulaşılabilir, sürdürülebilir ve hayat 
boyu öğrenme ilkeleriyle hareket 
eden bir hizmet anlayışının ortaya 
konulduğunu ifade etti.

Bursa Kent Konseyi Müzik Eğitim 
Çalışma Grubu düzenlediği ‘Ba-
har Konseri’ ile sezonu nokta-

ladı. Konserde Çocuk, Genç ve Karma 
korolardan sonra sahne alan Vokale-
mun Grubu, performansı ile kendine 
hayran bıraktı. 
Halkın müzik konusunda rehberlik ve 
eğitim alabileceği bir ortam oluştur-
mak, çocukların ve gençlerin bir ara-
ya gelerek paylaşmayı öğrenmelerini 
sağlamak amacıyla faaliyetlerini Bur-
sa Kent Konseyi bünyesinde sürdüren 
Müzik Eğitim Çalışma Grubu, düzen-
lediği Bahar Konseri ile 2017-2018 
sezonunu sonlandırdı. Dünya Müziği 

Derneği işbirliği ile Merinos AKKM 
Osmangazi Salonu’nda gerçekleştiri-
len konserde Çocuk ve Gençlik Koro-
ları Minanur Balcan şefliğinde, Karma 
Koro ise Dr. Gülnihal Gül şefliğinde 
sahne aldı.
Konserin ikinci bölümünde ise 
enstrüman olarak sadece insan 
sesini kullanan Acapella Vokal Grubu 
olan ‘Vokalemun’ sahne aldı. Barış 
Manço’dan ‘Anlıyorsun Değil mi?’, 
‘Aynalı Kemer’, MFÖ’den ‘Ali Desidero’ 
gibi eserler ile ‘Yıldızların Altında’ 
parçalarını kendine özgü bir şekil-
de seslendiren Vokalemun, Bursalı 
sanatseverleri coşturdu.

Bursa’da Vokalemun rüzgarı



Büyükşehir Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim Kursları (BUS-
MEK), Avrupa Birliği (AB) Eras-

mus programı kapsamında Polonya 
ve Romanya’dan Bursa’ya gelen öğ-
rencileri ağırladı. 
Alara Ortaokulu’nun davet ettiği 25 
öğrenci ile 6 öğretmenin Bursa’daki 
ilk durağı BUSMEK oldu. Yabancı 
öğrenciler, Merinos kurs merkezinde-
ki ziyarette atölyeleri inceleyip Türk 
sanatlarını yakından tanıma fırsatını 
buldu. ‘Ebru’ bölümünde Usta Öğre-

tici Elif Aydın ve kursiyerlerinin yap-
tığı çalışmaları hayranlıkla izleyen 
yabancı öğrenciler, sırayla teknelerin 
başına geçerek hünerlerini sergiledi. 
Daha sonra ‘çini’ bölümünde Usta 
Öğretici Sevinç Aktaş rehberliğinde 
çiniden bardakları büyük bir özenle 
boyayan öğrenciler, hem eğlendiler 
hem de bu keyifli etkinlikte yer al-
maktan mutlu olduklarını ifade etti-
ler. Boyanan çiniden bardaklar fırına 
verilerek son halini aldı ve yabancı 
öğrencilere hediye edildi.

Yabancı öğrenciler BUSMEK’te

Büyükşehir Belediyesi’nin des-
tekleri ve Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın da katkılarıyla Bursa 

Kent Konseyi tarafından organize 
edilen, 3. Bursa Geleneksel El Sanatla-
rı Festivali büyük ilgi gördü.
Tarihi İpek Yolu'nun son durağı 
olan Bursa, UNESCO Dünya Mirası 
Listesi'nde yer alan tarihi çarşı ve 
hanlarıyla sanatkarlar şehri olarak 
kültürüne ve tarihine sahip çıkıyor. 
Binlerce yıllık Türk tarihinin yetiş-
tirdiği geleneksel el sanatı ustalarını 

desteklemek, gelişmelerine yardımcı 
olmak ve sanatlarını yaşatmak ama-
cıyla Bursa Kent Konseyi tarafından 
organize edilen 3. Bursa Geleneksel 
El Sanatları Festivali’ne Bursalılar 
yoğun ilgi gösterdi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin destekleri ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla 
35 şehirden 82 sanat dalında 110 
ustanın yer aldığı festivalde bu yıl ilk 
defa gönül coğrafyalarımız arasında 
yer alan Gümülcine ve Kırcaali’nde 
gelen ustalarda hünerlerini sergiledi.

Geleneksel sanatlara yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Müzeler 
Şube Müdürlüğü bünyesin-
de faaliyetlerini sürdüren 

Vakıf Kültürü Müzesi, çok özel bir 
sergiye daha ev sahipliği yapıyor. 
Çanakkale destanının ardından 
Osmanlı ordusunun kazandığı son 
zafer olan Kut-ül Amare, Necmet-
tin Özçelik’in arşivinden derlenen 
belge ve fotoğraflarla ‘29 Nisan 
1916’ başlığıyla Merinos Kongre ve 
Kültür Merkezi Merinos Vakıf Kül-
türü Müzesi galeri alanında tarih 
meraklılarının ilgisine sunuldu. 

Büyükşehir Belediyesi Müzeler 
Koordinatörü Yaşar Elmas, sergi-
nin yakın tarihteki bir gerçeğe ışık 
tutacağını söyledi. Elmas, “Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Alinur 
Aktaş, bu tür sergi ve etkinlikleri 
çok önemsiyor. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak Bursa’nın kültür-sanat 
hayatına, nitelikli eser ve sergilerle 
değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.

Unutulan zafer: 
Kut’ül Amare
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Büyükşehir Belediyesi Şehir Ti-
yatrosu’nun beğenilen çocuk 
oyunları ‘Kralın Diş Ağrısı’ 

Bursa’da, ‘Masal Gezginleri’ de İz-
nik’te çocuklar için ücretsiz olarak 
sahnelendi. Çocuk ve gençler tara-
fından olduğu kadar yetişkinlerin 
de ilgiyle izlediği ‘Kralın Diş Ağrısı’, 
Tayyare Kültür Merkezi’nde, çocuk 
performansı ‘Masal Gezginleri, 
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ 
de İznik I. Murat Hamamı Kültür 
Merkezi’nde küçük izleyicileriyle 
buluştu.
Öte yandan Şehir Tiyatrosu, Bursa 
Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hasta-
nesi’nde tedavi gören çocuklar için 
de özel bir gösteri sahneledi.

İngiltere’de yaşayan ve Yunus 
Emre Enstitüsü’nün başlattığı 
proje kapsamında Bursa’ya gele-

rek Karagöz Müzesi’nde eğitim alan 
Mengü Türk, Karagöz-Hacivat gölge 
oyununu Londra’da sahneleyecek.

Efsane Türk gölge oyunu Kara-
göz-Hacivat, Türkiye’nin kültür 
elçisi oldu. Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından Türk kültürünü tanıtma 
projesi kapsamında Türkiye’ye ge-
len genç oyuncu Mengü Türk, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Müzeler 
Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
faaliyetlerini sürdüren Karagöz 
Müzesi’nde ‘bir hafta süreyle’ gölge 
oyunu figürlerinin tasvirinin nasıl 
yapıldığını inceledi ve bu konuda 
eğitim aldı. 10 yıldır Londra’da ya-
şayan ve burada oyunculuk eğitimi 
alan Türk, Karagöz-Hacivat gölge 
oyununun perdeye nasıl yansıtıl-
dığına ilişkin detayları yakından 
inceleme imkânı buldu. Karagöz 
Müzesi’nin ‘Salıncak’ isimli gölge 
oyununu Londra’da perdeye taşı-
maya hazırlanan Türk, oyunun İngi-
lizce çevirisini de İngiliz miniklerle 
buluşturmayı planlıyor.

Karagöz–Hacivat  
İngiltere yolunda

Okçuluk kültürü 
Bursa’da 
yaşatılıyorÇocuklara en 

güzel armağan Bursa Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı himayesin-
de Bursa Büyükşehir Beledi-

yesi ve Okçular Vakfı tarafından dü-
zenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu 
Bölge Elemeleri’ nedeniyle Bursa’ya 
gelen 11 ilden 874 sporcu, İstan-
bul’da yapılacak Fetih Kupası’na 
katılmak için ter döktü. 
Bu yıl 6. kez planlanan ‘Uluslararası 
Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçu-
luğu Bölge Elemeleri’, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bur-
sa’da gerçekleştirildi. İstanbul’da 
organize edilecek olan Uluslararası 
Fetih Kupası’na olan yoğun ilgi ne-
deniyle uygulamaya alınan elemeler, 
Bursa’da Atatürk Stadyumu alanı ile 
Yunuseli Havaalanı’nda yapıldı.
Atatürk Stadyumu alanında Mehter 
Takımı’nın marşları ve Kur’an-ı Ke-
rim tilavetiyle başlayan ‘Uluslararası 
Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçu-
luğu Bölge Elemeleri’ protokol prog-
ramına Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Baş-
bakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 
ile İstanbul Milletvekili ve Okçular 
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız ve AK Parti Bursa İl 
Başkanı Ayhan Salman da katıldı.








