




Bursa Günlüğü’nün 
üçüncü sayısıyla kar-
şınızdayız. Yine özel 
ve yine dolu dolu bir 

sayı hazırlamaya çalıştık.
Eylül ayında, şehrimizin düş-
man işgalinden kurtuluşunun 
96. Yılını kutluyoruz.
11 Eylül tarihi, Bursa için 
önemli dönüm noktalarından
biridir. Bu vesileyle sözleri-
min başında, bizlere yaşana-
bilir bir şehir bırakmak için
canla başla mücadele eden 
tüm şehit ve gazilerimizi rah-
met ve minnetle anıyorum.
İnancımız odur ki, tarihini 
bilmeyen, ona sahip çık-
mayan milletlerin geleceği 
olmaz. Bizler de geleceğimizi 
inşa ederken, tarihimizde 
yaşanan önemli hadiseleri 
anma ve anlama gayretleriyle 
genç nesillerin bu toprakların 
nasıl vatan olduğunu öğren-
melerine, unutmamalarına 
vesile olmaya çalışıyoruz.
Bu özel günler aynı zamanda 
birliğimizin beraberliğimizin 
mayası olarak, söz konusu 
vatan olduğunda nasıl birlikte 
hareket etmemiz gerektiğini 
öğretir bizlere. Bu ruhu kay-
betmedikçe karşımıza çıkan 
engelleri aşacağımıza olan 
inancımızı kuvvetlendirir.
Bursa’nın 1920’li yıllarda 
Yunanlılar tarafından işgal 

edilmesi sadece Bursalıları 
değil büyük bir coğrafyayı 
derinden etkilemiştir.
Mehmet Akif’e ünlü “Bülbül” 
şiirini yazdıran bu işgal, 2 
yıldan fazla sürmüştür. Bur-
sa’nın işgali, meclis kürsüsü-
ne, yas ifadesi olarak siyah 
bir örtü örtülmüştür. 11 Eylül 
1922 yılında işgal sona erdi-
ğinde, memleketin dört bir 
yanı adeta bayram etmiştir. 
Telgraflar çekilmiş ve Bur-
sa’nın “al sancağına kavuştu-
ğu” her yere duyurulmuştur.
Bu yüzden 11 Eylül Bursa 
için kurtuluşun, zafer günü-
nün adıdır. Düşman o gün 
bir kez daha şahit olmuştur, 
Anadolu insanının cesareti-
ne, esarete boyun eğmeyece-
ğine…
Bu sayımızda işgal yılları ve 
Bursa'nın kurtuluşu üzerine 
birbirinden değerli kalemler 
yazılarıyla katkıda bulundu. 
Çalışmalarıyla dergimizi 
değerlendiren tüm yazar-
larımıza özellikle teşekkür 
ediyorum. 
Bu vesileyle 96 yıl önce böyle 
bir coşkuyu bizlere yaşatan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, bu kurtuluşa 
emek veren, can veren aziz 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, 
gazilerimize de saygı ve şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Alinur AKTAŞ 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Kırgızistan’dan dünyanın çatısı olarak bilinen Afga-
nistan Pamir’e, oradan Türkistan’a, Türkistan’dan 
Pakistan’a ve son olarak Türkiye’ye uzanan bir asırlık 
sürgün ve göç hikayesinin kahramanları Van Ulupa-
mirli Kırgız Türkleri. Onlar artık vatansız değil, Türk 
vatandaşı. Ancak köylerinden çıktıklarında onlara 
Afgan diyen, hatta Japon diyen bile var... 



Kerim Bayramoğlu
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Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 
Ankara Tacettin dergahında Os-
manlı’nın başkenti ve Atalar diya-
rı Bursa’nın Yunanlılar tarafından 

göz göre göre işgal edilmesinin ardından 
içinde bulunduğu milli duygularla ‘’BÜL-
BÜL’’isimli şiiri yazmıştı ve şiirinin sonuna 
şöyle bir not ilave etmişti. ‘’Bu manzume 
yazılırken Yunan istilası altındaki toprakla-
rımız  hususiyle Bursa’ya dair elim haberler 
geliyordu; tahkikine de imkan yoktu.’’ O 
günkü işgalin özeti gibidir adeta Bülbül... 2 
yıl, 2 ay, 2 gün sürecek olan Yunan işgali tüm 
yurtta büyük üzüntü yaratacak, TBMM’nin 
kürsüsüne Kara örtü astıracaktır.
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi 
ülkenin her tarafında olduğu gibi Bursa ve 
çevresinde de büyük kızgınlıklar yarattı. 
Bunun üzerine 18 Mayıs 1920 günü Yu-
nanlıların İzmir’i işgaline tepki göstermek 

Kara örtü’den  al sancağa   
Yeşil Bursa’nın işgal dönemi 

...  
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!

Teselliden nasibim yok, hazân ağlar bahârımda;
Bugün bir hânmansız serseriyim öz diyârımda!

Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız,kansız evlâdı,
Serâpâ Garba çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!

Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim hercü merc oldu,
SELAHADDİN-İ EYYÜBİ’lerin, FATİH’lerin yurdu.
Ne zillettir ki: nâkus inlesin beyninde OSMAN’ın;
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!

Ne hicrandır ki: en şevkatli bir mâzi serâp olsun;
O kudretler, o satvetler harab olsun,türâb olsun!

Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden YILDIRIM Hân’ın;
Şenâatlerle çiğnensin muazzam Kabri ORHAN’ın!
Ne heybettir ki: vahdet-gâhı dinin devrilip,taş taş,

Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız kalan dindaş!
Yıkılmış hânmânlar yerde işkenceyle kıvransın;

Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın!
Dolaşsın, sonra, İslam’ın harem-gahında nâ-mahrem...

Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!
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amacıyla Bursa’da büyük bir miting 
yapıldı.Yurdun diğer yerlerinde ol-
duğu gibi Bursa’daki aydın ve şehir 
eşrafının önde gelenleri el ele vere-
rek, bu oldu bitti karşısında, mukabil 
müdafaa tedbirleri almaya ve bir 
takım müdafaa cemiyetleri kurmaya 
başladı. Yunan birlikleri 22 Haziran 
1920 tarihinde Uşak-Balıkesir hat-
tından taruza geçerek 30 Haziran 
1920’de Balıkesir’i, 2 Temmuz'da da 
Kirmasti (Mustafakemalpaşa) ve Ka-
racabey’i işgal etti. İngilizler de Bursa 
istikametinden ilerleyen Yunanlıları 
desteklemek amacıyla Marmara De-
nizi’nde savaşan gemileriyle Mudanya 
ve Gemlik kıyılarını top atışına tuttu-
lar, buralara asker çıkardılar. Şehirde 
bulunan ve henüz kısa bir süre önce 
Albay Bekir Sami bey tarafından 
teşekkül ettirilen 56. Fırkanın Yunan-
lıların Bursa’ya doğru ilerlemelerini 
durduramayacağının anlaşılması ve 
İnegöl istikametine doğru çekilme-
si üzerine, üstün bir silah gücü ve 
modern araç gereçlerle donatılmış 
20 bin kişilik Yunan kuvvetleri, 7 
Temmuz 1920’de taarruza geçerek 
Osmanlı’nın Başkenti Bursa’yı 8 Tem-
muz 1920 günü saat: 15:00’da işgal 
ettiler... İşgal haberini 56.Tümen ku-
mandanı Albay Bekir Sami ve Bursa 
Valisi Hacim Muhittin Bey Ankara’ya 
bildirdiler. Haberin Ankara ulaşması 
büyük bir tepkiye yol açtı. Bursa Mil-
letvekili Muhiddin Baha(Pars) Bey 
kürsüye gelerek gözyaşları içinde 
Namık Kemal’in ‘’Vatanın bağrına 
dayamış hançerini-Yok mudur kur-
taracak bahtı kara maderini’’ beytini 
okuyarak üzüntüsünü dile getirmiştir. 
TBMM üyeleri arasında da  Bursa’nın 
işgali büyük bir üzüntü yaratır. İşgali 
her daim yaşamak ve unutmamak 
için Meclise otuz milletvekili imzalı 
takrir verilir:
‘’Riyaset-i Celileye
Birinci makarrımız olan Bursa’nın, 
sefil Yunanlılar tarafından işgali ve bu 
işgal neticesiyle din ve vatan kardeşle-
rimizin duçar olduğu mezalimin tesi-
ratına iştirak ettiğimizin bir nişanesi 
olmak üzere celsenin 20 dakika tatili 
ile riyaset kürsüsünün puşude-i siyah 
ile örtülmesini teklif eyleriz.

10 Temmuz 1336 (1920) ‘’

Takrir kabul edilir Bursa’nın bağım-
sızlığına kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde Puşude-i siyah 
(Siyah Örtü) utanç levhası olarak 
kalır. Yunan askerleri Ulucamii önlerinde

Gemlik Körfezinde Yunan savaş gemisi ''Kilkis''
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Bursa’nın işgal  
günlerinin tanıkları
Bursa’nın Yunanlılar tarafından tes-
lim alınması ve Bursa Belediyesi’ne 
beyaz bayrak çekilmesi o günleri 
yaşamış kişileri derinden etkilemiş-
tir. Bir süre Uludağ’da Püskülsüz 
çetesiyle eylemlere katılan Mehmet 
Şimşiroğlu, o günlerde işgal üzerine 
yaşadığı acıyı şöyle anlatmıştır: "Yu-
nan kumandan geldi, atından indi.
Belediye’nin camiye bakan mermer 
basamaklarından yukarıya çıktı. 
Osman Efendizade Cemil Bey orada 
duruyordu. Başkalarıda vardı. Bele-
diye reisi de. Cemil Bey'i çok iyi tanı-
dığım için onu biliyordum. Tokalaştı-
lar. Bizim Türk bayrağını indirdiler, 
Yunan bayrağı çekildi. Cemil Bey, 
kendisi bizzat çekti. Ondan sonra kol 
kola içeri girdiler.’’

1905 doğumlu Kazım Baykal Hoca  
ise: "Yunan işgali sırasında 14-15 
yaşlarında idim. Yunanlılar’ın şehre 
girişi sırasında müdafaa olmadı. 
Herkes evine kapandı. Karşılık gö-
remeyince işgal kuvvetleri hiçbir 
tahribat yapmadılar. Çünkü halka  

 
 
şirin görünmek istiyorlardı. Ordudan 
ayrı olarak halkı da karşılarına 
almamak için aşırı hareketlerde 
bulunmadılar.Yanlızca bazı büyük 
binaları işgal edip depo ve hastane 
olarak kullanmaya başladılar. Erkek 
Lisesi bunlardan biridir.’’

1908 doğumlu Remzi Bohay  ‘’Yu-
nanlılar geldikten sonra 2 seneyi 
aşkın kaldılar burada. Yunanlılar 
bazen dükkana geliyorlardı, onun 
bunun malını alıyorlardı, evden 
kadınların ineklerini alıp götürüp 
kestikleride oluyordu. Bunların 
karargahı Tophane’deydi. Şimdiki 
belediyenin olduğu yerde Yunanlılar 
vardı.’’

 
 
 
 
 
 
 
 

Kişilerin mallarına el koy-
ma, baskın ve sürgünler...
Bursa’nın işgal döneminde yaşananlar 
halkın moralini çok olumsuz etkile-
miştir. Yunan Başbakanı Venizelos’un 
oğlu Üsteğmen Sophoklis'in işgalden 
sonra Bursa’ya gelmesi, Osman Gazi 
Türbesi sandukasının bulunduğu yere 
çizmeleriyle basıp fotoğraf çektirmesi 
ve bu fotoğrafın basında yayınlanması 
yurt içinde büyük üzüntüye yol açmış-
tır. Yerel yöneticilerede baskılar yapıl-
mış, bunlardan bir kısmı Ankara ile 
temasta bulunduğu ve Yunan kuvvet-
leri hakkında bilgi veriyor gerekçesi 
ile Yunan askeri mahkemesinde yar-
gılanmış, bir kısmı da görevlerinden 
alınmıştır. İstihbaratçı sıfatı ile pek 

Örnek 8        No 237
Hayvan, koşum takımı ve arabaların 
teslim alma MAKBUZU
Bay  Osman oğlu Memet
Bursa sakini   
Belediye ..................
Vilayet ....................
Ordunun El Koyma Kuruluna, aşağı-
daki yazılan hayvan, koşum takımı 
ve yük taşıyıcı arabalarını teslim etti.
Hayvan kategorileri  
Hayvan-koşum takımı tasnif  
Yük taşıyıcı arabaların kategorileri 
.................... tablosunda kayıt sayısı 211
Hayvanların tam sayısı (yazı ile) 
burada yazıldığı gibi (?)
Koşum takımları  ..................................
Yük taşıyıcı arabalar ...........................
Tazminat toplam drahmes miktarı: 
bin iki yüz elli (1250)
Bursa, 21 – 02 – 1922
El Koyma Kurulu Başkanı
[İmza:] (Okunmaz)
[Mühür:] Bursa Hayvanlara  
El Koyma Kurulu 1922

Bursa el koyma kuruluna ait  
1922 tarihli belge  
Kerim Bayramoğlu kolleksiyonu
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çok kişi sürgüne gönderilmiştir.
Bursa ve çevresinin işgalini izleyen 
günlerde, Bursa’da Yunan komutan-
larının emir ve yasakları altında bir 
yönetim kurulmuş; şehrin yönetimini 
askeri işgal komutanlığı üstlenmiştir. 
Bu durumda, yerli Rum ve Ermeni 
çetelerinin sivil halka saldırılarına göz 
yumulmuştur. İşkencelere son veril-
mesi için vilayette Yunan komutanlığı-
na yapılan resmi müracaatlar dikkate 
alınmamıştır. İşgal sürecinde Yunan 
askerleri, korumaları altındaki Rum 
ve Ermeni silahlı çeteleriyle birlikte,si-
vil halka kanlı saldırılarda bulunmuş-
lar; ellerindeki eşya, para, hayvanlara 
el koymuşlar hatta bu durumu daha 
resmi göstermek adına ‘Bursa Hay-
vanlara El Koyma Kurulu’ kurulmuş, 
köylere  baskınlar düzenlenmiş, köy-
lülerden değerli eşyalarının yanı sıra 
yiyecek, içecek vb.gıda maddelerini 
zorla almışlardır. Köy meydanlarında 
topladıkları sivil halka çeşitli işken-
celer yapmışlardır. Gemlik Umurbey 
köyünden Mehmet Gümüş(1915 
doğumlu) İşgal döneminde köyünde 
gördüklerini şöyle anlatır:
 ‘’Yunanlıların köy meydanında tence-
releri, kazanları kaynardı. Evlere girip 
eşyalarımızı koyduğumuz sandıkları 
süngüleriyle kırıyorlar, silahit, taban-
ca, fişek arıyorlardı. Şimdiki belediye 
binasının önünde bulunan meydanda 
subaylar çocukları atları ile gezdirti-
yorlardı. Meydandaki çınarın koluna 
asıyorlardı insanları. Tabanca, tüfek vs.
saklayan, yerini bilen varsa söylesinler 
diye. Üstelik omuzlarından asıyorlar, 
konuşturmak için vuruyorlardı...’’

Balık Pazar Kilisesi. Yunanlılar Bursa'yı terk ederken patlatmışlardı

Yunanlılar tarafından patlatılan Irgandı Köprüsü

Yunan askeri Işıklar Askeri Lise bahçesinde
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Yeşil Bursa  
al sancağına kavuştu!
Birinci Türk Tümeni, 10 Eylül 1922 
günü sabahı saat 07.00’da başlattığı 
yürüyüşü sonunda, Kestel’e varmış, 
burada mola vererek Bursa’nın 
düşman işgalinden kurtulması için 
gerekli hazırlıklar başlamıştı. 3.Ko-
lordu Komutanı ve karargahıyla 
tüm komuta kademelerinin büyük 
bir duyarlılıkla sağlamaya çalış-
tıkları şey Bursa’nın yıkılmadan 
kurtarılmasıydı. Bu amaçla milis 
kuvvetleri ile eş güdüm sağlanmıştı. 
Birinci Tümen, Işıklar ve İstasyon 
dolaylarından açılan Yunan topçu 
ateşiyle karşılaştı. Türk kuvvetleri-
de karşılık vererek karşılıklı ateşe 
başladı. Yunanlılar saat 20.00’da 
tüm cephede ateş keserek çekilme-
ye başladılar, bunun üzerine Tüme-
nin birlikleri hızla Bursa’nın doğu 
mahallelerine ulaştılar ve istasyonu 
ele geçirdiler. 10 Eylül 1922 günü 
sabahı Türk Ordusu kentin kapıla-
rındaydı. Belediye binasında Vali 
Nafiz Bey ile  Belediye Başkanı Ziya 
Bey, İtilaf Devletleri subaylarından 
oluşan bir kurulun 3.Yunan Kolor-
dusu Komutanıyla yaptığı görüşme-
yi ve kentin yakılmasının önlenmesi 
konusundaki başvurusunu biliyorlar-
dı. Bir İtalyan generali, her ikisine,-
yanına verecekleri temsilcilerle Türk 
ordusunu karşılamak üzere  yola 
çıkacağını bildirmişti. Vali ve Belediye 
Başkanı bu görev için Bursa Müftüsü 

Ahmet Efendi ile gazeteci Mümtaz 
Şükrü Bey’i uygun görmüşlerdi.
11 Eylül 1922 sabahı, Üçüncü Kolor-
du Komutanı Şükrü Nailli(Gökberk)
Paşa, Karargahı ile birlikte Bursa’ya 
gelerek Komuta yerini belediyede 
kurdu. Düşman kuvvetleri kaçıyordu. 

Şehri yak emri aldıkları için geçtikleri 
her yeri ateşe veriyorlardı. Balık Pa-
zarı kilisesi ve Irgandı Köprüsünü de 
havaya uçurmuşlardı. Onlarla birlikte 
iş birliği yapan yerli Rumlar ve Erme-
niler de kaçmaya çalışıyordu. 2 yıl, 
2 ay, 2 günlük esaret bitiyordu artık. 
Bursa’nın kurtuluşunun tüm yurtta 

6 Mart 1922 Yunan askerleri Belediye Binası önünde Bursalı çocuklar ile

3. Kolordusunun Bursa'ya girişi 11 Eylül 1922
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büyük sevinç gösterileriyle kutlandı. 
Ankara’da kurbanlar kesildi, gös-
teriler ve kutlamalar yapıldı, şükür 
duaları edildi... Bursa’nın Kurtuluşu 
bütün ülkeye Ankara’dan çekilen şu 
kısacık ama çok anlamlı telgra ile 
duyurulmuştu; 
‘’11 Eylül 1338 (1922) Yeşil Bursa Al 
Sancağına Kavuştu!"

Bursa’ya ilk giren  3. Kolordu 1. Tü-
men Kumandanı Yarbay Abdurrah-
man Nafiz Bey (Emekli Orgeneral    
Abdurrahman Nafiz Gürmen)  Anıla-
rında Tüm detaylarıyla yaşadıklarını 
şöyle anlatıyor :
"Umumi taaruz başlayınca Kütah-
ya’dan Bursa İstikametine yürüdük. 
Nihayet, İnegöl’e geldiğimiz zaman,-
düşmanın harbin başından beri hazır-
lamış ve tahkim etmiş olduğu Kazancı-
bayırı sırtları karşımıza çıktı. Düşman 
bir an evvel kaçmak temayülünde 
olduğundan, biz hemen o gece taarru-
za karar verdik. Fakat düşman mevzii 
terk edip gitmedi. Biz de telörgü ma-
niaları karşısında kaldık, bulduğumuz 
mevzileri terk etmedik. Geceyi bulmak, 
5.Piyade Alayı’na, akşamla beraber 
taarruzunu yeniletmek niyetindeydik. 
Halbuki düşman, ortalık kararırken 
çekilip gitti. Ertesi günü sabahleyin 
tümen yürüşüne Bursa istikametinde 
devam etti. Düşman Bursa’yı tutmuştu.

       Geliş yolumuzun tam karşısında  
Yıldırım Camii vardı. Düşmanın maki-
nelileri bu cami’nin içine yerleşmişti.
Topçusu da Bursa Askeri Lisesi’nin 
bulunduğu tepede toplarını mevzilen-
dirmişti. Düşmanın oyalama ateşi ile 
karşılaştık. Camiyi ve mektebi yıkma-
mak için biz ateşe karşılık vermiyor-
duk. Vakit geçti, İtfaiye Meydanı’ndan 
dumanlar çıkmaya başladı. Yunan, 
Bursa’yı yakıyordu. Bu hali görünce 
4.Piyade Alayı’nı şimdi Merinos Fab-
rikası’nın bulunduğu araziden, ağaç-
ların, bahçelerin arasından yangının 
olduğu istikamete tevcih(hareket)
ettik. Vaziyet böyle olunca düşman 
topunu tüfeğini alıp tahliyeye mecbur 
oldu. Biz de kollarımızı sallaya sallaya 
Bursa’ya girdik. Halk büyük korku 
içindeydi. Herkes lambalarını bile sön-
dürmüş, evlerine çekilmişti. Hava ka-
rardığından, gelenin dost mu, düşman 
mı olduğunu kestirememişler, selameti 
dışarıya çıkmamakta bulmuşlardı. Bu 
yüzden bizi karşılayanlar sadece ço-
cuklar oldu.

Askeri, tren istasyonuna ve demiryol-
ları binalarına yerleştirdik. Çekirge’nin 
altında Acemler istasyonunu tuttuk ve 
düşmanın nereye gittiğini görmek için 
süvari keşif kollarını Bandırma ve Mu-
danya istikametine sürdük. Aldığımız 
raporlar ve bilgilerden Yunanlılar’ın 
dağınık ve perişan bir halde kaçıştıkla-
rını öğreniyorduk. Ertesi gün, 11 Eylül 
1922’de Mudanya istikametine yürü-
yüşe geçtik. Oraya vardığımız zaman, 
Mudanya ana-baba günüydü. Öyle ki, 
dost, düşman birbirini tanımıyordu. 
Esirler, Rum muhacirler, Fransız tabu-
ru mensupları, İngiliz subayları... Bun-
ların arasında Fransızlar bize açıkça 
yardımdan çekinmiyorlardı. Öyle ki, 
Yunanlılar’ın sakladıkları top kama-
larının, harp malzemelerinin yerlerini 
bize söylüyor, meydana çıkarılmasına 
yardımcı oluyorlardı.

Ertesi günler Bandırma istikametinde 
çekilen 3.ve 10.Yunan tümenlerini 
takiple geçti. Yunan kolordusu Kapı-
dağ’da mevzilenmiş, Yunan donan-

masından; denizden gördüğü destekle 
3. ve 10. tümenler canını kurtarmaya 
muvaffak olmuştu. 17 Eylül’de son 
Yunan askerleri de gemilere biniyor 
ve vatan temizleniyordu. Bandırma;-
Yunanlılar’ın giderken tahrip ettikleri 
malzemelerden, öldürdükleri hayvan-
ların leşlerinden geçilmiyordu."

 KAYNAKÇA :
*Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
1919-1922-Selahattin Tansel-Türki-
ye Vakıflar Bankası Kültür yayınla-
rı-1965
*Milli Mücadelede Bursa-Yard.Doç.Dr 
Orhan Hülagü
*Kurtuluş Savaşı’nda Bursa-Yılmaz 
AKKILIÇ
*Bursa Şehitleri ve Şehitlikleri(Bal-
kan Savaşları’ndan Milli  Mücadeleye) 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
  www.elia.org.gr
*L.ILLUSTRATION-14 Ekim 1922
* HAYAT TARİH MECMUASI SAYI:7 
Ağustos 1965
*Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
1919-1922-Selahattin Tansel

3. Kolordu Kumandanı Şükrü Nailli 
Paşa (Kerim Bayramoğlu Kolleksiyonu)

11 Eylül 1922 Bursa'nın düşman işga-
linden kurtarılmasının ardından basılan 
propaganda kartpostalı

Ankara'da Bursa'nın kurtuluş kutlamalarında Sultan Orhan'ın Türbe maketi 11 Eylül 1922
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Prof. Dr. Saime Yüceer / Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

İngiltere’den onay alan 
Yunanistan, 22 Haziran 1920’de 
genel taarruza geçti ve Türk 
topraklarında ilerleyişini 

sürdürdü. Tarihi ve manevi değeri 
büyük olan Bursa’yı da 8 Temmuz 
1920’de işgal ettiler. Yunan 
kuvvetleri, Bursa’yı muharebesiz 
ele geçirmişti. Padişahın isteği 
üzerine şehri eşkıyadan temizlemek 
amacıyla geçici bir süre için 
geldiklerini söylüyorlardı. Halka 
da işgal kuvvetlerinin, Padişahın 
askerleri olduğu yolunda propaganda 
yapılmıştı. Bunun da etkisiyle 
halk büyük ölçüde tepkisiz kaldı. 
Azınlıklar ve zenginlerin bir kısmı 
tarafından ise arzuyla karşılandılar. 
İşgalci kuvvetler, günden güne halk 
üzerindeki baskı ve zulmü arttırdı. Bu 
durum ise, kurtuluş fikrinin kuvvet 

kazanmasına yol açtı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomu-
tanlığında taarruza geçildi. Büyük 
Taarruz sonucunda kazanılan Büyük 
Zafer, her yerde olduğu gibi Bursa’da 
da coşkuyla ve tarifsiz bir sevinçle 
karşılandı. Ancak 10 Eylül 1922’de 
şehir Türk kuvvetleri tarafından ku-
şatıldığı zaman, Yunan birliklerinin 
Uşak’ı, Eskişehir’i yaktıkları gibi, bu 
tarihi Türk şehrini de yakacakları 
endişesi en üst noktaya ulaştı.
İşte bu günlerde söz konusu olasılığa 
karşı-amaçlar farklı olsa da- içeriden 
ve dışarıdan tepkiler gelmeye 
başlayacak, böyle bir durumun önüne 
geçilmeye çalışılacaktır.
Bu araştırmada, Bursa’nın yakılmak-
tan nasıl kurtarıldığı irdelenecektir.

Kurtuluş sürecinde 
Bursa’nın yakılması olayı1

Büyük Taarruz sonucunda 
kazanılan Büyük Zafer, her 
yerde olduğu gibi Bursa’da 

da coşkuyla ve tarifsiz bir 
sevinçle karşılandı. Ancak 

10 Eylül 1922’de şehir Türk 
kuvvetleri tarafından kuşa-

tıldığı zaman, Yunan bir-
liklerinin Uşak’ı, Eskişehir’i 

yaktıkları gibi, bu tarihi Türk 
şehrini de yakacakları endi-

şesi en üst noktaya ulaştı.
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Bursa’nın Yakılması  
Ve Azınlıklar 
Bursa azımsanmayacak sayıda azınlık 
nüfusu bünyesinde barındırıyordu 
bundan dolayı müttefikler Bursa’nın 
da Eskişehir ve Uşak’ın akıbetine 
uğramasından endişe etmekteydiler. 
Türk tarihi için son derece önemli 
olan Bursa’nın yakılması büyük bir 
tahrik unsuru olabilirdi.
1908 verilerine göre Bursa merkez 
ilçesinin nüfusu 137.653 idi. Bu nü-
fusun 101.913’ü Türk, 23.434’ü Rum, 
6.529’u Ermeni, 3.009’u Yahudi idi. 
Bunlardan başka 776 Katolik Fransız 
kentte yaşıyordu. Ermeniler, Namaz-
gâh ve İpekçilik semtlerinde, Yahu-
diler Altıparmak Çatalfırın arasında, 
Rumlar Muradiye’de oturuyorlardı2. 
Elimizde kesin bir rakam bulunma-
makla birlikte, işgal yıllarında azın-
lıkların sayısının bu rakamların çok 
üstüne çıktığı bilinmektedir.

Şükrü Naili Paşa’ya Müttefik 
Heyetindeki Fransız temsilci, 
Mudanya’da 400.000 mültecinin 
bulunduğunu söylüyordu3. Bursa’nın 
kurtuluşundan sonra Mudanya’ya 
giden Bursa mebuslarından Emin 
Bey, sadece iskelede kaçmak için 
beklemekte olan Rum ve Ermeni-
lerin sayısının 2.000 kişi olduğunu 
bildirmekteydi4.

8 Eylül’de Yunan Dışişleri Bakanı 
Atina’daki İngiliz, Fransız, İtalyan 
ve Amerikan elçiliklerine Anadolu 

limanlarında 500.000’den fazla göç-
menin acılı bir halde beklemekte 
olduğunu bildirerek, bunlar için yar-
dım talep etmekteydi5. Bu rakamlar 
biraz abartılı olmakla birlikte, sade-
ce 1919’dan itibaren dışarıdan Ana-
dolu’ya getirilen Rumların sayısının 
150.000 kişi olduğu bilinmektedir6.

Bu durum Müttefik Devletleri telaş-
landırmaktaydı. Onlara göre, Bursa 
boşaltılırken Türkleri kışkırtacak her 
türlü hareketten kaçınılmalı, azınlık-
ların durumu tehlikeye düşürülme-
meliydi. Aslında Türklerin misille-
mesi kadar Yunanlıların tehditleri de 
azınlıkları rahatsız etmekteydi. 1922 
yılı Eylül’ünün ilk günlerinde azınlık-
lar arasında gözle görülür bir panik 
başlamıştı.

 Bu konuda Mümtaz Şükrü Bey “… 
Öteden beri yakınlık duyduğumuz 
bir Ermeni komşumuz da bu paniğe 
kapılarak eşyalarını bize bırakmaya 
kalkıştı. Bu kadın kilisede duyduğunu 
anneme, ‘Yunanlılar kenti baştanbaşa 
yakacaklar, düzenledikleri çeteler ço-
luk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı de-
meden herkesi kesecekmiş, yerli Rum 
ve Ermenilerin yerlerini bırakmak 
istememelerine rağmen zorla götürü-
leceklerini, buna rağmen savunmaya 
kalkışanların öldürüleceklerini’ söyle-
miş”7 demekteydi. Bu etkiler altında 
olan ve işgal yıllarında Türklerin 
aleyhinde faaliyette bulunan azınlık-
lar, yaşadıkları yerleri terk ediyorlar-
dı. Ermeni ve Çerkez çeteleri boşalan 
evleri yağmalıyordu. Can güvenliği 
kalmamıştı8. Bu konuda Sedat Ata-
man da şunları yazmaktadır: “…düş-
man asker kaçakları, Rum ve Ermeni-
ler, artık birbirlerine karışmış perişan 
bir halde Bursa’ya dolmuşlardı... Eski 
ve tarihi Türk şehrinin yanıp kül ol-
ması düşünceleri başladı…”9. 

Bursa’da çeşitli milletlere mensup 
azınlık nüfus yaşamaktaydı. Bunların 
büyük kısmı fiilen Yunanlıları des-
teklemekte ya da sempati duymak-
taydı. Yunan birliklerinin Bursa’yı 
yakması, Türkleri kışkırtacak ve 
azınlıkların can güvenliğinin ortadan 
kalkmasına sebep olabilecekti. İşte 
bu durum Müttefik Devletleri hare-
kete geçirecek Bursa’nın yakılmama-
sı konusunda çaba göstermelerine 
neden olacaktır.

Türkiye Büyük Millet  
Meclisi’nin Gösterdiği Tepki
Bursa’daki mevcut durum, Anka-
ra’dan da tepkilerin gelmesine yol 
açtı. Türkiye Büyük Millet Meclis’inin 
7 Eylül tarihli toplantısında, Bursa 
Mebusu Muhiddin Baha Bey ve arka-
daşları bir önerge verdiler10. Bu öner-
gede, Eskişehir ve diğer tahliye edilen 
yerlerin Yunan askeri tarafından 
yakılmasının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından protesto edilmesi 
ve henüz boşaltılmayan diğer yerlerin 
özellikle de Bursa’nın yakılmasını 
milletin hiçbir zaman affetmeyece-
ğinin medeni dünyaya ilan edilmesi 
isteniyordu11. 

Bu konuda söz alan Muhiddin Baha 
Bey, Hükümetin olayları protesto 
ettiğini ve etmeye de devam edeceği-
ni, ancak kendilerinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin de bu acı olayları 
protesto ederek dünyaya duyurma-
sını amaçladıklarını, Bursa'da Yeşil 
Camii’nin ve diğer tarihi eserlerin 
yakılmasını ya da tahrip edilmesini 
milletin asla affetmeyeceğini ifade 
ettikten sonra şöyle devam etti: “Fa-
kat ben istiyorum ki: Öyle bir şahsa 
ait olmayan, bir millete ait olmayan 
fevkalâde tarihi eserleri -ki bütün 
medeniyetin, bütün dünyanın malıdır. 
Entelektüel olduğunu iddia edenlerin 
malıdır. Âlemi medeniyet denilen âlemi 
irfan ve kadirşinasanın malıdır. –Ben 
inanmak istiyorum ki; kendine medenî 
süsü verenler, medeniyiz diyenler, 
kadirşinasız diyenler tarihi eserlere 

Bursa Milletvekili Muhiddin Baha Pars

Şükrü Naili Paşa
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kıymet veriyoruz diyenler… Bursa’nın 
Yeşil Camiini ve buna benzer birçok 
mimarî eserini kıskansınlar da korun-
ması için insanca hareket etsinler…”12

Yunan katliam ve zulmü öyle boyut-
lara ulaşmıştı ki13, Meclis’te bazı mil-
letvekillerini dahi çileden çıkarmıştı. 
Bunlar, Yunan vahşeti karşısında 
kısasa kısas politikası gütme tarafta-
rıydı. Böyle düşünenlerden biri olan 
Karasi Mebusu Basri Bey, “Efendiler! 
Ben protestonun aleyhindeyim. Çünkü 
Cenabıhakk’ın lütuf ve inayetiyle da-
vamız artık bitmek üzeredir. Protesto-
muzu fiilî bir surette yapıyoruz. Müna-
sipse bire onla mukabele edeceğimizi 
Âleme ilan edelim...”14 diye seslendi. 
Bu konuşmaya mebusların büyük 
çoğunluğu tepki gösterdi. 
Meclis, Muhiddin Baha ve arkadaş-
larının sunduğu teklifi kabul etti ve 
Bursa’nın yakılması halinde, olacakla-
rın sorumluluğunun asla Türklere ait 
olmayacağını kesin bir dille dünyaya 
duyurdu15. 

İtilâf Devletleri  
Bursa’nın Yakılmaması  
İçin Çaba Gösteriyor
Türklerin bu tepkileri temelsiz değil-
di. Rumbold’un 8 Eylül 1922 tarihli 
raporunda, “Bursa’nın da Eskişehir 
ve Uşak’ın akıbetine uğramasından 
korkmak için sebep vardır16. Pelle Yu-
nanlıların Bursa’yı yakmak niyetinde 
olduklarını Fransız Başkonsolosluğu 
ajanının bir telgrafından öğrenmişti... 
Üç müttefik subayından mürekkep bir 
misyonun Bursa’ya gönderilmesini 
muvaffık gördük. Müttefik devletlerin 
Yunanlıların hareketinden doğabilecek 
misillemelerden dolayı azınlıkların 
akıbetleri için hiçbir mesuliyet kabul 
edemeyecekleri hususunda Yunan 
Valisine çok sert ihtarlar yapıldı.”17 
denilmekteydi. 
Bundan sonra Bursa’ya bir heyet 
gönderilmesine karar verildi. Yarbay 
Ciampi, Binbaşı Howell ve Yüzbaşı 
Oliveur’dan oluşan heyet, 10 Eylül 
sabah 09.15’te İstanbul’dan hareket 
ederek 12.30’da Mudanya’ya ulaştı. 
Heyet, saat 17.00 sularında Bursa’ya 
3 mil uzaklıktaki Yunan Karargâhına 
gelerek Yunan Generali Soumelas ile 
görüştü. Heyetin Bursa’nın yakılma-
ması için istediği güvence General 
tarafından verilmedi, bu istek redde-
dildi. Yüzbaşı Oliveur Bursa’yı geçici 
olarak korumak için Mudanya’dan bir 

Fransız taburu getirmeyi teklif etti. 
Ama Soumelas Mudanya ile haber-
leşmenin kesik olduğunu söyleyerek 
buna da yanaşmadı18.
Bunun üzerine Heyet, Bursa’daki 
Mevki Komutanı Albay Ciola-Kopu-
lo’ya gitti. Aynı şeyi bu sefer Yunan 
Albayından istedi. Bu kez Heyete 
Fransız konsolosu ile iki subay daha 
katılmıştı. Mevki Komutanı da böyle 
bir güvence vermedi19. Ancak Bursa’yı 
10 Eylül günü 20.00’da boşaltmaya 
başlayacaklarını, Anadolu Otel’inde 
şehri resmen müttefik askeri heyete 
teslim edeceğini bildirdi20.
Bursa’nın yakılmasına Müttefik He-
yeti mi engel olmuştu?21 Sorusuna 
ancak Heyet bunun için çaba sarf 
etmiştir yanıtını verebiliyoruz. Çünkü 
hem General Soumelas hem de Albay 
Ciola-Kapulo, Bursa’nın yakılmaması 
konusunda olumsuz cevap vermişti.
Burada şuna da dikkat çekmek ge-
rekir ki, Müttefiklerin ilk hedefi Bur-
sa’nın yakılmaması değil; azınlıkların 
korunması problemiydi. Mudanya 
Liman’ında İngiliz, Fransız ve İtalyan 
harp gemileriyle iki ya da üç Yunan 

torpidosu beklemekteydi22.    
Rumbold, Lord Curzon’a gönderdiği 
telgrafta: “... Böyle bir hareketin, hele 
Yeşil Cami’ye zarar verilmesinin hav-
salaya sığmayan çılgınlığı ve bütün 
Osmanlı Türklerince öylesine derin 
hürmet duyulan bir kentin vahşice ya-
kılıp yıkılmasının doğuracağı dehşetli 
sonuçlar üzerine parmak basmaya 
ihtiyaç duymuyorum... Yunanlıların 
kendi hareketleri böyle misillemeyi 
davet edecek biçimde olursa, Müttefik 
kuvvetler azınlıkların mukadderatın-
dan sorumlu tutulamazlar.”23 Denili-
yordu.
Sonuç olarak Müttefik Devletlerin 
şehrin yakılmaması yolunda göster-
diği çabaların amacının, Bursa’daki 
tarihi eserlerin yakılmaması değil; 
azınlıkların can güvenliğinin sağlan-
ması ve Müttefiklerin özellikle de 
Fransızların ekonomik çıkarlarının 
korunması olduğu anlaşılmaktadır24. 

Bursa Yanmaktan  
Nasıl Kurtuldu?
Yukarıda incelendiği üzere iç ve dış 
tepkilere rağmen Yunan kuvvetleri 
şehri yakmaya kararlıydı. Nitekim 10 

Soldan sağa (oturanlar): Mülazımsani Halil Bey, Jandarma Yüzbaşısı Hasan Bey, 
Fransız binbaşı Brissot, Püskülsüz İsmail Efe
Ayaktakiler: Gavur Ali Efe, Jandarma Çavuşu Süreyya, Abdürrezzak Sözgeçieren
(Milli Mücadele Yıllarında Bursa, bursadabugun.com)
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Eylül günü saat 18.30’da Yunanlılar 
Fransız Konsolosluğu’nun yanındaki 
binayı ve Rum Kilisesi’ni ateşe verdi-
ler. Bu kilise ile birlikte civardaki 40 
kadar ev yandı25. 
Diğer taraftan Şükrü Naili Paşa 9/10 
Eylül 1922’de ileri yürüyüş emrini 
verdi. Bunun üzerine Süvari Tümeni, 
10 Eylül sabahı hareket etti26. Hacı 
İvaz Köprüsü mevkiinde Yunan kuv-
vetlerinin yoğun ateşiyle karşılaşan 
tümen, burada öncü alayı bırakarak 
Bursa’yı kuzeyden kuşatmaya karar 
verdi. Bursa-Gemlik, Bursa-Mudanya 
yollarını kesmek için tümen, Sa-
manlı-Ömer Bey çiftlikleri Hamitler 
yönünde hareket etti ve Bursa Türk 
kuvvetleri tarafından kuşatıldı27. Bu-
nun üzerine Yunan kuvvetleri, imha 
edilecekleri korkusuyla bir an önce 
Bursa’yı terk etmek için harekete 
geçtiler.
Tam bu sıralarda Püskülsüz İsmail, 
maiyetindeki 150 kişi ile Uludağ’dan 
şehre indi28. Gökdere yönünde ise 
Kabakçı Efe ve arkadaşları şehre 
indiler29. İşte bundan sonra milli kuv-

vetlerle Yunan kuvvetleri arasında 
şehir içinde çatışmalar başladı30. Bu 
konuda Mümtaz Şükrü Bey, “Maksem 
sırtlarından kente inen ve Jandarma 
Komutanı Hasan Bey ile sürekli olarak 
ilişkisini kesmeyen Püskülsüz İsmail 
Çetesi ve bunlara katılan...halk kentte-
ki Yunanlıların üzerine atılmışlardı... 
Pirinçhanı ve Balıkpazarı civarından 
kaçan Yunanlıları, bu çete ve toplum 
kovalamaktaydı... O akşam kuvvetle-
rimizden bir grup kente girdi. Bursa 
anlatılması güç bir heyecan ve sevinç 
coşkunluğu içinde sabahlara kadar 
kurtuluşu kutladı.”31 demektedir.  
Sedat Ataman ise, “Bu eski ve tarihi 
Türk şehrinin yanıp kül olması düşün-
celeri başladı. Kurtuluş gününün gece-
si bu endişe ile geçti... Tepecik, Köprü-
başı, Hasanköy, Samanlı köyleri kızıl 
alevler içinde yanıyorlardı...saat dört 
buçuk beş aralarında istasyondaki 
baruthane patladı... Bu arada dağdan 
inen süvari ve milli kuvvetler, Maksem 
Mahallesi’nden Hisar, Ulu Cami’ye akın 
ediyorlar... Ulu Cami önünde, Balıkpa-
zarı ve Altıparmak taraflarında tek 
tük perakende düşman neferleri de 

Setbaşı Köprüsünü bomba ile atmaya 
teşebbüs eden askerata rast geliniyor-
du. Sokak muharebeleri yarım saat 
kadar sürdü... Düşman orduları kaçar-
ken... Bursa hapishanesinde bulunan 
yüzlerce zavallıyı diri diri yakmışlar, 
mimari bir kıymeti olan meşhur Irgan-
dı Köprüsünü bombalayarak atmış-
lardı.”32 şeklinde kurtuluş gününde 
yaşananlardan bazı kesitler sunmak-
tadır. 10 Eylül öğleden sonra Ziraat 
Okulu’nu bombayla havaya uçurdular. 
Burada bulunan ürünler ve canlı hay-
vanlar da okulla birlikte yandı33.   
Bu sırada Türk ordusu şehri tahrip 
etmemek için top atışlarında bulun-
muyordu. Yunanlıların top atışına 
piyade ateşiyle karşılık veriyordu. 
Amaç, Bursa’yı mümkün olan en az 
hasarla teslim almaktı. Şehir, Şükrü 
Naili Paşa komutasındaki 3ncü Ko-
lorduya mensup birlikler tarafından 
kuşatıldı34. Böylece Yunan kuvvetleri 
iki ateş arasında kaldı. Bu durumda 
bir an önce şehri terk ederek canları-
nı kurtarma telaşına düştüklerinden 
Bursa tümüyle yanmaktan kurtuldu35.  

Kuvayı Milliyeci bir bölüğün düzenli orduya geçerek oluşturduğu Bursa Birliği
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Sonuç
Bekir Sami Bey’in 56'ncı Fırka Komu-
tanı olarak şehre gelmesinden sonra 
Bursa, isyan bölgesi olmaktan çıktı ve 
Kurtuluş Mücadelesinde önemli bir 
stratejik nokta haline geldi. Ama daha 
sonra şehrin işgal edilmesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde büyük tar-
tışmalara neden oldu. Ulusal Kurtuluş 
yolundaki çabaları asla unutulmaya-
cak olan Bekir Sami Bey’in askerlik 
mesleğinin sonunu getirdi. Ankara 
bu olayı, Meclis kürsüsüne siyah örtü 
örterek protesto etti. Bu örtü şehrin 
kurtuluşuna kadar kürsüden kaldırıl-
madı. 
İşte Türkler için böylesine önemli 
olan Bursa’nın Kurtuluş Savaşı’nın 
son günlerinde işgalci kuvvetler ta-
rafından yakılması, tahrip edilmesi 
endişeleri başladı. Ancak Yunan kuv-
vetleri, Bursa’ya arzu ettikleri zararı 
veremeden 10 Eylül akşamı şehri terk 
etmek zorunda kaldılar.
Bugünlerde Bursa’nın Yunan kuvvet-
leri tarafından yakılması durumu, 
Müttefik devletleri endişelendirdi. 
Bunun gerçekleşmemesi için çaba 
sarf etmeye başladılar. Ancak onları 
ilgilendiren son derece kıymetli tarihi 
eserlere sahip olan şehrin yakılma-
ması değil; Bursa’nın yakılmasının, 
Türkleri çileden çıkarıp; burada bulu-
nan çok sayıda azınlığın can güvenli-
ğinin ortadan kalkacağı olasılığıydı.
Milliyetçiler şehrin yakılmaması için 
siyasi ve askeri alanda her türlü çaba-
yı gösterdiler. Önce 7 Eylül’de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Bursa’nın vah-

şice yakılmasının asla karşılıksız kal-
mayacağını bütün dünyaya duyurdu 
ve bu konudaki kararlılığını çok net 
bir üslupla ifade etti. Türk birlikleri, 
şehrin hasar görmemesi için Yunan-
lıların top atışlarına piyade ateşiyle 
karşılık vermek zorunda kaldı. Bur-
sa kuzeyden de kuşatılarak Yunan 
birliklerinin bir an önce canlarını 
kurtarma telaşına düşmeleri sağlandı. 
Bu sırada Püskülsüz İsmail Çetesi de 
Uludağ’dan inerek şehrin kurtuluş 
mücadelesine katkıda bulundu. An-
cak Bursa’nın en az hasarla kurtarıl-
masında belirleyici faktörün, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin tutumu ve 
Türk ordusunun stratejik hamleleri 
olduğunu söyleyerek doğru bir sapta-
ma yapmış oluruz.
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Mustafa Özçelik

Mehmet Akif  
ve Bursa

Şiir ve şehir
Bursa denilince akla gelecek  
  şeylerden biri de hakkında 
çok sayıda şiir yazılan bir  

              şehir olmasıdır. Bu anlamda 
sözü edilecek pek çok şair ve şiir 
varsa da akla ilk gelecek olan Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “Bursa’da zaman” 
şiiridir. Bu ve benzer şiirler, mazisi 
ve haliyle daha çok birer “Bursa 
güzellemesi”dir. Şüphesiz her biri 
çok güzeldir ve değerlidir. Ama 
biz bu yazıda başka bir şairden ve 
şiirden söz edeceğiz. Bu şair Millî 
Mücadele yıllarının en önde gelen 
ismi Mehmet Akif Ersoy ve onun  
“Bülbül” şiiridir.  Çünkü “Bursa’da 
Zaman” şiiri nasıl Bursa’nın tarihi 
hikâyesini tablolaştırıyorsa “Bülbül” 
de Bursa’nın Yunanlılar tarafından 
işgal edilişini anlatan bir metin olarak 
Bursa ile, Bursa’nın işgal yılları ile 
doğrudan ilgili bir şiir olarak önemli 
ve değerlidir. 

Tophane’de maziyi 
hatırlamak
“Bülbül” şiiri, en çok da Tophane’de 
hatırlanması gereken bir şiirdir. Böyle 
olmasının sebebi ise Bursa’nın işgali 
sırasında Osman ve Orhan Gazi’nin 
Tophanede bulunan kabirlerinin 

yakılıp yıkılması ve “Bülbül” şiirinin 
bu hadiseyi dile getiren bir metin 
olmasıdır. Ama biz dilerseniz meseleyi 
biraz daha geniş zaviyeden ele alıp 
sözü “Bülbül” şiirine daha sonra 
getirelim. Tophane, gerek Bursa’nın 
mukimleri gerekse misafirleri 
için gidilip görülmesi gereken bir 
yer olarak karşımıza çıkar. Zira 
Bursa, bu noktadan bir tablo gibi 
serilir önünüze. Bu noktadan şehri 
panoramik olarak seyredebilirsiniz. 
Mesele bundan ibaret değil aslında. 
Zira burası Bursa tarihinin bir 
özeti gibidir. Öyleyse söze mekânın 
girişinden başlayalım. Tophane’de sizi 
önce az önce adlarını zikrettiğimiz 
Osmanlı’nın kurucu iki büyük 
padişahın türbeleri karşılar. Solda, 
vasiyeti üzerine buraya defnedilen 
Osman Gazi’nin sağ tarafta ise oğlu 
Orhan Gazi’nin türbeleri bulunur. Yine 
sol tarafta Bursa işgali sırasında şehit 
düşen 14 askerin anısına yapılmış 
bir anıt vardır.  Sonra adı Osmanlıyla 
özdeşleşen çınar ağaçları, saat kulesi, 
buraya adını veren ramazan topları, 
çay bahçeleri, aş evleri… Osman 
Gazi türbesinin yerinde önceden bir 
manastır olduğunu da hatırlarsak 
buranın bütün bunlardan dolayı 
Bursa tarihinin özeti gibi olduğu 
rahatlıkla söylenebilir.

“Bursa’da Zaman” şiiri 
nasıl Bursa’nın tarihi 
hikâyesini tablolaş-

tırıyorsa “Bülbül” de 
Bursa’nın Yunanlılar 

tarafından işgal edilişini 
anlatan bir metin ola-

rak Bursa ile, Bursa’nın 
işgal yılları ile doğru-

dan ilgili bir şiir olarak 
önemli ve değerlidir.
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“Bülbül” şiirine geçmeden asıl 
üzerinde durulması gereken 
husus ise işgal yıllarında burada 
yaşanan elim hadiselerdir.  İşgalin 
ilk günlerinde Tophane, Yunan 
komutanının Osman ve Orhan 
Gazinin sanduklarına yaptığı 
saygısızlığa tanık olmuştur. İşte bu 
olayın uyandırdığı üzüntü Mehmet 
Akif’e “Bülbül” şiirini yazdırmıştır. 
Keşke bu şiir bir mermere nakşedilip 
o günleri hatırlatacak bir vesika 
olarak hep burada dursa. İşte o 
zaman gerek Osmanlı’nın kuruluş 
gerekse Milli Mücadele yıllarındaki 
işgal hatıraları ve ardından 
hürriyetine yeniden kavuşması daha 
kolay anlaşılır hale gelecektir.

Bursa’nın işgali
Tarihimiz açısından bir utanç vesikası 
olan Sevr antlaşmasının ardından 
bu anlaşma hükümlerine dayanarak 
İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından 
Anadolu toprakları birer birer işgal 
edilmeye başlar. Bunlardan cesaret 
alan Yunanistan da batı sınırlarımızı 
işgale yönelir. Neticede 15 Mayıs 
1919’da İzmir işgal edilir. Daha 
sonra Mudanya’ya asker çıkarırlar.  
Bunu 20 Temmuz 1920’de Bursa’nın 
işgali takip eder. İşgal komutanı 
önce Muradiye’de bulunan sultan 

kabirlerini tahrip eder. Tophane’ye 
geldiğinde ise aynı tahribatı, hakareti 
ve saygısızlığı  “Kalk da milletini 
kurtar” diyerek Osman Gazi ve Orhan 
Gazi’nin sandukalarını tekmeleme 
cüretinde bulunur. 
Yurdun diğer bölgelerindeki işgallerin 
hepsi elbette üzüntü vericiydi ama 
Bursa’nın daha özel bir durumu vardı. 
Burası Osmanlı devletine başşehirlik 
etmiş bir şehirdi. Devletin kurucusu 
olan iki büyük sultanla birlikte başka 

sultanlar da burada yatıyorlardı. İşte 
bu sebeplerden dolayı Bursa’nın 
işgali Yunanlılar için ne kadar sevinç 
veren bir olaysa bizim için de o 
kadar üzüntü verici bir olay oldu. 
Bu sebeple bütün bir ülkede büyük 
bir üzüntü ve infial meydana geldi. 
İşgalden iki gün sonra 12 Temmuz 
1920’de Hâkimiyet-i Millîye gazetesi 
“Bahtsız Bursa” başlıklı bir yazı ile 
Yunanlıların burada yaptıkları vahşeti 
gözler önüne serdi. Yazıda şöyle 
deniyordu: “…Bahtsız Bursa, artık 
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altı yüz senedir gönül verdiği Türkün 
sesinden uzak yabancı bayrakların 
gölgesinde sıtmalı bir halde kurtuluş 
yolunu bekliyor. Kara Osman’ın, 
Keşişin yamaçlarına yüksekten bakan 
türbesi artık bu, yeşil Türk beldesine 
başını uzatamaz. Başının üstünde 
parlayan bir Yunan satırı asılı. Günde 
beş defa bu fâni, toprak adamlarına 
ilk ümit sesini veren vakur minareler, 
minarelerinde cihat hutbeleri 
okunan camiler belki bir keyif için, 
bir eğlence için atılan bomba ve silâh 
seslerinin aksiyle inliyor. Nilüfer 
Sultan’ın asırlardır sönmeyen aşk 

fısıldayan türbesi, şimdi harap bir 
mezarlıktan başka bir şey değil, belki 
de bir penceresi bir Ayasofya eder 
denen Türk mabetleri yıkılıyor.”
Milli Mücadelenin merkezi olan 
Ankara’da ise durum daha büyük bir 
üzüntüye sebep oldu. 10 Temmuz 
1920’de TBMM’de gündeme geldi. 
Meclis başkanlığına verilen bir 
önerge ile oturuma yirmi dakika ara 
verildi. Mustafa Kemal’in talimatıyla 
meclis kürsüsüne “Pûşide-i Siyah” 
olarak bilinen siyah bir örtü örtüldü. 
Bu örtü, Bursa düşman işgalinden 
kurtulana kadar orada kaldı. Aynı 
gün Burdur Mebusu İsmail Suphi 
Bey de Yunanlıların Bursa’da yapmış 
oldukları mezalim hakkında bir 
önerge verdi, bir de konuşma yaptı: 
“…Yunanlılar Bursa’ya giriyorlar, 
eşrafı Ulu Cami caddesine diziyorlar. 
Siz, Bursa’yı bizden zapt ettiğiniz 
zaman bizden şu kadar kız aldınızdı, 
onları bize vereceksiniz diyorlar, 
o kadar kız alıyorlar ve bunları 
palikaryaların kollarına vererek 
eşrafın önünden geçiyorlar… 
Efendiler, Nilüfer Sultan’ın kabrini, 
vaktiyle sen bir Türk’e vardın diye 
yedi asır evvelki vakayı affetmeyerek 
bombalıyorlar.”

Bülbül’ün matemi
İşte bütün bu elim hadiseler, 
herkesi çok üzmekle beraber en 
çok da Mehmet Akif’i üzdü. Nasıl 
üzmesin ki o bir vatan şairiydi. 
Ömrü boyunca önce Balkanlarda 
kaybedilen topraklara ağıt yakmıştı. 
Oralar kaybedildikten sonra sıra 
işgale uğrama Anadolu’ya gelmişti. 
Akif, şiirleriyle, vaazlarıyla kurtuluş 
mücadelesinde yerini almış 
“İslâm’ın son yurdu” dediği bu son 
toprak parçasının kurtuluşu için 
evini, ailesini terk ederek şimdi 
de Ankara’ya gelmiş, mücadeleye 
buradan destek olmaya çalışıyordu.
Böylesi elim hadiselerin ilk etkisi 
derin bir üzüntü ardından ise 
isyandır. Bu Akif için de böyle 
oldu. Nasıl Berlin’de ve Necid’de 
bulunduğu yıllarda aklı fikri 
Çanakkale’de ise şimdi de Bursa’da 
idi. Yüreği daralıyor, şimdilik bir 
şey yapamamanın verdiği isyan ve 
üzüntüyle kendini Ankara’da bağlara, 
bahçelere vuruyordu. İşte yine böyle 
bir ruh hali içindeyken bu gezinti 
esnasında ya bir bülbül sesini işitti ya 
da onu “vatanından ayrı kalıp kafeste 
tutsak edilmiş” halini tasavvur ederek 
Bursa’nın işgalinden duyduğu derin 
üzüntüyü dile getirmeye başladı.  

Tempo Dergisi, Kurtuluş Destanı Özel Eki'nde yayınlanan fotoğraf, Mayıs 2009
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Şiir 7 Mayıs 1337 (1921)'de tamamlandı. Tıpkı 
İstiklal marşı gibi bu şiir de Taceddin Dergâhında 
yazıldı. Akabinde ise Hiç vakit geçirmeden de 
şiiri kendisine ithaf edeceği Balıkesir mebusu 
Hasan Basri ile paylaştı.  Nitekim şiir “Basri Bey 
oğlumuza” ithafıyla 9 Mayıs 1921’de Sebilürreşad 
mecmuasında yayımlandı. Çantay’ın şu sözleri ise 
şiirin bütün bu hikâyesini özetler mahiyettedir. 
“1337 (1921) malî yılının Mayıs iptidalarında 
idi, Ankara’da idik. Üstâd alessabah bize geldi, 
yazdığı bir şiirini okuyacağını müjdeledi ve 
okudu. Bu, “Bülbül”dü. Beğenip beğenmediğimi 
sordu: ‘Anlayamadım, lütfen bir daha …’ dedim. 
Tekrar okudu. Kendisine âcizane, şu kanaati arz 
ettim: ‘Üstâd, Bülbülünüz  gülistan-ı asarınızın 
en bedii ve coşkun bir dilidir.’ Dedi ki: ‘Bunu size 
ithaf ettim.’ O zamanlar Yunan işgali altındaki 
memleketlerimizden, hele Bursa ve Balıkesir’den 
çok elim haberler alıyorduk. Tetkikine de imkân 
yoktu. Akif, işte bundan müteessir ve mülhem 
olarak “Bülbül”ünü yazdı…”
Şirin altında yer alan ve Çantay’ınkine benzer 
şu ifadeler de şiirin yazılış sebebini izah eder 
niteliktedir: “Bu manzume yazılırken Yunan 
istilası altındaki topraklarımıza, hususiyle 
Bursa’ya dair elim haberler geliyordu. Tetkikine 
de imkân yoktu.”
Şiir, herkesin hislerine tercüman olmuştu. Bu 
yüzden büyük bir ilgi gördü. Daha sonra Akif’in 
yakın dostlarından ve onun “İstiklal Marşı”, 
“Ordunun Duası” şiirlerini de besteleyen Ali 
Rifat Çağatay tarafından bestelendi.  Bülbül 
şiiri o günlerde olduğu gibi bugün de Mehmet 
Akif’in en çok sevilen ve okunan şiirleri 
arasındadır.

BÜLBÜL

— Basri Bey oğlumuza —

Bütün dünyâya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım; 
Nihâyet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım.
Şehirden kaçmak isterken sular zâten kararmıştı; 
Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdîyi sarmıştı.
Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lâl...
Bu istiğrâkı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl.
Muhîtin hâli «insâniyyet»in timsâlidir, sandım; 
Dönüp mâzîye tırmandım, ne hicranlar, neler andım! 
Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd,
Zalâmın sînesinden fışkıran memdûd bir feryâd,
O müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu:
Ki vâdîden bütün, yer yer, eninler çağlayıp durdu.
Ne muhrik nağmeler, yâ Rab, ne mevcâmevc demlerdi:
Ağaçlar, taşlar ürpermişti, gûyâ Sûr-i Mahşer’di!

— Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin; 
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin? 
O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun; 
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.
Bugün bir yemyeşil vâdî, yarın bir kıpkızıl gülşen,
Gezersin, hânümânın şen, için şen, kâinâtın şen.
Hazansız bir zemîn isterse, şâyed rûh-i ser-bâzın,
Ufuklar, bu’d-i mutlaklar bütün mahkûm-i pervâzın.
Değil bir kayda, sığmazsın -kanatlandın mı- eb’âda; 
Hayâtın en muhayyel gâyedir ahrâra dünyâda.
Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşandır? 
Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurûşandır? 
Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım:
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım! 
Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;

Bugün bir hânümansız serserîyim öz diyârımda! 
Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı,
Serâpâ Garb’a çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı! 
Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim hercümerc oldu,
Salâhaddîn-i Eyyûbî’lerin, Fâtih’lerin yurdu.
Ne zillettir ki: Nâkùs inlesin beyninde Osmân’ın; 
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın! 
Ne hicrandır ki: En şevketli bir mâzî serâb olsun; 
O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun! 
Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden Yıldırım Hân’ın; 
Şenâ’atlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan’ın! 
Ne haybettir ki: Vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş,
Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız kalan dindaş! 
Yıkılmış hânümanlar yerde işkenceyle kıvransın; 
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüzbinlerce doğransın! 
Dolaşsın, sonra, İslâm’ın harem-gâhında nâ-mahrem...
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!

Ankara – Tâceddin Dergâhı
7 Mayıs 1337 (1921)
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Akif’in Bursa muhabbeti
Mehmet Akif’in düşünce ve duygu 
dünyasında vatan  “Canı cananı 
bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin 
tek beni vatanımdan dünyada 
cüda” mısralarında da belirttiği 
gibi her şeyden önce gelen bir 
değerdir. Bu yüzden o “Vatan sevgisi 
imandandır” hadisine iman etmiş 
ve onu içselleştirmiş bir vatansever 
olarak gerek Anadolu’da gerekse 
Balkan ve Türkistan coğrafyasında 
bulunan bütün şehirleri sever. 
Fakat onun Bursa’ya dair daha 
özel hisler beslediğini biliyoruz. 
Bunun müşahhas örneği yahut 
kanıtı “Bülbül” şiiri olmakla birlikte 
başka ayrıntılar da vardır. Üstelik 
bu sevgisi bu şehri görerek daha 
da güçlenmiş bir sevgidir. Zira 
hamisi ve yakın dostu Abbas Halim 
Paşa’nın bir seneden fazla yaptığı 
Bursa valiliği sırasında o da buraya 
birçok kez gelmiş, gezmiş ve bu şehri 
çok sevmiştir. Hatıra kitaplarından 
onun bu şehre ait hatıralarını hiç 
unutmadığını öğreniyoruz. Yine bu 
ziyaretler ona burada yakın dostlar 
da kazandırmıştır. Mesela Ulu Cami 
hatibi Hafız Hacı Ziya Bey, alay 
müftüsü M. Fahreddin Bey bunlardan 
bir kaçıdır. Hele Edirne’de iken 
tanıştığı ve münasebetini bir daha hiç 
koparmadığı Bursalı Hafız Emin, ona 
Bursa’yı ve Bursalıları sevdiren en 
mühim isim olmuştur.
Mehmet Akif’in tarihsel hikâyesine 
bağlı olarak da Bursa’yı çok sevdiğini 
söyleyebiliriz. Zira Osmanlının 
saltanat sistemine ve özellikle son 
dönem sultanlarına mesafeli duran 
Akif, söz konusu olan kuruluş dönemi 
padişahları olunca daha müspet 
bir tavır gösterir. Bu sultanların 
çoğu da Osman Gazi, Orhan Gazi, 
Murat Hüdavendigar gibi Bursa’da 
medfundur. Zaten “Bülbül” şiiri de 
tekrar söyleyecek olursak Akif’in 
Bursa’ya duyduğu muhabbeti ve 
hususi alakayı gösteren bir metindir.
Bülbül’ün bize söyledikleri 
Bülbül, gül metaforuyla birlikte 
bir aşk hikâyesinin kahramanıdır 
ve edebiyatımızda böyle anlaşılıp 
anlatılmıştır. Ama Akif, bülbülü başka 
bir bağlamda ele alır. Bu bağlam 
içinde vatan ve millet fikri öne çıkar. 
Daha sonraları bu tür bir ele alışı 
Bahtiyar Vahapzâde'de görürüz. 
Yine Namık Kemal’in Murababsında 
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da bülbül vatan ve hürriyet 
kavramlarının sembolü olarak yer 
alır.  Aynı zamanda Bülbül’ü Akif, 
Bursa’yı da gül olarak düşünmek 
de ihtimal dışı yorum olarak 
görülmemelidir. Buna göre bülbül 
yani Akif, vatanı Bursa’nın işgalinden 
duyduğu üzüntüyü dile getirmektedir.
Bülbül şiiri her şeyden önce bir 
muhasebe şiiridir. Şair, tenha bir 
vakitte içinde bulunduğu ruh 
halinden (şair bu durumu bunalmak 
olarak ifade ediyor) kurtulmak için 
kırlara çıkar. Ona acı veren “muhitin 
mevcut hali”dir. Her taraftan feryat 
sesi duyulmaktadır. Şair, böyle bir 
atmosferde “mazi”yi hatırlar. Tam 
onunla ilgili bir şeyler söyleyecekken 
bir bülbülü görür yahut sesini duyar. 
Şiirin bundan sonrası ona hitap 
şeklinde gelişir. İlk olarak bülbülün 
feryadına bir anlam veremediğini 
söyler. Zira onun “eşi”, “aşiyanı”, 
“yurdu”, baharı” vardır. Yuvası 
yüksekçe bir yerdedir. Çiğnenme 
ihtimali yoktur. Öyleyse bu feryat 
nedendir? Bunu ona yakıştıramaz 
ve “Hayır, matem senin hakkın 
değil… Matem benim hakkım” der 
ve ardından da sebebini açıklamaya 
başlar. Şairin yurdu asırlardır 
saldırı ve işgal altındadır. Kendisi de 
yurdunda “hanümansız bir serseri” 
durumuna düşmüştür.
Şair, bu tespiti yaptıktan sonra 
önce “Serapa Garba çiğnettim 
de çıktım hak-i ecdadı” diyerek 
kendini sorgular. Ardından maziden 
sayfalar açar. Çiğnettiğimiz bu yurt 
“Selahaddin Eyyübilerin, Fatihlerin 

yurdu”dur. Bu yüzden bir emanettir 
ama biz onu koruyamamışızdır: “En 
şevketli bir mazi serap olmuş”tur. Şair 
bunu söyledikten sonra doğrudan 
Bursa’ya atıflara başlar: 
“Ne zilletir ki:Nakus inlesin beyninde 
Osman’ın
Ezan sussun fezalardan yadı silinsin 
Mevlana’nın
…
Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden 
Yıldırım Han’ın
Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri 
Orhan’ın”
Bu mısralar doğrudan Bursa’nın 
işgalini ve ondan duyulan derin 
üzüntüyü dile getirmektedir. 
Bunların ardından açıyı biraz daha 
genişleterek bütün bir yurtta olup 
bitenlere “Yıkılmış hanümanlara”, 
“sürünen insanlara”, “yere serilmiş 
gövdelere”, “katledilen insanlara” da 
temas etikten sonra son söz olarak 
“Benim hakkım sus ey bülbül, senin 
hakkın değil matem” diyerek tekrar 
bülbüle seslenir. Şiir, böylece şair, 
bülbül metaforundan hareketle 
Bursa’nın işgalinden duyduğu derin 
üzüntüyü dile getiren bir metin 
olarak hem Mehmet Akif’in hem 
de Türk edebiyatının en değerli 
metinleri arasına girer.

Sonuç yerine
Pek çok şehir, acılarına ağıt yakan 
ve haline feryat eden bir şaire 
sahip olamaz. Akif, Bursa için 
bunu yapmış bir şairdir. Hikâye 

acı da olsa bu durum şiirle 
ebedileştirdiği için Bursa böyle bir 
şiire konu olmaktan dolayı Akif’e 
borçludur diye düşünmekteyim. 
Hem bu borcun ödenmesi, hem 
de tarihindeki bu elim hadisenin 
unutulmaması adına Tophane’de 
uygun bir yere bu şiir nakşedilmeli, 
Bursa’nın kurtuluş bayramında 
bu mekânda okunmalıdır. Böylece 
Osman ve Orhan Gazi ile birlikte 
Akif’i de hatırlayarak ona da bir 
Fatiha gönderilmiş ve mazideki bu 
matem sayfası da unutulmamış olur. 
Zira Tanpınar’ın  da dediği gibi biz 
istesek de istemesek de “Mazi daima 
konuşur”. İşte Akif’in Bursa’ya dair 
konuşmasıdır Bülbül şiiri. 
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Kızık milislerinin 
milli mücadeleye 
vurdukları damga

Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü olan 
11 Eylül, aslında yakın tarihimizi ilgilendiren çok önemli bir 
olaydır. Bursa ve çevresini işgal eden Yunan ordusunun yap-
tığı katliamın boyutlarına ilişkin tutulan çok sayıda resmî 

rapordan haberdarız.
Şehri yakıp yıkan, çok sayıda kadın ve kıza tecavüz eden, pek çok 
kişiyi kurşuna dizen bu insanlıktan yoksun Yunan ordusu, komutan-
ları Sofokles’in öncülüğünde sadece askerî değil, psikolojik ve moral 
olarak da Anadolu insanını çökertmek için ağır tahrik içeren haka-
retler gerçekleştiriyordu.
Kışkırtıcılığın en âlâsına imza atan ordu komutanı Sofokles’in (ba-
bası Venizelos sonraları Yunanistan başbakanı olmuştur), Osman 
Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerinin bulunduğu yerde, hatta türbe 
içinde içki âlemi yaptığı, sandukaya çizmeleriyle ayağını defalarca 
savurduğunu ve Osman Gazi’nin sandukasına saygısızca ayağını ko-
yarak fotoğraf çektirdiğini biliyoruz.
Bu konudaki haber ve bilgilerin Avrupa basınında yer almasından 
sonra Anadolu’ya ulaştığı, bunların milletimizi derin üzüntü ve en-
dişelere sevkettiği de şüphesizdir. Doğrusu, Sofokles’in düşmanlık 
dolu hareket ve kışkırtmalarının, aksine halkımızı farklı bir şekilde 
motive ettiğini ve her yerde milis birliklerinin oluşmasını hızlandır-
dığını söylemek mümkündür.

Bu hatırat; ülkesine, şehrine ve köyüne duyduğu sevgi ve bağlılığın bir 
göstergesi olarak başında bulunduğu bir grup milisle birlikte işgale na-
sıl karşı koyduklarını ve hangi kahramanlıklara imza attıklarını gözler 
önüne sermektedir.
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Öteden beri merak ettiğim ve Bur-
sa’da milis kuvvetlerin bu sürece nasıl 
dâhil olduklarını ve faaliyetlerine dair 
bir hatıratın (anı-yazı / savaş günlü-
ğü) Fidyekızıklı sevgili dostum Ahmet 
Gültekin’in elinde olduğunu sonraları 
öğrendim. Gerçekten de bu anı-yazı 
merak edilen pek çok konuda oldukça 
özel ve önemli bilgiler içeriyordu.
Kızıklar bölgesinde yaşanan kahra-
manlık destanının en etkin kişilerin-
den biri olan ve dostumla aynı adı 
taşıyan dedesi Ahmet Gültekin’in 
anılarından oluşan bu yazı, Cumhu-
riyet’in hemen öncesinde Bursa’ya 
büyük zulüm ve kötülükler yapan 
Yunan askerlerine dur diyen ve dire-
nişleriyle damga vuran Kızık köyleri 
sakinlerinin oluşturduğu milis kuv-
vetlerinin faaliyetlerini anlatıyordu.
Öte yandan ülkesine, şehrine ve kö-
yüne duyduğu sevgi ve bağlılığın bir 
göstergesi olarak başında bulunduğu 
bir grup milisle birlikte işgale nasıl 
karşı koyduklarını ve hangi kahra-
manlıklara imza attıklarını gözler 
önüne seren bu hatırat, Yunanlıların 
Bursa’yı işgaliyle patlak veren olayla-
rın kısa zamanda bütün bir coğrafyayı 
nasıl yaktığını, yıktığını aktarıyordu. 
Bu arada belirtmek gerekir ki, oğul 
Eyüp Gültekin, Bursa’nın işgal edilişi 
sırasında eline aldığı silâhla babası 
Ahmet’in önderliğinde mücadeleye 
katılmakla kalmamış, ayrıca -Bur-
sa’nın yakın geçmişinde yaşanan bu 
acımasız işgalin tanığı olmasının da 
getirdiği avantajla- babasının şifahi 
olarak aktardığı bu son derece önemli 
bilgileri kalıcı bir şekilde yazı metni-
ne dönüştürme basiretini göstermek-
le yerel tarih kaynaklarına mühim 
bir hatıratın da ilâve edilmesini sağ-
lamıştır.
Babasının yanında olup her anını 
onunla geçirdiği için bütün geliş-
melerin de tanığı olan oğlu Eyüp 
Gültekin’in anlatımıyla öğreniyoruz 
olup bitenleri. Dönemin kısa bir pa-
noramasıyla başlıyor yazı ve daha 
sonra işgal sürecinin Kızık köylerini 
içine alacak şekilde nasıl bölgeyi ku-
şattığını ve bir köy çevresinde milis 
yapılanmasına nasıl gidildiğini detay-
landırıyordu. 
Yunan işgal güçlerinin Kızık köyle-
rini kontrol etmek amacıyla korucu 
olarak gönderdikleri Rum asıllı Anas-
tas’ın, işgalin bertaraf edilmesinde 
oynadığı rol ve Müslümanlığı seçip 
Bursa’da evlenerek hayatını bu kentte 
sürdürmek istemesi vs. konular da bu 
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yazının kapsamında olan ve içeriği 
zenginleştiren hususlar. 
Bu makalemizde Milli Mücadele sıra-
sında Yunanlılara karşı Kızık köyle-
rinin direnişini tamamen aktaracak 
değiliz. Bu anı-yazıdan sadece küçük 
bir kesit paylaşmak istiyoruz. Dire-
niş ve savaş sırasında yaşananları 
anbean kaleme alınmasının, aslında 
günümüzde bazı haber kanallarının 
savaş cephesinden naklen yayın 
yapması kadar değerli olduğunu 
düşünüyoruz.
Artık sizi bu muhteşem savaş 
günlüğünün kısa bir bölümünde 
yer alan çarpıcı satırlarla başba-
şa bırakıyorum:
…Güneş doğmak üzere idi. Or-
talıkta sessizlik mevcuttu. Bu 
sessizliği düşman bataryaları 
bozdu. Düşman topçuları 
Işıklar’dan, İstasyon’dan, Top-
hane’den mütemadiyen kendi 
istikametlerine tesadüf eden 
karşıki bayırları dövmekte idi. 
Düşman topçusu Kestel’den 
şoseyi takiben şehre doğru 
ilerlemekte olan süvari bir-
liklerimizi dövmekte idi. 
Dürbünlerden istifadeyle 
atılan toplar süvarilerimizin 
içine düşerek birkaç süvarimizin şehid 
olmasına sebep oldu. Merhum babam 
Ahmet gözlerini oradan ayıramıyordu. 
Yüzüne baktığımda gözlerinden akan 
yaşların sakalından boncuk gibi ak-
makta olduğuna şahit oldum. “Baba 
daha bekleyecek miyiz?” diyecek ol-
dum. O daha evvel söze başladı: “Bakın 

ço-
cuklar, hepimi-
zin de gözü önündeki bu vaziyeti 
görüyorsunuz. Canımızı, namusumu-
zu, Türk milletinin şeref ve haysiyetini 
müdafaa etmekte olan Türk evlâtla-
rımızın birkaçı şehid oldu. Bunlar da 
ana-baba evlâdıdırlar. Vatan ve millet 
için öldüler”. Hepimizin gözü önünde 
olup biten bu hadisenin teessüründen 
kalben ağlıyorduk. Babam Ahmet’in 
sözleri hepimizi heyecana getirerek 
derhal harekete geçmek istedik. İleri-
sini, gerisini görecek yaşta değildik. 17 
yaşında idim. “Acele etmeyin” ihtarın-
da bulundu. Bir rapor hazırlanıyordu. 
Bunda, bizlerin Işıklar cephesinden 
düşmana taarruz edeceğimizden bah-
sedilmekte idi. Bir yanlışlık neticesi 
iki ateş arasında kalmamak cihetini 
temin ediyordu. Raporu mahalline 
götürecek olan Değirmenlikızık kö-
yünden Hüseyin isminde bir arkadaştı. 
Hüseyin, Rum’dan dönme idi. Çok sü-
ratli gitmesi lâzım geliyordu. Süvarile-
rimizin Hacıvat köprüsünü geçmeden 
verilmesi lâzım idi, aksi takdirde rapo-
run süvarilerimize verilmesine imkân 
yoktu. O sahalar düşman topçusunun 
ateşi altında idi. 
Düşman piyadesi Hacıvat ile Duaçına-

rı 
arasında 
mevzi almıştı. Bu keyfiyeti, or-
dumuza raporla bildirmiş bulunuyor-
duk. Raporumuzu götüren Hüseyin’in, 
süvarilerimize doğru gitmekte oldu-
ğunu gören süvari kumandanı, ken-
disine gelmek isteyen adamı bekledi 
ve raporu Hüseyin’den aldı. İki süvari 
neferinin geriye doğru süratle gönde-
rildiği anlaşılıyordu. Raporumuz cephe 
kumandanına verildiği andan itibaren 
artık yanlışlığa meydan verecek mese-
le ortadan kalkmış olacaktı. Düşman 
topçusu, süvarilerimizi devamlı şekilde 
taciz ediyordu. Düşmanın, top ateşini 
sağa sola dağınık şekilde ateş etmesi, 
piyadelerimizin de taarruza geçtiği-
ni gösteriyordu. Mevzi alan düşman 
piyadesi ile süvarilerimiz arasında 
harp başlamış idi. Bu olayları Kaplı-
kaya sırtlarından tarassut ediyorduk. 
Merhum babam Ahmet, “Hazır olun” 
emrini verdi. İşte bizim için en mesut 
gündü, çünkü düşmanla karşı karşıya 
mücadele edecektik. 
Planımız şöyle idi: Ordumuzu taciz 
eden Işıklar’daki düşman bataryala-
rını bir an evvel susturmak ve şehirde 
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vuku bulacak yangın ve yağma gibi 
hareketlere meydan vermemek. Bu ga-
yeye yardımcı olması muhtemel olan 
Püskülsüz ve arkadaşlarına da haber 
göndererek bu şekilde hareket etme-
lerini istemişti. Ateş hattına sokulabil-
memiz için şöyle bir tedbir düşünebil-
dik. Teslim bayrağını çekerek düşman 
mevzilerine doğru ilerleyerek ve 
ansızın taarruza geçerek düşman 
bataryalarını devamlı ateş altında 
bulunduran topları susturmaktı. 
Planımız bu tedbirimize müsaitti. 
Mevcudumuz altmışı yeni geçmişti, 
silâhsız halk ise yüzleri geçiyordu. Ve 
böylece Kaplıkaya’dan Işıklar istika-
metine hareket ettik. Teslim bayrağını 
Değirmenlikızık köyünden Ahmet 
isminde bir arkadaş taşıyordu. Aynı 
köyden Nuri, Harun, Ömer, Hüseyin ve 
daha birçok arkadaşla bulunuyordu.
Piyadelerimiz de düşman mevzilerine 
sokulmuş, bütün şiddetiyle harp de-
vam ediyordu. Düşman topçusu birkaç 
mevziden ateş ediyordu. Bizi bu tedbi-
re mecbur eden sebep, düşmana sokul-
mak için ilerlemekte olduğumuz yolun 
çıplak olması idi. Bu şekilde ilerlemek-
te devam ederken kendimiz düşman 
siperlerinin içerisine kadar girmiş 
olduğumuzu gördük. Düşman haki-
katen aldanmıştı. Kendi siperlerinin 
yakınına kadar sokulmamıza meydan 
vermesi, teslim olmamız için kendisine 
doğru gelmekte olduğumuz zannına 
varmalarına sebep olmuştu. Fakat 
biz de düşmanı orada ummuyorduk. 
Bu meyanda biz de düşman pususuna 
düşmüş gibi olduk. Yakından mücadele 
etmek bizim için elverişli olacağından 
düşman siperlerine derhal ateş açtık. 
Bu şekilde müsademe başladı. 
Durumumuz bizim için hiç de iyi değil-
di. Düşman makine tüfekleri bizi yan 
ateşine tuttu. Bir aralık Değirmenli-
kızık köyünden Ahmet ile Nuri yanı 
başımızda sipere geçmiş bulunuyorlar-
dı. Nuri, alnına isabet eden kurşunun 
meydana getirdiği taş parçaları ile 
başı zedelenerek silâh atamayacak 
hale gelmişti. Nuri yaralanmıştı. Bu 
sebepten Ahmet’e, Nuri’den silâhı alıp 
kendisinin ateş etmesini söyledik, çün-
kü Ahmet’in silâhı yoktu. Vatan aşkı 
silâhsız olsa dahi insanı mücadeleden 
alıkoyamaz. Bizi yan ateşine tutan 
makineli tüfek kurşunlarının meydana 
getirdiği taş parçası serpintileri, gözle-
rimin içini doldurdu. İlerisini göremez 
oldum. Bu hali gören Anastas, derhal 
yanıma sokularak mendil uçlarıyla 
gözlerimi sildi. Babam Ahmet, arka si-

perden bu vaziyeti görünce benim 
vurulduğumu zannederek siperden 
doğruldu. Bana bakmakta iken düş-
man kurşunu alnını hafif yalayarak 
geçti ve geri yıkıldı. Bu meyanda bir 
arkadaşımızın da yanağından ge-
çen kurşunun meydana getirdiği taş 
parçalarının yüzüne isabet ederek 
yaralandığını söylediler. Bu hal bizim 
için iyi gitmiyordu. Gözlerim bir dere-
ceye kadar görecek vaziyete gelmişti. 
Önümüzdeki makineli tüfeklerinin 
yuvalarına bütün silâhlarımızla ateş 
edilmesini söyledik. Bu şekilde düşma-
nın makineli tüfek ateşinin hafiflemesi 

bizim geri hatta kadar çekilmemizi 
temin etmiş oluyordu. Bu makineli 
tüfek yuvalarına ateşe devam ederek 
ön siperde kalan arkadaşlarımızı da 
geri sipere almış olduk. 
Bu arada düşman topçusu bu baskını 
bertaraf etmek maksadıyla top ate-
şini mevzilerimize çevirmişti. Biz top 
ateşinin altına girmiştik. Top mermi-
leri siperlerimizin arkasına düşüyor-
du. Bu hal bizim için iyi geçeceğine 
delâlet idi. Kestel’den atılan bizim 
Türk bataryaları imdadımıza yetişti. 
İlk mermi siperlerimize düştü. Bu 
durum bizi telâşa düşürdü. Haklıydık, 
acaba yanlışlıkla mı bize atıyorlardı. 
İkinci mermi düşman bataryalarının 
bulunduğu yere düşünce bize değil, 
bizi ve ordumuzu sıkıştıran Işıklar’da-
ki düşman bataryalarına ateş ettiğini 
anlamıştık. Mermi bataryaların bulun-
duğu yere isabet etmişti. Düşman mev-
zilerinde birtakım telâş baş gösterdi. 
Üçüncü merminin yine düşman ba-
taryaları arasında patlaması, düşman 
topçusunun susmasını temin etmişti. 
Önümüzdeki piyade siperlerinden bize 
karşı yapılan ateş de azalmıştı. Düş-
manın kaçmakta olduğu anlaşılıyordu. 
Vakit akşama yakındı. Cephanelerimiz 
bitmişti. Arkamızda mevzi alıp düşma-
na hücum emrini bekleyen süvarileri-
mizden cephane istedik. Bu isteğimiz 
yerine getirildi. Süvarilerimiz de emir 
almış olacaklar ki harekete geçerek 
birlikte düşmanı takibe başladık. Beş 
yoldan süvari birliklerimizle Emir Sul-
tan yolunu takiben şehrin dış mahal-
lerine kadar ilerlemiş bulunuyorduk. 
Karşımızda düşman yoktu, kaçmıştı….
 Gerçekten dikkat çeken ne çok detay 
okunuyor bu satırlarda. Hemen yanı-
başımızda yaşanmış olan böylesi gör-
kemli bir direnişin bütün hikâyesini, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınla-
rı arasında daha önce çıkan Uludağ’ın 
Beşibirliği: Bursa Kızık Köyleri adlı 
eserin içindeki “Bursa Kızık Köyleri-
nin Muhteşem Direnişi” başlıklı ma-
kaleden okumanızı öneririm. 
Bu vesileyle ülkemizin her karış 
toprağını canları ve kanları paha-
sına savunan aziz şehitlerimize ve 
gazilerimize Allah’tan rahmet niyaz 
ediyoruz. 

Durumumuz bizim için 
hiç de iyi değildi. Düş-
man makine tüfekleri 
bizi yan ateşine tuttu. 
Bir aralık Değirmenli-
kızık köyünden Ahmet 
ile Nuri yanı başımızda 
sipere geçmiş bulunu-
yorlardı. Nuri, alnına 
isabet eden kurşunun 
meydana getirdiği taş 
parçaları ile başı zede-
lenerek silâh atamaya-
cak hale gelmişti. Nuri 
yaralanmıştı...



Ömer Faruk Dinçel
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Canip Efe Romanya Cephesinde

Hüseyin oğlu Canip 
(Canip Efe), Bursa’nın 
Harmancık İlçesinin 
Harmancık Akalan 
Köyü’nde Rumi 1306/ 
Miladi 1890 senesinde 
dünyaya gelmiş 1970 
senesinde de doğduğu 
köyde eceliyle vefat 
etmiştir. 
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İstiklal Harbinde Bursa’nın Dağ 
Yöresi’nde gerek Yunanlılara karşı 
gerekse soyguncu çetelere karşı 
çetin mücadeleler verilmiştir. 

Yunan ordu birliklerinin ilerlemesi-
nin geciktirilmesi, eşkıya çetelerinin 
savunmasız yöre halkına yaptığı 
eziyet ve zulümlerinin önlenebilmesi 
adına bu yerli ve millî çeteler, Dağ 
Yöresi’ne büyük hizmet etmişlerdir. 
1919 yılında kaza statüsünde olan 
Orhaneli’de bu bağımsızlık mücadele-
sine seyirci kalmamış, Bursa vilayeti 
içinde Ankara Hükümeti’ne ilk katılan 
ve ilk destek veren kaza olmuştur.
Millî Mücadele yıllarında Binbaşı 
Haydar Beyin önderliğinde kurulan 
Orhaneli Müretteb Taburu ve Orhane-
li Müfrezesi, Yunan ileri harekâtında 
önemli faaliyetlerde bulunmuş ve 
Yunan ordusunun ilerleyişini gecikti-
rerek düzenli orduya zaman kazan-
dırmıştır. İşgal döneminde Bursa’nın 
Ankara ile olan haberleşme bağlantısı 
yine Dağ Yöresi’nde faaliyet gösteren 
efeler vasıtasıyla sağlanabilmiştir. Va-
tanın savunulması hususunda yapılan 
bu istihbarat faaliyetlerinde Çekir-
ge’deki Muhallebici Mustafa Dayı’nın, 
Dağ Yöresi’nde Kabakçı Salih Efe’nin, 
Sadettin Efe’nin ve Canip Efe’nin 
büyük yararlılıkları olmuştur.

Canip Efe kimdir?
Hüseyin oğlu Canip (Canip Efe), 
Bursa’nın Harmancık İlçesinin Har-
mancık Akalan Köyü’nde Rumi 1306/ 
Miladi 1890 senesinde dünyaya 
gelmiş 1970 senesinde de doğduğu 
köyde eceliyle vefat etmiştir. Mezarı 
doğduğu köydedir. Sülalenin ismine 
Osmanlı döneminde Kulfaloğulları 

denilirken Cumhuriyet döneminde 
ise Hüseyin Çavuşlar denmiştir. 
Dedesinin adı Halil, babasının adı Hü-
seyin, annesinin adı da Meryem’dir. 
22 Mart 1337- Miladi 1921 Tarihli 
Orhaneli Şeriye Sicilinde (D-32) 
“Karye-i mezkûrdan Kulfaloğlu Canib 
bin Hüseyin bin Halil” yazılıdır. Bu 
ibareden; Canip Efe’nin sülalesinin 
Kulfaloğlu, dedesinin adının Halil, 
babasının adının ise Hüseyin olduğu-
nu anlıyoruz.1

Asıl mesleği demircilik olan Hüseyin 
oğlu Canip, Romanya ve Çanakkale 
Cepheleri’nde savaşıp gazi olmasın-
dan dolayı soyadı kanunu ile birlikte 
Kahraman soyadını almıştır. 

Hüseyin oğlu Canip’in  
gazi oluşu
Hüseyin oğlu Canip, Birinci Dünya 
Harbi’nde Romanya- Galiçya Cephe-
si’nde (oğlu Nail Kahraman’a göre 
Çanakkale Savaşı’nda) yaralanan 

subayını sırtında cephe gerisine 
taşırken aldığı kurşun ile göğsünden 
yaralanmış ve gazi olmuştur. Roman-
ya-Galiçya Cephesinin kapanmasın-
dan sonra güney cephesinde de bir 
müddet askerlik yapmış ve köyüne 
dönerek muhtar olmuştur. 
Hüseyin oğlu Canip'in 1918 yılında 
Romanya Cephesinde çekildiği fotoğ-
rafın arkasında Osmanlı Türkçesiyle 
bir yazı yer almaktadır. Asker Canip 
tarafından annesine gönderilen bu 
fotoğrafın arkasında yer alan el yazı-
sında şu ifadeler yer almaktadır.:
Ki ferâmûş itdirse halimi firkat bana/ 
Al da bak tasvirime elbet benzer bana  
Aksi ruy aksi can aksi ten  
İşte resmim işte cismim işte ben  
Belki devran-ı felek mahvederse 
cismimi
Hatıra olmak üzere saklayınız resmimi  
Hayatımda bir hatıra, mematımda 
ise Burusa’ya, sıhhat vâlidem kadına 
takdîm.

20/03/1334 (Miladi 1918).  
Oğlun Canib

Muhtarlıktan  
efeliğe giden yol
30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes 
Antlaşmasından sonra Osmanlı Ordu-
sunun ve askerlerinin dağıtılıp terhis 
edilmesi üzerine Hüseyin oğlu Canip 
de köyüne dönmüş ve muhtar olmuş-
tur. Antlaşma gereği savunmasız bı-
rakılan Anadolu toprakları, 15 Mayıs 
1919 tarihinde  Yunanlılar’ın İzmir’e 
asker çıkarmalarıyla işgal edilmeye 
başlanmış, ordularımız dağıtıldı-
ğından Anadolu köyleri, kasabaları, 
şehirleri savunmasız kalmıştır. Halk 
tabiriyle  “bozgunluk zamanı” olan o 
yıllarda devlet gibi herhangi bir oto-
riter güç kalmamış fakat memleketini 
seven, vatanı için gerekirse canını 
feda edecek vatanperverler, efeler, 
çeteler ortaya çıkmıştır. İşte bu efeler-

1921 Tarihli Orhaneli Şeriye Sicilinde 
Canip Efe’den bahseden kısım

Canip Efe. 1922 Yılı



28 Bursa Günlüğü

den biri de Harmancıklı Hüseyin oğlu 
Canip (Canip Efe) olmuştur.
Harmancık ve köylerinin Yunanlılar 
tarafından işgal edilmesi sırasında 
Canip, Harmancık Akalan Köyü’nde 
muhtardır. İşte bu dönemde Yunan 
askerleri köylere dağılarak yiyecek 
toplayıp evlerde soygunluk yapmaya 
başlarlar.
Muhtar Canip, Harmancık’ın Engü-
re (Çatalsöğüt) Köyü’nde karargâh 
kuran Yunan birliğinden iki Yunan 
askerinin Harmancık Akalan Köyü’ne 
gelerek köylüden ve muhtardan para, 
eşya, yiyecek, karı-kız istemesi ve bir 
Yunan askerinin öldürülmesi neti-
cesinde efeliğe başlamış ve Kabakçı 
Çetesi içersinde yer almıştır. Dağlı 
Efeler grubunun önemli bir üyesi  ve 
Kabakçı Çetesi’nin de Harmancık 
sorumlusu olmuştur. 
Canip Efe’nin oğlu Ahmet Kahraman, 
kendisiyle yaptığımız görüşmede 
babasının  efeliğe başlamasını şu 
şekilde anlatmıştır; 
“Yunanlılar komşu köy olan Engüre’de 
(Çatalsöğüt’te) konaklar. İki yunan 
askeri Harmancıkakalan Köyü’ne 
gelir. Köylülere “bize muhtarı bulun” 
derler. Muhtar Canip’ten, köylülerden 
paraları çıkarmasını isterler. Muhtar 
da “Para yok” der. Ardından iki kadın 
isterler. Muhtar “Kadın da yok” de-
yince süngüyle hamle yapıp muhtarın 
aralı donunu yırtarlar. İşin ciddiyetini 
anlayan muhtar Canip, “Tamam size 
iki karı bulacağım, gelin arkamdan” 
diyerek iki Yunan askerini, Kamil 
Ağa’nın evinden yukarı doğru çıkarır. 
Göz ucuyla baktığında Yunan askerle-
rinin silahlarını omuzlarına attıklarını 
görür. Bir evin bahçe kapısını açıp 
“Burada kadın var” der ve bir an da 
fırlayıp kaçmaya başlar. Arkasından 
Yunanlılar ateş açsalar da vuramaz-
lar. Muhtar Canip, kendini Tepecik 
bağlarındaki haşhaş tarlalarının içine 
atıp saklanır. Sinirinden ve çaresizlik-
ten burada ağlamaya başlar. Yunan 
askerleri de bu arada köyde evleri 
dolaşırlar. Molla Ahmed’in evindeki 
küpecikten bal yiyip Çataldal yanına 
doğru giderler. Tam bu sırada köyden 
Mustafa Dayı, kızıyla birlikte köye gel-
mektedir. Niyetleri bozuk olan Yunan 
askerleri, Mustafa Dayı’yı durdurup 
kızı götürmek isterler. Mustafa Dayı 
da “Yetişin din kardaşları, kızım elden 
gidiyor” diye feryat etmeye başlar. 
Bağırışmalar üzerine kızı bırakan 

Yunanlılar, Engüre’ye doğru yöne-
lirler. Bunun üzerine Muhtar Canip, 
köye iner ve arkadaşlarını toplar. 
Merdivenin altındaki sandıktan 7 adet 
mavzer çıkartılarak eli silah tutanlara 
dağıtılır. Yunan askerlerinden daha 
hızlı hareket edilerek derhal Engüre’ye 
giden yol bağlanır. Yunanlılardan 
birini vurmayı başarırlar. Diğeri de 
yaralanır. Silahlar patladığından 
dolayı Engüre’deki Yunan karargâ-
hından silah seslerinin duyulmuş 
olabileceği düşünülerek Muhtar Canip 
ve arkadaşları köye gelirler. Bu hadise 
üzerine köylüler, zarar gelir düşünce-
siyle Kaplan Dağı’na kaçarlar. Sabaha 
kadar burada beklenir. Fakat gelen 
giden olmaz. Yunanlılar da Akalan 
Köyü’ne gelmeye cesaret edemezler. 
Ertesi gün sabah erkenden Kale deni-
len yere iki gözcü dikilir. Muhtar Canip 
ve arkadaşları da bir gün önce ölen ve 
yaralanan Yunan askerlerini arama-
ya çıkarlar. Dere kenarında cevizin 
dibindeki ısırgan otlarının (cizirgenin) 
içinde silahına dayanmış vaziyette bir 
Yunan askerini görürler. Önce taş atar-
lar fakat bir kımıldama görülmeyince 
öldüğünü anlarlar. Cizirgenin içinden 
cesedi sürüyüp çıkartırlar. Mavzerini 

Muhtar Canip alır. Ve o günden sonra 
Muhtar Canip artık Canip Efe diye 
anılmaya başlanır.”2  
Canip Efe’nin hayat hikayesi, askerlik 
dönemi, muhtarlığı ve sonrasında 
efeliğe başlaması ile ilgili diğer oğlu 
Nail Kahraman, aşağıdaki bu bilgileri 
bizimle paylaşmıştır.
“Canip Efe’nin babasının adı Hüseyin 
Çavuş’tur. Rahmetli babamdan bu 
anlatılanları bizzat dinledim. Babam 
Çanakkale Savaşı’na askere gidiyor. 
Burada yaralanıp gazi oluyor. Burada 
bir iki arkadaşıyla beraber başlarında 
kumandanları Rasim Bey olduğu halde 
cepheye gidiyorlar. Babam solun-
da diğer arkadaşı da Rasim Bey’in 
sağında imiş. Giderken şu şekilde 
aralarında bir konuşma ve anlaşma 
olmuş; Hangimiz yaralanırsa onu ilk 
yardıma götürüp kurtaracağız. Cep-
heye girdikleri sırada önce sağındaki 
arkadaşı vuruluyor. Canip, yaralanan 
arkadaşına yardım etmek üzereyken 
bu sefer Rasim Bey vuruluyor. Kurşun 
Rasim Bey’in ağzından giriyor. Canip, 
yaralı arkadaşını bırakıp kumandanını 
götürmek istiyor. Rasim Bey’i sırtına 
alıp doğru istihkâma götürüyor. Sırtın-

Canip Efe’nin oğlu Nail Kahraman
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da kumandanı olduğu halde giderken 
babam da karnından vurulup yarala-
nıyor. İlk yardım yerine varıldığında 
hemen kumandan tedavi altına alı-
nıyor. Rasim Bey konuşamadığından 
bir kağıda “Beni getiren nefer geriye 
dönsün” diyor. Babam da “ben de ya-
ralıyım” diyor. Böylece babam Rasim 
Bey’le birlikte İstanbul’da 41 gün teda-
vi görüyorlar. Tedaviden sonra Rasim 
Beyle babam Çanakkale’ye dönüyorlar. 
Bu arada cephe kapanınca babamları 
güney cephesine gönderiyorlar. Bu 
cephe de bozulunca Türkiye’ye yaya 
olarak geri dönüyorlar. 35-40 kişi gün-
lerce aç susuz bir şekilde yürüyorlar. 
Yolda sırtlarında ekmek dolu heybe 
olan iki Çingen kadın görüyorlar. Bun-
lara dur dediklerinde kadınlar durmu-
yorlar. Kadınlar durmayınca havaya 
silah atıyorlar. Kadınlar da duruyorlar. 
“Korkmayın kardeşim, biz açız, bizlere 
birer dilim ekmek verir misiniz?“ di-
yorlar. Kadınlar da açın parkelerinizi 
deyip heybelerindeki ekmekleri onlara 
veriyorlar. Onlar da birer dilim ekmek 
yiyerek Tokat’a kadar geliyorlar. Bura-
da yine acıkıyorlar. Ve burada soygun 
yapmak zorunda kalıyorlar. Köprüye 
gelen iki askeri soyuyorlar. Başlarında 
da bir Arap Başçavuş varmış. Babam-
lara durdurun şunları demiş. Tabanca 
ve çizmelerini alıyorlar. Babamlar 
daha sonra Kızılırmak kenarına 
gelmişler. Ay ışığında bir müfrezenin 
geldiğini görmüşler. Sürüne sürüne 
bir tepeye tırmanmışlar. Onlar da 
dağın etrafını sarmışlar. Babamlar da 
boş olan yerlere bombaları atmışlar 

böylece kendilerini çevirmeye çalı-
şan müfreze de dağılmış. Orada bir 
karakola gelmişler. Bizim karnımız 
çok aç demişler. Karakolda kumandan 
bunlara gözleme yaptırmış. Onlar da 
karınlarını doyurmuşlar. Kumandan, 
“Emir geldi, sakın hiçbir yere sal-
dırmayın, şubelerinize kadar gidin” 
deyip babamlara bir belge vermiş. O 
belge ile Orhaneli’ye kadar gelmişler. 
Orhaneli’de şubeye teslim olmuşlar. 
Şubedekiler silahlarını bile almamış. 
O zaman her taraf Yunan işgaline 
girmiş. Babam da köyüne gelmiş. Ve 
köyde muhtar olmuş. Engüre Köyü’ne 
Yunanlılar karargâh kurmuş. 

Yunan Bursa havalisini işgal etmiş. 
Köyün işini görecek kimse olmadı-
ğından babam da köyde muhtar 
olmuş. Engüre’de karargâh kurmuş 
olan Yunanlılardan iki asker bizim 
köye gelmiş. Önce muhtarı bulun bize 
demişler. Babam da onların karınla-
rını doyurmuş. Karınlarını doyuran 
Yunan askerleri babamdan bu sefer 
kadın istemiş. Babam da “kadın yok, 
biz Müslüman ve Türküz” demiş. 
Askerler de babama süngü doğrult-
muşlar. Bunu gören babamın halası 
Vahide Halam, “Canip’i götürüyorlar” 
diye bağırmaya başlamış. “Hani kadın 
yoktu” diyerek babama silah çekmiş-
ler. Babam da “Durun ben size kadın 
bulacağım” demiş. Kamil Ağa’nın 
evinin başına gelmişler. Babam “İşte 
bu evde kadın var” demiş. Silahları 
ise omuzlarındaymış. İçlerinden biri 
içeriye girmiş. Babam da bu arada “O 
silahı omzundan indirip ateşleyene 

kadar ben köşeyi dönüp kaçarım” diye 
düşünmüş. Babam buradan kaçmayı 
başarmış. Arkasından kurşun atmışlar 
fakat isabet ettirememişler. Evin içine 
giren Yunan askerleri köfünün içinde 
saklanan Fezail Dedenin babası Kamil 
Ağa’ya dipçikle vurup kafasını gözünü 
yarmışlar ve kan içinde bırakmışlar. 
Yunanlılar oradan çıkıp gitmişler. 
Yolda tarladan gelen veya tarlada 
çapa yapan Mustafa Çavuş ve kızına 
rastlamışlar. Yunan askerleri, Mustafa 
Çavuş’un kızına göz dikmişler. Bunun 
üzerine Mustafa Çavuş ; “İmdat, yetişin 
din kardeşleri, kızımı götürüyorlar” 
diye bağırmış. Babam da evdeki mav-
zerleri çıkartıp Ali Efe, Mehmet Yörük, 
Şerif Amcam’a ve birkaç kişiye bunları 
dağıtmış. Yunanlılar da kızı bırakıp 
atlara ters binip Engüre’ye doğru 
gitmeye başlamışlar. Babamlar da 
onlardan hızlı davranarak Engüre’ye 
giden yolu bağlamışlar. Babam, ya-
nındakilere “Ben silah atmadan kimse 
atmasın” diye tembih etmiş. Askerler 
Yunanca konuşarak atların üzerinde 
geliyorlarmış. Babam tek bir kurşunda 
ikisini de vurmak için fırsat kollamış. 
Çünkü Engüre’deki Yunan karargâhın-
dan silah patlamaları duyulabilir diye 
düşünmüşler. Fazla gürültü çıkarma-
dan vurmayı düşünmüşler. Babamlar 
gürümlerin içine saklanmışlar. En 
sonunda derenin olduğu yere gelince 
Yunanlılardan biri atından inip su 
içmeye başlamış. Engüre’ye giden 
yolun üzerinde, Değirmenin önündeki 
derede, Hacı Ali Rıza ve Hacı Osman’ın 
değirmeninin olduğu yerde Yunan 
askerinin birini babam tek kurşunda 
vurmuş. Öbür askere de ateş etmişler 
fakat o da babamlara birkaç el ateş 
açıp kaçmayı başarmış. Bu olaydan 
sonra babamlar hemen köye dönmüş-
ler, Yunanlıların köye gelip yakacak-
ları düşüncesiyle tüm köylüyü Kaplan 
Dağı’na götürmüşler. Köyden sadece 
babamın anası Meryem, yaşlılığından 
dolayı gidememiş. Oğlum ben yaşlıyım 
gidemeyeceğim demiş. Babam da ona 
“arada bir gelip bakacağım” demiş. 
Babam, tüm köylüyü Kaplan Dağı’na 
götürmüş. Köye gelen giden var mı 
diyerek atıyla mezarlığa kadar gelip 
bakarmış babam. 
Ertesi gün amcası Şerif ve bir kaç ar-
kadaşıyla beraber bir gün önce kaçan 
Yunan askerini aramaya gitmişler. 
Ararken cevizin dibinde Yunan askeri-
ni görüyorlar. Babam, Şerif amcama; 
“Şurdan bir taş al at, ben vurayım” 

Canip Efe -60 yaşında iken (Elinde değnek olan) Önünde oturan kişi ise oğlu Ahmet
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diyor. Şerif amcam da “Sen benden 
kuvvetlisin, sen taşı at ben vurayım” 
diyor. Babam taşı alıp kafasına atıyor. 
Yunan askeri yan tarafa devriliyor. 
Bir bakıyorlar ki asker daha önceden 
ölüp kalmış orada. Şerif amcam, ille 
ben Yunanın bu elbiselerini giyeceğim 
demiş. Babam da giyecek başka bir 
şey bulamadın mı diyerek attırmış o 
elbiseleri.”3 
Bursa’nın düşman işgalinden kurtu-
luşu sırasında Pınarbaşı Semtinden 
Bursa’ya inen Kabakçı Çetesi içer-
sinde Canip Efe de bulunmaktadır. 
Bursa’nın kurtuluş günlerinde 
yapılan törenlere defalarca çağrılma-
sına rağmen imkânsızlıklar nedeniyle 
katılamamıştır. 
Canip Efe, zaman zaman yöredeki 
zenginleri ve ağaları da korumuştur. 
Hem Çardı’daki ağaların korumalığını 
hem de Keles’te Hacı Ağa’nın koruma-
lığını yapmıştır.
Konuyla ilgili olarak oğlu Nail Kahra-
man şu bilgiyi vermiştir;
“Babam Canip Efe ve arkadaşları, 
Keles’te soygunculardan korumak için 
Çukur Mahallesinde oturan Hacı Ağa 
denilen şahsın bir ay kadar koruma-
lığını yapmışlar. Bu adamın oğlunun 
adı Şaban Ceviz’dir. Hatta biz Keles’e 
gittiğimizde onların evinde kalırdık.”
Millî Mücadele yıllarında yaşanan ha-
diselerden dolayı Canip Efe, Bursa’da 
hapishanede Nazım Hikmet ile aynı 
koğuşta yatmıştır. Bu konuda oğlu 
Nail Kahraman şu bilgiyi vermiştir; 
“Babamlar Dağ Yöresi’nde hem Yunan-
lılarla hem de soygun yapan başıbozuk 
çetecilerle mücadele etmişler. Ağaç-
hisar’da 35-40 kişiyi esir almışlar. 
Başlarına da babamı koymuşlar. Bu 
esirlerden sen sorumlusun diye. Bun-
ları Oydas’a getirmişler. İçlerinden ba-
zıları diğer efeler tarafından istenmiş. 
Baraklı’ya sehpa kurulmuş ve bazıları 
burada idam edilmiş. Cumhuriyet 
kurulduktan sonra bunların aileleri 
babamlar hakkında şikayetçi olmuşlar. 
Babamı da Bursa cezaevine götürmüş-
ler. Burada şikayetçi olanlarla babam 
ve birkaç kişi daha karşılaştırılmış. 
Şikayetçi olanlar, üç defa gidip gelerek 
sıra sıra bakmışlar. Sonunda “Bizim 
şikayetçi olduğumuz kişi bunların ara-
sında yok” denilince babam da beraat 
etmiş. Canip Efe, Bursa hapishanesinde 
Nazım Hikmet ile aynı koğuşta yatmış. 
Babamın elinde eski yazıyla yazılmış 
beraat kağıdı da vardı.”

Canip Efe’yi de  
bilmeyen varmış!
Canip Efe’nin Dağ Yöresi’nde ne 
kadar ünlü biri olduğu konusunda 
yaşanmış şu meşhur hadise anlatılır; 
Harmancık Akalan köyü’nden biri as-
kere gider. Askerde, arkadaşlarından 
biri bu şahsa “Nerelisin?” diye sorar. 
O da “Canip Efe’nin köyündenim” 
der. Asker arkadaşı, “Canip Efe de 
kim?” diye sorunca o da: ”De gidi, bu 
memlekette Canip Efe’yi de bilmeyen 
varmış!” der.4  

Kaynakça:

1-Orhaneli Şeriye Sicili, D-32, sf. 233, 
Rumi 22 Mart 1337- Miladi 22 Mart 
1921.
2-Ahmet Kahraman, 1929 doğumlu, 
(Canip Efe’nin oğlu), Harmancıkaka-
lan köyü/ Harmancık.
3-Nail Kahraman, 1944 doğumlu. 
(Canip Efe’nin oğlu), Harmancıkaka-
lan Köyü / Harmancık.
4-İsmet Ün, 1945 doğumlu, Fadıl 
Köyü / Orhaneli.

Canip Efe (soldaki oturan), hanımı, oğlu Nail ve gelini ile birlikte
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Dağın efeleri ve Çemişgezekli 
Şehit Binbaşı Kurmay Haydar

Evliyalar şehri Bursa. Fethedilişini herkes bilir de, kaybedilişini kimse hatır-
lamak istemez. Bursa, Türklüğün Meclis kürsüsüne asılmış kara bir örtüdür 
bazen; bazen de Cumhuriyet döneminin yüz akı bir endüstri şehridir...

Süleyman Işık

Bursa… Osmanlı’nın ilk göz 
ağrısı, Osman Gazi’nin 
vasiyeti. Dağıyla, deniziyle, 
şifalı suları, camileri, tür-

beleriyle hayran olunası bir ulu şe-
hir. Evliyalar şehri Bursa. Fethedi-
lişini herkes bilir de, kaybedilişini 
kimse hatırlamak istemez. Bursa, 
Türklüğün Meclis kürsüsüne asıl-
mış kara bir örtüdür bazen; bazen 
de Cumhuriyet döneminin yüz akı 
bir endüstri şehridir.
Bu yazımızda, Bursa’nın o anım-
sanmaktan imtina edilen yıllarına, 
işgal dönemine götüreceğiz sizle-
ri…
1920 yılının sıcak bir Temmuz 
gününde Bursa’yı maiyetiyle terk 
eden Miralay Bekir Sami Bey, 
aynı gün Yunanlılarca işgal edilen 
Bursa’nın güneyini emekli Binbaşı 
Çemişgezekli Haydar Bey’e emanet 
etmişti. Nam-ı diğer Kurmay Hay-
dar’a.
Yunan işgali öncesi bölgede Kuvayı 
Milliye milisleriyle bağlantılar sağ-
lansa da Dağ Müfrezesinin yapılan-
dırılması için zamana ihtiyaç vardı.
Keşiş Dağı’nın (Uludağ) İnegöl 
tarafı Binbaşı Çolak İbrahim’e 
bırakılmış, dağın Sarıalan tarafına 
Püskülsüz İsmail’le Abdürrezzak 
çetesi yerleştirilmişti. Kapıkaya 
geçidine kurulan karakol düşmana 
geçit vermezken Türk Ordusu’nun 
arka tarafı olan Kelesi-Orhaneli 

bölgesi ise 3 ayrı karargâhla kont-
rol altına alınmıştı. 
Kurmay Haydar, Dağakça, Epçeler 
ve Şeytanbudaklar’daki karar-
gâhlarından bölgeyi yönetiyor, 
Batı Cephesi Komutanlığının 
emri gereği Kütahya tarafına kuş 
uçurtmuyordu.
Daha içerilerdeyse Keles bölge-
sinde Topal Sadettin, Harmancık 
tarafında Canip Efe ve Tavşanlı 
bölgesinde Kabakçı Salih Efe hem 
istihbarat, hem de milis gücü ola-
rak destek veriyordu. 
Bu efeler daha sonra istihbarat 
uzmanı subaylarla (Edebeyli İzzet 
Bey, Ragıp Gümüşpala gibi) des-
teklenecekti.

10 Eylül 1922’de, Türk ordusun-
dan bir gece önce Bursa’ya giren 
Dağ Müfrezesi ve Püskülsüz İsmail 
çetesi, muzaffer orduya hareket 
imkânı yaratarak Bursa’nın kurtu-
luşuna zemin hazırlamış, bu güzel 
şehri yakılıp tarumar edilmekten 
kurtarmıştı.
Peki, Bursa tarihinde bu kadar 
önemli bir yeri olan Çemişgezekli 
Kurmay Haydar Bey’i kaç kişi ta-
nıyor? Geriye bir tek fotoğraf bile 
bırakmadan Yunan ileri harekâtın-
da Dağakça’daki çarpışmada şehit 
olan bu yiğit Çemişgezekli Binbaşı, 
nerede yatıyor dersiniz? 
Yaptığımız incelemeler sonucu 
Haydar Bey’in mezarını bulduk. 
Üstünden asfalt geçirilmiş ve bir 
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mezar taşı bile bu yiğit komutana çok 
görülmüş.
Bursa’yı kendilerine borçlu olduğu-
muz Dağ Müfrezesine ve onun reisi 
Haydar Bey’e bir anıt mezarı Bursalı-
ların çok görmeyeceğine inanıyorum.
Bu, o yiğitlere minnet borcumuzu 
karşılamaya yetmese de gecikmiş bir 
özür borcumuz yerine geçebilir.
Aşağıda, Bursa’nın işgal yılları ve 
sonrası dönemi ele alan yayın aşa-
masındaki Keşiş Dağlı romanımdan 
bir bölüm sunuyorum. Umarım 
sizleri o yıllara, Uludağ’ın arkasında 
yaşananlara götürebilirim.
Cephenin emri /  
  Zor görev
Dağakça, Epçeler, Şeytanbudaklar, iki 
gündür atlıdan, silahlıdan geçilmi-
yordu. Celalettin Efe, İnce Ramazan 
ve Deliceli, Karargâha uğrayınca 
Haydar Bey’i oda dolusu adamla 
konuşur buldular. Yanında Kirmastı 
tarafından milisler vardı. Üçüne 
yer açıldı. Odadakilerin konuşması 
bitmiş olacaktı ki, izin istediler. Kısa 
hoşbeşten sonra Haydar Bey konuya 
kestirmeden girdi.
-Yunan dağın bu tarafını sık sık yok-
lamaya başladı. Sağda solda keşif 
kolları görülüyor. Bu hiç hayra alamet 
değil. Daha bu sabah Tuzaklı tarafında 
patırtı koptu, yola doğru yaylım ateşi 
açıp kaçtılar. Böyle kalsa iyi amma 
bana öyle geliyor ki Yunanlılar niyeti 
bozdu. 
Celalettin Efe mütevekkil bir edayla 
konuştu.
-Helbet vaziyeti siz bizden eyi bilirsi-
niz. Bize düşen, emrinize uymak, vu-
ruşmakdır Gumandan. Gerisi Allah’a 
gamış.
-Sağ olun var olun. Şimdi Yüzbaşı’yı 
bir manga askerle Kapıkaya tarafına 
keşfe çıkarıyorum siz de katılın. Kapı-
kaya’yı sıkı tutmalıyız. 
Ayağa kalkıp ‘Başüstüne’ dediler. Tam 
kapıdan çıkarlarken Sadettin Efe’yle 
burun buruna geldiler. Birbirlerine 
sarılıp eyvallah ettikten sonra avluda 
askerlerini yürüyüş kolu olarak dü-
zenlemekte olan Yüzbaşı’nın yanına 
vararak kumandanın talimatını ilet-
tiler.
Yüzbaşı Hüseyin, çelebi adamdı. İs-
tanbulluydu. Narin bir yapısı, ipek 
gibi sesi vardı. İnsanda askerden çok 
kalem efendisi izlenimi bırakıyordu. 

Babası da Çanakkale’de şehit düşmüş 
bir askerdi. Hüseyin, çocukluğundan 
beri askerlik için hazırlanmasına 
karşın bu mesleği nedense bir türlü 
sevememişti. 
Yunan işgaliyle birlikte görev için git-
tiği Orhaneli’de Kurmay Haydar tara-
fından Fransızca bilmesi dolayısıyla 
alıkonulmuştu. Bu özelliğini birkaç 
kez kullanma fırsatı bulmuş, Anka-
ra’ya mesaj göndermek isteyen Fran-
sız Temsilcinin kabulünde bulunmuş, 
tercümanlığını yapmıştı.
Biraz sonra yola çıkıldı. En arkada 
müfrezenin tek ağır makinalısı iki 
asker tarafından omuzlanmıştı. Yarı 
yola vardıklarında 7-8 adamıyla bera-
ber Şaban Çavuş’la karşılaştılar. Yüz-
başı’ya keşif raporunu verip kafileye 
katılan Şaban Çavuş, Celalettin Efe’nin 
Galiçya Cephesi’nden arkadaşıydı. 
Efe’ye takıldı.
-A be more seni de mi çağırdılar ku-
zim? Biz hallederdik.
Celalettin Efe Arnavut Şaban’ı kızdır-
mayı severdi.
-Hallitsen Gurmay çağırmazdı. Her işi 
Kırakof’daki gibi yapıyosan ohooo…
Efe’nin Krakow’u hatırlatması Şa-
ban’ı hep kızdırmıştı. Yine öyle oldu. 
Parmağını tehditkar bir biçimde 
uzatıp  ‘Arnavut damarımı attırma’ 
dedi. Krakow’da bir düşman birliğini 
kuşatmış, teslim olmalarını bekler-
ken sarışın Rus Yüzbaşı kılıcını çekip 
Şaban Çavuş’un mangasından yana 
yarma teşebbüsüne girişmiş, başarılı 

da olmuştu. Ortada bir ihmal olma-
makla birlikte Şaban Çavuş bu olayı 
kendine hiç yedirememiş, günlerce 
dövünmüştü.
Hafiften yoklamalar
Biraz sonra Kapıkaya’ya vardılar. Bu-
rası Bursa’yı Keşiş Dağı’nın Orhaneli 
tarafındaki eteklerinden saklıyordu. 
Bursa’nın güneye açılan kapısıydı. 
Nilüfer Çayı’na doğru büklüm büklüm 
inen patikalar hep aynı noktaya çıkı-
yordu. Alt tarafı uçurumlarla çevrili 
olduğundan savunulması kolay, geçil-
mesi zor bir geçitti. Biraz gerisinde, 
mevzilenmiş askerlerin barınması için 
derme çatma bir baraka, kontrol kara-
kolu vazifesi görüyordu.
Mevzideki nöbetçiler değiştirilip nö-
beti bitenler dinlenmeye yollanırken 
en hâkim noktaya ağır makinalı kuru-
larak üstü çam pürçükleriyle örtüldü. 
Yüzbaşı, biraz sonra yanlarına gelip 
her zamanki nezaketiyle görevlerini 
bildirdi.
-Siz Efeler, yanınıza on adam verece-
ğim. Beşer beşer ayrılıp Nalınlar ayrı-
mında ve Erenler’in Koçu köy girişin-
de uygun biçimde mevzileneceksiniz. 
Eğer baskın yersek silah sesleri size 
kadar gelir zaten. Göreviniz, takviye 
gelene kadar düşmanı Erenler’e hap-
setmek, ileri geçirmemektir. Bunu 
yapabilirsek düşman üç taraftan ateş 
altında kalacağından muvaffakiyet ih-
timali yoktur. Haydi Allah rast getire… 
On dört kişilik kafile Erenler’e doğru 
yola çıktı. Yol boyu Şaban Çavuş’la 
Celalettin Efe Galiçya dönüşü yaşa-
dıkları perişanlıklar ve komik olayları 
anlata anlata Erenler’e vardılar. Daha 
anlatacakları bitmediğinden taksimi 
yapan Şaban Çavuş, Celalettin Efe’yi, 
İnce Ramazan’ı ve Deliceli’yle üç 
adamını yanında bırakıp Nalınlar 
tarafına yöneldi. Diğer kafileyi de 
silah sesleri duyulur duyulmaz 
vakit kaybetmeden Erenler yoluna 
çıkmalarını tembihleyerek Koçu 
tarafına gönderdi.
8-10 hanelik köyün girişindeki met-
ruk evi kendilerine siper edip yolun 
altına üç adam yerleştirdikten sonra 
çıkınlarını açıp kumanyalarını yediler. 
Belki domates, biber ya da yumurta 
buluruz diye köy içine girdiler. Köy, 
terk edilmiş gibiydi. Yıkılmaya yüz 
tutmuş bir evin penceresinin önün-
deki peykeye tüneyip etrafı seyreden 
yaşlı kadınla sümükleri akan saçı 
başı dağınık üç beş çocuktan başka 

Celalettin Efe
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kimse görünmüyordu. Kulaklarına, 
epey ilerideki kurumuş dere yatağının 
yamacında iki öküzüyle çift süren 
yaşlı adamın öküzlere ‘Hohh, dehhh’ 
diyen sesi geliyordu.
Bitmek bilmeyen savaşlar ve sefer-
berlikler, Anadolu’daki diğer köyler 
gibi Nalınlar’ı da ıssıza çevirmiş, genç 
nüfusu öğüterek ocakları yakıp kül 
etmişti. Dönen birkaç genç de ek-
meklerini aramak için Bursa yolunu 
tutmuştu.
Domatesten yumurtadan ümitlerini 
kesip, yol kenarındaki çaltıların içinde 
olgunlaşıp ballanmış ahududulara 
yumuldular. Bu sıcakta mayhoş tadı 
serinletici geldi. Elleri, dudakları ve 
bıyıkları ahudududan mor bir renk 
almıştı. Arada sırada dikenler batsa 
da aldırmadılar. Tek kelime etmeden 
yiyorlardı ki, çaltının içinde hışırtılar 
duyup duraladılar. Yılan da olabilirdi, 
başka bir hayvan da. Celalettin Efe 
ayağıyla dikenleri aralayınca kaçmaya 
hazırlanan bir kekliği fark edip tüfe-
ğine davranınca Şaban Çavuş bileğine 
yapışıp azarladı.
-Napıyorsun kuzim, sırası mıdır şim-
di?
 Efe, Şaban Çavuş’a dönüp onu dudak-
ları mora boyanmış görünce kahkaha-
yı koyuverdi. 
-Ulan Arnavut, şeher garıları gibi ol-
muşsun. Şu dudaklara… 
Sözünü tamamlayamadı. Silahlar peş-
peşe patladı.
Kulak kesildiler. Silah sesleri Kapıkaya 
tarafından geliyordu. Önce tek tük, ar-
dından sağanak şeklinde. Köye doğru 
bir koşu tutturup adamlarının yanına 
vardılar.
Efe, Çavuşa seslendi.
-Ne yapacaz Arnavut Şaban?
Şaban düşünceli düşünceli kafasını 
kaşıdı.
-U be deti kos.
-O ne goca Arnavut?
-Deniz yoğurt oldu be kuzim. 
Celalettin Efe söyleneni yine anlama-
dı. Şaban Çavuş devam etti. 
-Herkes davransın, hazırlasın çanakla-
rını. Hayden buyrun yoğurda.
Sonra Efe’ye bakıp gülerek ekledi. 
 - Fol me ti, fol me murin.
Efe, boş gözlerle kendisine bakınca 
kızdı.
-Ne söylesem anlamazsın be more. Ha 
sana söylemek, ha duvara söylemek. 
Yoktur farkı…

Atlarına atlayıp Erenler yolunu tut-
tular. Silah sesleri daha da artmıştı. 
Şaban Çavuş, yanındakine bağırdı.
-Silah hep bir yöne doğru atılır. Karşı-
lık verilmez sanki. Dinleyin bakın…
Kulak kesildiler Çavuş’un söyledikleri 
doğru gibiydi. Sesler, şimdi de azalma-
ya başlamıştı. Erenler çatrağına yak-
laştıklarında en önde gösterişli atının 
üstünde, gök mavisi giysisiyle bir Yu-
nan zabiti ve arkasında yarısı atlı yarı-
sı piyade iki yüze yakın Yunan askeri 
sökün etti. Aralarında üçyüz adımdan 
fazla bir mesafe vardı. Şaban Çavuş’un 
el hareketiyle milisler, çalılıklarla kaplı 
dere boyuna indiler. Bu kadar kalaba-
lık düşmana karşı yapılacak en iyi iş 
gizlenip kuvveti muhafaza etmekti. 

Gizlendikleri yerden düşmanın Orha-
neli yönüne doğru, hızlı biçimde iler-
lediğini gördüler. Şaban Çavuş, yere 
tükürerek konuştu.
-Bu gidiş iyi gidiş değil Efe. Yunan 
soluğu Adırnaz tarafında alır artık.
-Bekleyecez mi bu çukurda? Vuruşma-
yacak mıyız?
Şaban Çavuş acı acı gülerek kolunu 
Efe’ye uzatıp konuştu.
- Hip ketu e shih Stambollin.
Bu kez Efe kızdı.
-Ne deye ikide bir Arnavutca lakırdı 
edersin. Türkçenin suyu mu çıktı?
Şaban öfkeyle bağırdı.
-Dirseğime çık da İstanbul’a bak de-
rim sana anlamazsın be Yörük kuzim. 

Sadettin Efe'nin kızı, babasının fotoğrafı ve Süleyman Işık

Sadettin Efe'nin mezarı
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Görülür mü buradan İstanbul?
-Ne İsdambol’u ya?
-Bırak şimdi, senin dediğin olacak iş 
değil. Allah vere Koçu’ya gidenler de 
senin gibi düşünüp yerlerinden kımıl-
damasalar bari. He kuzim…
-Peki ne yapacaz?
-Sen Kurmay Haydar’a git. Takviye 
iste. Biz de Koçu’dakilerle birleşip 
takibe geçelim.
Yunan birlikleri büklüm büklüm giden 
yollarda bir kaybolup bir görünü-
yorlardı. Hep beraber hareket ettiler. 
Celalettin Efe Göktepe üzerinden yola 
çıkarken diğerleri Yörükler sırtına 
doğru vurdular.
Yüzbaşı Hüseyin olayı
Celalettin Efe, Dağakça’ya vardığında 
kimseyi bulamadı. Köyün üst tarafın-
daki mağaralara yöneldi. Oradan ses-
ler geliyordu. Kayalıkların altındaki 
düzlükte başta Yüzbaşı olmak üzere 
herkesin içtima vaziyetinde kıpırtısız 
durduğunu görünce hareketleri ya-
vaşladı. Kenardaki askerlerin yanına 
ilişti.
Kurmay Haydar, içtimadakilerin karşı-
sında elleri arkasında bir ileri bir geri 
adımlıyordu. Öfkesinden kudurmuş 
gibiydi. Yerinde duramıyordu. Birden 
yan dönüp haykırdı.
-Nasıl yaparsınız nasıl? Düşman, elini 
kolunu sallaya sallaya nasıl geçer?
Yüzbaşı Hüseyin’in yumuşak sesi belli 
belirsiz duyuldu.
-Kumandanım müsaade buyurulursa 
anlatayım, düşman…
-Neyi anlatacaksın Yüzbaşı? Düşma-
nın geçişine kımıltısız refakat ettiğini 
mi?
-Karşı koyacak gücümüz yoktu Ku-
mandanım…
Herkes put kesilmişti. Komutanı hiç 
böyle görmemişlerdi. Burnundan 
soluyarak konuştu.
-Mitralyöz nerede?
Yüzbaşı kekeledi.
-Ka.. Kapı.. kaya.. kayada kal…
Kurmay Haydar Yüzbaşı’nın üstüne 
üstüne yürüdü. 
-Sen ne korkak adamsın!
-(…)
Hırsını alamayıp zıvanadan çıkmış 
halde kükredi.
-Senin gibi bir korkaktan vatana mille-
te hayır gelmez 
Birden arkada tuttuğu tabancasını 
şimşek gibi uzatarak tetiğe bastı. Bir 

cinnet anıydı. Alnından tek kurşunla 
vurulan Yüzbaşı Hüseyin, olduğu yere 
kanlar içinde yığıldı. Oradakiler şaş-
kınlık ve korkudan dondular.
Kurmay Haydar, kaşıyla işaret edip 
Yüzbaşı’nın cansız bedenini iki asker-
le uzaklaştırdıktan sonra Gürcü İsma-
il’e seslendi.
-Osman’ı, adamlarını al, yetmezse 
yirmi adam daha kat yanına. Git Kapı-
kaya’yı tut. 
Sonra Sadettin Efe’yi çağırdı yanına.
-Arnavut’la adamlarından haber var 
mı?
Sadettin başıyla ‘Cık’ etti. Demin ya-
şanan olaydan dolayı donup kalmış 
olan Celalettin Efe ikircikli adımlarla 
öne çıktı. Korkudan yüreği küt küt 
atıyordu.
-Yüzbaşı bizi ikiye ayırıp Koçu girişine 
ve Nalınlar’a yolladıydı. Düşman Kapı-
gaya’yı yarıp Erenler’den görününce 
Şaban Çavuş vaziyeti haber vermek 
için beni size saldı. Kendisiylen adam-
ları Yörükler’e doğru Yonan’ın peşine 
düşdüler.
-Düşman kaç kişi?
-İki yüzü aşgın. 
Kurmay Haydar biraz kendine gelmiş, 
öfkesi yatışmış gibiydi. İçini pişmanlık 
kapladı. İki yüz donanımlı askere kar-
şı Yüzbaşı ne yapabilirdi? Hem sonra 
eğilen baş kesilmezdi. Kırk yılda bir 
de olsa damarı tutuyor, gözü hiçbir 
şeyi görmüyordu. Bugün de kendini 
tutamamıştı. Neyse, olan olmuştu. 
Elini Sadettin Efe’nin omzuna koyarak 
konuştu.
-Efe sen buradaki adamları topla, 
kestirmeden Osmaniye üzerinden 
Çöreler’e vur. Eğer Yunan Beyce’ye 
değil de Orhan-ı Kebir’e yönelirse Ku-
sumlar yolundan ilerleyip önünü kes.
-Tamam Gumandan.

-İzzet Efe’yle Kabakçı Çardı’dan hareket 
ettiler, Yunan öncülerini karşılayacak-
lar. Biz de Kapıkaya’yı tutup Yunan’ın 
takviye yolunu kapatacağız.
Sadettin Efe, sesini yükselterek bağırdı.
-Merak itme Gumandan. Biz Gabak-
cı’ynan düşmanı Adırnaz ovasında yir 
bitiririz.
Yüzlere bir umut, gülümseme yayıldı. 
Deminki hazin olay sanki unutulmuş-
tu. Kurmay Haydar ‘Allah muvaffak 
etsin’ diyerek atını mahmuzladı. 
Bembeyaz atının üstünde iri gövdesi, 
esmer teni, gür bıyıklarıyla yüz yıllık 
meşe ağaçlarının arasından yitip gitti.
Yunan ileri harekatı
Evet, Kapıkaya düşman tarafından 
aşılmış olsa da ilk raund Türklerindi. 
Düşman, Adırnaz ovasında ölüler 
bırakarak Letafet üzerinden Kirmastı 
tarafına kaçmıştı.
Gürcü İsmail ise adamlarıyla Haydar 
beyin talimatı üzerine Kapıkaya’yı 
tutmuş, Yüzbaşı Hüseyin’in tek kurşun 
atmadan terkettiği mitralyözü bulup 
Yunan artçı kuvvetlerine Kapıka-
ya’dan adım attırmamıştı. Yunanlılar 
geride iki mitralyöz, yirmi otomatik 
tüfekle on altı ölü bırakmışlardı.
Lakin bu sevinç kısa sürdü. Kapıkaya 
yolunun pek de öyle korktukları gibi 
sağlam olmadığını fark eden Yunan-
lıların iştahı arttı. Bir yandan Uşak 
üzerinden Afyon cenahına, bir yandan 
Mezit Boğazı’nı aşarak Eskişehir ge-
risine asker yığarken diğer yandan 
da Orhaneli üzerinden Tavşanlı’ya, 
Kütahya’ya yürüyerek Türkleri her ce-
nahtan savaşa mecbur etmek istediler.
Bu planı fark eden Batı Cephesi Ko-
mutanı Albay İsmet Bey, Dağ Müfre-
zesi’nin Kütahya’ya giden yolu kapat-
ması için telgrafla emir üstüne emir 
yağdırıyordu.

Yüzbaşının vurulduğu yer. Dağakça Köyü
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Bu kez Dağ Müfrezesi’nin karşısında 
iki yüz yerine on dört bini aşkın asker, 
onlarca top, yüzlerce mitralyöz vardı. 
Çongara ve Hüseyinalanı tarafından 
yapılan yoklama maksatlı top atışları,  
Şeytanbudaklar’dan Epçeler’e kadar 
geniş bölgeyi kasıp kavuruyor, top 
mermilerinin düştüğü yerlerde çukur-
lar oluşuyordu.
Yeterli karşılık görmeyince askerleri 
ve ölüm makinalarıyla daha bir yak-
laştılar. Önce mevzileri saatlerce topla 
dövüyorlar, sonra taarruz ediyorlardı. 
O kadar çoktular ki, Kurmay Haydar, 
Şeytanbudaklar sırtından baktığında 
karınca gibi kaynayan haki ve mavi 
renkli düşman üniformalarını görü-
yor, işlerinin bu kez bitik olduğunu 
hissediyordu.
Böylesine kalabalık ve azgın bir sü-
rüyü durdurmak imkânsızdı. Fakat 
Batı Cephesi’nden gelen emir kesindi: 
‘Orduya 4-5 gün kazandırılacak, düş-
manın yürüyüşü yavaşlatılacak’tı. İyi 
de hepsi hepsi 500 civarı adamla mı 
başarılacaktı bu iş? Üstelik top desen 
sadece bir çakaralmaz, makinalı tüfek 
desen üç-beş. Bunlarla mı?
Adamlarını belli aralarla dere içlerine, 
yolların yakınındaki tümseklere, vadi-
lere sırtlara çete düzeni yerleştirmişti. 
Tüm bu eşitsizliğe karşın Yunan iler-
leyişi başlangıçta sert kayaya çarpmış, 
yavaşlatılmıştı. Ummadıkları anda 
sağdan soldan atılan ve nişan alın-
dığı için hedefini bulan kurşunlarla 
düşmanın yürüyüş kolu sarsılıyordu. 
Buna karşın Yunan birlikleri, gö-
rünmeyen milislere karşı pek isabet 
kaydedemiyordu. Yine de topların 
gümbürtüsü, silah şakırtıları, taşa 
değen kurşunların çıkardığı vınlama-
lar, tekbir sesleri, çığlıklar, ‘Allah Allah’ 
nidaları vadilerde yankılanıyordu. 
Birinci günün sonunda ilk şehitler de 

verilmeye başlandı. Bunca düşman 
ölüsüne karşı verilen üç şehit ve Da-
ğakça’nın karşısında mıhlanıp kalmış 
düşman… Bu başarı, müfrezenin di-
rencini perçinledi. 
Gece, Keşiş Dağı’nın güney eteklerini 
örttüğünde ortalığa sessizlik çöktü. 
Bugün, bu dağlarda, derelerde ölüm 
kalım savaşı verildiğine, toprağın şa-
rapnellerle alt üst olduğuna inanmak 
bu sessiz gecede çok zordu.
Ağustosböceği sesleri Kurmay Hay-
dar’a ninni gibi geliyordu. İki gündür 
at üstünden hiç inmemiş, ordan oraya 
koşturmuştu. Taa Epçeler’den Seferı-
şıklar’a, Dağakça’dan Erenler’e kadar 
geniş arazide adamlarını yüreklendir-
meye, yönlendirmeye çalışmış, düş-
mana kurşun çalmıştı.
Batı Cephesi’nden peş peşe gelen ve 
aynı minval üzere olan telgraflar artık 
sinirine dokunmaya başlıyordu. Bir 
avuç adamla bunca donanımlı 14 bin 
kişilik Kolorduya direnmeyi emret-
mek insafsızlık, hatta gaddarlıktı ama 
bunu emrettiğine göre Cephe Komu-
tanı da çaresiz olmalıydı. 
Bir rüya…
Bunları düşünürken yorgunluk ve 
uykusuzluğa yenildi. Gözleri ağır ağır 
kapandı. Hayvan boğazlar gibi çıkan 
meşhur horultusu yakın mevzideki 
milislere kadar ulaşıyordu.
Rüyasında sisler arasında bir Yunan 
Generali’ni gördü. Adam durmadan 
gülümsüyordu. Sertçe ‘Kimsin sen?’ 
diye bağırdı, sesine yanıt alamadı, 
General kendisine doğru yürümeyi 
sürdürdü. Tam bir adım kalmıştı ki, 
yukarıdan kanını donduran bir ses 
duydu. ‘Bu, General Plastras’ diyordu. 
Gözlerini ovuşturunca biraz önce 
karşısında sırıtarak duran Generalin 
bir anda yok olduğunu görüp yeniden 

sesin geldiği yere başını kaldırdı. Ses 
daha bir belirginleşti. ‘Sen onu yene-
ceksin oğul, muzaffer olacaksın’. Bir-
kaç kez duyduğu sesin sahibi ihtiyara 
dikkatli bakınca Yemen’de şehit düşen 
babası olduğunu fark etti. Bir şeyler 
söylemek istedi fakat sesi çıkmadı. 
Babası göründüğü gibi beyaz sisler 
ardında yok oluverdi.
Haydar Bey uykusundan fırladığında 
terden sırılsıklamdı. İçinden Elham 
okudu. Sonra babasının rüyada ver-
diği müjdeyi anımsayıp sevindi. Biraz 
ilerisinde uyuyan Edebeyli İzzet Efe’yi 
dürterek uyandırdı. Uykusundan sıç-
rayıp tüfeğini arayan Efe’ye gülümse-
yerek seslendi.
-Yeneceğiz İzzet Efem düşmanı. Bu 
dağlar, yarın Yunan’ı yutacak. Göre-
ceksin.
Uykunun ortasında uyandırılıp bu 
sözlerin söylenmesi İzzet Efe’ye tuhaf 
gelmişti. Yine de ‘İnşallah Gumandan, 
inşallah’ deyip uykuya daldı.
***
Ertesi gün o dağlar pek çok Kuvvacı 
milis ve Yunan’la birlikte Kurmay Hay-
dar’ı da yuttu. Bembeyaz atının üstün-
de oradan oraya koşturup talimat ve 
kurşun yağdıran Haydar Bey, yakınına 
düşen bir top mermisinin şarapneliy-
le göğsünden vuruldu. Atından yere 
düştüğünde en yakınındaki Alakuş 
Ahmet, Kumandanın şarapnelle dağı-
lan göğsünün açılmış kafesinden fırla-
yıp deli gibi atan ve sonra ters dönüp 
toprağa bulanan yüreğini gördü. Hay-
dar beyin parçalanmış bedeninden 
fışkıran kanlar, beyaz atına sıçramış, 
hayvan kızıl kana boyanmıştı. 
Kumandanın ölümüyle sarsılan Dağ 
Müfrezesi, şehit vere vere, adım adım 
çekile çekile düşmanı üç gün oyalaya-
bildi. 
Çok üstün Yunan kuvvetleri, Beyce-
Çardı-Tavşanlı üzerinden Kütahya’ya 
yürüyerek Türk Ordusu’nu önce 
Kütahya, sonra Eskişehir’de yendi. 
Aradan aylar, yıllar geçtiği halde 
Şeytanbudaklar’dan Bağlı’ya, Mürsel-
ler’e kadar birçok köyde köylüler kızıl 
kana boyanmış bembeyaz bir at gör-
düler. Ve o at insanlara bir göründü, 
bir kayboldu.
***
Dağ Müfrezesi’ne…
Size Bursa’yı borçluyuz. Nur içinde 
yatın.

Haydar Beyin mezarı (burada üstünden yol geçmiş)
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İşgal yıllarında Bursa'dan kaçan 
çocukların İstanbul'da barındığı 
okuldan toplu görünüm
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1864 yılında yaklaşık üç asırdır 
Rus çarlığının saldırılarına 
karşı koyan ve bağımsızlıkla-
rını korumaya çalışan Kafkas 

halkları çarlığa teslim oldu. Yüzyıl-
lardır süren savaş, salgın hastalıklar 
ve çarlığın uygulandığı ekonomik 
ambargo da bu sonu çabuklaştırdı. 
Kafkas halklarının devletleşeme-
mesi, bu saldırılara birleşik güç 
olarak karşılık vermelerini engelledi. 
Bağımsızlıklarına çok düşkün olan 
kabileler, aileler kendi örflerine, 
adetlerine uyarak yaşadılar.

Yüzyıllar sonra bağımsızlığını kaza-
nan ve Müslüman devletler arasında 
küçük bir Hıristiyan devletçiği olan 
Gürcistan kendini korumak için çar-
lıkla anlaşma yapar. Rus çarlığı Gür-
cistan’ın hamiliğini üstlenir, 1800’lü 
yılların başında son Gürcü kralı te-
davi olmak için gittiği Petersburg’da 
ölür. Ruslar Gürcü kralın yazdığı va-
siyetname ile topraklarını Rus çarına 
bıraktığını iddia ederek Gürcistan’a el 
koyar. Sadece dağlı kabileler zayıf bir 
direniş gösterir. Gürcü asilleri çoktan 
Çar’ın hâkimiyetini kabul etmişlerdi. 

Ekrem Hayri Peker
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Kurtuluş Savaşı, Güvem Köyü  
Zekeriya Efendi  
ve Eşkiya Davut

Kafkasya’dan gelenler önce Dursunbey taraflarında Kızılöz köyüne 
yerleşirler. Sonra gelip Güvem’e yerleşirler. Güvem bir meyvenin adı-
dır Aslında göç edenler GUYAME derler, gönül, özlem, hasret kokusu 
anlamındadır. Anayurdun hasreti köyün adı olarak konur.
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Böylelikle Kafkasya’nın kuşatılması 
tamamlanır. Rus Çarlığı Karadeniz’in 
kontrolünü eline geçirir. Gürcü’ler 
Kafkasya halklarına saldıran Çar’ın 
askerlerine yardım ederler. Müslü-
man Gürcüler yavaş yavaş Anadolu’ya 
göçer.  Kafkasya’da Rus Çarlığındaki 
serflik sistemi yoktu. Yani toprağı iş-
leyen köylünün bir beyin kölesi oldu-
ğu, onun iznini almadan köyünü terk 
edemediği sistemdir bu. Bu yüzden 
kölelikten kaçan bir kısım Rus Kafkas 
halklarına sığınıyordu.
  Çarlık yenilen Kafkas halklarının 
önüne üç seçenek koydu:
*Serfliği kabul etmek
*Sibirya’ya sürülmek
*Osmanlı ülkesine göç etmek
*Çarlık ve Osmanlı imparatorluğu 
anlaşmıştı. Çar asi tebaa istemiyordu. 
Osmanlı'nın da yeni nüfusa ihtiyacı 
vardı. Üstelik Kafkasya halkları 
Müslümandı. Halife kollarını açmış 
onları mutlu bir gelecek bekliyordu..
***
Kafkasya’dan gelenler önce Dursun-
bey taraflarında Kızılöz köyüne yerle-
şirler. Sonra gelip Güvem’e yerleşirler. 
Güvem bir meyvenin adıdır. Aslında 
göç edenler GUYAME derler, gönül, 
özlem, hasret kokusu anlamındadır. 
Anayurdun hasreti köyün adı olarak 
konur. Anayurdun kokusunun en 
iyi hissedildiği yer demek sanırım 
daha doğru olacak. Köye yerleşenler 
çok becerikli insanlarmış. Eldeki kıt 
imkânlarla ormanda tarla açıp evler 
yaparlar, hayvan yetiştirirler. Su geti-
rip, çeşme yaparlar. İbadet etmek için 
cami yaparlar.
Dağa yerleşen Adigeler Güvem’e ya-
kın iki köy ve bir mezra kurarlar. Ab-
zah kökenlileri Karadeniz kıyısındaki 
liman kentinin adını yeni köylerine 
verirler;  Soğucak derler. Şapsığ 
kökenli aileler Mahmudiye köyünü ve 
Karanlık Dere mezrasını kurarlar.
Köye yerleşenler Kuzey Kafkasya’da-
ki özerk Adıgey Cumhuriyeti’nin 
başkenti Maykop yakınlarından göç 
etmişlerdi. Yüz otuz-yüz kırk sene 
sonra aile adlarından oradaki akra-
balarını gidip bulanlar oldu. Ömer 
dedemizin iki erkek ve iki kız evladı 
olur. Erkek evlatlarının adı Zekeriya 
ve Haşim’dir. Zekeriya dede 1880’de 
doğar. Haşim ve Zekeriya dedelerim 

Eskişehir’de rüştiyede okurlar. O za-
man eğitimde Eskişehir daha öndedir. 
Zekeriya Efendi köyün bir nevi reisi, 
önderiydi. Uzun boylu şövalye yü-
rekli; gözünü budaktan sakınmayan 
biridir. 1919’dan sonra imparator-
lukta düzen kalmamıştır, hükümet 
otoritesini yitirmiş. Ankara’yı merkez 
tutan direnişçilerle İstanbul hükü-
meti arasında kıyasıya bir mücadele 
başlamıştır. Zekeriya Efendi Ankara 
hükümetini destekler.  
Osmanlı’nın emekli jandarma binba-
şısı Anzavur lakaplı Ahmet Bey;  paşa 
yapılır. Görevi Güney Marmara’daki 
direnişi kırmak bölgeyi İstanbul’a 
bağlamaktır. Emrine verilen subay 
ve askere ilaveten İngiliz altınlarıyla 
da takviye edilir. Bir gemiyle Bandır-
ma’ya getirilen Anzavur Ahmet Paşa 
bölgeden çoğu Çerkes birçok gönüllü 
toplar. Çanakkale’yi kontrol altına alır. 
Kuvvetlerinin bir kısmı Balıkesir’e 
yönelirken kendisi Manyas üzerinden 
Bursa’ya ilerler. Mustafakemalpaşa’ya 
gelir.
Çerkezlerde iki türlü akrabalık vardır, 
yakın akrabalığın dışında soy-klan-a-
şiret akrabalığı vardır. Anzavur Ah-
met Beyin bölgeye ilk geldiğinde ya-
nında fazla bir kuvvet yoktur. Yanında 
kalabalık bir gurupla Güvem’e gelir. 
Ahmet Bey köyümüzde soy akrabası 
Ramazan Aksoy’un evinde bir-iki 
korumasıyla kalır. Adamları köyün 
dışında konaklar. Buradan Turfal 
dağına doğru giderler. Konaklama 
yeri olarak Serçe Ören ve Yayla Çayırı 
köylerini seçerler. Yayla Çayırı Köyün-
den batıya, Balıkesir istikametine; 

Balıkesir –Susurluk şosesine doğru 
giderler. Geçtikleri yerlerde Padişah 
lehine, Kuvayı Milliye aleyhine pro-
paganda yaparlar, taraftar toplarlar. 
Sonra Susurluk ilçesinin Demirkapı 
Köyü yakınlarında Balıkesir-Susurluk 
şosesine hâkim bir tepeye yerleşirler. 
İsyancıların propaganda timleri De-
reli köyüne de uğrar. Köylüye “mem-
leket ve din elden gidiyor” diye pro-
paganda yaparlar. Anne tarafından 
akrabamız İshak (Cankol)dedemiz o 
zaman 16 yaşındadır. Propagandadan 
etkilenir. Babasının, ağabeylerinin 
haberi olmadan bulduğu ağızdan 
dolma bir tüfekle propaganda için 
gelenlere katılır. Anzavur’un kuv-
vetleri Demirkapıköyü tepelerinde 
üstlenirler. Şosenin öbür tarafında 
Çerkez Ethem Bey'in öncü kuvvetleri 
mevzidedir. Aznavur’un kuvvetlerinin 
elinde bir-iki top vardır. Buradan top 
atışı yaparlar. Çerkez Ethem’in kuv-
vetleri karşılık verince Anzavur’un 
kuvvetleri geri çekilir. Dönüşte Yayla 
Çayırı köyündeki Hacı Emin Ağa on-
ları doyurur. Bölgede yıllar sonra bu 
olay konuşulur; Hacı o kadar insana 
nasıl sofra çıkardı, nasıl doyurdu 
diye. Anzavur’un kuvvetleri dağılır 
gider. Anzavur, Kirmasti üzerinden 
Biga taraflarına çekilir. İshak dedemiz 
Dereli köyüne döner, hiç bir şey olma-
mış gibi tüfeği yerine koyar. Anzavur 
Ahmet Bey, İstanbul’a döner.
İshak Cankol daha sonra askere alı-
nır, çavuş rütbesine yükselir. Doğu 
Cephesinde Kürt isyanlarının bastırıl-
masında yer alır. Bulunduğu müfreze 
daha sonra Musul ve Kerkük yöresini 
kurtarmaya giden Özdemir Bey’in 
birliklere katılır. Musul ve Kerkük’te 
İngiliz birlikleriyle çarpışırlar. İshak 
Çavuş çocuklarına şunları anlatmıştı; 
“Birliğimiz 800 kişiydi. Kürt isyan-
cılarla çarpıştıktan sonra El-cezire 
bölgesine gittik, İngilizlerle çarpıştık. 
İngiliz tayyareleri bize çok zayiat 
verdirdi. Tepemizden ince mızrak gibi 
demir çubuklar atarlardı. Bu çubuklar 
bizi delip geçerdi. Tayyarelerin sesini 
duyduğumuzda söğüt ağaçlarının altı-
na girerdik.  Atlarımızın altına sakla-
nırdık. Geri çekildiğimizde birliğimiz 
80 kişiye düşmüştü”. Döndüğünde 
parmaklarının bir kısmı iş görmüyor-
du. Devletten hiçbir talepte bulunma-
dı. Balıkesir’in Kepsut İlçesine bağlı 
Dereli köyündeki aile mezarlığında 
vatana karşı görevini yapmanın huzu-
ruyla yatmaktadır.
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Anzavur Ahmet Bey, üç ay sonra daha 
güçlü olarak bölgeye geri döner. Biga 
yöresinde ayaklanan Pomakların 
başına geçer. Yanında çok miktar-
da İstanbul yanlısı subaylar ve bol 
miktarda İngiliz altını vardır. Çok 
miktarda top ve makineli tüfekle de 
takviye edilmiştir. İsyanın temelinde 
Kaymakam Hamdi Beyin ve diğer 
Kuvvayı Milliyecilerin milli müda-
fa için topladıkları müfrezelerin 
masraflarını halktan toplaması yatar. 
İsyanın temelini Pomak köylüler 
oluşturur. Bölgedeki birliklerdeki 
askerlerin çoğu da Pomaktır. Bu 
askerler ya isyancılara katılır veya 
direnmeyip kaçarlar. Anzavur Mus-
tafakemalpaşa’ya gelir ve belediye 
binasından halka hitap eder:
  “Bir elimde ferman, bir elimde 
Kur’an, göğsümde iman gelin bana 
katılın. Kendi atıyla gelene şu kadar 
altın maaş, yaya gelene şu kadar 
altın maaş verilecek” der. Çevreden 
az sayıda katılım olur. Sonrasında 

Ethem Beyin kuvvetleri yetişip, Ah-
met Paşa’nın kuvvetlerini dağıtır. 
Kuvayı Seyyare Mustafakemalpaşa’ya 
girdiğinde köprübaşına kurulan üç 
darağacında üç Milli Mücadele yanlısı 
asılmak üzeredir. Olayı öğrenen Et-
hem Bey’in abisi Tevfik Bey, asılmak 
üzere olan insanların ellerini çözdü-
rür (içlerinden birini tanımaktadır) 
ve asmak isteyenleri onlara astırır.
Ayaklanma basıldıktan sonra Yarbay 
Kasap Osman’ın mahkemesi kurulur. 
Osman Bey Ulubat Gölü kenarındaki 
Dorak köyünde iki katlı bir evde 
karargâh kurmuş. Aznavur’a destek 
veren kim varsa yargılar. Birçok insan 
suçlu-suçsuz asılır. Aznavurun isteği 
üzerine ona yemek yapan kadının 
kocası da asılanlar arasındadır.
Zekeriya Efendi de bu mahkemeye 
sevk edilir. Eşkıya Davut yandaşlarına 
ihbar mektubu yazdırmıştır. Güvem 
köyünden on kişi jandarmalar tara-
fından alınıp Osman Bey’in karar-
gâhına teslim edilir. Zekeriya Efendi 

dışındaki köylüler değil misafir ağır-
lamak kendi karınlarını zor doyuran 
insanlardır. Köylüler sırayla falakaya 
yatırılıp sorgulanır. Hangi eşkıyayı 
ağırladın, ne verdin diye  bayıltana 
kadar dayak atılır.
 Zekeriya Efendi böyle sorgu olmaz, 
ben yazılı ifade vermek istiyorum 
der. Jandarma kulak asmaz. Zekeriya 
Efendi ısrar eder, direnir. Bir jandar-
ma Zekeriya Efendi’nin karnına, kal-
çasına birkaç kez süngüsünü batırır. 
Jandarmalarla Zekeriya Efendi arasın-
da kavga başlar. Israrları sonucunda 
jandarmalar Osman Bey'e size yazılı 
ifade vermek isteyen bir köylü var 
derler. Osman Bey verin bir kâğıt ka-
lem der. Sonunda yazdığı ifade Osman 
Bey’e iletilir. İfadesinde “Eşkıya geli-
yor köylüyü sıkıştırıyor. Ekmek, katık, 
para alıyor. Sonra Jandarma geliyor 
oda köylüyü sıkıştırıyor, darp ediyor, 
asıyor. Böyle mücadele netice vermez. 
Köylüler zor durumda” diye yazar. 
Osman Bey yazıdan ve söz konusu ifa-
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deden farklı bir insanla karşılaştığını 
anlar. Hemen yanına çağırır. Zekeriya 
Efendi; “Teşkilatlanmadan eşkıya ve 
isyancılarla mücadele edilemeyeceği-
ni söyler.” söyledi. Bu arada paçasın-
dan sızan kanı Osman Bey fark eder. 
“Ne oldu diye sorar?” Osman Bey onu 
dinler. Tedavi ettirir. (Dayım dedeme 
banyo yaparken yardım ederdim, bu 
izleri gördüm demişti). Memleketin-
de Zekeriya Efendi’yi misafir eder. 
Sabaha kadar memleketin durumu 
üzerine konuşurlar. Osman Bey ve 
Zekeriya Efendi arasındaki dostluk 
Osman Bey asılana kadar sürer.
 Zekeriya Efendi’nin daha önceden 
gayri resmi olarak Kuvvayı Seyya-
re’yle, İstanbul Karakol Cemiyeti’yle 
bir alakası vardır. Yaptığı faaliyetleri 
perdelemesi için kendisine İstan-
bul’dan 1919 yılında gönderilmiş 
gezici imam olduğuna dair bir belge 
verilmiştir.  Zekeriya Efendi Osman 
Bey'den silah ister. Osman Bey “Bu 
konu beni aşar" der. Sonra beraber-
ce Bursa, Eskişehir veya Ankara’ya 
giderler. Yetkililerle görüşürler. 
Kendisine Kuvvayı Milliye adına Ba-
lıkesir, Bursa ve Kütahya’da geçerli 
bir yetki belgesi alır. Osman Bey’de 
Zekeriya Efendiye bir İngiliz Filintası 
hediye eder. Bu filinta ve yanında 
başka bir filinta yıllar sonra Haşim 
Hoca’nın yıkılan evinin bir köşesinde 
paslanmış. Zekeriya Efendi Ankara’ya 
birkaç defa gider. Ankara’nın başkent 
olduğunu duyunca yakınlarına “Bu 
taşlık kasaba bu milletin çok parasını 
yer” demiştir.
Zekeriya Efendi serbest bırakılır. 
Verilen yetki belgesi tüm resmi gö-
revlilerin ona yardımcı olmasını ve 
istediği silah, mermi ve malzemeyi 
vermesini emreder. Zekeriya Efendi 
bu belgeyle Mustafakemalpaşa (o 
zamanki adı Kirmasti) Kaymakam-
lığına gider. Jandarmadan tüfek ve 
mermi alır.   
Zekeriya Efendi ve köydeki yaşlıların 
ifadesine göre bölgede Kuvayı Milliye 
çalışanlarının başında Manavoğlu 
Nevres Bey geliyordu. Askerlik şu-
besinde görevli ve Bursa’da Redd-i 
İlhak Cemiyeti’ni kuranlar arasında 
yer alan Binbaşı Manavoğlu Nevres 
Bey’le de bağlantısı vardır. Nevres 
Bey sık sık Zekeriya Efendi’yle gö-
rüşmeye gelir. Kaçamak ve Çerkes 
Tavuğu ile ağırlanırdı. Kurtuluş Sa-
vaşı’ndan sonra da sık sık köye gelip 

Zekeriya Efendi ile görüşür. Nevres 
Bey’in izini aradım bulamadım. Ama 
bir tesadüf oldu ve Manavoğlu Nev-
res Bey’in Bursa’nın işgali üzerine 
yazdığı kitabı buldum. “Merkadi Os-
man’da Yunan Süngüsü”                                                         
Eşkıya Kara Davut
Dönemin en meşhur eşkıyası Sü-
nüklü (Sünlük köyünden) Davut’tur. 
Kara Davut diye bilinir. Yunanlı 
işgalcilerle işbirliği yapan Davut 
yörenin astığı astık, kestiği kestik 
derebeyidir. İstediği yeri basar, 
istediğini dağa kaldırır. Kendisi-
ne Çerkez denilse de aslı yoktur. 
Çerkezce biliyordu. Sadece çetesinde 
birkaç Çerkez vardır.
Davut’la işbirliği yapan Yıldız Köyün-
den İzzet adında bir eşkıya vardır. 
Onun baş adamı Zekeriya Efendi 
Davut’u tanımıyordu. Bir gün tanıdığı 
Gulalako (ikircikli, kararsız) lakaplı 
İzzet diye bir adamın bulunduğu 
dört kişi ( Davut, İzzet, Döllük 
köyünden Neçhak Recep ve Recep 
adında diğer bir eşkıya)köye geçiyor-
duk, misafir geldik diye mola verirler. 
Köy korucusu Ethem, bunları alıp 
Zekeriya Efendi’nin evine getirir. 
Eşkıyalar Yıldız üzerinden Susurluk 
tarafına gideceklerdir. Atlarından 
inip bahçeye girerler. Zekeriya Efendi 
ikindi namazını kılmak için abdest 
almaktadır. Zekeriya Efendi istifini 
bozmadan abdest almaya devam 
eder. Korucuya misafir odasına alma-
sı için başıyla işaret eder.
Davut ve adamları içeri girerler, 
Zekeriya Efendi’nin ilgisizliği onları 
sinirlendirir. Misafirler yatak-yor-
ganları yerdeki halıların üzerine 
atmışlar ve kendilerine ikram edi-
len kahveyi reddetmişler. Zekeriya 

Efendinin odaya girmesiyle üç eşkıya 
odadan çıkarlar.  Sonrada evi terk 
edip atlarına binerler. Atlarına binip 
ileri-geri giderek gövde gösterisi ya-
parlar. Geride sadece Neçhak Recep 
kalır. Zekeriya Efendi sorar; “ne isti-
yorsunuz” diye. Recep havadan-su-
dan konuşmaya çalışarak ortamı 
yumuşatmaya çalışır. Arkadaşlarının 
/Davut’un çok cesur insanlar olduk-
larını söyler. Zekeriya Efendi’nin il-
gisizliğinin onları incittiğini söyleye-
rek, konuyu mermi istemeye getirir. 
“Haşlak kaldık, mermimiz yok, birkaç 
bağ mermi versene” der. Eşkıyalar da 
her an ateş açılabilir, hedef olmaya-
lım diye ileri geri gitmektedirler. Bu 
sırada Davut dışarıdan bağırmaya 
başlar; “Vur onu, vursana”. Zekeriya 
Efendi Recep’e “Bağıran köpeği alıp 
hemen köyü terk edin, yoksa hepinizi 
ebediyen sustururum” deyip Neç-
hak Recep’i kovar. Bahçeden çıkan 
Recep’e arkadaşları “Niye vurmadın, 
niye vurmadın” diye sorarlar. Neçhak 
Recep ne cevap verdi bilinmez ama 
köyü hızlı bir şekilde terk ederler.
 Davut bu olaydan işi büyütür. 
Yanına çok sayıda adam toplayarak 
çetesini güçlendirir. Bölgenin 
neredeyse tek hâkimi olur. Sonra 
adamlarından biriyle Zekeriya 
Efendi’ye bir mektup gönderir. 
Mektubunda “Bizim mesleğimiz, 
işimiz adam öldürmek, bizimle zıt 
gidenler bu bölgede yaşayamaz. 
Hesabını görürüz” der. Zekeriya 
mektubu hemen okur, arkasını 
çevirip şunları yazıp aynı adamla 
geri iade eder; “Benim silahım keçi 
boku atmıyor, hesap görebileceksen 
varım. İstediğin yerde vuruşalım, 
hodri meydan”
Zekeriya Efendi Davut’u sürekli 
uyarır. Yaptıklarından vazgeçmesini 
ister. Davut da Zekeriya Efendi’den 
kendisine katılmasını ister. Devlet ar-
kamızda der. Karşılıklı tehditler gider 
gelir. Zekeriya Efendi sülük Davut’u 
düelloya davet eder, Davut kabul 
eder. Düello yeri Davut’un köyü Sün-
lük ve Güvem Köyü arasındaki Turfal 
Dağında bir tarladır.
 Zekeriya Efendi kararlaştırılan gün 
silahlarını kuşanıp yola çıkar. Bunu 
duyan kardeşi Haşim Hoca aceleden 
eğer bile takmadan bir ata atlar ve 
ona yetişir. Zekeriya Efendi kardeşini 
şiddetle azarlayıp geri gönderir.
Zekeriya Efendi erken gelmiştir. Tar-

Dönemin en meşhur eşkı-
yası Sünüklü (Sünlük köyün-
den) Davut’tur. Kara Davut 
diye bilinir. Yunanlı işgalci-
lerle işbirliği yapan Davut 
yörenin astığı astık, kestiği 
kestik derebeyidir. İstediği 
yeri basar, istediğini dağa 
kaldırır. Kendisine Çerkez 
denilse de aslı yoktur. 
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ladaki armut ağacının altındaki doğal 
siper haline gelmiş çukura girer. Bu 
mevkii özellikle seçmiştir. Buradan 
her tarafı görmek, kontrol etmek 
mümkündür. Davut buluşmaya gel-
mez, adamını gönderir. Bir saat sonra 
adamı Kara Orman köyünden Recep 
tarlaya gelir. Yalnız geldiğine emin 
olan Zekeriya Efendi yerinden çıkıp 
Davul’u sorar. Recep yalnız geldiği-
ni, Davut’un gelmeyeceğini söyler. 
Zekeriya Efendi Davut’un nerede 
olduğunu sorduğunda Davut’un bu 
saatlerde Afyon’daki Sultan Dağın-
da olduğunu söyler. Recep Davut’u 
Zekeriya Efendi’ye över: “Davut iyi 
adamdır, cesur adamdır, arkadaşla-
rına sahip çıkar, o da seninle birlikte 
hareket etmek istiyor” der.  Zekeriya 
Efendi Davut’un adamına “ Söyle ona 
saklanmak için Afyon uzak, yalan 

söylemesin. Davut kadın çarşafı giyip 
dolaşsa daha iyi eder. Git bunları ona 
söyle” der. Davut bundan sonra Gü-
vem’e uğramaz.
Zekeriya Efendi tedbir olsun diye 
yattığı odanın içine yarım metre 
duvar ördürür. Yatarken suikaste 
uğramaya karşı bir tedbir alır.
Savaş biter, yıllar geçer. Kader bir 
gün onları Mustafakemalpaşa’da 
karşı karşıya getirir. Sünlük’lü Davut 
Yunanistan’dan gizlice gelip sakla-
dığı altınları alıp gidermiş. Zekeriya 
Efendi Davut’a, “Kısmetlisin, iste-
seydim seni de öldürürdüm” der. 
Davut, “Esas ben seni öldürecektim, 
Soğucak köyüne cenazeye gitmiştin. 
Dönüşte köy mezarlarına girdin. 
Ölen adamın mezarının başında 
dua ediyordun. Bende mezarlık 
duvarının arkasında sana nişan al-
mıştım ama elim tetiği çekemedim, 
atın yedeğinde yayan köyüne doğru 
yoluna devam ettin. Bundan daha 
fazla kısmet olur mu?” der.

DEMİRCİ AKINCILARI ve  
EŞKIYA DAVUT
Eşkıya Davut, sadece Kirmasti çev-
resinde terör estirmekle kalmadı. 
Kocayayla ve Akdağ’a üslenen Demir-
ci Akıncıları’na karşı düzenledikleri 
harekâta topladığı çetecilerle katıldı. 
Demirci Akıncıları’nın Komutanı İb-
rahim Ethem Akıncı’nın,  6/3/1338 
tarihli raporunda bu bilgiler yer 
alıyor. Davut, topladığı kişilerle en 
ön saflarda saldırmış. 120 kişilik bu 
müfrezenin komutanı Anderya adın-
da bir subaymış. Bu çatışmalarda ikisi 
Davut’un adamı 12 Yunan askeri 14 
kişi, Demirci Akıncıları tarafından 
öldürüldü.
Daha sonra Davut’un içinde bulun-
duğu grup/müfreze 17/3/1338 tari-
hinde bu sefer Kocayayla’da İbrahim 

Ethem Bey’i kuşatırlar. İbrahim Bey 
ve ona bağlı müfreze komutanı Parti 
Pehlivan Ağa kuşatmayı yarar ve da-
ğılan akıncıları toparlar.
İbrahim Ethem Bey’e Eşkıya 
Davut’tan bir mektup gelir. Davut;
“Kaymakam İbrahim Ethem ve Parti 
Pehlivan Ağa’ya;
Vaktiyle Anzavur zamanında siz beni 
çok takip ettiniz. Zaman bu, şimdi 
ben sizi takip ediyorum. Ne yapalım. 
Muharebe böyle olur. Bazen siz, bazen 
biz kazanırız. Sizden bir ricam vardır; 
Bizim Haşim sizde esir imiş. Bende 
sizin birkaç esiriniz vardır. Onun haya-
tını bağışlar, bana gönderirseniz, hem 
size para gönderirim, hem de esirleri-
nizi çıkarırım. Kabadayılıkta bu vardır.  
Hem artık şimdiden sonra benden 
çekinmeyiniz, takipte…”
18 Mart 1338 
Takip Komutanı Çerkez Davut Efe

Mektubu getiren köylü, Haşim’in 
Davut’un yeğeni olduğunu söyler. 
İbrahim Ethem Bey, köylüye;  “Pekâ-
la bu Haşim bizim elimizde sağdır. 
Sen şimdi git, parayı versinler, bizim 

esirleri salıversinler, bizim de Haşim’i 
salıvereceğimizi söyle” der. (Demirci 
Akıncıları, s.209-210)
Büyük Taarruz sonrasında bozulan 
Yunan Ordusu, yerli Rumları da yanı-
na alarak dağınık bir vaziyette liman 
kentlerine doğru hızla çekilmeye 
başlar. İbrahim Ethem Bey’in rapor-
larında yine Eşkıya Davut’u görürüz. 
Eylül 338 tarihli raporda, Kirmastili 
Davut’un ailesi ve eşyasıyla Yunan-
lılardan bir gün önce Bandırma'ya 
kaçtığı ve Kirmasti’nin henüz hiçbir 
müfreze tarafından işgal edilmediği” 
yazılıdır.  (age. S:370). 
9 Eylül tarihli Kıdemli Yüzbaşı Musta-
fa Asım tarafından gönderilen başka 
bir raporda, Sünlüklü Davut‘un iki 
yüz avanesi ile Kırmasti’de olduğu 
yazılıdır.(age. s:374)  Anlaşılan Davut, 
ailesini ve çaldıklarını emniyete al-
dıktan sonra yeni soygunlar için geri 
dönmüş. İbrahim Ethem Bey’in 10 
Eylül 1338 tarihli raporunda “Davut 
Çetesi Belediye Reisi ile birlikte altı 
kişiyi şehit etti” diye yazar. (age, 
s:376)
Kirmasti’de Yunanlılarla çarpışan 
Gürcü Mehmet, bu sırada Balıkesir’de 
bulunan İbrahim Bey’e Susurluk’tan 
gönderdiği mesajla yardım ister:
Karesi’de Akıncı Müfrezeleri Kuman-
danı İbrahim Ethem Bey’e
Mühim ve müstaceldir
Susığırlık’tan

Arnavut Talip ile görüştüğümüzde 
Kirmasti’de mevcut olan efradımın 
Susığırlık’a cemini emir vermiştiniz. 
Hâlbuki bu hain Davut’un vücudu 
Kirmasti’de iken bu gibi hareket doğ-
ru değildir. Mümkün ise şimdi emir 
veriniz. Kirmasti’de toplanan Susığır-
lık kuvvetiyle birleşerek Kirmasti’yi 
gece kendi kuvvetimle abluka edip, 
Susığırlık kuvveti de hücumla onu 
imha etmeye gayret edelim. Zira imha 
edilmedikçe her zaman harekâtımıza 
sekte vereceği şüphesiz olmakla ceva-
bınıza şiddetle makine başında intizar 
eylerim efendim.

 10-11 Eylül 338                                                                                                                         
Gürcü Mehmet

Kirmasti halkı da çektikleri telgrafla 
İbrahim Ethem Bey’den yardım ister. 
Balıkesir’de Mücahit Muhterem İbra-
him Bey’e 

Susığırlık 
Gayet müstaceldir

Büyük Taarruz sonrasında bozulan Yunan Ordusu, yerli Rum-
ları da yanına alarak dağınık bir vaziyette liman kentlerine 
doğru hızla çekilmeye başlar. İbrahim Ethem Bey’in raporla-
rında yine Eşkıya Davut’u görürüz. Eylül 338 tarihli raporda, 
Kirmastili Davut’un ailesi ve eşyasıyla Yunanlılardan bir gün 
önce Bandırma'ya kaçtığı ve Kirmasti’nin henüz hiçbir müfreze 
tarafından işgal edilmediği” yazılıdır.  
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Kirmasti’de Davut Çetesi icra-yi melâ-
nettedir. Zat-ı âlîlerinden yüz kişilik 
bir kuvvet sırf Kirmastiye ihraç olun-
duğu halde merkum Davut’u tenkil ve 
Kirmasti’yi istirdat edebiliriz. Atıfet 
dileriz efendim.

12 Eylül 338

Kirmastı Eşrafından İsmail Hakkı  
Hükümet Tabibi Şerif  
Kirmasti Jandarma Kom. Adem Fehmi

İbrahim Ethem Bey’in 14 Eylül 
1338 tarihinde Garp Cephesi 
Kumandanlığına ve Dahiliye Vekâlet-i 
Celilesine gönderdiği 89/57 numaralı 
harp raporunda, “Kirmasti kasaba-
sı iki saat devam eden şiddetli bir 
müsademeyi müteakip bilâ-hâdise 
istirdat edilmiştir” diye yazar.( Akıncı, 
İbrahim Ethem, Demirci Akıncıları, 
Ankara-2009, s:391)
Davut’tan bir daha haber alınamaz. 
Yunanistan’da ortaya çıkar.
***
14 Eylül’de Sabri Bey komutasında 
30 asker kasabaya geldi ve kasabada 
bir düzen kurdular. Sabri Bey bugün-
kü Atatürk heykelinin olduğu yerde 
halka Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir 
konuşma yaptı. Kemalettin Sami Paşa 
1922 yılı sonlarında kasabaya geldi 
ve karargâhını Demireli köyünde 
kurdu. 
Yunanlılar çekilince halk sevinçten 

beyaz patiskaları kırmızıya boyayıp, 
bayrak dikti. Bütün ev iş yerleri bay-
rakla donatıldı.
Savaştan sonra Soğucak ve Mahmu-
diye gibi bazı köyler etraftaki köylere 
zarar verdikleri gerekçesiyle Balıkesir 
tarafından gelen askerlerce ceza ola-
rak yakılır. Kimse malını- mülkünü 
kurtaramaz. Köy yeniden kurulana 
kadar aylarca çardaklarda, barakalar-
da kalırlar. Zekeriya Efendi Soğucak 
yakılırken haberi olur, köye koşar 
ama çok geç kalmıştır. Gelenler Kir-
masti değil, Balıkesir tarafından gel-
mişlerdir, bu yüzden bir şey yapamaz.  
Savaştan sonra Yarbay Kasap Osman 
Bey’le aralarında ilişki sona erir. 
Aralarında yazışırlar. Osman Bey, 
Zekeriya Efendi’ye “Mustafa Kemal’i 
devirmek istiyorum. 300 subayı 
örgütledik, gerekirse hapishaneden 
mahkûmlar çıkarıp milis kuracağım”. 
Zekeriya Efendi, "Ben cahil bir insa-
nım, anlamam. Ama dikkatli olmak 
gerekir." Hükümet girişimi haber alır. 
Osman Bey ve arkadaşları Bursa’da 
tutuklanıp Ankara’ya gönderilirler. 
Osman Bey, Ankara’da yargılanıp 
idam edilir.
Yıllar sonra Osman Bey’den kalan 
karabinalar paslanmış olarak karde-
şinin yıkılan evinin temelleri arasın-
dan çıkar.
5 Mayıs 1955 tarihinde hakka yürü-
dü..
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Ata Sporları ile  
tarihi şölen
Türk kültürünün en değerli ata sporlarını gelecek nesillere tanıtmak ve 
Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştiri-
len ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, Keles İlçesi Kocayayla’da birbi-
rinden özel etkinlikler ve nefes kesen gösterilere sahne oldu.

Türk kültürünün en özel değerlerin-
den ata sporlarını gelecek nesillere 
tanıtmak ve Türk halklarının gönül 
birlikteliğini güçlendirmek amacıyla 

gerçekleştirilen ‘3. Türk Dünyası Ata Spor-
ları Şenliği’, coşkulu görüntülerle başladı. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, köklü tarihiyle dikkati çeken ata 
sporlarının, Bursa’dan, birlik, beraberlik ve 
dayanışma örneği sunduğunu söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen ve Türk kültürünün özellikli 
sportif değerleri ile kültür ritüellerinin tanı-
tıldığı ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, 
Atatürk Stadyumu Meydanı’nda, coşkulu bir 
programla başladı. Etkinlikler, 21 Temmuz 
Cumartesi ve 22 Temmuz Pazar günleri de 
Keles Kocayayla’da devam etti.

Ata sporları ile görsel şölen
‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nin 
Atatürk Stadyumu Meydanı’nda gerçek-
leştirilen açılış töreni; Bursa Tarihi Mehter 
Takımı’nın marşları, Kılıç Kalkan ile atlı spor 
kulüpleri ve halk dansları ekiplerinin gös-
terileriyle renklendi. Bursalıların yoğun ilgi 
gösterdiği program için Türki Cumhuriyet-
lerden gelen konuklar, yöresel kostümleriyle 
dikkati çekerken, Namık Kemal Halk Dansla-
rı ekibi de özel bir halk dansları gösterisi 
sahneledi. Atlı spor kulüplerinin sunduğu 
cirit, rahvan, binicilik, güreş, kökbörü ve ne-
fes kesen akrobasi şovları ise izleyicilerden 
bol bol alkış aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, istiklal 



46 Bursa Günlüğü

ve istikbal için 1000 yıldır mücadele 
verildiğini belirterek, “Ata sporları 
ile dayanışma, kaynaşma, birlik ve 
beraberliğimizi, Türk dünyasının 
barış ve kardeşliğini destekleme-
yi hedefliyoruz. Selam olsun aynı 
dili konuşanlara, selam olsun aynı 
hamurla yoğrulanlara... Bursa’da bu 
yıl 3.’sünü gerçekleştirdiğimiz ‘Türk 
Dünyası Ata Sporları Şenliği’ ile hem 
Türk halklarının gönül birlikteliğini 
ve kardeşliğini güçlendirmeyi hem de 
ortak Türk kültürünü gelecek nesille-
re aktarmayı hedefliyoruz” dedi.
Başkan Aktaş, medeniyetlerin 
buluşma ve kaynaşma noktası olan 
Anadolu coğrafyasının her adımında 
bir tarihin var olduğunu ifade ederek, 
“Bu topraklar adeta insanlık tarihinin 
en önemli kısmını taşıyor. Biz Doğu 
ile Batı arasındaki en hayati köprü-
yüz. Ülkemizin geleceğe yön verme 
yeteneğinin sırrı burada yatıyor. 
Bugün Anadolu’da, Kafkasya’da, 
Sibirya’da, Orta Doğu’da, İran’da ve 
Balkanlar’da milyonlarca kardeşimiz 
var. Farklı gibi görünse de bizler aynı 
dili konuşan insanlarız. Hamurumuz 
aynı coğrafyada yoğruldu. Dilimizi, 
tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve 
göreneklerimizi, gittiğimiz her yere 
taşıyıp dünyanın ortak değerleri ara-
sına kattık. Bir yandan ortak geçmi-
şimizle uygarlığa katkıda bulunurken 
bir yandan da bizi biz yapan değerler 
etrafında buluşmalarımızı sürdürü-
yoruz. Bu sayede varlığımızı güçlen-
diriyor, cesaretimizi, onurumuzu, 
gururumuzu, şerefimizi, misafirper-
verliğimizi, dürüstlük ve merhameti-
mizi diri tutuyoruz” şeklinde konuştu.

“Kimliğimizin parçası”
Atalardan miras kalan geleneksel 
sporların, aynı zamanda köklü bir 
kültürü de barındırdığını anlatan 
Başkan Aktaş, “Kırgız’ı, Özbek’i, Türk-
men’i, Moğol’u, Afgan’ı, Kazak’ı ve 
Tatar’ı, Bursa Kocayayla’da bir araya 
getiren de bu kültürün yaşatılma gay-
retidir. Ata sporlarımız, ecdadımızın 
yüzlerce yıldır barış ve savaş dönem-
lerinde zinde kalmak için oynadıkları 
oyunlardır. Binlerce yıl öncesinden 
gelen, geleneksel değerlerimiz ve 
spor oyunlarımız, inançlarımızla, örf 
ve adetlerimizle şekillenip, kimliği-
mizin bir parçası oldular. Bu geleneği 
yaşatmak, geleceğe taşımak bizim 
boyun borcumuzdur” açıklamasını 
yaptı.

15 bin kişi ilgiyle izledi.
Türk kültürünün en değerli ata spor-
larını gelecek nesillere tanıtmak ve 
Türk halklarının gönül birlikteliğini 
güçlendirmek amacıyla gerçekleş-
tirilen ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları 
Şenliği’, nefes kesen gösterilere 
imzasını attı. Şenlik, yaklaşık 15 bin 
ziyaretçinin katılımıyla adeta bir 
rekora imza attı.
‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, 
Bursa’da Atatürk Stadyumu Meyda-
nı’nda yapılan açılışın ardından hafta 
sonunda Keles İlçesi Kocayayla’da 
coşkulu görüntülere imza attı. Türk 

kültürünün en önemli değerlerinden 
ata sporları ile kültür ritüellerinin 
tanıtıldığı şenliği, yaklaşık 15 bin 
ziyaretçi yoğun ilgiyle izledi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Ahmet Yıldız ile Büyükşehir Beledi-
yesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan’ın da 
katıldığı şenlikte, kültür ve spor der-
nekleri, yöresel değerleriyle dikkati 
çekti.

Gösteriler nefes kesti
Bursa’nın değerlerini geleceğe taşır-
ken, somut olmayan kültürel mirası 
da gün yüzüne çıkaran Büyükşehir 
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Belediyesi tarafından; TİKA, Bursa 
Valiliği ve Bursa Kültür Turizm Tanıt-
ma Birliği destekleriyle hazırlanan 
‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, 
Türk kültürünün en köklü sporlarını 
bugüne ve geleceğe taşıdı.
Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, 
Azerbaycan ve Türkmenistan’dan sa-
natçı ve sporcular ile Türk coğrafya-
sından yoğun katılımın olduğu şenlik, 
Keles Kocayayla’da birbirinden özel 
sportif gösterilere sahne oldu. Cirit, 
rahvan, binicilik, güreş, kökbörü gibi 
yaklaşık 5000 yıllık ecdat yadigârı 
ata sporları Kocayayla’da tanıtıldı. 
Şenlikte dağ yöresi gelin alma, ipek 
üretimi, ipek halı ve kilim dokuma 
gibi kültürel değerler de tanıtıldı. 
Şenliklerde, geleneksel okçuluk mü-
sabakası, atlı gösteriler, oba alanında 
farklı kültürlere ait tanıtımlar ve 
ritüeller, geleneksel çocuk oyunları ve 

yağlı güreş müsabakaları da yapıldı. 
Yapılan yarışmalarda dereceye giren-
lere ödülleri, şenliğe katılanlara da 
sertifikaları da verildi.
Kocayayla’da 309 sporcu ve 150’nin 
üzerinde sanatçının katıldığı etkinlik-
lerde sanatçıların Türk İslam eserleri-
ne yönelik çalışmaları, mangala-Mas 
Güreşi ve manej alanında binicilik 
eğitimleri de ilgi topladı. Halk dansla-
rı gösterileri, konserler, sanatsal faali-
yetler ve kültürel ritüellerin yer aldığı 
etkinlikte, Kocayayla’ya konumlandı-
rılan yurt çadırları tarihteki 16 büyük 
Türk devletini temsil ederken, Orhun 
Yazıtları’nın bire bir örneklerinde ise 
yazıtların canlı anlatımları yapıldı. 
Osman Gazi’nin otağ kurduğu, Orhan 
Gazi ile Nilüfer Hatun’un düğünle-
rinin yapıldığı, bir cihan devletinin 
temelinin atıldığı Kocayayla, tarihi bir 
şölene mekan oldu.
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Röportaj: İbrahim Büyükfuran
Fotoğraflar: Nilay İlcebay

Anavatanın 
‘vatansız’ Türkleri: 

Kırgızlar
Kırgızistan’dan dün-
yanın çatısı olarak 
bilinen Afganistan 
Pamir’e, oradan Tür-
kistan’a, Türkistan’dan 
Pakistan’a ve son ola-
rak Türkiye’ye uzanan 
bir asırlık sürgün ve 
göç hikayesinin kah-
ramanları Van Ulupa-
mirli Kırgız Türkleri. 
Onlar artık vatansız 
değil, Türk vatandaşı. 
Ancak köylerinden 
çıktıklarında onlara Af-
gan diyen, hatta Japon 
diyen bile var. Köy 
korucusu olarak terör-
le mücadelede sınır 
boylarında namlunun 
ucunda bir hayat sü-
ren 34 yaşındaki Kırgız 
Türkü Ümit Çağlar, 
yaşadıkları kimlik 
çatışmasını şu sözlerle 
özetliyor: “Türkiye’de 
Türk olduğumuzu 
ispatlamak gibi bir 
mecburiyetimiz var.”

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 
Keles Kocayayla’da 
bu yıl üçüncüsü 

düzenlenen Türk Dün-
yası Ata Sporları Şenliği, 
farklı coğrafyalardan 
gelen Türkleri buluşturdu. 
Yüzyıllar boyu savaşta ve barışta 
atı bedeninin bir parçası olarak kul-
lanan Türkler, tüm hünerlerini ustaca 
sergiledi. Kırgız Türklerinin gelenek-
sel oyunu olan Kökbörü’yü sergileyen 
ekibin, sınır ötesinden değil de Van’ın 
Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Köyü’n-
den geldiklerini öğreniyoruz. Onlar 
100 yıl önce Ata yurtlarından sürül-
müş, gittikleri yerlerde baskı ve zulme 
uğramış, 36 yıl önce de kendilerine 
kucak açan Türkiye’ye sığınmışlar. 
Van Ulupamir nüfusuna kayıtlı Kırgız 
Türklerinin hikayesini aynı zamanda 
köy korucusu olan Ulupamir Kökbörü 
Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ümit 
Çağlar’dan dinledik.   
Nasıl oldu da Kırgızistan’dan bura-
lara geldiniz?
Pamir’deki Kırgızlar, 1916’da Ürkün 
denilen olaylarda Kırgızistan’dan Pa-
mir’e sürülen Kırgız Türkleri. Sovyet 
zamanı olduğu için Pamir’e sürül-
melerinin nedeni de Pamir dünyanın 
çatısı olarak tabir ediliyor, çok yüksek 
rakımlı bir yer. Orada yaşamaya mec-
bur bırakılıyorlar. Soğukla mücadele 
ediyorlar, açlıkla mücadele ediyorlar. 
Sonuçta orda bir düzen kuruyorlar. 
Yıllarca yaşadıktan sonra bu düzenleri 

de 
pek 
olmaya-
cak çünkü 
çocukları oku-
yamıyor. Maddi 
imkansızlıklar 
çok, hastalanı-
yorlar, hastaneye 
gidemiyorlar. Han 
bir çare düşünüyor, 
Türkistan’a gitmeye 
karar veriyorlar. 
Türkis-
tan’a 
gidiyorlar 
bu sefer 
orada 
Çinlilerin 
zulmüy-
le uğraşıyorlar. Bu 
zulümden kaçmak 
için tekrar Pamir’e 
geliyorlar. Pamir’de 
yaşarken 80’li yıllarda tekrar göç baş-
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Röportajı izlemek 
için barkodu taratınız
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Biz tekmil verirken Van 
diye tekmil veriyoruz. 
Rütbeliler de diyor 
ki sen Vanlı değilsin. 
Diyorlar ki çekik gözlü 
Vanlı mı olur? Biz de 
anlatıyoruz hikayemizi 
az çok dilimizin döndü-
ğü kadarıyla. 

Çekik gözlü 
Vanlı mı olur?

lıyor. Sovyetlerin zorlamasıyla göçe 
mecbur kalınıyor. Bu göç Pakistan’da 
noktalanıyor. Bu sefer de dünyanın 
çatısında yaşayan eksi 20’lerde eksi 
30’larda yaşayan insanlar bir anda 
artı 40 derece sıcaklıklara inmek 
zorunda kalıyorlar. Susuzluk, pis 
sular, aşırı sıcaklardan dolayı ölümler 
olmaya başlıyor. Babamın anlatımıyla 
1200’e yakın ölüm oluyor. 
Hacı Rahmankul Han bu sefer yine 
bir çıkış yolu düşünüyor. ‘Halkı kay-
bedeceğiz böyle olursa ne yapabiliriz’ 
diye. O ara bizi Amerika almak istiyor 
Alaska eyaletine. Diyor ki Alaska’ya 
götürelim biz sizi. Orada her şeyi ve-
ririz biz size. Aksakallılar toplanıyor 
diyor ki olmazsa gidelim yani burada 
ölüp, yok olup gideceğiz. 
Han çok bilge çok mübarek bir insan-
dı. Han diyor ki ‘ben bunları alıp Alas-
ka’ya götürürsem dinleri kaybolacak, 
dilleri kaybolacak’. Başka bir çözüm 
arıyor. Derken Türkiye elçiliği aklına 
geliyor. Mektup yazıyor zaten daha 
önceden Türkiye’ye. Ve o mektubun 
cevabı geliyor. Bizi Türkiye’ye almak 
istediklerini söylüyorlar. Türkiye’ye 
göçümüz öyle başlıyor. 
Adana’ya geliyoruz. Adana’da misafir-
lik sonra Van’ın Karagündüz köyüne 
orada bir misafirlik 
derken kalıcı konut-
lar yapılıyor. O zaman 
Altındere harası olarak 
bilinen yerlere götürülü-
yoruz. Türk devleti diyor ki 
ismini kendiniz belirleyin. 
Han’ın Aksakallılarla topla-
nıp aldığı kararla bugünkü 
yaşadığımız Ulupamir 
oluyor.
Van’a alışma süreci nasıl 
geçiyor?
Bizimkiler zaten Pakis-
tan’daki sıcaklardan bunal-
mış insanlar. Türkiye’ye gel-
diklerinde diyorlar ki ‘bizi 
hayvancılık yapabilece-
ğimiz, yaylalarında 
dolaşabileceğimiz 
soğuk bir yere 
götürün’. Bizi 
de Ulu-
pamir’e 
Van’a yer-
leştiriyor-
lar. Van’daki 
hayatımız 90’lı 

yıllara kadar çok güzelmiş. Babamlar 
anlatırdı. 90’lı yıllardan sonra terör 
olayları patlak veriyor. Teröristler 
seçenek sunuyor hatta. Diyorlar ki ‘te-
röristten yana olun rahat edin’. Bizim 
Aksakallılar da diyorlar ki ‘biz ekmek 
yediğimiz yere ihanet etmeyiz’. Zaten 
soydaşlarımız o zamanlar tabi 80’li 
yıllar Türkiye’nin ihtilal zamanla-
rı, çok sıkıntılı dönemlerinde bize 
kucak açtılar. Diyorlar ki böyle bir 
şey olamaz. Sonra Rahmankul Han’ın 
devreye girmesiyle biz silahlandık. O 
gün bugündür orada geneli korucu-
lukla yaşam mücadelesi veriyor. Ha 
topraklarımız kısıtlı mı? Kısıtlı. Yayla-
mız yok, hayvancılık yapabileceğimiz 
elverişli arazimiz yok. Ama Türki-
ye’de yaşamaktan memnunuz. Allah’a 
çok şükür başka insanlara faydamız 
dokunamasa bile aç değiliz, açıkta de-
ğiliz. Devletimiz her zaman yanımız-
da. Çok büyük sorunlar yaşamıyoruz. 
Kürt halkıyla bizim bir problemimiz 
yok zaten olamaz da. 
Vanlı bir Kırgız olarak nasıl tepkiler 
alıyorsunuz?
Genelde askerde başımıza geliyor. 
Biz tekmil verirken Van diye tekmil 
veriyoruz. Rütbeliler de diyor ki sen 
Vanlı değilsin. Diyorlar ki çekik gözlü 

Vanlı mı olur? Biz de 
anlatıyoruz hikayemizi 
az çok dilimizin dön-
düğü kadarıyla. Bizim 

büyüklerimizin bir lafı 
vardır. Doyduğun yer 
mi vatan doğduğun 
yer mi vatan diye. 
Tabi Kırgızistan özle-
mi hepimizde var. Hiç 

görmediğimiz halde 
acaba nasıl bir yer 
diye merak ediyoruz. 

Ama sonuç itibariyle 
biz artık Türk vatanda-

şıyız. Ben Vanlıyım demek-
ten rahatsız olmuyorum 

sordukları zaman. 
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Kimlik bunalımı yaşıyor musunuz?

Kimlik bunalımı şöyle var. Bizim ço-
cuklar Kırgız - Türk kavramı arasında 
gidip geliyorlar çok. Ama ikisinin aynı 
yola çıktığının farkında olmayanlar 
da var. Ben Kırgızistan’a da gittim. 
Bu sefer Kırgızlar bize ‘Türkleşmiş-
siniz’ diyor. Ben bu Türkleşmeyi 
çözemedim. Zaten Türküm ben. Nasıl 
Türkleşebilirim ki. Onlar Sovyet 
baskısında yetişen insanlar. Türk-
lüğün ne olduğunu pek bilmiyorlar 
yani. Irk kavramına girdiğin zaman 
Kırgızların, Kazakların, Türkmenlerin 
aynı soydan geldiğinin farkında de-
ğiller. Kırgızlar yoktan var olmuş gibi 
düşünüyorlar. Aslına bakarsan onlar 
Osmanlı Türkü biz de Kırgız Türkü-
yüz. Sadece boylara bölündük. Ama 
soyumuz hiçbir zaman değişmedi ki. 
Eski Türk imparatorlarına bakarsanız 
hepsi çekik gözlü, hepsinin bıyıkları 
kısa, sakalları bizim gibi. Bu şekil de-
ğişimi araziden kaynaklanan şeyler. 
Bizim çocuklarımız da yavaş yavaş 
değişmeye başladı. Bu coğrafyadan 
kaynaklanan bir şey bence. 

Köyün içinde bir problemimiz yok. 
Yaşantımız gayet güzel. Ama dışarıya 
çıktığımız zaman. Özellikle doğuda 
pek benimsenmedik açıkçası. Afgan 
diyeni var, Japon diyeni var. Nereden 
gelmiş diyeni var. İşte böyle etkin-
liklerde biraz kendimizi buluyoruz. 
Doğu bizi benimsemedi çünkü tip 
olarak tamamen farklısın. Dışarıya 
çıkıyoruz necisin?. Kırgız’ım, Kırgız 
Türküyüm. Nasıl Türk’sün?  Yani 
kısacası Türkiye’de Türk olduğumuzu 

ispatlamak gibi bir mecburiyetimiz 
var. Bunu çoğu yerde yaşıyoruz. 
Batısında yaşıyoruz, doğusunda da 
yaşıyoruz. 
Geleneklerinizi  
yaşatabiliyor musunuz?

Biz geldiğimiz dönemden beri dü-
ğünlerimiz, biz düğünlere toy deriz. 
Cenaze merasimlerimiz her şeyimiz 
aslında hiç değişmedi. Gittiğimiz her 
yerde de bunu yansıtıyoruz. Ancak 
yavaş yavaş değişmeye başladı. Şimdi 
bir furya başladı. Düğün salonu, 
gelinlik, işte kına gecesi bunlar yoktu 
bizde yavaş yavaş başladı. Elimizden 
geldiğince geleneklerimizi ayakta 
tutmaya çalışıyoruz. Mesela Bursa’ya 
getirip, Han otağında beşik toyumuzu 
yapıyoruz. Ondan sonra duvak açma 
töreni dediğimiz bir gelin karşılama 
var onu kendi adetlerimize göre 
yapmaya çalışıyoruz. Bunlar yaşadı-
ğımız Ulupamir’de de devam ediyor 
aslında. 

Konuştuğumuz dil Türkçeye çok 
lakın bir dil olduğu için dilimizi hiç 
kaybetmedik. Tamam Türkçe kelime-
ler karıştı ama Kırgızistan’da yaşayan 
bir Kırgız kadar bozulmadı dilimiz. 
Örfümüz adetimiz de o kadar bozul-
madı yani. 
At ne anlam ifade ediyor senin için?

At bana dost, arkadaş, kardeş gibi bir 
şey. Ben atımı çok severim. Sadece 
benim için değil Türk toplumu için 
at çok önemlidir. Babamlar anlatır-
lardı ‘biz ufakken atlardan korkardık 
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binemezdik ama koyunların olduğu 
ahıla gider orada koçlara, tekelere 
binerdik. Onların üstünde biniciliği 
öğrenirdik. Kökbörü dediğimiz oyunu 
ilk tekenin üstünde oynardık’ diye.  
Çocukluğumda sünnet düğünümde 
keseceğiz diye beslediğimiz teke 
vardı. Ben tekeye binerdim, at büyük 
gelirdi. Gider tekeye binerdik biz de. 
Hemen hemen her evde at vardır. 
İnanılmaz bir şey. Ben gece normal-
de çok uykucu bir insanımdır yani 
rahatıma düşkün bir adamımdır ama 
sabah saat 6’da sırf atım için ayağa 
kalkarım. Gider bakarım, otunu ve-
ririm. Konuştuğum dahi olur, oturup 
sohbet ettiğim bile olur. Ama üstüne 
çıktığım zaman da affetmeden bine-
rim. Mesela bu şölene getirdiğimiz 
çocukların hepsi ata çok farklı gözle 
bakıyorlar. Dostları arkadaşları gibi 
davranıyorlar. At bizde çok önemlidir. 
Kendimi özgür, hür, sanki hiçbir şey 
bana dokunamayacakmış gibi, kanat-
lanmış gibi hissederim kendimi. Atın 
üstüne çıktığım zaman çok farklı bir 
duygu olur bende. Özgüvenim yerine 
gelir sanki. Sanki benim vücudumun 
bir parçasıymış gibi davranırım.

Biraz da köydeki hayatından  
bahsedebilir misin?

Ümit korucudur. Buradan gidince 
işte ufak bir tarlamız var onun biçi-
miyle, sulamasıyla uğraşırız. Sonra 
görevlerimiz var. Verilen görevleri 

yaparız. Güvenlik korucusuyuz biz. 
Nöbetimiz var, nöbetimizi tutuyoruz. 
Köy nöbetimiz, karakol nöbetimiz 
var oralara gidiyoruz. Başımızdaki 
rütbeli ne emir veriyorsa onu yapı-
yoruz. Operasyonlar oluyor onlara 
katılıyoruz. 

Namlunun ucunda bir hayat sür-
mek nasıl bir duygu?

Ben Türkiye’ye çok şey borçluyum. 
Türk olduğum için bu topraklar 
benim de vatanım ama ben Kırgızis-
tandan geldiğim zaman bana kucak 
açtılar bana sevgi gösterdiler. Beni 
bu hale getirdiler. Orayı bize yurt 
tutun, vatan edin diye verdiler. Ümit 
namlunun ucunda olmak zorunda. 
Elbet bu çözülecek. Ben inanıyorum 
bu bir gün bitecek. Ben orayı bırakıp 
gidemem, ora benim vatanım artık. 
Orayı savunmak zorundayım. Köye 
gittiğim zaman namlunun ucundaki 
Ümit olurum, kan kusarız kızılcık 
şerbeti içeriz ama çıktığımız zaman 
da örfümüzü adetimizi tanıtırız. 
Bizim elimizde olan şeyler değil yani. 
Böyle olmasını biz istemedik. Bende 
istemiyorum omzumda silahla köy 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi çok büyük 
destekler verdi bize. Biz 
bu Bursa’nın etkinliği 
ve başka yerlerdeki 
etkinlikler sayesinde 
öğrencilere çok burs 
imkanı sağladık. Bu 
vesileyle de Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’ne 
çok teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Öğrencilere
burs imkanı
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yerinde dolaşayım. Bende normal 
köylü bir insan gibi yaşamak istiyo-
rum ama hayat beni oralara götürdü. 
Nasıl bir evlat  
yetiştiriyorsun?
12 yaşında bir oğlum var. Ona da 
elimizden geldiği kadar at sevgisi-
ni aşılıyoruz. Örfümüzü, adetimizi 
öğretiyoruz. Bak oğlum bu böyle 
yapılır veyahut bir büyüğün geldiği 
zaman biz şunu yapardık sende şunu 
yap. Toylarımız böyle olur, düğünle-
rimiz şöyle olur hepsini öğretmeye 
çalışıyoruz. Okulda da öbür derslerini 
alıyor. Türk kültürüyle yetişiyor. Ümit 
de kendi çocuğunu kendi kültürüyle 
yetiştiriyor. 
Bursa’daki bu etkinliği  
nasıl değerlendiriyorsun?
Zaten Bursa Büyükşehir Belediye-
si çok büyük destekler verdi bize. 
İlkinden beri. Bizim için bunlar çok 
büyük avantajlar. Yani Van’da böyle 
insanların olduğunu millet tanıyor, 
hiç görmeyen bilmeyen insanlar 
varmış. Yukarıya çıktığım zaman 
Kırgızistan’dan mı geldiniz diyorlar. 
Yok ben Van’da yaşıyorum Van’dan 
geldim deyince şaşırıyorlar. Tanışalım 
diyen insanlar oluyor. Kültürümü 
geleneklerimizi tanıyoruz. En azından 
varlığımızı gösteriyoruz. Böyle etkin-
liklere gelmesek belki orada yaşayan 
Kırgızlardan kimsenin haberi olma-
yacak. Biz bu Bursa’nın etkinliği ve 
başka yerlerdeki etkinlikler sayesinde 
öğrencilere çok burs imkanı sağladık. 
Haberi olmayan insanlar varmış, yar-
dım etmek isteyen insanlar varmış. 
Onların haberi oluyor. Faydası oluyor 
hem de çok faydası oluyor. Bu vesiley-
le de Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Son olarak geleceğe dair  
dileğin nedir?
Aklımdan hep şu geçiyor. Acaba 
tekrar Osmanlı gibi olabilir miyiz?. 
Tekrar ben hür yaşayabilir miyim?. 
Omzumda silah olmadan. Ulu-
pamir’de özgürce at koşturabilir 
miyim?. Çocuklarım özgürce yaşaya-
bilirler mi? aklımdan bu geçiyor hep. 
Acaba biter mi diyorum bu doğudaki 
olaylar. Doğudaki kardeşlerimiz de 
acaba oyunların farkına varıp da 
düşünceleri değişir mi. Hep bunlar 
geçiyor aklımdan. 



Ahmet Barışçıl / TRT Hungary Temsilcisi)
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Macaristan 
Hun-Türk Kurultayı
Macaristan Hun-Türk Kurultayı olarak da bilinen Turan Kurultayı 
2008 yılından beri iki yılda bir dünyanın hemen hemen her yerin-
den ve resmi 27 ülkeden gelen Turanî soylu milletlerin Macaristan 
Turan Vakfı öncülüğünde gerçekleştirdiği bir toplantıdır. TİKA’nın 

da desteğini esirgemediği kurultay, artan katılımcı sayısıyla her 
seferinde daha heyecan verici bir şekilde kutlanmaktadır.
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Kurultay sözcüğü Altay dillerinde 
(özellikle de Türk dillerinin büyük 
kısmında) soy ya da kavim toplantısı 
anlamına gelir. Bu sözcük kavim sis-
teminde ve bu sisteme dayalı birlik-
lerde yaşayan bozkır atlı göçebe kül-
türlerinin hemen hepsinde mevcuttu. 
Atlı göçebe olan Macar kavimleri de 
böyle toplantılar yaptılar (bundan 
Bizans ve Arap kaynakları da bahse-
der). Bu tarz kavim toplantılarında 
önemli kararların alınması, farklı 
kavimlerin önderlerinin bir araya 
gelmesi ve birçok kavmi ilgilendiren 
askeri konuların tartışılması gibi 
eylemler gerçekleştirilirdi.
Bu nedenle kavim toplantısı eski Ma-
car kültürünün bir parçasıdır. Macar 
edebiyatında da yer alır. Örneğin Mór 
Jokai’nin “Mabut Kalesi” (Bálván-
yosvár) adlı eserinde “a Székelyek 
körültajt ültek” (Sekeller körültaya 
oturdular) rastlanmaktadır.
Kurultay gelenek yaşatıcı bir kutla-
madır. Gelenek yaşatıcılar eski Macar 
ve bozkır atlı göçebe kültürünü 
canlandırarak atalarının hatıraları 
önünde saygı duymaktadırlar. Yurt 
denilen göçebe çadırları kurulmakta 
ve insanlar isterlerse kendi atlarını da 
getirebilmektedir. Artık Macarların 
kültürel ve tarihi bağlarının olduğu 
Doğu’daki akrabalarıyla bir araya 
geldiği en büyük gelenek yaşatıcı 
kutlaması bu olmuştur.
Bu şölene Macar gelenek yaşatıcılar 
ve buna saygı duyanlar sadece Ma-
caristan’dan değil, çevre ülkelerden 
Macarların yaşadığı bölgelerden de 
katılmaktadırlar.
Turan Kurultay’ı, Bugac kenti sınırın-
da, Budapeşte’den 160 km. güneyde, 
Macar bozkırlarının en güzel bölgele-
rinden biri olan Kiskunsag Milli Parkı 
sınırında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca bu bölge geleneksel Macar 
çoban kültürünün ve atlı sporlarının 
da merkezlerinden biridir.

Attila ve Oğuz Kağan’ın 
Torunları
Macarlar tarihleri boyunca yaşadıkla-
rı göçler sırasında birçok milletle ve 
kavimle ilişki içinde olmuştur. Bunun 
dışında birçok bölgede bazı Macarlar 
da kalmışlardır. Doğu’da kalan Ma-
carlarla iletişim yollarının aranması 
ve kurulması Arpad Hanedanlığı za-
manında başlamıştır ve iki tarafın da 

uzun süre birbiriyle iletişim halinde 
olduğu düşünülmektedir. Bilim adam-
larından pek çok meraklısına kadar 
birçok Macar yüzyıllarca Doğu’da 
kalan kardeşlerinin araştırılmasını 
kendine amaç edinmiştir.
Bu programın temellerini András 
Zsolt Bíró adlı Macar antropolog ve 
beşeri biyolog ( aynı zamanda Doğa 
Bilimleri Müzesi araştırmacısı ) bir 
Kazakistan seyahati sırasında atmış-
tır. 2006 yılında Kazakistan’dayken 
veriler ve genetik (DNS) örnekler 
toplayarak analiz etmiş (Y kromo-
zomu analizi), daha sonra şu anda 
Kazakistan sınırları içinde varlığını 
devam ettiren Madyar kavmi ve 
Karpat Havzası Macarları arasında 

sadece isim benzerliği olmadığını 
aynı zamanda genetik bağlarının da 
olduğunu kanıtlamıştır. Araştırma so-
nuçları dünyanın en önemli bilimsel 
dergilerinden birisi olan  “American 
Journal of Pysical Anthropology” de 
yayımlandı. Bu araştırma diğer ulus-
ların da dikkatini çekti ve araştırma 
grubuna da büyük bir ün kazandır-
dı. 2008 yılında András Zsolt Bíró 
Kazakistan Kültür Bakanı Yermukha-
met Yertisbayev’den bir nişan alarak 
ödüllendirildi.
Kazakistan’daki Madyarların en 
büyük grubu Torgay topraklarında 
Kazak Argün kavmiyle kavim birliği 
sisteminde yaşamaktadır. Bu bölgeye 
güney ve güney doğudan yaklaşık 
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320-350 yıl sonra Karçıg Batır önder-
liğinde gelmişlerdir. Kazakistan’daki 
Madyar kavminin kuzey grupların-
dan birisi Kökşetau’da ve Rusya’ya 
bağlı Omsk topraklarında Kazakların 
Kıpçak kavmiyle aynı birlik içinde 
yaşamaktadır.
Macar kavim birliklerinin en önemli 
kalıntılarından birisi de Özbekis-
tan’daki Kaşka-Darya bölgesinde 
(Karşı ve Şehribaz şehirleri arasında) 
yaşayan Macar adlı kavimdir. 2012 ve 
2013′de  András Zsolt  Bíró önder-
liğinde bir araştırma grubu Özbe-
kistan’daki bu Macar adlı kavmini 
bulunduğu yerlerde DNS örnekleri 
toplamışlardır. Bu araştırma grubun-
da Macar Tabii Bilimler Müzesi ant-
ropologları Sándor  Évinger ve Zsolt 
Bernert de yer almışlardır. Genetik 
örneklerin bilimsel analizi halen 
devam etmektedir.
Yapılan araştırmaların sonucu 
Kazakistan’da ve diğer Orta Asya 
ülkelerinde de akrabalık ilişkilerinin 
önemine dikkat çekti. Kazakistan’daki 
Madyar kavmi bu duruma çok sevindi 
ve András Zsolt Bíró’ya kavim kurulu 
Fahri üyeliği verdiler. Bu kavim 
2007′de kavim toplantısı yani Kurul-
tay düzenledi ve buna András Zsolt 
Bíró önderliğinde bir Macar heyeti de 
katıldı. Bu ilk Macar-Madyar Kurulta-
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yı idi ve Torgay bölgesinde, şehirler-
den uzak Sarikop Gölü bozkırlarında 
Saga şehri sınırında gerçekleşti. Bu 
toplantıda at yarışları, güreşler, kon-
serler yer aldı. Ayrıca Macar gelenek 
yaşatıcıların gösterileri de büyük 
ilgi topladı. Binlerce izleyici katıldı, 
neredeyse bütün Madyarlar oradaydı. 
Kutlamalar vesilesiyle halkın bağış-
larıyla inşa edilmiş Madyarların atası 
sayılan Madyar Baba adı verilen bir 
caminin açılışı da yapıldı.

Karpat Havzasında Turan 
Kurultayı Başlıyor
Macar gelenek yaşatıcılar Kazakis-
tan’dan dönünce, bu kavim toplan-
tısını yani Kurultay’ı Macaristan’da 
da düzenlemeyi kararlaştırmışlardır. 
2008’in Ağustos ayında gerçekleşen 
programa Kazakistan’daki Madyar 
kabilesi özel konuk olarak davet 
edilmiştir.  O zamana kadar görülme-
miş bir işbirliğine tanık olunmuştur. 
Bu kutlamaya 6 metre uzunluğunda, 
Macar ve bozkır motif dünyasıyla 
zenginleştirilerek Sándor Nemes 
adlı ahşap yontma ustası tarafından 
yontulmuş bir hayat ağacı hazırlanıp 

armağan edilmiştir.
Kurultay danışmanlığında,  heyetler 
iki yıl sonra -2010 yılında- bütün 
Hun-Türk bilinçli halkların buluşma-
sını düzenlemeye karar verdiler.
Büyük Kurultay 2007’deki ilk ve 
2008’deki ikinci kurultayın özüne ve 
formuna uygun olarak 2010’da yine 
gerçekleşti. Orta ve iç Asya, Anadolu 
ve Kafkas’lardaki akraba ilişkilerini 
güçlendirdi. Katılımcılar Macar ge-

leneğinde olduğu gibi akraba mil-
letlerin belleğinde de yer etmiş olan 
büyük kahramanlarımız Attila, Bayan 
Kağan, Madyar Baba, Karçıg Batır ve 
Arpad’ı birlikte saygıyla andılar.
Birçok Macar gelenek yaşatıcı Ku-
rultay’a katıldı ve izleyicilerin sayısı 
2008′e göre iki katına yükseldi. 2010 
yılından itibaren Macar Parlamento-
su Başkan Yardımcısı Sándor Lezsák 
Kurultay’ın baş koruyucusu olmuştur.
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Bu büyük kutlamaya hem genetik 
hem de kültürel anlamda akraba olan 
Hun-Türk bilincine sahip milletler 
davet edildi ve bu milletleri temsi-
len Macaristan’a, Bugac’daki Büyük 
Kurultay’a heyetler gönderildi. Gelen 
heyetlerde diplomatlar ve bilim 
alanındaki uzmanların yanı sıra gele-
neksel askeri müzik ve halk dansları 
toplulukları vardı.
Kurultay vesilesiyle heyetler birbir-
lerini kardeş olarak gördüklerini 
gösteren ve tarihi bir anlam içeren bir 
bildiriye imza attılar. Bu adım sadece 
bir başlangıçtı: 
“ Tanrı’nın isteğiyle Macar, Madyar, Ka-
zak, Özbek, Türk, Azeri, Uygur (Doğu 
Türkistanlı), Kırgız, Başkır, Çuvaş, 
Bulgar, Tatar, Türkmen, Moğol, Buryat, 
Nogay, Gagavuz, Karaçay, Yakut ve 
Japonlar Hun kardeşlerdir. Ortak Ata-
ların hatırası önünde hep dayanışma 
içinde olacak ve birbirinin akıbetine 
sorumlulukla yaklaşacaklardır!”
Yüz milyondan fazla ruha sahip Turan 
milletleri yeniden birbirini buldu. 
Daha özgür, akrabalığa ve geleneklere 
saygı duyan, doğa kanunlarıyla uyum 
içinde yaşayan bir toplumun oluş-
turulmasında ve Hun-Türk kökenli 
akraba milletleri bir araya getiren 
kültürel-ekonomik bir birliğin mey-
dana getirilmesinde işbirliği yapmak-
tadırlar.
Önceki yıllarda alınan karar ışığında 
Kurultay-Macar Kavim Toplantısı, 
diğer Turan milletlerinin temsilcileri 
de davet edilerek her iki yılda bir 
düzenlenmektedir. Kurultay 2012 
yılında da gerçekleşti ve temsilciler 
arttı. Özbekistan’ın Karakalpak Özerk 
topluluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti, Dağıstanlı Avarlar ve Tuva 
temsilcileri de yer aldı. 2012 yılında 
Avrupa’nın en büyük gelenek yaşatıcı 
kutlaması gerçekleşti. Asıl gün olan 
ikinci günde yaklaşık 160 bin kişi 
ziyaret etti.
Yıllar geçtikçe Kurultay’ın programı 
daha da genişlemektedir. Atalar Çadı-
rında birçok müze ve bilimsel enstitü 
arkeolojik ve antropolojik sergi kur-
du. Sergide Karpat Havzası Hun-A-
var-Macar arkeolojik ve antropolojik 
kalıntılarını görmek mümkündü. Asıl 
Hun, Avar, eski Macar kafatasları ve 
kafatasları temel alınarak hazırlanmış 
antropolojik yüz rekonstrüksiyonları 
bulunuyordu.



60 Bursa Günlüğü

At dorudur, diğerleri renktir
Ok akkavaktır, diğerleri çöptür
Şehir Rûm’dur, diğerleri köydür
Binici Türk’tür, diğerleri yüktür

Dünyanın en büyük açık hava ve göçe-
be medeniyetleri tanıtıcı sergisi 2012 
yılında burada gerçekleşti. Sahneler-
de katılımcı ülkelerin müzik ve halk 
oyunları gösterileri izlenmektedir. 
Savaşçı gelenek yaşatıcılar gösteri ve 
yarışmalar yapmaktadırlar. Okçuluk, 
atlı güreşçilik, köböre, atlı yarışmalar. 
Milletlerimizin Müslümanlık ve Hris-
tiyanlığı kabul etmelerinden önce, 
bozkır atlı göçebe milletler olarak 
kendi inanç sistemleri vardı.
Kurultay vesilesiyle gelenek yaşatıcı-
lar Avrupa’nın en büyük yurt (göçebe 
çadırı) köyünü de yüzden fazla yurt 
ve askeri çadırlarla kurmuşlardır. 
Karpat Havzası’nın Macar el sanat-
ları ve geleneksel zanaatkârları da 
Kurultay’da hünerlerini gösterdikleri 
bir pazar alanında yer almaktadırlar. 
Burada demircilikten sepet örme-
ciliğe kadar çeşitli meslek kolları 
ürünlerini görmek mümkündür. Eski 
Macarlar tepeden tırnağa atlı bir 
milletti. Atlar sadece savaşlarda değil 
günlük hayatta da önemli bir yer 
tutmaktaydı. At sütünü hem içmişler 
hem de bu sütten sayısız besin ürünü 
yapmışlardır.
Savaşçıları ya kendi atlarıyla birlik-
te gömmüşler (atlı mezarlar) ya da 
en azından atla ilgili araç gereçlerle 
(sembolik atlı mezarlar). Bugünkü 
Macar atları dünyaca bilinmektedir, 
ancak uzmanlar eski Macarların nasıl 
atlara sahip olduklarını uzun za-
mandır tartışmaktadırlar. Bu konuda 
genetik bilimi sorulara yanıt bulmuş-
tur. Yurt tutma zamanına (IX. yy.) ait 
at kemiklerinden alınan DNS örnek-
lerinin incelenmesi sonucu bugünkü 
at türleri içinde eski Macar atları ile 
benzerlik gösteren tür ise Ahal-Teke 
Atı olmuştur.
Kurultay aynı zamanda olağanüstü 
bir atlı kutlama ve atlı spor şöleni-
dir. Her Kurultay’da atlı gösterilerin 
yanında at yarışları (hız ve yetenek) 
da yer almaktadır. Avrupa’da atlı 
stratejik grup oyunu olan Köböre’yi 
(Kazakça: kökpar, Özbekçe: kökpari, 
Kırgızca: ulak) bir tek Macarlar ko-
rumuştur. Her Kurultay’da Köböre ve 
atlı güreşler de düzenlenmektedir.
Bu yıl da Hun-Türk milletlerini yakın-

laştırmak amacıyla Macar-Turan Vakfı 
tarafından düzenlenen programa, 
Macaristan Ulusal Meclis Başkanı 
Laszlo Köver'in yanı sıra çok sayı-
da davetli katıldı. Etkinliğe katılan 
davetlileri, Avrupa Hun İmparator-
luğu hükümdarı Atilla'nın mirasçı-

ları olarak niteleyen Meclis Başkanı 
Köver, Macarların, en Batı'daki Doğu 
halkı olduğunu ve hiçbir zaman 
Doğu'daki kardeş halkları unutmaya-
cağını söyledi. Köver, 2008 yılından 
beri düzenlenen kurultayın, sembolik 
bir mesajının bulunduğuna işaret 
ederek, ''Macarların gerçek kökenini 
öğrenmemesi veya yanlış bir şekilde 
öğrenmesi her zaman bazılarının 
çıkarınaydı.'' diye konuştu.
TİKA Budapeşte Koordinatörü Ayşe 
Saraç ise TİKA'nın, Macar Turan Vakfı 
ile 4 yıldan beri işbirliği yaptığını ve 
bundan büyük kıvanç duyduklarını 
söyledi. Saraç, 27 milletten Türk kö-
kenli halkın temsil edildiği kurultaya 
ilginin her yıl daha da arttığına dikkat 
çekerek, TİKA'nın kurultaya bu yıl 
Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 
temsilciler davet ettiğini söyledi. 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurultay’ın 
hayırlı olmasını dilediği mesajı ve 
katılımcılara selamları iletildi. 
Artan katılımcı sayısıyla bir sonra-
ki kurultayda yeniden buluşmanın 
sözleri verildi.

Kaynakça: 
www.kurultaj.hu, 
Anadolu Ajansı, 
TRT Hungary
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András Zsolt Bíró kimdir?
Turan düşüncesine gönül vermiş, 
Macaristan’da yaşayan bir antropo-
loğum. Turan düşüncesine kendini 
adamış ve buradaki vatandaşların 
deyimiyle bir Macar kahramanı. 
Acaba böyle diyerek tevazudan 
çok mu uzaklaştım?  Yaptığım ça-
lışmalarla Macar hükümetinin bile 
düşüncelerimden etkilenip doğuya 
açılım politikalarını başlattığını 
söylesem herhalde Andras’ın Turan 
fikri için ne kadar ağır bir karakter 
olduğunu, ne kadar önemli bir şah-
siyet olduğunu daha iyi kavramış 
olursunuz.   

Turan Kurultayını hayata geçirme 
fikri nereden ortaya çıktı ve bu 
süreçte neler yaşadınız?
Bildiğiniz üzere daha önceki yıllarda 
Macar hükümeti de Türkiye gibi bü-
tün politikalarını sadece ve sadece 
Batı’ya yönelik geliştiriyordu ama 
benim Turan düşüncelerim, Turan 
kurultayı, doğu sentezi, Macarların 
Türk halkları ile olan kardeşliğini 
vurgulamam ve bunun üzerine ant-
ropolojik çalışmalar yapmam, bilim-
sel ve akademik makaleler yazmam, 
bunu konferanslarla süslemem; 
Macaristan’da, Türkiye’de, Kaza-
kistan’da, Azerbaycan’da ciddi lobi 

Turan Vakfı Başkanı  
András Zsolt Bíró  
ile söyleşi

Ahmet Barışçıl 
/ TRT Hungary Temsilcisi)

András Zsolt Bíró, 
kendisini, Turan 
düşüncesine gönül 
vermiş, Macaris-
tan’da yaşayan bir 
antropolog olarak 
tanımlıyor. Turan 
düşüncesine kendi-
ni adamış ve bura-
daki vatandaşların 
deyimiyle bir Macar 
kahramanı. 
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faaliyetlerini ortaya koymamla Macar 
hükümetinde doğuya açılma diye bir 
kavram oluşturdu ve bu saatten sonra 
doğu ülkeleriyle, Türki cumhuriyet-
lerle, Türkiye, Ortadoğu ile politikalar 
geliştirip, açılım yapmaya karar ve-
riyor. 
Hatta bir defasında Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan Macaristan’da 
bulunduğu sıralarda ayak üstü de 
olsa bir otel girişinde görüştüm. 
Tokalaştık ve ertesi gün Macaristan 
Başbakanı Victor Orman ile Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ortak bir basın 
açıklaması yaptılar. Basın açıklama-
sında Victor şöyle bir ifade kullanmış-
tı: "Yıllarca Batılı medeniyetler, Batılı 
ülkeler Doğu ile iş yapmama konu-
sunda bizleri yönlendirdiler. Daha 
sonra Doğu açılım politikasını başla-
tıp Doğu ülkelerine adım attığımızda 
bizlere Doğu ülkelerine gitmeyin, 
orda iş yapmayın fikrini veren bütün 
Batı ülkeleri aslında Doğu’da pasta 
bölüşme çabasında olduklarına şahit 
olduk. Bütün gaye aslında Doğu’daki 
bütün imkanlardan, bütün fırsatlar-
dan bizleri engellemek ve onlarla 
kardeşlik hukukumuzun koyultulma-
sının gerçekleşmemesi üzerine oldu-
ğunu ördük." 
Benim Turan fikrimden ve Türk 
kardeşliğimden en çok etkilenen 
politikacı ise bence Vona Gabor’dur. 
Kendisi  Ana muhalafet partisi eski 
genel başkanıdır. Turancı partinin 
genel başkanıdır. Gabor’un düşün-
celeri ise şöyleydi: Yıllarca Türk kar-
deşlerimizden uzak tutulduk, Batı ile 
iş yaptık. Oysa fiziki olarak da, nüfus 
olarak da Batılılar ihtiyarlaşıyorlar, 
hantallaşıyorlar; Doğu ise genç ve 
dinamiktir. Konferanslarımda şu ör-
neği her zaman vermişimdir; ayağınız 
takılıp yere düşseniz, bir tarafınız 
incinse size uzatılan hangi eli tutar-
sınız? Yaşlı bir adamın elini mi yoksa 
genç ve dinamik bir insanın elini mi? 
Tabii ki genç ve dinamik olan, güçlü 
olan birinin uzattığı yardım elini daha 
rahat kabul edersiniz. Evet Türk kar-
deşlerimin çok genç bir nüfusa sahip 
olduklarını, dinamik olduklarını ve 
asıl onlarla beraber olunması hem 
ülke, hem de millet çıkarına olduğunu 
söyledim ve her zaman da söylerim."
Turan fikrinde Türklerin ve Macar-
ların rolü nedir?
Turan kavramı denince tabi Türki-
ye’de biz daha çok Türkiye’nin ağa-

beyliğini anlarız bundan. Tabi Macar 
Turan düşüncesi bizimkinden biraz 
daha farklı. Macarlar aslında Turan 
düşüncesinin Atilla’ya kadar gittiği-
ni, Atilla’nın kavimlerinin bir araya 
getirilmesi olarak anlıyor. Dinlerin-
den ve dillerinden bağımsız olarak 
bütün Turan halklarının bir araya 
gelmesini anlıyorlar. Ben bunu bütün 
konferanslarımda kesinlikle vurgu-
lar, bunu anlatırım. Türklerin, Türki 
cumhuriyetlerinin, Türk halklarının 
Macarlarla kardeş olduklarını, onlarla 
yakınlaşması gerektiğini, yaptığım 
antropolojik araştırmalar sonucunda 
Macar halkına, Macar ırkına, Macar 
milletine DNA’larının en yakın olduğu 
milletlerin Orta Asya milletleri oldu-
ğunu ispatlamışımdır. Bu artık benim 
için bir iddia değil ispatlanmış bir 
gerçektir. 
Bize tarih kitaplarında Türklerin ve 
Macarların kardeş olduğu öğretildi. 
Bu hususta siz neler söyleyebilirsi-
niz?
Türkiye’de tarih kitaplarında Macar-
ların Türklere kardeş millet olduğu 
konusu açık bir şekilde anlatılır ama 
Macaristan’daki tarih kitaplarında 
böyle bir şey anlatılmaz. Bunun bir-
çok sebebi var ama asıl sebebi bence 
daha önceki resmi devlet tarihinin 
Fin-Ugor düşüncesini öne sürmesi, 
bunun kabul görmesinden meydana 
çıkar bence. Çünkü Fin Ugor düşün-
cesi Macarların batılı Finlerle kardeş 
olduğunu iddia eden bir düşüncedir.  
Bu düşüncenin asıl sebebi de bana 
göre Türklerle olan kardeşliğin önüne 
geçmektir, bunu engellemektir, bunu 
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düşünmelerini dahi engellemektir. 
Fin Ugor düşüncesini biraz daha vur-
gulamak isterim. Biliyorsun Ahmet, 
seninle Türkiye’de birçok yolculuk 
yaptık. Bazı üniversitelerde, bazı şe-
hirlerde konferanslar verdim ve sen 
bana  tercümanlık yaptın. Her zaman 
Fin Ugor düşüncesini şöyle açıklarım: 
Avusturya Macaristan imparatorluğu 
döneminde bu düşünce ortaya atıl-
mış, resmi devlet öğretisi olarak hal-
ka sunulmuştur. Eğitim kurumlarında 
bu şekilde öğretilmiştir. Bütün bilim-
sel çalışmalar bunun üzerine kurul-
muştur. Bunun bir tek gayesi vardır 
aslında. Macarların Türklerle bağının 
koparılmasıdır. Macarların Orta Asya 
halklarıyla olan kardeşliğinin önüne 
geçilmesidir ve bu yüzyıllarca başarılı 
bir şekilde uygulanmıştır. Avusturya 
Macaristan imparatorluğu yıkıldık-
tan sonra da Macaristan bunu resmi 
devlet tarihi olarak eğitim kurumla-
rında öğretmeye devam etti. Hatta 
Macaristan’ın komünistler tarafın-
dan işgal edilmesinden sonra da bu 
düşünce komünistler tarafından da 
benimsendi. Onlarda devlet politikası 
olarak, devlet öğretisi olarak bilimsel 
çalışmalarında, akademik çalışmalar-
da ve eğitim kurumlarında Fin Ugor 
düşüncesini yaymaya devam ettiler. 
Bunu eğitim sisteminde öğretmeye 
devam ettiler ve son yıllarda özellikle 
90’lı yılların sonunda 2000’li yıllarda 
yavaş yavaş alternatif tarihçiler or-
taya çıktı. Ben ve pek çok arkadaşım 
gibi bilimsel çalışmalar yapan antro-
pologlar ortaya çıktı. Bunlar yeni bir 
düşünce ortaya koydular. Aslında bu 
yeni bir düşünce değildi, unutulmaya 
çalışılan bir düşünceyi tekrar su yü-
züne çıkarmaktı. Bu da Turan düşün-
cesidir. Türklerin Macarlarla kardeş 
olduğu savıdır. Bunu tekrar gündeme 
getirdiler. Bunun üzerinde çalışmalar 
yaptılar. Öyle ki Macaristan parla-
mentosu dahi bir müddet sonra kendi 
içinde yaptığı resmi açıklama ile Ma-
carların Doğu halklarıyla, Orta Asya 
halklarıyla olan kardeşliğini kabul 
ettiklerini ifade ettiler. Bundan sonra 
da Doğu’ya açılım politikası başladı. 
Türkoloji çalışmaları Macaris-
tan’da başlamıştır. Peki Macar 
ulusunun kimliği hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Evet Türkoloji çalışmaları Macaris-
tan’da başlamıştır. Hatta şu anda hala 
Macaristan’da çok güçlü bir Türkolog 

ekibi mevcuttur. Benim her zaman 
dikkat ettiğim ve altını çizerek söyle-
diğim önemli bir nokta vardır. O da; 
Macaristan’daki Türkologların aslın-
da büyük bir kısmının Macar olma-
dığıdır.  Bu köşeyi aslında kimseye 
kaptırmak istemediklerini, Türkiye’ye 
gelen her Macar Türkolog’u Türklerin 
bağrına basması gerekmediğini hatta 
bunda dikkatli olunması gerektiğini 
her zaman bütün resmi ve gayri res-
mi görüşmelerimde açık bir şekilde 
Türk dostlarıma ifade etmişimdir. 
Çünkü bu Türkologlar Macar ve Türk 
kardeşliğini kabul etmeyip Turan 
fikrine de destek vermemektedirler. 
Yani Macaristan’dan gelen, Türkçe 
konuşan bir Türkolog gördüğünüzde 
hemen sarılıp öpüp, başınızın üzerine 
koymayın. Büyük ihtimalle bu Tür-
kolog, Macar olmayabilir. Çünkü Tür-
koloji bölümüne kesinlikle Macarları 
almıyorlar. Aynı şey Arabistika bölü-
mü için de geçerlidir. Mesela Maca-
ristan’da Arap bölümü, Arap kürsüsü 
vardır ve orda kesinlikle Macarlar 
yer almaz. Doktora tezini bitirsen de 
okulun en başarılı öğrencisi olsan da 
bu bölümde öğretim görevlisi olarak, 
orada etkin bir insan olarak çalışma-
na izin vermezler. Aynı şey maalesef 
Türkoloji bölümü içinde geçerlidir. 
O yüzden benim fikrim şudur: Yeni 
Türkoloji kürsüleri oluşturmak lazım. 
Alternatif başka üniversitelerde yeni 
Türkoloji bölümlerini açmak lazımdır. 

Bize Turan kavramı hakkında Bilgi 
verir misiniz? 
Genelde Turancılık fikrini insanlar 
Türkiye’de bizim ortaya attığımızı, 
bizim çıkardığımızı, bizim bulduğumu-
zu düşündüler. Ama aslında doğrusu 
bu değildir. Doğrusu Macarların Turan 
fikrini çıkardığıdır. Macar bilim adam-
ları, Macar tarihçiler, Macar düşünür-
ler Turancılık fikrini ortaya koyuyorlar. 
Hatta Sultan Abdulhamit Han olması 
lazım, onun döneminde buraya bir 
ekip gönderiliyor; gidin araştırın tam 
olarak nedir diye. Onun ardından Gazi 
Mustafa Kemal’de buraya bir ekip gön-
deriyor, bilim adamları gönderiyor; 
Macaristan’daki Turan hareketinin 
yakından takip edilmesi gerektiğini, 
ciddiye alınması, dikkate alınması ge-
rektiğinin altını çiziyor ve bunun için 
de ciddi çalışmalar yapılıyor. 
Son olarak Türkiye’ye mesajınız 
nedir?
Yıllar önce beraber doğduk, beraber 
öldük. Bazen karşı karşıya bazense 
yan yana savaştık. Fakat dünya bizi bir 
kabul ederken, Bizans İmparatorluğu 
10. yüzyılda bizlere Türk diye hitap 
ederken, bugün bu bağları yeniden 
örmemiz gerekiyor. Tarihi beraber 
yazdık ve yine beraber yazmaya de-
vam etmeliyiz. Türkiye’ye ve özellikle 
Bursa’ya kucak dolusu selamlarımı 
iletiyorum. En kısa zamanda görüş-
mek üzere. Hoşçakalın!



 Bursa Fatihi: 
Orhan Gazi

Bursa şehri, özellikle 
Doğu Roma İmpara-
torluğu döneminden 
günümüze kadar Mar-

mara bölgesinin en önemli 
şehirlerinden bir tanesi 
konumundadır. Şehrin ta-
rihine baktığımızda antik 
dönemlere kadar uzandığını 

görmekteyiz. Antik dönemde 
“Prusa” olarak adlandırılmış, 

bu günkü ismi de buradan 
gelmektedir. Şehrin Büyük İs-
kender sonrasında Marmara 

bölgesinde kurulan Bithinya 
krallarından Prusias 

tarafından ku-
rulduğu kabul 

edilir. Antik 
dönemde 
Prusa adın-
da şehirle-
rin fazla 

olması 
sebe-

biyle günümüz Bursa’sını ayırmak 
için “Olimpas Prusas” ya da “Prusa 
ad Olympum” olarak adlandırılmış-
tır. Kaynaklardan anladığımız ve 
Bursa’nın gelişimine katkı sağlayan 
diğer bir iddia ise şehrin milattan 
önce 11. Yüzyılda Kartacalı Annibal’ın 
Prusa’ya iltica etmesi ve onun teşeb-
büsleriyle şehir hüviyetine kavuştu-
ğu şeklindedir.  Şehir, Pontus Kralı 
Mithradates’in mağlup edilmesinden 
sonra Romalılar’ın eline geçti ve önce 
Nicomedia’ya bağlandı. İmparator 
Traianus zamanında buraya bir vali 
tayin edilmiş ve Roma imparator-
luğunun parçalanmasından sonra 
yukarıda da belirttiğimiz gibi Doğu 
Roma hâkimiyetindeki şehirlerden 
biri olmuştur.1

VII. yüzyıldan sonra İslam fetihleri, 
bilinen dünyanın tamamını ele geçir-
me ve İslamiyet’i yayma düşüncesiyle 
hareket edilmiştir.2 Bu dönemde, 
İslam ordularının Bursa’yı da hedef 
aldığı görülmektedir. 11. Yüzyılda 
İslam fetihlerinde bayrağı devralan 
Türkler olmuşlardır.  1075 yılında ise 
Kutalmışoğlu Süleyman Şah İstan-
bul’un yanı başında bulunan antik dö-
nemden itibaren bölgenin ve dönemi 
itibariyle de Doğu Roma İmparator-
luğunun en büyük şehirlerinden biri 
olan İznik’i fetih edip, tarihe Türkiye 
Selçukluları olarak geçecek olan dev-
leti kurmuştur.3 Bu dönemde İznik’e 
yakın yerlere de akınlar düzenlenmiş 
ve bu sırada Bursa’da fetih edilmiştir. 
Papa II. Urbanus’un çağrısıyla Müs-
lümanlar üzerine düzenlenen I. Haçlı 
seferleri sırasında İznik Türkiye Sel-
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çuklularından geri alınmıştır.(1097)4

İznik’te Müslüman-Türk egemenliği 
1097 yılında son bulmuştur. Fakat 
Bursa belli bir süre daha Türk ege-
menliğinde kalmıştır. Halil İnalcık, 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin 
“Bursa” maddesinde Bursa’nın Tür-
kiye Selçukluları tarafından kaybını 
şu sözlerle ifade etmektedir. 1107’de 
1. Kılıcarslan’ın ölümü ile şehzadeler 
arasında başlayan mücadeleler sıra-
sında şehrin Türklerin hâkimiyetinden 
çıktığı tahmin edilmektedir. Şehir 
1113’te Türk kuvvetleri tarafından 
tekrar zapt edildiyse de az sonra im-
parator Aleksis Komnenos tarafından 
geri alındı.5 Nihayetinde Bursa şehri 
ebedi fetih için fatihini yani Orhan 
Gazi’yi bekleyecektir. 
Orhan Gazi, Osmanlı Devleti’nin kuru-
cusu Osman Gazi’nin oğludur. Osman-
lı devleti kuruluş döneminde yerleşik 
bir tarım toplumundan ziyade savaş-
çılık özelliklerinin belirgin bir şekilde 
güçlü olduğu yarı göçebe bir toplumu 
oluşturmaktadır. Orhan Gazi bu sa-
vaşçı yarı göçebe toplumun özellik-
lerini bünyesinde fazlaca barındıran 
Osmanlı Sultanlarından bir tanesidir. 
Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen 
Orhan Gazi, 1299 yılında Bizans’ın 
Yarhisar  tekvurunun kızı “Luludia” 
yani Türkçeleşen adıyla “Nilüfer” 
hatunla evlendiğinde “Yiğit” olarak 
anılmasından hareketle 18 yada 19 
yaşında olduğu düşünülmektedir. 
(Bu bilgiden hareketle 1280-1281 
doğumlu olma ihtimali yüksektir.) 
Nilüfer Hatun’la olan evliliğinden Sü-
leyman ve Murad adında iki şehzade 
dünyaya gelmiştir.6

Orhan Gazi, hükümdar olmadan önce 
gerek babası Osman Gazi’yle gerekse 
Osman Gazi’ye hizmet etmiş komu-
tanlarla çeşitli seferlere katılmış bu 
sayede askeri yeteneğinin gelişmesini 
sağlamış ve kendini kanıtlama fırsatı 
bulmuştur. Edindiği askeri tecrübeler 
sayesinde babasından sonra hüküm-
darlığın neredeyse tek varisi haline 
gelmiştir. Osman Gazi, fethedilen yer-
leri devletin ileri gelenleri, fetihlere 
katılan komutanlar arasında tımar 
ederdi. fethedilen yerlerden Kara-
cahisar sancağının yöneticiliğini de 
oğlu Orhan’a vermiştir. Osman Gazi 
oğlu Orhan ile birlikte zaman zaman 
Bizans topraklarında çeşitli seferlere 
katılmış, İznik civarındaki yerleşim 
yerlerine seferler düzenlemiştir. 

Köprühisar’da da birçok kez birlikte 
sefere katılmışlar ve en sonunda 
çeşitli ganimetler elde ederek burayı 
fethetmişlerdir. Aşık Paşazade ve 
Neşri’nin kaleme aldığı kaynaklardan 
edindiğimiz bilgiye göre Osman Gazi 
Lefke7’nin fethi ile uğraştığı sırada 
Germiyanoğullarına bağlı Çavdar 
Tatarları Karacahisardaki Osmanlı 
pazarını basmış ve ganimetleri alıp 
kaçmışlardır. Bu durumu haber alan 
Orhan Gazi, Çavdar Tatarlarının 
peşine düşmüş ve yakalayıp babası 
Osman Gazi’nin huzuruna getirmiştir. 
Osman Gazi, oğluna; “Oğul bu kom-
şudur, zalimdir amma Müslüman’dır. 
Kendisine ve beyine yemin ettirelim, 
sonra koyuverelim de vilayetine 
gitsin.”8  dediği aktarılmaktadır. Bu 
aktarımdan hareketle Orhan Gazi’nin 
babasına göre daha otoriter bir kişili-
ğe sahip olduğunu söyleyebiliriz.
1299 yılında Osman Gazi merkezini 
Bilecik'e naklettiğinde Orhan’ı dene-
yimli atabey Gündüz Alp ile Karaca-
hisar’a göndermiştir. Osman Gazi’nin 
1302 İznik kuşatması ve Dimboz sa-
vaşına katılmıştır.9  Osmanlı tarihinin 
en yetenekli ve akıllı padişahlarından 
bir tanesi olan Orhan Gazi, edindiği 
bütün yetenekleri ve tecrübeleri ya-
şayarak öğrendiği açıktır.
Devletin teşkilatlanmasında yadsına-
mayacak derecede bir öneme sahip 
olan Orhan Gazi, aynı zamanda askeri 
bir dehadır. Bu nedenledir ki İbn 
Batuta eserinde onun için “Türkmen 
maliklerinin en ulusu” nitelendirme-
si kullanmaktadır. Halka ve Millete 
hizmet etmeyi kedisine görev edin-
miş, işini ihtiyatla yapan, cesurca ve 
isabetli kararlar alabilen, ilim adam-
larına saygılı bir kişiliğe sahip bir 
sultandır. Neşri’nin aktarımında Salih 
bir Müslüman olduğu anlaşılmakta-
dır. Kaynaklardan ve yapılan araştır-
malardan anladığımız kadarıyla dört 
tane evlilik yapmıştır ve bu dört eşi 
de Bizanslıdır. Sırasıyla Luludia(Nilü-
fer Hatun), Thodora, Asporça ve son 
olarak Eftandise hatunla evlenmiştir. 
Nilüfer Hatun hariç diğer bütün ev-
liliklerinin politik olduğunu söyle-
yebiliriz. Bu politik evlilikler sonucu 
Bizans İmparatorluğunu yöneten iki 
tane soylu aileye damat olmuştur. 
Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere 
göre bir kız altı erkek olmak üzere 
toplamda yedi çocuğu olmuştur. Şeh-
zadelerin ikisi küçük yaşta ölmüş, 
Süleyman Paşa ise devlete önemli hiz-

metler verdikten sonra vefat etmiştir. 
Sultan Murat tahta çıktığında İbrahim 
ve Halil isyan etmişler çıkan iç müca-
delede hayatlarını kaybetmişlerdir.10

Orhan Gazi’nin Tahta Çıkışı
Osman Gazi’nin ölüm tarihi hakkında 
kaynakların verdiği bilgiler birbirle-
riyle örtüşmemektedir. Örneğin Ha-
lil-i Konevi’nin eserinde 1310, İdris-i 
Bitlisi 1321, Lütfi Paşa ise 1318 tarih-
lerini vermektedir.11 Anlaşılacağı üze-
rine Osman Gazi’nin ölüm tarihi net 
bir şekilde bilinmemektedir. Fakat 
Aşık Paşazade’deki şu aktarımından 
“Orhan Gazi’nin dedesi Edebalı, kızın-
dan bir ay önce Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. İkisini de Bilecik’te defnettiler. 
Ama Osman Gazi üç ay sonra Allah’ın 
rahmetine ulaştı. Söğüt’te vefat etti. O 
zaman Orhan Gazi Bursa’da idi. Ema-
nete koydular ve Orhan Gazi’ye haber 
verdiler.”12 anladığımız kadarıyla 
Osman Gazi öldüğü esnada Bilecik’te 
bulunmaktadır. Osman Gazi’nin ölüm 
tarihi hakkında net bir bilgi olmama-
sına rağmen kesin olarak bilinen bir 
şey var o da 1324 yılından itibaren 
devlet işleriyle Orhan Gazi’nin ilgilen-
diği gerçeğidir. Genel olarak üzerinde 
durulan görüş ise Osman Gazi 1323 
dolaylarında yaşlılığı ve hastalığı ne-
deniyle Orhan Gazi’yi yerine geçirmiş 
ve Bursa’nın fetih edileceği sıralarda 
vefat etmiştir.13

Osman Gazi’nin halefi fazla bir taht 
mücadelesine girişmeden yönetimi 
eline almıştır. Joseph von Hummer, 
Büyük Osman Tarihi adlı eserinde 
durumu şu cümlelerle aktarmak-
tadır. “Osman’ın halefi, ilk iş olarak, 
biraderi Alau’d-din’e hükümetin 
taksim edilmesini teklif etti. Osmanlı 
saltanatının ilk siyasi ve idari müesse-
selerinin düzenleyicisi olan Alaü’d-din, 
Orhan’ı yegane varis olarak göstermiş 
bulunan pederinin vasiyetine saygı 
göstererek biraderinin sürüsünün 
yarısını bile kabul etmedi; bütün mülk 
olarak, Nilüfer Çayı’nın batı sahiline 
düşen  Kete Vadisinde bir köyü iste-
di.14 Bu aktarımdan da anladığımız 
kadarıyla kendisine rakip olarak bir 
tek kardeşi Alaeddin olduğu anlaşıl-
maktadır. Orhan Gazi’nin otoriter ve 
yetenekli kişiliği karşısında, kardeşi 
Alaeddin mücadeleye girmemiştir. 
Yine Hummer’in eserinde Aleaddin’in 
taksimi kabul etmemesinsen sonra 
Orhan  Gazi’nin ona “madem ki sana 
teklif ettiğim atları, inekleri, koyunları 
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kabul etmiyorsun, milletinin çobanı 
yani vezir ol”15 dediği aktarılmaktadır. 
Orhan beyliğin başına geçince, Bizans 
Bithinyası’nın iki büyük merkezi 
Bursa ve İznik üzerindeki kuşatmayı 
sıkılaştırdı.16

Bursa’nın Fethi
Bursa fethinin Osmanlı tarihinde 
önemli bir yeri ve değeri olduğu şüp-
hesizdir. Ele geçirilmesinden önce 
Osman Gazi’nin kuşatıp uzun süre 
beklemesine rağmen fethetmeyi ger-
çekleştiremediği şehri, oğlu Orhan 
Gazi (genel kabul gören bilgiye göre 
6 Nisan 1326 tarihinde) fethetmiştir. 
Bu açıdan bakıldığında Osmanlı’nın 
kurucu kenti/başkenti Bursa’dır. 
Bursa, fethedilmesinden itibaren 
başkentin Edirne ve İstanbul’a geç-
mesine ve hatta Osmanlı’nın yıkıldığı 
zamana kadar, itibar ve önemini 
devam ettirmiş, yüzyıllar boyunca 
coğrafyanın tarihî, sosyal, kültürel, 
ekonomik, dinî ve ilmî merkezlerin-
den biri olmayı sürdürmüştür. Bursa 
şehri Osmanlılar gözünde o kadar 
değerlidir ki, sözgelimi, 1855 yılında 
Bursa’da yaşanan büyük deprem 
sonrası resmî hasar raporu eline 
ulaştığında dönemin sadrazamı Ke-
çecizâde Fuad Paşa, bu duruma son 
derece üzülmüş ve dilinden şu sözler 
dökülmüştür: “Eyvah, Osmanlı’nın 
dîbâcesi yıkıldı.”17

Osmanlı tarihi için büyük öneme 
sahip Bursa şehri 1300’lerin başında 
Osman Gazi’nin yayılma politikası 
doğrultusunda İznik ile birlikte ab-
luka altına alınmış ve şehri ahitname 
yani sulh yoluyla, tahrip edilmeden 
alınmasını amaçlamıştı. Orhan Gazi 
babasının amacı doğrultusunda 
hareket etmiş 1320’lerden itibaren 
yönetim işlerini eline alınca ablukayı 
sıklaştırmıştır.18

Osmanlı Devleti, yaklaşık kırk yıl 
içerisinde sultanlarının yetenekli ve 
bilgili olmasından olsa gerek yirmiye 
yakın kaleyi ele geçirmiştir. Gaza ve 
Cihad faaliyetleriyle Anadolu’da bü-
yük bir şöhrete kavuşmuş ve beyliği 
bir çekim merkezi haline getirmiştir. 
1315 yılında Osman Gazi Bursa’yı 
almak için giriştiği mücadelede ba-
şarısız olmuş ve şehri almanın zor-
luklarını anlamıştır. Bu nedenle şehri 
sadece kuşatmayla kalmayıp, biri dağ 
eteğine, diğeri ovada olmak üzere 
iki havale hisarı yaptırmış ve birine 

yeğeni Aktimur birine de Balabalcık’ı 
komutan olarak tayin etmiştir. Bu 
şekilde şehre giriş için kullanılan 
kalenin dört kapısını sıkı bir kontrol 
altına almıştır.19 Yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi bu hazırlıklar Orhan 
Gazi’nin şehri almasında birinci de-
recede etkili olacaktır.
Açlıkla uzun süre mücadele eden şe-
hir 6 Nisan 1326 yılında fatihine yani 
Orhan Gazi’ye teslim olmuştur. Şehir 
alındıktan sonra Bizans tekfurunun 
İstanbul’a gitmesine izin verilmiş 
ancak kaynaklardan anladığımız ka-
darıyla tekfurun başdanışmanı şehir-
de kalıp Osmanlı hizmetine girmeyi 
tercih etmiştir. Ayrıca Bursa metro-
politinin de şehirde kalıp görevini 
devam ettirmesine izin verilmiştir. 
Kale ve civarına stratejik mecburiyet 
nedeniyle Müslüman halkın yerleş-
mesi sağlanmış, Rum halkı kaleden 
aşağı kısımlara nakledilmiştir.20

Fetihten önce bölgenin en eski antik 
kentlerinden biri olan İznik’ten bir 
hayli küçük ve rağbet görmeyen bir 
şehir durumunda olan Bursa’nın 
yerleşim bölgesi (günümüzde pek 
çok mahalleden sadece biri olan) Hi-
sar’dan ibaretti. Fetih sırasında Bursa 
orta halli bir kasaba hüviyetindeydi. 
Hisar içinde sıkışıp kalan şehirde 
2000 ev, yedi mahalle, yedi kilise 
veya manastır, bir hamam, bir çarşı 
ve 20 dükkân vardı. Dönem itibariyle 
dini yapıların en büyüğü, Tophane’de 
Osman ve Orhan Gazi türbelerinin 
bulunduğu yerdeki Saint Ellie Ma-
nastırı mevcuttur. Kiliselerden biri 
Kavaklı Mescidi yerinde, biri Zindan-
kapı’da, bir diğeri de muhtemelen 
Üftade Camii yerinde idi. Moğol isti-
lasından itibaren Horasan’dan gelen 
dervişlerin şehri, tekkeleriyle donat-
ması ve o bölgedeki insanlarla devlet 
arasındaki köprü vazifesi görmesi, 
Bursa’nın Osmanlı şehri hüviyetini 
kazanmasında önayak olmuştur.21

Bursa’nın zabtından sonra beylik 
merkezi buraya nakledilmiş şehir 
yeni binalarla süslenmiş, ilk dev-
let olma alametlerinden biri olan 
Osmanlı akçesi burada basılmıştır. 
Ancak İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın 
Osmanlı Tarihi adlı eserinde aktar-
dığına göre burasının beyliğe daimî 
merkez olması daha sonraki tarih-
lerde yani İznik ile İzmit’in alınmala-
rından sonra olmuştur. İlerleyen dö-
nemlerde Bursa, Bey sancağı adıyla 

Orhan Gazi’nin oğullarından Murad 
Bey’e verilmiştir.22

Sonuç
Orta Asya’daki bozkır kültürünün 
savaşçı karakterini bünyesinde ba-
rından Türkler, İran coğrafyasında 
İslam’la tanışmış ve Türk-İslam sente-
zini vücuda getirmiştir. Fakat Osmanlı 
İmparatorluğuna kadar kurduğu 
Gazneli, Karahanlı, Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu gibi ihtişamlı devletler 
Türk-İslam sentezinin Türk kolundan 
kaynaklanan bir aksaklıktan dolayı 
kısa ömürlü olmuşlardır. Kut inancı 
gereği, devlet hanedanın bütün erkek 
çocukları arasında bölüşmekte ve 
bu gelenek devleti zayıflatmaktadır. 
Neticede merkezileşme konusunda 
yaşanan bu sıkıtı devleti ilk önce bö-
ler, zayıflatır ve yıkılmasına önayak 
olmaktaydı. Bursa şehrinde yeşeren 
Osmanlı İmparatorluğu, Türk-İslam 
devlet geleneğinde bulunan merkezi-
leşme sorununu ortadan kaldırmıştır. 
Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu 
İmparatorluğundan edindiği tecrübe-
lerle, merkezileşerek altı yüz küsur 
yıl ayakta duran Osmanlı imparator-
luğu, Türk-İslam medeniyetinin ve 
devlet geleneğinin zirvesini temsil 
etmektedir.
Osmanlı devleti, Kanun-i Sultan Sü-
leyman dönemine kadar çok yetenek-
li sultanlar tarafından yönetilmiştir. 
Devletin İmparatorluğa dönüşmesi 
ve altı yüz yıl ayakta kalmasının sırrı 
da burada yatmaktadır. İşte bu yete-
nekli ve ileri görüşlü sultanlardan bir 
tanesi de Orhan Gazidir. Babasının 
kendisine bıraktığı mirası iyi değer-
lendirmiş ve Bursa şehrini fetih edip 
başkent haline getirmiştir. Yukarıda 
da ifade etiğimiz gibi antik döneme 
kadar dayanan bir geçmişe sahip olan 
Bursa şehri fetih edildiği dönemde 
Bizans İmparatorluğunun, dönem 
itibariyle zayıflaması sebebiyle 
küçülmüş, hatta büyükçe bir kasaba 
hüviyetine dönüştüğü görülmektedir. 
Orhan Gazi şehri alır almaz imar faali-
yetlerine başlamış ve şehri şahlandır-
mıştır. Osmanlının hoşgörü politika-
sını inşa eden sultanlardan biri olan 
Orhan Gazi, şehirde bulunan gayri 
Müslimlere zimmî statüsü vermiş ve 
güvence altına almıştır. 
Devlet olmanın en önemli alamet-
lerinden olan para basma işlemi ilk 
defa onun döneminde gerçekleş-
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miştir. Bursa’da ilk Osmanlı akçası 
basılmıştır. Günümüz Marmara 
bölgesinde bulunan İznik, Kocaeli 
gibi şehirler onun başarılı politikaları 
sayesinde alınmıştır. Araştırmacılara 
göre Osmanlı beyliğini diğer Anadolu 
beyliklerinden ayıran ve imparatorlu-
ğa dönüşmesine vesile olan en önemli 
olay, Rumeli’ye geçiştir. Denilebilir 
ki, Osmanlı beyliği eğer Avrupa ta-
rafına geçemeseydi siyasi ömrünün 
diğer Anadolu beylikleri gibi olması 
ihtimal dâhilindedir. Bu bakış açısıyla 
değerlendirdiğimiz zaman Osmanlı 
İmparatorluğunun temel taşının 
Orhan Gazi olduğunu söyleyebiliriz. 
Zira onun döneminde oğlu Süleyman 
Paşa’nın girişimleriyle Rumeli’ye ge-
çilmiştir. 
Tarihte gerçekleşen olay ve olguların 
hiç biri günümüzden ve birbirinden 
bağımsız değildir. Türkiye Cumhu-
riyeti, Osmanlı İmparatorluğunun 
içinden doğmuştur. Osmanlı İmpa-
ratorluğunu filizlendiren önemli 
etmenlerden bir tanesi de Orhan Gazi 
ve onun fetih ettiği, başkent yaptığı, 
devletin ilk parasını bastığı Bursa 
şehridir. Dolayısıyla Bursa, tarihi-
mizin en önemli şehirlerinden bir 
tanesidir.
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R. Ruveyda Okumuş

II. Abdülhamid devrinin önemli 
devlet adamları ve valileri arasın-
da yer almasına rağmen hakkında 
çok az şey bilinen Reşit Mümtaz 

Paşa, yaşadığı devri tam olarak yan-
sıtan bir kişiliktir. Çeşitli görevlerde 
bulunduktan sonra önce Beyrut 
sonrasında Bursa valiliği yapmış ve 
ardından İstanbul Şehreminliği va-
zifesine getirilmiştir. II. Abdülhamid 
ile yazışmalarında, padişaha bağlılığı 
açıkça görülen Vali Paşa’nın, II. Meş-
rutiyet sonrasında bütün rütbeleri 
alınarak istifaya mecbur bırakılmıştır. 
II. Abdülhamid’in muhibb-i sadıkı 
olarak tezahür eden Reşit Mümtaz 
Paşa, 1856’da İstanbul’da doğdu. 
Babası, Sultan Abdülaziz devrinde 
(1861-1876) Adliye, Maliye ve Evkaf 
Nazırlıklarında bulunmuş olan Ebu-
bekir Mümtaz Efendi’dir.
Reşit Mümtaz Efendi, sıbyan mekte-
bindeki öğreniminden sonra Valide 
Mektebi’nde tahsiline devam etti. 
Ardından özel hocalardan ders aldı. 
1869’da on üç yaşında iken Divân-ı 
Hümayûn kalemine intisap etti. 
1871’de Mektubî Sadaret Odası’na 
geçti. Sonra sırasıyla Mektubî Sada-
ret Mühimme Odası, Âmedi Divân-ı 
Hümayun hulefâlığı, Meclis-i Vükelâ 
kâtipliği görevlerinde bulundu. 

Reşit Mümtaz Paşa 
ve Bursa Valiliği 

II. Abdülhamid’in 
Muhibbi Sadıkı  
Olan Bir Vali: 

Bursa Valisi Reşit Mümtaz Paşa’nın vezaret rütbesini 
aldığı sıralarda (Servet-i Fünun, 13 Ekim 1904)
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1890’da Dahiliye Nezareti müsteşarlı-
ğına getirildi. Bu görevine ilave olarak 
Takvim-i Vekâyi Nezareti vazifesi 
verildi. Ancak 1892’de Takvim-i Ve-
kayi Nezareti görevini layıkıyla yerine 
getirememesi üzerine azledildi ve 
kendisine mazuliyet maaşı bağlandı. 
1897’de yeniden devlet memuriyeti-
ne dönerek Şura-ı Devlet mülkiye da-
iresi üyesi oldu. 28 Temmuz 1897’de 
Beyrut Valiliği’ne tayin edildi. Yak-
laşık altı sene kaldığı Beyrut valiliği 
döneminde yaşanan asayiş sorunları, 
iç karışıklıklar, Hristiyan-Müslüman 
çatışması gibi hadiseleri başarılı bir 
şekilde idare edemedi. Ancak Reşit 
Mümtaz Bey azledilmeyip 17 Eylül 
1903’de Hüdavendigar Vilayeti Valisi 
Halil Paşa ile yer değiştirdi. Bu hadi-
sede Reşit Bey’in bir şekilde sarayla 
arasının iyi olması ya da kendisine 
ikinci bir şans olarak Hüdavendigar 
valiliği görevi verildiği söylenebilir. 
Dönemin matbuatından olan İkdam 
Gazetesi’nin 18 Eylül 1903 tarihli 
nüshasında bu tevcihat haberi şu 
şekilde yer almıştır: 
“Beyrut Vilayeti Valiliğine Hüdavendi-
gar vilayeti valisi Devletlü Halil Paşa 
Hazretleri, Hüdavendigar Vilayeti 
Valiliğine Beyrut Vilayeti Valisi sabıkı 
Atafetlü Reşit Beyefendi Hazretleri 
tayin buyrulmuştur.”

Bursa Valiliği Yılları  
(1903-1906)  
Reşit Mümtaz Bey, 17 Eylül 1903’de 
Hüdavendigar Vilayeti Valiliği göre-
vine getirildi. Üç sene süren bu gö-
revinde Bursa’nın imar ve iskanında 
önemli faaliyetlerde bulundu. II. Ab-
dülhamid döneminde sıkça görülen 
hastane, mektep, müze, saat kulesi 
gibi kamu binalarının inşası ve yeni-
lenmesi faaliyetlerine Vali Reşit Müm-
taz Bey de ehemmiyet gösterdi. 
Bursa’da daha önce yapımına baş-
lanmış olan Mecidiye (Fevzi Paşa) 
Caddesi’nin yapımını tamamlayan 
Reşit Bey, Hamidiye (Cumhuriyet) 
caddesini açmıştır. Şehrin sokaklarına 
ilk defa parke taşı onun zamanında 
döşenmiştir. Bursa’nın ilk şehir içi 
şebeke suyu ile maksem su deposunu 
yaptırmıştır. 
1886’da yapımına başlanmış olan 
Bursa Mülki İdadi Mektebi’ne (Bursa 
Erkek Lisesi) Reşit Bey zamanında 
kimyahâne, kütüphâne, yemekhâne 

ve teneffüshâne kısımları eklenmiştir. 
8 Ağustos 1904’de de başta Bursa 
valisi Reşit Mümtaz Bey olmak üzere 
şehrin ileri gelenlerinin hazır bulun-
duğu bir törenle Bursa İdadisi yeni-
den açılmıştır.  
Bursa’da ilk müzenin kurulması Reşit 
Bey’in valiliğinde olmuştur. Bursa 
Müze-i Hümayunu Maarif Müdürü 
Azmi Bey’in gayretleri ve Reşit Pa-
şa’nın oluru ile II. Abdülhamid’in 
tahta çıkış yıldönümünde 1 Eylül 

1904’de Bursa Mülki İdadisi’nin bir 
bölümünde açıldı. Bu müzede Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döne-
mine ait çeşitli eserler sergilenmeye 
başlandı. 
II. Abdülhamid’in valiler aracılığıyla 
Osmanlı vilayetlerinde saat kulesi 
yaptırma uygulaması Bursa’da da 
görülmektedir. 2 Ağustos 1904’de 
yapımına başlanan saat kulesinin II. 
Abdülhamid’in tahta çıkış yıldönü-
müne rastlayan 31 Ağustos 1905’de 
törenle açılışı yapılmıştır. Saat Kulesi 
otuz üç metre yüksekliğinde, kare 
planlı ve kesme taştan inşa edilmiştir. 
En üst katında bir yangın gözetleme 
kulesi de bulunmaktadır. 
 Ahmet Vefik Paşa’nın valiliği zama-
nında Hisar semtinde kurulmuş olan 
Bursa Gureba Hastanesi halkın büyük 
talep göstermesi üzerine Reşit Bey 
tarafından genişletilerek ahşap iki 
kısım ve yönetim binası yaptırılmıştır. 
İnşa edilen bu yeni binaların açılışı da 
1905 senesinde törenle yapıldı. Sul-
tan II. Abdülhamid’e ithafen Hamidi-
ye Hastanesi olarak isimlendirilmiştir.

Reşit Mümtaz Paşa’nın  
Taltif Edilmesi
Bursa’da yaptığı faaliyetlerle dikkat 
çeken Reşit Paşa'ya Sultan II. Abdül-
hamid tarafından 1904 senesinde 
“murassa iftihar nişanı” ihsan buyrul-
muştur. Servet-i Fünun gazetesinin 
28 Nisan 1904 gününe ait nüshasında 

Bursa Hamidiye Hastanesi’nin 1905’deki Açılış Merasiminden (Servet-i Fünun, 28 Aralık 1905)

 Reşit Mümtaz Bey’in Hüdavendigar Vilayeti 
Valiliğine getirildiğini bildiren İrade-i Seniyye 
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Reşit Paşa’nın murassa iftihar nişanı 
aldığı bir fotoğraf ile ilân edilmiştir. 
Yine 1904 senesinde bu defa Reşit 
Mümtaz Paşa vezaret rütbesi ile taltif 
edilmiştir. Bu durum sıkça görüldüğü 
üzere devrin matbuatında yer almış-
tır. Servet-i Fünun’un 13 Ekim 1904 
gününe ait nüshasında da “Uhde-i 
âsâfanelerine rütbe-i samiye-i vezaret 
tevcih ve ihsan buyrulan Hüdavendi-
gar valisi devletlü Reşit Mümtaz Paşa 
hazretleri” ibaresinin yer aldığı bir 
fotoğrafı yayınlanmıştır. 
Reşit Mümtaz Paşa’nın Bursa valiliği 
esnasında mühürdarlık vazifesinde 
bulunan Lemi Atlı (1870-1945) hatı-
ralarında Paşa’nın başarılı icraatları 
ve vezaret rütbesi almasıyla ilgili ola-
rak şunları söylemektedir:
“Vali Bey’in karakolları bizzat teftişi-
nin muharrreratla mülhakata [yazıyla 
merkeze bağlı yerlere] bildirilmesi 
ve re’sikârda [görevde] bulunanlara 
‘İcabederse siz de böyle yapınız’ de-
mesi çok büyük tesir hâsıl etmiş ve 
bulunduğu yerleri imara fevkalâde 
hâhişger [istekli] ve gayyur [gayretli] 
ve muvaffak olan Vali Bey’in az bir 
zaman içinde icraatile kendini göster-
mesi, bahusus asayişi emri mühimmi-
ni de temini, nezdi Hümayun-ı Padi-
şahîde mucibi takdir ve memnuniyet 
olarak rütbe-i samiye-i vezaretle taltif 
edilmişti.”
1897 senesinde Hüdavendigar vila-
yeti mektupçuluğu görevine getirilen 
Süleyman Nazif, bu vazifede yaklaşık 
on iki yıl kalmıştır. Bu süre zarfında 
Reşit Mümtaz Paşa’nın valiliğine de 
tesadüf etmiştir. Reşit Paşa’nın vali-
liğinde rahat ettiğini ve Paşa ile ça-
lışmaktan memnun olduğunu kendi 
kaleme aldığı tercüme-i hâlinde şöyle 
ifade etmektedir:
“On iki yıl kaldığım Bursa’da müsadif 
[tesadüf] olduğum üç validen [İbra-
him Halil Paşa, Reşit Mümtaz Paşa, 
Mehmed Tevfik Bey] yalnız Reşid 
Mümtaz Paşa’nın iltifat ve keremini 
görerek diğer ikisinden gûna-gûn 
[türlü türlü] eziyetler çektim. Reşid 
Mümtaz Paşa birçok muamele-i müş-
fikâneden başka rütbe-i ulâ-sınıf-ı 
sanisine terfi ettirmek suretile de 
itmam-ı mekârim [cömertlik] etmişti. 
İnkılâbı müteakib [sonrasında] Konya 
vilâyeti mektupçuluğuna tahvil [ta-
yin] ettirildim ise de gitmeden istifa 
ettim.” 

Ertuğrul Sancağı’nda  
Tesis Olunan Bazı Eserler 
Reşit Mümtaz Paşa’nın valiliği döne-
minde sadece Hüdavendigar vilayeti 
merkezi olan Bursa’da değil vilaye-
te bağlı olan diğer sancaklarda da 
önemli eserler yapılmıştır. Buna bir 
örnek verecek olursak Hüdavendi-
gar vilayetine bağlı Ertuğrul Sancağı 
merkezinde (Bilecik) 1905’de yapımı 
tamamlanan İdadi Mektebi’nin açılışı 
Ağustos ayına II. Abdülhamid’in tahta 
çıkış yıldönümüne denk getirilmiştir. 

Ertuğrul Sancağı’nda ikinci idadi Sö-
ğüt kazasında Söğüt Hamidiye İdadisi 
adıyla yine 1905’te açılmıştır.
İdadi mekteplerinin yanı sıra Ertuğ-
rul Sancağında en dikkat çeken yapı 
İnas (Kız) Mektebi’dir. Bu mektebin 
günümüze ulaşan 1905 (1322) se-
nesine ait orijinal kitabesinden kız 
öğrencilerin başta dini daha sonra da 
ev yönetimine ait bilgileri öğrenme-
leri amaçlandığı anlaşılmaktadır. İnas 
Mektebi’nin talik hat ile yazılmış olan 
bu kitabesinde “Vali-i muhterem-i 

Müze-i Hümayunu’nun Açılışında Hazır Bulunan Bursa’nın İleri Gelenleri (Servet-i Fünun, 15 Şubat 1905)

1905’de Açılan Hamidiye Caddesi’nin görünümü (1906 Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi)
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Burusa Reşid Paşa’dır / İden ihya nice 
hayr ve hasenât-ı etyeb” denilerek 
pek çok hayır ve hasenat yapmış olan 
Bursa valisi Reşit Paşa’nın zikredilen 
bu mektebin inşa edilmesinde de 
rolü olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 
o tarihlerde Bilecik mutasarrıflığı 
yapan Fevzi Bey’in mektebi inşa et-
tirmeye sebep olduğu “Feyzi Bey de 
idüp ol râh-ı sevâbı ta’kib / Mutasar-
rıf iken oldu bunu inşaya sebep.” şek-
linde kitabede yer almaktadır. 

Reşit Mümtaz Paşa’nın 
Bursa Valiliği Sonrasındaki 
Görevleri ve Vefatı
24 Mart 1906’da Reşit Mümtaz Paşa, 
İstanbul Şehreminliği görevine geti-
rildi. Bu görevinde memurlara maaş-
larının zamanında ödenmesi, şehre 
parke döşenmesi, çarşıların denetlen-
mesi gibi önemli başarıları olmuştur. 
Yaklaşık iki sene devam eden söz 
konusu vazifesinden II. Meşrutiyet’e 
müteakiben 31 Temmuz 1908’de isti-
faya mecbur kalmıştır. Kendisi bütün 
rütbeleri alınarak Midilli’ye sürgün 
edildi. Mal ve mülklerine el konuldu. 
1908’den 1918 senesine kadar azle-
dilmiş olarak kaldı. 1920’de Damat 
Ferid Paşa kabinesinde Dahiliye 
Nazırlığı yaptı.  Daha sonra yurtdı-
şına çıkan Reşit Mümtaz Paşa, 1928 
senesinde Fransa’nın Nice şehrinde 
vefat etti. 

Reşit Mümtaz Paşa, Çerkez asıllı Şa-
dıfeza Hanımla evlenmiştir. Bu evli-
likten çocukları Ulviye Hanım ve ga-
zeteci-yazar Ahmet Semih (Mümtaz) 
doğmuştur.  Ahmet Semih Mümtaz, 
Arap İzzet Holo Paşa’nın kızı Seniye 
Abed Hanımla evlenmiş böylece Reşit 
Mümtaz Paşa ile Arap İzzet Paşa dü-
nür olmuşlardır.  
Sonuç olarak Reşit Mümtaz Paşa 
(1856-1928) babası gibi kalemiyeye 
intisab etmiş ve buradan yükselerek 
Beyrut ve Bursa valiliği ile İstanbul 
Şehreminliği gibi önemli görevler-
de bulunmuştur. Beyrut valiliğinde 
olmasa da Bursa valiliği ve İstanbul 
Şehreminliği döneminde başarılı faa-
liyetleri vardır. Özellikle Bursa Valiliği 
yıllarında yaptığı hizmetlerle dikkat 
çekmiştir. Meşrutiyet ve mütareke 
yıllarında sıkıntılı günler geçirmiş ve 
ömrünün son yıllarını yurtdışında 
tamamlamıştır. 
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Nezaket Özdemir Bircan

Günümüzde nostalji deniliyor. 
Ama o kadar basit değil. Da-
lından düşen yaprağın bile 
gazel olmadığını bilenler; 

onun toprakta gübre, yeni filizlenecek 
tohuma can olacağını düşünebilen-
ler, bir haberin, bir fotoğrafın, bir 
broşürün hatta bir ilanın değerini de 
bilenlerdir. Bu çaba sadece bir hatır-
lanma vesilesi değil! Bir bilgi kırıntısı, 
anlayana ders, kıymetini bilene idrak 
vesilesidir. Bu düşüncelerle Bursa’da 
geçmişte neler yaşandığını kentin 
genel dokusu, yöneticileri ve gündemi 
üzerinde yoğunlaşarak günümüzden 
68 yıl önceki yaşantıyı günümüze ta-
şımak istedik. Bu amaçla 1950 yılında 
Bursa’da yayınlanan Hâkimiyet ve Ant 
gazetelerinin 1950 yılı Temmuz-A-
ğustos-Eylül aylarına ait sayılarını ta-
rayarak, o günlerin Bursa’sında neler 
olmuş, neler yaşanmış bunları gözden 
geçirdik ve günümüz koşullarında bir 
sentez yapmaya çalıştık. 

Bursa’da genel olarak her dönemde 
hareketli bir basın hayatından söz 
etmek mümkündür. Ancak 1950 
yılında basın hayatına bakıldığında 
incelediğimiz gazeteler dışında Ya-
laza ve Spor Haberleri gazetelerinin 
bulunduğu görülmektedir. Bursa 
İl Halk Kütüphanesi’ndeki yerel 
gazete koleksiyonu 1950 yılından 
itibaren başlamakta inceleme yap-
tığımız periyotta Hâkimiyet ve Ant 
gazetelerinin düzenli koleksiyonu 
bulunmaktadır.  Üzerinde çalıştı-
ğımız gazetelere bir göz atarsak, 
Hâkimiyet Gazetesi’nin sahibi Hay-
ri Terzioğlu. Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü ise İsmet Bozdağ’dır. 
Gazete 1 Ocak 1950 tarihinde ya-
yın hayatına başlamış, 4 sayfalık 
bir gazetedir. Ant Gazetesi’nin ilk 
sayısı 10 Temmuz 1944 tarihin-
de yayınlanmış ve 8 Mayıs 1955 
tarihine kadar yayınlanmaya 
devam etmiş. Gazetenin sahibi 

68 Yıl Önce Bursa

1950 yılında Bursa’da yayınlanan Hâkimiyet ve Ant 
gazetelerinin 1950 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül ayları-
na ait sayılarını tarayarak, o günlerin Bursa’sında ne-
ler olmuş, neler yaşanmış bunları gözden geçirdik ve 
günümüz koşullarında bir sentez yapmaya çalıştık. 

Geçmiş Zaman Olur ki… 
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Dr. İbrahim Alp Çataloğlu, 
Yazı İşleri Müdürü Hayri 
Gürmen, basın danışmanı 
Mustafa Tayla’dır.1 Her iki 
gazetenin fiyatı da 5 ku-
ruştur.
 1950 yılının Bursa’sına 
genel olarak bakarsak, Vali 
Haşim İşcan 14 Ekim 1945 
tarihinden beri görevdeydi. 
Şehrin doğusunu, Çatalfırın 
Bölgesi’nden Altıparmak 
Caddesi’ne bağlayan kentin 
ana arterlerinden biri olan 
caddeye ismi verilen Ha-
şim İşcan Bursa’da önemli 
hizmetler yapmıştır. Valilik 
konutu, Memleket Hasta-
nesi, Atatürk Stadyumunun 
düzenlenmesi, günümüzde 
Osmangazi Kaymakamlığı 
olarak kullanılan Altıparmak İlkokulu 
yaptırdığı önemli binalardandır. Set-
başı’ndaki en güzel yapılardan biri 
olan Setbaşı Vergi Dairesi, Ticaret Li-
sesi, Kirazlıyayla’da yaptırılan Uludağ 
Sanatoryumu ile Demirtaş ve Süley-
man Çelebi Türbeleri de onun hizmet 

döneminde yapılmıştır. 
Bunlara ilaveten Atatürk 
Caddesi’nin genişletilme-
si, Çelik Palas Oteli’nin 
ikinci kısım binasının 
inşası, Merinos Fabrikası 
ilave tesisleri, Irgandı 
Köprüsü’nün onarımı ve 

içme suyu şebekesinin yenilenmesi-
nin de Vali Haşim İşcan döneminde 
gerçekleştiği görülmektedir.2 Bursalı-
ların  “Efsane Vali” olarak isimlendir-
diği Haşim İşcan 1 Ağustos tarihinde 
Samsun Valiliği’ne atanmış, yerine 
Hilmi İncesulu atanmıştır. Hâkimiyet 

Gazetesi’nin 4 Ağustos 1950 tarihli 
nüshasından Haşim İşcan’ın şehirden 
ayrıldığını öğreniyoruz.
Yerel yönetime gelince, 1950’de ge-
çerli olan seçim kanununa göre bele-
diye başkanı değil belediye meclisleri 
seçilmektedir. Yani belediye başkanı 
halk tarafından doğrudan değil, hal-
koyuyla seçilerek oluşturulan mecli-
sin kendi içinden birisini seçmesiyle 
belirlenmektedir. Bu seçim hakkında 
genel kanı, başkanın kademeli olarak 
atandığı yönündedir. Bursa Beledi-
ye Başkanlığına 1946 seçimlerinde 
şehrin önemli tüccarlarından olan 

Fahri Batıca Ferit Akçor Mehmet Urgangil
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Fahri Batıca belediye meclisinin 
yaptığı seçimle göreve gelmiştir.3 
Çekirge Caddesi’nin üst tarafında 
kalan ve Dağınık Selviler Mezarlığı 
olarak adlandırılan bölge bu başkan 
döneminde imara açılmıştır. Fahri 
Batıca 1950 seçimlerinden önce özel 
nedenlerle başkanlıktan çekilmiş 
yerine yardımcısı Mehmet Urgancıgil, 
belediye başkanı olmuştur.4 1950 ye-
rel seçimlerine böyle bir atmosferde 
girilmiştir. 13 Ağustos 1950 tarihinde 
bütün yurtta yerel seçimler yapılır. 
Demokrat Parti’nin açık ara kazandığı 
bu seçimlere halkın ilgisi çok fazla 
değildir. 21 Eylül 1950 tarihli Hâki-
miyet Gazetesi’nden belediye meclisi 
üyelerinin aralarından Ferit Akçor’u 
Bursa Belediye başkanı olarak seçtiği-
ni öğreniyoruz.
1950 yılında gazete manşetlerine 
yansıyan en önemli olaylardan biri 
genel seçimlerdir. 14 Mayıs 1950 ta-
rihinde gerçekleştirilen ve 9. dönem 
milletvekillerinin belirlendiği bu se-
çimler Demokrat Parti’nin galibiyeti 
ile sonuçlanır. DP, Bursa’da 138.445 
oy alırken, CHP 97.532 oy alır.5 1950 
genel seçimlerinde Bursa TBMM’ne 
12 milletvekili gönderir. Halil Hilmi 
Ayan, Mehmet Raif Aybar, Selim Ragıp 
Emeç, Ahmet Agâh Erozan, Mehmet 
Selim Herkmen, Mehmet Sadettin 
Karacabey, Ahmet Hulusi Köymen, 
Ahmet Mithat San, Ahmet Haluk Şa-
man, Kenan Yılmaz, Necdet Yılmaz, 
Ali Canip Yöntem meclisteki Bursa 
milletvekilleridir.6 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar 1950 yılı 
içinde Bursa’yı 2 kez ziyaret eder.  5 
Ağustos 1950 tarihli Hâkimiyet Gaze-
tesi’nden Cumhurbaşkanının İngiliz 
elçisi ve eşiyle İznik’e ani bir ziyaret 
yaptığını öğreniyoruz. Program ön-
ceden belli olmamasına rağmen halk 
cumhurbaşkanının geçtiği yollarda 
toplanarak tezahürat yapar. 5 Ağustos 
1950 tarihli Hâkimiyet Gazetesi’n-
den konukların Yalova üzerinden 
Yenişehir’e oradan İznik’e geçtiğini, 
Ayasofya Kilisesi, Kilikya Kapısı ve 
Nilüfer Hatun İmareti’nin gezildiğini 
öğreniyoruz. 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 2. ge-
lişini Hâkimiyet Gazetesi 13 Ağustos 
tarihli sayısında müjdeler. Ant Gaze-
tesi de 14 Ağustos tarihli sayısında 
“Cumhurbaşkanı Geliyor” manşetiyle 
bu haberi teyit eder. Aynı gün Hâki-
miyet cumhurbaşkanının yanında 

Marshall Planı Yardımcısı Rossell 
Door ile beraber geleceğini tekrar 
haberleştirir. Hâkimiyet Gazetesi’nin 
15 Ağustos 1950 tarihli sayısında 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Bursa 
gezisine geniş yer verilmiştir. Merinos 
ve İpekiş fabrikalarını gezen cumhur-
başkanının yanında Meclis Başkanı 
Refik Koraltan ve daha önce de haber 
verildiği gibi Marshall Planı Yardımcı-
sı Rossell Door ve eşi bulunmaktadır. 
Gazetede bu kişilerin değil, Celal 
Bayar’ın Atatürk ile çekilmiş bir fo-
toğrafını görmek okuyucuya şaşırtıcı 
gelebilir. Ancak o tarihlerde gazetede 
fotoğraflı bir haberin yer alması için 
fotoğrafın daha önceden baskı klişe-
sinin hazırlanması gerekmektedir. 
Gazete elinde böyle bir klişe olmadı-
ğından Atatürk ve Celal Bayar’ın daha 
önce çekilmiş bir fotoğrafını kullan-
mıştır. 

Havada savaş kokusu var
Her ne kadar yerel gazeteler üzerinde 
çalışıyorsak da manşetler ülke gün-
demini yansıtmaktadır. O günlerde 
Türkiye’nin NATO’ya girmesi ve III. 
dünya savaşının nedeni olabileceği 
dillendirilen Kore Savaşı gündemin 
en önemli konularıdır. Kore Savaşı’nın 
nedenleri gazete sayfalarını işgal 

eden en önemli haberdir. Komünizm 
büyük tehdit olarak algılanmaktadır. 
Kuzey ve Güney Kore topraklarında 
yaşanan bu savaş aslında Çin, Rusya 
ve Amerika’nın bilek güreşi olarak 
tarihte yerini alacaktır. 3 Temmuz 
1950 tarihli Hâkimiyet Gazetesi man-
şetinde Türkiye’nin bu savaşa nasıl 
bir katkı yapacağını sorgulamaktadır. 
5 Temmuz 1950 tarihli Hâkimiyet 
Gazetesi’nden ise İngiliz ve Amerikan 
askerlerinin Kuzey Kore’ye taarruza 
geçtiklerini öğreniyoruz. Kore Sava-
şı’nın nedenleri, Türkiye’nin tutumu 
ve gelişmeler Temmuz ayından iti-
baren uzun zaman gazete sayfalarını 
işgal edecektir. 26 Temmuz 1950 
tarihli Hâkimiyet Gazetesi ve aynı ta-
rihli Ant Gazetesi 4500 kişilik askeri 
birliğin Kore’ye gideceğini haber ver-
mektedir. 7 Ağustos tarihli Hâkimiyet 
Gazetesi’nde Kore’ye gidecek askeri 
birliğin hazırlıklarını tamamladığı ha-
beri verilmektedir. Aynı gazetede yer 
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alan “Türkiye’nin Atlantik Paktı’na 
(NATO) girmesi kat’ileşiyor.” haberi 
Kore Harbi’nin Türkiye’nin NATO’ya 
kabul edilişi ile ilişkilendirenler için 
malumun ilanı anlamını taşıyor. 29 
Eylül tarihli Hâkimiyet Gazetesi’nden 
de askerlerimizin İskenderun’dan 
yola çıktığını öğreniyoruz. Böylece 
Türkiye ilk kez yurtdışına asker gön-
dermeye karar vermiştir. Bu karar 
üzerine Tuğgeneral Tahsin Yazıcı 
komutasındaki 259 subay, 18 askeri 
memur, 4 sivil memur, 395 astsubay 
ve 4414 erbaştan oluşan ve 25 Eylül 
1950 günü İskenderun’dan yola çıkan 
Türk tugayı 17 Ekim 1950 günü Gü-
ney Kore’nin Pusan Şehri’nden kara-
ya çıkarak savaşa katılır. 1953 yılına 
kadar süren bu savaşta Türk askeri 
savaşın kaderini ve seyrini etkileyen 
büyük kahramanlıklar göstermiştir.

1950 Yazında Ramazan ve 
Hac İbadeti Hazırlıkları
1950 yılında 17 Haziran – 17 Tem-
muz tarihleri arasında gerçekleşen 
ramazan ayı nedeniyle gazetelerde, 
ramazan sohbetleri ve oruç tutma-
nın faydaları ile ilgili haber ve köşe 
yazıları yayınlandığı görülmektedir. 
Ancak her iki gazetede de ramazan 
ile ilgili haberlerden daha çok hac 
ilanları dikkat çekmektedir. Bunun 
nedeni devlet eliyle yürütülen hac 
organizasyonlarının 1917 yılında ke-
sintiye uğramasından sonra Kurtuluş 
Savaşı yılları ve ülke daha ekonomik 
anlamda toparlanamadan II. Dünya 
Savaşı’nın çıkmasıyla ülkedeki döviz 
sıkıntısının baş göstermiş olmasıdır. 
Türk vatandaşlarının resmi yoldan 
hacca gitmeleri 1947 yılında ancak 
gündeme gelmiş ama bir türlü hayata 
geçirilememiştir. Çok partili demok-
rasi hayatına geçtikten sonra hac 
organizasyonlarının başladığı ve hacı-
ların ihtiyacı olan dövizin devlet eliyle 
karşılanması tekrar gündeme gelmiş-
tir. Hükümetin hacılara kişi başına 
120 İngiliz Sterlini döviz vereceğini 
açıklaması, hac ibadetini yerine ge-
tirmek isteyen vatandaşlar arasında 
büyük heyecan yaratmıştır. Hâkimi-
yet ve Ant gazetelerindeki ilanlarda 
görüldüğü üzere, İstanbul’a otobüsle 
yapılacak seyahatten sonra arzuya 
göre vapur veya uçakla hacca gitmek 
mümkündür. Seyahat için yolcunun 
seçimine göre 260 liradan, 900 liraya 
kadar değişen bir fiyat yelpazesi söz 
konusudur. Seyahat acenteleri dışın-

da Hâkimiyet Gazetesi’nin de yazı 
işleri müdürü İsmet Bozdağ’ın so-
rumluluğunda hac organizasyonuna 
giriştiği görülmektedir. İsmet Bozdağ 
hacılarla beraber gidecek ve oradan 
röportajlar gönderecektir. Ancak idari 
nedenlerle bu gerçekleşemez.

50’li Yılların En Büyük  
Sağlık Sorunu: Verem
Planladığımız zaman dilimindeki ga-
zetelerde Bursa’da sağlık alarmı veril-
mektedir. “Çağın Vebası” olarak isim-
lendirilen verem hastalığı çok büyük 
bir sorun olarak görünüyor. Aslında 
verem hastalığı sadece Bursa için 
değil bütün ülke için büyük sorundur. 
Ama Bursa verem hastalığının en çok 
görüldüğü 5 şehir (İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa ve Eskişehir) arasında 
başı çekmektedir. Heybeli Ada’da 
bulunan verem sanatoryumundan 
sonra 2.’si Bursa’da yapılır.7 1949 
yılının Ağustos ayında 20 yataklı ola-

rak Bursa Verem Savaş Derneğinin 
bir hizmeti olarak hasta kabulüne 
başlar.8 Ancak Neşati Üster’in değer-
lendirmesine göre hastane ücretli ol-
duğundan ve yatak kapasitesi düşük 
olduğundan Bursa’daki verem savaşı-
na beklenen katkıyı verememektedir. 
Hastanede yataklı tedavi olmak üzere 
başvuranlar en az 6 ay sıra beklemeyi 
göze almaktadır.
Dr. Neşati Üster Hâkimiyet Gazete-
si’nde hem haber hem de makale 
olarak bu konuda aydınlatıcı yazılar 
yazmıştır. 22 Temmuz 1950 tarihli 
Hakimiyet Gazetesi’nin birinci sayfa-
sında yer alan haberde, doktor, “Bu 
gidişle kısa bir zaman sonra Bursa 
Vilayeti hudutları içinde Veremin 
bulaşmadığı bir köy, Bursa Şehri’nde 
de Veremli hastası olmayan bir aile 
bulmak güç olacaktır,” gibi çok vahim 
bir tablo çizmektedir. Bursa’da 1949 
yılında veremden 352 kişi vefat et-
miştir. Doktor 2 Ağustos 1950 tarihli 
Hâkimiyet Gazetesindeki makalesin-
de 25 Mayıs 1930 yılında kurulan 
Verem Dispanseri’nde 1950 yılına 
kadar 75.000 kişinin taramadan geçi-
rildiğini bunların 8600’den fazlasında 
hastalık tespit edildiğini belirterek 
Bursa’daki veremli hasta oranının 
Türkiye ortalamasından yüksek ol-
duğunu söyleyerek bu oranı %11.6 
olarak verir. Bu hastalardan 2300 ta-
nesinin vefat ettiğini, 4500 adedinin 
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takip dışı kaldığını yazan Neşati Ülser 
vefat sayısını bu nedenle tam olarak 
tespit edemediklerini, vefat edenlerin 
sayısının aslında daha yüksek oldu-
ğunu tahmin ettiğini bildirmektedir. 
Yazısında Verem Savaş Dispanseri’nin 
karşılaştığı hizmet zorluklarından, 
aşırı yoğunluk nedeniyle takipteki 
hastalara 1,5 ay sonrası için kontrol 
randevu verilebildiğinden söz ederek, 
ikinci bir dispanser açılması mec-
buriyetini gündeme getirir. 9 Eylül 
1950 tarihli Hâkimiyet Gazetesi’nde 
makalesinin 2. bölümünü yayınlayan 
Dr. Neşati Üster veremli hastaların en 
büyük ihtiyacının yatak ihtiyacı ol-
duğunu, özellikle köylerde tek odada 
barınan aileler arasında bu hastalığın 
süratle yayıldığına dikkat çekmekte-
dir. Verem Savaş derneklerinin gay-
retli çalışmalarına rağmen hastalara 
ücretsiz olarak yardım edemedikleri-
ni, uzun vadeli ve masraflı bir tedavi 
gerektiren bu hastalıkla mücadele 
için ücretsiz tedavi olanaklarının artı-
rılmasının şart olduğunu yazmıştır. 4 
Temmuz 1950 tarihli Ant Gazetesi’n-
de Nevzat Kızılcan, Temenyeri’nde Dr. 
Neşati Üster’in hekimlik yaptığı has-
tanedeki bakım ve temizliği anlatan 
bir yazı kaleme almıştır.

Bursa Fuarı Hazırlıkları ve 
Teleferiğin Ayak Sesleri
10 Ağustos 1950 tarihli Hâkimiyet 
Gazetesi’ndeki “Sabahtan Sabaha” 
isimli köşesinde Mustafa Tayla, Ulu-
dağ’a yapılması düşünülen (havai 
hat) teleferikten söz eder. Konu yeni 
değil ama eyleme geçilmesi açısından 
kritik bir zamandır. Neden?  Nede-
nini yazarın 25 Ağustos 1950 tarihli 
Hâkimiyet Gazetesi’ndeki köşesinden 
öğreniyoruz. Mustafa Tayla, bu kere 
4-5 sene önce “Bursa Sergisi – Bursa 
Fuarı” kurulması ve bunun her sene 
devamı konusunda teşebbüste bulun-
duklarını ve konuyla ilgili olarak Es-
naf Odası’na başvurduğunu fakat bir 
ilerleme kaydedemediklerinden söz 
ederek bu konudaki yeni duyumlarını 
aktarmaktadır. Ticaret Odası’nın Bur-
sa Fuarı kurulması için bir teşebbüsü 
söz konusudur. Konuya Bursalı olan 
Maliye Bakanı Halil Ayan’ın da destek 
sözü vardır. Mustafa Tayla hem tu-
rizm hem de ekonomik açıdan kente 
önemli katkıları olacak bu etkinliğin 
desteklenmesini ve bir an önce ha-
yata geçirilmesini, fuarın kente bir 
hareketlilik katacağını yazmaktadır.  

9 Eylül tarihli Ant Gazetesi’nde de 
Saadettin Çanga Uludağ (havai hat) 
Teleferik Hattı ve Bursa Fuarı hak-
kında bir yazı kaleme alır. Mustafa 
Tayla’nın köşe yazılarıyla halka du-
yurduğu bu iki haber birleşmiş, hem 
fuar hem de Uludağ’a teleferik yapımı 
birlikte ele alınmıştır. Kısa bir süre 
sonra 13 Eylül tarihli Ant Gazetesi’n-
den Bursa Fuarı ile ilgili hazırlıkların 
resmen başladığını öğreniyoruz. Bu 
çalışmalar çerçevesinde Uludağ’a te-
leferik kurulması düşüncesi de tekrar 
gündeme gelmiştir. Anlaşılmaktadır 
ki ekonomik yetersizlikler nedeniyle 
rafa kaldırılmış olan (havai hat) te-
leferik projesi Marshall yardımıyla 
yapılacaktır. Türkiye’de bir ilk olacak 
bu girişimin gerçekleştirilmesi ve 
Marshall yardımdan yararlanabilmek 
için acil olarak bir şirket kurulması 
gerekmektedir. 1 milyon TL sermayeli 
olarak kurulması gereken anonim şir-
ketin hayata geçirilmesinde problem 
yaşandığını ve ancak 30 bin TL topla-
nabildiğini 15 Eylül tarihli Hâkimiyet 
gazetesinden öğreniyoruz. 
Marshall yardımı sadece teleferik için 
değil, şehirde yapılması düşünülen 

her yatırım her sorun için çözüm 
olarak görünmektedir. Turizm olsun, 
ekonomi olsun, ziraat, hayvancılık, 
ulaşım vs. olsun her haberin bir ucu 
Marshall yardımına dayandırılmak-
tadır. Sermaye eksikliğine çare olarak 
büyük bir fırsat yakalandığı düşünül-
mekte bu paranın ülkeye kazandırıl-
ması için çareler aranmaktadır. Bu 
arada paranın tahsisini sağlayacak 
olan Amerika’nın uzman heyetlerinin 
biri gelip diğeri gitmektedir. 4 Tem-
muz 1950 tarihli Ant Gazetesi’nde bu 
haberlerden birini görüyoruz. Bur-
sa’ya 6 günlük bir ziyarette bulunan 
4 kişilik Amerikan heyeti hayvancılık 
ve tarımla ilgili tesislerimizi, tarım 
alanlarımızı gezerek değerlendirmek 
ve bu konuda bir rapor hazırlamak 
üzere şehrimizde bulunmaktadır. 
Heyetin gözlemleri büyük değer taşı-
maktadır. Aynı gazetenin 11 Temmuz 
tarihli sayısında heyet başkanı Dr. 
Elmer Starsh’ın inceleme yaptığı te-
sisleri çok beğendiğine dair değerlen-
dirmelerine yer verilmiştir.
31 Ağustos tarihli köşe yazısında 
Mustafa Tayla İstanbul-Bursa vapur 
seferlerinden şikâyette bulunuyor. 
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Yazısına vapur seferlerinin intizam-
sızlığı ile başlayan yazar Mudanya 
– Bursa arasında yolcu taşıyan oto-
büslerin belediye tarifesine göre 100 
kuruş, olduğunu fakat vapura yolcu 
götüren otobüslerin neden 120 kuruş 
olduğunu sorgulamaktadır. Bu fiyat 
farklılığının halkın uğradığı haksızlık 
olduğunu dile getiren Tayla, konuyu 
“Sabahtan Sabaha” başlıklı köşesinde 
“Vapur Yolcularına Ceza” başlığı al-
tında işliyor. Mustafa Tayla köşesinde 
Bursa’da problem olarak gördüğü ya 
da halkın şikâyetlerini dile getirdiği 
köşe yazılarında, belediye ile ilgili 
görüşlerini, kentin temizlik işlerini, 
turizm ile ilgili önerilerini yazmak-
tadır. Günümüzde halen aşılamayan 
tren konusunu, 12 Temmuz tarihli 
Hakimiyet Gazetesi’ndeki köşesinde 
Bursa’nın Anadolu tren hattına bağ-
lanamamış olmasının verdiği sıkıntı 
ile meclisteki Bursa milletvekillerine 
“Bursa’yı artık ücra bir vilayet olmak-
tan çıkarmaları lazımdır,” diye haykı-
rarak dile getirmektedir. Ama bunun 
yanı sıra Bursa – İstanbul arasında 
her gün sabah ve akşam karşılıklı 
olmak üzere düzenli uçak seferleri 
olduğunu, her ne kadar bazı sorunlar 
yaşansa da günümüzde olduğu gibi 
vapur seferlerinin yapıldığını belirt-
meliyiz. Günümüzde dillendirilen, 
Bursa’da turizmin gelişmesi için Ulu-
dağ’ın gündeme gelmesi ise yeni değil 
68 yıl önce de tartışılan bir konu. 
Günümüzün en önemli sorunlarından 
biri olan gecekondulaşmaya 68 yıl 
önce yüksek mimar Beşir Düvenli 
16 Ağustos 1950 tarihli Ant Gazete-
si’nde çözüm aramaktadır. Sorunun 
1940’lı yıllardan beri devam etti-
ğinden bahisle, “Bir cemiyet olarak 

hemen hepimizin bir hükümet ve 
belediye olarak resmi teşekküllerin 
vatandaşları barındırmak için mes-
ken teminine ve mesken yapılmasına 
yardım etmesi en büyük vazifelerden 
biri sayılır.” diyerek konuyu devletin 
hizmet sorumluluğu açısından ele 
almaktadır. Bursa’daki gecekondular-
da 8 bine yakın vatandaşın yaşadığını 
söyleyen yazar, bu bölgenin “sıhhi ve 
fenni”  bir şekilde düzenlenmesi için 
1 milyon lira kadar bir bütçeye ihtiyaç 
olduğunu yazıyor ve çözüm olarak 
belediyeye ve milli emlâka ait arsalar 
üzerinde, belediyenin kontrolünde 
konut yapmaları için vatandaşlara 
imkân sağlanması gerektiğini, ge-
cekondulaşmanın ancak böyle en-
gellenebileceğini söylüyor. Barınma 
problemi her zaman önceliklidir. 
Vatandaşın sorun çözme yöntemine 
ilgisiz kalıp, vatandaşın çözüm olarak 
uyguladığı yöntem problem ortaya 
çıkanca feryat etmenin kime ne yararı 
olmuştur? 

Derginin çıkış periyoduna bağlı ola-
rak Temmuz - Ağustos - Eylül 1950 
tarihlerinde yayınlanmış olan gazete-
lere göz gezdirdik. Görsel malzeme-
nin de çokluğu nedeniyle daha birçok 
habere istediğimiz ölçüde yer ayıra-
madıysak da 68 yıl önceki Bursa’nın 
genel panaromasını sunarak geçmişte 
kısa bir gezintiye olanak sağlamaya 
çalıştık.
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Bursa'nın 
tarihi yolları

Tarihi Kervan (İpek) Yolu 

En ufak yerleşim birimlerinden 
en büyük yerleşim birimlerine 
kadar tüm komşu kentleri 
bağlayan bir karayolu tarihin 

hemen her döneminde olmuştur. Bir 
de, hedeflenen yere varmak için ge-
reken bir karayolu şekli daha vardır 
ki, bu yollar her yerleşim merkezine 
uğramadan en kısa zamanda ulaşımı 
sağlayan, genellikle ticari ve askeri 
amaçla kullanılan, “Kervan Yolu” veya 
“İpek Yolu” denilen yollardır. Kentleri 
bu yollara bağlayan tali yollar da mev-
cuttur ve gereğinde kullanılırlar da.
Kısaca “Kervan” kelimesinin anlamını 
açmakta fayda var fikrindeyim. Bir 
yöne gidecek kişilerin veya eşyaların 
yüklendiği araçların oluşturduğu 
gruba veya topluluğa “kervan” denil-
mesi sonucu bu gurubun takip ettiği 
yola “Kervan Yolu” denmektedir. 
Asya’dan gelen kervanların yükle-
rinin büyük bir kısmının Osmanlı 

Kentimizin çevre yerle-
şim birimleri ile iletişimini 
sağlayan yolların güzer-
gahlarının değişen hayat 
ve teknolojik şartlara bağlı 
olarak hızla değişimine 
şahit olmaktayız. Bu yol 
güzergahlarının nasıl de-
ğişime uğradığını kısaca 
paylaşmak isterim.
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döneminde “İpek” olması nedeni ile 
bu yolun ismi “İpek Yolu” olarak halk 
arasında kabul görmüş, hatta ulusla-
rarası diyaloglarda da “SİLK ROAD” 
olarak kabul edilmiştir. 
İpek Yolu olarak da bilinen tarihi ker-
van yolu, Çin’in Şian kentinden baş-
layıp, İran topraklarından geçer ve 
Bursa veya İstanbul Pera’da nihayet 
bulurdu. Zira buralarda Avrupalı (Ve-
nedik ve Cenevizliler) tüccarlar aldık-
ları malları Avrupa Kıtası’nın en ücra 
köşelerine kadar aktararak ticaret-
lerini yaparken, doğulu tüccarlar da 
onlardan aldıkları malları develerine 
yükleyerek geriye dönüş yaparlardı. 
Böylelikle dünyanın her kesiminde 
ihtiyaç duyulan maddeler bu yerlere 
eriştirilirdi. Çin ve bu yerler arasında 
ulaşımın sağlanması, çok uzun yıllar 
hatta asırlar boyunca develer ile ger-
çekleşebilmekteydi. Gerek hayvanla-
rın, gerek insanların yolculuk ortamı-
na dayanma güçlerinin bir sınırının 
olması, yol boyunca bazı kurumların 
da oluşmasına sebep olmuştur. Zira 
yol boyunca hayvanların nallarında, 
koşum takımlarında, sağlıklarında 
bakıma ihtiyaç olurken, tabii ki din-
lenmeleri de gerekmekteydi. Bu du-
rum insanlar için de geçerliydi. Bir de 
hayvanların çektiği çeşitli arabaların 
da benzer ihtiyaçları oluyordu. Diğer 
bir önemli konuda yolculuk sırasında 
gerek yırtıcı hayvanlara, gerekse soy-
gunculara (haramilere) karşı ihtiyaç 
duyulan güvenlikti. Bu sözü edilen 
ihtiyaçların giderilmesi için 25-30 km 
aralıklar ile hanlar, derbentler ve ker-
vansaraylar oluşturulmuştu. 
Kentimizin çevre yerleşim birim-
leri ile iletişimini sağlayan yolların 
güzergahlarının değişen hayat ve 
teknolojik şartlara bağlı olarak hızla 
değişimine şahit olmaktayız. Yaptığım 
araştırmalarda, eski yolların güzer-
gahları hakkında resmi hafızanın 
tutulmadığını görmüş oldum. Bu 
sebeple gerek sahada gerekse sözlü 
araştırmalar ile bu yol güzergahları-
nın nasıl değişime uğradığını kısaca 
paylaşmak isterim.
Kervan ya da uzun ulaşım yolları ufak 
kentlerin içinden ziyade dışından 
daha doğrusu aralarından, özellikle 
ekim alanları olarak kullanılmayan 
ve bataklık ihtimali olmayan yani 
yamaç kenarlarından geçerdi. İhtiyacı 
olanlar bu yolların bağlantı yerlerine 
gidip beklerdi.

Uzun yol yani gece konaklama ge-
rektirecek mesafeler için 19. yüzyılın 
sonlarına hatta 20. yüzyılın başlarına 
kadar kervan oluşturulur, kervanın 
önünde ve arkasında silahlı jandarma 
bulundurulurdu. 18. yüzyıl sonları ve 
19. yüzyıl başlarında kervan perşem-
be günü yola çıkar ve gidecek olanlar 
kaç kişi olacaklarını, ne tip hayvan 
veya araç istediklerini, ayrıca yükleri-
ni kervan reisine önceden kayıt etti-
rirmiş(seyyahların hatıratları). 

Gemlik-Bursa
Stratejik olarak çok önemli bir yerde 
kurulmuş bir kent olan Gemlik, gerek 
İznik gerekse Güney Marmara bölge-
sinin İstanbul ve Marmara Denizi ile 
iletişimini sağlayan bir yerdedir. 
İstanbul’dan Gemlik’e deniz yolu 
ile erişimin tarihi incelendiğinde, 
önceleri 4-10 kürekli yelkenliler ile 
8-10 saatte olurken, daha sonraları 
buharlı gemiler ile daha kısa zaman-
da gerçekleştiğini görüyoruz. 1855 
depreminin ardından Bursa’ya tayin 
olan Ahmet Vefik Paşa, 1864 yılında 
İstanbul Hükümeti’ne müracaat ede-
rek Bursa ipeği ve ticaret mallarının 
dış pazarlara açılması için görüşlerini 
belirtmiş, bu amaçla Müslim ve Gay-
rimüslim işadamlarından çok destek 
gördüğünü öğreniyoruz. 1870 yıl-

larına ait vesikalardan anlaşıldığına 
göre, Fevaid-i Osmaniye Kumpanyası 
gemileri 1870 yılından itibaren tari-
feli seferlere başlamıştır. Salı ve Cuma 
günleri İstanbul’dan sabah kalkan 
vapur 4-5 saatte Mudanya iskelesine 
yanaşır, yükünü ve yolcusunu indi-
rip, Gemlik’e geçer. Burada bekleyen 
gemi Perşembe sabah buradan çıkar, 
Mudanya’ya varıp yük ve yolcularını 
aldıktan sonra İstanbul’a hareket 
edermiş. İstanbul’dan Cuma günü 
kalkan gemi ise Pazar günü Gem-
lik’ten denize açılırmış. Bu seferlerin 
sayıları daha sonraları haftada 3 olur-
ken, zamanla gelişen deniz ulaşım 
teknolojilerine paralel olarak hızlı 
gemi modelleri (Deniz otobüs ve Fe-
ribot) üretilmesi ile günde 3 olmaya 
başlamıştır. Gemiler hem yük hem 
insan taşımacılığında kullanılırken, 
yolcuların statülerine uygun şartlarda 
yolculuk etmeleri için farklı şartlar-
da ortamlar oluşturulurken haliyle 
yolculuk ücretleri de farklı oluyordu. 
Gemilerde 1. mevki genelde üst kat-
taydı ve buradaki koltuklar deri kaplı 
olurdu. 2. mevki orta katta veya orta 
bölümdeydi ve sandalyeler kumaş 
kaplıydı. 3.mevki ise genelde alt katta 
ve oturma yerleri ağaçtan peyke tar-
zındaydı.
Gemlik-Bursa arası ulaşımın geçmişi 
incelendiğinde, Cumhuriyet’in ilk yıl-
larına kadar at arabaları ile yapılmaya 
devam edilmiş, daha sonraları ufak 
kaptıkaçtı tabir edilen bu günün ufak 
minibüsleri, daha sonraları dolmuş 
taksiler-minibüsler, şahıslara, Gemlik 
Belediyesi’ne ve daha sonra Bursa 
Belediyesi’ne ait tarifeli otobüsler ile 
sağlandığını görüyoruz. 
Gemlik Limanı ticari gemilerin barın-
masına elverişli bir yer olup, Bursa’ya 
biri Mudanya üzerinden diğeri ise 

Eski Gemlik yolu
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Demirtaş üzerinden varan iki yol var-
dır. Genellikle seyyahlar ve yükü ağır 
olan kervanlar, Mudanya güzergahını 
tercih ederlerdi. Sebebi ise, bu yolun 
eğiminin az ve 4,5 kilometre daha 
kısa, bir de Demirtaş yolu üzerinde 
eşkıyaların yol kesme faaliyetlerinin 
sık rastlanır olmasıdır. 
Keşiş Dağı’ndan Gemlik Körfezi’ndeki 
tersanelere kereste getirilmesi için 
1850 yılında yapımına karar alınan 
yol 1865'te açılır ve 20. yüzyılın orta-
larına kadar (1960) kullanılır. Uludağ 
Dergisi’nde yayınlanan bir yazıda, bu 
yolun Sultan Abdülaziz’in 1862 yılın-
da Bursa’yı ziyaretine yetiştirildiğini 
ve Anadolu’da açılan ilk araba yolu 
olduğu belirtilir. Halk arasında  yol 
“Eski Gemlik Yolu” olara bilinir.
Eski Gemlik Yolu, Engürücük’ten 
geçip dere yatağı boyunca giderken 
Sarıkayalar Mevkii’ni geçer ve Kurtul 
Boğazına varılır. Yol burada hafif sol 
yaparak nispeten az meyilli tarafa 
(%5-7) yönelir, bu kısımda eskiden 
bir (son dönemlerde karakola dönüş-
türülmüş, yeni yol açılınca 1958 yılın-
da kapanmıştır) derbent vardı. Kıvrıla 
kıvrıla Selçukgazi Köyü altlarında 
Rıza Paşa Derbent’ine hayvanlar ile 
çekilen araçlarla ancak yarım günde 
(3-4 saat) varılabilinir ve mutlaka 
burada mola verilirdi. Yol buradan 
sonra alçalmaya başlar ve Eğridere 
vadisi izlenerek Eskidere, Kırkdere ve 
Korkulu derbentleri geçilir, Demirtaşa 
10 km kala Davullu Derbendi’ne geli-
nirdi. Demirtaş ve İsmetiye yerleşim 
birimlerinin arasından, Tepecik Kö-
yü’nün yakınından, Balıklı Köyü’nün 
doğusundan Atıcılar Hipodromu ba-
tısından daha sonra Ördekli Hamamı 
doğusundan geçip şu gün Heykel’den 
aşağı inerken Yiğit Köhne Camii’nin 
alt köşesinde bulunan benzin istasyo-
nunun olduğu yerdeki Şeref Hanı’na 
öğleden sonra gelinirdi. Bu han, halk 
arasında Gemlik Hanı olarak bilinirdi. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde yapı-
lan yol, Tepecik Köyü’nden sonraki 
köprülerden sonra hiç viraj olmadan 
Gemlik Hanı’na ulaşırdı. Kesme taştan 
yapılan bu köprüler suyun akış yö-
nüne dik olarak yapıldıklarından yol 
epey virajlı idi. Yolcular buraya iner, 
hareket yine bu handan başlardı. 
Gemlik-Bursa arası iletişime 1990’lı 
yıllarda Gemlik Belediyesi tarafından 
alınan otobüsler ile destek olunmuş 
(Her yarım saate bir araç), 2010 yılın-

dan itibaren Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi girişimleri ile her 15 dakikada 
bir araç kaldırılmaya başlanmıştır. 
Nisan 2013 tarihinde Bursa -İstanbul 
erişimi için Gemlik-İstanbul arası 
deniz uçaklarının devreye girmesi 
sonucu Gemlik- İstanbul (Haliç) arası 
18 dakikaya inmiştir.  
Sahili Bursa’ya bağlayan diğer bir 
seçenekte: Kurşunlu’nun batısın-
dan çok virajlı bir yol ile (Filadar) 
Gündoğdu Köyü’ne çıkılır, inişe ge-
çildiğinde Dereçavuş Köyü’nün doğu-
sundan Yunuseli Köyü ve (Acemler) 
Abdal Köprüsü geçilip Acemler mev-
kiine gelinir ve buradan güneye doğ-
ru gidilip (Mihraplı) Nilüfer Köprüsü 
geçilerek Çekirge’ye çıkılabilir. 

Mudanya-Bursa
Kentimizin sahil ve limanlar arası ula-
şımı (irtibatı) asırlardır karayolu ile 
sağlanırken, 19. asrın son çeyreğinde 
demiryolunun döşenmesi ile ikinci 
bir alternatif oluşmuşsa da, ömrü 
uzun olmayıp 20. yüzyılın ortasında 
tamamen kaldırılmıştır. Önce bu ikin-
ci alternatifi tanıyıp, ardından karayo-
lu ulaşımına değinelim fikrindeyim.
Bursa yöresinde üretilen malların de-
nize daha çabuk ve kolay eriştirilebil-
mesi için 42 kilometrelik demiryolu 
inşaatına 1874 yılında başlanmıştır. 
Bu demiryolunun güzergahı yeni ya-
pılan Büyükşehir Belediye Binası’nın 
bulunduğu yerden başlar, Merinos 
Fabrikası’nın olduğu yerden, Acem-
lerde halen kafe olarak hizmet veren 
istasyon binasının olduğu yerden, 
Beşevler altından, Geçit’in karşı tara-
fında “Koru” diye bilinen (İstasyon) 
mevkiden, Bademli Köyü’nün alt tara-
fından  Mürsel’den, yavaş yavaş tır-
manarak Yörük Ali Çatağı’ndan Işıklı 
(Frenkli) Köyü’ne varırdı. Buradan 

sonra Mudanya’ya doğru inişe geçer 
ve zeytin yağı fabrika ve depolarının 
bulunduğu mevkide (Siemens Fabri-
kası) düze iner ve oradan halen bi-
linmekte olan Mudanya İstasyonu’na 
varırdı. Bu tırmanış sırasında trenin 
hızı öyle düşermiş ki gençler ön va-
gondan aşağı atlar, bağlardan üzüm 
koparıp arka vagona binerlermiş. Bu 
hat daha sonraki yıllarda ekonomik 
olmaması ileri sürülerek 10 Temmuz 
1953 yılında kapatılmıştır. 
 At arabaları, hayvanlar ya da ilk mo-
torlu araçlar ile Mudanya’ya gidenle-
rin 1970 yıllarına kadar takip ettiği 
yol güzergahı şöyle özetlenebilir: Yeni 
Kaplıca Hamam altından, Paşa Çiftliği 
üst kısmından, yani tren yolunun 

güneyinden Acemler Köprüsü’nden, 
Ziraat Okulu önünden Fethiye Kö-
yü’ne oradan Geçit Köprü’sü geçilerek 
Bademli Köyü’nün bulunduğu vadi-
nin doğu yakasından Tepe Devrent’e 
çıkılırdı. Oradan kuzeye doğru inişe 
geçilir ve Burgaz (Güzelyalı) batısında 
yol sola dönerek Mudanya’ya varırdı. 
Daha sonraki yıllarda yapılan yeni 
yol, Mudanya tren hattının kuzeyin-
den, Acemler Köprüsü’nün 500 mt 
üzerinde yeni yapılan Mihraplı Köp-
rüsü’nden geçerek batıya doğru düz 
gidip, Fethiye Köyü’nün altından, eski 
Geçit Köprüsü’nün yanından ve üze-
rine yapılan yeni Geçit Köprüsü geçil-
dikten sonra sağa dönerek Çağrışan 
Köyü’nün batısından hemen hiç viraj 
olmadan tepeye varır. Kuzeye doğru 
inişe geçildiğinde Güzelyalı’nın doğu 
tarafına ulaşılır, yol batı istikametinde 
ilerleyerek Mudanya’ya varır.
Daha sonraki yıllarda feribot ve 
süratli deniz araçları için (Burgaz) 
Güzelyalı’da iskele yapılması ile araç 
yoğunluğu bu tarafa da kaymıştır.

Acemler Köprüsü
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Kapanca-Bursa
Antik Çağ’da yöremize deniz yoluyla 
gelen mallar, Gemlik Körfezi ile Ka-
pıdağ Yarımadası arasında bulunan 
Kapanca ve Ketendere doğal liman-
larına indirilirdi. Buradan at, eşek, 
katır, deve gibi hayvanlardan oluşan 
kervanlar ile Mudanya Dağları, en ra-
hat Barabeli Boğazı’ndan geçilirmiş. 
Ketendere Mevkii’nden güneye doğru 
hareket edilerek, Kuzgun Kayalar 
Mevkii’nin altından boğazın en yük-
sek yerinde olan İz Kayalar Mevkii’n-
deki düzlüğe erişilir. Bugün dahi izleri 
görülen Eşkel, Trilye ve Kapanca’dan 
gelen yollar burada bağlanırmış. Ba-
rabeli Boğazı’ndan Karadere ya da 
Ayazma Deresi isimli ufak bir derenin 
bazen sağına, bazen soluna geçilerek 
kuzeye doğru inişe geçilir.  Ayazma 
Pınarı denilen yerde bir çeşme ve bir 
köprü olup sola gidildiğinde Mirza-
oba, sağa gidildiğinde Kaymakoba 
köylerine varıyorsunuz. Bu sapak ve 
az aşağıdaki Eğrek Kayalar Mevkii de 
dinlenme amaçlı kullanılan bir yer 
imiş. Mirzaoba Köyü’nden çıkıp Dere-
köyü’ne oradan Çekrice Köyü’ne daha 
sonra doğuya dönüp Mudanya Köprü-
sü geçilerek Kite’ye  ( Ürünlü), oradan 
da İğnesi (Özlüce) Köprüsü geçilerek 
Uludağ eteklerine geçilir ve böylece 
Prusa’ya (Bursa) varılırmış (40 km).

Bursa-İnegöl
Kentimizin doğu tarafının son yıllar-
da imara açılmasının sonucunda hızla 
yerleşim yerleri oluşmuştur. Bu ne-
denle tarihi yolun ve binaların izleri 
kalmamış durumdadır. Ama bir fikir 
vermesi açısından daha önce bilinen 

ve edinilen bilgileri paylaşmak ge-
rekir fikrindeyim. Kale içerisinden 
çıkan kervan, Maksem tarafından 
Temenyeri’ne geçer, oradan Balaban 
Bey Kalesi altından Kızık köyleri-
nin bazılarının içinden bazılarının 
altlarından geçerek doğuya doğru 
ilerlerdi. Zamanla, kale dışında tarihi 
ticari hanların ve Gökdere üzerine 
yeni köprülerin yapılmaları sonucu, 
önce Çakırhamam –Heykel -Ünlü Cad-
de-Gökdere (Irgandı Köprüsü), daha 
sonraları da Hanlar –Gökdere (Tatar-
lar Köprüsü),-Davutkadı-Mesken(-
Tayyareci Mehmet Caddesi), Değir-
menlikızık üzeri, Fidyekızık altından 
Cumalıkızık’a doğru devam ederdi. 
Şu gün, Otosansit içerisinden geçerek 
Cumalıkızık Köyü’ne giden tarihi yola 
bağlanılır. Bu yol her ne kadar asfalt 

kaplama yapılmış olsa da, tarihi ker-
van yolu genişletilmesi ve zamanla 
asfaltlanması nedeniyle iz olarak 
kabul edilebilir. Yolun sağında yani 
Uludağ tarafında bazı yol izleri hala 
bulunmaktadır. Cumalıkızık’a 1 km 
kala tarihi kervan yolunun nispeten 
orijinal kalmış 200-300 metrelik bö-
lümü çok net görülebilmektedir. 
Kervan yolu güneye devam edip 
Balıklı Deresi (50 yıl öncesine kadar 
burada bol miktarda Alabalık bulu-
nurmuş) üzerindeki köprüye doğru 
ilerler. Bu köprü, 1969 yılında gelen 
sel ile yıkılmış, 100 metre altından 
beton köprü yapılmıştır. Yol dereyi 
geçip ikiye ayrılır. Güneye doğru 
köy içine (Eğrek Meydan) giderken, 
kuzeye ayrılan yol aşağıda “Orman 
Deposu” üzerinden “Değirmen Önü” 
mevkiine iner. Cumalıkızık Mezarlı-
ğı’nın altından bir kol doğuya ayrı-
larak Hamamlıkızık’a doğru gider. 
Bu yol hamamın önünden geçerek 
mezarlık altından cami önüne gelir, 
İğrek Mahallesi'ne yani doğuya doğru 
gidip, Bıçakçı Bayır’dan aşağıya, De-
liçay boyundaki mezarlık altında ana 
kervan yoluna bağlanırmış. 
Ana kervan yolu, mezarlık altı mevki-
inde Deliçay’ı mevcut köprüden geçer. 
Karapınar Mevkii üzerinden geçen 
bu yolun halk arasındaki ismi “Deveci 
Yolu” olup, Karapınar üzerindeki köp-
rüyü geçerek Aktaş Tepe’nin kuzey 
eteklerinden Aksu Yolu’na bağlanır. 
(Daha önceleri bu yol, Deliçay’ı geç-
meden Derekızık Köyü’ne doğru çı-
kar, Dokuz Gözler’in alt taraflarındaki 
tarihi köprüden geçerek Aksu Yolu’na 
bağlanırmış.) 
Bu bağlanılan yol güneye doğru takip 
edilirse Aksu’ya, kuzeye doğru takip 
edilirse Kestel’e varılır. Yol, Kestel 
Merkezi’ne varıp, oradan dereye 
paralel olarak giderken, Kestel Kale-
si’nin alt kısmından geçer ve Kestel 
Tepelerinin kuzey eteklerinden mev-
cut yeni İnegöl yolunun güneyinden 
devam ederek Çatal Tepe’ye oradan 
Gölbaşı Köyü’ne, daha sonra güneye 
yönelerek Turan Köy (yeni bir köy-
dür) üzerinden Ertuğrul (Dimboz) 
Köy’e varır. Bu tarihi kervan yolu 
boyunca, Çatal Tepe’ye kadar olan 
kısmında elektrik hattı taşıyan beton 
direkler dikili olduğundan, kolayca 
fark edilir. Ertuğrul Köy’den güneydo-
ğu istikametinde ilerleyen yol Yenişe-
hir’e varır.

Kapanca

Özlüce Köprüsü
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Aktaş Tepe’nin kuzey tarafında Deve-
ci Yolu’nun Aksu yolu ile bağlandığı 
yere dönüş yapalım. Bu kavşaktan 
sağa dönersek Aksu’ya yönelmiş 
oluruz. Bu yol, bu gün fazlası ile 
genişletilip duble yol statüsüne eriş-
miştir. Yolun takip ettiği güzergah, 
eski kervan yolu olup, coğrafi şartlara 
bağlı olarak kıvrıla kıvrıla Çimento 
Fabrikası’nın önünden geçer ve 500 
metre sonra Derekızık-Seyitabad 
tarafından gelen yol sağ taraftan bağ-
lanır. Kervan yolu bu noktadan sonra 
nispeten düz bir güzergah takip ede-

rek Ilıca Boğazı’na doğru ilerler. Sol 
taraftaki Keklik Kayalar’a varmadan, 
sağ taraftaki karakolun 50-60 yıl ön-
cesine kadar varlığını devam ettirdiği 
söylenir. Ilıca Boğazı geçilerek Gözede 
Köyü’nün altlarından yol devam eder. 
Osmanlı Dönemi’nde açılan kara yolu 
çoğu kez kervan yolunun kuzeyinden, 
diğer bir deyişle düzlükten giderken, 
zaman zaman kervan yolu ile de kesi-
şir. Daha önce de belirtildiği gibi, ker-
van yolu bataklık ihtimali olması ve 
düz arazinin ekili olması nedenleriyle 
dağ ve tepelerin eteklerinden iler-
lerdi. Bu yol Kıygınlık Mevkii’ni Arap 
Tepe altlarından geçerek Alaçam 
Mevkii’ne geldiğinde, Osmanlı Döne-
mi’nde yapılan şose yol sola dönerek 
Aksu’ya giderken, kervan yolu ise 
Devret (Devlet Deresi) Köprüsü’nü 
geçerek mezarlık altından yani güne-
yinden geçip Aksu veya Göksu Çayı’na 
doğru devam eder. 
Osmanlı dönemi yolu da, mezarlığın 
kuzeyinden dolaşarak tarihi köprü-
den geçerek köy meydanına gelirdi. 
1969-70 yıllarında tarihi köprünün 
zarar görmemesi ve köy içi trafiğinin 
rahatlaması amacıyla köyün dışından 
bir köprü yapılarak Aksu Köy Meyda-
nı transit geçen büyük araç trafiğin-
den kurtarılmıştır. Bu yeni bağlantı 
yolu köyün şehitliğinin önünden 
geçer ve köy dışında eski kervan yolu 
ile birleşir.
Köyün çıkışında yeni bağlantı yolu 
ile birleştiği yerde, sağ tarafa doğru 
Babasultan Köyüne yol ayrılır. Tarihi 

kervan yolu kıvrıla kıvrıla Kazancı 
Bayırı’na sarar. Kazancı Tepesine hay-
vanların çektiği araçların çıkabilmesi 
ancak bu kıvrılmalar (virajlar) ile 
olabiliyor. Bu virajlardan birinin adı 
“Gavur Virajı” olup tam 180 derece 
dönülerek bir “U” harfi oluşur. 550 
metre rakıma sahip Kazancı Tepesi’ne 
vardığınızda sol tarafa Ümitalan Kö-
yü'ne bir yol ayrılır. Bu yol genişletile-
rek halen kullanılmaktadır. Ümitalan 
Köyü’nü geçen yol Ertuğrul Köyü’ne 
bağlanır. (Bu yolun adı Şam Caddesi 
olarak bilinir)
Bu Kazancı Yokuşu Tepesi’ndeki kav-
şaktan sağ tarafa doğru dönüldüğün-
de ise Şükraniye ve Kozluören üzerin-
den Baba Sultan Köyü’ne varılır. Daha 
sonra Uludağ’ın eteklerinden Yenice 
üzerinden İnegöl’ün bir mahallesi du-
rumunda olan Edebey ve Cerrah Kö-
yü’ne varıp, oradan İnegöl Merkezi’ne 
ulaşmaktadır. Cerrah –İnegöl yol bağ-
lantısı halen asfaltlanmış olup, eski 
bir yolun genişletilmesi ile oluştuğu 
izlenimini uyandırıyor. Yolun bağlan-
dığı İnegöl Meydanı’nda Cafer Ağa 
Hanı, Kapalı Çarşı, Açık Çarşı, Rüstem 
Paşa Camii ve Medresesi bulunuyor. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde ya-
pılan yol takip edildiğinde Kazancı 
Yokuşu’nu bitirip inişe geçilir. Düzlüğe 
geldiğimizde ise Uludağ’ın kuzey ya-
maçlarında Babasultan Köyü’nün be-
yaz boyalı evleri fark edilir ve İnegöl’e 
5 km kala sağ tarafa Yenice Yolu ayrılır. 
İnegöl Meydanı’ndan kentin doğusu-
na doğru gidecekler için başlıca iki 
yol var. Bunlardan biri Kütahya diğeri 
ise Bilecik, Eskişehir tarafı içindir. 
Yenişehir’e gitmek için kuzey istika-
metine giden yol takip edilmelidir. 
Bilecik tarafına gitmek için önce Ahı 
Dağı eteklerinde Kurşunlu Köyü’ne 
varılır. Tarihi kervan yolu, Osmanlı 
döneminde açılan yolun kuzeyinden 
geçerek köye varır. Bu köyü geçerek 
Ahı Dağı’na tırmanmaya başlayan yol 
önce Yamuk Devrent’e daha sonra 
yolun en yüksek rakımında bulunan 
Bahçe Sultan Köyü’ne (Tepe Devrent) 
81 viraj geçerek varır. Burada bir ker-
vansaray bulunur. Daha sonra inişe 
geçerek Gümüşdere Köyü geçip Pa-
zaryerine ulaşılır. Buradan sola veya 
kuzeye giden yol takip edilirse Bilecik 
tarafına, sağa yani doğuya doğru gi-
dildiğinde ise Bozüyük, Söğüt, Eskişe-
hir tarafına gidilir.

Aksu girişi

Devret köprüsü Aksu

Tarihi kervan yolu Aksu civarı



83Bursa Günlüğü

İnegöl Meydanı’ndan doğuya doğru 
giden yollardan Oylat- Kütahya tarafı-
na giden yol takip edildiğinde yamaç-
ların başlamasından önce Orta Köy’e 
varılır. Bu yerleşim biriminin girişin-
de Karacabey tarafından yaptırılan 
ve bu isimle anılan bir kervansaray 
vardır. Son yıllarda restore edilen bu 
bina şu an özel mülkiyette olup kapalı 
bulunmaktadır. Bu gelinen yolun da 
zamanla genişletilip asfaltlanmış ker-
van yolu olduğu hissine sahip oluyor-
sunuz. Zira daha önce de belirtildiği 
gibi özellikle ova gibi düz arazide 
bulunan kervan yolunun yeni yolların 
açılması sonucu devre dışı kalmasıyla 
tarım alanına dönüştürüldüğüne pek 
sık rastlamaktayız. Bu yol daha sonra 
Hamamlı Köyü’nü geçip nehir boyunu 
takip ederek Mizal Derbent’ine varır. 
Buradan sonra Domaniç Geçidi yük-
selişi başlar.

Bursa-Orhaneli-Keles
Kentimiz Uludağ’ın kuzey yamacına 
yaslanmış olması nedeniyle güney 
ilçelerimiz ile irtibatı sağlayacak yol-
lar, ya dağa tırmanarak başlar ya da 
kentin batısından ovaya inilir, Nilüfer 
Çayı takip edilerek güneye çıkılır. 
Güneyimizde kalan Keles ve vadinin 
batı yakasında yer alan Orhaneli çok 
eski yerleşim merkezleri olup, birkaç 
farklı yoldan erişim sağlanabilirdi.

Bursa-Orhaneli
Kentimizin güney ilçeleri ile bağlantı-
sını sağlayan yolları incelediğimizde, 
bu yolların bazılarının tarihi kervan 
yolları olduğunu görürüz. Diğer yollar 
da yerleşim birimleri arasında irtibatı 
sağlayan yollardır. Zamanla teknolojik 
gelişmeler yaşanırken, bu gelişmelere 
paralel olarak yol güzergahında ve 
ticaretinde en fazla gelişim, güney 
ilçemiz Orhaneli tarafında yaşanır.
Bu yönde bilinen en eski tarihi yol, 
Bursa Kalesi güneyindeki Pınar-
başı Mevkii’nden başlayıp batıya 

Ortaköy Kervansaray

Osmanlı Dönemi Orhaneli yol projesi
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yönelerek Alacahırka, Taş Ocakları, 
(Çongara) Yiğitali Köyü ve Dolubaba 
Mevkii’ni geçip sola keskin virajda 
sağa ayrılarak Hüseyinalan ve Mür-
seller köyleri arasından vadiye iner, 
Karaköprü’den dereyi geçip, Uluçam 
altından, Dağakça Köyü’nden, Kara-
göz Tepe doğusundan, Topuklu Köyü 
ve Yapraklı Tepe batısından, Deliba-
lılar Köyü yakınından, Kocasu Köp-
rüsü’nü (Gavurun Köprüsü) geçerek 
Orhaneli’ye vardı. Deve yolu olarak 
tanınan bu yol, sonraları genişletilip 
hatta asfaltlanarak araçlar özellikle 
Posta Arabaları tarafından 1974 
yılında yeni yol yapılıncaya kadar 
kullanılmıştır (I. YOL). Bir diğer yol 
da, Dağakça Köyü’nden sonra batıya 
yönelip Erenler Köyü altında daha 
önce sözünü ettiğimiz Çalı üzerinden 
gelen tarihi kervan yoluna bağlanıp, 
Orhaneli’ye giderdi. 
Orhaneli ilçemize kentimizden giden 
ikinci eski tarihi yol, kenti batıda 
Çekirge’den terk edip Dobruca Köyü 
altından Odunlu Köyü üzerinden, Misi 
Köyü’ne varır. Burada daha önce be-
lirttiğimiz Çalı üzerinden gelen tarihi 
yol ile birleşerek Doğancı Köyü’nün 
üst kısmından Sultaniye Köyü’ne ora-
dan sağ taraftan gelen dere yatağını 
takip ederek Erenler’e varırmış. (II. 
YOL).
19. asrın sonlarında yapılan projede 
yol, Odunlu üzerinden Misi Köyü’nün 
karşı yamacından geçer, güneye doğ-

ru ilerlerken Doğancı Barajı’nın üst 
tarafında bir köprü ile vadinin batısı-
na geçip Sultaniye Köyü’nü ve Kapıka-
ya Geçidini geçerek Erenler altından, 
Nalınlar üzerinden Yürücekler, Ak-
çabük, Çöreler köyleri ve Kocasu’yu 
(Kirmastı  Deresi) geçerek Orhaneli 
İlçesi’ne erişiyordu. 
Bu projeye sadık kalınmakla birlikte 
20. yüzyılın son çeyreğinde bazı de-
ğişimler olmuştur. Zamanla genişle-
tilen ve asfalt kaplama yapılan tarihi 
yol güzergahı, yeni yol açma makine 
parkının edinilmesi ile yamaçlar 
yarılmış, virajların büyük kısmı kalk-
mış, Doğancı Barajı’nın yapımı ile de 
Sultaniye Köyü haritadan silinmiş, 
vadinin doğu yamacını takip eden 
yol, baraj duvarının üzerinden vadi-
nin batı tarafına geçmiştir. Doğancı 
Barajı’nın batı tarafından Kapıkaya 
Geçidi’ne ve sonrasına yeni yol yapım 
çalışmalarının sonucu kullanılmayan 
virajlar ve yol boyundaki çeşmelerin 
kalıntıları halen Erenler- Çöreler 
arasında yeni yolun etrafında görülür. 
Deliballılar Köyü’nün dışından geçen 
yeni yol, Kocasu Çayı’nı bir köprü ile 
geçerek kısalmış, ulaşım hızlanmıştır 
(III. YOL). 

Bursa-Keles
Kentimizin güney ilçesi olan Keles, 
Orhaneli’ye nazaran daha yüksek ve 
düz olmayan bir coğrafyada yer al-
maktadır. Ticari ilişkilerin çok olma-

dığı yerleşim birimlerinin arasında 
olmaması nedeniyle yol açısından 
nispeten zayıf durumdadır. Fakat son 
yıllarda yapılan santraller, barajlar ve 
açılan maden ocakları nedeniyle mev-
cut eski yollar yetmemeye başlayınca 
bu güzergahta yol yapım ve genişlet-
me çalışmaları her gün artmaktadır.
Daha önce Orhaneli Yolu bölümünde 
anlatılan hemen tüm yolların çıkış 
güzergahları aynıdır.  Alacahırka, Taş 
Ocakları, Yiğitali Köyü ve Dolubaba 
Mevkiini geçip sağa ayrılarak Hüseyi-
nalan ve Mürseller köyleri arasından 
vadiye iner. Karaköprü’den dereyi 
geçmeyip, sola dönerek Güneybayırı 
Köyü altından Çaybaşı’ndan geçerek 
Karaislah Köyü’ne varmadan ikinci 
yol ile birleşir (I. YOL). İkinci güzer-
gah ise, Uludağ’a doğru çıkmaya de-
vam eder, Milli Park’a girmeden sağ 
tarafa ayrılan yol vadiye doğru iner. 
Soğukpınar’dan geçilir, Karaislah Köy 
öncesi ilk yola bağlanılır (II. YOL). 
Uludağ yolundan ayrılan iki yol Kara-
islah Köyü öncesi birleşerek, Karais-
lah Köyü’nden, Güneybudaklı, Küçük 
Deliler, Büyük Deliler köylerinin 
altından geçerek Baraklı’ya oradan 
da Gököz Köyü üzerinden geçerek 
Keles’e gelir.
Bu gün kullanılmakta olan ise Or-
haneli yolu olarak kentten ayrılır, 
Nilüfer Dere yatağının sol tarafından 
vadinin doğu yamacından, Doğancı 
Köyü ve Doğancı Barajı’nın doğusun-
dan Kozlubudaklı Köyü üzerinden, 
Tuzaklı ve Güneypınarı köyleri altın-
dan yukarıda sözü geçen (I. YOL) yola 
Dağakça üzerlerinde bağlanır (III. 
YOL).

Bursa-Karacabey-  
M. Kemalpaşa
Kentimizin batı tarafının her zaman 
daha hızlı geliştiği, modernleştiği, 
karayolu ve bağlantı yollarının çağa 
uygun hale getirildiği görülür. Denize, 
limanlara, göle, verimli geniş ovalara, 
Çanakkale ve İzmir gibi büyük kentle-
re bağlayan yollar kentin batısındadır.  
Bu yöndeki en yakın ilçemiz olan Ka-
racabey’in, her zaman ticaret yolları-
nın kesişim noktasında bulunduğunu 
görürüz. Antik çağlarda da kullanılan 
su yolunun, Osmanlı döneminde de 
Venedik,  Ceneviz ve Karacabey’li tüc-
carların gemileri tarafından (küçük 
ölçekli olanları) Marmara Denizi’n-
den nehir yoluyla Uluabat (Apolyont) 

Doğancı Barajı - Keles ve Orhaneli Yolları
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gölüne geçmek için kullanıldığını 
görüyoruz. Bu suyolu yöre tüccarla-
rının Bursa ticaret hayatında etkin 
olmasının alt yapısını oluşturmuştur. 
M. Kemalpaşalı esnaflar ise yüklerini 
son yıllarda kapanan Mezbaha Deresi 
yoluyla Mezbaha yakınına kadar geti-
rirlermiş. Zira bir asır öncesine kadar 
kara yoluyla İstanbul’a gitmek fiziki 
şartlar nedeniyle hem zordu hem çok 
zaman alıyordu. Bandırma'ya liman 
yapılması ile ticaret yolunun bu tarafa 
kaydığı görülür. Zamanla oluşturulan 
tarifeli vapur seferleri (Gece 10.00 da 
kalkan vapur, sabah İstanbul’da olur, 
yine gece İstanbul’dan çıkan vapur 
sabah Bandırma’da olurdu) günlük 
hayatta çok önemli bir yer edinmiştir.
Bu istikamette karayolu güzergahına 
bakacak olur isek, Uluabat Gölü’nün 
kuzey ve güney tarafından ulaşımın 
gerçekleştiğini görürüz.  Gölün kuzey 
tarafında Uluabat Köyü’ne bir der-
bent ve 5 km kala Yıldırım Beyazıt 
tarafından (Issız Han) 1396 yılında 
bir kervansaray yaptırılmıştır. Yıldı-
rım’dan sonra II. Murat döneminde 
Çekirge -Hüdavendigar Camii altı- 
Mutluevler -S.S.K. Hastanesi altından 
geçen “Katırcı Yolu” ve Mihraplı Köp-
rüsü yapılır. Batı istikametine giden 
bu yol Beşevler, Fodra, Ürünlü, Baş-
köy, Çatalhan’dan (Burada da bir han 
olup, Trilye’ye bir yol ayrılır) geçerek 
göl kıyısına paralel olarak devam 
ederek Issız Han, Uluabat Köyü üze-
rinden ya Karacabey- Bandırma tara-
fına devam eder ya da M. Kemalpaşa 
yönüne gider. Uluabat Gölü’nü Mar-
mara Denizi’ne bağlayan dere üzerine 
Osmanlı’nın son dönemlerinde ağaç 
köprü (motorlu araçlar geçerken 
yolcular indirilirdi), 1952 yılında ise 
beton köprü yapılmıştır.
Bursa-Karacabey yolu, 1889-1991 
yılları arasında Vali Mahmud Cela-
lettin Paşa zamanında muntazam 
hale getirilmiştir. Kentin kuzey ve 
kuzey-batı taraflarından gelip İzmir 
tarafına gidecekler için Acemler Köp-
rüsünün güney tarafında bulunan 
kavşakta (meydan) güneye şose bir 
yol ayrılırdı. Bu şose yol (Yeni yapılan 
stadyum önünden geçer) Mihraplı 
Köprüsü’ne giden yol ile birleşip Be-
şevler’den geçer, kervan yoluna göre 
nispeten daha geniş, düz ve kestirme 
sayılacak bir bilinçle yapılmıştır. Za-
manla asfalt kaplama yapılmış, yeni 
duble yolların yapılmasıyla çoğu yer-
leri kaybolmuştur.

Bu yolun kitabesine (müzede muha-
faza edilmektedir) vali beyin şu sözle-
ri kazınmıştır.
“Hazret-i Abdülhamit Han’ın uluvv-ü 
hikmeti
Servet ü saman-ı mülke açtı yer yer 
sahrar
Mihaliç semtinde yoğ iken tarik-i mun-
tazam
Saye-i Şahanede inşa eyledi işbu rah
Eyledi ikdam ana vali iken Mahmud 
kulu
Hayra dair eserin hizmetin ecrinde 
yoktur istihab”

Batı ve kuzey istikametinde çalışan 
arabaların konaklama yeri (Araba 
Yatağı), günümüzde Ahmet Paşa Me-
zarlığı’nın batı tarafında, Valilik Bina-
sı'nın bulunduğu saha idi. 
Karacabey’de otobüslerin (yazıhane) 
büroları kent merkezinde bu günün 
Ziraat Bankası’nın olduğu yerde bulu-
nurken, Bursa’da ise batı yönüne gi-
decek araçların yazıhaneleri Ulu Cami 
civarında bulunurdu. 

Bursa-Kemalpaşa
Bursa’dan M. Kemalpaşa ilçesine gi-
den diğer bir yol da Uluabat Gölü’nün 
güney tarafında olup, yöre halkı ara-
sında “Ulu Yol / İpek Yolu” olarak bili-
nir. Ulu Yolun kenarında 2000 yılında 
Çalı Arıtma Tesisi inşaatının hafriyatı 
sırasında yüzeyden 3-4 metre aşağıda 
çıkan M.S. 222-235 yıllarına ait oldu-
ğu saptanan “Menzil Taşı / Mil Taşı” 
ve bir köprüye ait üç kemerin çıkması 
bu yolun Roma ana yollarından birine 
ait olduğunu göstermektedir. 
Köprü, çeşme gibi izlerin hala var 

olduğu bu güzergahın eski kervan 
yolu mu yoksa ara köy yolları mı ol-
duğu net anlaşılamayıp, Demirci, Çalı, 
Yaylacık, Tahtalı, Hasanağa, Fadıllı, 
Unçukuru, Onaç üzerinden M. Kemal-
paşa’ya bağlandığı anlaşılmaktadır. 
Ayrıca ana yol güzergahını belirleyen 
birkaç yüz metre aralıklar ile dikilen 
“Terminoslar” kutsal kabul edildiğin-
den günümüze kadar gelenleri vardır.
Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dö-
nemlerinde, ihtiyaca uygun genişlet-
me ve yerleşim birimlerinin arasın-
dan geçirerek kısaltmalar yapılmış, 
zamanla asfalt kaplama yapılarak 
günümüzde de bu güzergah hala kul-
lanılmaktadır.  
Ayrıca, yüksek kesimlerdeki ya da 
ovadaki yerleşim birimlerini, do-
ğu-batı yönündeki ana yollara bağla-
yan Güney-Kuzey yönünde yapılmış 
olan “Sırt yolları” halen vardır. 
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Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
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Uludag
^

Keşişlerin, âzizlerin, dervişlerin 
ruhları üzerinde yükselen cennet

Yalçın kayalıkların arasından 
uğultuyla esen rüzgâr kekik 
kokuları, çiçek kokuları taşı-
yor. Bulutlar bazen köknarla-

rı öpe öpe aceleyle geçiyor üstümüz-
den. Güneş bir saklanıyor aralarına 
bir gülümsüyor. Çayırlar yeşermiş 
alabildiğine, yeşilin üzerinde beyaz 
lekeler kıştan yadigâr. Kardelenlerle, 
rengârenk çiğdemlerle döşeli bir cen-
netteyiz. Baharın indiği Uludağ’dayız. 
Bilenler bilir, bu masal dağına bahar 
Haziran’da iner, Temmuz’da sürer. 
Ağustos geldiğinde bütün çayırlar 
sararır, çiçekler solar.

Saat sabah 10.00’da oteller bölge-
sindeyiz. Buradan yürümeye baş-
layacağız ve tahminen 14.30-15.00 
arasında Uludağ’ın 2543 metrelik 
zirvesinde olacağız. En zorlu kı-
sım, hep Uludağ’ın zirvesi sanılan, 
oteller ve Bursa’nın belli yerlerinden 
görünen küçük zirve Keşiştepe’nin 
(2486m) doğusundaki rampayı 
aşmak. Dağcılar bu 300-500 metrelik 
45-50 derece eğimli rampaya ‘kapı’ 
adını vermişlerdir. Gerçekten de eğer 
Kuşaklıkaya sırtından veya Saklı 
Göl patikalarını tercih etmiyorsanız 
zirveye giden yolda bu ‘dik’ engeli 
aşmak zorunludur. 
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Otellerden ‘kapı’ya kadar yolumuz 
tâbiri caizse fazla konforlu olmayan 
bir traktör yolundan ibârettir. Kışın 
bu yol karla kaplanır ve üzeri kayak 
pisti olarak kullanılır. Fatintepe’nin 
yanından yol doğuya doğru kıvrıl-
dıktan sonra orman biter sadece o 
yükseklere özgü sığırkuyruğu, kekik 
ve yabâni otlar kalır. Gerisi taştan ve 
kayadan bir dünyadır. Havada bulut 
yoksa dağ güneşi fena yakar insanı, 
o nedenle ince uzun kollu açık renkli 
giyinmekte ya da krem sürmekte fay-
da vardır. Buradan sonra en az sekiz 
saat bir yudum gölge bulmak müm-
kün değildir. Kayda değer bir eğim 
olmadan yatay devam eden bu yol iki 
saatlik bir zaman alır. Tek keyifli yanı 
kuzeydeki Bursa ve Marmara Denizi 
manzarasıdır. Nemin düşük olduğu 

günlerde denizdeki gemileri bile 
görmek mümkün olabilir.
Vakit öğleye gelirken Keşiştepe 
önlerine ulaşmış bulunuyoruz. 
Buradan ‘kapı’ rampasının başlan-
gıcına varmak için biraz çıkış yapılır 
fakat çok yorucu değildir. Zeminin 
tamamen taş ve kayalardan oluşması 
yürümeyi zorlaştırır. Haziran hatta 
Temmuz ayında Keşiştepe önündeki 
kar çukurunda kar görmek mümkün-
dür. Kapı tırmanışı için biraz soluk-
landıktan sonra zikzaklar çizen eğim 
yavaş yavaş çıkılır. Kapı çıkışı en kötü 
ihtimalle yarım saat zaman alır ve 
genelde şiddetli rüzgâr eser. Bu böl-
genin altı eskiden volfram madeniydi 
ve kalıntılar hala görülmektedir. Çıkış 
yaparken manzara gerçekten büyüle-
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yicidir. Yükseldikçe masmavi Marma-
ra Denizi ayaklar altına serilir, uzakta 
Ulubat Gölü görünür. Bursa’nın şehir 
merkezi haricinde bütün yerleşimi 
kuşbakışı izlenir. Bulutlar o kadar 
yakından geçerler ki insan pamuk 
şeker gibi tutup koparacakmış hissi-
ne kapılır. Uludağ’ın kuzey sırtlarının 
kademeli alçalması nedeniyle bura-
dan şehir merkezi görülmez. Kapı’nın 
son aşamasında geniş bir kaya yarığı 
arasından geçilir ve Uludağ’ın zirve 
yaylalarından Rasatdüzü’ne ulaşılır. 
Bundan sonra yolculuk 2400-2500 
metrelik rakımda doğu yönünde düz 
bir yolda devam etmektedir. Zirve 
yoluna düşmeden önce Uludağ’ın 
zirvesi sanılan Keşiştepe de ziyaret 
edilebilir. 2486 metrelik bu tepe-
den Uludağ silsile halinde görünür. 

Güneydeki dağ ilçesi Keles ve köyleri, 
Nilüfer Barajı ve ufukta Ege Bölgesi 
toprakları alabildiğine uzanır. Keşiş-
tepe’nin güney yüzündeki dik vadide 
Aras Şelalesi akar. Buradan doğan Ni-
lüfer Çayı diğer küçük derelerle bir-
leşip iki büyük barajı doldurur, bütün 
Bursa ovasını gezerek Karacabey’de 
Susurluk’la birleşir ve Marmara’ya 
dökülür. Keşiştepe’den bölük bölük 
vadilere bakınca orman sınırlarını 
görmek çok kolaydır. Burada bulunan 
taş kulübe dağcılar için bir sığınak 
görevi görür. Keşiştepe’de kış çok 
çetin geçer. Tepe bütün yönlerden 
rüzgâra açıktır. Yaz mevsiminde bile 
üşümek mümkündür. 
Kapı çıkışından sonra soluğumuz 
normale gelene kadar dinlendikten 

sonra Keşiştepe’yi arkamıza alıp 
Rasatdüzü’nden devam ederiz. Keles 
köylüleri bu yüksek yaylaya koyun 
otlatmaya gelirler. Yazın her yürüyüş-
te onlarla karşılaşmak mümkündür. 
Bu dağ başında insan görmenin 
mutluluğuyla sıcak davranırlar. Çoban 
köpekleri de çok dost canlısıdırlar. 
Koyunlar için aynı şeyi söylemek pek 
mümkün değildir, genelde çok ürkek 
davranırlar. Bu yüksek yaylanın otla-
rıyla beslenen koyunlar daha kaliteli 
et ve süt demektir. 
Rasatdüzü yaylası boyunca yol düm-
düzdür. Yerlerde öbek öbek kayalar 
bunların arasında yayla çayırları göz 
alabildiğine uzanır. Uludağ’ın baharı 
Haziran-Temmuz demiştik. Bu aylar-
da yayla yemyeşil olur. Uludağ 1320 
bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır 

bu nedenle de dünyanın en zengin 
botanik bahçelerinden birisidir aynı 
zamanda. Çiçek türü çeşitliliği çok 
yüksektir. Dünyada sadece Uludağ’a 
özgü endemik bitki sayısı 33’tür. 
Zirve yolculuğu sırasında bu zengin-
liği görmek mümkündür. Mavinin, 
pembenin, kırmızının ve sarının her 
tonundan çiçeklerle süslüdür zirve 
yolu. Bu çiçeklerin en görkemlisi 
masmavi rengiyle Jentiana Verna’dır. 
Şurada burada dağ başında sanki en 
pahalı çiçekçinin tezgâhındaymış-
çasına alımlı alımlı açarlar. Dağ sırtı 
boyunca bazen güneyi bazen kuzeyi 
bazense her ikisini de gözlemek 
mümkündür. Rasatdüzü’nden doğuya 
doğru bir saatlik yürüyüş sonrasında 
yol ayrımına gelinir. Patika burada ‘Y’ 
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şeklini almaktadır. Sola doğru devam 
edildiğinde Uludağ’ın buzul aşındır-
ması sonucu ortaya çıkan sirk gölle-
rine ulaşmak mümkündür. Zirveye 
gitmek için sağ taraftaki patika tercih 
edilir. Burada dinlenirken dağın 
güney yüzündeki köyleri, ormanları 
ve daha alçaktaki yaylaları izlemenin 
tadına doyum olmaz. Açık havada 
yaylaya çıkanlar bile görünür. Göller 
ayrımı da denilen bu bölgeden sonra 
yerde toprak tamamen kaybolur. Gü-
neye doğru 50-60 derece eğimli tepe 
eteklerindeki kayaç yol takip edilir. 
Bu bölgede patika fazla görünür 
değildir.. Hava bulutlu değilse tam 
doğuda gri kayaların üzerinde bir taç 
gibi dizilen siyah taşların bulunduğu 
Karataş Tepe (2486m) yönüne doğru 

yürümek gereklidir. Tepenin eğimi ve 
yorgunluk nedeniyle bu yol boyunca 
farkında olmadan aşağı doğru yürün-
düğünde zirvenin çok aşağılarına inil-
diğinden daha sonra zirveye ulaşmak 
için 500-1000 metrelik zorlu bir çıkış 
yapmak gerekir. Bu yorucu duruma 
düşmemek için kademeli bir şekilde 
yükselerek Karataş Tepe’ye ulaşmak 
en iyi yoldur. Burada eğim bazen çok 
artmaktadır. Böyle ‘∆’ bir yerde yan 
yan yürümek gibidir. Ayağınızı bas-
tığınız yere dikkat etmelisiniz, vadi 
aşağı düşecek kadar dik değildir fakat 
yine de sakatlanma ihtimâlini düşün-
mek gereklidir.  Vadinin derinliği ve 
manzara büyüleyicidir. Burada kartal 
misâli oturup dinlenmek keyiflidir.

Nihâyet Karataş Tepe’deyiz. Burası da 
Keşiştepe gibi 2486 metrelik bir yük-
sekliğe sahiptir. Karataş Tepe, adını 
burada bulunan bazıları geometrik 
devasa siyah kayalardan almaktadır. 
Bu kayaların üzerine çıkıldığında 
muhteşem güzelliği ile Uludağ’ın 
2543 metrelik zirvesi tam karşınız-
da yer almaktadır. Zirveye hemen 
hemen yarım saatlik bir yol kalmıştır 
bundan sonra. Biraz daha dinlendik-
ten sonra artık zirveyi göre göre yola 
devam edilir. Zirvenin önüne gelindi-
ğinde son bir çıkış kalmıştır bura-
dan kuzey yönündeki uçurumdan 
aşağı bakıldığında Uludağ’ın gölleri 
önünüze serilir. Kilimli ve Buzlu Göl 
ilk görünenlerdir. Beş dakikalık bir 
çıkış sonrasında kalp atışlarınızı duya 
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duya Marmara Bölgesi’nin en yüksek 
noktası olan 2543 metrelik Uludağ 
Tepe’ye yani zirveye ulaşırsınız. Bu 
defa Kara Göl ve daha uzakta Aynalı 
Göl de manzaraya dâhil olur. Uludağ 
buradan dört tepeler sırtı ile doğu-
ya doğru yoluna devam eder. Zirve, 
kuzeybatıdan güneydoğuya doğru 
uzanan 15-16 kilometrelik dağ silsile-
sinin ilk üçte birlik bölümündedir. 
Uludağ zirvesi beyaz mermer benzeri 
kaya parçaları ile örtülüdür. Burada 
bir Türk bayrağı ve muhafaza içinde 
zirve defteri bulunur. Zirveye ula-
şanlar bu defteri imzalarlar. Dört bir 
yandaki görkemli tepelerin, derin 
vadilerin, orman bölgelerinin görün-
tüsü muhteşemdir. Uludağ’ın genel 

yükseliş rejiminin aksine zirvenin 
kuzey yönü göllere doğru dik bir 
uçurumdur, güney ise daha yatay bir 
eğime sahiptir. 
Hazır Uludağ’ın en yüksek noktasına 
ulaşmışken O’nun hakkında yaygın 
bir kaç yanlış bilgiyi de düzeltelim. 
Uludağ volkanik karakterli bir dağ 
değildir. Üzerindeki göller de krater 
gölü değil, dik kayaçlardaki buzulla-
rın eriyerek dipte birikmesi sonucu 
oluşturduğu sirk gölleridir. 
Onca yorgunluğun üzerine zirvedeki 
taşların üzerine uzandığında insan 
sanki bulutların üstüne çıkmıştır. 
Zaten havanın bulutlu olması halin-
de bütün vadiler pamukla dolmuş 
gibidir. Zirvede bazen rüzgâr öyle 

sert eser ki ayakta durmak bile 
zorlaşır. İnsan burasının fırtınalı kış 
gecelerindeki yalnızlığını düşüne-
rek ürperir. Nasıl Uludağ’ın zirvesi 
Bursa’dan görünmüyorsa zirveden 
de Bursa görünmez. Keşiştepe’nin 
zirve sanılması belki de bu yüzden-
dir. Karlar eridikçe kuzeydeki ve 
güneydeki vadilerde buz gibi pınarlar 
coşkuyla akarlar. Kaynağından bir 
yudum içtiğinizde tadına hayran ol-
mamak mümkün değildir. Kuzeydeki 
Kürekli, Tozuyan, Saitabat ve Alaçam 
şelaleleri çok ünlüdür. Güneyde ise 
Aras iki gözeden fışkırır. Doruklarda 
ise su bulmak imkansızdır. Zirvenin 
dibindeki dört gölden başka daha 
batıda bir de Saklı Göl yer almaktadır. 
Devasa kayaların arasında gerçekten 
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saklanmış yeşil bir su parçasıdır. Ke-
şiştepe önüne vardığınızda kapıdan 
Rasatdüzü’ne çıkmaz, patikayı doğu 
yönünde takip ederseniz birkaç saat 
içinde Saklı Göl’e varmak mümkün-
dür. Saklı Göl yolu üzerinde yüksek 
bir kaya duvarın önünde büyük bir 
çayır bulunmaktadır. Kaya duvardan 
yüzlerce oyuktan buraya sızan sular 
çayırda damar damar suyolları açar. 
Haziran’da karlar henüz tam eri-
memişken burası cennet gibidir. Su, 
rüzgâr ve kuş sesleri eşliğinde dağı 
dinlemek insana tarifsiz bir huzur 
verir.  Volfram madeni bölgesinde 
yer alan Heybeli Göl ise maalesef yok 
olmuştur.
Saatler süren zorlu yürüyüş ve tır-
manışın ardından zirvede dinlenmek 
paha biçilmez bir duygudur. Bütün 
dünya ayaklarınızın altında serili gibi-
dir. Zirveye çıkmak herkesin yapabi-
leceği bir iş değildir. Çok az insanın 
başarabileceği bir şeyi yapmak çok az 
insanın görebileceği yerleri görmenin 
hazzı başkadır. Ancak dinlenmenin de 
bir sonu var elbette. İnsan büyük zah-
metlerle geldiği zirveden kolay ayrıl-
mak istemez. Ancak fazla oyalanılırsa 
geri dönüş karanlığa kalabilir. Uludağ 
iklimi çok kararsızdır. Denize yakın-
lığın azizliği olsa gerek hava birden 
bire değişir. Günlük güneşlikken sis 
basabilir, yağmur vurabilir, hatta kar 
bile yağabilir. O nedenle tedbiri elden 
bırakmadan vakitlice dönüş yolunu 
tutmak akıllıcadır. Önemle belirtmek 
gerekir ki, Uludağ’da rehbersiz dolaş-
manın tehlikesi büyüktür. 
Dönüşte daha fazla iniş olduğu için 
insan daha çok yorulur. Zaman zaman 
neden buradayım diye sorgulamadan 
edemez kendisini. Ancak birkaç gün 
dinlendikten, kas ağrıları geçtikten 
sonra o yalçın kayalıkların, yemye-
şil çayırların, rengârenk çiçeklerin 
burnunda tüttüğünü hisseder. Zirveye 
giden biri ya bir daha hiç gitmez ya da 
defalarca çıkar bu yolculuğa. Uludağ 
böyle bir tutkudur. 
Hele Bursalı olup Uludağ’ı bilmemek 
olur mu? İçtiğimiz su soluduğumuz 
hava bile Uludağ’dandır. Ailecek gitti-
ğimiz piknikler, teleferik yolculukları, 
yazın Bursa kavrulurken üşüdüğü-
müz yaylalar, teşrinlerde kestane-
likler, kânunlarda karda bata çıka 
yürüyüşler. Uludağ ormanlarındaki 
ağaçlar arasına anılar saklanırlar, 
yapraklar rüzgârla hışırdadıkça onlar 
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fısıldaşırlar. Bu fısıltılar saklı vadiler-
de pınarlara karışıp Bursa’ya ulaşır, 
bir büyü gibi bütün şehri dolaşırlar. 
Bursa’nın yüzlerce yıllık çınarları, ca-
mileri, hanları, hamamları bu fısıltıyı 
duyarlar. Ipıssız gecelerde kurdun 
kuşun hatta ağaçların bile uyuduğu 
saatlerde birbiri ardınca göğe uzanan 
doruklar ta uzaktaki kardeşleri İda 
Dağı’yla selamlaşırlar. Gökten yıldız-
lar yağar, gök âlemi ışıklara boğar 
geceyi ta ki doğu ufkundan güneş 
günü doğuruncaya kadar.
Milyonlarca yıl yaşındaki devâsa kaya 
kütlesinin gönül dünyamızda kapla-
dığı yer şüphesiz çok daha büyüktür. 
Uludağ bütün varlığıyla bütün doğal 
tahribattan hassasiyetle korunmalı, 
gözetilmelidir. Çünkü Bursa’nın ve 
Marmara’nın başka Uludağ’ı yoktur. 
Maddî ve mânevi olarak Uludağ’a 
borcumuz büyüktür. 
Hep üzerimizde olan o mavi gölgesin-
den çıkınca başlar Bursa’ya, evimize 
hasretimiz. 
Ormanların, pınarların, dorukların, 
adınla çok yaşa…
Mysia Olympos… Keşiş Dağı… Uludağ!
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Dünden Kalanlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 ayda hayata geçirilen projeler, 
kentin sosyal ve kültürel hayatına renk kattı. Düzenlenen kültürel ve sanatsal 
etkinlikler toplumun tüm kesimlerini kucakladı.

Haber

Kültür ve sanat 
etkinlikleri

Bursa Bilim ve Teknoloji Mer-
kezi’nin (Bursa BTM) prestij 
etkinliklerinden Astrofest 2018, 

dopdolu içeriği ve alanında uzman 
ünlü isimlerin katılımıyla bilimsel 
bir şölene döndü. Aklı gece gündüz 
bilimde olan gökyüzü tutkunlarını 
Uludağ’ın zirvesinde buluşturan 
etkinlikte, uzay ve astronomiye dair 

ne varsa konuşuldu. Etkinliğe, yurt 
içi ve yurt dışından 500’ün üzerinde 
katılım olurken, astronomi severler 
bilime doydu.
Uludağ’ın zirvesinde gerçekleşti-
rilen Astrofest 2018’e katılanlar, 
gündüzleri atölye, konferans ve doğa 
yürüyüşleriyle zirvede bilimin keyfini 
çıkardı, geceleri de alana kurulan 

teleskoplarla gökcisimlerini inceledi. 
Perseid gök taşı yağmuruna tanıklık 
eden astronomi tutkunları, takımyıl-
dızları ve gezegenleri de gözlemleme 
fırsatı yakaladı. Astronomi severler, 
merak ettikleri sorulara cevap bulur-
ken; sabahın ilk ışıklarına dek süren 
gözlem etkinliği renkli görüntülere 
sahne oldu.

Zirvede Astrofest coşkusu

Enerji Müzesi’nde ritim atölyesi
Büyükşehir Belediyesi Kültür 

Sanat Daire Başkanlığı Müzeler 
Şube Müdürlüğü bünyesinde 

faaliyetlerini sürdüren, kentin bir 
asırlık elektrik serüveni ile Merinos 
İplik Fabrikası’ndaki tarihi dokuma 
tezgâhları ve atıl durumdaki deva-
sa makinelerin sergilendiği Bursa 
Enerji Müzesi, renkli etkinliklere ev 
sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 
Enerji Müzesi’nde düzenlenen drama 
yöntemi ile ‘ritim atölyesi‘, müze 
dostlarından yoğun ilgi gördü. Drama 
Eğitmeni Sinan Işık’ın rehberliğinde 
katılımcılar, drama yöntemiyle nite-
likli vakit geçirmenin yanında ritim 
çalışmasıyla da kendilerini ifade etti. 

Yaklaşık 3 saat süren atölye çalışma-
sı eğlenceli anlara sahne olurken; 
etkinliğe katılanlar, müzede keyifli bir 
gün geçirdi.



Bursa'nın önemli ilçelerinden biri 
olan Gemlik'in gelişim ve dönüşümü-
ne katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, 
hizmet halkasına bir yenisini daha 
ekledi. 15. yüzyıla ait olan ve 2015 
yılında başlatılan restorasyon çalış-
masıyla kültür merkezine dönüştürü-
len Balıkpazarı Hamamı, düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. Solaksubaşı 
Mehmet Ağa tarafından yaptırıldığı 
rivayet edilen 265 metrekarelik yapı-
nın restorasyon çalışmaları, 2 milyon 
385 bin TL'ye mal oldu. Kimyasal 
enjeksiyon yapılarak temeli güçlendi-
rilen yapının taş duvarlarında da aynı 
çalışma uygulandı. Yapının taşıyıcı 
ahşap elemanları da yenilenirken, 
eski sıvalar raspayla sökülerek yeni 
sıva ve boyama işlemi gerçekleştirildi. 

Mermer kaplamaların değiştirildiği 
kültür merkezinde, kubbe ve tonoz-
lardaki çatlaklar için güçlendirme 
çalışmaları ve dış cephe ahşap-sı-
va boya tadilatları yapıldı. Ayrıca 
çatı bölümünün yalıtımı yapılarak, 
kiremitleri ile birlikte yapının bütün 
elektrik ve mekanik tesisatı tamamen 
değiştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘Bursa İpeği Yeniden Hayat 
Bulacak’ projesi kapsamında 

Umurbey İpek Üretim Merkezi’n-
de yapılan çalışmalar, meyvelerini 
vermeye başladı. Proje kapsamın-
da Orhaneli, Büyükorhan, Keles, 
Harmancık ve İnegöl ilçelerinde 
kurulan ipek dokuma tezgâhlarında 
BUSMEK kursiyerleri tarafından 
üretilen halı ve kumaşlar da Bursa 

İpeği’nin yaşatılıp tanıtılmasına 
katkı sağlıyor.
Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyet-
lerini sürdüren ‘Zirve Harirhane’ de 
yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı 
haline geldi. BUSMEK ipek üretim 
ve tasarım kursunu başarıyla ta-
mamlayan Sevim Çakmak, burayı 
ziyaret edenlere ipek kozasından 
nasıl ip çekildiğini ve ipek halıların 
nasıl dokunduğunu anlatıyor.
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‘Arap Hamamı’ 
küllerinden doğuyor

‘Selami Tekkesi’ 
gün sayıyor

Bir yandan Bursa’daki tarihi 
ve kültürel miras çalışma-
larına hızla devam eden 

Büyükşehir Belediyesi, diğer 
yandan ilçelerdeki eserleri de 
ihmal etmiyor. 17 ilçenin tama-
mında sürdürdüğü restorasyon 
ve rekonstrüksiyon uygulamaları 
sonucunda tarihi eserleri ayağa 
kaldırarak turizme kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in 
Küçük Kumla beldesinde bulu-
nan ve yapılış tarihi bilinmeyen 
Tarihi Arap Hamamı’na da el attı. 
Tamamlanma aşamasına gelen 
çalışmaların ardından, eşsiz 
mimari özellikleri bulunan tarihi 
hamamın kültür merkezi olarak 
kullanılacağı açıklandı.

Tarihi Yeşil semtinde yer alan, 
1855 depreminde büyük hasar 
gören ve günümüze yıkık bir 
minaresi ulaşan Selami Tekkesi de 
Büyükşehir Belediyesi’nin sürdür-
düğü restorasyon çalışmaları kap-
samında yenilendi. Celveti Şeyhi 
Selami Efendi tarafından yaptırı-
lan ve 17. yüzyılın ikinci yarısında 
inşa edildiği tahmin edilen yapı 
ilk günkü orijinal görüntüsüne 
kavuşurken, yüzde 90 oranında ta-
mamlanan çalışmaların ardından 
bölge halkının istifade edeceği bir 
sağlık ocağı olarak hizmet verecek.

Bursa İpeği hayat buluyor

Balıkpazarı Hamamı açıldı
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Bursa’nın 
57 yıllık geleneği
Bursa Büyükşehir Belediyesi 

adına Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı (BKSTV) 

tarafından bu yıl 57.’si düzenlenen 
‘Uluslararası Bursa Festivali’, ilk 
konserinde Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası (BBDSO) ile usta 
sanatçılar Mazhar Fuat Özkan’ı aynı 
sahnede buluşturdu. Bu yıl ‘Festival 
Onur Ödülü’ Bursa Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BKSTV) Kurucu üye-
lerinden Şerif Arı’nın oldu. Bu yıl 
ilk defa festival komitesi tarafından 
verilen ‘Basın Hizmet Ödülü’nü ise 
etkinliği 30 yıl boyunca takip eden 
DHA/Hürriyet Bursa Muhabiri Re-
cai Güler aldı. Başkan Alinur Aktaş 
ve BKSTV Başkanı Fatma Durmaz 
Yılbirlik, organizasyona destek 
veren sponsor firma temsilcilerine 
plaket takdim etti.
Bursa’da Kültürpark Açık Hava 
Tiyatrosu ile Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde (Merinos 
AKKM) gerçekleştirilen programlar, 
Bursa’da renkli ve coşkulu anlara 
imzasını attı. Festival kapsamında 
ay boyunca ünlü sanatçılar Sümer 
Ezgü, Suzan Kardeş, Gülay, Elektro 
Deluxe, Sertab Erener, Despina 
Vandi, Ümit Besen, Pamela, Emel 
Sayın ve Emre Altuğ, Ayo ve Teo-
man, Bursalı sevenleriyle bir araya 
geldi. Ustaların en güzel şarkılarıyla 
doyasıya eğlenen sanatseverler, 
‘Uzun İnce Bir Yol- Bir Aşık Veysel 
Felsefesi’, ‘Ankara Devlet Opera 
ve Balesi’nin ‘Güldestan’ temsili 
ve Bollywood Geçidi (A Passage 
to Bollywood) adlı gösterilerle de 
muhteşem anların keyfini yaşadı.

Eski vergi dairesi müze oluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, yapımı 1926 yılında 
tamamlanan, uzun süre vergi 

dairesi olarak kullanılan ve Büyükşe-
hir Belediye Meclisi’nin aldığı karar 
doğrultusunda Bursa Kent Müzesi’nin 
kullanıma sunulan tarihi binada sür-
dürülen onarım çalışmalarını inceledi. 
Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’nın 
sahip olduğu değerler nedeniyle haklı 
olarak ‘Yaşayan Müze Şehir’ adını 
aldığını belirten Başkan Aktaş, Büyük-
şehir Belediyesi bünyesinde tarihsel 
kronolojinin Bursa’ya sağladığı avan-
tajlar değerlendirilerek birçok alanda 
müze kurulduğunu kaydetti. 
2004 yılında hizmete açılan Bursa 

Kent Müzesi’nin ciddi miktarda sergi 
ürününe sahip olduğunu, şu ana 
kadar buraya 9500 parça bağışın ya-
pıldığını söyleyen Başkan Aktaş, ilave 
edilen binayla birlikte teşhir alanı ve 
türünün genişleyeceğini ifade etti. 
Başkan Aktaş, “Bu ürünlerin hepsini 
aynı anda sergilemek mümkün olmu-
yor. İçinde bulunduğumuz alan eski 
vergi dairesi. Şimdilik bu alanın giriş 
katını geçici ve kalıcı sergiler için 
kullanacağız. Bir yandan da binanın 
restorasyon çalışmalarını sürdürece-
ğiz. Çalışmalar tamamlandığı zaman 
binanın bütün alanlarını kullanarak, 
inşallah Bursa’ya yeni bir müze daha 
kazandırmış olacağız” diye konuştu. 






