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Bursa Günlüğü; birçok 
alanda, birbirinden 
kıymetli isimlerin 
yazılarıyla 7. sayıya 

ulaştı. Bursa kültürüne katkı 
sağlamak adına çıktığımız bu 
yolda, her sayıda içeriğimizi 
daha da zenginleştirerek 
yolumuza devam ediyoruz.
Osmanlı’nın ilk göz bebeği 
olan şehrimizin zengin kül-
türünü, muhtelif yönleriyle 
hemşehrilerimize ve ilgililere 
ulaştırma gayretindeyiz. Zira 
Bursa yazmakla bitmeyecek 
bir hazine gibidir.
Edebiyatımızın penceresin-
den Bursa’nın nasıl görün-
düğünü; edebiyatçıların ve 
sanatkârların Bursa ile ilgili 
duygu ve düşüncelerini etraf-
lıca anlatan Beşir Ayvazoğ-
lu’nun yazısı, bir kitabın do-
ğuşunu müjdeler gibi sanki.
Ertuğrul Gâzi’nin babasının 
Süleyman Şah mı, Gündüz 
Alp mi, olduğu ise uzun 
zamandır tartışılan bir 
meseleydi. Biz de Prof. Dr. 
Haşim Şahin’den bu konuya 
dâir tafsilatlı bir yazı istedik. 
Bakalım bu konu, sizlerin de 

ilgisine mazhar olacak mı? 
İlim âlemine katkı sağlayaca-
ğına inanıyoruz.
Sarı Saltık Gâzi, Somuncu 
Baba, 2. Bayezid, Cem Sul-
tan, Şehzâde Korkud ve Gâzi 
Ahmed Muhtar Paşa üzerine 
kaleme alınan yazılar da 
okuyucuların dikkatini çe-
kecektir.
Edebiyattan tarihe, mima-
riden tasavvufa varıncaya 
kadar muhtelif alanlarda 
yazılan, çok değerli yazıların, 
okuyuculara faydalı olacağın-
dan eminiz.
Bursa dışında ikamet eden 
okuyucularımızın, dergiyi 
okuduktan sonra Bursa’yı 
daha çok merak edeceklerini, 
Bursa’yı görmek için ilk fırsa-
tı değerlendireceklerini ümit 
ediyoruz.
Dergimiz için vakit ayıran 
kıymetli yazarlarımıza ve 
dergimizin sizlere ulaşması 
için emek veren çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür edi-
yorum.
Yeni sayıda görüşmek üzere, 
iyi okumalar dilerim…

Alinur AKTAŞ 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Beşir Ayvazoğlu

Ahmet Hamdi Tanpınar, Osman-
lı’nın kuruluş asrından sonra 
adeta kendi kaderine terk ettiği 
Bursa’yı “sevdiği ve büyük işle-

rinde o kadar yardım ettiği erkeği tarafın-
dan unutulmuş, boş sarayının odalarında 
tek başına dolaşıp içlenen, gümüş kaplı 
küçük el aynalarında saçlarına düşmeye 
başlayan akları seyrede ede ihtiyarlayan 
eski masal sultanlarına”2 benzetir. Ne 
kadar ihmal edilmiş olsa da unutmamak 
gerekir ki, Bursa Osmanlı’nın bir uzviyet, 
yani devlet ve medeniyet olarak teşekkül 
ettiği ana rahmidir. Bir psikanaliz müm-
kün olsaydı, Osmanlılığın şuuraltında bu 
sıcak ve emniyetli ortama dönüş arzusu-
nun yattığı görülebilirdi. Fâtih’e gelinceye 
kadar bütün padişahların ve Kanunî devrine kadar ne-
redeyse katledilen bütün şehzadelerin Bursa’da toprağa 
verilmesi bu bakımdan anlamlıdır.
Bir ara Cem Sultan tarafından payitaht ilan edilmiş olsa da 
atalarını bağrında taşıdığı padişahların ilgisinden asırlar 
boyunca mahrum kalan Bursa, aşağı yukarı Osmanlı dev-
rinin sonuna kadar önemli siyasî sürgünlerin gönderildiği 
şehirlerden biri olarak kullanıldı. Mesela “Sultan Murad-
lılar”, yani V. Murad’ın yakınları Bursa’da ikamete mecbur 
tutulmuşlardır. Gazi Osman Paşa’nın oğlu ve Sultan II. 
Abdülhamid’in damadı Kemaleddin Paşa ise V. Murad’ın 
kızı Hatice Sultan’la yasak aşk yaşadığı öğrenilince ken-
dini Bursa’da bulmuştu. Oturduğu evde, bir paşa ve on 
iki Arnavut tüfekçi tarafından çok sıkı bir kontrol altında 
tutulan sabık “dâmâd-ı hazret-i şehriyârî”, etrafı gezip ta-
nımaya imkân ve mecal bulabilmiş miydi, bilemeyiz, ama 
Bursa’nın, sürgünleri bir süre sonra kendisinin bir parçası 
hâline getirdiği malumdur. Aynı tarihlerde Bursa’da Sü-

leyman Nazif de Mektupçu olarak sürgün 
hayatı yaşıyordu. Nazif, ne yazık ki Bursa 
hâtıralarını yazmamıştır. İsmail Hami 
Danişmend, Nazif için Bursa’nın Uludağ 
demek olduğunu, bu muhteşem dağa kar-
şı âdeta bediî bir iman beslediğini söyler.3

Evliya Çelebi’nin “Elhâsıl, sudan ibaret 
bir kelâmdır”4 diye tarif ettiği Bursa’yı 
çeşmelerle güzelleştirmeye neredeyse 
bir ömür veren Karaçelebizâde Abdülaziz 
Efendi, bu yeşil şehrin şiirini keşfederek 
sürgünlüğünü bir zevk hâline getiren 
“menfi”lerin prototipi olarak ele alınabilir. 
Gördüğü meşhur rüyadan sonra seya-
hatlerine “taht-ı kadim Bursa şehrinden” 
başlayan Evliya Çelebi’nin tercihi de hiç 
şüphe etmiyorum ki, ana rahmine dö-

nüş arzusunun farklı bir tezahürüydü. Evliya’nın kalbine 
Bursa ateşini düşüren ve ilk seyahatine çıkmasına vesile 
olan Okçuzade Ahmed Çelebi’nin şu cümleleri daha önce 
Bursa’yı görmemiş olanların bile Bursa hasreti yaşadıkla-
rını göstermesi bakımından dikkat çekicidir: “Ey canımla 
beraber olan kardeşim, Evliyacığım, gel seninle büyük, 
kutsal bir şehir ve ilk payitahtımız olan Bursa’yı on beş 
gün gezip güzelliklerini seyrederek kalp aynasını gam 
pasından temizleyip parlatalım, ibretler gösteren nice 
bin eseri ve nice bin irfan sahibi canlarla Al-i Osman’ın ilk 
sultanlarının nur dolu kabirlerini ziyaret edelim, özellikle 
Emir Sultan hazretlerinin asitanesine yüz sürüp kalbimizi 
aydınlatalım ve cihan cihan cihan can sohbetleri edelim!”
Osmanlı seçkinlerinin içine asıl ateş, 1855 yılında, dört 
ay arayla yaşanan iki büyük depremden sonra düşecektir. 
Ahmed Cevdet Paşa’nın Tezâkir’de uzun uzun anlattığı bu 
depremlerden ikincisinin hemen ardından çıkan yangın 

Edebiyatın Bursa’yı keşfi
‘Yeşil Türbe’sini gezdik dün akşam’

“Kuruluş devrinin bütün şiiri, füsunu Bursa’dadır. 
Bu füsunu, üstünde yükseldiği toprağı kavramasını 
bilen ve o kadar asırdan sonra ilk günlerin tazeli-
ğiyle bizi saran mimari yapar.”
Ahmet Hamdi Tanpınar1

  Ahmet Hamdi Tanpınar
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da şehrin içine kol kol yayılarak geriye kalanı silip süpü-
rür. Bursa tarihinde gerçekten büyük bir kırılma noktası 
olan 1855’in aynı zamanda toplumun şuuraltındaki Bursa 
sevgisinin şuura nakledildiği önemli bir tarih olduğu söy-
lenebilir. O tarihte henüz “efendi” olan Keçecizâde Fuat 
Paşa’nın meşhur sözü bu şuuru benzersiz bir belâgatle 
özetler: “Osmanlı tarihinin dibâcesi zâyi oldu!” 
Sultan Abdülmecid’in 1844’te yaptığı Bursa seyahati, ha-
nedanın “taht-ı kadîm”e, yani Osmanlı’nın ilk taht şehrine 
ilgisinin daha önce başladığını gösteriyor; hatta bu ilgiyi 
daha gerilere götürmek mümkündür. Fakat her zaman 
şuracıkta, hemen ulaşılabilecek bir yerde duran Bursa 
apansız yok olunca, hanedan ve aydınlar kaybettikleri de-
ğerin büyüklüğünün farkına vararak telâşlanmışlardır. İlk 
defa 1844 yılında Sultan Abdülmecid’le birlikte Bursa’ya 
giden ve “şehri muntazam ve nüfus-ı kesîre ile meşhûn 
ve emtia-i nefîse-i gûnâgûnu” görüp memnun olan tarihçi 
Hayrullah Efendi, ikinci seyahatini depremden hemen 
sonra yapacak ve şehri dağlar gibi yığılmış molozlardan 
ibaret bir harabe hâlinde görerek “mükedder ve mahzun” 
olacaktır.5

*
Şimdi devlete düşen, Osmanlı tarihinin dibacesini yeniden 
inşa ve ihya etmektir. Bunun için Meclis-i Ahkâm-ı 
Adliyye azalarından olan Ahmed Vefik Efendi (daha sonra 
Paşa) müfettiş olarak Bursa’ya gönderilir. Ne var ki, devir, 
Osmanlı şehir fikrinin kaybedildiği ve “mülk-i İslâm”ın 
“bütün vîrâne” olarak görüldüğü bir devirdir. Bursa’nın 

“hâke beraber” olmasını fırsat bilerek bir Tanzimat şehri 
kurmak için kolları sıvayan utûfetlü Ahmet Vefik Efendi 
gerek müfettişliğinde gerekse daha sonraki Bursa valiliği 
sırasında iyi niyetli, fakat Karakuşi kararlarla, Bursa’yı 
Bursa yapan ledünnî çehreyi ve kuruluş devri esprisini 
yok eder. Aslında bu ameliye daha önce başlamıştır. 
Sultan III. Selim tarafından yeniden yaptırılan Emir Sultan 
türbesinin “yaldızlı, helezonî çizgili, emperyal üslûbu” 
içinde, bu büyük Türk velisinin âdeta dondurulmuş 
gibi yattığını söyleyen Tanpınar, Tanzimat ruhunun 
Bursa’daki ruhaniyeti yok etmiş olmasından şikâyetçidir.6

İyi niyetinden ve Bursa’yı çok sevdiğinden asla şüphe 
edilemeyecek bir Osmanlı valisi olan Ahmet Vefik 
Paşa’nın ceberutça uygulamalarından halkın şikâyetçi 
olduğunu, görevinden bu sebeple azledildiğini biliyoruz.7 
Ne var ki süreç devam edecek, yanlış imar ve şehircilik an-
layışları yüzünden İstanbul gibi, Bursa da gitgide aslî kim-
liğinden uzaklaşacaktır. Yine de ayakta kalmayı başaran 
kuruluş devri eserleri, bu devri hatırlatan veli ve kahra-
man isimleri, efsaneye karışmış tarihi ve Uludağ’ın yamaç-
larını tamamlayan şaşırtıcı ahşap dokusuyla, bu kimliğine 
dair bir yığın ipucu ve ledünnî tatlar taşımaktadır. 
Öte yandan, hanedanda kuruluş devrine ve buna bağlı 
olarak Bursa’ya duyulan alâka gitgide artmakta, hatta 
şehzâdelere Ertuğrul, Osman ve Orhan gibi isimler 
verilmektedir. Muallim Nâci de kuruluş devrine ilgi duyan 
bir şairdi ve “Gazi Ertuğrul Bey” adlı uzun ve destansı bir 
manzume yazarak Sultan Abdülhamid’e takdim etmişti. 
Söğüt, Bilecik ve Bursa’ya özel bir ilgi duyan ve buralarda 

Muradiye Külliyesi (Kaynak: IRCICA)
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imar hareketlerine girişen Abdülhamid, 
manzumesini çok beğendiği Nâci’ye 
“Tarih-nüvis-i Selâtin-i Âl-i Osman” un-
vanını vermiştir. Bu görevi en iyi şekilde 
yerine getirebilmek için 1892 Eylül’ünde 
Şeyh Vasfi’yle birlikte Bursa’ya, oradan 
da Söğüt ve Bilecik’e giderek türbelerde 
incelemelerde bulunan ve notlar alan8 
Nâci, Bursa hakkındaki duygularını ve 
izlenimlerini yazmaya fırsat bulamamış, 
Ertuğrul Gazi’nin hayatını yazdıktan kısa 
bir süre sonra vefat etmişti (1893).
Nâci’nin Hazîne-i Fünûn mecmuasında9 
yayımlanan söz konusu manzumesinde 
dikkat çekici olan Türklük vurgusuydu:
Ben ki bir Türküm unutmam Ca’ber’i
Türk olan ni’met-şinâs olmak gerek
Var yeri gitsem Mezâr-ı Türk’e dek
Ey mezar-ı Türk! Safvet-hânesin
Hâbgâh-ı şâhsın, şâhânesin
İftihâr et ey sarây-ı ma’nevî
Şah-ı Türkân sende olmuş münzevî

*
Bu ve benzeri vurgulamaların müjdelediği 
İkinci Meşrutiyet devri Türkçülüğü, Bur-
sa’ya duyulan entelektüel ilginin daha da 
artmasına yol açacaktır. Özellikle Balkan 
Harbi’nden sonra Bursa, Rumeli’nin aktığı 
şehirlerden biri olur. Bursa’yı “iliklerine 
kadar Türklük sinmiş bir şehir”10 olarak 

gören Yahya Kemal’in uzak ataları buralıy-
dı; dedesi Yunus Refet Bey, 93 Harbi’nden 
sonra bir ara Bursa’ya yerleşmişti. Hızla 
bir göçmen şehri hâline gelen “taht-ı ka-
dîm”, bağrından çıkanları şimdi kendisine 
çekiyordu.
Balkan Harbi sırasında Bursa’ya sığınan-
lardan biri de ilk Türkçü kadınlardan olan 
Müfide Ferid (Tek) Hanım’dı ve izlenim-
lerini Türk Yurdu mecmuasında yazmıştı. 
Süyüm Bike imzasıyla çıkan “Edirne’den 
Bursa’ya” başlıklı yazısına saf Bursa’nın 
yeşil dağ yamacındaki sessiz ve yarı harap 
bir evde yatacak bir şilte, oturacak bir 
sandalye, ısınacak bir mangal bulduğu 
için kendini bahtiyar hissettiğini ve ya-
şadığı bu şiir dolu muhitin elemlerini ve 
ızdırabını biraz olsun uyuttuğunu söyleye-
rek başlayan Müfide Hanım, karşısındaki 
geniş ve zengin ufuktan, yüksek ve koyu 
renkli dağlarla çevrilmiş, şeftali çiçekleri-
nin pembeye, yeni yaprakların yeşile bo-
yadığı ve henüz yapraksız kavakların sert 
ve sarı kuru hatlarla çizdiği muhteşem 
ovadan, ovanın beri tarafında, Uludağ’ın 
eteğine göz alabildiğine yayılarak yuka-
rılara tırmanan renkli, çatıları kırmızı 
kiremitli binalardan, lâhûtî minarelerden 
ve “bütün bunların ortasında renkli büyük 
bir mahfaza içinde küçük mavi bir elmas 
gibi, muhitine karışmaksızın” parlayan 
Yeşil Türbe’den söz eder. Kendini taştan 

Yahya Kemâl Beyatlı

Pierre Loti

Yeşil Türbe
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taşa çalan Gökdere’nin gözyaşına benzer 
sularının iniltisi, sığındığı evin çeşmesinin 
sürekli zemzemesine karışarak ninniler 
söylemekte ve yazara yaşadığı elemli za-
manları hatırlatmaktadır.11 

Aynı zamanda ilk kadın romancıları-
mızdan olan ve özellikle Pervaneler adlı 
romanıyla tanınan Müfide Ferid Hanım’ın 
Yeşil Türbe’yi ilk görüşünde yaşadığı şaş-
kınlık ve hayret üslûbuna da yansımıştır. 
Yürürken birden güneş ışıkları altında 
bütün güzelliği, zarafeti ve mavi şaşaasıyla 
karşısına çıkan Yeşil Türbe onu adeta dil-
siz bırakmıştır: 

“Pür-ümid helecanlarla içeri girdim, acaba 
letâfeti yalnız zahirî miydi? Yarabbi şükür, 
ümidim beni aldatmamış, daha kapıdan 
çinilerin lâtif renkleri, hatların bedii şekil-
leri, bana mütehayyir bir iftihar, mukaddes 
bir gurur verdi. Türk dehası bu zengin yeşil 
rengi, zümrütlerin kalbinden mi, yoksa 
yaldızlı semaların derinliğinden mi almış?

Şimdi bu türbenin ilâhî sükûnetinde 
bütün Türklüğün sefaletini, küçüklüğünü 
unuttum. Gaddar muharebelerden, 
mütedenni insanlardan ne kadar uzağım. 
Burada her şey bana ridâ-yı ümîde 
bürünerek yeşil gözüküyor. Kalbimde 
yalnız bir hicran var: Bütün Türklerin bu 
Türk bedîasını görememeleri...

Cami, türbe ile rekabet ediyor. Hayır, bu 
rengîn mihrabı, bu çinilerin bedii renkleri-
ni ve yaldızlarını, dışarıdaki mermer duva-
rın mütehaccir çiçeklerini ve oymalarını ve 
bilhassa kapının üstündeki zarif takımları, 
bütün bu nefis eseri vücuda getiren âlî 
zevkli millet asla ölmez. 

Türk sanatının ilk ruhu büyük Çelebi Sul-
tan’ın huzurunda rükû ederken, milletimin 
bir gün olup elbette eski ulviyyetini, eski 
büyüklüğünü tahattur edeceğine o kadar 
mutmain idim ki, emelim yükseliyor ve 
memleketini bütün sefaletlerinden silkin-
miş, yüksek, serâzâd, aradaki siyah sene-
leri şaşaasıyla silerek, eski büyüklüğünün 
mâbâdını yaşıyor görüyordum. Yeşil Cami, 
Edirne’den hareket edeliden beri ufk-ı ha-
yatımda ilk parlayan yeşil, lâhûtî bir şu’le-i 
ümîd olmuştur.”12

Müfide Ferid Hanım’ı âdeta mistik bir 
vecd içinde bırakan bu eserler, İslâm mi-
marisi çerçevesinde ilk defa kapsamlı bir 
şekilde Mimar Kemaleddin Bey tarafından 
1906 yılında ele alınmıştı.13 Cumhuri-
yet’in ilk yıllarında da Bursa’yla yakından 
ilgilenen ve “Bursa’da âsâr ve âbidât-ı 
mimâriyye, Türk târih-i medeniyetinin en 
parlak sahîfelerini teşkil eder. Bu eserler 
mahâret-i inşâiyye ve nefâset-i tezyîniyye 

cihetleriyle teessüs ve tekâmül etmiş millî 
bir meslek-i mimârînin mahsulleridir,” 
diyen Kemaleddin Bey’in yazıları ve eser-
leri, Pierre Loti’nin ve daha sonra André 
Gide’in Yeşil Cami hakkında yazdıkları 
aydınlar arasında Bursa devri mimarisine 
karşı çok özel bir merak uyandırmıştı.14 
Bursa artık özellikle Türkçü aydınlar için 
âdeta kutsal bir mekân ve bir semboldü; 
Türk kültürünün sembolü... Ama Bur-
sa’dan bütün aydınların aynı zevki aldığı 
söylenemez. Müfide Hanım’ın yukarıda 
sözünü ettiğimiz yazısını kaleme aldığı 
sıralarda Bursa İdadisi’nde Fransızca 
öğretmeni olarak görev yapan ve Başta 
Çalıkuşu olmak üzere bazı roman ve 
hikâyelerinde bu şehirle ilgili izlenim-
lerini kullanan Reşat Nuri (Güntekin), 
Kemaleddin Bey’in büyük bir heyecanla 
anlattığı âbidelerden, Bursa’nın Osmanlı 
tarihindeki yerinden, mistik tarihinden ve 
kuruluş devrinin canlı hatıralarından pek 
etkilenmiş görünmez. Özellikle Gökyüzü 
romanında bizi Bursa’nın sokaklarında 
bir hayli dolaştırsa da mesela Yakup Kad-
ri’nin Muradiye’de, Tanpınar’ın Yeşil’de ve 
Emir Sultan’da hissettiklerine çok yabancı 
görünür. 
Ahmet Hâşim ise daha sonra bir kitabına 
da adını verecek olan “Gurabahâne-i Lak-
lâkan” adlı ünlü yazısının başında, okur-
yazar gençler arasında mimari milliyetçi-
liğin hüküm sürdüğü, makalelerde ihtiyar 
mermerlerin mânâ ve asâletinden, şiirler-
de kemer ve sütunların güzelliğinden söz 
edildiği İkinci Meşrutiyet yıllarında bir 
ara bu akıma kendisinin de kapıldığını ve 
eski âbideleri görmek, nakışlar ve çinilere 
dair araştırmalarda bulunmak “nihayet 
mimarinin tarih ve bedîine dair az çok uy-
durma yeni bir keşifle zengin, müstakbel 
münakaşalar için yerinde toplanmış kuv-
vetli vesikalarla silâhlı olarak” dönmek 
için Bursa’ya gittiğini alaycı bir dille an-
latır. Belli başlı Bursa cami ve türbelerini 
ziyaret eden Haşim, Yeşil Cami’nin kayyu-
muyla “duvarları kaplayan yeşil çinilerden 
yayılan esrarengiz denizaltı aydınlığı”nda 
nakışlar ve oymalar hakkında uzun uzun 
konuşur. Kayyumun hayreti, o yıllarda 
Bursa’ya ve mimariye duyulan ilginin yay-
gınlığını göstermesi bakımından dikkat 
çekicidir: “Garip şey! Bir zamandan beri 
İstanbul’dan gelenler hep bana sorduğu-
nuz sualleri soruyor!”15

*
“Gurabâhane-i Laklâkan”, Yeni Mec-
mua’nın Mayıs 1923’te çıkan Bursa özel 
sayısında yayımlanmıştır. Mütareke’den 
önce Ziya Gökalp tarafından çıkarılan 

  Ahmet Hâşim

Hamdullah Suphi Tanrıöver

André Gide

Süleyman Nazif
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ve 66. sayısında kapatılmak zorunda kalınan, 
ancak Millî Mücadele’nin hemen ardından (1 
Ocak 1923) Falih Rıfkı’nın yönetiminde on 
beş günlük mecmua olarak yayın hayatına 
yeniden başlayan Yeni Mecmua’nın İstanbul, 
Bursa, Konya, Edirne, Kayseri gibi “Türk sanat 
şehirleri” hakkında fevkalâde nüshalar hazırla-
maya karar verdikten sonra ilk olarak Bursa’yı 
seçmesi sebepsiz değildir; yeşil şehir Yunan 
işgalinden kurtulalı (10-11 Eylül 1922) henüz 
üç ay olmuştur.
Bursa’nın Yunanlılar tarafından işgali, bu şehri 
Türk kültürünün sembolü olarak gören aydın-
lar üzerinde şok tesiri yaratmıştır. Hamdullah 
Suphi, Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı heye-
canlı bir konuşmada, Bursa’yı savaşmadan terk 
eden kumandanların niçin divan-ı harbe veril-
mediğini sorarak Mustafa Kemal’le tartışmış,16 
Mehmed Âkif ise en etkileyici şiirlerinden biri-
ni, “Bülbül”ü yazmıştı:
Ne zillettir ki nâkus 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
Şenâatlerle 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!17 

Bursa’nın işgali ülkenin üzerine nasıl kapkara 
bir matem bulutu gibi çökmüşse, kurtuluşu da 
öylesine bir bayram sevincine yol açmıştı. Sü-
leyman Nazif, küçük bir kitabına isim olan “Çal 
Çoban, Çal!”18 başlıklı yazısında, “mektupçu” 
olarak ömrünün büyük bir kısmını geçirdiği 
Bursa’nın Yunan işgaline uğradığını Malta 
esareti sırasında duyunca nasıl üzüldüğünü, 
özellikle Venizelos’un oğlunu Orhan’ın mezarı 
önünde arsızca durmuş gösteren fotoğrafı 
İstanbul gazetelerinden birinde görünce nasıl 
gözyaşı döktüğünü ve kurtuluşundan duyduğu 
büyük sevinci şöyle anlatır:
Yeşil Bursa’m, dağları, dereleri, ovaları, cami-
leri, cefakeş yurtlarıyla yine bana geldi. Oranın 
iki sene hüzün ve tahassürle ağlamış olan göz-
leri, şimdi hilâlin tekrar tuluu karşısında uzun 
gecenin ızdırabını tenvim ediyor. Bursa vatan-
daşlarım, hilâle bir kere daha kavuştukları gü-
nün hâtırasını her sene bir ıyd-i millî şeklinde 
tebcil etsin. Ben de Allah ile ahd ettim: O günle-
rin birinde Bursa’ya gidecek, Yıldırım Bâyezid’e 
kaval çalmış çobanın ahfâd ve ahlâfından birini 
oranın dağlarında, kırlarında arayacağım. Ve 
diyeceğim ki:
Çal çoban çal! Bu yüksek dağlar, bu geniş 

ovalar bu şarkılar söyleyen dereler, 
bu öten ormanlar, bu yer, bugün 
senin, hep senin, müebbeden 
senindir!
Aynı sevinci Hamdullah Suphi de 
Meclis kürsüsünde şöyle ifade etmişti:
Ben Bursa’yı bilirim. Kaç defa cami-
lerinde, türbelerinde uzun uzadıya 
dalgın saatler geçirdim. İçinde atala-
rımızın uyuduğu topraklarından ye-
şil dumanlar gibi tüten servilikleriyle 
üstüne daima bir ay ışığı vurmuş gibi 
bembeyaz duran minareleriyle, Bur-
sa şimdi bayram yapıyor.
Sabahlara kadar su sesleri içinde 
uyuyan Bursa, çamlarının, dede çı-
narlarının dallarında deniz hışıltıları 
eksik olmayan Bursa!
İlkbahar olunca, ovalarına şafaklar 
devrilmiş gibi, gelincik bulutlarıyla 
taraf taraf kızaran Bursa! Şimdi 
sevinç gözyaşları içinde kurtuluş 
bayramını yapıyor.
Yeni Mecmua’nın özel sayısı da 
şüphesiz, bu büyük sevinci ifa-
de ediyordu. Ancak mecmua 
yönetimi arzuladığı seviyede ve 
zenginlikte bir özel sayı hazırla-
yamamış olmaktan şikâyetçiydi. 
Yine de Mehmed Fuad (Köprülü), 
Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), 
Ahmet Refik (Altınay), Ahmet 
Haşim, Falih Rıfkı (Atay), İhtifalci 
Mehmet Ziya, Vahid, Bursalı Tahir, 
Avram Galanti ve Mustafa Nihat 
(Özön) gibi tanınmış isimlerden 
yazılar almayı başarmıştı. Derginin 
imtiyaz sahibi ve mes’ul müdürü 
olan Falih Rıfkı, kısacık yazısında, 
“Yeşil Türbe’nin rengi eski Bursa 
baharlarının lâyemut usâresidir. 
Bütün Bursa baharları, mevsim 
ve güneşin en güzel saatinde, 
renklerini ta’tir edip türbenin 
üstünde bırakıyor,” dedikten sonra, 
kabristanının bir bahar mesiresi 
gibi ferah olduğunu, ölümün yeşil 
ve serin çiniler arasında kendisine 
“korkularını, ağılarını, ızıraplarını ve 
iskeletini gösteren bir kâbus değil, 
yeşil ve şeffaf bir deniz rüyası gibi” 
göründüğünü söylüyordu.19 Yakup 
Kadri de aynı duyguları Muradiye’de 
yaşamıştı; Yeni Mecmua’nın aynı 
sayısındaki “Muradiye’de” başlıklı 
yazısına şöyle başlıyordu:
“Uhrevî sükûnetin ve uhrevî raha-
tın ne olduğunu bilmek isteyenler, 
Bursa’da Muradiye türbesine git-

Falih Rıfkı Atay

İsmail Hami Danişmend

Reşat Nuri Güntekin

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
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sinler. Ölüm, yalnız burada korkunç değildir. Mukaddes 
kitapların va’dettiği cennet bize yalnız burada mümkün 
görünüyor. Burada her dakika bir meleğin kanadı gibidir. 
Başımızın üstünden hayatın bütün hummalarını, gussele-
rini, şüphe ve endişelerini silen yumuşak ve nem-nâk bir 
tüy temasiyle geçer. Ey bî-karar gönül, dakikalara ‘Dur!’ 
diyebileceğimiz yer burasıdır.”
*
Yahya Kemal, Mütareke’den önce yazarlarından olduğu 
Yeni Mecmua’nın Bursa özel sayısında nedense yok. “Açık 
Deniz” şairinin o kadar sevdiği ve birçok defa ziyaret et-
tiği Bursa hakkında yukarıda zikrettiğimiz birkaç cümle 
dışında hemen hiçbir şey yazmamış olması şaşırtıcıdır. 
Müsveddeleri arasında çıkan şu mısra tasarıları, Yahya Ke-
mal’in bir Bursa şiiri yazmak istediğine işaret sayılabilir:
Bu dağın arkasındadır Bursa

İri zümrüd

Dağların arkasında dağlar var.20

Yahya Kemal, Bursa hakkında hayal ettiği şiiri yazama-
mışsa da onun İstanbul’u okuyuş ve yorumlayış biçimi, 
yani “Türk İstanbul” fikri Bursa için model teşkil etmiş ve 
“Türk Bursa” anlayışı doğmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
“Bursa’da Zaman” şiirinde, “Bursa’da Zaman ve Hülya Sa-
atleri”, “Bursa’nın Daveti” ve “Bursa Yangını” başlıklı ya-
zılarında, Bursa’yı, Yahya Kemal’in metodunu kullanarak 
âdeta yeniden inşa eder.
Tanpınar’ın Bursa’ya ilk defa ne zaman geldiğini bilmiyo-

ruz. 1953 yılında tutmaya başladığı günlüklerinde Bursa 
seyahatlerinden hiç söz etmez. Sadece 15 Mayıs 1961 
tarihli notlarında “Bursa’da Zaman ve Hülya Saatleri” ve 
Beş Şehir’in Bursa bölümünün yanı sıra birçok şiirini ve 
hikâyesini yazmasına vesile olan kadından söz eder. Öyle 
anlaşılıyor ki, Tanpınar’ın Bursa macerası, “Osmanlı ma-
cerasının bir aşk romanıyla başlaması” gibi bir aşk hikâ-
yesiyle başlamıştır. Bu hikâyeye konu olan kadın, kimliği 
hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığımız, Bursa’yı bir-
likte gezdiği ve “Bursa’da Zaman” şiirinin sonunda hitap 
ettiği kadındır:
Yeşil türbesini gezdik dün akşam,

Duyduk bir musiki gibi samanda

Çinilere sinmiş Kur’an sesini.

Çinilere sinmiş Kur’an sesini

Fetih günlerinin saf neş’esini

Aydınlanmış buldum tebessümünle.

İsterdim bu eski yerde seninle 

Baş başa uyumak son uykumuzu, 

Bu hayal içinde... 

Tanpınar’ın hayatında önemli bir rol oynayan bu kadın, 
belki de asıl yolunu başka bir alanda bulacak bir adamı 
edebiyata yöneltmiş, “Evin Sahibi”, “Abdullah Efendi’nin 
Rüyaları”, “Teslim” gibi hikâyelerinin yanı sıra Huzur’u 

Yıldırım Camii
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ve Beş Şehir’in Bursa bölümünü yazmasına vesile ol-
muştur. Şiirler kitabındaki “Şiir”, “Sen Akşamlar Kadar”, 
“Bu Akşam” ve “Gezinti” dışındaki şiirlerinin de onun 
olduğunu söyleyen Tanpınar’ın şu sözleri dikkat çekicidir: 
“Şu hâlde ona ihtiyacım vardı. O bende yazı yazma 
hevesini déclanché etti.”21 
İlk defa “Geçmiş Zaman Elbiseleri”22 hikâyesinde karşı-
mıza çıkan bu kadının Bursa’yla bir ilişkisi olsa gerek. 
Söz konusu hikâyenin ilk bölümleri 1936 yılı ortalarında 
Necip Fâzıl’ın Ağaç dergisinde yayımlandığına göre, “iyi 
kötü eserimle bu maceranın mahsulüyüm” dediği macera 
1930’larda başlamış olmalıdır. Yaşar Nabi’ye yazdığı mek-
tupta da “1932’den sonra kendime göre tefsir ettiğim bir 
Şark’ta yaşadım. Asıl yaşama iklimimizin böylesi bir ter-
kip olacağına inanıyorum. Beş Şehir ve Huzur bu terkibin 
araştırmalarıdır,” diyor.23 O halde “Bursa’da Hülya Saatleri” 
şiirinin ve Beş Şehir’in yazılan ilk bölümünün 1932-1936 
yılları arasında kafasında şekillenmeye başladığı söylene-
bilir. 
Bu arada 1930’larda yaygın Anadolu romantizmini ve 
birçok aydının yaşadığı Anadolu’yu keşfetme heyecanı-
nı gözden ırak tutmamak gerekir. Reşat Nuri Güntekin, 
İsmail Habib Sevük ve Nahid Sırrı Örik gibi yazarların 
Anadolu gezileriyle ilgili notları da aynı yıllarda 
yayımlanmıştır.24 Tanpınar’ın, ilk hikâyesi olan, “Geçmiş 
Zaman Elbiseleri”nin kahramanını hem dinlenmesi hem 
de cami ve türbeleri gezmesi için bir haftalığına Bursa’ya 
göndermesi, 1932 yılından sonra zihnini Bursa’nın ciddi 
bir şekilde meşgul ettiğini göstermektedir. “Bursa’nın Da-
veti” başlıklı yazısında, Bursa’yı çok sevdiğini belirttikten 

sonra, “San’atımın ve iç hayatımın bütün bir tarafını bu 
şehre borçluyum,” sözü bu gerçeğe işaret ediyor. 
Ağaç dergisi kapandığı için okuyucularının tamamını oku-
yamadıkları “Geçmiş Zaman Elbiseleri”ndeki şu paragraf-
lar, “Bursa’da Zaman” şiiriyle Beş Şehir’in Bursa bölümü-
nün müjdecileri olarak okunabilir:
“Seyahatimin üçüncü günüydü. Öğleden sonrayı tamamiy-
le Yeşil Cami ile Yıldırım’da geçirmiştim. Şimdi de yorgun, 
fakat düşünce ve tahassüs itibariyle zengin Çekirge’deki 
otelime dönüyordum. Birdenbire acayip bir duygunun 
içimde dalga dalga büyüdüğünü ve beni istilâ ettiğini 
hissettim. Bütün vücudum titriyordu. Fakat ne kadar 
karışık bir histi bu! Emsalsiz bir saadet, korkunç bir keder 
ve hasret karışık bir his. Bu ruh haletine son derece güzel 
bir musıki, daha doğrusu içimden kopup gelen bir musıki 
vehmi refakat ediyordu. Ve ben kamaştırıcı bir aydınlık 
içinde boğuluyor gibiydim. Bu hâli ancak, bazı uykularda 
çok sevdikleri insanların gözlerine bakarken uyananlar 
anlayabilirler. Ve bütün bu hislerin yanı başında çok 
mühim ve istisnaî şeyi bekler gibi bir hâlim vardı. İşte 
tam bu esnada ve bu marazî hâlin artık tahammül 
edilemeyecek bir hadde vardığı ânda, yanı başımızdan 
geçen arabanın içinde, o geceki ev sahiplerimi gördüm. 
İhtiyar adam hiçbir şeyden habersiz görünüyor, sakin 
ve abus önüne bakıyordu. Genç kız ay ışığından örülmüş 
yüzüyle ve bütün mevcudiyetinden taşan o garip saadet 
duygusu ile gülümseyerek bana işaret etti. Kendime gelir 
gelmez bir arabayı, onları takip için ters yöne çevirttim.”25

Tanpınar, “Bursa’da Zaman ve Hülya Saatleri’nin son 

Ulu Camii, 1886 (Kaynak: IRCICA)



11Bursa Günlüğü

paragrafında da Hüdavendigar Camii civarında, yani Çe-
kirge’de tekrar bulacağını bildiği bir muhacir arabasının 
aynasında beyhude yere bir tebessüm arar ve bir kadın-
dan söz eder: 
“Önümde biraz evvel hayran olduğum manzara, insana bir 
kaçış veya kurtuluş arzusunu veren uzak köyler, Yeşil’in 
kapısında nöbet bekleyen taze serviler, küçük gösterişsiz 
kabirlerinde uyuyan ölüler, hâfızamda her birinin ayrı 
saati, mevsimi olan bütün o isimler, kendi çocukluğum ve 
geçmiş günlerim, Hüdavendigâr Camii’nde tekrar bula-
cağımı bildiğim ve küçük muhacir arabasının aynasında 
beyhude yere aradığım o tebessüm ve onu ömrünün ve 
neşesinin baharlarından her an yeni bir ilhamla toplayan 
kadın, hepsi orada bu su seslerinin ördüğü âlemde, el ele, 
yan yana, tıpkı hayalimde yaşadıkları gibi yaşıyorlar.”
Kronoloji esas alınırsa, Tanpınar’ın Bursa hakkında yaz-
dığı ilk metin, 1941 yılında Tasvîr-i Efkâr gazetesinde 
“Bursa’da Hülya Saatleri”26 adıyla yayımlanan “Bursa’da 
Zaman” şiiridir. Ama bu şiiri “Bursa’da Zaman ve Hülya 
Saatleri” üzerinde çalışırken de yazmış olabilir. Kendisinin 
herhangi bir beyanı bulunmadığı için bu hususta kesin bir 
şey söylenemez. “Emirgân’da Çay Saati” hikâyesi ise 1946 
yılında İstanbul dergisinde yayımlanmıştır.27 Bu hikâye-
deki şu cümleler, kanaatimce, Beş Şehir’in ilk bölümünün 
nasıl yazıldığına dair ipuçları taşımaktadır: 
“Sanki bu zamanı bir tek gecede telâfi etmek ister gibi, 
acele acele notlarını açtı. Bursa camileriyle ve mezarla-
rıyla meşgul olmağa başladı. İyi, kolay çalışıyor, çalıştıkça 
hafifliyordu. İşin garibi zihnini tamamiyle konusuna ver-
meden çalışması idi. Karısının hasreti âdeta beraberinde 
yürüyordu. Tanıdığı semt ve mimarî eserlerinin, hayatla-
rını düşündüğü geçmiş insanların adlarına rastgeldikçe 
ürperiyor, Bursa’daki hayatını özlüyordu. Yemek sofrasını, 
çocuklar yattıktan sonra geç vakte kadar Seher’le baş başa 
oturmalarını, içini altüst eden bir sıcaklıkla hatırlıyordu. 
Bu sıcaklık mevzuuna da geçmişti. Daha doğrusu onun 
sayesinde kendi hayatı, Bursa mimarisi, hiç yaşamadığı 
devirler bir potada erimiş madenler gibi birbirlerine geç-
mişler, tek bir şey olmuşlardı. 
Artık notlarını eskiden olduğu gibi eksik ve dağınık bul-
muyordu. Bilginin boş bıraktığı yerleri o zamana kadar 
duymadığı bir hayat sezgisi dolduruyordu. Hiçbir şey 
kendisine yabancı ve kendisinin dışında değildi. Yeşil ve 
Muradiye, Seher’in kendisi değil miydiler? O türbelerin 
çinilerindeki renklerde onun sabahlarından, hâlâ gördüğü 
rüyaların akisleriyle -tıpkı güneş vurmuş bir akşam denizi 
gibi- zengin, mahmur uyanışlarından bir şeyler yok mu 
idi? Sonra bütün o ölüler, şimdiye kadar sandığı gibi ken-
disinden o kadar başka başka insanlar mı idi? İnsan ruhu 
o şekilde yaratılmıştır ki; eşyanın dışında dolaşıp kalmaz-
sak her şeyi benimseyebiliriz.”28

Bütün bu tespitler, elbette Tanpınar’ın Bursa’yı niçin sev-
diğini tam açıklamıyor. Bursa, onun dünyasında bir kadı-
nın hatırasına sıkı bir şekilde bağlıysa da sevgisinin asıl 
sebebi, Bursa’nın kendi ifadesiyle “en saf şekilde kendimi-
zi gördüğümüz” şehir olmasıdır. “Kuruluş devrinin bütün 
şiiri, füsunu”, Tanpınar’a göre Bursa’dadır. “Bu füsunu, 
üstünde yükseldiği toprağı kavramasını bilen ve o kadar 
asırdan sonra ilk günlerin tazeliğiyle bizi saran mimarî ya-

par. Bütün hayat orkestrasını bir sanatın tek başına idare 
ettiği bir şehir görmek isteyenler -hiç olmazsa vatanımız-
da- Bursa’yı görmelidirler.”29

*
Refik Halit Karay’ın Tanpınar’ı okuyup okumadığını, oku-
duysa Bursa’ya dair yazdıkları hakkında ne düşündüğünü 
bilmiyoruz. Bu bıçkın yazar, o yaman realizmiyle Tanpı-
nar’ın Beş Şehir’i anlatış biçimini mizacına uygun bulma-
mış olabilir. 1950 yılında Yeni İstanbul gazetesi adına uzun 
bir Anadolu seyahatine çıkmış ve atalarının memleketi 
Bursa’dan başlayan bu seyahati sırasında edindiği izle-
nimlerini “Kırk Yıl Evvel Kırk Yıl Sonra” başlığını taşıyan 
yazı dizisinde anlatmıştı. Dizinin ilk beş bölümünde kırk 
yıl önce gördüğü Bursa’yla 1950’lerin Bursa’sını gelişmiş-
lik açısından karşılaştıran Refik Halit, bu şehrin Tanpınar’ı 
heyecanlandıran taraflarıyla pek ilgilenmemiştir. Mesela 
yerli ve yabancı birçok yazarı etkileyen Yeşil Cami ve 
Yeşil Türbe’den şöyle söz eder: “Kırk iki sene evvel Yeşil 
Türbe’nin mihrabı yanında bir tamir iskelesi bırakmıştım. 
Kırk iki sene sonra yine onunla değilse de bir benzeriyle 
karşılaştım. Dünya tamir rekorunu Yeşil Türbe kırmadıy-
sa şaşarım.”30 Ulucami’nin de bakımsızlığından, ortadaki 
havuzun üzerinde sallanan avize bozuntusunun zevksiz-
liğinden şikâyet eden ve Vakıflar İdaresi’ni eleştiren Refik 
Halit, sadece Muradiye’yi anlatırken az çok Tanpınarlaşır: 
“Muradiye camiasını ise eskisine kıyasen oldukça iyi vazi-
yette buldum. Vaktiyle, harabe halinde iken bile gençliğimi 
hislilikle, içlilikle sarsan o türbeler bölgesi, baharın dur-
gun bir akşamına rastlayan kırk sene sonraki yaşlanmış 
ziyaretimde beni tatlı, bayıltıcı, aynı zamanda ferahlatıcı 
acayip bir üzüntü ile sarstı. Muradiye, saat, zaman, asır 
mefhumlarının kaybolduğu nadir yerlerden biridir. Hatta 
daha başka bir şey söyleyeceğim: Burada hüviyetimiz beş 
yüz sene kadar geriye gidiyor; muasır devri unutuyorsu-
nuz, hatırlayınca da endişe ve ızdırap duyuyorsunuz. Me-
sela bir müddet kendimden geçtikten sonra toparlanınca 
otele dönüp Garp usulü bir yemek salonuna girmek, caz 
gürültüsü dinlemek, yapmacık seyyah tavır ve edaları sey-
retmek bana göze alamayacağım bir işkence tesiri yaptı.”31 

Bursa’dan söz ederken asıl Tanpınarlaşan, Beş Şehir’in 
yazılmasında ve kitap olarak yayımlanmasında önemli 
bir rol oynayan Hasan Âli Yücel’dir. “Bursa Bir ‘Dış’ Değil 
Bir ‘İç’tir”32 başlıklı yazısında, çeşitli sebeplerle yorgun ve 
üzgün olduğu zamanlarda “hayalinin en aydınlık yerle-
rinden birinde, hilkatin ve ataların yadigârı olan bu güzel 
ve mübarek beldeyi” bulup ona sığındığını söyleyen ve 
“Bursa benim için bir melce; cennetinin yeşilinde huzura, 
sükûna ve emniyete kavuştuğum bir mutluluk bucağıdır,” 
diyen Yücel, özellikle Yeşil Cami’den söz ederken kendini 
kaybeder:
“Yeşil’in ne zaman ziyaret etsem, dışında bir tepe, içinde 
bir bahar bulurum. Tabiatın sathîliği yanında bu derunîlik, 
beni tabiattan çok daha ötelere götürür. Gönül gözümün 
vardığı yer, sonsuzluğun hudut başıdır. Oradan sonra artık 
Allah başlar. Allah, her şey onadır ve ondadır. Yeşil’in ka-
pısından bu hislerle girenler gerçek imana varırlar. Onlar 
erenlerdir ve artık Yeşil camiliğinden ileri geçer, Kâbeleşir.”
Yücel’e göre, Bursa hayat pınarını bağrında taşıyan bir 
diyardır; Bursa’nın bütün yeşillerinin kaynağı olan su 
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varlığının bütün zerrelerinden fışkırır. Belki bu sebeple 
Bursa’nın ölüleri insana diri gibi gelir. Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu ve oğulları türbelerinde değil evlerinde yatmak-
ta, maneviyat hükümranı Emir Sultan ve Türkçeyi Allah’ın 
evine sokan Süleyman Çelebi aramızda, bizimle birlikte 
yaşamaktadırlar. Muradiye’yi ziyaret ettiği gün oradan bir 
türlü ayrılamadığını, II. Murad’ın menkıbelerini ve gönül 
cenklerini kendisinden dinlemeyi arzuladığını söyleyen 
Yücel, yazısını şöyle tamamlar:
“Bursa benim için bir ‘dış’ değil, bir ‘iç’tir. Zevksiz eller 
ona kıyabildiği kadar kıysın, gözümde ve gönlümde hiçbir 
şeyini değiştiremez. Bu yurt bucağı, bu vatan köşesi, seya-
hati zaruri kılmayan bir çekicilikle her vakit yüreğimdedir. 
Bursa, hayali hakikat yapan kutsal bir diyardır. Bursa, bir 
coğrafya gerçeği olmaktan çok bir tarih, hatta tarih olmak-
tan da ileri bir şeydir. Bursa Türklüğün, Konya gibi, beşik-
lerinden biridir. Her Türk biraz Bursa’da doğar. Onun için 
Bursalı olmayan Türk yoktur, diyebiliriz.”
*
Bursa hakkında yazılmış bir hayli şiir de var; bulabil-
diklerimizi gözden geçirdik, fakat Tanpınar’ın “Bursa’da 
Zaman” şiirindeki derinliği hiçbirinde bulamadık. Sadece 
şiiri mi? Başta Beş Şehir’in Bursa bölümü olmak üzere, 
Bursa hakkında yazdığı yazılarda şekillenen Bursa tasav-
vuru ve yorumu artık bu şehrin uzvî bir parçası gibidir. 
Bütün büyük yazarlar gibi, güçlü duyuşu ve üslûbuyla 
bizi kendi penceresinden bakmaya zorlayan Tanpınar, 
sanki Bursa hakkında yazılabilecek her şeyi yazıp tüket-
miştir, başka türlü bir okumayı neredeyse imkânsız hale 
getirmiştir. 1937 yılında kısa süreli bir Avrupa seyaha-
tine çıkan Peyami Safa, Venedik’te gezinirken birden bu 
şehre başkalarının gözüyle baktığını fark ederek suları ve 
gölgeleri Henri de Régnier gibi görmeye, sesleri Wagner 
gibi duymaya, gondolleri Thomas Mann gibi anlamaya 
mahkûm olmaktan rahatsızlık duymuştu.33 Mustafa Ar-
mağan da bir yazısında “Tanpınar merkezli Bursa kur-
gusu”ndan kurtulmak, “Bursa’nın üzerine örtülmüş (bu) 
zihnî şalı” kaldırarak yeni bir Bursa inşa etmekten söz 
eder.34 Yaşadıklarını okuduklarıyla harmanlayıp kendi 
Bursa’sını inşa ederek Tanpınar’la hesaplaşmayı deneyen 
Armağan’ın Bursa Şehrengizi, güzelliğini ve derinliğini bu 
hesaplaşmanın yarattığı gerilimden almaktadır. Ancak, 
kullandığı metot Tanpınar’ınkinden pek de farklı sayılmaz. 
Bana sorarsanız, Bursa’ya daha uzun süre Tanpınar’ın 
gözüyle bakacağız. 
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Kendini şiirin, müziğin ve türlü 
sanatların mevzusu seviye-
sine yükseltebilen şehirler 
ne kadar şanslıdır? Bu ba-

kımdan şehrin ve şehirde yaşanmış 
hayatların roman ve hikâyelere, şiire, 
resme aktarılması büyük bir önem 
arz eder. Halkın toplu olarak yaşadığı 
mekânlar, tarihî çarşılar, abideler, 
devâsa çınarlar, eski hanlar-hamam-
lar, köprüler!.. Buralar, gündelik 
hayatın cereyan ettiği mekânlar 
olarak, giderek şehrin ağırlık mer-
kezini teşkil etmeye başlarlar. Bu ya-
şamalar arasında toplumun kendine 
mahsus bir âdâb-ı muâşereti oluşur. 
Yemek ve içmekte, düğünde dernek-
te, gündelik hayatı gizliden gizliye 
idare eden ince zevkler hâsıl olur. 
Dahası zaman içinde şehirlerin ortak 
bir zevk iklimi, davranış kalıpları, 
sadece orada yaşayanlar için geçerli 
şifreli bir dil teşekkül eder.
Fakat bu yaşamalar ne kadar zarafet 
yüklü olursa olsun, şehre ve orada 
cereyan eden hayatın ruhuna sinmiş 
binbir nükte, kinaye ve mecaz bir 
sanatkârın kulağına değmedikçe, or-

taklaşa yaratılmış asırlık ezgileri daha 
yeni ve farklı bir dile dönüştüren 
birileri çıkmadıkça, o beldede oluşan 
zevk ve kültür iklimi gene de mevzi-
likten kurtulamaz. Aynı şekilde orada 
yaşayan insanla meydanların, oturu-
lup kalkılan mekânların, tarihî eser-
lerin de bir ilişkisinin kurulması icap 
eder. Kuşkusuz uzun tarihî dönemler 
içerisinde bu ilişkiler kendiliğinden 
hâsıl olur. Fakat bütün bunlar kendi 
dışında bir başka dile aktarılmadıkça 
yani yazıya, notaya veya resme dö-
nüştürülmedikçe neye yarar ki?

Bursa’nın Yakaladığı  
Büyük Fırsat
Onun için kendine mahsus bir kimliği, 
kültürü, müziği bulunan şehirlerin ya 
kendi sanatkârlarını yetiştirmeleri ya 
da o şehri anlamlı bulan, yazılmaya 
ve anlatılmaya değer gören daha baş-
ka sanatkârların çıkması icap eder. 
İşte bazı güzel şehirlerimiz var ki, 
maalesef onların böyle bir şansı hiç 
mi hiç bulunmuyor. 
Ne var ki Bursa o şanssız şehirlerden 
biri değil. Çünkü Bursa, sayısız sanat-
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Şehirleri yazmanın zamanı

Bursa, sayısız sanatkâra 
ilham vermiş, kendini yaz-
dırmayı başarabilmiş nadir 

şehirlerimizden biridir. 
Tarih içinde Bursa kökenli 

sayısız şair, bestekâr ve mi-
mar yetiştiği gibi, yirminci 
yüzyıl başlarından itibaren 

de nice şairin ilhamlarını 
beslemiş, nice büyük nesir 
ustası tarafından da yazıl-
maya, anlatılmaya değer 

bulunmuştur. 
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kâra ilham vermiş, kendini yazdırma-
yı başarabilmiş nadir şehirlerimizden 
biridir. Tarih içinde Bursa kökenli 
sayısız şair, bestekâr ve mimar yetiş-
tiği gibi, yirminci yüzyıl başlarından 
itibaren de nice şairin ilhamlarını 
beslemiş, nice büyük nesir ustası 
tarafından da yazılmaya, anlatılmaya 
değer bulunmuştur. Kuşkusuz Bursa, 
edebiyatımızın büyük sanatkârı tara-
fından yazılmamış, anlatılmamış bile 
olsa, gene de yaşanmaya değer güzel 
bir şehrimizdir. Çünkü Bursa tarih 
içinde kendine mahsus bir mimari, 
kültür ve daha mühimi de kendini 
ifade eden bir edebiyat yaratabilmiş 
önemli bir merkezdir. İşte bu olmasa, 
kendini millî kültür katmanına 
taşıyacak sanatkârlarla buluşmasa 
idi, o zaman Bursa kendi içine kapalı, 
mevzi bir şehir olmaktan kurtula-
mazdı. Ya da biz Bursa’ya mahsus 
nice yüksek değere, şu günkü günde 
folklor malzemesi olarak muamele 
etmekten kurtulamazdık.
Demek istiyorum ki kendini yazılı 
edebiyatın mevzusu seviyesine yük-
seltememiş şehirler ister istemez kör-
fezde kalır, mevzi tesirler üretmekten 
geri kalamazlardı. Oralarda teşekkül 
etmiş türlü kültürel değerler şifahilik-
ten kurtulamaz, millî kamuoyuna mâl 
edilememiş olarak zamanla pörsür, 
çürürdü. Bu bakımdan şehirler için 
kendini yakından tanıyan sanat-
kârlarla yan yana düşmek, onların 
yaratıcı dehasını celbetmek ne büyük 
bir saadettir.

Şehri Algılama Biçimi:  
Şehrin Kendisi ve İmgesi
Diğer bir açıdan şehirler kendisi ola-
rak ne kadar güzel ve anlamlı olursa 
olsun, onların asıl anlamını gene de 
sanatkârlar keşfeder ve üretir. Çünkü 
şehri biz bir süre sonra, ilgili sanatçı-
ların bakış ve yorumu ile algılamaya 
başlarız. Bu algılama şehrin asıl ger-
çeğini aşan, daha farklı ve yeni bir 
gerçeklik düzlemidir. Şehrin kendisi 
ile imgesi arasındaki fark, diyebiliriz 
belki de buna. Dolayısıyla bir şehir 
sayısız şairin, ressamın, bestekârın, 
mimarın bakışına ve üretilmiş eserle-
rine muhatap olabildikçe zenginleşir. 
Bu üretme faaliyetine, şehrin sahibi 
olduğu değerlerin, bir başka düzleme 
aktarılması nazarıyla da bakılabilir. 
Dolayısıyla bu aktarımı gerçekleştire-
meyen şehirler, kendi üzerine kapan-
mış birer havza teşkil eder ve öylece 

donar kalırlar. Onun için şehirlerin 
kendini yazan ve dönüştüren, ken-
dindeki nice özgün değeri millî kültür 
zeminine aktaran büyük sanatkârlar 

yetiştirmesi, onların kıymetini bilme-
si ve sayılarını çoğaltması arzu edilir. 
Ne var ki bu amaçlar için lâzım gelen 
her teşvik ve gayret eksik edilmese 
bile, arzu edilen neticenin devşiril-
mesi gene de mümkün olmayabilir. 
Çünkü şehir üzerine yazmanın da 
bir mevsimi veya konjonktürü bulu-
nabiliyor. Düşünün ki şehir üzerine, 
şehir kültür ve medeniyeti üzerine 
şu sıralarda sayısız inceleme ve araş-
tırma yapılsa bile, doğrudan şehrin 
verdiği ilhamlardan yola çıkan şiirler 
yazıldığı pek söylenemez. Her ne 
kadar Ömer Erdem gibi bir şair İs-
tanbul üzerine şiirler yazsa, bunları 
İstanbul’a adlı bir kitapta toplamış 
olsa bile (2019). Bir de tabii Elif Sön-
mezışık’ın Hasbelkader İstanbul’unu 
da kaydetmek gerekir (2019). Bu 
tür örneklerin sayısı edebiyatımızda 
o kadar azalmış bulunuyor ki şaşar 
kalırsınız. 
Meselâ bu konuda daha iyi bir fikir 
edinebilmek için, önümüzdeki ayın 
edebiyat ve sanat dergilerini gözden 
geçirmeniz faydalı olabilir, diye dü-
şünüyorum. Yani günümüz edebiyatı 
şehirden, şehir kültür ve medeniye-
tinden o kadar kopmuş durumda ki 
ancak bu kadar olur. Sırf şehirden 
değil toplumdan ve toplumsal prob-
lemlerden, dahası reel yaşayan in-
sandan da kopmuş bir edebiyat söz 
konusu günümüzde. Bunun altında 
da çoğumuzun farkına varamadığı 
postmodern bir tutum yatıyor. İnsanı 
içinde yaşadığı realiteden soyutlayan, 
sanal bir düzlemde amaçsız seyreden 
yeni bir yazma biçimi bu. Bu devir 
geçer veya biter de tekrar kendi ger-
çeklerimize dayalı bir edebiyat döne-
mine girer miyiz? Onu da kestirmek 
bayağı zor.
Bu tespitleri yaparken kuşkusuz ne 
mevcut gelişmelerden şikâyet ne de 
sonu gelmez kaygılar üretmek değil 
maksadım. Burada önemli olan, sanat 
hayatının şimdikine benzer şekilde, 
devrevî açmazlar yaşayabildiğini 
kabul etmek, ayrıca bunun farkına 
varmaktır. Yani edebiyat ve sanatın 
şehirden, gerçek yaşayan insandan 
kopması, sırf bugüne mahsus ve ilk 
defa karşılaştığımız bir mesele sayıl-
mamalıdır. 
Nitekim kendi edebiyatımızı dönem 
dönem gözden geçirirken, buna ben-
zer durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bir 
bakmışsınız edebiyat şehre, şehir an-
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latımlarına alabildiğince mesafeli bir 
tutum takınmamış mı? Şehrin kendisi 
ve orada yaşanan hayatlar, sanatçı 
ruhları boğan bir tesir üretmesin mi? 
Şehirlere kimlik kazandıran sayısız 
tarihî eser, her gün gelip geçtiğimiz 
yollar, geniş ferah meydanlar ve asır-
lar içinde oluşmuş bir o kadar rafine 
uslûplar sanatçılar üzerinde olumlu 

bir tesir bırakmıyor da nedense ken-
dinden kaçılıp kurtulunmak gereken 
bir tür hapishaneye dönüşebiliyor.

Yeni Mecmua’nın  
Bursa Özel Sayısı
İşaret ettiğim hususu sizin de fark 
etmeniz için, şu örnek faydalı olur 
diye düşünüyorum:

Biliyorsunuz Bursa Büyük Şehir 
Belediyesi, edebiyatımızın önemli 
dergilerinden Yeni Mecmua’nın 
Bursa Özel Sayısı’nı latinize ederek 
yeniden yayınladı. Edebiyatımıza 
olduğu kadar Bursa’ya da büyük bir 
hizmet teşkil eden bu yayın, geniş 
hacmi ile bir kitap tesiri bırakıyor 
insanın üzerinde. Kendi döneminde 
“Bursa Nüsha-i Mümtâzesi” olarak 
hazırlanan derginin yayın tarihi de 
kendisi kadar dikkat çekici (1 Mayıs 
1339/1923).
Çünkü bu özel sayı Bursa’nın, Yunan 
işgalinden kurtulup, milliî kuvvetlere 
kucağını açtığı bir tarihte yayınlanı-
yor. Dolayısıyla Bursa’nın ve bütün 
Anadolu’nun derinden duyduğu za-
fer heyecanı, ilgili sayının merkezine 
oturuyor. Aynı derecede de Bursa’nın 
yaşadığı işgal acıları dile getiriliyor 
bu özel sayıda. Meselâ o günkü Yu-
nan Kralı Venizelos’un oğlu Sofok-
les’in, Osman Gazi’nin Türbesi’ne 
yaslanmış bir fotoğrafı var orada ki, 
son derece dikkat çekici.
Kuşkusuz Yeni Mecmua’nın özel sa-
yısı sırf bu tür yazılara tahsis edilmiş 
değil. Orada derginin yöneticisi Falih 
Rıfkı’nın Yeşil’i, Ahmet Haşim’in Gu-
raba-hane-i Laklakan’a girmiş Bursa 
bölümü ve Yakup Kadri’nin Mura-
diye’yi anlatan enfes yazısı nereden 
bakarsanız bakın birer harika. Aynı 
şekilde Mehmet Ziya’nın Eski Bursa, 
Mimar Nurettin’in Yeşil Cami yazı-
ları da bir o kadar önemli. Derginin 
bu olumlu gayreti ile Bursa kendini 
yeniden var ediyor, üretiyor, millî 
kültür katmanına kendini yüksek 
bir değer olarak yerleştiriyor. İlgili 
derginin gerçekleştirdiği bu hizmet 
o kadar önemli ki ileride Bursa’yı 
yazacak olan Tanpınar’ın kaynakla-
rından biri olmayı hak ediyor. Bil-
hassa da Yakup Kadri’nin, Falih Rıfkı 
ve Haşim’in geliştirdiği yeni Bursa 
imajlarının, ileride Tanpınar için bir 
tür yol açıcılık görevi üstlendiğini 
düşünmek herhâlde yanlış olmaz. 
Bu türden üç-beş edebî nitelikli met-
nin dışında, dergideki yazılar geneli 
itibariyle Bursa üzerine yapılmış 
inceleme ve araştırmalardan oluşu-
yor. Şehrin kültür hayatını, mimari 
dokusunu, eski yüzyıllardan kalma 
edebiyat verimlerini değerlendiren 
türlü yazılar.
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Şiirsiz Bursa!..  
Hani Senin Şairlerin?
Yani bu dergide, özellikle de Bursa’ya 
mahsus olarak hazırlanmış bu özel 
sayıda, hemen her şey yerli yerinde. 
Fakat Yeni Mecmua’nın özel sayısın-
da, bu geniş mündericata rağmen bir 
eksiklik de hissedilmiyor değil. Nite-
kim bu eksikliği derinden duyuyoruz. 
O da ilgili sayıda dönem şairlerinden 
herhangi birinin eserine yer veril-
memesi. Bursa’nın işgal ve esaret 
yıllarında duyulan acılar hani nerede 
diye sormadan edemiyoruz. İnsan 
onuruna dokunan bunca acıyı, niçin 
bir şair çıkıp da şiire dönüştürmeyi 
düşünmemiş diye, âdeta hayıflanıyo-
ruz.
İşte Osmanlı’nın mefâhiri ve ilk baş-
kenti Bursa işgalden kurtuluyor ve 
bunun yankıları Ankara’ya, İstanbul’a 
kadar uzanıyor. Bu müjdeli haberi 
Yeni Mecmua çevreleri kadar, döne-
min şairleri de duymuş olamazlar 
mı? Nitekim bu duyumların ardından 
Yeni Mecmua, sözünü ettiğimiz özel 
sayıyı hazırlıyor. Derginin bu dönem 
yöneticisi olan Falih Rıfkı, yakın arka-
daşları Ahmet Haşim ve Yakup Kadri, 
hemen yanı başlarında da Fuat Köp-
rülü!.. Bunlar o gün için yeni edebi-
yatımızın önde gelen isimleri. Ayrıca 
dönem edebiyatının genç kabiliyetleri 

de dergi etrafında kümelenmiş va-
ziyette. Necip Fazıl, Ömer Bedrettin, 
Necmettin Halil, Kemalettin Kamu ve 
daha da önemlisi Faruk Nafiz! Yani 
Yeni Mecmua hemen her sayısında, 
yukarıdaki şairlerden birer şiir yayın-
lıyor. Nasıl olmuşsa, işte bu sayıda he-
men hiçbirinin bir şiiri bulunmuyor.
Dolayısıyla bu boşluk alabildiğine 
şaşırtıyor insanı. Nasıl olur diye de 
düşünmek durumunda kalıyoruz. 
Ama şunu da unutmamak gerekir. 
Dönem şairleri kuşkusuz Bursa üze-
rine bir şeyler yazmış olabilirler. Bur-
salı şairler, İstanbul veya Ankara’da 
bulunan diğer şairler! Dergi onları 
beğenmemiş olabilir mi? Bu da bir 
ihtimaldir kuşkusuz, fakat o kadar 
zayıf bir ihtimal.
Şunu unutmamak gerekir: Dergiyi yö-
neten ekip şiiri bilen, şiire önem ve-
ren bir sınıfı teşkil ediyor. Ahmet Ha-
şim’e ve Yahya Kemal’e itibarları son 
derece yüksek olduğu gibi, Dergâh 
sayfalarında yetişmiş genç şairlere de 
bir o kadar aşina vaziyetteler. Dolayı-
sıyla burada ne tür gerekçeler üretir-
sek üretelim sonuç değişmiyor. Çünkü 
Yeni Mecmua’nın kitap hacmindeki 
bu özel sayısında Bursa’yı anlatan, 
Bursa’nın verdiği yüksek ilhamları 
şiire dönüştüren her hangi bir şaire 
maalesef tesadüf edemiyoruz. 

Dergi kuşkusuz bu boşluğu doldur-
mak amacıyla olmalı, Bursalı eski kla-
sik şairlerden çeşitli seçmeler yapıyor 
ve onları yerleştiriyor sayfalarına. 
Ahmet Paşa’dan (XV. yy) Bursalı Ga-
zali’ye (XVI. yy), gene Bursalı olan 
Arif Çelebi’den Bursalı Asım’a, Bursalı 
Emin’e (XVII. yy) kadar onlarca şair!.. 
Bu şairlerin yirmiyi aşan gazel, kaside 
ve rubaileri. Dergi özel sayısındaki 
şiir boşluğunu, işte bu tür bir uygula-
ma ile gidermeye çalışıyor.

Yanan Bir Kalbin Feryatları
Bütün bunları söylerken maksadım 
ne dergi yöneticilerini eleştirmek 
ne de dönem şairlerine yönelik bir 
kınama geliştirmek değil. Sadece bir 
boşluğu fark etmenizi sağlamak. O 
kadar!.. Bir de dönem şiir ve sanatı-
nın, şehri merkez alan bir yaklaşıma 
oldukça mesafeli davrandığını, şehir 
üzerine şiir yazmaktan alabildiğince 
kaçındığını vurgulamak. Bunun altın-
da ne tür bir düşüncenin yattığı ise 
daha ayrı bir yazı konusu. 
Ancak bu şiir boşluğu arasında Bur-
sa için yanan, feryat eden bir kalbin 
varlığını da bilmiyor değiliz edebiya-
tımızda. Yeni Mecmua, hiç olmazsa 
onun şiirini dâhil edemez miydi say-
falarına? Eğer fırsat olursa, Bursa için 
yanan o kalbin feryatlarını da yazmak 
isterim.

Eski Bursa gravürü
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Nevzat Çalıkuşu

Bursa’nın Setbaşı mevki-
inde bulunan “Mahfel 
Kıraathanesi”, başlangıcından 
günümüze önemli bir top-

lanma ve buluşma yeridir. Bin dokuz 
yüzlerin başında gazino olarak çalış-
tırılan mekân, Türk Ocağı’nın burada 
faaliyete başlaması ile daha toplumsal 
bir kimlik edinir. Eski askerler, me-
murlar, kentin ileri gelen kimseleri 
ve tabii bu arada gazeteciler, şairler, 
yazarlar da mekânın müdavimleridir. 
Türk Ocağı bünyesindeki faaliyetler 
1931’de Halkevi’ne devredilince 
Mahfel bir müddet de Halkevi’nin 
mekânı olarak kullanılır. Daha son-
rasında “Mahfel Kıraathanesi” olarak 
günümüze kadar varlığını sürdürür. 
Bu satırların yazarı Mahfel’in 
1970’lerden beri müdavimi olan bir 
şair-yazardır. Dolayısıyla bu yazıda 
doğrudan kendi tanıklıklarıma daya-
nan bir bakış açısıyla Mahfel’de yaşa-
nan edebiyatçı-sanatçı buluşmalarını, 

sohbetlerini anlatmaya çalışacağım.
Çocukluğumda babamın elimden 
tutup götürdüğü mekânlardan biri 
olmasına rağmen “Mahfel”i daha 
çok algılamam Çelebi Mehmet 
Ortaokulu’nda okurken mümkün 
oldu. Yaşı küçük olanların ve ortaokul 
talebelerinin buraya kendi başlarına 
girip çıkmaları normalde imkânsız 
gibiydi. Yaşça büyük ve gösterişli tipe 
sahip ağabeylerimizle ancak ortaokul 
son sınıf öğrencisiyken kahvehane-
nin bilardo salonuna sızabiliyorduk. 
Gel zaman git zaman yaş-baş müsait 
olunca daha çok asıl zevatın oturduğu 
bölüme de girebilir olduk. 
1940’lı yılların sonundan 1970’li 
yıllara kadar Rıdvan Akçaylı Bey’in 
işlettiği kahvehanede bizim döne-
mimizde, yani yetmişlerden itiba-
ren yakını Osman Enver Özer safa 
sürüyordu. Yakışıklı, hayat dolu bir 
adam, keyifle nargile tüttürüyordu 
Mahfel’in işletmecisi olarak. Bizim 

Bursa’da
edebiyat

mekânları:Mahfel
Mahfel bir asırlık hayatı 

süresince; nice politikacı-
yı, edebiyatçıyı, ressamı, 
tiyatrocuyu ve sporcuyu 

ağırladı. Nice insanın soh-
bet koyulttuğu bu mekân, 
zaman geldi katlı otopark 

yapılmak istendi, gün oldu 
ağır yangın geçirdi ama 

her şeye rağmen varlığını 
günümüze değin sürdürdü. 
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dönemimizde de -daha önceleri ol-
duğu gibi- kahvehane müdavimleri 
birbirleriyle alâkalarını belli bir se-
viyede sürdürüyordu. Laubalilik yok, 
samimiyet var. Emeklilerin üslûbu ve 
masası farklı, bu arada zaten herkes 
oturacağı yeri biliyor. Ben de genel-
likle yaz günleri bahçenin üstünde 
yer alan setin en ucundaki masayı 
yeğliyorum. Orası hem Gökdere’yi 
hem Setbaşı Köprüsü’nü hem de 
kahvehaneye girip çıkanları seyir için 
en müsait yerdir çünkü. Böylelikle 
köprüye hâkim olmakla birlikte dere 
yatağındaki güzelliklere de bakabili-
yorsun. Ayrıca kahveye gelen gideni 
kaçırmadığın gibi, istediğini görüyor, 
istediğini de bakış açısı yaratıp aynar-
tıyorsun. Ne zevk...
Mahfel’de bahçe sefası hayatımıza 
hoş heyecanlar katan bir eylem olu-
yordu her defasında. Bahçedeki ha-
vuz ve onun çevresindeki masalar da 
rağbet gören kahve köşelerini teşkil 
ederdi. Belli bir silsile ile yükünü alan 
kahvehanede en kalabalık saatler bile 
belirli bir huzur dairesinde yaşanır, 
tatlı söyleşiler -gürültüye dönüşme-
den- başladığı gibi sürerdi. Belki de 
en keyifli demler kalabalık içinde ama 
kalabalıktan arınmış bir ruh hali ile 
katılınan ve ortak bir cezbeye kapılı-
nan sohbet saatlerinde yaşanırdı.
Derken şair-yazar Selâmi Üney’le 
bir müddettir çok sık buluştuğumuz 
bu mekânda “Yeni Nilüfer” dergisini 
çıkarma serüvenimiz başladı 1975’te. 
Derginin bütün ön hazırlığını Mah-
fel’de ve Yeşil kahvelerinde yaptık 
desem, tastamam gerçeği söylemiş 
olurum. Daha sonraları Ersan İş-
hanı’nda büro tutmamıza rağmen 
birçok şeyi Mahfel’de düşlemeye 
ve gerçekleştirmeye devam ettik. 
Muhtevadan mizanpaja, yazar arka-
daşlarla çeşitli konularda mütalaaya, 
müşavereye kadar... Kısası o günlerde 
bir uyumadığımız kalıyordu Mah-
fel’de. Bir de hakiki Mahfelli sanat 
ve sanatçı dostu edinmiştik: Nevzat 
Kabu. İstanbul’da doğmuş, Kabataş 
Lisesinde okurken Behçet Necati-
gil’in talebesi olmuş, ondan edebiyat, 
sanat sevgisi öğrenmiş bir gönül 
insanıydı Kabu. Merinos Fabrikası 
muhasebesinden emekli, konuşurken 
teklemesine rağmen kendini dinle-
tebilen, karşısındakini de daima iyi 
dinleyen çelebi mizaçlı ve ayrımsız 
herkese dost bir insan. Tipik bir Mah-
fel müşterisi klâsiği. Emekli ahbabı 

ile emekli, sanatçı dostu ile sanat 
muhabbeti yapardı. Kahvehane bizler 
için biraz da onunla mânâlı hâle geli-
yordu.
Mahfel’e değişik devirlerde birçok 
edebiyatçı, sanatkâr, politikacı ve 
sporcu abone olmuştur mutlaka. Ben 
burada daha çok 1970’li yıllar zarfın-
da gördüklerimi, sohbet ettiklerimi 
kaydetmek istiyorum ilkin. Bizim 
çıkardığımız “Yeni Nilüfer” dergisi 
şair ve yazarlarından Selâmi Üney, 
Mehmet Önalp, Turhan Gürel, Basri 

Gocul, Mustafa Kemal Kuloğlu, Bahri 
Çokkardeş, Mehmet Kuru. O yıllarda 
“Duygu” dergisini çıkaran gruptan 
Nahit Kayabaşı, Özcan Ece, Niyazi Sa-
tık, Recep Demir, Selâhattin Tanyıldız. 
O dönemde Bursa’da bulunan edebi-
yat hocaları Ahmet Uysal, Sabit Ke-
mal Bayıldıran, Abbas Cılga, ressam 
Yıldırım Derya. Bursa’ya gelişlerinde 
şair ve yazar İsmail Gerçeksöz, Yaşar 
Faruk İnal, Vecdi Çıracıoğlu, Ali Bilgiç. 
Edebiyatla her daim içli-dışlı olan Mu-
vaffak İnan, Melih Elâl, Ceyhun Erim, 

Eski bir Mahfel fotoğrafı

Günümüzde Mahfel
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bir dönem Setbaşı civarında oturan 
yazar Ramis Dara, hikâyeci Nadir Ge-
zer, eleştirmen Erol Akyüz, Mahfel’le 
ilgili bir hatıra kitabı da yayımlayan 
şair Yüksel Akyüz, yine şairlerden 
Tarık Suberk, Ertuğrul Seyhan, İhsan 
Üren, Hilmi Haşal, Ferit Durmuş, 
Turgut Çelik, Şinasi Uzer, Bedriye 
Sönmez, Hafize Gün, Muzaffer Gülte-
kin, Güner Özoğuz, Rasim Demirtaş. 
Ayrıca ressamlar, tiyatrocular ve 
müzisyenler de sanatkâr tablosunu 
tamamlıyorlardı. Tiyatroculardan 
Şükrü Serener, Necmettin Özdamar, 
Kemalettin Berksü, Emin Gümüşkaya 
(daha çok yandaki Mustafa Necip 
Sokak’ta bulunan ‘Havana Birahanesi’ 
sakini), Ahmet Uğurlu, Metin Belgin, 
Mesut Hakyemezler, Mustafa Uğurlu, 
Bora Özkula, Erkan Can, Cihan Büyü-
kışık, Hakan Güneri, Halil Kumova, 
Macit Sonkan, Karagöz Hüseyin 
Bağlar, Burhan Narınç vd. kahvenin 
gelip gidenlerindendir. Gençliğinden 
itibaren Mahfel’i ihmal etmeyen ilim 
adamlarımızdan Prof. Dr. Necmi Gür-
sakal da hâlen burada sohbeti yeğ-
leyenlerdendir. Yılmaz Akkılıç, Raif 
Kaplanoğlu, Tankut Sözeri, Mustafa 
Öz, Ekrem Hayri Peker, gençlerden 
Kerim Bayramoğlu vb. araştırmacılar, 
İhsan Celâl Antel, Mazhar Yüce Doruk, 
Nuri Erbak, Erdoğan Serinçay, İlhan 
Özer, Bülent Suberk vd. fotoğrafçılar 
ve Niyazi Menteş, İsmail Kemankaş, 
Mehmet Özman, Erdal Çolak, Serkan 
İnceoğlu, Şükrü Gökçek vb. gazete-
ciler de Mahfel’e zaman zaman yol 
düşürmüşlerdir. Eski gazetecilerden 
Mümtaz Şükrü Eğilmez de Mahfel’den 
söz eder anılarında. Aslında kültür in-

sanı olarak Mahfel’e yolu düşenler bu 
saydığımız adların katbekat fazlasıdır. 
Biz daha çok birebir tanık olduğumuz 
müdavimleri sayıp döktük. Ayrıca 
tanık olduğumuz sohbetlerin içerikle-
rine ait notlarımız bile bu dergi hac-
mini aşacağı için sohbet örneklerini 
bir başka yazıya bıraktık.
Mahfel bir asırlık hayatı süresince; 
nice politikacıyı, edebiyatçıyı, ressa-
mı, tiyatrocuyu ve sporcuyu ağırladı. 
Nice insanın sohbet koyulttuğu bu 
mekân, zaman geldi katlı otopark 
yapılmak istendi, gün oldu ağır yan-
gın geçirdi ama her şeye rağmen 
varlığını günümüze değin sürdürdü. 
Ne var ki seksenli, hele hele doksanlı 
yıllarda toplumumuzun değer yargı-
larında, insanımızın önceliklerinde 
yer değiştirmeler meydana geldi. 
Zevk değişti, tel değişti, bakış değiş-
ti, algılayış değişti. Değişim bir yol 
alışsa, hakkıyla değişimdir. Tersi, tek 
kelimeyle yozlaşmaktır. Bursa’mız da 
kültürel bir altüst oluşla karşı karşıya 
kaldı. Kıymetli kültür adamı Mehmed 
Safiyüddin Erhan “Bir Zamanlar Bur-
sa’ydı -Bir Pâyitahtın Pâyimali” adlı 
eserinde ve değerli yazar Yavuz Bubik 
muhtelif kitaplarında kentin kültürel 
dokusunun değişimini hayıflanarak 
anlatırlar. Mahfel benim için, daha 
önce, hani şu tabelâsının “Mafel” 
olarak yazıldığı zaman yangın geçir-
mişti. Sonra düzeltildi o yazım hatası. 
Neyse ki “Mahfel”i mahfil bilenlerin 
çoğu, elini ayağını çekmişti bu dün-
yadan. 18 Ocak 1999 gecesi ise cayır 
cayır yandı Mahfel. Kahvehanenin 
yandığını İstanbul’dayken bir bay-

Mahfel'in sanatsever  
müdavimlerinden Nevzat Kabu

Mahfel'le bütünleşen edebiyatçılar 
Selami Üney ve  Nevzat Çalıkuşu

Mahfel'in daimi müdavimlerinden yazar-ilim adamı Necmi Gürsakal,  
şair-yazar Nevzat Çalıkuşu ve araştırmacı Tahir Adıman
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ram gününde öğrendiğimde, “Yunan 
işgalinde bile yanmayan bu mekânı 
sulhta nasıl koruyamadığımızın” psi-
ko-sosyal tahliline giriştim. Bursa’ya 
döndüğümde ilk işim yangından 
arta kalan “Mahfel”e koşmak oldu. 
Gördüğüm manzara karşısında ters 
yüz olup avare bir yürüyüşe geçtim. 
Bir de ne göreyim? Ulu Cami’nin yanı 
başındaki “Çınarlı Kahvehane” de 
ızgara salonu olmamış mı? Şair İhsan 
Deniz’le bu kahvede buluşmalarımız 
geldi gözümün önüne. O nargilesini 

tüttürürken bir yandan da dergimizi, 
edebiyatımızı konuşur; değerlendirir-
dik. “Hadi nargileciler Kültürpark’taki 
çay bahçelerine sığınmışlardır, ya 
diğerleri?” diye içlenmekten kendimi 
alamadım.
Zaman hükmünü sürdürürken külle-
rinden yeniden doğdu Mahfel. Tahir 
Deveci işletmeciliğinde yeniden kıra-
athane kimliğine yakın bir kafeterya 
olarak hizmet verdi bir müddet. Daha 
sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi 

bir protokolle 1956’dan beri SSK 
mülkiyetinde bulunan binayı dev-
raldı. Bir süre Belediye uhdesinde 
işletilen kahvehanede yine şehrin 
renkli simaları buluşmaya başladı. 
Eski sohbetleri yürüten edebî şahsi-
yetlerin nitelikli sohbetleri ayarında 
olmasa da “Mahfel”de günümüzde de 
eski günleri hatırlatan buluşmalar ve 
sohbetler yapılmaya çalışılıyor, diye-
rek bu fasla ara verelim.

1931 yılında Belediye Su İşleri Müdürü İhsan Uzer Mahfel'deMahfel'den Setbaşı Köprüsü'ne bakış

Mahfel'in iç görünümü
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Prof. Dr. Haşim Şahin / Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Müslüman Türklerin kur-
duğu en büyük devlet 
hiç kuşkusuz Osmanlı 
İmparatorluğu’dur. Os-

manlılar yaklaşık altı yüz yıl boyunca 
üç kıtayı siyasi, ekonomik ve kültürel 
bakımdan etkilemişler, mirasçısı olup 
kendilerinden de çok şey kattıkları 
kurumlar vasıtasıyla bugün hükmet-
tikleri coğrafyada yer alan çok sayıda 
devletin altyapısını şekillendirmiş-
lerdir. Bilhassa Sultan II. Murad 
devrinden itibaren her bakımdan 
zirveye çıkan Osmanlıların kuruluş 
dönemine dair kaynakların azlığı, 
devletin erken dönemine dair somut 
verilerle konuşmanın önündeki en 
büyük engeldir. Birkaç Bizans kaynağı 
istisna tutulursa, erken Osmanlı tari-
hi hakkında bilgi veren kaynakların 
kuruluştan yaklaşık yüz elli yıl sonra 
kaleme alınmış olması, söz konusu 
dönemi tam manasıyla anlayabilmeyi 
zorlaştırmaktadır. 

Kayıların Göçü 
Osmanlılar, 1402 yılında Ankara 
Savaşı’nda Timur’a karşı alınan ağır 
yenilgiden sonra ciddi bir sarsıntı ge-
çirmişler, Fetret Devri’ni sona erdiren 
Çelebi Sultan I. Mehmed ve onun oğlu 
II. Murad’ın içte ve dışta kontrolü 
yeniden sağlamasıyla birlikte yeniden 
toparlanmış, İstanbul’un Fethi’yle 
birlikte de bir dünya imparatorluğu 
hâline gelmişlerdir. II. Murad devri 
Osmanlıların sadece siyasi ve eko-
nomik yönden yeniden toparlanma 
sürecini değil, aynı zamanda Kayı 
nazariyesinin ortaya atılmasıyla 
birlikte, soy bakımından da kendini 
ispat etme gayreti içerisine girdiği 
bir dönem olma özelliğini de haizdir. 
Merhum kutbü’l-müverrihin Halil 
İnalcık’ın vaktiyle değindiği üzere 
Osmanlılar, bilhassa Emir Timur’un 
oğlu Mirza Şahruh’a karşı soylarını 
Oğuzlar ile ilişkilendiren semboller 

Bir kuruluş muamması:
Ertuğrul Gazi’nin babası 
Süleyman Şah mı, 
Gündüz Alp mi?

Osmanlı erken dönemi-
ne dair son çeyrek asırda 
bilhassa sikkeler üzerine 

yapılan nümizmatik çalış-
maları Ertuğrul Gazi’nin 

babasının Gündüz Alp 
olduğu yönündeki Enveri, 

Ahmedi, Mehmed Neşri 
ve Nişancı Mehmed Paşa 

gibi kronik yazarlarının 
fikirlerinin doğruluğunu 

ortaya koymaktadır. 
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geliştirmişlerdir. Bu çerçevede bas-
tırdıkları paralarda ve bazı eşyalarda 
kayı sembolünü kullanmışlardır. Sa-
raya yakınlığı ile bilinen muhtemelen 
1436-37 tarihli Tevârih-i Âl-i Selçuk 
adlı eserin yazarı Yazıcızâde Ali’den 
itibaren kaleme alınan Aşıkpaşazâde, 
Oruç Beğ ve Mehmed Neşri başta 
olmak üzere yazılan Osmanlı kronik-
lerinde Osmanlıların Kayı ve Oğuz 
kökenine vurgu yapılmıştır. 
Kroniklerin hemen hepsi Osman-
lıların muhtemelen Moğol istilası 
önünden kaçarak Anadolu’ya doğru 
göç eden Kayıların bir süre Doğu 
Anadolu’da ve Suriye taraflarında 
dolaştıktan sonra Ertuğrul Gazi’nin 
liderliğinde Eskişehir yakınlarındaki 
Karacihisar’a geldikleri ve daha son-
ra kendisine Domaniç ve Söğüt’ün 
yaylak ve kışlak olarak verildiği konu-
sunda hemfikirdirler. Bu bilgi modern 
dönem Osmanlı tarihçileri tarafından 
da kabul görmüştür. Yaygın kabul 
edilen görüşe göre, aşiretiyle birlikte 
göç eden Ertuğrul Gazi, Erzincan ya-
kınlarına geldiği sırada Harezmşah 
hükümdarı Celâleddin Mengüberti 
ile Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin 
Keykubad arasında yapılan ve Selçuk-
luların zaferiyle neticelenen Yassıçe-
men Savaşı’nda Sultan Keykubad’ın 
safında yer almış, bu yardımın karşı-
lığı olarak adı geçen bölgeler kendi-
sine verilmiştir. İnalcık, Ertuğrul’un 
Alâeddin Keykubad’a yardımcı oldu-
ğu, buna karşın kendisine ilk önce 
Karacadağ’ın ardından da Söğüt’ün 
verildiği yönündeki rivayetinin Las-
karislere karşı savaşanların Türkmen 
toplumu arasında yaşayan bir hatırası 
olduğu kanaatindedir.

Süleyman Şah Efsanesi
İlk dönem Osmanlı kroniklerinde ha-
nedanın Kayı boyu ile bağlantısı açık 
bir şekilde vurgulanmakla birlikte, 
Osman Gazi’nin dedesinden başlamak 
üzere atalarına dair verilen bilgilerde 
ise ciddi anlamda bir tutarsızlık söz 
konusudur. Bu kroniklerde ailenin 
Ertuğrul Gazi’den önceki kökeni hak-
kında bir birlikteliğin olmayışı dikkati 
çekmektedir. Eserini II. Bayezid’in 
oğlu Şehzade Korkud’dan itibaren 
başlatan ve ana kaynağını Orhan Gazi 
imamı İshak Fakih’in oğlu Yahşi Fa-
kih’in kaleme aldığı Menâkıbnâme’ye 
dayandıran1 Aşıkpaşazâde, Ertuğrul 
Gazi’nin babasının adını Süleymanşah 
olarak zikretmiştir. O, Osmanlıların Gündüz Alp’e atfedilen mezar. Kayı Mezarlığı, Ahlat, Bitlis. (Haşim Şahin Arşivi)
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soyacağını “... Sultan Murad Han Gazi, 
onun babası Orhan Gazi, onun babası 
Osman Gazi, onun babası Erdungrıl, 
onun babası Süleymanşah, onun baba-
sı Kaya Alp, onun babası Kızıl Buğa… 
onun babası Kaman, onun babası 
Kızıl Buğa, onun babası Yamak, onun 
babası Başbuğa, onun babası Baybus, 
onun babası Sevünc, onun babası Çar 
Buğa, onun babası Kurtulmış, onun 
babası Karaca, onun babası Amudı, 
onun babası Karalu Oğlan, onun baba-
sı Süleymanşah, onun babası Karahul, 
onun babası Karluğa…” şeklinde de-
vam ettirerek Nuh Peygamber’in oğlu 
Yafes’e kadar dayandırmıştır. 
Aşıkpaşazâde soy kütüğünü bu şekil-
de verdikten sonra Süleymanşah hak-
kında kısaca bilgi vermektedir. Buna 
göre, Osman Gazi’nin dedesi Süley-
manşah, Anadolu’ya gelen ilk Osmanlı 
ailesi mensubudur. Yaşadığı bölgede 
Araplar ile anlaşmazlığa düşünce 
gaza yapmak üzere aşiretiyle birlikte 
Rum diyarına gelmiş, Erzurum ve Er-
zincan üzerinden Anadolu’ya girerek 
gaza akınlarında bulunmuştur. Ancak 
Anadolu’nun dağlarında kalabalık aşi-
reti ve hayvanları için hayli zor yaşam 
şartlarına dayanamayınca Türkistan’a 
geri dönmeye karar vermiş, ancak 
Halep yakınlarındaki Caber Kalesi’ne 
geldiği sırada, Fırat Irmağı’nı geçmek 
isterken atının sulara gömülmesi 
üzerine boğularak ölmüş ve Caber 
Kalesi’nin önüne defnedilmiştir. O 
tarihten itibaren buraya Mezar-ı Türk 
denilir. Süleymanşah’ın ölümünden 
sonra aşiret, oğulları Sungur Tekin, 
Erdungrıl ve Gündoğdu’nun yönetimi 
altına girmiştir. Tekrar Anadolu’ya 
geri dönmeye karar veren Kayı aşireti 
mensupları, Pasin Ovası’na, Sürmeli 
çukuruna geldiklerinde kardeşlerden 
ikisi vatanlarına geri dönme kararı 
almış, Erdungrıl ise iki kardeşinin 
aksine, yanındaki dört yüz göçer ev 
ile yaylak ve kışlak hayatı sürdür-
meye devam etmiş, bu sırada Sultan 
Keykubad’ın yaptığı savaşta ona 
yardım edince kendisine ikbal yolları 
açılmış, Sultan, Sultan Önü, Karacahi-
sar, Domaniç Dağı ve Ermeni Beli’ni 
ona yurt olarak vermiştir. Erdungrıl 
burada oğulları Osman, Sarı Yatı ve 
Gündüz ile birlikte hüküm sürmeye 
başlamıştır. 
Aşıkpaşazâde’nin verdiği bu bilgiler, 
daha sonra kaleme alınan Şükrullah, 
Oruç Beğ ve bazı Anonim Osmanlı 
kroniklerinde de ana hatlarıyla tek-

rarlanmaktadır. Mesela Fr. Giese ta-
rafından neşredilen Anonim Tevârih-i 
Âl-i Osman bunlardan birisidir. Bu 
eserde de benzer şecere verildikten 
sonra Süleymanşah hakkında şu 
bilgiler zikredilmektedir: “... ve Oguz 
tayifesi kim vardur, i’tikadlu idi, göç-
mel yörüklerdi, Mahan şehrinün padi-
şahı Süleyman Şah idi. Kim Osman’un 
dedesidür. Âl-i Selçuk ve Âl-i Abbas 
tefrika olmagın Süleyman Şah dahi 
Mahan şehrinden kopup Rûm vilayeti-

ne gelmeğe nihayet itdü ve hem işitdi 
kim Rûm vilayetinde gazâlar olur, 
Süleyman Şah dahi memleketinden 
kopup Erzincan’a geldi. Erzincan’dan 
Rum vilâyetine girdiler. Amasiyye 
tarafı kim Rûmilerdür, ol tarafdan 
çok gazalar itdiler. Rum vilâyetinden 
hayli vilayetler aldılar. Akıbet andan 
göçüp Haleb’e çıkdılar. Ca’ber Kalâsı 
dirler, bir kal’a vardur, gelüp önine 
kondılar. Fırat ırmağı suyu önlerine 
geldi. Irmagı geçmek dilediler. Yol iz 

İbrahim Artuk tarafından keşfedilen ilk Osman Gâzi sikkesi.  
(Kaynak: Hakan Yılmaz’ın kaynakçada adı geçen makalesi.)

İlk Osman Gâzi sikkesinin çizimi.  
(Kaynak: Hakan Yılmaz’ın kaynakçada adı geçen makalesi.)

Londra’da Nicholas Lowick’in koleksiyonunda yer alan, ancak ölümünden  
sonra kaybolan ikinci Osman Gâzi sikkesi.  

(Kaynak: Hakan Yılmaz’ın kaynakçada adı geçen makalesi.)
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bilmezler göçmel yörükleridi. Gâfilin 
Fırat ırmağına ugradılar. Süleyman 
Şah atın depti, geçmek istedi, önü hoz 
yar imiş. Süleyman Şah atıyile Furat ır-
mağına boguldı. Eceli andayidi. Şehid 
oldı. Halk üşdi, ırmakdan çıkardılar. Ol 
Ca’ber Kal’asının önünde defn itdiler. 
Şimdiki halde ana Mezâr-ı Türk dirler. 
Süleyman Şah’ın üç oglı var idi. Biri-
nün adı Sunkur Tekin ve birinün adı 
Gündogdı ve birinin oglı Ertugrul idi 
kim ol Osman’un atasıdur.”

Görüldüğü üzere kroniklerde Osman-
lıların gaziliğine, Alâeddin Keykubad 
tarafından kendilerine Söğüt ve 
Domaniç’in yurt olarak verildiğine 
ve ailenin atasının ise Süleyman Şah 
olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu 
bilgi sonraki dönemlerde de eleştiriye 
tabii tutulmaksızın kabul görmüş, 
ders kitaplarında da aynen nakle-
dilmiş ve toplum nezdinde Ertuğrul 
Gazi’nin babasının Süleyman Şah 
olduğuna dair bir kanı oluşmuştur. 
Gerçekten de Ertuğrul Gazi ve sonrası 
döneme ait bilgiler nispeten daha elle 
tutulur kabul edilebilir. İleride büyük 
bir imparatorluk haline gelip üç kıta-
da hüküm sürecek Osmanoğulları’nın 
Eskişehir, Söğüt ve Domaniç tarafları-
na yerleştiği sırada başlarında Osman 
Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi bulunu-
yordu. Ertuğrul Gazi’nin Söğüt böl-
gesine yaklaşık 1270’li yıllarda Orta 
Anadolu’dan geldiği tahmin edilmek-
tedir. Ancak onun babasının kronik-
lerin pek çoğunda belirtildiği üzere 
Süleyman Şah mı, yoksa bazı kronik 
yazarlarının ve modern dönemde 
yapılan bazı araştırmaların ortaya 
koyduğu şekilde Gündüz Alp mi oldu-
ğu konusu netlik kazanmamıştır. 

Ertuğrul’un Atası Gündüz Alp
Kroniklerin hemen hepsinde tek-
rarlanan ve Türkiye Selçukluları’nın 
kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah 
ile onun oğlu Sultan I. Kılıç Arslan’ın 
ölümlerinin muhtemelen dilden dile 
aktarılan hikâyelerinin mezcedilmiş 
kurgusu olduğu anlaşılan Süleyman 
Şah kurgusunun aksine Ertuğrul Ga-
zi’nin babasının Gündüz Alp olduğu-
na dair, ilkine göre çok daha somut ve 
tarihsel veriler içeren ikinci bir görüş 
daha mevcuttur. 
Ertuğrul Gazi’nin babasının Gün-
düz Alp olduğuna vurgu yapan ilk 
kronik yazarı eserini 1465 gibi 
diğerlerine oranla çok daha erken 

bir tarihte kaleme alan Enveri’dir. 
Enveri Düsturnâme adını verdiği 
eserinde Osmanlıları diğer kronik 
yazarları gibi Oğuzlara bağlamış, 
ancak Ertuğrul Gazi’nin babasını 
Süleyman Şah olarak değil, Gündüz 
Alp şeklinde vermiştir. Enveri’ye göre 
Osman Gazi’nin şeceresi Gazan, Mir 
Süleyman Alp, Şahmelik, Gündüz Alp 
ve Gök Alp, Gündüz Alp oğlu Ertuğrul 
ve onun oğlu Osman şeklinde devam 
etmektedir. Enveri’ye göre çok daha 
geç bir tarihte yazılmış bir diğer 
Osmanlı kroniği olan Karamanî Meh-
med Paşa da Osmanlıların soyağacını 
Kayaalp, Sarkuk Alp, Gökalp, Gündüz 
Alp, Ertuğrul şeklinde vermektedir. 
Onun bu bilgileri verirken Enveri’den 

etkilendiği tahmin edilebilir. Ancak 
Enveri’nin verdiği bilgi çok özgün ve 
güvenilirdir. Nitekim İnalcık da Enve-
ri’nin Düsturnâme’sinin diğer kaynak-
lara göre çok daha güvenilir olduğu 
kanaatindedir. Yine, bir diğer erken 
dönem kroniği olan Ahmedi’nin 
İskendernâme’sinde de Ertuğrul Ga-
zi’nin babasının Gündüz Alp olduğu 
bilgisine yer verilmektedir. Eserinde 
kafası biraz karışmış da olsa, bu bil-
giye yer veren bir diğer kronik yazarı 
Mehmed Neşri’dir. Neşri eserinde bu 
rivayeti şu şekilde nakletmektedir: 
“Ba’zı tevârihde eydür: Mogol gelip 
Irak’a ve Âzerbaycan’a müstevli olı-
cak, Ahlat’tan üç yüz kırk hane gelüp 
Angara’ya karib Karacatag’a nüzul 

Ertuğrul Gâzi'nin Türbesi, Söğüt, Bilecik.

Gündüz Alp’e atfedilen türbe. Hırkatepe Köyü, Beypazarı, Ankara.
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itdiler. Re’islerine Kayık Alp dirlerdi. 
Bir müddet anda turdılar. Andan Çep-
ni adlı yire geldiler. Kayık Alp anda 
müteveffa olup, oglı Sarkuk Alp yirine 
oturup Kara-öyük’e gelicek ol dahı 
fevt olup, yirine oglı Gök Alp oturup, 
Şarabhâne adlu yirde ol dahı fevt olup, 
oglı Gündüz yirine hâyimmakâm oldı. 
Küffar ucu olmagın gazâya meşgul idi. 
Ba’de-hîn ol dahı fevt olup, Söğüt’te 
Saray nâm karyede defn olunup, oglı 
Er-tugrul yirine kâyim-makâm oldı. 
Egerçi bu tarih bu vechile meşhurdur. 
Amma Osman Gazi bu Er-tugrul oglı 
degüldür. Cedd-i Osman Süleyman 
Şâh’dugı metevâtirdür”

Ertuğrul Gazi’nin babasının adının 
Süleyman Şah olduğunu yazan kro-
nik yazarları da soyağacında Gündüz 
Alp’in adını zikretmekte ancak onu 
Ertuğrul Gazi’nin oğullarından birisi 
olarak göstermektedirler. Bu durum 
Gündüz Alp kimliğinin bu yazarlar 
tarafından da bilindiği/duyulduğu 
ancak tam manasıyla yerine oturtula-
madığı düşüncesini uyandırmaktadır. 
Osmanlı erken dönemine dair son 
çeyrek asırda bilhassa sikkeler üze-
rine yapılan nümizmatik çalışmaları 
Ertuğrul Gazi’nin babasının Gündüz 
Alp olduğu yönündeki Enveri, Ahme-
di, Mehmed Neşri ve Nişancı Mehmed 

Paşa gibi kronik yazarlarının fikirleri-
nin doğruluğunu ortaya koymaktadır. 
1977 yılında İbrahim Artuk tarafın-
dan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde 
keşfedilen ilk Osman Gâzi sikkesi, 
uzun zaman dikkat çekmemiştir. 
Daha sonra Feridun Emecen ve Şevki 
Nezihi Aykut tarafından dillendirilen 
bir sikke de vaktiyle büyük yankı 
uyandırmış, ancak başta rahmetli 
İnalcık olmak üzere pek çok tarihçi 
tarafından sahte olabileceği gerekçe-
siyle dikkate alınmamıştır.
Son yıllarda yeni bulunan iki sikke 
ve nümizmatların yaptığı incele-
meler bu sikkelerin gerçek olduk-
larını ve Osman Gazi tarafından 
bastırıldıklarını somut bir şekilde 
ortaya koymaktadır. Bu sikkelerde 
Ertuğrul Gazi’nin babasının ve 
dedesinin adı açık bir şekilde ifade 
edilmektedir. Sikkelerde Gündüz 
Alpî ibaresinin yanı sıra, devletin 
gerçek kuruluş tarihi konusunda da 
somut bazı ibarelerin varlığı dikkati 
çekmektedir. Tarih araştırmacısı Ha-
kan Yılmaz tarafından yayınlanan iki 
sikkede, Ertuğrul Gazi’nin babasının 
adının Gündüz Alp olduğu somut 
bir şekilde görülmekle birlikte, 699 
tarihinde Söğüt’te basıldığı anlaşılan 
bu sikkede, dört halifenin isimleri ile 

kelime-i tevhidin yer alması da dikkat 
çekicidir. Sikkede yer alan ifadeler ku-
rucuların kimliği ile birlikte, devletin 
1300 yılında Söğüt’te kurulduğunu, 
Osman Gazi’nin bağımsız bir hüküm-
dar olarak sikke bastırdığını ve devle-
tin Sünni kökenlerini ortaya koyması 
bakımından da önem taşımaktadır. 
Hakan Yılmaz, kendisiyle yaptığım 
görüşmede Katar’da diğerleriyle aynı 
kalıptan çıkmış üçüncü bir sikkenin 
daha bulunduğunu, burada da Er-
tuğrul Gazi’nin babasının Gündüz 
Alp olarak açıkça zikredildiğini ve bu 
sikkeyi yayına hazırlamakta olduğu-
nu belirtmiştir. 

Ahlat’tan Beypazarı’na
Bütün bu bilgiler dikkate alındığında, 
son veriler ışığında Osman Gazi’nin 
dedesi ve Ertuğrul Gazi’nin baba-
sının adının Gündüz Alp olduğunu, 
Süleyman Şah tezine nispetle bunun 
çok daha somut verilere dayandığını 
söylemek mümkündür. Kroniklerde 
yer alan Süleyman Şah mitosunun 
ise, Osmanlıların değil, Türkiye 
Selçukluları’nın atası Süleyman Şah 
olduğu, onun bilhassa Antakya ve Ha-
lep civarında kendisine bağlı Oğuzlar 
ile yaptığı başarılı seferlerin bu boy-
lar arasında dilden dile anlatılarak, 
yüzyıllar sonra bir başka Oğuz Devleti 

Osman Gâzi'nin Türbesi, Bursa.
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olan Osmanlıların kurucusunun kim-
liğine dönüştürüldüğü anlaşılmakta-
dır. Türkiye Selçukluları’nın kurucusu 
olup, muhtemelen 1077 yılı civarında 
İznik’i kendisine başkent yapan, ar-
dından da Büyük Selçuklular ile siyasi 
mücadeleye girişerek önce Antakya’yı 
ele geçiren, ardından Halep’e yürüyen 
Süleyman Şah burada Alp Arslan’ın 
oğlu ve Suriye Selçuklu Meliki olan 
Tutuş Bey ile yaptığı savaş sırasında 
öldürülmüş ve Halep’e defnedilmiştir. 
Onun yerine geçen ve Haçlılar’a karşı 
başarılı savaşlarıyla tanınan oğlu 
Sultan I. Kılıç Arslan da tıpkı babası 
gibi Büyük Selçuklular ile yaptığı 
savaşta Sultan Muhammed Tapar’ın 
komutanlarından Çavlu Bey’e mağlup 
olunca atını Habur Nehri’ne sürmüş 
ancak boğularak vefat etmiştir. Os-
manlı kronik yazarlarının Süleyman 
Şah ve nehirde boğulma imgesini bu 
iki Selçuklu Sultanı ile ilgili anlatılar-
dan aldıkları tahmin edilebilir. Caber 
Kalesi civarında ölen ve Türkmenler 
arasında büyük bir itibara sahip olan 
isim ise Zengi Atabeyliği’nin kurucu-
su, Urfa’yı 1144 yılında Haçlılar’dan 
alan İmadeddin Zengi’den başkası 
değildir. 
Gündüz Alp konusuna geri dönecek 
olursak, kroniklerde yer alan bilgi-
lerden onun yanında kardeşi Gök Alp 
olduğu hâlde Anadolu’da gaza akınla-
rı düzenleyen bir Oğuz Beyi olduğunu 
söyleyebiliriz. Muhtemelen onun 
vefatından sonra bu akınlar oğlu Er-
tuğrul Gazi tarafından devam ettiril-
miştir. Bugün halk tarafından Anado-
lu’da Ertuğrul Gazi’nin babası Gündüz 
Alp’e aidiyeti kabul edilen ve ziyaret 
edilen bir türbe bir de mezar bulun-
maktadır. Bunlardan ilki Selçuklu ve 
Türk tarihinin önemli şehirleri ara-
sında yer alan Ahlat’ta Kayı Mezarlığı 
adını taşıyan bir kabristan bulunmak-
ta olup, şahidesi kırılmıştır. Bölge ile 
ilgili değerli araştırmaların sahibi 
İsmail Yurttaş ile birlikte yaptığımız 
gezi esnasında kendisi bu mezarı 
göstermiş ve nesiller boyu halk ara-
sında bunun Ertuğrul Gazi’nin babası 
Gündüz Alp’in mezarı olarak ziyaret 
edildiğini belirtmiştir. Yurttaş’a göre 
Ahlat, Osmanlıların Anadolu’da ilk 
yerleştikleri şehirdir ve atalarının 
mezarının burada bulunması da gayet 
tabiidir.
Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı 
Hırkatepe Köyü’nde de Ertuğrul Ga-
zi’nin babası Gündüz Alp’e ait olduğu 

ifade edilen bir türbe bulunmaktadır. 
Mehmed Neşri’nin yukarıda verilen 
rivayetinden mülhem olması kuvvetle 
muhtemel Risâle fi’t-Tarihi’l-Osma-
niyye isimli eserde Gündüz Alp’in 
Kızılcasaray’a defnedildiği, vefatın-
dan sonra yerine oğlu Ertuğrul’un 
geçtiği bilgisi yer almaktadır. Yine, 
1290/1873-74 tarihli Ankara Vilâ-
yeti Salnâmesi’nde de Gündüz Alp’in 
mezarının Beypazarı’nda olduğu 
kaydedilmiştir. Bu türbe 2001 yılında 
yeniden inşa edilmiştir. 

Dipnot
1 “Ben fakir, İstanbul’da her şeyden 
elimi çekmiş olarak oturmuş, dua ile 
meşguldüm. Bir aralık azizlerden bir-
kaç kişi Osmanlı hanedanının tarihin-
den ve menkıbelerinden bahsettiler. 
Benden de sordular. Ben fakir dahi 
cevap verip dedim ki: Orhan Gazi’nin 
imamı olan İshak Fakı’nın oğlu Yahşi 
Fakı’da Osmanlı hanedanı menkıbele-
rini Bayazıd Han zamanına kadar ya-
zılmış buldum. Bilip işittiklerimden, 
bazı hallerinden ve menkıbelerinden 
kısaltıp yazdım…” (Bkz.: Aşıkpaşaoğlu 
Tarihi, haz.: Atsız, İstanbul: Ötüken 
Neşriyat, 2011, s. 13.)
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Cem Sultan

Prof. Dr. Atabey Kılıç / Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Garîb-i vatan 

‘Âlem kamu âsâyiş ü devletde müreffe’
Ervâh safâyıla mürevvehdürür ammâ

Cem’dür arada derd ü belâ dâmına düşmiş
Derdine dirîgâ ki bulunmadı müdâvâ

(Âlem huzur içerisinde, herkes devlette yüksel-
miş. Rûhlar, safâ ile güzel kokular içerisinde ama, 
bu arada dert ve belâ tuzağına düşmüş, bir tek 
Cem’dir. Ne yazık ki, derdine bir devâ bulunmadı.)
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Osmanlı hanedânının en talihsiz mensuplarından 
olan Cem Sultan’ın hayatı, Temmuz 1482’de baş-
layıp Şubat 1495’te biten yaklaşık 13 yıllık sürgün 
faslıyla bile tek başına müthiş bir macerayı ihtiva 

eder. Cem Sultan da insanoğlunun tarih boyunca yaşadığı 
ihanetlerden nasiplenmiş ve kaderin çizdiği mecrâda 36 
yıl yürümüş, 1459 yılı Ocak ayında Edirne’de başlayan 
hayatı, 25 Şubat 1495’te Napoli’de sona ermiştir. Yaşar-
ken sürgün yaşayan bedeni, vefâtından sonra da gurbette 
kalmış ve ancak 1499 yılında Osmanlı topraklarına ge-
tirilmiş, Bursa Murâdiye’de ağabeyi Mustafa’nın yanına, 
Mustafa-yı Atîk diye bilinen türbeye defnedilmiştir. Cem 
Sultan’ın cenazesinin birkaç yıl sonra vatanına getirilerek 
defnedilmesi bile tek başına yürek burkan bir hikâyedir. 
Henüz üç yaşındaki oğlu Oğuz Han, kendisi Fransa’da bir 
kulede esir tutulurken II. Bayezid’in 
emri üzerine İskender Paşa marifetiyle; 
Rodos’a sığınmış olan oğlu Murad ise 
1522’de adanın fethi esnâsında oğluyla 
birlikte öldürülmüştür. Murad’ın iki 
kızı ve karısı ise İstanbul’a getirilmiştir. 
Cem’in annesi Çiçek Hatun da 1498’de 
Kahire’de vebâ salgınında vefat etmiş-
tir. Sadece bu birkaç parçalık sahne 
bile, Cem Sultan ve âilesinin ne fecî 
bir hayat hikâyesine sahip olduğunu 
göstermeye yeter. 
Cem Sultan’ın kısa ve bir hayli curcu-
nalı hayatında, edebiyat ve bilhassa 
şiirle de ilgilendiğini, ardında bıraktığı 
eserlerinden anlamak mümkün. Os-
manlı hanedânının güzel sanatlara, 
edebiyata ve en çok da şiire olan düş-
künlüğü bilinmektedir. Şiir alanında 
divan oluşturacak kadar eser veren bir 
hayli hanedân mensubu vardır. Bunlar 
arasında erken dönemde Cem Sultan’ın 
da bulunduğunu söylemek gerekir. 
Cem Sultan, babası adına, Selmân-ı 
Savecî’nin Cemşîd ü Hurşîd’ini tercü-
me etmesi, ayrıca bu dil yani Farsça 
ile yazdığı şiirlerinden mürekkep bir 
divanının da bulunması bakımlarından, 
kendisinden önceki ve sonraki diğer 
hanedân mensuplarından hemen ay-
rılır. Aldığı iyi eğitimin neticesini, hem 
edebî eserlerinde hem de Sa’dî, Haydar 
Çelebi, Sehâyî, La’lî, Türâbî, Aynî, Kandî 
ve Şâhidî gibi şâirleri etrâfında top-
lamasında da görebiliriz. Cem Şâirleri diye adlandırılan 
bu isimlerin bir kısmı, Cem’in ölümüne kadar yanından 
ayrılmamıştır.
Hakkında beklenildiği kadar araştırma yapılmamış ol-
duğunu düşündüğümüz Cem Sultan Divanı, elde bulu-
nan birkaç nüshadan hareketle Halil Ersoylu tarafından 
1979’da bir doktora tezi olarak hazırlanmış, 1989 yılında 
da yayımlanmıştır. 2 tevhid, 1 na’t, 1 münâcât, 4 kaside, 1 
terkîb-bend, 1 tercî-bend, 348 gazel, 1 rubâî, 41 muammâ 
ve 19 müfred ihtivâ eden bu neşirden anlaşılacağı üzere 
Cem Sultan Divânı, küçük hacimli veya orta hacme yakın 
bir şiir kitabı olarak değerlendirilebilir. Aslında divanda 

bulunan şiirleri, hayatı hakkında etraflı bilgilere sâhip 
olamadığımız Cem Sultan’ın yaşadıkları ve duygu dün-
yâsıyla ilgili kıymetli bir belge olarak düşünmek tabiî ki 
mümkündür.
Gurbet şâiri olarak düşünülen Cem Sultan için, “Garîb-i 
Vatan” sıfatını kullanmamız, şiirlerinde “garîb” kelimesini 
çağdaşı veya diğer şâirlere göre daha fazla kullanmasın-
dan dolayıdır. Cem Sultan, hem musammatlarında hem de 
gazellerinde garîb kelimesini sık kullanmakla kalmaz, eş 
anlamlı olan gurbet ve hicr kelimesini ve bunlarla yakın-
dan alâkası olan vuslat, derd, âh, figân, zâr, bîzâr, bîmâr, 
nâle, gam, aşk, belâ, kan, kanlı yaş, hâr, rakîb, it, seg gibi 
kelime ve kelime guruplarını da bilinçli bir sıklıkta kulla-
nır. Öyle ki, bu kelimelerin olmadığı değil bir şiir, beyit bile 
bulmak neredeyse imkânsızdır. Bu yoğunluk ve tasarruf, 

tabiî ki Cem’in yaşadığı hayatın, çektiği 
sıkıntı, üzüntü ve acıların birer yansı-
ması olarak düşünülebilir, düşünülme-
lidir de... Bu tesbiti desteklemek için 
Cem Sultan’ın en beğenilen şiirlerinden 
birini aşağıya alıyor ve altını çizerek 
gösterdiğimiz bu tür kelimelere özel-
likle dikkat çekmek istiyoruz. 
Bu gurbet câna gâyet kâr kıldı
Ki ‘âlemden beni bîzâr kıldı
Ne kılam gerdiş-i eyyâm beni
Belâ vü derd ile bîmâr kıldı
Ne nahs olur ‘aceb bu tâli’üm kim
Beni ‘âlem içinde zâr kıldı
Gülistan yirine ni’me’l-bedeldür
Felek yirümi şimdi hâr kıldı

Görüñ gerdûn-ı dûnuñ himmetini
Bu gurbetde Cem’i bîmâr kıldı1

(Bu gurbet, câna çok işledi. O kadar ki 
âlemden/hayattan bıktırdı.
Ne yapayım? Günlerin geçip gitmesi, 
beni dert ve belâ ile hasta etti.
Benim şu tâlihim ne kadar uğursuzdur 
ki, beni âlem içinde ağlattı durdu.
Ne güzel bir bedeldir ki, felek, benim 
yerimi gül bahçesi yerine dikenlerle 
doldurdu.
Bu aşağılık feleğin himmetini/cömert-
liğini/yaptığını görün ki, Cem’i bu gur-
bette hasta etti/çaresiz bıraktı...)

Beş beyitlik bu gazelin sağlam bir ‘şikâyet şiiri’ olduğunu, 
Cem Sultan’ın hem kadere hem de yaşadıklarına dâir duy-
gularını açık bir şekilde aktardığını görmek mümkündür.
Serlevhaya iki beytini aldığımız 101 beyitlik kasidenin 
devamında Cem Sultan,
Her kime meded dirsem urur başuma sengi
Ben haste-dile kimsene rahm itmedi aslâ
(Kime, yardım et diye seslensem, başıma taş atar. Gönlü 
hasta zavallı bana, hiç kimse aslâ acımadı.)
Bahtum gibi bu çarh-ı nigûsâr müdâm âh
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Cem Sultan’ın Meşâirü’ş-şuarâ’daki  
minyatürü (Millet Ktp., Ali Emîrî, nr.  
772, vr. 96b) (Kaynak: İslam Ans.)



Bir câm sunar zehrile tolmış adı sahbâ
(Âh! Bahtım gibi, bu iyiliksever felek de bana devamlı, 
adına sahbâ dedikleri içi zehirle dolu bir kadeh sunar.)
Bu fürkat-i dil-sûzı görüp acıdı dilden
Yaşlar akıdup göge boyandı yidi deryâ
(Bu gönül yakıcı ayrılığı görüp yedi deniz, gönülden bana 
acıdı da yaşlar dökerek göğe döndü.)
Pür-zehr oluban bir pûla olursa bahâsı
Degmez bu dükândan baña bir pâre-i helvâ
(Değeri bir pul bile olsa, zehirle dolar da bu dükkandan/
dünyâdan bana bir parça helva bile değmez!)
Kanlusı gibi yakamı elden komaz eyyâm
Ben kavmını öldürdüm anuñ zulmile gûyâ
(Felek, sanki kanlısıymışım gibi yakamı elinden bırakmaz. 
Sanasın, kavmini zulmederek öldürdüm!)
Her kime ki ben yâr direm ol baña agyâr
Her kime ki ben dost diyem ol baña a’dâ
(Kime, arkadaş dediysem o bana yabancı oldu. Kime dost 
dediysem, o bana düşman oldu.)
Küffâra esîr itdi beni çarh-ı bed-endîş
Ol dem kanı kim mesken idi Ka’be-i ‘ulyâ
(Kötülükten başka bir şey düşünmeyen felek, beni kâfirlere 
esîr etti. Nerede o yüce Kâbe’de bulunduğum günler?!)
Müslim olana olmaya bundan katı müşkil
Kâfir gazab eyleyicek ol kıla müdârâ
(Müslüman olan bir insana bundan büyük zorluk olur mu? 
Kâfir bile bana gazap edeceğine iyi geçinmeye çalışıyor!)
İrişmeyeli gûşuma âvâz-ı mü’ezzin
Her kanda bakam gözde uçar sahn-ı musallâ

(Kulağıma ezan sesi gelmediğinden beri, her nereye baksam 
gözümün önünde musallâ sahnesi canlanır durur.)
Bir yirde ‘aceb kalmadı mı gayret-i İslâm
Kim bizi arar kimsene bulunmaya aslâ2

(Allah için, hiçbir yerde İslâm gayreti kalmadı mı da bizi 
arayan soran bir kimse aslâ bulunmaz!)
Terkîb-bendindeki şu beyitler, yaşadığı ahvâli ve feleğe 
sitemini gayet güzel açıklar:
Oldum esîr kâfire nâgâh bîgünâh
Kendü elümle ayaguma balta urdum âh
(Ansızın, hiçbir günâhım olmadığı hâlde kâfire esîr oldum. 
Âh! Kendi elimle ayağıma balta vurdum.)
Ger taş degülse yüregüñ iy pür-cefâ felek
Bak hâlüme terahhum idüp bâri gâh gâh
(Ey işi gücü eziyet olan felek! Eğer yüreğin taş değilse, hiç 
olmazsa, arada bir, hâlime acıyarak bak!)
Bir lahza hem-dem olmadı bu çarh-ı bîvefâ
Yâr olmadı n’idem baña bu tâli’-i siyâh
(Bu vefâsız felek bana bir ân bile dost olmadı. Bu kara bah-
tım bana yâr olmadı. Ne yapayım?!)
Bu bendi kim baña sen idersin eyâ felek
Düşmenlerüme dahı anı virmesün İlâh3

(Ey felek! Bana ettiğin bunca eziyeti, Allah düşmanlarıma 
bile vermesin!)
beyitleriyle, tâlihsizliğini, başından geçenleri, olabildiğin-
ce sade bir üslûpla ve yer yer de alaya alarak ifade etmek-
tedir.
Cem Sultan’ın özellikle sürgün hayatıyla ilgili duygularını, 
sitem ve feryatlarını dile getiren şiirleri, musammatlar, 
yani tevhid, münâcât, na’t, kaside, terkîb-bend gibi şiir-
leridir. Gazellerine bakıldığında sürgünden öncesine âit, 
yani hayatının ilk 26 yılındaki şiirlerinde aşk ve hâlleri, 
sevgili ve vasıflarından bahsedenleri çokça görürüz. İkinci 
döneme yani, sürgünde geçen ömrüne âit olduğu anlaşı-
lanlarda ise genellikle, gurbet, firkat, keder, hüzün, elem 
ve benzeri duyguların baskın geldiğini görürüz. Divanı ana 
hatlarıyla gözden geçirilecek olursa, ilk dönem şiirlerinin 
daha fazla olduğu anlaşılacaktır.
Göñül ol lebleri mercânı ister
Kişi ne görse umar cânı ister
Ben agladukça dil-ber gülse n’ola
Ki zîrâ berg-i gül bârânı ister
Görüp Kevser lebüñ cennet ruhuñda
Kim ola çeşme-i hayvânı ister
Diler çâh-ı zenahdânuñı göñlüm
‘Aceb dîvânedür zindânı ister
Kad ü ebrûña cânın terk ider Cem
Ki ol miskin hemîşe anı ister4

beyitlerinden oluşan gazelini bu ilk dönem şiirleri için 
örnek olarak verebiliriz. Yine,
Kıldum diyâr-ı yârı koyup ben gedâ sefer
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Cem Sultan’ın Türkçe divanının ilk ve son sayfaları  
(İÜ Ktp., TY, nr. 5574) (Kaynak: İslam Ans.)



Allah ki niçe müşkil imiş bî-rızâ sefer
Ben umdugum buyıdı ki kapuñda hoş geçem
Kim dirdi kim bu resmile nâgâh ola sefer
‘Uşşâka gerçi sabr u seferdür devâ velî
Sanmañ ki baña çâre kılur sabr u yâ sefer
Seyr ü seferde ben nice soram safâyı kim
Bâlâ-yı kaddüñ añıcak olur belâ sefer
Sensüz sefer safâ degül iy Sidre-kad bize
Sen bile olıcagız olur müntehâ sefer
Bu deñlü dest-res variken hâk-i pâyuña
Bilsem neye gerek ola bârî baña sefer
Gel yoldaş ol Cem’e ki seferden safâ bula
Kim yârı olmayana degüldür safâ sefer5

beyitlerinden müteşekkil gazeli de sürgün yıllarında yazı-
lanlar arasında düşünebiliriz.
Her iki dönemi de yansıtan şiirlerin ortak özelliği, üstün 
bir söyleyişe veya eskilerin bikr-i ma’nâ dedikleri usûl-
de yeni söyleyişe sâhip olmamalarıdır. Özellikle sürgün 
öncesi yazılan şiirlerde Cem Sultan’ın vasatın altında bir 
şâir olarak karşımıza çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Sürgün yıllarında yazılan şiirlerin de her ne kadar söyleyiş 
ve ifade bakımından yeni sayılabilecek dikkat çekici bir 
yönü bulunmasa da içinde bulunulan vaziyeti yansıtma, 
rûh hâlini aktarma ve beklentileri, ümitsizliği dile getirme 
bakımından kendine has bir samimiyet taşıdığını ifade 
edebiliriz.
Gerçi belâ vü derd ü gamuñ hâk ider Cem’i
Lîkin keremlerüñe de var intizârumuz
Fürkatde yâr vaslın añup aglayup direm
Kanı diyârumuz ‘acebâ n’oldı yârumuz6

Gün yüzüñi seherde garbdan yaña gören dir
Mahşer nişanlarından bu bir ‘alâmet ancak
N’ola hadeng-i gamzeñ cânı kılursa mecrûh
Ol dahı Cem garîbe bir hoş sa’âdet ancak7

Oldum yine Cem gibi esîr-i gam-ı hicrân
Vaslına dirîg ol sanemüñ dest-resüm yok8

Beni ger cevrile öldürmek ise rây-ı savâb
Vaktidür egleme eyle sanemâ râyuñı gel
Aglamakdan gözi kan toldı Cem’üñ sıhhat içün
Sürmedür çek gözine hâk-i reh-i pâyuñı gel9

Cem belâ-yı hicrile şol deñlü derd ü gam çeker
İy ‘aceb derdile mi tahmîr olupdurur gilüm10 
Ben garîb ü hastenüñ hâlini bilmezseñ ne tañ
Kim ne bilür sag olan hâl-i dil-i bîmârdan11

Ne diyem iy dil-i pür-sûz dâd elüñden dâd
Beni cihanda harâb eyledüñ harâb olasın12

Cem gibi bulımaya cefâ-keş kimesne hiç
İşbu cihânı ger geze sertâser araya13

İy gam Cem’i igen dahı hâk itme kim habîb
Şâyed ola garîbini aña zemânıla14

Fakat, kanaatimize göre Cem Sultan Divanı’nın, sürgün yıl-

larını anlatan en güzel şiiri “firâk” redifli gazeldir. Aşağıya 
aldığımız bu şiir ile yazımıza da son vermiş olalım:
Kalem yanar oda yazılsa ger beyân-ı firâk
Ya nice şerh olasın yâra dâstân-ı firâk
Göñülde gözde toludur dem-i visâli ‘aceb
Zemanlar ola mı kim añıla zemân-ı firâk
Şeker-lebüñ hevesinüñ hevâsına düşeli
Makâm-ı tûti-i dil oldı âşiyân-ı firâk
Hemîşe haste-dile armagan belâ getürür
Konup bu sîne-i vîrâna kârbân-ı firâk
Bahâr-ı hüsn-i ruhuñ derdiyile dâg-ı gamuñ
Göñülde lâle gibi eyledi nişân-ı firâk
Gelüñ aluñ bu gün erzân metâ’-ı derd ü gamı
Açıldı sînede her yaña çün dükân-ı firâk
Dilerdi kim çeke kendüye vuslatuñ yayın
Yabana atdı Cem’i ok gibi kemân-ı firâk15

Dipnotlar:
1 Ersoylu, Ankara 1989, 233. s.
2 Ersoylu, 20-21. s.
3 Ersoylu, 37. s.
4 Ersoylu, 74. s.
5 Ersoylu, 98. s.
6 Ersoylu, 111. s.
7 Ersoylu, 138. s.
8 Ersoylu,139. s.
9 Ersoylu, 160. s.
10 Ersoylu, 163. s.
11 Ersoylu, 173. s.
12 Ersoylu, 177. s.
13 Ersoylu, 192. s.
14 Ersoylu, 203. s.
15 Ersoylu, 141. s.
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Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen Cem Sultan'a ait elbise 
(Kaynak: Topkapı Sarayı)
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Hasan Erdem

1495 yılında Napoli’de vefat 
eden Cem Sultan, Kral Ferdi-
nand’ın sarayının bahçesine 
defnedilir. Kardeşinin ölüm ha-

berini alan ve buna çok üzülen Sultan 
2. Bayezid, Cem Sultan adına gıyaben 
cenaze namazı kıldırır ve ülkede üç 
gün matem tutulmasını buyurur, hük-
mettiği topraklarda yaşayan fakirlere 
100.000 akçe sadaka dağıttırır. 
O günlerde Avrupa’da ise Cem Sul-
tan’ın cesedi mesele olur. Cem Sul-
tan’ın cesedi Papa’nın isteği üzerine 
Napoli’den Gaeta’ya, oradan Castelle 
Dellova’ya nakledilir. İki sene sonra, 
tabut tekrar yola çıkarılır ve önce 

Lecce’ye, daha sonra ise Giacomo 
Pigmatelli vasıtası ile Osmanlı ülke-
sine gönderilir. Cem Sultan’ın naaşı, 
Mudanya yoluyla Bursa’ya götürülür 
ve Muradiye Külliyesi’nde defnedilir. 
(1499)
O tarihten beri Bursa’nın Muradiye 
semtindeki türbelerin en büyük ve 
en güzelinde büyük biraderi Şehzade 
Mustafa ile birlikte yatan Cem Sultan, 
şair sultanlar içinde yazdığı şiirlerde 
şahsî duygularını ifade etmede en 
başarılı olanı kabul edilir.
1459 yılında Edirne’de doğan Cem 
Sultan, vefat ettiği 1495 yılına kadar 

maceralarla dolu bir hayat yaşadı. 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın Çiçek 
Hatun’dan olma küçük oğlu Cem Sul-
tan’ın çocukluğu Edirne Sarayı’nda 
geçti. Cem Sultan zamanının en ünlü 
bilginlerinin elinde yetişti, şiir ve ede-
biyatla çok küçük yaşlarda ilgilenme-
ye başladı. İyi bir şair olmasının yanı 
sıra, sıkı bir eğitimden geçirilerek iyi 
bir savaşçı olarak da yetiştirilen Cem 
Sultan, önce Kastamonu Sancakbey-
liği’ne, daha sonra da genç yaşta ölen 
ağabeyi Şehzade Mustafa’nın yerine 
Konya Sancakbeyliği’ne tayin edildi.
Avcılık, atıcılık, her türlü silah eğitimi, 
süvarilik ve güreş ile uğraşan şehzade 

Osmanlı tahtına kardeşi-
nin yerine kendisinin lâyık 
olduğunu iddia eden Cem 
Sultan, Konya civarından 
topladığı dört bin askerle 
“Ya taht, ya baht!” diyerek, 
sonu nereye varacağı belli 
olmayan bir maceraya 
atıldı ve küçük ordusunun 
önüne düşüp Bursa üzeri-
ne yürüdü.

Bir Şehir 
iki Sultan

Cem Sultan (Kaynak: wikipedia.org)
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Cem, çocukluğundan beri aldığı eği-
timler sayesinde sağlam gövdeli, fizik 
olarak da gösterişli bir genç olmuştu.
Hayatı romanlara ve filmlere konu 
olan bahtsız şehzadenin trajik öykü-
sü, 1481 yılında İtalya seferine ha-
zırlanan babası Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın Gebze yakınlarında ölümün-
den sonra başladı. Fatih’in ölümün-
den sonra elini çabuk tutan Amasya 
Sancak Beyi Şehzâde Bayezid, küçük 
kardeşinden önce İstanbul’a geldi ve 
yeniçerilerin de desteği ile babasının 
ölümüyle boşalan Osmanlı tahtına 
oturdu.

Osmanlı tahtına kardeşinin yerine 
kendisinin lâyık olduğunu iddia eden 
Cem Sultan, Konya civarından top-
ladığı dört bin askerle “Ya taht, ya 
baht!” diyerek, sonu nereye varacağı 
belli olmayan bir maceraya atıldı ve 
küçük ordusunun önüne düşüp Bursa 
üzerine yürüdü.
“Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!” di-
yerek Konya’dan yola çıkan Cem Sul-
tan’ın harekete geçtiği haberini alan 
Sultan Bayezid, iktidarını korumak ve 
devlet bütünlüğünü parçalamayı he-
def alan tehlikeli gidişatı durdurmak 
için Ayas Paşa komutasındaki bir or-
duyu asi kardeşinin üzerine gönderdi. 

28 Mayıs 1481 yılında İnegöl önlerin-
de yapılan savaşı Cem Sultan kazandı. 
Cem Sultan’ın ordusunu küçümseyen 
kibirli Ayas Paşa ve askerleri esir 
düştüler.
Fatih’in ölümünden sonra doğan kısa 
süreli iktidar boşluğunda İstanbul’u 
savaş alanına çeviren yeniçerilerin 
İstanbul’da yaptıkları türlü edepsiz-
liklerden haberdar olan ve bundan 
büyük rahatsızlık duyan Bursa halkı, 
galip ordusunun başında Bursa’ya 
giren, bakışları hüzünlü, son dere-
ce sevimli, cesur ve dinamik genç 
şehzadeyi büyük sevgi gösterileriyle 
karşıladı.
Henüz yirmili yaşlarını süren Cem 
Sultan; cesareti, gençliğinin çekiciliği 
ve affedici özelliği ile birkaç gün için-
de Bursa’da yaşayan insanların sevgi 
ve saygısını kazandı. Bursa’da padi-
şahlığını ilan eden Cem Sultan kendi 
adına hutbe okutarak akçe bastırdı.
Sultan Bayezid, Bursa’da padişahlı-
ğını ilan eden ve kısa sürede çeşitli 
fermanlar yayınlayarak idareyi eline 
alan kardeşinin Osmanlı topraklarını 
eşit olarak paylaşma teklifini kabul 
etmedi. Sultan Bayezid, iki kardeş 
arasında arabuluculuk yapan büyük 
halası Selçuk Sultan’a “Padişahların 
akrabaları olmaz.” diyerek halasının 
ara buluculuğunu sonlandırdı.
Parçalanmak istenen devlet bütün-
lüğünü korumak ve iki başlılığa son 
vermek isteyen Sultan Bayezid, ordu-
sunu ardına takarak Bursa üzerine 
yürüdü. Kendisini yok etmeye karar 
veren kardeşini Bursa’ya varmadan 
durdurmak isteyen Cem Sultan ve 
sadık savaşçıları da hazırlıklarını 
tamamladıktan sonra düzgün sıralar 
hâlinde Bursa Kalesi’nden çıktılar. 20 
Haziran 1481 yılında, iki ordu Yenişe-
hir Ovası’nda karşı karşıya geldi.
İtalya seferinden dönen Kefe ve Ot-
ranto fatihi Gedik Ahmed Paşa, savaş 
başlamadan önce Yenişehir Ovası’na 
gelerek Sultan Bayezid’e bağlılığını 
bildirdi. Sultan Bayezid, araları iyi 
olmamakla birlikte elini öpüp, hedi-
yelerini takdim eden Gedik Ahmed 
Paşa’ya güler yüz gösterdi ve Paşa’ya 
donanmış bir at ihsan etti.
Sabahın erken saatlerinde başlayan 
savaş, öğle saatlerinde tüm hızıyla 
sürüyordu. Yaşamı için isyan eden, 
ölmektense egemen olmak için sa-
vaşan Cem Sultan, Gedik Ahmed Pa-

2. Bayezid’in bir tasviri (Tasvir Paolo Veronese ya da öğrencilerinden birisi)  
(Kaynak: tarihikadim.com)
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şa’nın katılmasıyla daha da güçlenmiş 
olan kardeşinin ordusunu iki koldan 
sıkıştırmayı başarmıştı. At kişneme-
leri, savaş naraları, kılıç şakırtıları, 
ok vızıltıları ve acı çığlıklarla inleyen 
Yenişehir Ovası’nda, iki kardeş ordu 
arasında ölüm kol gezer olmuştu. 
Talih Cem Sultan’a gülecek gibiydi 
ama Sultan Bayezid tarafından türlü 
vaatlerle kandırılan Cem Sultan’ın 
lalası Aştin oğlu Yakup Bey’in savaş 
alanında taraf değiştirmesiyle savaşın 
gidişatı bir anda tersine döndü. Aştin 
oğlu Yakup Bey’in askerleriyle birlik-
te karşı tarafa geçmesiyle, kısa sürede 
ordusu bozguna uğrayan romantik 
Şehzâde, savaş alanını terk edip yaralı 
olarak önce Eskişehir’e ve oradan da 
Konya’ya kaçmak zorunda kaldı.
Galip ordunun askerleri, at ve asker 
cesetleriyle dolan savaş alanında ka-
lan Cem Sultan’ın hazinesini ve şahsî 
eşyalarını yağmaladılar.
Yaşamı boyunca en yakınlarının 
sürekli ihanetine uğrayacak olan 
Bursa’nın romantik Sultan’ı, şair ve 
savaşçı Cem Sultan’ın, Bursa’da ilan 
ettiği hükümdarlığı sadece on sekiz 
gün sürmüştü.

Galip ordunun vurucu gücünü oluş-
turan Yeniçeriler, Bursa’ya girmeden 
önce Cem Sultan’a kale kapılarını 
açan ve genç Şehzâde’yi bağrına ba-
san Bursa halkının cezalandırılarak, 
kentin yağmalanması için Padişah’tan 
izin istediler.
“Atalarımın başkentini yakıp yıkan 
bir padişah olarak anılmak istemem.” 
diyen Sultan Bayezid, Yeniçerilerin 
isteklerini tereddüt etmeden geri çe-
virdi. İstanbul yağmasının ve Vezir-i 
Azam Karamanî Mehmed Paşa’nın 
katlinin cezasız kalmasından cesaret 
alan isyancı Yeniçeriler, “Atalarımın 
kentini bana bağışlayın!” diye ricalar-
da bulunan Padişahlarının sözlerine 
kulaklarını tıkayıp, duymazlıktan 
geldiler. Sultan Bayezid, Bursa Kale-
si’nin önlerinde isyana kalkışan ve 
isteklerinde ayak direyen Yeniçerile-
rin her birine bin akçe ihsan vermek 
suretiyle Bursa kentini yağmadan 
kurtardı.
Yenişehir Ovası’nda birbirinin boğa-
zına sarılan iki kardeş ordunun sava-
şından Sultan Bayezid’in ordusu galip 
çıkmıştı. İhanete uğradığı için yenilen 
Cem Sultan, Yeniçerilerin kılıçların-
dan canını kurtarmayı başaran asker-

leriyle Ermeni Derbendi’ne çekildi.
Sultanına ihanet eden Aştin oğlu 
Yakup Bey’in desteği ile Cem Sultan 
karşısında kolay bir zafer kazanan 
Sultan Bayezıd, Otranto fatihi Gedik 
Ahmed Paşa’yı Cem Sultan’ı takip 
edip yakalamakla görevlendirdi.
Ermeni Derbendi’ne çekilen bahtsız 
Şehzâde’nin, kendi adamları tarafın-
dan çadırları yağmalanıp, geri kalan 
eşyaları ve giysileri de talan edildi. 
Kendisinin ve son derece sadık bir 
avuç yoldaşının can güvenliğini tehli-
kede gören Cem Sultan, kendi asker-
lerinden gizlenerek gece karanlığında 
Eskişehir’e doğru yola çıktı. Cem 
Sultan ve altmış yoldaşı hızlı bir yürü-
yüşle Eskişehir’e, oradan da Konya’ya 
kaçmayı başardılar. Aslında kaçışla-
rını kolaylaştıran Gedik Ahmed Paşa 
olmuştu. Çünkü Cem Sultan’a sempati 
duyan ve Sultan Bayezid ile arası 
bozuk olan Otranto fatihi, üstlendiği 
görevi savsaklamış, takibi yavaşlata-
rak kaçışlarını kolaylaştırmıştı.
Cem Sultan’ın çadırlarını yağmalayan 
askerler ise, Sultan Bayezid’e gelerek 
Cem Sultan’a karşı ayaklandıklarını 
ve ödüllendirilerek bağışlanmalarını 

Cem Sultan Türbesi, Muradiye
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dilediler. Bayezid, kardeşine ihanet 
eden hain askerlere, lâyık oldukları 
gibi ödüllendirileceklerini söyledik-
ten sonra, muhafızlarına işaret edip 
etraflarını sardırdı ve oracıkta hepsi-
ni ağaçlara astırdı.
Olup bitenleri korku dolu bakışlarla 
izleyen halka doğru dönen Sultan 
Bayezid, “Şehzadelerin aralarındaki 
sorunlara karışanların sonu budur. 
Bu haşeratlar nasıl oluyor da benim 
kardeşimin kutsal başına el kaldırma-
ya cesaret edebiliyorlar?” dedi.
Osmanlı tahtı için kardeşine karşı 
giriştiği mücadeleyi kaybeden ve yol 
yorgunluğuyla bitkin düşen talihsiz 
Şehzâde, Konya’ya varınca iki gün, 
iki gece uyudu. İki gün sonra Gedik 
Ahmed Paşa’nın Konya’ya yaklaştığı 
haberini alınca, annesi Çiçek Hatun’u, 
eşini ve iki çocuğunu yanına alan 
Cem Sultan, üç yüz adamı ile tekrar 
yollara düştü ve Tarsus üzerinden 
Suriye’ye geçti. Sınırı geçerken kafası 
karmakarışıktı ama Halep ve Şam’da 
beklemediği bir ilgi gördü. Kahire’ye 
ulaşan Cem Sultan, Memluk Sultanı 
El- Eşref Seyfeddin Kaytbay tarafın-
dan hükümdarlara mahsus teşrifatla 
karşılandı. Kendisine ve yoldaşlarına 

mükellef ziyafetler çekildi. Memluk 
Sultanı Kaytbay, elinde siyasî bir koz 
olarak kullanmayı düşündüğü Cem 
Sultan ve ailesi için başvezirinin sa-
rayını tahsis etti; mevkiine uygun bir 
maiyeti de buyruğuna verdi.
Aylar sonra Cem Sultan, Kahire’den 
kardeşine bir mektup gönderdi 
ve sıkıntılarından bahsetti. Sultan 
Bayezid, hükümdarlık iddiasından 
vazgeçmesi şartıyla kendisine, her 
yıl bir milyon akçe ödeme yapacağını 
bildirdi ama gözünü Osmanlı tahtına 
diken mağrur Cem Sultan bunu kabul 
etmedi.
Yenişehir Ovası’nda kardeşine yenil-
miş olan ve Padişah kardeşinin son 
teklifini kabul etmeyen Cem Sultan’ın 
dramatik sürgün hayatı da böylece 
başlamış oldu.
Not 1: Yazgısının kurbanı olan ve 
25 Şubat 1495 tarihinde ölen Cem 
Sultan’ın İslamiyet’ten çıktığı haberi 
İtalyan halkı arasında hızla yazılmış-
tır ama talihsiz Şehzâde, dinini her 
zaman ihtirasının ve yaşamının üze-
rinde tutmuştur.
Not 2: Esaret hayatı on üç sene süren 
Cem Sultan’ın ölümü hakkında muh-

telif görüşler varsa da bunlardan ger-
çeğe en yakın olanı Papa Aleksandr 
Borjiya’nın emri ile zehirletilmiş 
olmasıdır.
Not 3: Cem Sultan’ın kısa ama ilgi 
çekici yaşamı bilimsel araştırmalara, 
roman, tiyatro ve çizgi roman gibi 
edebî anlatılara konu olmuştur.
Not 4: Kültür ve sanat hayatımız açı-
sından da önemli bir şahsiyet olan 
Cem Sultan; hem şair hem de şair 
hâmisi idi. Onun, on yaşında Kasta-
monu’da şiir yazmaya başladığı riva-
yet edilir.
Not 5: Oğlu Oğuz Han’ın öldürülmesi 
üzerine yazdığı kasideden bir beyit: 
“Bir kılına verseler virmezdim Oğuz 
Hanımın / Genc-i Karun ile bin bin 
mülket-i Osman felek.” (Oğuz Han’ı-
mın bir kılına Karun hazinesini ve bin 
bin Osmanlı mülkünü verseler ver-
mezdim ey felek.)

Kaynaklar:
Büyük Osmanlı Tarihi: İ. Hakkı Uzun-
çarşılı.
Osmanlı Tarihi: Alphonse De Lamar-
tine.

2. Bayezid Türbesi, İstanbul (Kaynak: semerkanddanbosnaya.com)
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Dursun Gürlek

Osmanlı padişahlarının birço-
ğu şair olarak bilindiği gibi, 
çocukları olan şehzadelerin 
büyük bir bölümü de meziyet 

ve maharet sahibi kimseler olarak 
tanınıyor. Bu meziyetlerinin ve 
maharetlerinin başında ise onların 
şiire olan düşkünlüğü açık seçik 
belli oluyor. İçlerinden bazılarının 
mürettep divanlarının bulunması, 
şiir meclislerini şenlendiren şehzade 
şairlerin büyük bir yekûn tuttuğunu 
belli ediyor. Şiiri bir tarafa bırakacak 
olursak, bu padişah adaylarının ama 
daha çok maktul şehzadelerin arasın-
da âlimlere, sanatkârlara, hatta musı-
kişinaslara bile rastlıyoruz. İşte bu üç 
sıfatı birden üzerinde taşıyan maktul, 
mağdur ve masum şahsiyetlerden 
biri de, Sultan İkinci Bayezid’in, nam-ı 
diğer Bayezid-i Veli’nin civanmerd 
mahdumu, Yavuz Sultan Selim Han’ın 
hakikatli biraderi Şehzade  
Korkud’dur.
İlmiyle, irfanıyla, sanatkârlığıyla, 
özellikle musıkideki maharetiyle 
tanınan ve bilinen bu bahtsız şehza-
denin siyasi hayatı tarih kitaplarında, 
özellikle merhum Mehmed Zeki Pa-
kalın’ın “Maktul Şehzadeler” isimli 
eserinde uzun uzun anlatılıyor. Biz, 
merhumun hüzün yüklü cümlelerle, 
içimize ok gibi saplanan kelimelerle 
anlatılan hayat hikâyesini, bu tarih 
kitaplarına havale edip ilmi cephesi-
ne, musıkişinaslığına ve sanatkârlara 
duyduğu muhabbete kısaca temas 
edelim. Bu arada şunu da belirtmek 
isterim ki, Şehzade Korkud hakkında 
ayrıntılı bilgi veren bazı kaynaklar, 
onun ilmine, irfanına ve kaleme aldığı 
kıymetli eserlere de temas ediyorlar. 

Ünlü tarihçimiz İsmail Hakkı Uzun-
çarşılı’nın, Ekim 1966 tarihli “Belle-
ten” de yayımladığı hacimli ve ayrın-
tılı makale, Şehzade Korkud’un hem 
siyasi hayatını, hem ilmiye sınıfındaki 
yüksek mevkiini, “efradını câmi, 
ağyarını mâni” bir üslupla anlatan 
araştırmaların başında geliyor. Âlim 
ve sanatkâr şehzadenin ilmiyle, sana-

tıyla ilgili olarak aşağıda okuyacağınız 
cümlelerin de -tarafımızdan kısmen 
tasarrufta bulunmak suretiyle- aynı 
kaynaktan -teberrüken- naklediğini 
burada ayrıca belirtmek istiyorum.
Uzunçarşılı’ya göre, Şehzade Kor-
kud, daha çocukluğundan itibaren, 
önce dedesi Fatih Sultan Mehmed’in 
sarayında, sonra da babası Baye-
zid-i Veli’nin yanında kendisini 
yetiştirmeye, ilim tahsil etmeye baş-
ladı. Özellikle fıkıh, hadis ve usul-ü 
hadis sahasında büyük bir mesafe 
kat etti. Şehzademizin okumaya 
olan düşkünlüğüne bakınız ki, 
Manisa ve Antalya gibi görev yaptığı 
sancaklarda, yazın yaylaya çıktığı 
zamanlarda bile, kitaplarını develere 
ve katırlara yüklettirerek gittiği 
yere naklettiriyor. Mesela Şuara 
tezkirelerinden birini kaleme alan 
Kastamonulu Lâtifi, onun bu yönüne 
temas edip, “Selatinin ulemasından 
ve şehzadelerin fuzalasındandır. Nice 
katar cemel (deve), kitaphanesini 
ve kitaphane hızanesini (hazinesini) 
çekerdi” diyor.
Aynı kaynak, Sultan Korkud’un “İlm-i 
Edvar” denilen musıkide de üstad 
olduğunu, meclislerinde yüksek 
seviyeli şairlerin ve ediplerin bulun-
duğunu, herkesin derecesine ve mer-
tebesine göre saygı gördüğünü, ayrıca 
mürettep divanının mevcut olduğunu 
yazıyor. Meşhur tezkirecilerimizden 
Kınalızâde Hasan Çelebi, onun musıki 
konusunda ne büyük bir maharet sa-
hibi olduğunu şöyle çarpıcı bir tablo 
halinde anlatıyor:
İran’da, kemençe çalmadaki 
maharetiyle tanınan meşhur Hüseyin 

Sultan Korkud
Orhan Gâzi Türbesi’nde yatan 
âlim ve sanatkâr bir şehzade: 

Şehzade Korkud’un Mısır dönüşün-
den sonra İstanbul’a divana gönder-

diği mektup (Kaynak: İslam Ans.)
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Avvad’ın hocası Zeynelâbidin adın-
daki büyük musıki üstadı Anadolu’ya 
geliyor ve o sırada Amasya valisi 
olan Şehzade Ahmed’in meclisine 
dâhil oluyor. Kendisine günde elli 
akçe yevmiye, ayrıca yiyecek tayin ve 
tahsis ediliyor. Şehzade Korkud, bu 
sanatkârın şöhretini duyarak, karde-
şine mektup yazıp geçici bir süre için 
Zeynelâbidin’i isteyip, böylece yanına 
getirtiyor. Korkud, ondan bir fasıl 
yapmasını istiyor. O da Anadolu’da 
musıkinin inceliklerine vâkıf bir âli-
min bulunabileceğini aklına getirme-
diği için sıradan bir fasıl yapıyor. Bu 
basit faslı dinleyen şehzade Korkud 
Zeynelâbidin’e: 
“Sizin yaptığınız bu fasıl şöhretinizle 
tezat teşkil ediyor (çelişiyor). Bunu 
bizim anlamayacağımızı zannederek 
ihmal ettiniz. Bizim de bu konuda 
cüz’i bilgimiz ve saz çalmada kabiliye-
timiz vardır.” diyerek kendisinin icad 
ettiği “Ruh Efza” adındaki sazını alıp 
bir fasıl yapıyor, böylece Zeynelâbi-
din’i hayrette bırakıyor. Fena halde 
mahcup olan Zeynelâbidin, tekrar 
şâhâne bir fasıl yapıp Korkud’un tak-
dirini kazanmayı başarıyor.
Derken, Zeynelâbidin, bir kere daha 
şaşırtıcı bir tabloyla karşı karşıya 
geliyor. Dedesi Fatih Sultan Mehmed 
Han gibi, o da ulemaya ve sanat erba-
bına büyük bir muhabbet beslediği 
için derhal kocaman bir gümüş tepsi-
yi altınla doldurup üzerini de gümüş 
para ile örterek kendisine takdim edi-
yor. Bununla da yetinmeyen Şehzade 
Korkud, “Siz Akkoyunlu Hükümdarı 
Sultan Yakup’un, Horasan Hükümdarı 
Hüseyin Baykara’nın meclislerine 
dâhil olmuş, kendilerinin çok lütufla-
rını ve ihsanlarını görmüşsünüzdür. 
Onlara nispeten benim verdiğim, 
denizden bir damladır.” diyerek bir de 
özür dilemiştir.
Büyük müverrihimiz İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Şehzade Korkud’un 
birbirinden kıymetli eserlerini sıra-
ladıktan ve haklarında yeterli bilgiyi 
verdikten sonra ilmî hüviyetini şöyle 
anlatıyor: 
“Eserlerindeki derin tetkiklerden 
anlaşılacağı üzere, Sultan Korkud 
hadis ve fıkıh ilminde kudretli bir 
otoritedir. Eline almış olduğu mesele-
leri, muhtelif kaynakları tetkik etmek 
suretiyle bir sonuca varır, sonra bu 
hususa kendi kanaat ve görüşünü de 
ilave eder. Birçok dini ve itikadi mese-

lelerde Şafi Mezhebi kavillerini tercih 
etmektedir. İbn-i Kemal, Korkud’un 
mesail-i kesirede (birçok meselede) 
İmam-ı Şafi’yi tercih ettiğini ve hak 
gördüğü kavilde (sözde) tasallufu 
(fazla gayreti) olup taassubu olmadı-
ğını beyan etmektedir.
Kendisi hem cismen, hem ruhen 
hasta olup valilikten, idari işlerden 
uzaklaşmakta ısrar ediyor, gönlünde 
gizlemek istediği saltanat hırsını 
zaman zaman meydana vuruyor ve 
sonra yine sükûnet buluyor, hülasa 
kararsız, üzgün ve bezgin bir yol takip 
ediyordu.
Korkud’un tasavvufa meyli varsa da 
zahiri dini eserler kendisi üzerinde 
daha ziyade tesirini göstermiş oldu-
ğundan vahdet-i vücudculuğa pek 
yanaşmamakta, fakat kendisinin coş-
kun hallerinde kitap ve sünnete uy-
gun gördüğü sofiyye mesleğini tercih 
etmektedir.
İslam filozoflarından Farabi, İbn-i 
Sina, Nasır-ı Tusi ve emsali gibi hu-
kemanın, zahir ulemasının nakil ve 
rivayetlerine aykırı olan mütalaaları-
nı sarahaten (açıkça) reddetmemekle 

beraber, bu hususta zahiri ulemanın 
bu filozoflara aleyhdar olan mütalaa-
larını beyan etmekle iktifa ediyor.
Korkud’un manevi neşesi vardır. Za-
hir ulemasının katı taassup çerçeve-
sinde kalmak istemiyor, çok ve çeşitli 
eserler okuması ve tetkikatı kendisini 
zahir bağları dışına çıkarıyor. Bunları 
bizzat kendi manzumeleri ve diğer ta-
savvuf ehlinin manzumeleriyle beyan 
ediyor ve bu hususta ‘aşk’ı esas tutup, 
aşk ile maşuka vasıl olunabileceğini 
söylüyor. Mesela:
Aşk bahrine dal eyle ki iresin yekda-
neye / Cana kıyan kaçan vasıl olur 
cânâneye

beytiyle başlayan manzumesi ile 
âşık-ı billah olduğunu gösteriyor. 
Daha böylece divanında nazımları 
vardır. Heyecanı sükûnet bulunca, 
taşkın nehrin yatağına çekilmesi gibi, 
zahiri şeriat ahkâmına tabi oluyor. 
‘Kitab-ı Davetü’n-Nefs-it Taliha’ isimli 
eserinin mütalaası Korkud’un geçir-
diği ruhi halleri göstermek itibariyle 
tetkike değer. Diğer eserleri daha 
ziyade fıkha ait meselelerin hallini ve 
bu husustaki mütalaalarını göster-
mektedir.
Sultan Korkud’un yüzlerce ciltlik 
kütüphanesinin Manisa kalesinde 
bulunduğunu, kendisinin biraderi 
Sultan Selim’e göndermiş olduğu bir 
mektubundan anlaşılmaktadır. Onun 
vefatından sonra bu kütüphanenin 
Sultan Selim tarafından herhalde 
Topkapı Sarayı’na nakledilmiş oldu-
ğu anlaşılıyor. Nitekim bazı kitapları 
oradan çıkmıştır.”
Osmanlının mukaddimesi diye bi-
linen Bursa’da, büyük ceddi Orhan 
Gazi Hazretleri’nin türbesindeki kab-
rinde mahşer sabahını bekleyen Şeh-
zade Korkud’a bu vesileyle bir kere 
daha rahmet ve mağfiret niyazında 
bulunuyorum.(1)

(1) Merhumun, orijinal adı “Hallu 
İşkali’l - Efkar Fi Hilli Emsali’l-Küffar” 
olan eseri, “Şehzade Korkud - İs-
lam’da Ganimet ve Cariyelik” adıyla 
Latin harflerine aktarıldı. Eser, 2013 
yılında “İstanbul Araştırma ve Eğitim 
Vakfı Yayınları” arasında çıktı. Kitap, 
Âsım Cüneyd Köksal ve Osman Gü-
man imzalarını taşıyor.

Emet kasabası yakınlarında  
boğdurulan Şehzade Korkud’un  

kabri, Orhan Gâzi Türbesi
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Geçenlerde bir kitap elime geç-
ti. Bursa İl Özel İdaresi Yeşil 
Şehir Kitaplığı tarafından 
2009 yılında yayımlanmış, 

664 sayfalık hacimli bir kitap. Yazarı 
ise İhtifalci Mehmed Ziya. “Bursa’dan 
Konya’ya Seyahat” başlıklı bu kitabın 
Bursa’ya dair bölümlerini bir zaman-
ların Bursa’sı nasılmış acaba diyerek, 
nostaljik dürtülerle okumaya koyul-
muştum. Balıkesir’de yaşıyorum fakat 
en fazla sevdiğim şehirlerden biridir 
Bursa ve hatta yeri geldikçe dostları-
ma hep şunu söylerim: Balıkesir’de 
doğmasaydım Bursa’da doğmayı 
isterdim. Sözünü ettiğim kitabı nos-
taljik hevesle okumaya başladığımda 
birdenbire işin rengi değişiverdi; baş-
ka bir şey yakaladım. Ne yakaladım, 
izah etmeye çalışayım.

Seyyahımız İhtifalci Mehmed Ziya 
geçmiş zamandaki Bursa’nın bağları-
nı, bahçelerini, dutluklarını yalın ama 
canlı ifadelerle anlatmasının yanı sıra 
Bursa’daki anıt eserleri tasvir eder-
ken Osman Gazi’nin nurlu türbesinin 
Hıristiyan azizlerinden İlyas (Saint 
Elie) adına inşa edilmiş bir kiliseden 
çevrildiğini söylüyor. Murad Hüda-
vendigâr’ın bugün mevcut olmayan 
sarayının ise bahçeleri ve su kanalla-
rıyla Tahran ve Isfahan’daki anıt eser-
lere benzediğini belirtiyor. Demek ki 
diyor, bu tarz inşa geleneği öteden 
beri Doğu’da bir kuraldır. Şehzade 
Yıldırım Beyazıt ile Germiyanzade’nin 
kızının düğünü işte bu sarayda yapıl-
mış. Hüdavendigâr Camisi ise, İhti-
falci seyyahımızın anlatımıyla, hem 
iç hem dış yapı tarzı olarak Bizans 

Bursa mimarisinin kültürden 
medeniyete açılan pencereleri

Metin Savaş
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mimarisine uygunmuş. İhtifalci sey-
yahımız Hüdavendigâr Cami’nin bu 
haliyle İstanbul ve Edirne camilerine 
hiç benzemediğini vurguluyor. Hüda-
vendigâr Cami’nin ön cephesinin eski 
resimlerden anlaşıldığı üzere Venedik 
saraylarını andırdığını da söylüyor 
seyyahımız. Bursa’dan Konya’ya Seya-
hat kitabındaki siyah beyaz fotoğrafa 
dikkatle baktığımda, gençliğimde 
Venedik şehrini gezip görmüş biri 
olarak bu ön cephe benzerliğini ben 
de kolayca yakalayabildim.
Geçelim Yeşil Cami’ye... Kubbesi 
Nilüfer Vadisi’nden görülür diyen 
seyyahımız Yeşil Cami’nin sanat ba-
kımından mükemmellik sergilediğini 
söylemeden edemiyor. Ve diyor ki: 
Bu güzel cami Hindistan’da bulunan 
İslam mabetleri örnek alınarak yapıl-
mıştır. Bütün Osmanlıların övünç ve-
silesi olan Yeşil Cami’deki nakışların 
ve diğer süslemelerin İstanbul’daki 
camileri gölgede bıraktığını da hatır-
latıyor seyyahımız. Bu itibarla da Yeşil 
Cami’deki estetik yetkinliğin Endü-
lüs’teki mimarî eserlerden bile ileri 
olduğunu söylüyor. İhtifalci Mehmed 
Ziya ilginç bir bilgiyi de okurlarına 
şöyle aktarıyor: Türk mimarî usulün-
de dikkat çeken bir yön daha vardır. 
Türkler bina yapımında Bizanslıların 
ve daha sonra Arapların kullandığı at 
nalı biçimli kemerleri kullanmamıştır. 
Çünkü bu tür kemerlerde istenen 
dayanıklılık ve sağlamlık görüleme-
miştir. Hâlbuki Fas ve Endülüs’te dinî 
yapıların ve kamu binalarının kemer-
leri hep bu usulde yapılmıştır.
Ulu Cami’deki Vali Ahmed Münir Paşa 
yapısı dikdörtgen çeşmenin Arap 
usulünde demir parmaklıkla çevrili 
olmasından tutunuz da Keşiş Dağı 
adının Bizans İstanbul’undan kaçan-
ların inzivaya çekilme yeri olmasın-
dan ileri gelmesi ve Acem beldelerin-
den Hoy adlı kasabada doğmuş olan 
Geyikli Baba’nın zaviyesinin buralar-
da bulunması, işte bütün bu renklilik 
Bursa’nın başkent kimliğidir. Fakat 
daha da ötesinde bütün bu renklilik 
bir medeniyet hamlesidir. Kompleks-
leri ve kaprisleri bulunmayan şehirler 
cesurdurlar. Dikkat ederseniz önceki 
paragraflarda Hıristiyan azizlerinden 
Saint Elie dedik. Sonrasındaysa Hora-
san erenlerinden Geyikli Baba dedik. 
Türkmen beyi Germiyanzade’nin kızı-
nın düğününden dem vurduk. Hüda-
vendigâr Cami’nin Bizans mimarisine 
uygunluğundan söz edip aynı caminin 

ön cephesinin Venedik saraylarına 
benzerliğine değindik. Sonrasında ise 
Yeşil Cami’nin Hindistan’daki İslam 
mabetlerinden ilhamla inşa edildiği-
ni belirttik. Avrupa’nın en ucundaki 
Endülüs hakkında bir malumat verip 
Afrika’daki Fas’a kadar uzandık. Ve 
bütün bunların arasından hep Türk 
mimarisi dedik.
Türk felsefeci Takiyettin Mengüşoğlu 
“Felsefeye Giriş” adlı kitabında şöyle 
yazıyor: “Sanatçı, aynı objeyi bile 
daima yeni bir ışık altında, yeni bir 

gözle, daima yeni baştan ele alır. Fa-
kat her defasında yeni ve bireysel bir 
eser ortaya çıkar.” Bursa’daki mimarî 
eserlerin Endülüs’ten Hindistan’a, 
Bizans’tan İran ve Horasan’a, oradan 
da Türkistan’a kadar uzanan geniş 
bir coğrafyadan çizgiler taşıması 
gerçek bir uygarlık hamlesidir. Boş-
nak böreği veya Özbek pilavı nasıl 
ki büyük Türk milletinin sofrasının 
lezzetleriyse, Endülüs’ten Türkistan’a 
mimarî çizgiler de Türk mimarisinin 
renkleridir. Mengüşoğlu diyor ki: 
“Sanat yapıtı, sanatçının, ona bireysel 

Murad Hüdavendigar Camii

Ulu Camii
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bir damga vurmayı başardığı yer-
de başlar.” Bizans, Fas, Venedik her 
nerenin unsuru olursa olsun Türk 
zevki ve Türk zekâsı her unsura kendi 
damgasını vurmuş, her unsura kendi 
gözüyle bakmış ve her unsuru yeni 
bir ışık altında yeniden görüp yorum-
layabilmiştir. Türk milletinin cesareti 
zaten bunu gerektirir.
Prof. Dr. Cahit Tanyol ise bir çalışma-

sında “Her uygarlık kendine özgü bir 
kültürü şart koşar.” diyor. Biz Türkler, 
Güney Sibirya’dan Balkanlara kadar 
uzanan büyük serüvenimizde kendi-
mize özgü kültürümüzü hep yaşadık. 
Aldık ve verdik. Kimi zaman tökezle-
dik kimi zaman şahlandık. Cahit Tan-
yol “Uygarlık milletler arasında ortak 
bir olaydır.” diyor. Kültür ise milletleri 
birbirinden ayıran özelliklerdir diye 

de ekliyor. Bu özellikler millî kimliği 
oluşturuyor. Her milletin bir kültürü 
vardır. Türk kültürü Balkanlardaki 
Boşnak’ı da Horasan’daki Türkmen’i 
de kucaklayan, sarıp sarmalayan 
devasa bir kültürdür. Belki de işte 
bu nedenle Türk kültürü yerine kimi 
zaman çok daha geniş kapsamlı Türk 
medeniyeti söylemini tercih ediyoruz. 
Cahit Tanyol toplumlara özgü bilimler 
yoktur, diyor. Bilim ve tekniğin ev-
renselliğinden söz ediyor. Demek ki 
bir bilim ve teknik olarak mimarlığın 
milliyeti olamaz. Ne var ki mimarî 
anlayış ve zevkin milliyeti hep vardır. 
Hindistan’daki mabetlere benzer-
liğine rağmen Yeşil Cami bizimdir, 
Delhi’ye değil, Bursa’ya ruh katmıştır. 
Ön cephesiyle Venedik saraylarını 
hatırlatan Hüdavendigâr Camii her 
bakımdan Latin değil, Türk estetiği-
nin rüyasıdır. Bütün bunlar birer millî 
yorumdur. Isfahan şehrinden bir şey 
aldıysak kendi yorumumuzu katarak 
kendimize mâl etmişizdir. 1129 sene-
sinde inşa edilmiş Siirt Ulu Cami’nin 
dıştan görünüşü, renkli tuğlalarıyla 
beraber, çok kimseye Sümer ve Babil 
yapılarını hatırlatacaktır. Aradaki 
şu kadar bin yıllık zaman farkına ve 
coğrafya dağınıklığına rağmen Türk 
mimarisi beğendiği her unsuru kendi 
ışığıyla yeniden boyayarak özümseye-
bilmiştir. Türk kültürü dışlayıcı değil-
dir. Ötekileştirmeyi pek sevmez.
Bilimin ve tekniğin ırkı da milliyeti 
de yoktur, dediğimizde Hüdavendigâr 
Camii için Venedik’ten bir mimarî 
unsur almış olmamızı kastediyoruz. 
Osman Gazi Türbesi’nin bir kilise-
den çevrilmişliği Osman Gazi’yi ne 
kendisine yabancılaştırıyor ne de 
ötekileştiriyor. Niçin? Çünkü Osman 
Gazi Türbesi’nin veya Hüdavendigâr 
Cami’nin görüntüsü de maneviyatı 
da milliyetimizi yansıtıyor. Sorbonne 
Üniversitesi’nden mezun Nurettin 
Topçu “Kültür ve Medeniyet” adlı 
kitabında yabancılaşmadan ve yaban-
cı hayranlığından yakınırken “İlim 
Çin’de de olsa gidip alınız.” düsturu 
uyarınca bir milletin kendisine ka-
panmasını da reddeder. Topçu şöyle 
diyor: “Medresenin dar kapısını 
kırarak Batı’nın ilmine çevrildiğimiz 
bu asrın başında fikir hayatımızda 
büyük gelişme görülmüştü. Salih Zeki 
memlekete matematiği sokmuş, Ah-
met Refik tam mânası ile tarih ilmi-
nin bizde kurucusu olmuştu.” Tarih 
metodunu yabancıdan alırız fakat 

Yeşil Camii

Orhan Camii
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Türk tarihi yine bizim tarihimizdir. 
Hindistan’dan, Endülüs’ten bir şey-
ler alsak bile bizim mimarimiz Türk 
mimarisidir. Bursa’dan Konya’ya Se-
yahat kitabının yazarı Mehmed Ziya 
bakınız ne diyor: “İlk İslam binaları, 
Bizans mimarî usulü üzere yapılmış 
olduğundan, Sultan Orhan Camisi de 
bu inşa tarzına uyularak bir merkez 
dairesiyle sağlı sollu kısımlardan 
müteşekkildir.” Vaziyet böyledir ama 
Sultan Orhan da Türk’tür, Sultan Or-
han Camisi’nin ruhu da Türk ruhudur.
Muharririmiz Mehmed Ziya “Hü-
davendigâr Camii’nin hem iç hem 
dış yapı tarzı Bizans mimarisine 
uygundur,” diyor, demiştik yazımızın 
başında. Meşhur Kâtip Çelebi’nin 
rivayetine bakılırsa, Sultan Murad 
Hüdavendigâr, Bursa’da inşa ettirdiği 
mukaddes binalarda ve kamu bina-
larında Rum mimarları görevlendir-
miştir. Bunun böyle olması tabiidir 
çünkü her mimarî yapı kendi çağının 
demografik ve kültürel atmosferini 
yansıtır. Balıkesir şehrindeki Zağanos 
Paşa Cami’nin bânisi muhtemelen 
Rum devşirmesi olan Zağanos Pa-
şa’dır; bu caminin ikinci yapılışındaki 
mimar Ermenidir ve içinde namaz 
kılanlarsa Türk ahalidir. Nilüfer 
Hatun’un arzusuyla Hristodolu adlı 
mimara inşa ettirildiği söylenen Türk 
zevkindeki Hüdavendigâr Cami’nin 
Venedik saraylarından izler barındır-
ması Murad Hüdavendigâr’ın eşlerin-
den birinin adının Marya Thamara 
Hatun ve diğerinin Gülçiçek Hatun 
olması gibidir. Sultan Murad’ın vefat 
tarihi 1389’dur ki İtalya Floransa’da 
Rönesans hareketinin ortaya çıktığı 
asrın içindedir onun hükümdarlı-
ğı. Renkli ve canlı bir yüzyıldır bu. 
Doğu’daki ve Batı’daki ülkeler artık 
içlerine veya kendi dünyalarına ka-
panmaktan vazgeçmişlerdir. Karşılıklı 
etkileşimler azımsanmayacak derece-
de yoğundur. Halil İnalcık şöyle diyor: 
“Hümanizm hareketinde Bizanslı 
Rum bilim adamlarının öncü bir rol 
oynadıklarına kuşku yoktur.” İşte bu 
öncü rolü oynayanlar hem Türkiye 
hem İtalya mimarisine ortak katkı-
larda bulunmuşlardır. Hüdavendigâr 
Cami’nden yaklaşık bir yüzyıl sonra 
1485’de inşa edilmiş olan Venedik’te-
ki Scuola Grande di San Marco mek-
tebinin Rönesans tarzı mimarisine 
Bizans üslubu hâkimdir. Kaldı ki yine 
Venedik’te bulunan Rönesans öncesi-
ne ait Casa d’Oro Sarayı!nın pencere-

lerinde Endülüs mimarisinden izler 
göze çarpıyor.
İtalya ile Türkiye arasındaki ticarî 
münasebetler öteden beri sıkıydı. 
Selçuklu Türkiye’sinde bunu açıkça 
görebiliyoruz. Örneğin “peçete” söz-
cüğü bize Batılılaşma asrında değil, 
Selçuklular çağında İtalyancadan geç-
miş bir sözcüktür. İstanbul’un Türk-
lerce fethini de kapsayan 15. yüzyıl 
Türkiye’sinde İtalyan devletlerinin 
pek çok ticarethaneleri ve tüccarları 
iş görmekteydi. İstanbul’un yanı sıra 
Bursa ve Edirne gibi Osmanlı’nın 
büyük şehirlerine Venedikli tüccarlar 
yerleşmişti. Osmanlı ile İtalyan dev-
letleri arasında sorunlar çıktığında 
en büyük zararı Osmanlı’nın birtakım 
yaptırımları nedeniyle işte bu İtalyan 
tüccarlar görüyorlardı. Nitekim iki 
ülke arasında bir kriz patlak verdiğin-
de Osmanlı hükümeti Bursa’daki Ve-
nedik tüccarlarını tutukluyor, Bursa 
gibi büyük şehirlerdeki Venedik tica-
rethanelerini ve mağazalarını kapa-
tıyordu. Biz buna günümüzde ticarî 
yaptırım diyoruz. İtalya Rönesans’ı-
nın merkezi nasıl ki Floransa ise, 
Osmanlı’nın yıldızının parladığı şehir 
de Bursa’dır. Edirne ve İstanbul bu 
parlayan yıldızın üzerinden yüksel-
miştir diyebiliriz. Osmanlı’nın Batı’ya 
yönelik esaslı siyasi baskısı Murad 
Hüdavendigâr’la başlıyor. Bu baskı 
Rönesans’ı besleyen unsurlardan biri-
dir. O dönemdeki Osmanlı şehirleriyle 

İtalyan şehirleri arasında keskin bir 
kopuş bulunmuyor. Bilhassa Venedik 
ile Ceneviz, doğudaki ticarî çıkarlarını 
gözeterek Osmanlı’yla iyi geçinmeye 
uğraşıyor. İşte böylesi bir atmosferde 
Hüdavendigâr Cami’nin ön cephesine 
Venedik üslûbunun yansıması hiç de 
şaşırtıcı olmayacaktır.
İstanbul’daki şöhretli Pera’nın ticaret 
merkezi haline gelmesi de İnalcık’tan 
öğrenmekteyiz ki, Bursa aracılığı ile 
mümkün olabilmiştir. Sakız Adası’n-
daki Cenevizliler Osmanlı’ya her yıl 
4000 altın ödemeyi taahhüt ediyorlar 
çünkü Cenevizli tüccarların kont-
rolündeki Sakız Adası’nın sakızları 
Bursa pazarında satılıyor. Görüldüğü 
üzere İtalya ile Türkiye o dönemde 
birbirine hiç de yabancı değildir. 
Beşir Ayvazoğlu “Şehir Fotoğrafları” 
adlı kitabında diyor ki: “Avrupa’yı 
yakından tanıyan ilk Türk aydınları, 
gelişmişliğin dinamiklerini değil, 
sonuçlarını gördüler ve sadece so-
nuçları ithal etmek istediler. Bu, ha-
diseleri bir gelişme, bir süreç olarak 
kavrayamamaktan ileri geliyordu.” 
Ayvazoğlu’nun burada kastettiği ilk 
Türk aydınları Batılılaşma dönemi 
münevverleridir. Oysaki çok daha 
geriye baktığımızda görüyoruz ki 
Ayvazoğlu’nun sözünü ettiği dina-
mikler Murad Hüdavendigâr dönemi 
Bursa’sında zaten mevcuttur.

Osman Gâzi Türbesi
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Değişik fonksiyonlardaki yapıla-
rın bir araya gelmesiyle oluşan 
yapılar topluluğuna külliye adı 
verilir. İslamiyetin kabulünden 

itibaren saray merkezli gelişen külliye-
lerin; cami, medrese ve türbe merkezli 
çeşitleri de vardır. Çok fonksiyonlu 
birimlere sahip ilk yapılar topluluğu 
olan Medine’deki Mescid-i Nebevi bu 
anlamda önemli bir örnektir. Genellikle 
sultanlar, hanedan üyeleri ve devletin 
ileri gelenleri tarafından inşa ettirilen 
külliyeler şehrin gelişmesine katkı sağ-
layan en önemli faktörlerden olmuştur. 
Ayrıca külliyelerin, vakıf kurumlarını 
ayakta tutmak ve devletin ekonomik 
gücünü göstermek gibi önemli görevle-
ri de bulunmaktadır. Külliyelerde, ca-
mii, medrese, imaret, türbe, darrüşşifa, 
kütüphane, sıbyan mektebi, han, çarşı, 
hamam, sebil gibi halkın ihtiyaçlarına 
cevap verecek nitelikte yapılar bir ara-
da bulunmaktadır. 
İslamiyet’in kabulüyle birlikte Kara-
hanlılarla gelişmeye başlayan saray 
merkezli külliyelerde fonksiyonel ya-
pıların saray çevresinde şekillendiği 
görülmektedir. XI. yüzyılda Gazneliler 
tarafından inşa edilen Laşker-i Bazar 
Sarayı, saray merkezli külliye kuruluş-

larındandır. Saray külliyeleri Büyük 
Selçuklular döneminde de Nişabur ve 
Rey’de gelişerek devam etmiş, fonksi-
yonel yapılar saraya bağlı olarak inşa 
edilmiştir.
Anadolu’ya baktığımızda, burada kuru-
lan Türk devletlerinin ve beyliklerinin 
Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu 
mimari mirasını devam ettirdiğini 
görmekteyiz. Anadolu’da en erken 
tarihli külliye örneği Artuklular’ın 
inşa ettiği Mardin’deki Emineddin 
Külliyesi’dir (Miladi 1108-1122, Hicri 
502-516). Külliyede; camii, medrese, 
darüşşifa, hamam, çeşme gibi çok 
fonksiyonlu yapılar bir arada bulun-
maktadır. 
Anadolu Selçuklu döneminde de 
camii-medrese, camii-darüşşifa gibi 
farklı fonksiyonlarda yapıların birbiri-
ne bitişik olarak inşa edildiği külliye-
ler görülmektedir. Kayseri Hacı Kılıç 
Külliyesi (Miladi 1249, Hicri 647), 
camii-medrese yapılarından oluşan 
külliyelerdendir. Anadolu Selçuklula-
rı’nın farklı fonksiyonlarda yapılardan 
oluşan külliyelerinin bir diğer önemli 
örneği ise; Mengücekliler döneminde 
inşa edilen Divriği Ulu Camii ve Darüş-
şifası’dır (Miladi 1228-29, Hicri 626). 

Goncagül Sarıbaş / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Sultan Külliyeleri’nin önemi
Bursa’nın Sur dışı yerleşiminde

“Şimdi Bursa’da asıl 
zamanın yanı başında, 
bizim için ondan daha 

başka ve daha derin olarak 
mevcut olan ikinci zamanı 
yapan şeyin ne olduğunu 
öğrenmiş gibiyim. Bu ses 
ve onun etrafı kucaklayan 

her dokunduğu şeyin özünü 
bir ebediyette tekrarlayan 

akisleri, bu mevsimlerin ve 
düşüncelerin ezeli aynası, 

zamanın üç çizgisini birden 
veren tılsımlı bir aynasıdır. 
Sanatın aynası da bundan 

başka bir şey değildir.”
Ahmet Hamdi Tanpınar
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Ahlatlı Hürrem Şah tarafından inşa 
edilen külliyedeki yapılar organik 
bir bütünlük oluşturmakla birlikte, 
topografik problemlerin de son de-
rece başarılı bir şekilde çözüldüğü 
görülmektedir.
Selçuklu geleneğini devam ettiren 
ve bir deneme devri diyebileceği-
miz Beylikler döneminde de külliye 
inşasına devam edilmiştir. Beyşehir 
Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi (1297-
1300), Saruhanoğulları tarafından 
inşa edilen Manisa Ulu Camii Külliyesi 
(1376), Antalya Yivli Minare Camii ve 
Külliyesi (1378), Karaman İbrahim 
Bey Külliyesi (1426-1462) Beylikler 
döneminde inşa edilen önemli külli-
yelerdir.
Bursa’nın 1326’da fethinden son-
raki ilk yerleşim yeri olan Hisar’da 
başlayan imar ve iskân faaliyetleri 
bölgenin kısa zamanda Osmanlı kenti 
kimliği kazanmasını sağlamıştır. Bur-
sa’da yerleşim, özellikle Orhan Bey 
dönemindeki şehirleşme ve ekonomi 
sebebiyle sur dışına taşmış ve şehir 
sur dışında gelişmeye başlamıştır.
İstanbul’un alınmasına kadar geçen 
süreçte şehir, Uludağ’ın eteklerinden 
başlayarak doğu-batı doğrultusunda 
gelişmiştir. Bu eksende inşa 
edilen külliyeler Bursa’nın 
gelişimi açısından önemli bir yere 
sahiptir. Daha çok vakıf gelirleriyle 

faaliyetlerini sürdüren külliyeler, inşa 
edildikleri bölgelerde sosyal, kültürel 
ve ekonomik hayata katkı sağlamakla 
birlikte mahallelerin oluşmasını da 
sağlamışlardır. İslam şehirlerine özgü 
unsurlardan olan camii, medrese, 
darüşşifa, imaret, han, çarşı, bedesten 
gibi yapılar sayesinde bölge halkının 
sosyal, kültürel ve iktisadi olanakları-
nı arttırmışlardır.
Sur Dışındaki Sultan Külliyeleri
Bursa’nın ilk yerleşim yeri olan Hi-
sar Semti’ndeki yerleşim; nüfusun, 
ekonominin ve ticaretin gelişmesiyle 
birlikte Sur dışına taşmış ve şehir 
sur dışında gelişim göstermiştir. Sur 
dışındaki ilk külliye olan Orhan Külli-
yesi, 1339 yılında Orhan Bey tarafın-
dan inşa ettirilmiş ve şehrin merkezi 
noktasını oluşturmuştur. Külliye; 
zaviyeli camii, günümüzde bulunma-
yan medrese, imaret, hamam, han ve 
mektepten oluşmaktadır. Büyük bir 
avlunun içerisinde bulunan külliye 
yapılarının bütünlüğü II. Bayezid dö-
neminde Koza Han’ın inşa edilmesiyle 
bozulmuştur. Gönül Cantay’ın belirtti-
ği gibi; etrafı çevrilen külliyenin du-
varları daha sonra bütün aşağı şehri 
koruyacak şekilde genişletilmiştir; bu 
duvarlar belgelerde “Aşağı Hisar” diye 
anılmaktadır.
Külliye içerisindeki Orhan Camii, 
Bursa’nın ilk zaviyeli camisi olması 

bakımından önemli bir yere sahiptir. 
Ekrem Hakkı Ayverdi; caminin plan 
açısından Yıldırım Cami’ne örnek 
teşkil ettiğinden bahsetmektedir. 
Külliye yapıları arasında en fazla 
tezyinatın uygulandığı camide Bi-
zans, Selçuklu ve Beylikler dönemi 
izlerini görmek mümkündür. Günü-
müzde işler durumda olan Sultan 
Hanı ya da Bey Hanı gibi isimlerle 
de anılan Emir Hanı, külliyeye gelir 
getirmesi amacıyla kurulmuştur. 
Çeşitli dönemlerde yangınlar geçiren 
hanın, yapılan tamiratlarla günümüze 
kadar ulaştığı bilinmektedir. Medre-
senin yerinde günümüzde Belediye 
binası bulunmaktadır. Yan yana inşa 
edilmiş çifte hamamı ise, günümüzde 
Aynalı Çarşı adıyla kullanılmaktadır. 
Hamamın Sedat Çetintaş tarafından 
onarıldığı ve restitüsyon planlarının 
çıkarıldığı bilinmektedir. Orhan Gazi 
Türbesi ise, Hisar semtinde St. Elias 
Manastırı’nın yerinde bulunan Kaleiçi 
Orhan Cami’nin yanına inşa edilmiş-
tir. Arşiv belgelerinden anlaşıldığına 
göre, eski yapı çok kubbeli iken yeni 
yapı kare planlı ve tek kubbeli olarak 
inşa edilmiştir. 1855 depreminde 
hasar gören yapının, 1863 yılında 
Sultan Abdülaziz tarafından restore 
edildiği bilinmektedir. 
Osmanlı mimarisinin önemli örnek-
lerinden biri olan Çekirge semtindeki 
Hüdavendigar Külliyesi, sokak doku-

Fotoğraf 1. Orhan Camii Planı
(Kaynak:E. Hakkı Ayverdi, Vakıflar 

Dergisi, Sayı, VI, 1965) 

Fotoğraf 2. Orhan Camii
(Kaynak:Ülgen Ailesi Arşivi, TASUH1242, SALT Research)
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su ve topografyayla uyumlu şekilde 
inşa edilmiştir. Külliye bulunduğu 
konum itibariyle şehrin batıya doğru 
gelişmesini sağlamıştır. Camii merkez-
de olmak üzere medrese, hamam ve 
türbeden oluşan külliyeyi, I. Murad’ın 
Biga’nın fethi ve Sırp Sındığı zaferinin 

ardından 1367-1385 yılları arasında 
yaptırdığı bilinmektedir. Külliyenin 
merkezini oluşturan camii, zaviyeli bir 
yapı olmakla birlikte alt katı mescit, 
üst katı medrese görevi görmektedir. 
Mimar Charles Texier’in, XIX. yüzyı-
lın ilk yarısında Bursa’ya geldiğinde 
Hüdavendigar Cami’nin planının ve 
cephe tasarımının çizimini yaptığı ve 
bunların gravürlerini yayımladığı bi-
linmektedir. Külliye içerisindeki yapı-
lar 1855 Depremi’nde hasar görmüş-
tür. Hasar gören camii, II. Abdülhamid 
döneminde restore edilmiştir.

Hüdavendigar Camii zaviyeli camile-
rin ilk örneklerinden olup camii ve 
medrese yapılarının bir arada bulun-
duğu tek örnektir. Yapı, fonksiyonel 
birimlerin bir arada bulunması açı-
sından mimarlık tarihimizde önemli 

Fotoğraf 3. Orhan Camii
(Kaynak:İslam Ansiklopedisi, Cilt 33, 2007)

Fotoğraf 4. Orhan Gazi Türbesi Planı
(Kaynak:İslam Ansiklopedisi, Cilt 33, 2007)

Fotoğraf 5. Orhan Gazi Türbesi
(Kaynak:Ülgen Ailesi Koleksiyonu, 

TASUH5221, SALT Research)

Fotoğraf 6. Yıldırım Küliyesi
(Kaynak:Ülgen Ailesi Arşivi, 

TASUH4785, SALT Research)

Fotoğraf 7. Yıldırım Medresesi
(Kaynak:Ülgen Ailesi Arşivi, TASUH4785, 

SALT Research)

Fotoğraf 8. Yıldırım Türbesi’nin rölövesi, Sedat Çetintaş
(Kaynak: Ülgen Ailesi Arşivi, TASUH4431, SALT Research)
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bir yere sahiptir. Almaşık örgü sis-
temi uygulanan yapının birçok nok-
tasında devşirme malzeme kullanıl-
mıştır. Yapı, cephe tasarımı açısından 
Bizans üslubunu anımsatmaktadır.
1389’da Kosova Savaşı’nda şehit ol-
duğu bilinen I. Murad’ın iç organları 
şehit edildiği yere, naaşı ise Hüda-
vendigar Külliyesi’nde bulunan tür-
beye defnedilmiştir. Külliyenin ikinci 
önemli yapılarından olan türbe kare 
planlıdır. Semavi Eyice; 1855’te ha-
sar gören türbenin Osman ve Orhan 
Gazi türbeleriyle birlikte yeniden 
restore edilmiş olabileceğinden bah-
setmektedir.
Şehrin kuzeydoğusunun gelişimi, 
Sultan Yıldırım Bayezid’in Ulu Ca-
mi’nin yapımından önce inşa ettirdiği 
Yıldırım Külliyesi ile olmuştur. Vakfi-
ye tarihi Miladi 1400-Hicri 802 olan 
külliye, bir tepe üzerine kurulmuştur. 
Külliye, camii, medrese, hamam, da-
rüşşifa, türbe ve günümüze ulaşma-
yan imaretten oluşmaktadır. Albert 
Gabriel’in belirttiğine göre; kuzeydo-
ğuda bulunan sıbyan mektebi, riva-
yete göre Sultan Bayezid tarafından 
yaptırılmış bir sarayın yerinde bulun-
maktadır. Külliyeye su kemerleriyle 
Uludağ’ın meşhur membalarından 
Akçağlayan Suyu’nun getirildiği bi-
linmektedir. Külliye binaları istinat 
duvarı ile çevrili iken günümüze 
yalnızca kapılarından biri gelmiştir. 
Medresede Molla Gürani, Ebüssuud 
Efendi, Hoca Sadeddin Efendi gibi 
tanınmış âlimler ders vermiştir. Da-
rüşşifa ise; Osmanlı mimarisindeki ilk 
hastane olması sebebiyle önemli bir 
yere sahiptir.
Yıldırım Bayezid tarafından 1396-
1400 arasında inşa ettirilen ve şehrin 
merkezini teşkil eden bir diğer önem-
li yapı da Ulu Cami’dir. Halk arasında 

Cami-i Kebir olarak bilinen Bursa 
Ulu Camii, bir ibadethane olmasının 
yanında halkın dinî ve kültürel haya-
tına katkı sağlaması sebebiyle önemli 
bir yere sahiptir. Plan olarak çok 
destekli yapılar grubuna giren Ulu 
Camii, kesme taştan inşa edilmiştir. 
Yapı, 20 adet kare mekan ve kubbe-
den oluşmaktadır. Kesin olmamakla 
birlikte mimarının Hacı İvaz Paşa ve 
Ali Neccar olduğu düşünülmektedir. 
Camii, medrese, hamam, bedesten 
ve dükkânlardan oluşan bir külliye 
şeklinde tasarlanan Ulu Cami’ye 
daha sonra şadırvan, muvakkitha-
ne, müezzin odaları eklenmiştir. 
Erken dönem camilerinde görülen 
bir özellik olarak şadırvanı caminin 
içinde bulunmaktadır. XIX. yüzyılda 
payeleri ve duvarları üzerine yapılan 
hat kompozisyonları yapıyı âdeta 
bir hat müzesine dönüştürmüştür. 
Ahşap sanatının önemli örneklerin-
den biri olan minberi ise kündekâri 
tekniğinde yapılmıştır ve türünün en 
özel örneklerindendir. Minberin kita-
belerinden 802 (1399-1400) yılında 
el-Hac Muhammed bin Abdülaziz 
el-Dıkki tarafından yapılmış olduğu 
anlaşılmaktadır.
Şehrin doğu ve batı uçlarından 
sonra yola bağlı olarak inşa edilen 
külliyelerden biri de bulunduğu 
semte adını veren Yeşil Külliye’dir. 
1419-1424 yılları arasında inşa 
edilmiş olan yapının kitabesinden 
mimarının Hacı İvaz Paşa olduğu 
anlaşılmaktadır. Külliyenin inşasına 
Çelebi Sultan Mehmed tarafından 
başlanmış ve külliye, oğlu II. Murad 
tarafından bitirilmiştir. Mimari or-
ganizasyon bakımından son derece 
programlı bir şekilde inşa edilmiş 

olan külliye; zaviyeli camii, medrese, 
türbe, imaret, hamam yapılarından 
oluşmaktadır. Yapı topografik olarak 
eğimli bir araziye inşa edilmiş, Bur-
sa’nın sembollerinden olan türbe de 
en yüksek noktaya konumlandırıl-
mıştır. 
Yeşil Külliye bünyesinde üç han mev-
cut olduğu bilinmektedir. Medrese ile 
paralel konumdaki Yeşil Han, Sultan 
Hanı ya da Han-ı Harir de denilen 
İpek Hanı günümüze ulaşmamıştır. 
Bir diğer han ise; Hacı İvaz Paşa 
tarafından inşa edilmiş olan Geyve 
Hanı’dır. Caminin ve türbenin çini-
leri motif ve kompozisyon açısından 
önemli örneklerdir. Nakkaş Ali la-
kaplı Ali bin İlyas ile birlikte Tebrizli 
ustalar tarafından yapılan çinilerde 
Timurlu Sanatı’nın izleri görülmekte-
dir. Renkli sır tekniğinde yapılan çini-
lerde bitkisel ve geometrik motifler 
kullanılmıştır.
Türk mimarisinin karakteristik özel-
liklerini yansıtan külliyede çininin ya-
nında taş, ahşap, alçı gibi geleneksel 
sanatların da son derece başarılı bir 
şekilde uygulandığı görülmektedir. 
1419 tarihli Yeşil Medrese ise günü-
müzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi 
olarak kullanılmaktadır. Bursa Sulta-

Fotoğraf 9. Bursa Ulucamii Planı
(Kaynak:İslam Ansiklopedisi, Cilt 42, 2012)

Fotoğraf 10. Bursa Ulucamii (Kaynak:İslam Ansiklopedisi, Cilt 42, 2012)

Fotoğraf 11. Ulucamii içi
(Kaynak:Söylemezoğu Ailesi Arşivi, TSOBOH057, SALT Research)
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nisi olarak bilinen medresede Hızır 
Bey, Mehmed Şah Fenari, Zenbilli Ali 
Efendi gibi önemli müderrisler eğitim 
vermiştir.
Sultan II. Murad tarafından inşa et-
tirilen Muradiye Külliyesi, Bursa’da 
inşa edilmiş son Sultan Külliyesi’dir. 
Külliye yapıları yola bağlı olarak inşa 
edilmiştir. Merkezde zaviyeli camii 
bulunmaktadır. Caminin harim ve 
tabhane bölümlerinde örtü sistemi 
olarak kubbe kullanılmıştır. Külli-
yenin en önemli bölümü, içerisinde 

II. Murad’ın, Şehzade Mustafa, Cem 
Sultan, Şehzade Mahmud, Şehzade 
Ahmed gibi şehzadelerin ve hanedan 
üyelerinin de türbelerinin bulunduğu 
türbeler topluluğudur. 1455 yılında 
inşa edilen II. Murad Türbesi’nde di-
ğer sultan türbelerinden farklı olarak, 
sultanın naaşı direkt olarak toprağa 
gömülmüştür. Sultanın vasiyeti üzeri-
ne, mezarın üstü yağmur yağması için 
açık bırakılmış ve etrafı galeri ile çev-
relenmiştir. Almaşık örgü sistemi ile 
inşa edilen camii, medrese ve türbe-

Fotoğraf 12. Yeşil Camii Planı (Kaynak:İslam Ansiklopedisi, Cilt 43, 2013)

Fotoğraf 13. Yeşil Külliye
(Kaynak: Nicholas V. Artamonoff, DOAKS, 1936)

Fotoğraf 14. Yeşil Medrese Planı
(Kaynak: İslam Ansiklopedisi, 

Cilt 43, 2013)

Fotoğraf 15. Yeşil Türbe
(Kaynak: Ülgen Ailesi Arşivi, 

TASUH4314, SALT 
Research)

Fotoğraf 16. Yeşil Türbe
(Kaynak:Nicholas V. Artamonoff, 

DOAKS, 1936)
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lerde tezyinat olarak tek renk sırlı ve 
mavi-beyaz çiniler kullanılmıştır. Üç-
gen, altıgen, çokgen formlu çinilerde; 
kobalt mavisi, beyaz, firuze, yeşil gibi 
renkler uygulanmıştır. Bu çinilerde; 
rumi, hatayi, bulut motifleri ve bitki-
sel kompozisyonlar görülmektedir.
Sonuç olarak, külliyeler Türk İslam 
şehirciliğinin gelişimi açısından önem-
li bir yere sahiptir. Halkın ihtiyaçlarına 
cevap verecek nitelikte farklı fonksi-
yonlardaki yapıların bir arada bulun-
ması sebebiyle şehirlerin gelişmesi ve 
halkın kültürel, sosyal ve ekonomik 
olanaklarının yükselmesi sağlanmıştır. 
İslam hukuku ve Türk İslam devlet 
geleneklerine göre inşa edilen şehir-
lerde kurulan külliyelerin inşa faaliyet-
leri Anadolu’ya gelindiğinde gelişerek 

devam etmiş, en kapsamlı şekline 
Osmanlı döneminde ulaşmıştır.
Başkentin Bursa olmasıyla birlikte 
sur dışına taşan şehirde, sultanlar 
tarafından inşa ettirilen külliyeler, 
içinde bulundurduğu yapılarla kent-
sel gelişime katkı sağlamışlardır. 
Külliyelerin inşasında kullanılan mal-
zemeler, uygulanan teknik ve üslup 
anlayışı da Osmanlı sanatının vizyo-
nu göstermektedir. Bu özellikler göz 
önüne alınarak denilebilir ki, Bursa 
daha sonraki Osmanlı başkentleri ve 
şehirlerinin prototipi olduğu gibi, içe-
risinde bulunan külliyeler de Osmanlı 
şehirciliği ve sanatına katkı sağlayan 
önemli örneklerdir.
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Sözlük manası “Hâkim-
lik, bilgelik” demek olan 
“hikmet” kavramı, “sır” 
kavramıyla da yakından 

ilişkilidir/ilgilidir. Buna göre 
hikmet “Cenab-ı Hakk’ın her şeyi 
yerli yerince yaratması, her şeyi 
lâyık olduğu yere koyma sırrı, 
âlemin insanlar tarafından anla-
şılamayan gizli amacı” demektir. 
İşte sûfîler, bu sırrın peşinde olan 
kişilerdir. Çünkü bu sır anlaşıla-
madan var edenin de varoluşun 
da sırrı/mânâsı da anlaşılmaz. 
Anlamayınca ve anlaşılmayınca 
da varlık bilgisi ve bilinci oluş-
maz. 
Peki, anlayanlar kimlerdir? Bu 
sorunun cevabını Beyazıd-ı 
Bestâmi Hazretleri’ne atfedilen 
şu sözde buluruz: “Aramakla bu-
lunmaz; bulanlar ancak arayan-
lardır.” Bu yüzden bu gaye ile yani 
sırrı bulmak için bu yola düşen 
her sûfî “şeriat-tarikat-marifet-

hakikat” makamlarında zorlu bir 
yolculuk sürdürür. Kimi mak-
suduna erer, kimisi duraklara 
takılır kalır. Ama sonuç ne olursa 
olsun mesele o sırra vakıf olma 
niyet, istek ve çabasıdır. Peki, biz 
bu sırrı ne kadar anlatabiliriz? 
Bu soruya cevabımız ise “Yaşayan 
bilir, bilen ise susar.” şeklinde 
olacaktır. Ama biz faniler yine de 
bu sırırın batınını olamasa bile 
zahirini anlamaya/anlatmaya 
çalışacağız. 

Aşk ateşi ile  
ekmek pişirmek
Sözünü edeceğimiz şahsiyet, işte 
maksuda erip bu sırra ulaşarak 
“sır ehli” denilen nasiplilerden 
biri olan “Somuncu Baba” yani 
asıl adıyla Şeyh Hamidüddin-i 
Aksarayî’dir. Bursa’yı da şeref-
lendiren bu önemli şahsiyet, 
birazdan bahsedilecek olan iki 
hadiseden dolayı ârifler arasında 
“sır ehli” olarak görülür. Fakat 

Bursa’da sır ehli bir sûfî: Somuncu Baba

Bursa’da yaşadı... Kayseri ili
Kerâmetle dolu mübârek eli

O’na mürit olmuş Bayram-ı Veli
İmânın sûrudur Somuncu Baba

Hanefi Kara

Mustafa Özçelik
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bu sırlara geçmeden zahiri hayatına 
bakalım önce. Onun hayat yolculuğu 
Kayseri’nin Akçakaya köyünde başlar. 
Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi 
olmamakla birlikte kaynaklarca 1331 
yılı olarak kabul edilir. İlk eğitimini 
babası Şeyh Şemseddin Musa’dan 
aldıktan sonra Şam ve Hoy’da eğitimi-
ni tamamlar. 
Hamîdüddin Aksarâyî’yi Erdebil 
Tekkesi’nde tasavvuf eğitimini ta-
mamladıktan ve bir süre inziva hayatı 
yaşadıktan sonra şeyhinin emriyle 
Anadolu’ya dönüp Bursa’ya yerleşmiş 
olarak görürüz. Bir irşad hizmeti için 
bir yere giden velilerin bu hizmet 
için seçtikleri yol, yöntem hem kendi 
hizmet anlayışlarına hem de geldik-
leri yerin şartlarına göre değişebilir. 
Hamîdüddin Aksarâyî de kendine 
göre bir yol takip eder. Bursa’da iki 
göz bir fırın yaptırır. Burada ekmek 
pişirecektir. Diğer yandan ise burası 
onun aynı zamanda halvet (inziva) 
yeri olacaktır. 
Somuncu Baba, daha sonra bu fı-
rında ekmek pişirip bunları çarşıda 
“Somunlar! Müminler!” diyerek sat-
maya başlar. Yaptığı ekmeğin lezzeti 
ve bereketi öylesine farklıdır ki ünü 
dilden dile yayılır ve halk arasında 
“Somuncu Baba” olarak tanınmaya 
başlar. Hakkında anlatılanlar Yıldı-
rım Bayezid Han’ın damadı Emir 
Sultan›ın kulağına kadar gider. O da 
Somuncu Baba’yı fırınında ziyaret 
eder. Nazar ehli için meçhul görünen 
elbette malumdur. Öyle de olur. Emir 
Sultan, Hamîdüddin Aksarâyî’nin 
kendini gizlemiş bir âlim/ârif olduğu-
nu görür görmez anlar. Kaynaklar, bu 
hikâyeyi şöyle anlatırlar: “Somuncu 
Baba, bir gün fırına ekmeklerini sür-
dü. Pişmesini beklerken yanına Emir 
Sultan geldi. Elinde bir çömlek vardı. 
“Selâmün aleyküm baba.” dedi. O da 

“Ve Aleykûmselâm.” diyerek birbir-
lerine bakıştılar. Başka hiçbir kelime 
konuşmadan tanıştılar. Emir Sultan, 
elindeki yemek çömleğini Somuncu 
Baba’ya verip, içindekinin pişirilme-
sini rica etti. Somuncu Baba, bütün 
denemelerine rağmen çömleği fırının 
içine sokamadı. Emir Sultan’a döndü 
ve “Anladım ki bu çömleği fırına sen 
süreceksin!” dedi. Emir Sultan “Peki.” 
diyerek çömleği aldı ve fırının içine 
rahatlıkla sürdü. Fakat fırında hiç ateş 
yoktu. Somuncu Baba fırının ağzını 
kapattıktan sonra; “Birazdan pişer, 
bekleyiniz.” buyurdu. Bir müddet 
bekledikten sonra kapak açıldı. Fırın-
da hiç ateş olmadığı hâlde yemeğin 
piştiğini gören Emir Sultan, ona bu 
işin sırrını sordu. O da: “Aşk ateşiyle 
pişer.” cevabını verince, Emir Sultan 
onun manevi derecesini anladı. Böy-
lece aralarında derin bir münasebet 
oluştu.”

Fatiha’nın sırrı
Hamîdüddin Aksarâyî’nin Bursa 
yaşantısında üç sırrı öne çıkar. Bun-
ların ilkinden az önce bahsettik. 
Diğerleri ise şunlardır. Ulu Cami’nin 
açılışı yapılacaktır. Camiyi inşa etti-
ren Yıldırım Bayezid Han, başta Emir 
Sultan olmak üzere bütün şeyhleri 
ve âlimleri bu merasime davet eder. 
Tabii kalabalık bir halk kitlesi de o 
esnada oradadırlar. Camii açılışı bir 
hutbe okunuşuyla gerçekleşecek ve 
namaz kılınacaktır. Yıldırım Han, 
Emir Buhârî Hazretleri’ne: “Ey Emir! 
Buyur, câmî-i şerîfin ilk namazını sen 
kıldır, ilk hutbeyi de sen oku. Bu şeref, 
ümmetin büyüğü olarak sana aittir.” 
der. Bu ifadeler, Osmanlı devlet adam-
larının âlim ve âriflere saygılarını gös-
termeleri açısından da önem arz eder. 
Fakat Emir Sultan bunu kabul etmez. 
“Bu beldede benden daha âlim bir 
kimse vardır ve kutb-ı zaman burada 

iken bana hutbe okumak düşmez. Bu 
şeref, ona aittir.” diyerek Bursalıların 
Somuncu Baba diye bildikleri Şeyh 
Ebû Hamîdüddîn Hazretleri’ni işaret 
eder. Bu ad ilk defa söylenildiği için 
ehlinin dışında, Sultan da dâhil kimse 
bilmemektedir. Sultan, merakla onun 
kim olduğunu sorar. “Sultanım! Belki 
duymuşsunuzdur; Somuncu Baba 
namıyla tanınan bir ekmekçidir. Ulu 
Camii inşaatı sırasında da işçilere de 
bol bol ekmek infak eylemiştir. İşte o 
kişi, evliyaullahın büyüklerinden Ebû 
Hamîdüddîn Hazretleri’dir. Şu anda 
da aramızdadır.” 
Bunun üzerine Sultan, “Buyursun o 
hâlde.” deyince Emîr Buhârî de ayağa 
kalkarak cemaate Somuncu Baba’yı 
tanıtır ve onu minbere davet eder. 
Somuncu Baba ise çok mahcuptur. 
“Emîrim! Ne yaptın, bizi ifşâ ettin!..” 
der. Ama yapacak bir şey yoktur. 
Çevreden gelen büyük âlimlerin ve 
meşâyıhın da bulunduğu büyük bir 
cemaate önce imamlık yapan Somun-
cu Baba, namazdan sonraki hutbesini 
Fâtiha Sûresi’nin tefsirine tahsis eder. 
Hem de yedi değişik şekilde yapar 
bu tefsiri. Çünkü Kelamullah’ın her 
suresi, her ayeti, mânâ içinde mânâ 
taşır. Kimi ilk basamakta kalır kimi 
sonuna kadar yürür. Somuncu Baba 
ise en derin mânâ katına ulaşabilecek 
donanımdaki nasiplilerdendir.
Onun o gün yaptığı tefsir, o kadar 
çok ilgiye mazhar olur ki herkesin 
gözü onun üzerinde toplanır. Devrin 
âlim/ariflerinden Molla Fenârî du-
rumu şöyle anlatacaktır: “Somuncu 
Baba’nın Fatiha ile ilgili yaptığı 1’inci 
tefsiri herkes anladı. 2’inci tefsiri 
biraz daha üst seviyedeydi, daha ilim 
sahibi olan kimseler anladı. Ben ise 
ancak 3’üncü tefsire kadar anlayabil-
dim. Benim ilmim 3’üncü tefsirden 
sonrasını anlamaya yetmedi.” Ulu 

Somuncu Baba Fırını (Kaynak: turbeler.org) Çilehane (Kaynak: turbeler.org)
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Cami’nin açılışında 72 
veli hazır bulunmuştu. 
Bunların arasından da 
sadece 4’üncü ve 5’inci 
tefsiri anlayanlar çıktı. 
Ancak 6’ıncı ve 7’inci 
tefsiri kimse anlayama-
dığı için bugün hâlâ o sır 
çözülememiştir.
Bursalılar, bu durum 
karşısında böyle bir 
âlim/ârifle aynı şehirde 
olmaktan sevinç duysalar 
da durum Somuncu Baba 
için öyle olmaz. Sır ifşa 
olmuştur. Üzerine istese 
de istemese de bir şöhret 
libası giydirilmiştir. Şöh-
ret ise afettir. Nitekim bu 
hadiseden sonra halkın 
ona ilgisi daha da artar. 
Devlet katında da durum 
aynısı olur. O da kendisini 
rahatsız eden bu afetten 
korunmak için talebesi 
Hacı Bayram-ı Velî’yi de 
yanına alarak “Sırım ifşa 
oldu.” deyip Bursa’yı terk 
etmeye karar verir. Bazı 
kaynaklar bu gidişin hikâ-
yesini şöyle anlatırlar: 
“Somuncu Baba, bir sa-
bah erkenden, Gavaş Paşa 
Medresesi’nden birkaç ta-
lebeyi yanına alarak yola 
çıktı. Somuncu Baba’nın 
Bursa’yı terk etmekte 
olduğunu işiten Molla Fenârî, koşarak 
bir çınarın yanında arkasından ye-
tişti. Gitmeyip Bursa’da kalması için 
yalvardı. Kabul ettiremedi. Somuncu 
Baba, bu çınarın yanında Bursa’ya dö-
nerek, feyizli ve bereketli bir şehir ol-
ması, yeşil olarak kalması için dua etti 
ve vedalaşarak ayrıldılar. Bursa’da 
bu çınarın bulunduğu bölgeye “Dua” 
çınarı denildi. (Bazı kaynaklara göre 
de Somuncu Baba’ya Dua Çınarı’nda 
yetişen Emir Sultan’dır.) Bursa’dan 
ayrıldıktan sonra, Aksaray’a geldi. Ak-
saray’da bir müddet kaldıktan sonra 
bir oğlunu yanına alarak Darende’ye 
geldi. Hacı Bayram-ı Veli ile Hacc’a 
gittiler. Dönüşlerinde, Hacı Bayram’ı 
kendisine hâlife, vekil tayin etti. İn-
sanları irşat etmekle vazifelendirdi.” 
Somuncu Baba, Darende’ye gelirken 
oğlu Yûsuf-ı Hakîkî’yi Aksaray’da hali-
fe olarak bırakmış, diğer oğlu Halil 
Taybî ile Darende’ye gelmiş ve burada 
1412 yılında vefat etmiştir. 

Ekmeğin sırrı
Kudemanın “nân-ı azîz” dedikleri 
ekmek, bizim değerler dünyamızda 
büyük bir kıymete ve hürmete sahip-
tir. Somuncu Baba’nın hikâyesinde 
de ekmek çok önemli bir semboldür 
ve o da sırlı bir hikâyenin konusudur. 
Öncelikle şunu söyleyelim. Ekmek, 
Anadolu tasavvufunda da çok önemli 
bir metafordur. Her şeyden önce 
ekmeğin ekmek oluncaya kadar yaşa-
dığı hikâye tam anlamıyla bir dervişin 
“seyr-ü süluk” hikâyesiyle aynıdır. 
Buğday olarak ekilip biçilme, değir-
mende un olma, sonra ateşte pişme 
meselesi tam da Hz. Mevlana’nın 
“Hamdım, piştim yandım (oldum).” 
hikâyesini özetler. Yunus Emre de 
“Taptuk’un tapısında / Kul olduk 
kapısında / Yunus miskin çiğ idik / 
Piştik elhamdülillah” derken aynı 
durumu anlatmış olur.
Bütün bunlardan dolayı Somuncu 
Baba’yı zahirde ekmek pişirirken; 

arka planda insanı pi-
şiren, olgunlaştıran bir 
mürşid olarak görmeyi 
gerektirir. Nitekim hayatı 
boyunca öyle olmuş, 
geride pek çok pişirilmiş 
(olgun hâle gelmiş) in-
sanla birlikte en çok da 
Hacı Bayram-ı Veli gibi 
bir sultanı yetiştirerek 
mürşidlik görevini hak-
kıyla tamamlamıştır. Hacı 
Bayram ise Akşemseddin 
Hazretleri’ni yetiştir-
miştir. Bu durum daha 
da önem arz etmektedir. 
Zira İstanbul’un manevi 
fatihidir o. Demek ki her 
şey bir kader planında 
cereyan etmiş; Bursa, 
Ankara ve İstanbul’da 
Somuncu Baba, Hacı 
Bayram Veli ve Akşem-
seddin isimleriyle devle-
tin çatısı örülmüştür.

Fırınının sırrı
Âlimliği/arifliği derin 
olduğu için bu konularda 
bir sır ehli olanı Somun-
ca Baba’nın bir sırrı da 
ekmek pişirdiği fırında 
gizlidir. Ne var ki bu sır, 
yaşadığı dönemde değil 
ancak günümüzde çözü-
lebilmiştir. Onun fırını 
iki gözden oluşmaktadır. 

Fırının bir gözünde yanan ateş, diğer 
gözdeki ekmekleri pişirmekte fakat 
ateş ve duman ekmeklere temas et-
memektedir. Onun o devirde yaptığı 
bu teknik uygulamayı günümüz insa-
nı ancak bugünlerde öğrenebilmiştir. 
Somuncu Baba’nın fırınının bu sırrını 
Baki Süha Banaz’dan dinleyelim: 
“Ateşi, fırının sağ tarafındaki küçük 
gözünde yakılmış, sol tarafında da 
sıcak hava ile somunlarını pişirmiştir 
ki bu son 30 senedir yani günümüzde 
da uygulanan sistemi Somuncu Baba, 
640 sene evvel uygulamıştır. Fakat 
kendisi Bursa’dan ayrılınca bu fırının 
sırrı anlaşılamamış.”
Tabii bu iki göz meselesi de bir meta-
for olarak anlaşılmaya müsait görün-
mektedir. Bunu fırın hakkında bilgi 
veren Baki Süha Bey de söylemekte-
dir. Buna göre; “Somuncu Baba zahiri 
ilimlerde de fevkalade ileri bir âlim 
olduğu için bu fırına da ikili anlayışı 
yansıtmıştır. Bir gözü batınî, diğerini 

Somuncu Baba. Minyatür: Yasin Urhan
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zahirî göz olarak anlamak gerekir. Bu 
ikili anlayışa göre tasavvuf ehlinin, 
“Her şey zıddı ile vardır.” dedikleri 
durum fırında da söz konusu olmuş-
tur. Sıcak ve soğuk… Biri diğerinin 
zıddı. Birinin varlığı ancak diğerini 
anlamakla mümkün olabilmektedir. 

Eserleri ve iki şiiri
Kaynaklarda onun eser yazdığına dâir 
bilgi bulunmamakla birlikte Hüse-
yin Vassaf ve Bursalı M. Tahir, onun 
“Şerh-i Hadis-i Erbain” isimli bir eseri 
bulunduğunu yazarlar. Yine “Zikir 
Risâlesi” ve “Silâhu’l-mürîdîn” adlı iki 
eseri olduğu ileri sürülmektedir. Yine 
o da pek çok mutasavvıf gibi şiirler 
söylemiştir. Fakat bunlardan bugün 
sadece ikisi bilinmektedir: İlki “Biz Ol 
Uşşak-ı Serbazuz”, diğeri ise “Senden 
Dolu İki Cihan” adını taşımaktadır. 
Bunlardan ilkini bir fikir vermesi 
açısından buraya alıyoruz.
“Biz ol uşşâk-ı serbâzuz
Akıl rüşd bize yâr olmaz
Meyl-i ışk ile sermestüz

Bize hergiz humâr olmaz” dörtlüğü ile 
başlamakta ve tamamında bir sufinin 
aşka, hayata, varoluşa bakışı anlatıl-
maktadır.
“Bizüm gülşendeki güller
Dururlar taze solmazlar
Hazân olup dökülmezler
Zemistân ü bahâr olmaz”
“Diriyüz dâim ölmeyüz
Karanularda kalmayuz
Çürüyüp toprak olmayuz
Bize neyl ü nehâr olmaz”
“Şarâb-ı ışkı çün içdük
Ferâgat mülkine göçdük
Yanup ışkunla tutuşduk
Bize tahrîk-i bâl olmaz”
“Bizüm illerde ay ü gün
Sebât üzre durur dâim
Televvün irişüp ana
Gehi bedr ü hilâl olmaz”

“İrelden şems nûrına
Vücûdum zerreden karta
Ne katra ayn-ı bahr oldı
Ana ka’r ü kenar olmaz”

“Bırak ey Hâmidâ vârı
Görem dirsen sen ol yârı
Göricek ol tecellâyı
Andan özge kemâl olmaz”

Somuncu Baba ve bugün
Somuncu Baba, bugün de Ulu Ca-
mi’nin minberinde Fatiha tefsiri 
yapmaya, fırınında ekmek pişirmeye 
devam ediyor. Bursa hâlâ güzel ve 
mânâlı bir şehirse bunu biraz da ona 
borçludur. Bu vesile ile Bursa’ya da 
bir teşekkür borcumuz var. Günümü-
ze kadar ayakta kalmış olan Somuncu 
Baba Fırını, Osmangazi Belediyesinin 
çalışmaları ile restore edilerek yeni-
den ziyarete açılmıştır. Üstelik ihtiyaç 
sahiplerine ekmek dağıtma geleneği 
bugün de devam etmektedir.
Somuncu Baba’nın hatırasını ve yo-
lunu yaşatan bir yer daha var: Burası 
Darende’dir. Somuncu Baba ahfadın-
dan Hulusi Efendi’nin kurduğu Vakıf, 
yaptığı çalışmalarla ve hizmetlerle 
Somuncu Baba’nın vazifesini devam 
ettirmektedir. Temsilcilikleri vasıta-
sıyla ülke genelinde, önemli gün ve 

gecelerde, Ramazan ayında ve Cuma 
günlerinde Somuncu Baba ekmekleri-
ni dağıtmaktadır. Bu arada aynı vak-
fın Darende’de “Somuncu Baba” adını 
taşıyan bir mecmuayı yayımladığını 
da belirtmiş olalım. Dergi, Temmuz 
2019 itibariyle 225. sayıya ulaşmıştır. 
Bu da onun fikriyatının, misyonunun 
bugün de bu vesile ile devam ettiğini 
göstermektedir.
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Sinop’ta doğan Sarı Saltık 
Gâzi, Saltıknâme’ye göre 
99 yıl yaşamış ve 1297/98 
yılında, Romanya İshakça’da 

vefat etmiştir. Temas hâlinde bu-
lunduğu ülkelerdeki Müslümanlar 
ve farklı inançlara mensup halklar 
tarafından sevilip benimsenmesi 
hasebiyle de birçok ülkede tür-
besi, makamı ve tekkesi vardır.1 

Mezarının Romanya Babadağ’da2 
olduğuna inanılsa da Blagay, Kruya, 
Kaliakra, Ohri, İstanbul, Babaeski, 
Bor, Diyarbakır, İznik gibi çok farklı 
şehirlerde türbe ve makamı bu-
lunmaktadır. Bu da temas kurduğu 
insanlar tarafından ne kadar çok 
sevildiğini ve sahiplenildiğini gös-
termektedir. Sarı Saltık Gâzi hem 
alp hem de eren hüviyetine sahip; 
on iki dil bilen, dört kitaba vâkıf, 
âlim, kahraman, ehl-i tarik bir Türk 

büyüğüdür. Birçok ülkeyi gezip 
görmüş; yeri gelmiş sulh yoluyla 
yeri gelmiş cenk yoluyla haksızlığa 
karşı mücadele etmiştir. Yani “Ni-
zam-ı Âlem” gayretiyle “Kızılelma” 
yolunda ilerlemiştir. Farklı ülkeler-
de, günümüze kadar ulaşan izler ve 
hâtıralar bırakmıştır.
Sarı Saltık Gâzi’nin özellikle Balkan 
coğrafyası için ayrı bir önemi var-
dır. Osmanlı’dan önce Balkanlara 
çıkan ve Osmanlı’nın Balkanlara 
yerleşmesini kolaylaştıran husu-
siyetinin altını bilhassa çizmek 
iktiza ediyor. 1263 yılında, Roman-
ya Dobruca’ya 10.000 civarında 
Türk’ün iskânına reislik etmiştir. 
Bu seyahatler ve mücadeleler 
esnasında Balkanlar hakkında 
edindiği bilgi ve tecrübeyi gerek 
kendisinin gerekse de vefatından 

Sarı Saltık Gâzi

M. Sedat Sert

Gönüller Fâtihi

Sarı Saltık ubûrı Rûmili'ne
Altı yüz altmış iki idi hemân

Hep Oğuznâme'yi tetebbu idüp
Yazdı icmâl ile Seyyid Lokmân
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sonra müritlerinin Osman Gâzi’ye, 
sonra da Orhan Gâzi’ye intikal et-
tirdiğini düşünmek gerekmektedir. 
Ömrünü Türk-İslâm mücadelesine 
adamış bir alperenin farklı ülkeleri 
boşu boşuna gezmek gibi bir gayesi 
olamaz. Sarı Saltık Gâzi ve destanî 
hayatını merak edenler için Sal-
tıknâme adlı mühim eseri hatırlat-
mam icap ediyor.
Cem Sultan, Şehzâdelik yıllarında 
Sarı Saltık Gâzi’nin ismini ve dil-
den dile anlatılan menkıbelerini, 
efsanelerini, hikâyelerini dinleme 
fırsatı bulmuş; bu anlatılanlar da 
Şehzâde’yi tesir altında bırakmıştır. 
Sarı Saltık Gâzi’nin önemini idrak 
eden Şehzâde, Ebu’l Hayr-ı Rûmî’yi, 
bu anlatılanları derlemek için vazi-
felendirmiştir:
“Sultan Cem yürüdü, Tuna Baba’ya 
indi, Baba’yı ziyaret etti. Baba’nın 
özelliklerini müritlerinden dinledi. 
Ben fakire işaret oldu. Ebu’l-Hayr-ı 
Rûmî adıyla biliniyordum. Bana 
buyurdu. Bu azizin her nerede hikâyesi 
anlatılıyorsa bulmamı, dervişlerden 
sormamı, bu azizin kıssalarını top-
lamamı istedi. Cem Sultan’ın emriyle 
memleketleri gezdim. Her nereye 
gitsem bunun menkıbelerini dinledim, 
yazdım, birbirine bağladım, kitap 
hâline getirdim. Bu kitabı, yedi yılda 
tamam ettim. Sultanın huzuruna geti-
rip teslim ettim. Sultan Cem, bu kitabı 

okutup dinlerdi.” (Saltıknâme, sf: 661)
Bu sayede Saltıknâme adlı destanî 
eser ortaya çıkmış ve Sarı Saltık Gâzi 
bugünlere kadar ulaşmıştır. Bu vesi-
leyle hem Cem Sultan’ı hem de Ebu’l 
Hayr-ı Rûmî’yi hayır ve rahmetle yâd 
eylemiş olalım. Sarı Saltık Gâzi ile ha-
yatta iken görüşüp konuşan ve eseri-
ne kaydeden İbnü’s-Serrâc’ı da unut-
mamak gerekiyor. İbnü’s-Serrâc’ın 

Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh 
adlı eserinin de Kitap Yayınevi’n-
den çıktığını belirtmekte fayda var.
Sarı Saltık Gâzi’yi eserleri ile biz-
lere intikal ettiren Yazıcıoğlu Meh-
med Çelebi, Kenan Paşa, Dımaşkî, 
İbn-i Battûta, Hacı Bektâş-ı Velî, 
Yazıcıoğlu Ali, Âşık Paşazâde, Evliya 
Çelebi, Otman Baba gibi tarihî şah-
siyetleri yeri gelmişken zikredeyim.
Saltıknâme’de anlatılanlar sadece 
bizim için değil, Sarı Saltık Gâzi’nin 
ayak bastığı Bosna Hersek’ten Ma-
caristan’a, Kırım’dan Romanya’ya, 
Bulgaristan’dan Rusya’ya, Türk 
Dünyası’ndan Arap Dünyası’na ka-
dar birçok ülke için kaynak niteli-
ğindedir. Bu bakımdan eserin, ilgili 
ülkelerin diline tercüme edilmesi 
faydalı ve isabetli olacaktır.3

İlk olarak Prof. Dr. Şinasi Tekin’in 
editörlüğünde, Prof. Dr. Fahir İz 
tarafından, Topkapı Sarayı’ndaki 
Saltıknâme nüshasının tıpkıbasımı 
(Harvard Üniversitesi Yayını, 1974-

1984) yedi cilt olarak neşredildi. Bu 
baskının dizinini de Prof. Dr. Gönül 
Alpay Tekin hazırladı. Sonra doktora-
sını bu alanda yapan Prof. Dr. Şükrü 
Halûk Akalın’ın hazırladığı Saltuk-nâ-
me üç cilt olarak (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, 1987-1990) 
okuyucuyla buluştu. Daha sonra Prof. 
Dr. Necati Demir ile Prof. Dr. Mehmet 

Saltıknâme'nin ilk sayfası.  
(Necati Demir Arşivi)

Sarı Saltık Gâzi ile ilgili muhtelif kitaplar. (M. Sedat Sert Arşivi)
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Dursun Erdem’in ortak neşri olan 
Saltık-nâme (üç cilt bir arada) ve Sal-
tık Gazi Destanı (günümüz Türkçesi 
ile üç cilt bir arada) adlı çalışmaları 
(Destan Yayınları, 2007) çıktı. Bu ça-
lışmaların maalesef baskısı tükendi. 
İki akademisyenin bahsi geçen çalış-
ması 2013 yılında dört cilt hâlinde 
(TİKA ile UKİD ortak yayını) neşre-
dildi. Ayrıca yıllarını Sarı Saltık Gâ-
zi’ye hasreden Prof. Dr. Ahmet Yaşar 
Ocak’ın Sarı Saltık (Kitap Yayınevi) 
adlı eseri de alanı içinde ayrı bir yere 
sahiptir. Prof. Dr. Kemal Yüce’nin Sal-
tuk-nâme’de Tarihî, Dinî ve Efsanevî 
Unsurlar (Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları), Prof. Dr. Necati Demir’in 
Sarı Saltık Gazi (Trakya Üniversitesi 
Yayını), Erdoğan Aslıyüce’nin Avru-
pa’ya İslamı Yayan Sarı Saltuk et-Türkî 

(Yesevî Yayıncılık), Şefik Kantar’ın Gü-
nümüz Diliyle Sarı Saltuk Baba (UKİD 
Yayını), Prof. Dr. H. Musa Taşdelen’in 
Sarı Saltık Algısı (UKİD Yayını), Dr. 
Hasan Aktaş’ın Saru Saltuk (Yort Sa-
vul Yayınları) ve S. Burhanettin Kapu-
suzoğlu - Mevlüt Çam’ın Balkanlar’da 
İlk Müslüman Türk İskânının Öncüsü 
Sarı Saltık’ın Makamları (Ötüken Neş-
riyat) adlı çalışmaları da kaynakça 
olarak ilave etmem gerekir.
Sarı Saltık Gâzi’yi yazılarında, az ya 
da çok konu edinen Ord. Prof. Dr. 
M. Fuad Köprülü’den Abdülbâki 
Gölpınarlı’ya, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yö-
rükan’dan Prof. Dr. M. Tayyip Okiç’e, 
Prof. Dr. Orhan Fuat Köprülü’den Dr. 
Müjgân Cunbur’a, Prof. Dr. Hasan Ka-
leshi’den Dr. Irène Mélikoff’a, Prof. Dr. 
Machiel Kiel’den Frederick William 

Hasluck’a, Ord. Prof. Dr. Carl Brockel-
mann’dan Prof. Dr. Franz Babinger’e 
kadar birçok isim var. Bu listeyi daha 
da genişletmek mümkün.4

Yukarıda bahsi geçen çalışmaları 
yapanlar, geneli itibariyle araştırma 
ve inceleme türündeki eserlerle veya 
yazılarla Sarı Saltık Gâzi’yi ve Sal-
tıknâme’yi incelemişlerdir.5 Ayrıca 
ilmî toplantılarda da Sarı Saltık Gâzi 
ve Saltıknâme son yıllarda, sıklıkla 
ele alınmaktadır. Nitekim Trakya 
Üniversitesi Sarı Saltık Gâzi ile ilgili 
2013 ve 2015 yıllarında iki sempoz-
yum düzenledi.6 UKİD ise her yıl Sarı 
Saltık Gâzi’yi anma toplantıları tertip 
etmektedir.7

Biraz da edebiyat penceresinden me-
seleye bakmaya çalışayım: Feridun 
Fazıl Tülbentçi Osmanoğulları (İn-
kılâp Kitabevi), M. Necati Sepetçioğlu 
Kilit, Konak ve Üçler Yediler Kırklar 
(İrfan Yayıncılık), Tarık Buğra Osman-
cık (Ötüken Neşriyat), Kemal Tahir 
Devlet Ana ve Esir Şehrin İnsanları (İt-
haki Yayınları), Safiye Erol Ciğerdelen 
(Kubbealtı Neşriyat), Prof. Dr. Durali 
Yılmaz Yesevi Irmakları (Ötüken Neş-
riyat), Gökhan Maraş Ahi Evran (Ötü-
ken Neşriyat), Mehmet Necati Demir-
can Rumeli’de Hazan Mevsimi (Akçağ 
Yayınları) adlı romanlarında Sarı 
Saltık Gâzi’yi zikretmişlerdir. Bu eser-
lere ilaveten; Nuri Barut’un Sarı Saltık 
Gâzi (Osmanlı Yayınevi), Akın Üner’in 
üçleme olarak tasarladığı ancak şu 
an için iki cildi neşredilen Sarı Saltık 
Aşkabad Yolcusu ve Sarı Saltık Alpe-
renler Dergâhı (Yakın Plan Yayınları), 
Çınar Ata’nın Sur’a Üflenene Kadar 
Sarı Saltuk Baba (Ötüken Neşriyat), 
Osman Azman’ın Sarı Saltık Ab-ı Ha-
yat (Kaknüs Yayınları) adlı romanları, 
müstakil olarak Sarı Saltık Gâzi’yi 
ve hayatını konu edinen eserlerdir. 
Son yıllarda bu romanların sayısının 
artması sevindirici bir durumdur. 
Geçmişten günümüze doğru Yûnus 
Emre, Seyyid Lokman, Sersem Abdal, 
Nev’îzâde Atâyî, Yahya Kemâl Beyatlı, 
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Sezai 
Karakoç gibi şâirlerimiz de şiirlerinde 
Sarı Saltık Gâzi’ye yer vermişlerdir.
Çocuk kitapları ve hikâye açısından 
ise, durum pek de iç açıcı değildir. Şu 
ana kadar sadece, Sarı Saltık Gâzi’yi 
çocuklara yönelik olarak ele alan 
Firdevs Kapusızoğlu’nun Çitlembik’in 
Maceraları (H Yayınları) adlı kitabına 
denk geldim. Hikâye türünde ise; 

Sarı Saltık Gâzi'nin türbesi. Babadağ, Romanya. (M. Sedat Sert Arşivi)

Sarı Saltık Gâzi'nin makamı. İznik, Bursa. (M. Sedat Sert Arşivi)
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Güray Süngü’nün kaleme aldığı, Sarı 
Saltuk’un Yedi Başlı Ejderhayı Öldür-
mesi Hikâyesinin Aslına Dairdir (Cins 
Dergisi, sayı: 47) başlıklı yazısına 
rastladım. Türk edebiyatında Sarı Sal-
tık Gâzi’nin yerini görmek isteyenler, 
Dr. Hasan Aktaş’ın yukarıda ismini 
zikrettiğim eserine bakabilirler. Sarı 
Saltık Gâzi; hayatı ve destanî müca-
delesi ile film, dizi, çizgi film, belgesel, 
tiyatro, çizgi roman olabilecek bir de-
ğerdir. Bu yönüyle de edebiyat, kültür, 
sinema ve sanat dünyasının ilgisini 
yakın zamanda daha çok çekecektir, 
diye ümit ediyorum. Çünkü Sarı Saltık 
Gâzi’nin mücadeleli, efsanevî, destanî 
ve geniş bir coğrafyaya hitap eden 
hayatı, konu bulmakta zorluk çeken-
ler için zengin bir içerik sunmaktadır. 
Batı dünyası, olmayan kahramanlar 
icat ederken, biz elimizdeki zengin-

likleri maalesef fark edemiyoruz. 
Gelecek nesillere rehber olarak doğru 
kahramanlar sunmak için, tarihimiz 
ve destanî edebiyatımız fazlasıyla 
imkân sağlamaktadır.
Sarı Saltık Gâzi ile geç de olsa tanış-
mam, Dr. Necmettin Turinay Hocam 
vasıtasıyla olmuştu. 2013’ün Mayıs 
ayında, Ohri Gölü’nün kaynağına, Sarı 
Saltık Gâzi’nin makamına doğru san-
dalla giderken Necmettin Hocam, Sarı 
Saltık Gâzi’den övgüyle ve heyecanla 
bahsetmişti. Sonrasında ise, Sarı Sal-
tık Gâzi’nin destansı hayatı beni tesir 
altında bıraktı; o günlerden beri de 
Sarı Saltık Gâzi’nin bilinmesi, tanın-
ması, araştırılması ve incelenmesi 
için bir şeyler yapmaya gayret ettim 
ve bundan sonra da gayret edeceğim.8 
Bu husus ise, başka bir yazının konu-
su...
Sarı Saltık Gâzi’nin daha fazla ele 
alınması, daha çok araştırılması ve 
daha geniş bir kesim tarafından bi-
linmesi için son söz niyetine şunları 
söyleyebilirim: “Sarı Saltık Gâzi Hari-
tası/Atlası” ve “Saltıknâme Sözlüğü” 
çalışmalarının yapılması, ilim âlemi 
ve ilgililer açısından faydalı olacaktır, 
diye düşünüyorum.

Dipnotlar:
1 Sarı Saltık Gâzi ve Saltıknâme ile ilgili 
çeşitli dillerde yapılmış çalışmalardan 
oluşan muhtelif kitap, dergi, yazı ve belge 
arşivimde mahfuzdur.

2 Babadağ ile ilgili daha fazla bilgi için: 
Prof. Dr. Kemal H. Karpat, Sarı Saltuk 
Diyarı Babadağı, Timaş Yayınları.

3 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı uhde-
sinde yürütülen TEDA Projesiyle; (Türk 
Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa 
Açılımını Destekleme Projesi) roman, 
hikâye, deneme, şiir gibi edebî türlerin 
tercümesine destek verilmektedir. Buna 
ilave olarak; kaynak eserlerin tercümesi-
ne daha çok destek verilerek, ilgili ülkeleri 
içine alan ortak kültürümüzün, tekrar o 
ülkelerde gündeme gelmesine ciddi katkı 
sağlanabilir. Genelde yurt dışındaki tercü-
manlar veya yayınevleri kendi seçtikleri 
eserlerle TEDA’ya başvurmaktadır. Ancak 
tercümanları ve yayınevlerini de doğru 
yönlendirmek gerekmektedir. Yoksa hep 
aynı isimler ve eserler muhtelif dillere 
tercüme edilip duracaktır. Saraybosna’da 
çalışırken TEDA’ya başvuru yapan Boşnak 

bir yayınevi için geniş ve ciddi bir kitap 
listesi hazırlamıştım. Farklı ülkelerde 
yaşayan ve Türk kültürünü dert edinen-
lerin de çok kolay bir şekilde kitap listesi 
hazırlayıp ilgili yayınevi ve tercüman-
lara ulaştırmaları mümkündür. Ayrıca 
UKİD’in, Saltıknâme’den bazı kısımların 
farklı dillere tercüme edilmesi ile ilgili 
çalışmaları da vardır.

4 İSAM’ın veri tabanında (http://isam.
org.tr) yaptığım araştırma neticesinde, 
Osmanlı Türkçesiyle yazılmış iki yazıya 
denk geldim:

İbnürrahmi Ali Tayyar, Sahaif-i Riyaz-ı 
Âlem-i Hesti’den: Eski Bir Türk Mezarı: 
Sarıca Saltuk Gazi, Beyanülhak, cilt: 5, 
sayı: 123, sayfa: 2242-2243, İstanbul, 1 
Ağustos 1327.

Ahmed Süreyya, Saltık Sultan, İslâm Mec-
muası, cilt: 5, sayı: 57, sayfa: 1127-1130, 
İstanbul, 1334.

5 YÖK’ün tez sisteminde (https://tez.yok.
gov.tr) yaptığım tarama sonucunda Sarı 
Saltık/Saltuk veya Saltıknâme/Saltuknâ-
me ile ilgili yapılan 8 yüksek lisans ve 1 
doktora tezine ulaştım.

6 Sempozyumların tebliğ metinleri, Trak-
ya Üniversitesi tarafından iki kitap hâlin-
de neşredildi.

7 UKİD’in Sarı Saltık Gâzi ile ilgili muhtelif 
yayınlarına ve faaliyetlerine şu adresten 
bakılabilir: http://ukid.org.tr

8 2013 yılı Sarı Saltık Gâzi’nin Balkanlara 
gidişinin 750. yıl dönümü idi. Bu vesile ile 
Romanya’da yapılan sempozyumun fikri-
ni ilk ortaya atan kişi olmanın bahtiyarlığı 
da bendenize aittir. Kıymetli büyüğüm 
Prof. Dr. Ahmet Günşen Hocam’ın başa 
geçmesiyle, tükenmeyen gayretiyle ve 
bitmeyen heyecanıyla Köstence’de verimli 
bir sempozyum gerçekleştirdik. Akabinde 
de Babadağ’daki türbeye gidildi; kurban-
lar kesildi; hatimler, sûreler ve dualar 
hediye edildi. Bu sempozyumun ikincisi 
ise, 2015 yılında Saraybosna’da çalıştığım 
vakte denk geldi. Ayrıca Saraybosna’da 
çalışırken, Sarı Saltık Gâzi ile Bosna Her-
sek arasındaki irtibatı anlatan ve incele-
yen iki yazıyı Boşnakçaya tercüme ettirip, 
bu yazıların kitap olarak neşredilmesine 
vesile oldum. Saraybosna YEE Yayını ola-
rak, editörlüğümde çıkan bu kitap da Bla-
gay Tekkesi’ndeki büyük zikirde ve farklı 
programlarda ücretsiz olarak dağıtıldı. 
Bu faaliyetlere, az veya çok katkım olduğu 
için ne kadar şükretsem azdır. Ömrüm 
yettiği müddetçe de Sarı Saltık Gâzi’ye 
vefamı göstermeye devam edeceğim...
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Kerim Bayramoğlu

Bursa’nın Habiboğlu Mahal-
lesi’nden, Katırcıoğlu lakabı 
ile tanınan, soylu bir ailenin 
çocuğu olarak, 1 Kasım 

1839 yılında dünyaya geldi. Babası 
Bursa’nın tanınmış ipek kumaş 
imal ve ticareti ile uğraşan Hacı 
Halil Ağa, annesi Zekiye Hanımdır. 
Halil Ağa, 1845 yılında vefat edince 
küçük yaşta babasız kalan Ahmed 
Muhtar, büyükbabası Hacı İbrahim 
Ağa tarafından yetiştirilir. Hacı İbra-

Bursalı Sadrazam 
Gâzi Ahmed  
Muhtar Paşa

Büyük matematikçi,  
büyük astronomi âlimi,     

Bursa’nın Habiboğlu 
Mahallesi’nde dünyaya 
geldi. Küçük yaşta babasız 
kalınca dedesi Hacı İbra-
him Ağa tarafından büyü-
tüldü. Dedesi tarafından 
Bursa Askeri İdadisi’ne 
kaydettirildi ve burada 
başlayan askeri hayatı 70 
yaşına kadar devam etti. 
Sayısız görevler, önemli 
makamlar da bulundu. 
Büyük matematikçi ve 
büyük astronomi âlimi 
olarak anılan Bursalı Gâzi 
Ahmed Muhtar Paşa yaşa-
mı boyunca pek çok kitap 
neşretti...

Anadolu Harp Ordusu Başkumandanı Gâzi Ahmed Muhtar Paşa
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him Ağa, Bursa İpekçiler Loncası’nın 
başı olup, varlık biriydi. Torununun 
askeri okula girmesini isteyerek 1851 
yılında Bursa Askeri İdadisi’ne (Bursa 
Işıklar Askeri Lisesi) kayıt ettirir. Beş 
yıllık bir eğitimden sonra İstanbul’a 
giderek 12 Haziran 1856 yılında Harp 
Okulu’na girer. Buradaki kayıt defte-
rine ‘Ahmed Muhtar Efendi bin Hacı 
Halil Başçı’ (Hacı Halil oğlu Ahmed 
Muhtar Efendi, Başçı Mahallesi) ola-
rak kaydedilir. Dört yıllık başarılı bir 
eğitim hayatı geçirir, öyle ki yüz kırk 
kişilik sınıfın birincisi olarak 20 Mart 
1860 yılında Harp Okulu’ndan birin-
cilikle mezun olur. Teğmen rütbesi 
alır, bir yıl daha Harp Akademisi’nde 
okuyarak 10 Mart 1861’de Kurmay 
Yüzbaşı’lığa yükselir.
İlk kıt’a hizmetine, Hersek ve Kara-
dağ’daki isyanı bastırmakla görevli 
olan Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfi Pa-
şa’nın maiyetine tayin edilerek başlar. 
İki yıl bölgedeki askerî harekâtta 
başarılı görev yapar, bunun sonucu 
olarak kendisine Mecidî Nişanı veri-
lir. Kurmay Yüzbaşı Ahmed Muhtar, 
Ağustos-Eylül 1862’de Kolağalığı’na 
terfi ettirilerek iki yıl önce mezun 
olduğu Harp Okulu’na bazı ‘fünun-u 
askeriye’ derslerini okutmak üzere 
öğretmen olarak tayin edilir. Harp 
Okulu’nda ilmi ve teknik bilgileri 
öğrencilerine ders olarak verirken 
kendisini de eğitim ve fen dallarında 
yetiştirmeye gayret gösterir. Harp 
Okulu öğretmenliği ona araştırma ve 
geliştirme imkânları sağlar. Bunun 

neticesinde astronomi (güneş saati) 
kitabı ve iki büyük atlas hazırlar ve 
yayınlatır. 1863 yılında ulemadan 
Hacı Emin Efendi’nin kızı Fatma Zeh-
ra Hanım ile evlenir. Nisan 1864’de 
Binbaşı’lığa terfi ettirilir. ‘Fırka-i İs-
lahiyye’ Kozandağı’nı Islaha memur 
birliğe Kurmay Başkanı olarak tayin 
edilir. Bir yıl kadar bu bölgede hizmet 
ettikten sonra İstanbul’a döner.

Şehzade Öğretmenliği ve  
Abdülaziz ile Paris Seyahati
Yaptığı hizmetlerdeki başarılar dö-
nemin Padişahı Abdülaziz tarafından 
takdir edilir. Binbaşı Ahmed Muhtar, 
Ocak 1866’da Kaymakamlığa (Yar-
bay) terfi ettirilerek, Sultan Abdü-
laziz’in oğlu Şehzâde Yusuf İzzettin 
Efendi’nin öğretmenliğine tayin olur. 

Fransa İmparatoru 3. Napolyon, ül-
kesinde tertip edilen Sanayi Sergisi 
nedeniyle Sultan Abdülaziz’i de Pa-
ris’e davet eder. Bu daveti kabul eden 
Padişah, 21 Haziran 1867’de yola 
çıkarak Paris’i, bu arada Londra’yı 
da ziyaret ederek; Belçika, Almanya, 
Viyana, Peşte, Rusçuk, Varna yolu ile 7 
Ağustos 1867 günü İstanbul’a döner. 
Bu seyahatte; Veliaht Murad, Şehzâde 
Abdülhamid, Şehzade Yusuf İzzettin 
de vardır. Kaymakam Ahmed Muhtar, 
Şehzâde öğretmeni sıfatı ile bu geziye 
katılır. Kaymakam Ahmed Muhtar, 
Şehzâde öğretmenliğinde 2 buçuk yıl 
kadar kalır. 30 Mayıs 1868’de Babıali 
tarafından hazırlanan Karadağ hudu-
dunu düzeltmek ve tanzim etmek için 
memur komisyonuna Birinci Komiser 
olarak gönderilir. Bu görevi yerine 
getirmek üzere Hersek ve İşkodra 

1851 yılında kayıt olduğu Bursa Askeri İdadisi

Ahmed Muhtar Paşa'nın hocalığını 
yaptığı Sultan Abdülaziz'in oğlu  
Şehzade Yusuf Izzeddin Efendi
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taraflarına gönderilir. Askerlik bilgisi 
dolayısıyla, devletin menfaatlerini 
koruyacak çok önemli ve kıymetli hiz-
metlerde bulunur. 2 Mayıs 1869’da 
Miralaylığa (Albaylık) terfi eder. 9 
Mart 1870’de Komiserlik görevinin 
yanında Dar-ı Şüra-yı Askeri (Yüksek 
Askeri Meclis) Üyeliği’ne tayin olur. 9 
Eylül 1870’de hastalanır ve Komiser-
lik’ten istifa ederek İstanbul’a döner.

Yemen Yılları
Yemen’de başlayan isyan üzerine 
Yemen’e sevk edilecek öncü kuv-
vetlerin komutanlığına getirilir. 
Osmanlı Hükümeti öteden beri uza-
yan Yemen meselesini kesin olarak 

çözümlemek ve devletin otoritesini 
burada kurabilmek için Asir’e asker 
yollamaya karar verir. Acele olarak 
ihtiyat askerlerinden İstanbul’da on 
altı taburluk bir kuvvet toplanır. Bu 
kuvvetin komutanlığına Ferik Meh-
med Redif Paşa, muavinliğine de 6 
Aralık 1870’de rütbesi Mirlivalığa 
(Tuğgeneral) terfi ettirilerek Ahmed 
Muhtar tayin edilir. Göreve başla-
dıktan tam dokuz yıl sonra Paşalığa 
yükselir. Yemen’de kurulmasına karar 
verilen Yedinci Ordu Kumandanlığı ile 
Yemen ve Asir’in birleştirilmesinden 
meydana getirilen vilayetin Valiliğine 
10 Eylül 1871’de rütbesi Müşir’liğe 
yükseltilen Ahmed Muhtar Paşa tayin 

edilir.
15 Mayıs 1873’de Yemen Valiliği ve 7. 
Ordu Müşirliğinden alınır. İstanbul’da 
Nafia Nazırlığı’na tayin edilir. Fakat 
bu memuriyeti uzun sürmez. 11 Tem-
muz 1873’de Girit Vali ve Kuman-
danlığına tayin edilir. Ancak görev 
yerine hareket etmeden memuriyeti 
değiştirilir. 2 Ağustos 1873’de 2. Ordu 
Müşirliğine çevrilir. Şumnu’ya (Bul-
garistan) gider. Burada bir yıl kaldık-
tan sonra 16 Eylül 1874’de, 4. Ordu 
Müşirliği’ne ve Erzurum Valiliği’ne 
atanır. 14 Aralık 1875’de ise Padi-
şah’ın emri üzerine İstanbul’a çağrılır. 
4. Ordu Kumandanlığı ve Erzurum 

Fransa seyahatinde Sultan Abdülaziz'in Lyon Garı'nda karşılanışı, 1867

Sultan Abdülaziz'in Paris'te 3. Napolyon'u ziyareti, 1867

Sultan Abdülaziz 21 Haziran 1867’de 
Paris seyahatine çıkar. Yanında  

Ahmed Mutar Paşa'yı da götürür.

Gazi Ahmed Muhtar Paşa ve  
Miralay Kaptan Mehmet Bey   

(Münif Fehim çizimi)
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Valiliği’nden alınan Ahmed Muhtar 
Paşa o sıralarda Şehzade Yusuf İzzet-
tin Efendi’nin kumandasında bulunan 
Hassa Ordusu Kurmay Başkanlığı’na 
(Erkân-ı Harbiye Reisliği) ve ek ola-
rak 17 Aralık 1875’de Bosna Hersek 
Başkumandanlığı’na tayin olur. 27 
Aralık 1876’da Ahmed Muhtar Paşa, 
asıl memuriyeti olan Dar-ı Şura-yı 
Askeri Reisliği görevine geçmek üze-
re İstanbul’a çağrılır.

“Gazi”lik unvanı ve  
“Murassa Mecidî Nişanı”
Bir yıl sonra Girit Vali Kumandanlı-
ğı’na tayin edilir. Fakat bu uzun süreli 
bir görev olmaz ve 4. Ordu Müfettiş-
liği ile Erzurum’a gönderilir. 4. Ordu 
Komutanlığı’nda 1877-1878 Osman-
lı-Rus Savaşı’nda gösterdiği başarılar 
Ahmed Muhtar Paşa’ya gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında şöhret ka-
zandırır. Anadolu cephesinde, savaşın 
başından beri Ahmed Muhtar Pa-
şa’nın hücum ve savunma savaşların-
da az sayıda asker ve imkânsızlıklarla 
gösterdiği başarılardan dolayı, Bab-ı 
Ali tarafından devletin şanına uygun 
bir biçimde ödüllendirilmesine karar 
verilir. Bu konu ile ilgili mazbata ha-
zırlanarak Padişaha sunulur. Bunun 
üzerine 2. Abdülhamit, Ahmed Muh-
tar Paşa’ya ‘Gazi’ unvanı ile bir kılıç, 

iki at ve Murassa Mecidî Nişanı verir. 
38 yaşında bir asker için rütbelerin 
en büyüğüne sahip olur Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa...
29 Mart 1878’de Çatalca İstihkâm-
ları Başkumandanlığı’ndan alınıp 
Genel Kurmay Başkanlığı’na tayin 
edilir. Bu göreve ek olarak Tophane 
Müşirliği’ne tayin olur. İsyan hâlinde 
bulunan Girit’in, Berlin Antlaşması 
hükmünce ıslahı görevi için 9 Eylül 
1878’de Girit’e gönderilir. Girit’te 
yaşanan isyanı başarılı bir şekilde 
bastırarak ‘Halepa Sözleşmesi’ni im-
zalar. Ardından Yunanistan sınırında 
değişiklik yapacak komisyona Birinci 
Komiser olarak atanır. 27 Mart 1879 
tarihinde 3. Ordu Müşirliği ile Manas-
tır Valiliği görevine tayini olur. Kara-
dağ sınırında yaşanan anlaşmazlığı 
yatıştırmak üzere görevlendirilir. 27 
Ağustos 1880’de 3. Ordu Müşirliği ile 
Manastır Valiliği’nden azledilir. Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa’nın bu azli gizli 
yapılır ve İstanbul’a çağrılır. İstan-
bul’da Teftiş-i Askeri Komisyonu Reis 
Vekilliği görevine getirilir.

Mısır Buhranı
Teftiş-i Askeri Komisyonu Reis Vekili 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Alman İm-
paratoru’nun huzurunda yapılacak 
olan büyük askeri manevrayı izlemek 
ve 2. Abdülhamid tarafından Alman 
İmparatoru Veliahdı Wilheim ile bü-
yükannesi İmparatoriçe Augusta’ya 
hediye edilen Murassa Osmanî Şefkat 
Nişanları’nı götürmeye, Olağanüstü 
Elçi sıfatı ile memur edilir. 16 Eylül 
1883’de İstanbul’dan vapur ile Al-
manya’ya hareket edilir. 2. Abdülha-
mid, İtalya Kralı’na da imtiyaz nişanı 
göndermeye karar verdiğinde, yine 
Gazi Ahmed Muhtar Paşayı bu göreve 
seçer. Osmanlı Devleti için önemli bir 
mesele hâlinde olan Mısır buhranının 
çözümlenmesi görevi için 22 Aralık 
1885’de Mısır’a Fevkalade Komiser 
sıfatı ile gönderilir. Gazi Ahmed Muh-
tar Paşa’nın gönderildiği bu görev 
hayatının en uzun görevi olur. Mısır’a 
kırk altı yaşında en olgun ve verimli 
çağında, ünü yurt dışına kadar yayıl-
mış bir müşir olarak gider, buradan 
ancak altmış dokuz yaşındayken eski 
bir şöhret olarak İstanbul’a döner.

Siyasi Hayatı
Devlet yönetiminde meydana ge-
len değişiklik üzerine 1908 yılında 
Mısır’dan İstanbul’a döner. Önemli 

siyasi faaliyetlere girer. 13 Eylül 1908 
tarihinde memleketin müdafaası ve 
ordularda yapılacak olan tensikat 
ve ıslahat işlerinin düzenlenmesi 
amacıyla Meclis-i Meham-ı Harbiye 
kurulur ve Gazi Ahmed Muhtar Paşa 
da üyeliğe tayin edilir. 17 Aralık 1908 
günü bizzat 2. Abdülhamid tarafından 
Ayan ve Mebuslar Meclisi büyük bir 
törenle açılır. Böylece Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa’nın Ayan Üyeliği görevi 
ve siyasi hayatı başlamış olur. Aynı ay 
içerisinde Ayan Meclisi Reis Vekilli-
ği’ne getirilir. Sultan Reşad’ın cülûsu-
nu bildirmek üzere 3 Haziran 1909 
tarihinde Avrupa’ya Fevkalade Elçi 
olarak gönderilir.

Ayan Meclisi ve  
Sadrazamlık Görevi
Fransa ve İngiltere’de Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa’ya ayrı bir ilgi gösteri-
lir. İngiltere Kralı VIII. Edward, Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa’ya ‘Jorj Nişanı’ 
takar. Aynı yılın Haziran ayı sonla-
rında İstanbul’a döner. 1909 yılının 
sonlarında Gazi Ahmed Muhtar Pa-
şa’nın hayatında değişiklikler olur. 
Yürürlükteki kanuna göre Müşirlerin 
emekliye ayrılma yaşı altmış sekiz’dir. 
Oysa Gazi Ahmed Muhtar Paşa yetmiş 
yaşında olduğundan, 3 Aralık 1909’da 
emekli olur. 13 Ekim 1911’de Ayan 

2. Abdülhamid, Ahmed Muhtar  
Paşa’ya ‘Gazi’unvanı ile bir kılıç, iki at 

ve Murassa Mecidi Nişanı verir. Gazi Ahmed Muhtar Paşa
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Meclisi’nin açılmasından beri 
Reis bulunan Sait Paşa’nın 
Sadrazam olması üzerine, 
boşalan Ayan Reisliği’ne geçer. 
Ayan Meclisi’nin açıldığı 17 
Aralık 1908’den 20 Temmuz 
1912’ye kadar 3 yıl 7 ay 3 gün 
Ayan Meclisi’nde Üye, Reis 
Vekili ve Reis olarak görev alır. 
Reis olarak elli yedi defa mec-
lis toplantılarını yönetir. Bu 
süre içerisinde, başta takvim 
ve saat gibi konular üzerinde 
hazırlıklı olarak meclise gel-
miş ve uzun konuşmalarda 
bulunmuştur. 21 Temmuz 
1912’de Ayan Meclisi Reisi 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa Sad-
razamlığa tayin edilir.
Büyük Kabine adı ile anılan 
tarafsız bir kabine kurar. Bü-
yük Kabine, 22 Temmuz 1912 
günü ilk toplantısını gerçek-
leştirir. İlk olarak ülkede üç 
yıldır devam eden örfi idareyi 
kaldırmak ve Arnavutluk me-
selesini halletmekle işe başlar. 
En buhranlı dönemde Sad-
razamlık yapan Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa, mâlî sıkıntılarla 
baş ederken, Trablusgarp ve 
Balkan Savaşları patlak verir. 
Osmanlı Ordusu’nun hezimete 
uğramaya başlaması ve Balkan 
Savaşı’nın başlarında uğra-

nılan mağlubiyetler, 29 Ekim 
1912’de Sadrazamlıktan istifa 
etmesine neden olur.

İlk Sivil Örgütlenme  
Örneği
Gazi Ahmed Muhtar Paşa, 
Sadrazamlıktan istifa ettikten 
sonra evine çekilir. Bu süre içe-
risinde eser yazmakla meşgul 
olur. Matematik ve astronomi-
ye karşı büyük ilgisi vardır. Bu 
ilgisi ve bilgisini kitaplar ya-
zarak paylaşır. Arabî ve Rûmî 
takvimin terk edilip Milâdî tak-
vime geçilmesinin doğru ola-
cağını savunur. Mecliste görev 
yaptığı sürelerde de bu yeni-
liklerin gereklerini anlatır. İlk 
mektepten çıktığı zamanlarda 
kendi gibi çalışkan arkadaşıyla 
Bursa’nın güzel ve sıhhatli bir 
planını dahi yapmıştır. Yoksul 
ve yetim çocukların eğitim 
ve öğretimine destek olmak 
amacıyla 30 Mart 1863’de 
‘Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’ 
derneği kurulur. Derneğin ku-
rucularından birisi Gazi Ah-
med Muhtar Paşadır. Türkiye 
tarihinin eğitim alanındaki ilk 
sivil örgütlenme örneği olur. 
Günümüze kadar gelen dernek 
Darüşşafaka adı ile hizmet ver-
mektedir. Fransızca bilen Gazi 

Gazi Ahmed Muhtar Paşa yabancı konuklarla
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Ahmed Muhtar Paşa, devlet adamlığı 
ve askerliğinin yanında ilimle de meş-
gul olmuş, en çok matematik ve ast-
ronomi üzerinde çalışmıştır. Bundan 
dolayı kendisine ‘Büyük Matematikçi’ 
ve ‘Büyük Astronomi Âlimi’ unvanları 
verilmiştir.
1914 yılına gelindiğinde Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa’nın hastalığı oldukça 
ilerler. Tek resmi görevi olan Ayan 
Üyeliği’ni dahi yapamaz duruma gelir. 
Uzun zamandan beri çektiği rahatsız-
lık sonucu, 21 Ocak 1919’da İstanbul 
Fener yolundaki evinde, seksen ya-
şında hayata gözlerini yumar. Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa’nın cenazesi, 23 
Ocak 1919’da büyük bir resmi törenle 
Fatih Sultan Mehmet Türbesi civarın-
da toprağa verildi.
Gazi Ahmed Muhtar Paşa yaşamı bo-
yunca çeşitli konularda pek çok kitap 
yazdı Bunlar:
Güzide-i Tarih-i Osmani, Mekteb-i 
Sanay-i Şahane Matbaası, 1883.
Riyaz ül-Muhtar: Mirat-ül Mikat ve 
el-Edvar, Bulak Matbaası, 1885.
İstimdad, Matbaa-ı Ceride-i Askeriye, 
1887.
Islah-ül Takvim, Matbaat Muhammed 
Afnadi Mustafa, 1891.
La Réforme du Calendrier, E.J.Brill, 
1893.
Muhteriat-ı Cediden Çapı Büyük Seri 
Ateşli Toplar, Mekteb-i Fünun-ı Harbi-
ye Matbaası, 1893.

Dumansız Barutlar, Matbaa-yı Askeri-
ye, 1894.
Tedris-i Lisan-i Ermeni, Matbaa-i 
Tigran Civelekyan, 1897.
Ayad-i Mefahir-i Milliye-i Osmaniye-
den Osmanlılığın Avrupa’da Tarz-ı 
Tesisi yahut Feth-i Celil-i Konstantini-
ye, Tahir Bey Matbaası, 1898.
Deniz ve Sahil Muharebeleri, Karabet 
Matbaası, 1898.
Ahvalname-i Müellefat-i Askeriye-i 
Osmaniye, Tahir Bey Matbaası, 1898.
Rehber-i Umran, Tahir Bey Matbaası, 
1900.
Rehber-i Muzafferiyat-i Bahriye: Ya-
hut Deniz ve Sahil Muharebelerinin 
Vesait ve Kavaid Esasiyesi, Karabet 
Matbaası, 1900.
Hikmet-i Tefekkür, Mensur: Mecal-i 
Fikret, Manzum, Mahmut Bey Matba-
ası, 1902.
St. Gotard’da Osmanlı Ordusu: 1073-
75 Seferinin Vakayi-i Esasiyesi, Esfar-ı 
Osmaniye Hatıraları, Kütüphane-i 
İslam ve Askeri, 1908.
Atabe-i Bülend Mertebe-i Hazreti-i 
Hilafet Penahiye bir Arıza, Teşil-i Tı-
baat Matbaa ve İdaresi, 1910.
Sergüzeşt-i Hayatımın Cild-i Evveli, 
Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1912 
(Yeni baskısı: Tarih Vakfı Yurt Yayın-
ları, 1996).
Sene-i Maliyenin Hicri Sene-i Şemsiye 
ile İstibdaline Dair, Matbaa-i Ebüzzi-
ya, 1912.
Takvimü’s-sinin, 1915 (Yeni baskısı: 
Genel Kurmay Başkanlığı, Ankara, 
1993).
İstimali Tekerrür Eden Takvim-i Malı, 
Matbaa-i Ahmet İhsan ve Şürekası, 
1916.
Serair ül-Kur’an fi tekvin ve ifna ve 
iadet il-ekvan, Efkaf-ı İslâmiye Matba-
ası, 1920.
Serair ül Kur’an, Darülhilâfet ül-Aliye, 
Evkaf-i İslamiye Matbaası, 1920.

Kaynakça:
Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 12, 
Aralık 1950.
Bir Osmanlı Paşası ve Dönemi Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa, Dr. Rifat Uçarol, 
Milliyet Yayınları, Ocak 1976.
Bursa Kütüğü, Kamil Kepecioğlu, Bur-
sa Kültür AŞ.
Anılar 2, Sergüzeşt-i Hayatım’ın Cild-i 
Sanisi, Ahmed Muhtar Paşa, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları.

Gazi Ahmed Muhtar Paşa

Gazi Ahmed Muhtar Paşa adına basılan pul

Daruşşafaka'nın kuruluşu adına basılan pul Gazi Ahmed Muhtar Paşa
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Mevlüt Çam / Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tescil Daire Başkanı

Vakfiye ve vakıf belgeleri ka-
dim geleneğimizin ve mede-
niyetimizin uygulamalarını 
en vâzıh şekilde ortaya koyan 

belgelerdir. Vakıfların hizmetine şöyle 
bir göz atacak olursak vakıfları; kız 
çocuğuna çeyiz dizen bir anne-baba, 
yaşlı hamallara ellerini uzatan kuv-
vetli bir yardım eli, deniz kazalarında 
vefat eden kişilerin geride kalan aile-
lerinin hamisi, müflis tüccarların im-
dadı, cezaevindeki mahkumlara ye-
mek ve tatlı ikram eden bir anne eli, 
gazilere at ve savaş teçhizatı yardımı 
yapan bir destek kuvvet, kaleler inşa 
ederek ahaliyi saldırılardan ve eşkı-
yadan muhafaza eden bir güvenlik 
gücü, musiki olup camilerde, mescit-
lerde, tekkelerde terennüm eden ulvi 
bir ses ve nefes, hasta insanların şifa 
merkezi, yaşlı, kimsesiz ve yetimlerin 
barınağı, bazen bir kuşun yuvası, kim-
sesiz-dul kadınlara özel çarşılar inşa 
eden bir yatırımcı, bir eğitim merkezi 
ve hâsılı medeniyetimizin izdüşümü 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Peygamberî bir geleneğin devamı 
olan vakıfların; askerî ve diplomatik 
saha haricinde her alanda muhtelif 
hizmetler ifa ettiğini belgeler bize 

göstermektedir. Medeniyetimiz kapı-
sı, medeniyet tasavvurumuzun icrası 
mesabesinde olan vakıfların hizmet 
alanlarından birisi de nefsî ve rûhî 
eğitim veren vakıf müesseseleridir.  
Vakfiyelere göre Selçuklu ve Osmanlı 
dönemleri eğitim müesseselerini ele 
alacak olursak; 
1- Medreseler/Tıp Medreseleri;
2- Mektep/Darulmuallimin;
3- Ağırlıklı olarak dinî eğitim veren 
ilk ve orta dereceli öğretim kurumları 
(Darulhuffaz, Darulhadis, Darulkurra, 
Darulkırae, gibi kurumlar);
4- Tekkeler gibi kurumlar karşımıza 
çıkmaktadır. 
Tabii bu müesseselerde ifa edilmesi 
istenen hizmetler, vakfiyelerinde ay-
rıntılı bir şekilde yer almaktadır. Bu 
sebeple vakıfları değerlendirirken 
bir bütün hâlinde değerlendirmek 
yerine, her bir vakfı kendi şartları, 
imkânları ve hizmetleri dairesinde 
değerlendirmenin daha yerinde ola-
cağı muhakkaktır.
Yukarıda eğitimle ilgili olarak yapılan 
tasnifler genel bir tasnif olup, yine 
vakfiyelerde tamamen dinî hizmet 
verilen mektep veya medreselere ya 

da adı darulkurra, darulhadis şeklin-
de zikredilip de hem dinî hem beşerî 
ve hem de fen ilimlerin okutulması-
nın şart kılındığı vakıf hayrat eserlere 
de rastlamak mümkündür. Konumuz 
itibariyle bu eğitim kurumlarından 
tekkelere bakacak olursak; Küçük 
Asya başta olmak üzere Asya’nın 
muhtelif yerlerinde varlıkları bilinen 
tekkeler, Osmanlı’nın ilk devirlerinde 
“Babailik”, “Ahilik”, “Abdallık” ve diğer 
birtakım adlarla Anadolu’ya girmişti.
İlk Osmanlı padişahları başta olmak 
üzere Osmanlı padişahlarının büyük 
bir kısmı, bu tekkelere ve oluşumlara 
büyük destek verdiler; hatta bazıları 
devrinin büyük şeyhlerinden el ala-
rak hem padişahlığını devam ettirdik-
leri gibi, dervişlik yoluna da intisab 
etmiş oldular. Burada birkaç örnek 
vermek gerekirse; Sultan Orhan’ın 
Şeyh Mehmed’e mescit, zaviye ve 
imaret yapmak üzere Eğrigöz’de arazi 
ve çiftlikler vermesini, İlyas Fakih’e 
Çomaklar’da 30 dönüm yer vermesi-
ni, Sarılalan denilen yerde Musaoğlu 
Ahi Durud’a çiftlik ve değirmen ver-
mesini; Sultan I. Murad’ın Gemlik ci-
varı ve Bursa’nın diğer yerlerinde Ahi 
Yiğit, Sündükoğlu Ahi Hoca’ya, Şeyh 

Ahmed Baba Nakşibendi Tekkesi
Bursa’da bir irfan ocağı

Bugün medeniyet yürüyüşümüze daha kuvvetli adımlarla devam etmek isti-
yorsak veya bir medeniyet tasavvur ediyorsak; bunun için belki de önemli ve 
öncelikli işimiz, dünün daha iyi ve sağlıklı bir şekilde anlaşılarak yeni nesillere 
sağlam ve doğru bilgilerle aktarılmasıdır.
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İshak’a, Ahi Sendel, Ahi Sarrafoğlu 
Güzel Abdal, Ahi Bahş oğullarına ver-
diği arazi ve çiftlikleri; Sultan I. Baye-
zid’in Ahioğlu Ali’ye, Derviş Minnet 
ve Ahi Süleymanoğlu Elvan’a; Sultan 
Çelebi Mehmed’in Süli Şeyhoğlu Se-
vindik’e, Karacaşehir’de Ahi Ali ve Ahi 
Mustafa’ya, Derviş Halil’e, ilk Osmanlı 
müverrihi Yahşi Fakih’e, Sultan II. 
Murad’ın Manisa’da Şah-ı Nakşibend 
Hazretleri’nin Halifesi Şeyh İshak bin 
Ubeydullah’a temlik ettiği arazileri de 
ekleyebiliriz.
Tekkelerin gerek padişahlar, hanım 
sultanlar, devlet adamları ve ahalinin 
kurduğu vakıflarca, tarih boyu des-
teklendiği tarihî bir vakıadır. Ayrıca 
çok sayıda tekke şeyhi, dervişi ve 
müntesibinin çok sayıda vakıf kur-
dukları da değerlendirilmesi gereken 
bir başka husustur.

İrfan Ocağı Tekkeler
Tekke vakfiyelerini incelediğimizde, 
tekkelerin muhtelif tasavvuf ekolle-
rine bağlı adab, usul, erkan öğretilen 
yerler olduğu gibi, bazı tekkelerde 
mektep ve medreselerde okutulan 
kitapların da okutulduğunu, İslamî 
ilimler, musiki, hat sanatı gibi konu-
larda ders verildiğini de müşahede 
etmekteyiz. Ayrıca eğitim hizmetleri 
yanında, sosyal hizmet olarak değer-
lendirebileceğimiz; ayende, revende, 
fakir, miskin ve yetimlere yeme, içme, 
konaklama hizmetlerinin verildiği, 
bazı tekkelerde bakım gerektiren 
hastalar için özel mekânlar tahsis 
edildiği de vakıf uygulamaları olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
Müftüoğlu Ahmet Hikmet Efendi, 
Mihrab Mecmûası’nda; Osmanlı Dev-
leti’nin teşkilinden beri, hatta ondan 
daha evvel Selçuklular zamanından 
kalma menâbi’i tahsil (resmî ve gayrı 
resmî olmak üzere), ekseri camii 
harimlerindeki ibtidai mahalle mek-
teplerinden başka iki idi; medrese ve 
tekke şeklinde olduğunu, bu iki eği-
tim müessesesine daha sonra Ende-
run’un eklendiğini belirtmektedir:
 “Tekkelerde tefeyyüz gayrı resmi ve 
gayrı muntazım idi, buralarda her 
müntesib istidadına göre feyiz-yâb 
olurdu, tekkelerde kâselis (dalkavuk) 
ile mütefeyyiz arasında fark gözetil-
mezdi, Hangâhdaki mürşitden irfân-ı 
maddî ve ilm-i dünyevî değil, irfân-ı 
nefs ve ilm-i ledün beklenirdi, bu feyz 
menbalarına “ham” varan “can”lar 

pişer, inceleşirdi, dergâhlar müntesip-
lerin feyizgâhları idi.”

Diyerek tekkelerde yapılan eğitimi 
âdeta özetlemektedir. Ahmet Hikmet 
Efendi yukarıda tekkelerin eğitim ve 
öğretim hizmetlerindeki ana hedefle-
rini belirttikten sonra tekke ile med-
rese arasındaki farkları da şu şekilde 
izah etmektedir:
1- Medrese ile tekke biri abûs (so-
murtkan) diğeri beşûş (güler yüzlü) 
iki üstâd idi.
2- Medrese, mütemâdiyen cehennem 
ve nâr ile tehdîd, tekke dâimâ cen-
net-i dîdâr ile teselli ederdi.
3- Biri her zaman nehyi, diğeri ekse-
riya affı mevzubahs ederdi, birinde 
vaîd (iyiliğe sevk veya kötülükten 
kurtarmak için ileride olacak kat’i 
hâdiseleri haber vererek korkut-
mak, cehennemden haber vermek), 
diğerinde vaad gâlib idi. Biri Allah’ı 
şedîdü’-ikâb, Zü’l-intikâm ve Kahhâr 
isimleri ile yâd ve diğeri ondan yâ 
Latîf, yâ Gafûr, yâ Rahîm tazarruları 
ile istimdâd ederdi, medrese için dün-
yada inhimâk-ı aşk (aşırı düşkünlük, 
kapılma), incizâb-ı hüsn, meyl-i neş’e, 
fikr-i mehâsin, tahsîl-i kâm bütün ha-
ram idi. Tekke için aşk, şevk, nağme, 
raks tamâm helal idi. Hülâsâ medrese 

yumruklar, tekke okşardı. Diyerek 
medrese ile tekke arasında bir muka-
yese yapmaktadır. 

Ahmed Baba  
Nakşibendi Tekkesi
Arşiv belgeleri iyice incelenirse dinî, 
ilmî, içtimaî birçok alanda faaliyet 
gösteren tekkelerin, Osmanlı coğraf-
yasının en ücra köşelerine kadar ya-
yıldığını ve buralarda oldukça önemli 
hizmetler ifâ ettiğini görürüz. Bazı 
şehirler ise bu irfan ocağı müessese-
lerin önemli merkezleri olarak kar-
şımıza çıkar. Bu şehirlerden birisi de 
hiç şüphesiz; Üftade Hazretleri, Emir 
Sultan, İshak Kazrunî, İsmail Hakkı 
Bursevî, Niyazi-i Mısrî, Ahmed Gazzî, 
Eşrefoğlu Rûmî, Yoğurtlu Baba gibi 
sayısız “irfan mektebi”ne ev sahipliği 
yapan Osmanlı’nın kadim başşehri 
Bursa’dır. 
Bu yazıda son dönem Nakşibendi 
Tekkesi üzerinde durmaya çalışa-
cağız. Bu tekke Bursa’da Paşakapısı 
civarında Karaşeyh Mahallesi’nde 
bulunan Nakşibendi büyüklerinden 
es-Seyyid, eş-Şeyh Ahmed Baba bin 
Ahmed tarafından kurulmuş bir tek-
kedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ar-
şivi’nde bulunan 5 Rebîulevvel 1261 

Baba Efendi Tekkesi, Bursa (Kaynak: Bursa Kütüğü Cilt: 1, S: 165)
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(14 Mart 1845) tarihli vakfiyesin1 
göre; Şeyh Ahmed Karaşeyh Mahal-
lesi’nde bulunan bir taraftan Mustafa 
Ağa, İbrahim Ethem, Hacı Hasan, 
Boyacı Molla Osman ve Kâtip Ethem 
Efendi evleri, iki taraftan umumi yol 
ve bir taraftan hususi yol ile sınırlı, 
içerisinde cihannüma tabir olunur bir 
yüksek oda, bir sofa, üst katta dört 
oda, bir sofa, bir helâ, alt katta dört 
oda, üç adet kiler, mutfak, bir hamam, 
bir hamam odası ile havlusunda bir 
şadırvan, üç çeşme, bir miktar havlu 
bulunan evi ile havlunun hemen dışın-
da büyük bir tevhithâne, beş yüksek 
oda, iki sundurma, yüksek odaların 
altında altı adet alt kat odası, iki sofa, 
bir meydan sakası, üç şükûfe bahçesi, 
akarsu ve şükûfe bahçesinde küçük 
bir havuz bulunan zaviyeyi vakfet-
miştir. Ayrıca vakıf kurucusu, zaviye-
nin giderlerine sarf olunmak üzere 
Gemlik Kazası’na bağlı Ankaracık 
Köyü’nde Yazvir Ovası denen mahalde 
zemini Bedreddin Pars Bey Vakfı’na 
mukataalı sekiz dönüm arsa üzerinde-
ki iki yüz adet zeytin ağacı ile 10.000 
kuruş nakit parasını vakfetmiştir.
Vakfiye şartlarına göre, vakfedilen 
menzilde Şeyh Ahmed Baba ve ailesi 
oturacak, tekkede bulunan odalar-
da ise tekke şeyhi olan en büyük ve 
yetişkin evladı, şeyh efendinin diğer 
evlatları (erkek evlatları) Nakşibendi 
dervişleri ile fukaraları oturacaktır. 
Akar olarak vakfedilen zeytinlik ve 
nakit paradan elde edilen gelir; men-
zilde kalan şeyh ve ailesi ile tekkede 
kalan dervişlerin yeme-içme giderle-
rinin, menzil ve tekkenin ışıklandır-
ma masraflarının karşılanması; her 
sene bayramında tekkede kalan der-
vişlere bir koyun kurban kesilmesi, 
Rebiülevvel ayında mevlit okunması 
ve mevlide katılan cemaat, fukara, 
mesâkin ile dervişlere ikramlar yapıl-
ması hizmetlerinin yerine getirilmesi 
şart kılınmıştır.
Ayrıca elden edilen gelirden; tekke 
ve menzilin su yollarını tamir eden 
su yolcuya yıllık elli kuruş, her Cuma 
tekkede devirhan olanlara yetmiş beş 
kuruş, tekkede her sabaha kadar salat 
ve selam okuyanlara yıllık iki yüz on 
kuruş, zaviyede müezzin olan kişiye 
yıllık üç yüz kuruş, vakfa mütevelli 
olan kişiye yıllık yüz kuruş, ev ve tek-
kenin su yollarının bakımı için yıllık 
yüz ve muhasebe harcı olarak yıllık 
otuz beş kuruş verilmesi şart kılınmış-
tır. Tekkede hayatta oldukça kendisi-

nin, vefatından sonra ise büyük oğlu 
Hacı Hâfız Mehmed Said Efendi’nin 
şeyh olması hüküm altına alınmıştır. 
Şeyh Ahmed Baba, vakfiyenin düzen-
lenmesinden on beş gün kadar sonra 
vefat etmiştir.2 Ayrıca yazılı literatür-
de de Ahmed Baba’nın 1261 (1845) 
tarihinde vefat ettiği ve tekkenin 
haziresine defnedildiği belirtilmekte 
(Tek; 2007) olup bilgiler birbirini te-
yit etmektedir. Vakfiyeden, şeyh ve ai-
lesinin tekkenin yanındaki vakfedilen 
evde yaşadığı, vâkıfın evlatlarından 
tekke şeyhi olan kişi ile erkek çocuk-
larının ise tekkede dervişlerle birlikte 
ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Bekâr 
erkek çocuklarının fukara ve dervişan 
ile birlikte kalması, şüphesiz dergâhın 
âdab, erkân ve usûlünün öğrenilmesi 
bakımından da önemli bir husustur.
1274 H. (1858 M.) tarihli bir belgede, 
bir müddet önce Bursa’da meydana 
gelen deprem ve akabinde vuku bu-
lan yangın neticesinde harap olan 
Ahmed Baba Tekkesi’nin büyük 
oranda yeniden tamir edildiği, tamir 
edilmeyen kısımların ise bakım-ona-
rımlarının yapılması için keşif yapı-
larak tamirin maliyetinin miktarı ile 
ilgili bilgiler yer almakta olup3, belge 
bize bu tarihlerde tekkenin yenilen-

diğini göstermektedir. Ayrıca belgede 
deprem ve yangınlarda Bursa’da kırk 
adet tekkenin büyük zarar gördüğü 
bilgisi de yer almaktadır. 
Tevcih Kaydı Defteri’ne göre tekkenin 
ilk şeyhi olan Ahmed Baba’nın vefa-
tından sonra vakfiyede de belirtildiği 
üzere oğlu Seyyid Hacı Hâfız Mehmed 
Said Efendi, ondan sonra Hâfız Meh-
met Bahaeddin Efendi, ondan sonra 
ise oğlu Mehmed Efendi şeyh olarak 
görev yapmıştır.4 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
bulunan diğer bir vakfiye ise Ahmed 
Baba’nın oğlu ve tekkenin postni-
şini Seyyid el-Hâc Hafız Bahaeddin 
Efendi’ye ait 17 Muharrem 1320 (26 
Nisan 1902) tarihli vakfiyedir. 
Vakfiyeye göre; Mehmed Bahaeddin 
Efendi, Sultan Orhan Camii mihrabı 
karşısında, babasından miras yolu ile 
intikal eden bahçeye, kendi malı ile 
inşa eylediği Cami-i Kebir Caddesi’n-
den Belediyeye dönülecek caddede, 
sol kolda köşebaşında büyük bakkal 
dükkânını, ona bitişik iki yorgancı 
dükkânını, ona bitişik büyük manifa-
tura dükkânı ile manifatura dükkânı-
na bitişik üç dükkândaki toplam yedi 
adet dükkanı vakfetmiştir.

Şeyh Ahmed Baba Vakfiyesi giriş kısmı (Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi)
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Vakfiye şartlarına göre, dükkânlar ki-
raya verilerek elde edilen gelirle; kız 
erkek fark etmeksizin sekizle on iki 
yaş arasındaki yetmiş adet çocuğa fes, 
püskül, gömlek, içdonu, şalvar, hırka, 
mintan ve ayakkabı, kız çocuklarına 
başyemenisi, gömlek, içdonu, basma 
entari, hırka ve ayakkabı alınacaktır 
ve bu hediyelerin yarısı Ramazan, 
diğer yarısı ise Kurban Bayramı’nda 
yerine getirilecektir. Ayrıca her sene 
Recep ayının ilk Cuma gecesinde der-
gâhta mevlit okutulacak ve duruma 
göre mevlit ve ikram masrafları için 
bin ile bin iki yüz kuruş sarf edilecek-
tir. Tekkede haftada bir kere hatim 
yapılarak Cuma geceleri hatimlerin 
duaları icra edilecek ve hatimleri 
okuyan hafıza aylık kırk kuruş, vakfın 
mütevellisine ise aylık altmış kuruş 
ücret verilecektir. Bütün bu hizmetler 
yerine getirildikten sonra gelirden 
artan kısımla dükkânların bakım ve 
onarımları yapılacak ve daha da ar-
tarsa giysi yardımı yapılan çocukların 
sayısı artırılacaktır.
Bahaeddin Efendi ayrıca vakfına ken-
disinden sonra eşi Nefise Hanım ibneti 
Mustafa Kazım Paşa’nın mütevelli 
olmasını, ondan sonra evlatlarından 
tekkede şeyh olanın mütevelli olması-
nı, tekkede şeyh olarak görev ifa eden 
evlatlarının sû-i hâli ve muvaffakiyet-
sizliği görülürse, hâkim tarafından 
Cenâb-ı Kâdir-i Kayyum’dan korkar 
ve mahkeme-yi kübrayı düşünür bir 
zâtın mütevelli olmasını şart kılmıştır. 
Vakıf kurucusu; gerek evkâf memur-
larınca gerekse başka kişilerce vakfa 
haksız müdahale olur ise müdahale 
edenlerin Allah’ın lanetine muhatap 
kalmaları bedduası ve vakfı korumak 
için çaba sarfedenlerin ise Hz. Resu-
lullah’ın şefaatine ve Cenab-ı Zât-ı 
İlâhiyye’nin lütf u inayetine mazhar 
olması duasıyla vakfın şartlarını hita-
ma erdirmiştir.
Bu belge ve bilgiler bize, her biri bir 
“irfan ocağı” olan ve insana öncelikle 
kendisini öğreten; cevherinde var 
olan iyi hasletlerin, muhabbetin, 
aşkın, letafetin, nezafetin, zarafetin 
ortaya çıkması için tekkelerin ta-
rihî süreçte icra ettikleri hizmetleri 
ortaya koymaktadır. Biz burada, bu 
irfan ocaklarından birisi olan, Bur-
sa’da 19. yüzyılda kurulmuş “Ahmed 
Baba Nakşibendi Tekkesi” örneği 
üzerinden kısaca bilgi aktarmaya 
çalıştık. Pek tabiidir ki bu tür mües-
seselerin daha derinlemesine çalışıl-

ması gerekir. Zira bugün medeniyet 
yürüyüşümüze daha kuvvetli adım-
larla devam etmek istiyorsak veya bir 
medeniyet tasavvur ediyorsak; bu-
nun için belki de önemli ve öncelikli 
işimiz, dünün daha iyi ve sağlıklı bir 
şekilde anlaşılarak yeni nesillere sağ-
lam ve doğru bilgilerle aktarılmasıdır.
Netice olarak şunu diyebiliriz ki Va-
kıflar; din, eğitim, sağlık ve sosyal 
hizmetler gibi farklı alanlarda, her 
biri farklı bir hizmeti yerine getiren 
bir geleneğin adı olmakla birlikte, bir 
medeniyet hamlesini, tasavvurunu ve 
tekâmülünü anlatan ulvî bir müesse-
senin de adıdır. Fethedilen ve Osmanlı 
topraklarına katılan yerleşim yerleri-
nin şehirleşmesinde veya yaşanabilir 
hâl almasında tekkesi, camisi, sağlık 
tesisleri, pazar yerleri, bedesteni, 
hanı, hamamı ve sair hizmet alanları 
ile vakıfların ehemmiyeti yadsınamaz 
bir gerçektir. Duruma göre şehirleri 
imar ve ihya eden; din, eğitim, sağlık 
ve sosyal alanlarda sayısız müessese 
vücuda getiren vakıflar, bazen de dev-
letin güvenliği, ahalinin selameti için 
kaleler, palangalar ve ribatlar da inşa 
etmiştir. Zira vakıflar için en önemli 
hedef; dini, ırkı, mezhebi ne olursa 
olsun aklı ve gönlü dingin insanlar 
yetiştirmektir.  
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1 VGMA Defter: 581/1, Sh. 199, Sr. 
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2 COA EV. THR. 155/42
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Prof. Dr. Mustafa Kara

Kutuz Hoca lakaplı Mehmet 
Kara, 1918 yılında Rize-Erzu-
rum kara yolu üzerinde, sahil-
den yaklaşık otuz km içerde 

bulunan Varda/Hacışeyh köyünde 
doğdu. Burası 1946’da Güneyce adıyla 
ilçe, 1952’de nahiye, seksenli yıllarda 
belde, nihayet 2014’te aslına dönerek 
tekrar köy oldu.
Benim çocukluğumda beş mahalleye 
sahip olan Güneyce’de on cami vardı. 
Yaklaşık 70-80 metrekarelik bir arsa 
üzerinde kurulan camiler iki katlı 
idi. Alt kat cemaatin namazdan önce 
veya sonra oturup sohbet etme yeri 
idi. İmam Güneyceli değilse bir nevi 
lojman olarak da kullanılan bu mekâ-
nın önemli bir hizmeti daha vardı: 

Babamın 
camileri

Kutuz Hoca emekli olduk-
tan sonra hayatının seyrin-
de bir değişiklik oldu... Oku-
ma/okutma işine kaldığı 
yerden devam ediyordu. İlk 
yıllarda kardeşlerim talebe 
olduğu için Bursa’ya geli-
yorlardı. Biz de Çekirge’de 
Lamiî Çelebî Cami’nin 
yakınında değil, bitişiğinde 
oturuyorduk... 

Prof. Dr. Mustafa Kara, babası Kutuz Hoca'nın hafızlık yaptığı Hacı Şeyh Cami'nin minberinde
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Özellikle karne tatillerinde çocuklara 
dinî bilgiler vermek, mahalli tabir-
le “namaz başlarını” öğretmek/
ezberletmek. Her iki katı ahşap olan-
lar olduğu gibi; alt katı taştan, üst 
katı ahşaptan olanlar da vardı. Ma-
hallemizde bulunan iki camide ahşap 
minare olduğunu hatırlıyorum. Şimdi 
-maalesef- ikisi de yok. Birinin sadece 
fotoğrafı var.
Camilerde görev yapan imamların 
bir kısmı -halk tarafından- yıllık tu-
tulurdu. Büyük kısmı ise sadece kış 
aylarında hizmet verirdi. Yaz aylarına 
rastlayan Ramazan mevsiminde de 
imam tutulurdu. Bu mübarek ayda 
her akşam bir ev, camiye “efendinin 
yemeği”ni götürür; imam, ev sahibi, 
varsa diğer misafirlerle birlikte iftar 
açılırdı. Sonra akşam namazı, sonra 
teravih... Yaz aylarında namazdan 
sonra herkes evine gider, uzun kış 
gecelerinde sohbet bir iki saat daha 
devam ederdi. Bu sohbetlere çocuklar 
da -gürültü yapmamak şartıyla- katı-
labilirdi. l950’li yıllarla birlikte dev-
letten maaş alan imamlar gündeme 
gelmeye başladı. Şu anda hepsinde 
kadrolu imam var; fakat -özellikle kış 
aylarında- cemaat yok.
Son tecelli böyle.

1. Mahalle Camii
Babamın çocukluğunda inşaat hâlini 
hatırladığı ilk camii evimizin hemen 
yanındaki mahalle camisidir. Yeni 
Camii diye bilinen ve 1923’de tamam-
lanan bu mekânın bir adı da Vâhit’in 
Camii idi. Çünkü köyün eşrafından 
Vâhit Efendi (Abdülvâhit Alemdar), 
mahallemizin sakinlerinden idi. 
Babam, dört beş yaşlarında iken 
diğer mahalle arkadaşlarıyla birlikte 
ilk dinî bilgilerini burada almış, ilk 
namazlarını burada kılmıştır. Bu dö-
nemdeki hocalarından iki tanesini hiç 
unutamamıştır: Birincisi; Kotiloğlu 
Hafız Numan. Bu zat Güneyce’nin 
ilk profesörü (İTÜ) Hasan Fehmi 
Yazıcı’nın babasıdır. Ankara Bâlâ’da 
imamlık yaparken 1943’te orada ve-
fat etmiştir. İkincisi; Sivrioğlu Hafız 
İlyas’tır.
O yıllarda Doğu Karadeniz’de bir bina 
yaptırmak, doğrudan kadınlarla ilgili 
bir şeydi. Çünkü bütün eşyayı onlar 
sırtıyla taşıyacak... Babam, annesi 
başta olmak üzere, mahalledeki ka-
dınların bu fedakârlığını yakından 
müşahede ettiği için, yıllar sonra bu 

hanımefendilerin bir listesini yazarak 
tarihe önemli bir not düşmüştür.
Bendeniz de aynı mahallede büyü-
düğüme göre ilk “mekteb”imiz peder 
ile ortak demektir. Aynı mekânda 
besmele çekerek namaz surelerini 
ezberledik. Sonraki yıllarda ise aynı 
camide farklı zamanlarda imamlık, 

müezzinlik yaptık, vaaz ettik, hutbe 
okuduk. Bu konularda onun rüchâ-
niyetinde şüphe yok. Hele emekli 
olduktan sonra birkaç sene aynı 
mekânda itikâfa girdi ve teravihten 
önce cemaate vaaz etti. İtikaf hayatı 
yaşayan Kutuz Hoca gibi bir mümin-i 
kâmilin vaazlarının halavet ve bere-
ketini artık istediğiniz gibi tahayyül 
edebilirsiniz.
1980’li yıllardan sonra bu camii ile 
ilgili farklı bir tecelli oldu. Betonarme 
hastalığına yakalanan ve biraz para 
kazanan bazı komşularımız camiyi 
yıkıp yeniden yapmak istediler. Kutuz 
Hoca uzun zaman bu düşüncenin 
yanlış olduğunu yeni camiye ihti-
yaç olmadığını, önceki yıllara göre 
köyden kente göç sebebiyle zaten 
cemaatin azaldığını, bazı küçük ona-
rımlarla ihtiyaca cevap vereceğini 
onlara anlatmak istedi. Fakat ne 
mümkün... Paraları var, yıkacaklar; 
paraları var, yeniden yapacaklar!.. Bu 
sefer babam B planını devreye soktu. 
Yaklaşık bir asır önce caminin yapı-
mına önayak olan komşumuz Hacı 
Vâhit Alemdar’ın evlat ve torunlarına 
meseleyi şöyle vazetti: “Bu camiyi de-
deniz yaptırdı. Sadaka-i câriye olduğu 
için o günden beri amel defteri açık. 
Camiyi yıkıp yeniden yapmak bu def-
terin kapanması demektir. Bu defteri 
kapatma hakkınız var mı? Buna nasıl 
izin veriyorsunuz?”
Uzun münakaşalardan sonra şöyle 
orta bir yol bulundu: Camii yıkılma-
dan beton kolonlar üzerinde bir kat 
daha atılacak. İki kat olan cami üç kat 
olacak en alt kat (bir oda, bir mutfak) 
lojman olarak elden geçecekti. Üst 
katlar yapıldı. Bizim “ilk mekteb”imiz 
olan bu en alt kat, aradan çeyrek yüz 
yıl geçtiği hâlde lojman haline geti-
ril(e)medi. Hâlâ ardiye...
Bakalım bu “betonlaşma”, “betonlaş-
tırma” afetinden ne zaman kurtula-
cağız?
Babam bu camii için bir şey daha 
yaptı. Seksen-doksan yıl içinde bu 
mabedde kısa veya uzun süreli olarak 
imamlık yapan zatların isimlerini o 
söyledi, ben de daktilo ile yazdım. 
Çerçeveli hâlini caminin oturma 
odasına astım. Aynı mekâna, vefatın-
dan sonra, Hattat Mahmud Şahin’e 
Bursa’da yazdırdığım “Hafız Mehmed 
Kara rahmetullahi aleyh” istifini de 
hediye ettim.

Mahalle Camii

Camiye katkıda bulunan hanımlar
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2. Hacı Şeyh Camii:  
Hafızlık Yaptığı Camii
Kutuz Hoca’nın çocuk yaşlarında iken 
tanıdığı, hafızlık yaptığı, namaz kıldı-
ğı bu camii evimize yaklaşık bir km 
uzaklıktaki Kurtuluş Mahallesi’nde-
dir. Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî 
Hazretleri’nin halifelerinden Güney-
celi Osman Niyazi Efendi tarafından 
yaptırılan bir Nakşibendî Dergâhı 
olan bu mekân, aynı zamanda bel-
denin en kadim Kur’an kursudur. 
Babam ilkokuldan önce burada hafız-
lığını Şeyh Efendi’nin yeğeni Sipahi-
oğlu Yusuf Efendi’nin yanında, 1929 

yılında tamamladı. Aynı yıl hocası 
vefat etti. Güneyce’nin ikinci profesö-
rü Hüseyin Atay bu ailedendir.
Bölgede Şeyh Efendi olarak bilinen 
Osman Niyazi Efendi, 1909’da vefat 
etmiş; 1913’te Varda olan köyümü-
zün ismi Hacı Şeyh köyü olarak değiş-
miştir. Kutuz Hoca emekli olduktan 
sonra bir sene bu kursta kalarak hiz-
met veren hocalara/talebelere gece 
gündüz yardımcı olmuştur. Onu mut-
lu eden tecellilerden biri de her gün 
hocasının kabri başında dua etme 
fırsatı idi. Ahşap mimarî açısından 
bölgenin en değerli yadigârlarından 
biri olan bu mekânı gözümüz gibi 
korumak ve kollamak gerektiğini her 
fırsatta hemşehrilerime söylüyorum. 
Çünkü bu caminin ikizi olan Büyük 
Cami’nin başına gelen felakete biraz 
sonra temas edilecektir.
Babamın okuduğu yıllarda caminin 
alt katı Kur’an kursu idi. Şimdi yanın-
da yapılan yeni binada aynı hizmet 
devam etmektedir. Yalnız şu farkla: 
Mehmet Kara, hafızlık yaptığı yıllarda 
arkadaşlarının hemen hepsi Güney-
celi idi. Şimdi ise (2015-2019) hepsi 
Doğulu, Güneydoğulu yavrularımız. 
Değişim/dönüşüm ve göç böyle bir 
şey. Otuz yıl bu kursa hizmet ettikten 
sonra, geçen sene emekli olan İspirli 
Cemil Hoca’yı saygıyla, vefat etmiş 
olanları rahmetle anmak lazım.
Kur’an kursunun/geleneksel eğitimin 
bir adeti de hocanın talebelerle bir-
likte yaz aylarında yaylaya çıkması; 

eğitim ve öğretimin orada devam 
etmesiydi. Kutuz Hoca’nın çocukluk 
hatıralarını barındıran mekânlardan 
biri de işte bu Varda Yaylası’nın camii 
idi.

3. Ramazan Camileri:  
Samsun, Giresun, Çorum
Doğu Karadeniz’de yaygın olan bir ge-
lenek Ramazanlıklardır. Hafızlar, Ra-
mazan’a birkaç gün kala köyden ay-
rılır, Rize’den Bafra’ya kadar uzanan 
sahil şeridinde Ramazanlık yaparlar-
dı. Çocuk yaşta olanlar camilerde/
evlerde Kur’an okur, yaşlı olanlar 

Kutuz Hoca hafızlık hocası  
Yusuf Efendi'nin türbesinin önünde İmamlık yaptığı caminin dış görünüşü

Otuz yıl imamlık yaptığı caminin girişiHacı Şeyh Camii giriş kapısı
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ayrıca imamlık yapar, teravih namazı 
kıldırırlardı. İtiraf etmek gerekir ki 
bölgede hafızlığın yaygın olmasının 
bir sebebi de Ramazan aylarının bu 
“mâlî” bereketiydi.
Kutuz Hoca’nın 12 yaşında bir çocuk 
olarak Bafra camilerini tanıma fırsatı 
bulmasının sebebi de budur. Daha 
sonraki yıllarda Rize’de aynı hiz-
meti yürütürken Türkçe ezan ile ilk 
defa tanışacak ve köye döndüğünde 
duyduklarını aynı makam ile tekrar 
edecek, böylece “yeni” ezanı gönüllü 
olarak okumak istemeyen hocaefen-
dileri de rahatlatacaktır.
Ramazanlık vesilesiyle secde yaptığı 
camilerin birkaç tanesi de Giresun’un 
Bulancak ilçesindedir. Aracı olan 
şahıs, o yıllarda Giresun’da hâkim 
olan, mahalle camimizi yaptıran Vâhit 
Alemdar’ın oğlu Hulusî Alemdar’dır 
(ö. 1958). Güneyce’de Hacı Hulusî 
diye tanınan bu zat, 1924’de med-
reseler kapatıldığında Rize Müftüsü 
idi. Mustafa Kemal’e, bu işin yanlış 
olduğunu yüzüne karşı söyleyen kişi-
dir. Bulancak’ta Kur’an okumak üzere 
evine gidilen şahıs da Belediye Başka-
nı Fazıl Karaibrahimoğlu’dur. Beraber 
yaptığımız yolculuklarda Bulan-
cak’tan her geçişimizde o günler has-
retle yâd edilir, Fatihalar okunurdu.
Ramazanlıklara Çorum’un Osmancık 
ilçesinde son nokta konuldu. Osman-
cık’ın Kargı köyünden Sadullah Yener 
ile İzmir’in Seferhisar ilçesinde kırk 
bir ay birlikte askerlik yapmış ve ona 
Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmişti. 
Bu can dostu, onu terhisten sonra 
Ramazanlık için memleketine davet 
etmişti. O da hayır diyemedi. Hafız 
Mehmet kırklı yıllarda askerlik yapar-
ken bekârdı. Fakat arkadaşıyla ilgili 
hatıralarını anlatırken Ünzile isimli 
bir kız çocuğu olduğunu söylerdi. 
Bendeniz de yıllar sonra yolum Os-
mancık’a düştüğünde Ünzile ablayı 
aradım, buldum; torunuyla fotoğrafı-
nı çektim. O da babamı “hafız amca” 
diye hayal meyal hatırlıyordu.
Askerlikten sonra konumuzu ilgilen-
diren bir husus da şudur: Güneyce 
ilçe merkezi olunca doktor tayin 
edildi. Fakat sağlık memuru yoktu. 
Askerliğini sıhhiye olarak yapan Ku-
tuz Hoca için bu bir imkândı. Evi de 
yandığı için acil paraya ihtiyaç vardı. 
Görev icabı ilçenin bütün köylerini 
yaz/kış demeden dolaştı. Bazen 
birkaç gün evine gelemedi. O gün 

için konaklama yerleri de camilerdi. 
Bazen cemaat bazen imam olarak bu 
mekânlarla tanıştı. Bir gün o köylüler-
den biri ona şöyle dedi: “Şu sendeki 
hafızlık bende olsa, Rize valiliğini bile 
kabul etmezdim; değil sıhhiyelik...” O 
bu cümleyi hiç unut(a)madı.

4. Ankara/  
Hacı Bayram Camii
Babam delikanlılık yıllarında inşaat 
amelesi olarak Ankara’yı tanıdı. Cum-
hurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın bina-
larının yapımını üstlenen müteahhit 
hemşehrimiz Ömer Durmuş olduğu 
için böyle bir kapı açılmıştı. Dolayısıy-
la 1939’da yirmi yaşında bir delikanlı 
olarak komşularıyla birlikte yeni baş-
kenti tanıma ve Hacı Bayram Cami’n-
de Cuma namazı kılma imkânını da 
elde etmiş oldu. Bendeniz de çeyrek 
yüzyıl sonra Ömer Durmuş amcanın 
oğlu Osman ile Ankara İmam Hatip 
Okulunda karşılaştım. İnşaat işçisi 
Hafız Mehmet Kara, bir Cuma günü 
söz konusu camide Atatürk için oku-
nan Mevlid’i dinlediğini de çok net 
olarak hatırlıyordu.

5. İzmir/Seferihisar Camileri
Hayatının kırk bir ayı Seferihisar’da 
geçti (1942-1945). Burada bulundu-
ğu süre içinde askerliğini yaparken 
camilerinde namaz kıldı ve kıldırdı. 
Cami-i Kebir’de teravih kıldırdığında 
7. Bölük Komutanı da cemaati ara-
sında idi. Askerlik arkadaşı emekli 
Çaykara Müftüsü Yusuf Bilgin Hoca 
ile Bursa’da buluştukları zamanlarda 
“beraber Seferhisar’a gitme” arzusu 

birkaç defa gündeme geldiyse de ger-
çekleş(e)medi. Bendeniz bu ziyaret-
ten henüz vazgeçmiş değilim. Üstelik 
bu ilçe, ülkemizde “yavaş şehir” unva-
nını alan ilk ilçemiz. Âsûde şehir...
Bir gün onun namaz kıldığı camilerde 
namaz kılmak nasip olur inşallah... 
Kutuz Hoca’nın torunu Yusuf Bilâl 
Kara, dedesinden yaklaşık yetmiş 
yıl sonra İzmir Kâtip Çelebi Üniver-
sitesine asistan olarak tayin edildi. 
Seferihisar’ı gelinim Selime ile birlik-
te ziyaret ettiler. Dedelerinin namaz 
kıldığı Ulu Cami’de tahiyyâtü’l-mescit 
namazı kıldılar. İnşallah onların vesi-
lesiyle Seferihisar’ı da görür, torunum 
Mustafa Emir ile ziyaretimizi yaparız.

6. Mersin Camileri
Kız kardeşi Fatma, eniştesi Ömer Kes-
kin’in çocuklarıyla birlikte 1964’ten 
beri Mersin’de bulunmaları sebebiyle 
tanıma şerefine nâil olduğu camilerin 
birkaç tanesi de bu sıcak Akdeniz 
şehrinde idi. Merkez Camii imamı 
Memduh Özbek de dostumuzdu. 
Yetmişli yıllarda epeyce Güneyceli 
bir nüfus burada, inşaat sektöründe 
çalışıyordu. Sonraki yıllarda tekrar 
Ankara’ya döndüler. Şu anda da üç 
beş hane var. Biri de bacanağı Rıza, 
teyzem Gülizar ve çocuklarıdır.

7. Erzurum/İspir Camileri
İspir, Erzurum’a bağlı olmakla be-
raber komşu ilçemizdir. Fakat iklimi 
tamamen farklıdır. Bizde yağmur, 
orada güneş vardır. Arıcılık sebebiyle 
bu durumu hakka’l-yakin biliyordu. 
1960/70’li yıllarda bu ilçeye bağlı 

İmamlık yaptığı caminin önünde cemaatiyle birlikte
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Çapans başta olmak üzere, bazı köy-
lerine haziran-temmuz aylarında 
arıları götürüyorlardı. O arıcılık soh-
betleri de camii odalarının bir başka 
renkli konusu idi. Ben de askerlik 
sonrası 1976/77 ders yılında, kısa 
bir süre İspir Lisesinde öğretmenlik 
yapmıştım. 2000’li yılların başında 
köyde iken “Mustafa haydi, İspir’e 
gidelim. Orada hava güzeldir. Burada 
çok terliyorum. Birkaç gün kalır, geli-
riz.” Eyvallah dedik. Minibüsle ilçeye 
intikal ettik. Tarihî caminin yanındaki 
otele yerleştik. Hava tam ona göre. 
Hayatımda ilk defa sabah namazı 
için babamın şadırvandan abdest 
aldığını gördüm. Orada, kırk yıl önce 
Güneyce’de okuttuğu İspirli imam 
Mustafa Diler ile karşılaşması ise 
görmeye değer bir manzara idi. İspir 
seferleri yaz aylarında birkaç defa 
oldu. Son gidişimiz ise çok kısa sürdü.

8. İmamlık Yaptığı Camiler
Ramazanlıklar vesilesiyle hafızlığını 
iyice kuvvetlendiren Hafız Meh-
med’in ilk imamlığı, mahalle cami-
sindedir. Askere gitmeden önce kış 
mevsimi için bu görevi ifa ederken, 
köydeki imkânlar çerçevesinde dinî 
bilgilerini geliştirmenin yollarını da 
arıyordu. Bir ara Arapça hocası Hacı 
Memiş Efendi’ye yakın olmak ve her 
gün ders alabilmek için üç-beş km 
uzaklıkta bulunan Kayabaşı Cami’ne 
imam olmuştu. Bu ilk meslekî tecrü-
belerin tadı bir başkaydı. Hacı Memiş 
Efendi’ye son nefesine kadar -bütün 
hocalarına olduğu gibi- derin bir 
saygı duydu. Memiş Efendi’nin toru-
nu Meryem ile kardeşim Hüseyin’i 
evlendirmesinde de bu sevginin payı 
vardır, diye düşünüyorum.

9. Büyük Camii: Otuz Yıl 
İmamlık Yaptığı Camii
Askerlik sonrası ilçenin sağlık me-
murluğu görevi devam ederken 
Merkez Cami’nin imamlığı boşalmıştı. 
Üç adaydan biri de o idi. Adayların 
en genci olduğu için pek şansı yok-
tu. Fakat kader 1948 yılında onun 
omuzlarına bu şerefli görevi bıraktı. 
İlk iki yıl maaşını halk verdi. Sonra 
imtihanla kadrolu imam oldu. 8 Eylül 
1951 tarihli imamlığa tayin yazısında 
Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri 
Hayırlıoğlu’nun ıslak imzası var.
1946’dan beri küçük bir mahalleye 
bir ilçe yerleşiyordu. Evler, devlet 
dairesine dönüştürülüyordu. Kimi 
postahane kimi hapishane yapılıyor-
du. Memurlarla birlikte ev ihtiyacını 
karşılamak zorlaşıyordu. Çünkü evler 
kiraya verilecek tarzda yapılmamıştı. 
Bütün bunlar bir yana, daha mühim 
bir mesele gündeme geldi: Camii, 
cemaati almıyordu. Ne yapmak la-
zım? Maalesef yanlış bir karar veril-
di: Yıkıp büyük bir camii yapmak... 
Hâlbuki bu camii bölgede ahşap 
mimarisiyle meşhur bir şaheserdi. 
Bugünkü ifade ile müze/camii idi. 
Arazinin kıtlığı da bahane edilerek 
başka bir yerde cami yapmak yerine, 
bu yanlış düşünce hayata geçirildi. 
Kutuz Hoca bu işin de başında oldu, 
ister istemez. Yıllarca hem imamlık 
hem amele çavuşluğu hem de hesap 
kitap işlerinden sorumlu muhasip... 
Daha sonraki yıllarda bu “yıkım” 
işinden çok üzüntü duyacak ama o 
gün için ilçenin “ileri gelenlerinden” 
biri değildi. O makamda olanların da 
buna nasıl “evet” dediklerini bir türlü 
anlayamıyordu. Tarihî dokuya karşı 
vurdumduymazlığımız bugün de 
devam etmektedir maalesef. Bu an-
lamda camilerimiz sahipsizdir. Yeterli 
kültür ve hassasiyete sahip ol(a)ma-
dığımız için “rant” denilen güç, belir-
leyici olmakta; değerlerimiz hızla yok 
olup gitmektedir. Bu tarihî caminin 
hiçbir fotoğrafına sahip değildik. Kar-
deşim İsmail Kara’nın ısrarlı takipleri 
sonunda, kısmî de olsa bir fotoğrafa 
sahibiz.
Şimdilik bu mübarek yapı ile ilgili 
teselli edici tek haber, eski caminin 
ahşap işlemeli kürsü ve minberi ko-
rundu; yeni yapılan camiye aktarıldı. 
Kapı ise “Dershane” olarak bilinen 
ve bizim hafızlık yaptığımız binanın 
ikinci kapısı oldu. Bir müddet Rize 

İspir camileri talebesi Mustafa Diler ile birlikte
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Müzesi’nde muhafaza edildi. Bir kaç 
sene önce Kolekli’deki Camii/Kur’an 
Kursu’na nakledildi.
Kutuz Hoca bu camide otuz yıl 
imamlık yaptı. Okudu, okuttu. 
İmamlığın yanında 1960-1977 yılları 
arasında fahri/gönüllü Kur’an Kursu 
öğretmenliği yaptı. Caminin yanında-
ki iki katlı ahşap Dershane’de hafız 
yetiştirdi. Yıllarca bu caminin 80 ba-
samaklı minaresine çıkarak beş vakit 
ezan okudu. Namaz kıldırdı. Vaaz etti, 
hutbe okudu. Gelen geçen misafirlere, 
dilencilere/isteyicilere, gariplere, 
meczuplara hizmet etti. Yatırdı, kal-
dırdı; ekmeğini, peynirini paylaştı; 
hasta olanları tedavi etti.

10. Taşçıoğlu Camii/ 
Medrese Eğitimi Aldığı Camii
Babam 50’li yıllarda, kış mevsiminde, 
birkaç arkadaşıyla birlikte Rize’ye 
giderek, İl Müftüsü Dersiam Yusuf 
Karalı Efendi’den dinî ilimler okudu. 
İlkokul birinci sınıf talebesi iken, 
1956 yılının şubat tatilinde beni de 
götürdü. İki “öğrenci” birkaç gün aynı 
yatağı paylaştık. Dersler Taşçıoğlu 
Cami’nde yapılıyordu. Yaklaşık on 
kişilik öğrenci gurubu toplandıktan 
sonra Hocaefendi camekânlı bir ka-
pıdan giriyor, daire şeklinde oturan 
öğrencilerinin arasına katılarak ders 
başlıyordu. Bendeniz de hiçbir şey 
anlamadığım bu dersleri, minberin 
dibinde oturarak dinliyordum. Ho-
ca’nın gelişinden başka hatırladığım 
bir şey de üşüdüğü için ellerini ce-
bine/koynuna sokmasıydı. Niye bu 
soğuk mekânda? Yıllar sonra öğrene-
cektik ki Yusuf Efendi, camii dışında 
bir yerde Arapça bir kitap oku(t)ma-
nın tehlikelerinden talebelerini koru-
ma ve kollama endişesi taşıyordu.
Rize’den hatırladığım ikinci camii, 
Orta Cami’dir. Babam akşam veya 
yatsı namazlarında beni bu camiye 
götürüyordu. Caminin imamı olan 
Kurrâ Alauddin Efendi’yi çok seviyor-
du. Namazı müezzinlikte kılıyorduk. 
Giriş çıkışlarda bana camii adabını 
da öğretiyordu. Yıllar sonra yine Ala-
uddin Efendi’nin arkasında birlikte 
namaz kıldık. Bir de Şeyh Camii vardı. 
İmamı da zannedersem Vardalı Şeyh 
Efendi’nin torunu Hafız Mehmet 
Atay idi. Bu Hocaefendi de yukarıda 
bahsedilen Kur’an Kursu’na, seksenli 
yıllarda büyük maddi desteklerde 
bulunmuştur.

11. Merkez Camii
İlçe merkezi 1952’de politik sebep-
lerle İkizdere’ye taşınınca, Güneyce 
nahiye oldu. Nahiye Müdürlüğü de 
bir kilometre aşağıya Rize-Erzurum 
karayolunun geçtiği yere taşındı. 
Eski ilçe merkezi sakinleşti... Kahve, 
fırın, dükkan, postahane, karakol da 
aşağıya indi. Fakat bu yeni yerleşim 
yerinde bir şey eksikti: Camii. Yine 
Kutuz Hoca’nın önderliği gerek. 
1958 yılında tamamlanan camii için 
babamın -kendi ifadesiyle- epeyce 
“yevmiye”leri vardır. Bizim arazi-
de büyüyen, sekiz-on metrelik bir 
kestane ağacını camiye vakfetmişti. 
Komşuların yardımıyla kesilen/
yontulan ağaç, omuzlarda taşınır-
ken düşmüş ve bir kısmı kırılmıştı. 
Bunun üzerine babamın -inşaatta 
işe yaramayacağını düşünerek- ağ-
ladığını hatırlıyorum. Tahmininde 
yanıldı. O kestane kubbede kullanıl-
dı. Camii tamamlanınca imamlığına, 
babamın Rize’deki ders arkadaşla-
rından Güneyceli İshak Okul atandı. 
Bu camii yapılıncaya kadar, Cuma 
günleri Kutuz Hoca’nın imam olduğu 
Büyük Cami’nin tamamen dolduğu-
na şahidim. İlkokula gidip gelirken 
Cuma günleri kapıdan cemaati sey-
retmekten, bazen babamı minberde 
görmekten derin bir zevk aldığı-
mı hatırlıyorum. Üç kardeş adına 
-tahdis-i nimet olarak- şu cümleyi 
kurabilirim: Bu iki caminin mihrap, 
kürsü ve minberi, meslekî formasyo-
numuz açısından çok mühim mabet-
lerdir.

12. Bursa Lâmiî Çelebi Camii
Kutuz Hoca emekli olduktan sonra 
hayatının seyrinde bir değişiklik 
oldu. Kış aylarında annemle birlikte 
oğullarından birinin yanına gidiyor, 
kasım-mart aylarını burada geçiriyor, 
baharla birlikte hemen baba memle-
ketine dönüyorlardı. Okuma/okutma 
işine kaldığı yerden devam ediyordu. 
İlk yıllarda kardeşlerim talebe olduğu 
için Bursa’ya geliyorlardı. Biz de Çe-
kirge’de Lamiî Çelebî Cami’nin yakı-
nında değil, bitişiğinde oturuyorduk. 
Bu Kutuz Hoca için aramakla bulu-
namayacak kadar değerli bir şeydi. 
Çünkü evden barktan bahseden her-
kese sorduğu ilk soru “Yakınında ca-
mii var mı?” idi. Cami’nin imamı Meh-

Merkez Cami'nde dostlarıyla birlikte

Lamiî Çelebi Camii
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met Keskin’in, asker arkadaşı Yusuf 
Bilgin’in talebesi olması, ev sahibimiz 
Necati Yurtsever’in camii hizmetleriy-
le alakadar olması “nurun ala nur” bir 
durum idi. Camii dönüşü torunlarına 
bakkaldan bir şeyler almayı da ihmal 
etmiyordu.

13. Hüdavendigâr Camii/ 
Ulu Camii
Hava şartları müsait ise babam bazen 
yakınımızda olan Hüdavendigâr Ca-
mi’nin de cemaati oluyordu. Askerlik 
arkadaşı Yusuf Bilgin Hoca, 1981’de 
emekli olduktan sonra o da Bursa’ya 
gelmişti. Bazı Cuma günleri bu cami-
de buluşuyor, namazdan sonra derin 
bir zevkle eski günleri yâd ediyor-
lardı. Hele caminin dış duvarlarında 
faal bir arı yuvasının bulunması -bir 
arıcı olarak- onu çok mutlu ediyordu. 
Yazın köye gittiğimizde ilk sorulardan 
biri de o yuva ile ilgili oluyordu. Bu 
iki “asker”in Cuma sohbetleri bazen 
de Ulu Cami’de gerçekleşiyordu. 
Erkenden gidip muhteşem minbe-
rin yanında oturarak vâiz efendinin 
cemalini seyrederek vaaz dinlemeye 
önem veriyorlardı. Sonra kubbeler, 
sonra yazılar, sonra şadırvan... Sonra 
bu camide hizmet verenleri, namaz 
kılanları gıpta ederek hatırlayışlar... 
Bir defasında da Ulu Cami’nin Cuma 
vaizi bendenizdim. Namaz sonrası 
bana çorba ısmarladı. İşkembe çorba-
sını sevdiğini o gün öğrendim. Yemek 
konusunda çok titiz ve perhizkâr idi. 
İkişer kâse çorba cümbüşledik, çaylar 
şirketten... Balibey Hanı’nın tam kar-
şısında yer alan Kızılay binasının alt 
katı lokanta idi, bitişik bina da Mer-
kez Bankası...

Hüdavendigar Camii emekli müftü ve asker arkadaşı Yusuf Bilgin ile birlikte

Kaplıkaya Camii inşaat hâlinde

Kaplıkaya Camii makbuz ve temel atma davetiyesi
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14. Kaplıkaya Camii
1988’de Çekirge’den Uludağ’ın etek-
lerinde yer alan Kaplıkaya Mahal-
lesi’ne, kendi evimize taşındık. Yani 
şehrin batısından doğusuna... Yeni ya-
pılan yüz dairelik İdealkent Sitesi’nin 
yakınında camii yoktu. Bloklardan 
birinin bodrum katı mescit olarak 
düzenlendi. Çatıya da hoparlör... Tam 
ona göre bir iş. Kış mevsimi boyunca 
dört vakit ezan okudu, namaz kıldırdı. 
Sıhhî durumu sabah namazına git-
mesine izin vermiyordu. Bu mekân-
da Bayram namazı da kıldık. Sonra 
Huzurevi’nin üst kısmında caminin 
temeli atıldı. Bu camii için de çalıştı 
çabaladı. Emekli ikramiyesinden mü-
him bir meblağı da bu camiye ayırdı. 
Annem de kendi imkânlarına göre, bu 
camiye, inşaatı bitinceye kadar para 
gönderirdi.
Biraz da reklam: Bayram vaazları 
-Kaplıkaya’da isem- otuz yıldan beri 
bendenize aittir.

15. İstanbul
 İstanbul’un camilerini ilk defa, sıvacı 
çırağı olarak ağabeyi Hasan’ın yanın-
da çalışmak üzere Çatalca’ya giderken 
görmüştü. Hayran kalmıştı. 1942’de 
askerlik için İzmir’e giderken de bir 
iki gün bu şehirde kalmıştı. Altmışlı 
yılların başında hastalık sebebiyle 
tekrar gittiği bu şehrin hastanelerinin 
yanında, camilerini de ziyaret etti. 
Doktoru, teyzesinin oğlu Hasbi Akyıl-
dız idi.
 Tarihî camilerin ihtişam ve mehabeti 
bir tarafa, İskenderpaşa Cami’nin 
onun gönlünde başka bir yeri vardı. 

Çünkü orada -kendi ifadesiyle- Bursa-
lı Mehmed (Kotku) Efendi’nin rehber-
liğinde halvete girmişti. Fakat gençlik 
yıllarından beri yakasını bırakmayan 
rahatsızlıklar bu çok önem verdiği 
ibadeti tamamlamasına da izin ver-
medi. Kardeşim İsmail’in bu şehirde 
ikamet etmesi hasebiyle, söz konusu 
şehrin camileriyle ilgili güzel ziyaret-
ler yıllar boyu sürdü gitti. Amcasının 
oğlu İsmail Kurt’un, Çengelköy/Ba-
ruthane’de 1960’lı yıllarda yaptırdığı 
camiyi de unutmamak gerekir. Ha-
fızlık Hocası Yusuf Efendi’nin torunu 
Hafız İsmail Atay’ın (Kelâm Profesörü 
Hüseyin Atay’ın babası) Bayezid Ca-
mii imamı olduğunu da...

16. Antalya, Denizli,  
Adana, Konya
Seksenli yıllarla birlikte kardeşim 
Hüseyin’in öğretmen olarak bulundu-
ğu bazı şehirlerin camilerinde ibadet 
etme ve isteyenlere Kur’an okutma 
fırsatı buldu: Öncelikle kış aylarında 
sıcak iklimi sebebiyle Antalya’yı çok 
sevdi. Annemin bize yaptığı duaların-
dan biri de şöyle idi: “Nerede bir gü-
neş varsa orada olasın!” Antalya’nın 
yaz sıcağının bunaltıcı olması üzerine 
Hüseyin, anneme bu duasını zaman 
zaman tebessüm ederek hatırlatı-
yordu. Sonra Denizli, Adana, Konya... 
Evde veya camide her gün birilerine 
bir şeyler öğretmeliydi. Genç veya 
ihtiyar, erkek veya kadın... Aksi hâlde, 
aldığı emekli maaşı onu rahatsız edi-
yordu.

17. Mekke, Medine
Emekli ikramiyesinden iki hac parası 
ayırdı, geriye kalanını hayır kurum-

larına bağışladı... Kendisi hemen 
mübarek topraklara gitti. Genç kom-
şuları Feyzullah/Ömer Köse’nin des-
tekleriyle o büyük vazifeyi de ifa etti. 
Allah’ın evini, Resûlullah’ın mescidini 
gördü. Camilerin en muhteşeminde 
alnını yere koydu. Resûlullah’ın hu-
zurunda hafif bir sesle salat u selam 
okudu. Bir ömür boyu gördüğü rüya 
gerçekleşmiş oldu. Ravza’da sevgili-
siyle yüzleşti. Ama o sahnelerden, hiç 
kimseye, hiçbir zaman bahsetmedi... 
Hepsi, ikisi arasında sır olarak kal-
dı. Yıllar sonra şu mısraı kendisine 
okuduğumda ağlamaya başladığını 
hatırlıyorum:
Gubâr-ı pâyine almam cihanı yâ Resû-
lallâh…

Annem, on yıl sonra kardeşim Hüse-
yin ile hac farizasını yerine getirebil-
di.

18. Son Camiler
Rahatsızlığı sebebiyle son yıllarda 
camilere gidemedi. Fakat yolculuklar 
esnasında gördüğü camii ve mina-
reler onu hep heyecanlandırdı. Eski 
günlerine götürdü. Yapan/yaptıranla-
ra gönülden dua etti.
8.12.2011 günü Ankara’da vefat etti-
ğinde, ilk cenaze namazı Güneyceli’le-
rin çoğunlukta olduğu Emek Cami’n-
de, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez’in imamlığı ile ikincisi ise 30 
yıl imamlık yaptığı camide kılınmış 
ve ilk besmeleyi çekerek namaz su-
relerini öğrendiği mahalle caminin 
yanındaki mezarlıkta “bismillah ve 
alâ milleti Resûlillah” diyerek babaan-
nesinin yanına defnedilmiştir. Böyle-
ce bir asırlık ömür, başladığı yerde ve 
başladığı kelimelerle son buldu.
15.5.2015’te, Mi’rac Kandili’nde, bir 
ömür boyu ona, bize ve Güneyceli’lere 
hizmet eden ve onunla bu camilerde 
namaz kılan, dua eden annem de 
onun yanına defnedildi.1

Rahmetullahi aleyhim ecmain.

Dipnot:
1 Bütün bu anlattıklarımın 
detaylarını öğrenmek, başka 
fotoğrafları seyretmek için, kardeşim 
İsmail Kara tarafından kaleme alınan 
şu esere bakmanız gerekir: Kutuz 
Hoca’nın Hatıraları, İstanbul, 2015, 
Dergâh Yayınları.

Kutuz Hoca'nın kartviziti
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Yaylacık köyü (günümüzde 
mahalle), Bursa’nın Nilüfer 
ilçesine bağlıdır. Osmanlı dö-
neminde bu köyde Rumların 

yanı sıra Manavlar da yaşamaktaydı. 
Bizans döneminde bu köyde bir kilise, 
iki adet ayazma, Kayalık mevkiinde 
de bir mezarlık bulunmaktaydı. 
Bizans döneminde köyde inşa edilen 
kiliseye, Osmanlı döneminde hazırla-
nan krokide de görüleceği üzere “Eski 
Kilise” adı verilmiştir. Osmanlı döne-
minde 1892’de, bu eski kilise yapısı 
yenilenip genişletilerek daha büyük 
bir bina hâline getirilmiştir. Kilise, 

1922 yılının sonlarında köylüler ta-
rafından camii olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. 
Kilise binası günümüzde Yaylacık 
köyü Merkez Camisi’nin olduğu yerde 

idi. Yunan işgalinden sonra bu köyde 
bulunan yerli Rumların nüfus müba-
delesiyle birlikte köyden ayrılmala-
rından sonra kilise kullanılmaz hâle 
gelmiştir. Mübadele ile birlikte köye 
Selanik’ten Muhacirler ve Romanlar 
getirilip yerleştirilmiştir. Cumhuri-
yetin ilk yıllarında da fazla kullanıl-
mayan bu kilise binası yıkılmaya yüz 
tutmuş ve köylüler tarafından yıkı-
larak yeni ev ve duvar inşaatlarında 
kullanılmıştır. Özellikle Çalı köyünden 
gelenler, yıkılan kilisenin taşlarını 
alıp götürmüşler ve bina yapılarında 
kullanmışlardır. Moloz yığını haline 
gelen alan düzlenmiş ve zamanla 

Ömer Faruk Dinçel

Osmanlı döneminde 
Yaylacık köyündeki kilisenin tamiri

Kilise binası günümüzde Yaylacık köyü Merkez Camisi’nin olduğu yerde idi. Yu-
nan işgalinden sonra bu köyde bulunan yerli Rumların nüfus mübadelesiyle bir-
likte köyden ayrılmalarından sonra kilise kullanılmaz hâle gelmiştir. 

Yaylacık köyü eski kilisenin planı
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buraya barakalar yapılmıştır.
Kiliseden kalan duvarlar 1970 yılına 
kadar gelebilmiştir. Leyleklerin yuva 
yaptığı ve yaklaşık 2 metre yüksek-
liğindeki bu duvarlar, 1993 yılında 
yapımına başlanan Merkez Camii 
inşaatı sırasında da kaldırılmıştır.
Osmanlı’da Sultan II. Abdülhamid dö-
neminde Bursa’nın Yaylacık köyünde 
bulunan Rum kilisesinin 1892 yılında 
tamir edilmesi gündeme gelmiştir. 
Osmanlı Arşivinde İ.AZN. 2.1 fon 
kodunda yer alan vesikalar, Yaylacık 
köyündeki harap olan kilisenin tami-
riyle ilgili yazışmalar ve kilise krokisi 
hakkında bilgi vermektedir.
Yaylacık köyündeki kilisenin harap 
olması üzerine Rum Patrikliği, söz 
konusu binanın yenilenmesi ve ge-
nişletilmesiyle ilgili Hüdâvendigâr 
Valiliği’ne başvuruda bulunmuş, ilgili 
yazıya istinaden Adliye ve Mezahib 
Nezareti’nden (Azınlıkların duru-
muyla ilgilenen bakanlık) gelen yazı 
ile birlikte önce Divân-ı Hümâyun 
Kalemi’ne oradan da Devlet Şûrası’na 
gönderilmiştir. Gelen yazılar okunup 
incelendiğinde Yaylacık köyündeki 
136 hanede 612 kişinin yaşadığı, ye-
niden inşa ettirilmek istenen kilisenin 
eski temelleri üzerine uzunluğu 18 

metre 40 santim, genişliği 12 metre, 
yüksekliği de 10 metre olarak yapıla-
cağı, kilisenin kendi avlusuna doğru 
genişletilebileceği, yapılacak işlerin 
masrafı olan 600 liranın kilisenin var 
olan parasından karşılanacağı ve bu 
nedenle bütün bu yapılacak işler için 
herhangi bir sakınca olmadığı belir-
tilmiştir.  
BOA. İ.AZN. 2.1
Tarih: Hicri 7 Safer 1310.
Miladi 31 Ağustos 1892
Bursa’ya tâbi‛ Yaylacık karyesindeki 
Rum kilisesinin harâbeti cihetiyle tec-
dîden ve tevsîan inşasına ruhsat i‛tâsı 
hakkında Rum patrikliğinden vuku‛bu-
lan istidâ üzerine sebk iden isti‛lâma 
cevâben Hüdâvendigâr Vilâyetinden 
vârid olan mazbata ve evrâk-ı müte-
ferrianın leffiyle icrâyı icâbı hakkında 
Adliye ve Mezâhib Nezâretlerinden 
takdim kılınan tezkire ol babda 
Divân-ı Hümâyûn kaleminden i‛tâ 
olunan müzekkere ile beraber şurâ-yı 
devlete havâle buyurulmağla dâhiliye 
dâiresinde kıraat olundu.

Siyakı iş’âr mahalliye nazaran karye-i 
mezkûrede 136 hanede zükûr ve ünâs 
612 nüfus olub inşâsı istenilen kelisa 
eski temelleri üzerine tulen on sekiz 
metro kırk santim ve arzen on iki ve 

irtifâen on metro olarak inşâ ve ilâve 
olunacak mahal dahî kelisanın havlı-
sından alınacağı gibi mesârifi olan altı 
yüz lira dahî kelisanın nükûd-ı mevcu-
desinden tesviye ve ifâ kılınacağı ve ol 
bâbda bir gûne mahzur olmadığı an-
laşılmış olduğundan Divân-ı Hümâyun 
kaleminin mezkûresinde gösterildiği 
vechile bil-istizânı makrun müsâade-i 
seniyye hazreti padişâhî buyuruldu-
ğu halde kuyud-ı lâzıme ve mutade 
derciyle ruhsatı hâvî emr-i alinin 
ısdârı hususunun kalemi hümayun-ı 
mezkûre hususu ve Adliye ve Mezâhib 
Nezâretinde ma‛lûmât i’tâsı tezekkür 
ve haritası leffen takdim kılındı. Emr ü 
fermân hazreti men lehül emrindir. 7 
Safer 1310. 17 Teşrinevvel 1308.

Aza mühürleri. 

Kilisenin olduğu yerde bugün  
Merkez Cami var

Kiliseden kalan vaftiz havuzu

Kaynak: Osmanlı Arşivi
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Uyan yavrum, geç kalacağız!
Annemin huzur veren sesi... 
İyi de saat sabahın altısı 
daha. Sahi ya, bugün başka 

türlü olacak. Dönüş günümüz, bugün 
yolculuk var. Bizi köyden ilçeye gö-
türecek minibüs, saat yedi oldu mu 
kalkıyor. Kaçırmamak lâzım. 
Sofrada herkes biraz buruk. Önceki 
günlerin neşeli kahvaltıları gibi değil 
hiç. Zaten canım da pek bir şey yemek 
istemiyor. Kızıl tüllerin sırnaştığı 
denizin üstünde, mor mor balkıyor 
Marmara uyanırken. Horoz ötüşleri 
duyuluyor. Evden bir adım uzaktaki 
şoseye iniyoruz. Büyük teyzemiz pek 
hüzünlü gidiyoruz diye. Minibüse bin-
dik bineceğiz hâlâ “Kalsaydınız daha, 
bugün deniz çok güzel olacak, bırakıp 
gidilir mi?” diyor ya nâfile. Babamın 
izni bitiyor. Eh biz de özledik evimizi, 

arkadaşlarımızı. Kumsallar henüz 
bomboş, birkaç balıkçıdan başka bir 
de onlara yârenlik eden üç beş martı 
sadece. Hayıflanıyorum bugün gelip 
yüzeceklere. Biraz sonra minibüs 
kıvrımlı bir dağ yolunda ilerlerken 
yanı başımızda alabildiğine uzanan 
ve uyanan denize bakıyorum camdan. 
Şimdiden özlüyorum köyü... Minibü-
sün ardından bakmaya çalışıyorum, 
yok artık görünmüyor. Karacabey’e 
varana kadar hep denizi düşünüyo-
rum. Gözlerimi kapadığımda mas-
mavi ışıltılar görüyorum. Köyleri 
birbiri ardınca geçiyoruz; Boğazköy, 
Ekmekçi, Akçasusurluk, Çarık, Taş-
lık... İyice yükselen güneşin altında 
domates, soğan ve mısır tarlalarının 
ucu bucağı görünmüyor. Adını ezbere 
bildiğim ama hiç ayak basmadığım 
köyler. İlçe garajı, kalabalık ve Bursa 
yoluna düşüyoruz. Yanı başımızda 

Ulubat Gölü yol boyunca, çamurlu ve 
ıssız. Aklımda geride kalan denizin 
yalnızlığı, burada benim kalabalıklar 
içindeki yapayalnızlığım. Çocukluğun 
güzel tarafı insan düşünse bile çok 
takmıyor. Kim bilir ne geliyor aklıma 
da gülümsüyorum. Yaz tatili uzun 
nasılsa okullar açılana kadar! 
***
On dokuz yaşıma gelinceye kadar he-
men her yaz tekrarlanırdı bu sahne-
ler. Ailecek büyük teyzemizin Karaca-
bey’in Kurşunlu Köyü’ndeki yazlığına 
giderdik. Bir hafta on gün bazen daha 
fazla kalır, dönerdik sonra. Çocukluk, 
ilk gençlik çağındaki tüm yaz tatille-
rim orada geçti. Kurşunlu, Marmara 
Denizi kıyısında küçücük bir balıkçı 
köyü. Eskiden de öyleydi şimdi de 
öyle. Bir zamanlar Rumların yaşadığı 
bu yere sonraları Karadenizli aileler 

Volkan Topalak

Kurşunlu köyü
Çocukluğumun kıyılarında: 

On dokuz yaşıma gelinceye kadar her yaz, ailecek büyük teyzemizin Karaca-
bey’in Kurşunlu köyündeki yazlığına giderdik. Bir hafta on gün bazen daha fazla 
kalır, dönerdik sonra. Çocukluk, ilk gençlik çağındaki tüm yaz tatillerim orada 
geçti. Kurşunlu, Marmara Denizi kıyısında küçücük bir balıkçı köyü.



77Bursa Günlüğü

yerleşmişler. İlk gidişim herhalde 
1987 filan olmalı ama ben 1990’dan 
sonrasını net biçimde hatırlıyorum. 
Epey bir yazlıkçı sakini olmasına rağ-
men Kurşunlu uzun yıllar boyunca 
tatil beldesi olmadı. Olmaması da iyi 
oldu aslında. Bu sayede Bursa’nın 
yanı başında hâlâ kafa dinlenecek 
huzurlu bir köşe olmayı başardı. 
Artık özellikle de hafta sonları güzel 
sahilleri yüzmeye gelenlerle doluyor. 
Ben küçükken, tanıdığımız birkaç aile 
dışında pek kimseler olmazken kum-
salda, şimdi hatırı sayılır bir kalabalık 
var. İnternet ve çeşitli uygulamalar 
sağ olsun keşfetmeyi çok kolaylaştır-
dı. Kurşunlu da bütün olumsuzluğuna 
rağmen bundan birazcık nasibini aldı. 
Bursa’ya daha uzak olması, istilâya 
uğramasını neyse ki engelledi. 
Ardımız dağ, önümüz deniz. Doğal 
bir ıhlamur, kestane ve defne orma-
nı yükseliyor Kurşunlu sırtlarında. 
Orman aralarında şuraya buraya 
serpilmiş evler, bahçeler mevcut. Tam 
Karadeniz tipi dağınık bir yerleşim. 
Buralarda fındık ve mısır tarımı ya-
panlar var. Fakat ana geçim kaynağı 
balıkçılık. Doksanlı yıllarda inşa 
edilen devâsa barınak pek dolu ol-
masa da hemen herkesin anladığı tek 
zanaat bu. Deniz artık eskisi kadar 
verimli değil. Köyden görünen İmralı 
Adası ve etrafı koruma tedbirleri ne-
deniyle balıklar için adeta bir sığınak 
olmuş. Böyle olunca herkes lüferlerin, 
kofanaların tutulduğu eski günleri 
özlüyor elbette. Yanlış ve denetimsiz 
avlanmanın da bugünkü durumdaki 
etkisi büyük. Etrafındaki metropol-
lerin Marmara’da yarattığı kirlilik de 
önemli bir etken. Kurşunlu’ya gelme-
den önce Karacabey’in asıl sayfiyesi 
olan Bayramdere’den (Yeniköy) geçi-
lir. Nilüfer’le birleşen Susurluk Irma-
ğı’nın denize döküldüğü yerin burada 
olmasından dolayı halk arasında yö-
reye “Boğaz” veya “Karacabey Boğazı” 
da denilmektedir. Hatta yol üzerinde-
ki yön tabelalarında bile böyle yazılı-
dır. Belirtmekte fayda var, son yıllarda 
epey ünlenen Karacabey Longozu da 
Boğaz’da bulunur. Kurşunlu Köyü, 
Boğaz’dan on kilometre daha batıda 
yer alır ve Bursa’nın Balıkesir ile kıyı 
sınırını oluşturur. 
Kurşunlu’ya gelip köyün esas yerle-
şimini biraz geçtikten sonra denize 
hâkim bir tepenin üzerinde manastır 
kalıntıları vardır. Koruma altına alı-
nan tarihî eserler, halkın ziyaretine 

açılacakları günü beklemektedirler. 
Çok eski bir yerleşim yeri olan Kur-
şunlu’nun adı kaynaklarda “Plakia” 
olarak geçer.(Karacabey Belediye 
Başkanlığı (http://karacabey.bel.tr/
tr/karacabeyimiz/mahallelerimiz)  
Buradan anlaşılacağı üzere bugünkü 
Kurşunlu muhtemelen bir antik şeh-
rin üzerinde bulunmaktadır. Zaten 
böylesi güzel bir kıyının insanlığın 
gözünden kaçması pek mümkün de-
ğil. Şimdiyse Bursa’nın tüm kıyıları 
gibi araştırılmayı, keşfedilmeyi bekli-
yor Kurşunlu’daki uygarlık mirası. 
***

On yaşımda ya var ya yokum. O gün 
denize inmemiştik, hep birlikte dağa 
yürüyoruz. Kurşunlu’nun yaslandığı 
Kara Dağ, aslında 764 metrelik bir 
tepe fakat denizden yükseldiği için 
görüntüsü tastamam dağ işte. Sımsıkı 
ormanlarla örtülü. Sayısız dereler 
dökülüyor denize doğru vadilerinden. 
Köylü dağın orasına burasına fındık 
ekmiş. Biz fındığı kendimiz toplar, 
öyle satın alırdık, daha ucuz olurdu. 
Bir yandan da şurada burada çıkan 
dağ kekiklerini toplardık kurutmak 
için. Öyle bir gündü yine. Tişörtü-
mün önünü heybe yapmış fındık 
topluyordum ben de. Ama seçiciyim. 
Canlı duranını en sütlüsünü alıyo-
rum daldan. Taze fındık öyle olur ki 
dişleyince özü akar insanın ağzına. 
O yüzden ara ara iştahla bakıyorum 
kucağımdaki fındıklara. Bahçe sahibi 
de bizimle birlikte, oradan buradan 
söyleşiyorlar büyüklerle. Az ötede 
bir karamukluğun içinde bir fındık 
ağacı var. Güzelce bir fındık sallanıyor 
dalında. Oraya yöneliyorum, elimi 
uzatıyorum fındığa. Tam o sırada ne 
oluyorsa oluyor. Karamukluğun için-
den bir canavar peydâ olup korkunç 
bir bağırışla üzerime atılıveriyor. Ku-
cağımdakileri filan boş verip koşturu-
yorum geriye. Gitti cânım fındıklarım, 
bayırdan aşağı. Bağırışlar çağırışlar. 
Canavarın nefesi ardımda! Ağlıyo-
rum… Korkudan mı, fındıklar gitti 
ondan mı, bilmiyorum. Bereket versin 
ki bahçenin sahibi o gün yanımızday-
dı. Yoksa fındık bahçesini bekleyen 
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köpek beni ne yapardı bilmiyorum. 
Hem ben ne bileyim onun nöbet yeri 
olduğunu, değil mi?
Kurşunlu’daki hayvanlarla aram ge-
nel olarak iyiydi de işte bu köpek ola-
yı biraz sarsıcı oldu. Bir de bolca bu-
lunan sinekler ve böcekler tarafından 
ısırılmam var elbette. Köy yerinde 
sivrisinek bile şehirdekine benzemi-
yor ki. Hepsi de iri kıyım, kemikli. Bir 
soktular mı, bir ay sürerdi kaşıntım. 
Sonra evin şurasında burasında, 
olur olmaz zamanlarda karşılaştığım 
kocaman siyah örümcekler vardı ki 
zebâni görmüş gibi kaçardım onlar-
dan. En fenası da büyük teyzemin kızı 
Nurdan Ablamın korkulu rüyası olan 
kulağakaçanlardı. Bildiğimiz kırkayak 
işte. Çocuk aklımla bunlardan artık 
nasıl korktuysam, gece uyurken içime 
girmesinler diye bir kulağımı yastığa 
koyar, öbürünü de elimle kapatır öyle 
uyurdum. Kulağakaçanlar kimsenin 
kulağına kaçmadı onca zaman ama 
ben böcek görünce aklımı kaçıracak 
gibi oluyorum hâlâ. Bu fobi sanırım 
Kurşunlu’da geçen çocukluktan bir 
miras bana. 
Demiştim ya halkın esas geçimi ba-
lıktan Kurşunlu’da. Marmara zaten 
genel olarak bir balık cenneti. Hem 
Ege’den hem de Karadeniz’den alıyor 
çeşitliliğini. Ağla olsun, oltayla olsun 
balık tutar Kurşunlu halkı. Yılmaz 
Eniştem de usta bir balıkçıydı. Sabaha 
karşı ya da akşamüstü kıyıdan pek 
eli boş dönmezdi. Tadına doyum ol-
mayan zarganalar, çerezlik istavritler, 
mırmırlar… Kaşıkla tuttuğu kofana ve 
lüferlere ben yetişemedim ama ba-
bam anlatır hâlâ. Eniştem soğukkanlı 
adamdı rahmetli. O nedenle de iyi 
balıkçıydı. Soğukkanlı dediysem, öyle 
böyle değildi hani. Kanı akmaz, sanki 
damlardı damarlarında. Bir keresinde 
yine sekiz on yaşındayım. Vakit akşa-
müstü, kıyıdan balık tutuyor Yılmaz 
Eniştem. Ben de onu seyrediyorum. 
Denizin kafası bozuk biraz, çırpıntılı. 
Tam balık havası. Eniştemin hemen 
ötesinde Namık Amca (Namık Kemal 
Behramoğlu) var, o da olta başında. 
Derken Namık Amca’nın fırdöndü 
numara yapıyor ve şamandıra terk 
ediyor oltayı. “Tüh be.” diyor Namık 
Amca, “Güzel şamandıraydı, yazık 
oldu.” Beriden gelen birisi “Dur abi!” 
diyor, atlıyor suya. Gidip getirecek 
kopan şamandırayı. Kurşunlu’da 
deniz derindir. İki kulaç attı mıydı 
insan, boyunu posunu geçer. Üstelik 

açık deniz, taa İstanbul’un Siliv-
ri’sine kadar bir kaya parçası bile 
yok. Akıntısı filan belalı yani. Bizim 
şamandıra kahramanı bir görünüp 
bir kayboluyor. Derken başladı ba-
ğırmaya. Adam boğuluyor! Bizim 
enişteye baktım, gayet sakin oltasını 
çekiyor. “Çırpınma, çırpınma!” diye 
sesleniyor adama sadece. Bana dönü-
yor bir de “Çırpınmasa bir şey olmaz, 
çırpınıyor.” diyor. Sakince makarayı 
çeviriyor. Hepimizin gözü fal taşı gibi 
açılmış, adam ölüyor gözümüzün 
önünde. Neyse ki Namık Amca üs-
tüyle başıyla atladı suya o gün, adamı 
tuttu çıkardı. Oltanın şamandırası ne 
oldu, hiç bilmiyorum. 
Kalabalık sofralarımız olurdu. Büyük 
teyzemin yazlığı hep kalabalık olurdu 

zaten. Bahçeden domates, biber top-
layıp yemenin tadına doyulmazdı. Sık 
sık yaz ortası hava bozar, hatta ciddi 
ciddi soğur, yağmur boşanırdı. Bu 
zamanlar bir sürü insan eve kapanıp 
neler yapmazdık ki. Bir keresinde 
tepsi tepsi börekler açılmıştı. Dışarıda 
kıyıyı kudururcasına döven dalgaların 
sesi, ninni gibi gelirdi geceleri. Sonra 
elektrikler kesilir, şimşeklerin ışığın-
da aydınlanan denize bakardık. Sabah 
bir uyanırdık ki yaz geri dönmüş, 
deniz süt liman, hafif bir sabah rüz-
gârı sadece. Toprak taze taze kokardı. 
Önceki günden eser kalmazdı. Lava-
boda Yılmaz Eniştemin sabah tuttuğu 
balıklar, ocakta çay, Hayriye Teyzemin 
“Haydi çocuklar sofra hazır, karavana 
başına.” diye seslenişi hâlâ kulakla-
rımda. O dalgalı gecelerin sabahında 
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İstanbul’un lodosçuları gibi 
kumsala giderdim. Denizyıldız-
ları, çok değişik midyeler, kabuk-
lar vururdu kıyıya. Bir sene koca 
bir kavanoz rengârenk kabuk 
toplamıştım. Ama eve gelip ka-
pağı açınca midem ağzıma geldi. 
Midyelerden birisi kapalıymış, 
nasıl olduysa onu da koymuşum 
kavanoza. Yıkadım hepsini ama 
o koku çıkmadı bir türlü. Benim 
hazine de böylece çöpe gitti. Bir 
daha da o seneki kadar güzel 
kabuklar bulamadım.
Bir zamanlar biz kumda oy-
narken inekler otlardı yanı 
başımızda. Kumsalın tuzlu bit-
kilerini pek severlerdi. Boğaz’da 
da durum böyleydi. Şimdilerde 

her şey değişti elbette. Düzgün 
asfalt bir yol, çöp konteynırları, 
sahilde duş ve soyunma yerleri 
bile var Kurşunlu’da. Köyden 
bazıları ufak tefek işletmeler 
kurmaya başlamışlar. Pansiyon-
lar ve balık lokantaları açılmış. 
Yeni kurulan Kurşunlu Kadınlar 
Kooperatifi hemen deniz kıyı-
sında, eskiden gazino dediğimiz 
ve her kış dalgaların yıktığı yer-
de güzel temiz bir mekân yap-
mış. Gözleme, çay ne ararsanız 
var. Hafta sonları epey kalabalık 
oluyor. Kurşunlu halkı da yavaş 
yavaş köyün turizm potansiye-
lini keşfetmeye başlamış. Böl-
genin büyükşehir sınırları içine 
girmesiyle birlikte ciddi altyapı 
yatırımı aldığı ve çehresi çok 

değişmese bile (değişmesin de zaten) konforu-
nun arttığı gözle görülebiliyor. Sahiller de daha 
temiz. Kıyıya yapılan dalgakıranlar kumsalları 
genişletmiş ve bir dönem akıntıların aşındırdığı 
deniz dibi de kumlaşmış yeniden, bu da Kur-
şunlu’yu yüzmek için ideal hâle getiriyor. 
***
Bu yaz uzun bir aradan sonra yeniden gittik 
Kurşunlu’ya. Artık orada bir evimiz yok ama 
köy yerli yerinde duruyor. Hem 90 kilometre 
yol nedir ki? Yeniköy’den sonra falezli burunla-
rı geçmeye başlayıp ağaçların arasından köyü 
görünce gözlerim doluyor. Çocukluğum… İşte 
hâlâ oralarda koşturup duruyor. Hiçbir yere 
gitmemiş, beklemiş bunca yıl sonra gelmemizi. 
Köyün girişindeki büyük kumsal, barınak, işte 
köyün ilk evleri. Deniz de hani meşhur tâbirle 
çarşaf gibi, dümdüz, kıpırtı yok. Açıklarda tek 
tük küçük tekneler. Taa uzaklarda Kapı Dağ Yarı-
madası belli belirsiz seçiliyor. Yol boyunca deniz, 
yeşilliklerin arasından bir görünüp bir kaybolu-
yor. Sanki her şey bir ağızdan hoş geldin diyor 
kendi lisanıyla. 
Kurşunlu’yla özlemişiz birbirimizi. Bir an önce 
arabadan inip koşmak, denize kavuşmak geliyor 
içimden. Mesafe çok uzun olmasa da yolculuk 
yolculuktur insan yoruluyor. Hava da epeyce 
sıcak. Bırakıyorum kendimi masmavi sulara. 
Denizde epey açılmışız eşimle yüzerken. O ilk 
defa geliyor Kurşunlu’ya bense sürekli anlatı-
yorum. Nedense aklıma yunuslar geliyor. Uçsuz 
bucaksız mavilikte birden bire suyun üzerine 
atlayıveren özgür yunuslar. “Çok gördük onları 
Kurşunlu’da, keşke yeniden görsek.” diyorum. 
Sözümü bitirmemle üç yüz metre kadar ötemde 
koca bir yüzgeç görüyorum. “O da ne?” demeye 
kalmıyor irice bir yunus atlayıveriyor. Sonra bir 
daha, sonra bir daha. Anlaşılan balık peşinde. Ah 
canım Kurşunlu... Beni yıllar sonra çocukluğum-
dan öpüyor mavisi, yeşili ve bütün unutulmaz 
anılarla.
Kurşunlu Köyü / Karacabey
bin dokuz yüz bilmem kaç

Çocukluğumun Kıyılarında

çocukluğumun kıyılarında yüzüyorum bugün
gülümsemeler zamanı, başımda kavak yelleri
koskocaman bir çocukluk ardında bu köyün
geçmiş hangi ara bu kadar mâzi olmuştu ki 

balıktan dönüyor tekneler balıklar dolusu
martılar peşinde, çığlık çığlığa ekmek kavgası
masmavi umudum hep oralarda duruyor
çocukluğum hangi ara bu kadar büyümüştü ki

zaman daha hiç eskimeden altında göğün
yunmuşum ayazmanın kekik kokan suyunda
manastırın önü köpük köpük dalga dalga 
kucaklaşıp karışacak gibiyim Marmara’ya 
çocukluğumun kıyılarında yüzüyorum bugün
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Uğur Ozan Özen

Bursa’da 19. yüzyılın ikinci 
yarısında sözlü kültürden 
yazılı kültüre geçilmesinin en 
güzel sonucu kitabevlerinin 

açılmasıdır. Yaklaşık yüz yıl sonra, 
1980’li yıllarda ise “Kitapçılar Çarşısı 
Kültürü” oluşur. Bu durumun ortaya 
çıkmasında iki nedeni vardır. Birinci 
sebep; 1950’li yıllarda başlayan göç 
dalgası nedeniyle 1970’li ve 1980’li 
yıllarda lise ve ortaokulların sayısı-
nın artması, ikinci sebep ise; 1974’te 
üniversitenin açılmasıdır. 
Bursa’da kitapçıların bir araya geldiği 
üç pasaj vardır. İlki; 1982-2002 yılları 
arasında, Evkur’un olduğu yerde faa-
liyet gösteren Osmanlı Bankası Pasa-

jı’ndaki Bursa Kitapçılar Çarşısı’dır. 
İkincisi; 1986-2013 yılları arasında, 
kitapçıların ve kırtasiyecilerin bir 
araya gelmeye başladığı, birkaç yıl 
içinde yükünü alıp çarşı hüviyetini 
kazanan Burç Pasajı’dır. Adı geçen iki 
pasaj da tarihe karıştı. Geriye Sönmez 
İş Sarayı kaldı. Üçüncü zemin katta 
başlayan süreç, 1990’lı yıllarda ikinci 
zemin kata, 2000’li yıllardan sonra 
ise birinci zemin kat ve üst katlara 
doğru devam etti. Kırk yıla yaklaşan 
süreçte 100’den fazla kitabevi açıldı 
ve kapandı. Tek yazıda Sönmez İş Sa-
rayı’ndaki bütün kitapçıları anlatmak 
imkânsız. İşe üçüncü zemin kattaki 
kitapçıları anlatarak başlıyorum.  

Sönmez İş Sarayı’nın 
üçüncü zemin katındaki kitapçılar 

Tek yazıda Sönmez İş 
Sarayı’ndaki bütün kitap-
çıları anlatmak imkânsız. 

Kırk yıla yaklaşan süreçte 
100’den fazla kitabevi açıldı 
ve kapandı. İşe üçüncü ze-
min kattaki kitapçıları anla-

tarak başlıyorum.  
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 Bursa Sahaf Evi 
1980’lerin ilk yıllarında, üçüncü 
zemin katta Avrupa eşyalarının 
satıldığı dükkânlar ve plâkçılar 
vardır. İlk kitabevi 8 numaralı 
dükkânda açılan Bursa Sahaf Evi’dir. 
Sahibi Şükrü Çerezci’dir. Öğretmen 
ve eski kitapçı Haluk Türköz’den 
öğrendiğime göre, Şükrü Çerezci 
1984 yılında “Eski Kitap Alınır ve 
Satılır” el ilanlarını direklere asar. Bu 
ilanı gören Haluk Türköz kitabevine 
gider, tanışır. Şükrü Çerezci’nin asıl 
işi sobacılıktır. Emekli olduktan sonra 
kitabevi açmıştır. Av meraklısıdır. Ava 
çıktığı zaman İstanbul, Konya, İzmir’e 
gider. Kitabevine üç-dört gün uğra-
maz. O günlerde kitabevinde Haluk 
Türköz durur. Bir ara Şükrü Çerezci 
ile ortak olmak ister, ancak aksilikler 
çıkınca ortaklık gerçekleşmez. Şair 
ve kitap koleksiyoncusu Hayrettin 
Erenler ise, Şükrü Çerezci’nin 400 
sayfalık fihristinin olduğunu, fihriste 
bütün kitapların adı, yazarı, yayınevi, 
kaç sayfa olduğunu yazdığını, kitabı 
temin edince sildiğini söyledi. Şükrü 
Çerezci 1990’lı yıllarda vefat edince 
eşi Ayten Çerezci birkaç yıl daha ki-
tapçılığa devam eder. 

Metin Kitabevi
Aynı yıllarda üçüncü zemin katta Ah-
met Metin Şahin de kitabevi açar. 11 
Ocak 1935’te, Ağrı’nın Tutak ilçesinde 
doğar. Erciş Köy Enstitüsünde, Van ve 
Ankara Eğitim Fakültelerinde eğitim 
görerek öğretmen olur. 1977 yılında 
41 yaşındayken öğretmenlikten 

emekli olur. Aynı yıl Bursa’ya gelir.
1983’te, 30 numaralı dükkânda Metin 
Kitabevi’ni açarak kitapçılığa başlar. 
Kitabevi sahaf niteliği taşır. Beş sene 
sonra burayı Kültür Kitabevi’ne satar. 
18 numarada yeniden kitabevi açar. 
Kitabevini önce Nilgün İş Hanı’na,  
daha sonra İpekçilik yokuşunda Çe-
lebi Mehmet Lisesi’ne çıkarken sol 
taraftaki bir dükkâna taşır. İlâhiyat 
Fakültesi, İpekçilik’ten Fethiye köyü-
ne taşınınca, o da kitabevini taşır.  
Sönmez İş Sarayı’nda Mevlâna’nın 
yazdığı Mesnevi’yi çevirmeye başlar. 
Sabah ve akşam evinden kitabevine, 
kitabevinden evine giderken dahi 
çeviriye devam eder. Beğendiği kitap 
olursa satmayıp evine götürür. Çalışa-
nı yoktur. 2000’li yıllarda kitapçılığı 
bırakır.

 Üçüncü Zemin Kat
1980’li yıllarda Sönmez İş Sarayı’nda 
iki kitabevi varken, 1990’lı yıllarda, 
Sönmez İş Sarayı’nda kitabevi sahibi 
olan birçok kişi, öncesinde Tuz Pa-
zarı’nda pazar günleri kitap sergisi 
açarak tecrübe kazanmışlardır. Bu 
yıllarda Sönmez İş Sarayı’nın diğer 
iki pasajdan farkı ortaya çıkmıştır. 
Kullanılmış ve yeni ders kitapla-
rının satılmasıyla başlayan süreç, 
yavaş yavaş sahafların toplandığı, 
kültür kitaplarının yanı sıra; dergi, 
kartpostal, afiş ve fotoğrafların 
satıldığı bir yer olmuştur. Ulu Ca-
mi’nin yanı başında 1958 yılında 
yanan sahaflar çarşısından sonra, 
yeniden aynı hüviyeti kazanan bir 
yapı ortaya çıkmıştır.

8 numara
İlk olarak Bursa Sahaf Evi, ardından 
emekli asker Hilmi Kaya’nın sahibi 
olduğu Nilüfer Kitabevi açıldı. Hilmi 
Kaya 1991 yılında kitapçılığa başlar. 
Üçüncü zemin katta birkaç yer değiş-

tirir. Üst kata taşınınca, 18 numara-
daki Ramazan Kaya’nın sahibi olduğu 
Emre Kitabevi buraya taşınır. 
8 numarada 2014 yılında Altın Kita-
bevi, 2016 yılında Serdar Cömert’in 
sahibi olduğu Afrika Sahaf açılır. Ser-
dar Cömert 1983 yılında Tunceli’de 
doğar. Ailesi Bursa’ya göç ettiği için, 
ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Bursa’da 
okur. Trakya Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun olur. 
Ardından Osmangazi Üniversitesinde 
aynı alanda yüksek lisans yapar. Bir 
süre dershanede ve devlet okulların-
da çalışır. Bursa’da yayımlanan Eliz 
Edebiyat ve Onaltıkırkbeş dergilerin-
de şiirleri yayımlanır.

7 numara 
Önceden burada hazır giyim mağa-
zası vardı. O yıllardan kalan raflar ve 
giyinme kabini hâlâ duruyor. 1993 
yılının Ağustos ayında Hasan Kara-
yiğit, Diyalog Kitabevi’ni açar.1 1971 
yılında Bursa’da doğan Erdal Altıntaş 
önce üç ay alt geçitte bir kitabevinde, 
ardından bir sene Diyalog Kitabevi’n-
de çalışır. 
Erdal Altıntaş, 1996 yılında, 29 nu-
marada Altın Kitabevi’ni açar. Burası 
daha önce Burçin adında kadın bir 
ressamın atölyesiydi. İki sene sonra, 
1998 yılında, kitabevini 7 numaraya 
taşır. 2014 yılında 8 numaralı dükkâ-
nı satın alır. 2016 yılının Kasım ayın-

Ahmet Metin Şahin

Kültür Kitabevi

Altın Kitabevi, 7 numara

Afrika Kitabevi
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da, 8 numaradaki kitabevini Serdar 
Cömert’e devredip, 7 numaralı dük-
kânı boşaltır. Kitapçılığı bıraktıktan 
sonra İHH’da çalışmaya başlar.  
Kesin olarak tespit edemediğim bir 
yıl, İsmail Gündüz burada Düşünce 
Kitabevi’ni açar. 

6 numara 
Uzun yıllar boyunca faaliyet gösteren 
akvaryumcu kapanınca, 2013 yılında 
Sezgin Kılıçaslan, Dürdane Sahaf’ı 
açar, aynı yıl içinde kapatır. 
Daha önce Nilgün İşhanı’nda kita-
bevi açan, kitabevini kapatınca bir 
süre internetten kitap satan Levent 
Özsimitçi, 2014 yılında burada Kült 
Kitabevi’ni açar. Açıldığı güne tanı-
ğım. Kiremitleri üst üste koyup raf 
yapması, diğer kitapçılardan farklı 
olduğunun göstergesidir. 2017 yılın-
da 5 numarayı kiralar, aradaki duvarı 
yıkarak iki dükkânı birleştirir. Kitabın 
yanı sıra, plak ve kaset satmaktadır.

4-5 numara 
1970 yılında Muş’ta doğan, on yıl 
boyunca Tuz Pazarı civarında pa-
zar günleri kitap sergisi açan Sami 
Kaynar, 1999 yılında burada dükkân 
kiralayarak Eser Kitabevi adıyla faa-
liyet göstermeye başlar. Daha sonra 
ikinci zemin katta bir şubesi açılır. 
Kitabevi’nde; kültür kitapları, ders 

kitapları, Osmanlı Türkçesi, Arapça 
ve Farsça olmak üzere birçok kaynak 
kitap bulunur. 2011 yılında koridorun 
diğer tarafında kalan 16/a ve sonra-
sında 16/b’ye taşınır. Aradaki duvarı 
yıkarak iki dükkânı birleştirir. 2016 
yılının yaz mevsiminde 13 numarayı 
satın alarak, taşınma sürecini niha-
yete erdirdi.2 İkinci ve üçüncü zemin 
katta kitapçılığa devam etmektedir.  

3 numara   
Savaş Bey’in sahibi olduğu Barış Kita-
bevi vardı. 

12 numara 
Uzun yıllar boyunca Haşet Kitabe-
vi’nde çalışan, Tuz Pazarı civarında 
pazar günleri kitap sergisi de açan 
Seracettin Ala’nın sahibi olduğu Bur-
sa Teknik Kitabevi’nde, diğer kitabev-
lerinden farklı olarak mühendislik, 
mimarlık ve tıp alanında kitaplar 
satılmaktadır.

9 numara
 Fahrettin Hoca’nın sahibi olduğu 
Özge Kitabevi açılır. 1990’lı yıllarda 
Bursa Kitapçılar Çarşısı’nda faaliyet 
gösteren Seriyye Kitabevi’nin Sön-
mez İş Sarayı’ndaki şubelerini Niyazi 
Aydın işletir.  Bir ara 9-17-59-104 
numaralarda olmak üzere dört kita-
bevi olur. Adil Can Bey, 2000 yılında, 
9 numaralı kitabevini devralarak Kar-
yağmaz Kitabevi’ni açar. 
Adil Can Bey Balıkesir’de doğar. 
1983-1987 yılları arasında Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 
eğitim görür. Din Kültürü öğretmeni 
olarak Sivas’ta beş sene çalışır. 1993 
yılında tek tercih olarak Bursa’ya 
tayin edilmek ister. Ancak memleketi 
Balıkesir olduğu için, ilk tercihi Balı-
kesir, ikinci tercihi Bursa olur. Tayini 
Bursa’ya çıkar. 2005 yılında Karyağ-
maz Kitabevi adını verir. Sabahları 
okula gidip öğleden sonra kitabevine 

gelir. 2008 yılında ders saatleri deği-
şince mecburen kitabevini kapatır.

10 numara
İlhan Bey’in kitabevi vardı. Daha 
sonra Eser Kitabevi’nin deposu oldu.

16a ve 16b numaralar
16a numaralı dükkân 1980’li yıllarda 
bilgisayarcıydı. Daha sonra bir süre 
depo olarak kullanıldı. Şimdi boş 
duruyor. Burada 1 Ocak 1990’da Ke-
mal Adlığ’ın sahibi olduğu Yeni Dünya 
Yabancı Yayın Merkezi açılmıştır. 
Kemal Adlığ, 1965 yılında Bursa’da 
doğar. Sırameşeler’deki Ziya Gökalp 
İlkokulunda, Cumhuriyet Lisesinin 
ortaokul kısmında okuduktan sonra, 
1982 yılında Demirtaş Endüstri Mes-
lek Lisesi Elektronik Bölümünden 
mezun olur. Sonrasında birkaç yıl 
fabrikalarda çalışır.
Her konuda katalog toplamaya ortao-
kulda başlar, lisede devam eder. Top-
ladığı katalogları 1982-1990 yılları 
arasında Tuz Pazarı’nda pazar günle-
ri açılan kitap sergisinde satar. Yeri; 
Tarihî Belediye binasından aşağıya 
Tuz Pazarı’nın olduğu alana gelince 
sağ tarafta Kolonyacı’nın yan tarafıdır. 
Kitabevi’nde yabancı dergilerin eski 
sayılarını -kullanılmış değil-, videoka-
setleri, dergilerin içinden çıkan pos-
terleri, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında 
ise ders kitabı satar. 2001 yılındaki 
ekonomik krizinden etkilenince 2005 
yılında kitabevini kapatmak zorunda 
kalır.3  
16b’de ise, ilk olarak adını öğreneme-
diğim bir öğretmen kitabevi açmıştır. 
Sonrasında Ali Yıldız, Yıldız Kitabe-
vi’ni açar. Bu kitabevi ikinci kata ta-
şınınca, Tuz Pazarı’nda pazar günleri 
kitap sergisi açan Süleyman Kaymaz, 
2000 yılının Şubat ayında Nehir Kita-
bevi’ni açar. Üç yıl sonra adını Öykü 

Levent Özsimitçi

Süleyman KaymazKemal Adlığ Eser Kitabevi
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Kitabevi olarak değiştirir. Bir ara 19 
numaralı dükkâna geçer. Kısa süre 
sonra kitabevini Altıparmak’a taşır.4 
Yerine 2019 yılında vefat eden Gün-
gör Şahin, Baybars Kitabevi’ni açar. 
2011-2016 yılları arasında burada 
Eser Kitabevi faaliyet göstermiştir.

17 numara 
Niyazi Aydın, Seriyye Kitabevi’ni açar. 
Kitabevi taşındıktan sonra Mahir Bey 
dükkânı kiralayıp test kitabı satar. 
Günümüzde emlakçı (A&F Gayrimen-
kul) vardır.

18 numara 
Ahmet Metin Şahin, Metin Kitabevi’ni 
açar. Sonra Sıla Kıtabevi olur. Ardın-
dan Mithat Bey kitabevi açar. Bir ara 
sahibinin adını tespit edemediğim 
Karagöz Kitabevi açılır. Atlantis Kita-
bevi’nin sahibi Yakup Bey devralır. 

19 numara 
Süleyman Kaymaz, Öykü Kitabevi’ni 
16b’den buraya taşır. Özhan Bey dük-
kânı satın alıp plakçı yapınca, Sönmez 
İş Sarayı’ndan çıkarak Altıparmak’a 
taşınır. 19 numaradaki plâkçı kapa-
nınca akvaryumcu açılır. Sonrasında o 
da kapanır.

 25 numara 
Uzun yıllar boyunca Tuz Pazarı civa-
rında pazar günleri kitap satan Eyüp 
Sabri Yaraşan, 1994 yılının Mart 
ayında, 25 numaralı dükkânda Ferah 
Kitabevi’ni açar. Bir zaman sonra 
kitabevinin yeri ve adı değişir. Yeni 
yeri arka tarafta koridorun köşesidir. 
Yeni adı Çatı Arası Kitabevi olur. 1999 
yılında kitapçıların işleri bozulmaya 
başlar. 2001 ekonomik krizinden 
sonra, devletin ders kitaplarını ver-
mesinin sonucu olarak 2003 yılında 
kitabevini kapatır. Sonrasında Eşref 
Kaya’nın sahibi olduğu Uzay Kitabevi 
açılır. Ardından ressam Nevzat Bey, 

resim atölyesi hâline getirdi.
26 numara 
Sefer Acet, 1994 yılında Doruk Kita-
bevi’ni açar, sonrasında 19 numaraya 
taşınır. 
33 numara 
Dilaver Bey’in kitabevi vardı.
30 numara 
İlk olarak Mecit Bilgin, ardından 
Ahmet Metin Şahin’in oğlu kitabevi 
açmıştır. 

31 numara 
İlk olarak Erdem Katırcıoğlu’nun 
sahibi olduğu Ali Baba Kitabevi açılır. 
Erdem Katırcıoğlu, 8 Kasım 1934’te 
Kayseri’de doğar. İlkokulu Kayseri’de, 
ortaokul ve liseyi Ankara’da okur. 
1961 yılında Marmara Üniversitesi 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’n-
den mezun olur. Aynı yıl askere gider. 
Bir yıl İstanbul’da Davutpaşa Kışla-
sı’nda yedek subay olarak askerliğini 
yapar.
1962 ile 1964 yılları arasında Alman 
firmasında muhasebe şefi olarak bir 
buçuk sene çalışır. 1964 yılında bü-
tün Türkiye’ye hizmet veren Deniz 
Nakliyat Şirketi’nde Tazminat Şefi 
olarak çalışmaya başlar. 1969 yılında 
Bağdat’a gider. Bahattin Gözen fir-
masında, İdari İşler Müdürü olarak 
1974 yılına kadar çalışır. Aynı yıl 
Bağdat’tan Libya’ya gider. 1978 yılına 
kadar ev inşa eden Birleşik Tahattüt 
Konsorsiyumu İdari İşler Müdürü 
olarak çalışır. 1978 yılında Türkiye’ye 
döner ve emekli olur. Emekli olduk-
tan sonra 10 kitap çevirir, 9 kitap 
yazar.
Erdem Katırcıoğlu’nun eşi Bulgaris-
tan Razgrad’tan Türkiye’ye göç etmiş-
tir. Bursa’da Bulgaristan göçmenleri 
diğer şehirlere göre çoğunlukta ol-
duğu için eşiyle birlikte 1987 yılında 

Bursa’ya yerleşir.  
1990 yılının yaz aylarında Sönmez 
İş Sarayı’nda Ali Baba Kitabevi’ni 
üçüncü zemin katta açar. Babasının 
adı Ali olduğu için kitabevinin de 
adını Ali Baba koyar. 2000’li yıllarda 
ikinci zemin kattaki 58 numaralı 
dükkâna geçer. Kitabevinde ağırlıklı 
olarak roman, öykü kitapları satılır. 
2018 yılının Şubat ayına gelindiğinde 
kitabevini kapatır. 
31 numarada kesin olarak tespit 
edemediğim bir yıl, Kaynak Yayınları 
açılır; şimdi boş duruyor.

29 numara 
Ressam Burçin’in atölyesi vardı. Erdal 
Altıntaş burayı kiralayıp Altın Kita-
bevi’ni açtı. Günümüzde Mem-Het 
Kitabevi burada faaliyetine devam 
etmektedir.

22 numara 
Biblos Kitabevi vardı.

23 numara  
Ali-Engin Suvar kardeşlerin açtığı 
Çağlayan Kitabevi vardı. Kitabevi ka-
pandıktan sonra 2013 yılında Alper 
Gazi’nin sahibi olduğu Gazi Kitabevi 
açılır. 2018 yılında burayı depo hâline 
getirerek, ikinci zemin katta 66 nu-
maraya taşındı.

24 numara 
Avukat Emin Bey’in ofisi vardı. Emin 
Bey vefat edince Çağlayan Kitabe-
vi’nin sahipleri burayı kiralayıp, iki 
yerde birden faaliyet gösterir. Çağla-
yan Kitabevi kapanınca yerine Hakkı 
Öztürk’ün sahibi olduğu Plak Evi açı-
lır. Plak Evi kapanınca, 2014 yılında 
İbrahim Bayırhan’ın sahibi olduğu 
Platon Plakevi ve Kitabevi açılır. As-
lında kitabevini Plakton adıyla açma-
yı plânlar. Vazgeçip Platon adını verir.
İbrahim Bayırhan 1971 yılında 

Eyüp Sabri Yaraşan

Mem-Het KitabeviDoruk Kitabevi
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Urfa’da doğar. İlkokul dördüncü 
beşinci sınıftan itibaren kitap okur 
ve biriktirir. 1990’lı yılların sonunda 
Urfa’da kaset satar. Aynı yıllarda 
cd’ler piyasa çıkınca işleri bozulur 
ve dükkânı kapatmak zorunda kalır. 
Altı bin kaseti depoya koyar. 2010’lu 
yıllarda plaka ve kasete yeniden ilgi 
başlayınca deposundaki kasetleri ve 
kendi kitaplarını satmak için kitabevi 
açar. Kitabın, kasetin, plakın yanı sıra 
fotoğraf, kartpostal, dergi, film afişi 
ve poster de satmaktadır. 

18 numara 
Mustafa Bey, Emre Kitabevi’ni açmış-

tır. Ardından Ramazan Bey devralır. 
1998 yılında Orhan Ay, Ay Kitabevini 
açar. 

19 numara  
Cengiz Bey’in sahibi olduğu Kent 
Kitabevi vardı. Daha sonra kitabevini 
21 numaraya taşıdı. Uzun yıllardır, 19 
numarada Sefer Acet’in sahibi olduğu 
Doruk Kitabevi’nde faaliyet gösteri-
yor.

14 numara 
Hasan Boyacı, 1992 yılında Furkan 
Kitabevi’ni burada açtıktan bir yıl 
sonra, ikinci el ders kitabı satmaya 
başlar. 2002 yılına kadar kitapçılığa 
devam eder. Kansere yakalanınca 
kitapçılığı bırakmak zorunda kalır.5 
Ardından Mahmut Bey adını tespit 

edemediğim kitabevini, sonrasında 
Ramazan Bey Gökyüzü Kitabevi’ni 
açar. Ardından Paradigma Kitabevi 
açılınca aradaki duvar yıkılıp 13 ve 
14 numaralar birleştirilir. Rahim Kılıç 
13 numarada Sıla Kitabevi’ni açınca 
araya duvar örülür. Mecit Bilgin, 2008 
yılında aynı yerde Asa Kitabevi’ni 
açar. 
Mecit Bilgin kitapçılığa 1973 yılında 
Tuz Pazarı civarında pazar günleri 
açılan kitap sergisiyle başlar. Asa 
Kitabevi’ni, Sönmez İş Sarayı’nın 3. 
zemin katındaki 30 numaralı dük-
kânda, 3 Ağustos 1991’de açar. Yeri 
bugün üçüncü zemin katın arka 

Hasan Boyacı

İbrahim Bayırhan

Mecit Bilgin ve Naci Zeyrek, Asa Kitabevi (Fotoğraf: Mutlu Çağrı Dalgıç)

Asa Kitabevi 3. dükkânda.  
Mecit Bilgin ve Avukat Mustafa Yağcı
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tarafında, günümüzde depo olarak 
kullanılan koridordadır. 1992 yılının 
Ocak ayında kitabevinin yerini 
değiştirir. Karşıdaki 25 numaralı 
dükkâna geçer. 4 bin mark (50 bin 
lira) hava parası öder. Arka tarafta 
bir dükkân 100 bin liraya satılır. Bir 
an satın almayı düşünür. Ön tarafta 
olmak istediği için vazgeçer. 1994 
yılında kitabevinin yerini bir kere 
daha değiştirir. Bu sefer arka taraftan 
ön tarafa, 20 numaralı dükkâna 
geçer. 2008 yılındaysa 13 numaralı 
dördüncü dükkâna taşınır. 1996 yı-
lından itibaren kitap yayımlar. 2016 
yılı itibariyle 55 kitaba ulaşır ki Bursa 
ölçeğinde önemli bir sayıdır. 20 Mayıs 
2016’da kitabevini kapatır. Kitapçılığa 
internetten devam eder.6 

Mecit Bilgin’den sonra burayı Hazan 
Kitabevi kiralar. Aradaki duvar yeni-
den yıkılır. Birkaç ay sonra, ağustos 
ayında, Sami Kaynar, 13 numarayı 
satın alır. 16a ve 16b’deki Eser Kita-
bevi’ni buraya taşır.

Kafe 
Üçüncü zemin katın tam ortasında 
kafe vardı. 2008 yılında kapalı 
alanlarda sigara yasağı başlayana 
kadar faaldir. Yasak nedeniyle insan-
ların ayağı kesilir. Kitabevlerinden 
elde edilen gelir yetmeyince bir süre 
sonra kapanır. Kafeyi işletenlerin 
sadece birinin soyadını tespit ede-
bildim. Kafeyi işletenler: İbrahim 
Öztürk, Ahmet Bey, Selahattin Bey, 
Murat Bey, Metin Bey, Emin Bey, Ab-
durrahman Bey.

Son söz 
Sönmez İş Sarayı’nın üçüncü zemin 
katında faaliyet gösteren kitapçıları 
olumsuz etkileyen sebepleri şöyle 
sayabilirim: Bir; Millî Eğitim Ba-
kanlığının 2003 yılında ilköğretim 
okullarına, 2005 sonrasında liselere 
ders kitaplarını ücretsiz vermesi, iki; 

2008 yılından itibaren kapalı alan-
larda sigara yasağının uygulanmaya 
başlaması, üç; aynı yıllarda inter-
netin yaygınlaşması. Üçüncü zemin 
kattaki kitapçılar günümüzde iki elin 
parmakları kadar kaldılar. Onları da 
eski müşterileri ve internetten kitap 
satışı ayakta tutuyor. Kaç yıl daha 
böyle gider belli değil.
Not: Hayrettin Erenler ve Mecit Bil-
gin ile 6 Ağustos 2016’da Ihlamur 
Çay Bahçesi’nde, Mecit Bilgin ile 3 
Eylül 2016’da Özlem Çay Bahçesi’n-
de ve 30 Eylül 2016’da Kayhan’daki 
Dostlar Çay Evinde, Haluk Türköz 
ile 6 Aralık 2016’da evinde, Erdal 
Altıntaş ile 23 Ağustos 2016’da Al-
tın Kitabevi’nde, Kemal Adlığ ile 23 
Aralık 2016’da Özlem Çay Ocağı’nda, 
Adil Can Bey ile 18 Ocak-24 Şubat 
2017’de Tahtakale’deki İpekçi Akarsu 
İş Hanı’nda, Eyüp Sabri Yaraşan ile 31 
Ocak 2017’de Mehmet Zahid Kotku 
Cami’nin kahvehanesinde, Erdem 
Katırcıoğlu ile 2 Mart 2017’de Ali 
Baba Kitabevi’nde, Sami Kaynar ile 9 
Mart-20 Mayıs-24 Haziran 2017, 14 
Mart 2018, 25 Nisan 2019’da Eser 
Kitabevi’nde, Ahmet Metin Şahin ile 
31 Mayıs 2018’de Yeşil Hünkâr Çay 
Bahçesi’nde, İbrahim Bayırhan ile 26 
Nisan 2018’de Platon Plakevi ve Kita-
bevi’nde, Serdar Cömert ile 18 Mayıs 
2019’da Afrika Sahaf’ta, Sezgin Kılı-
çaslan ile 31 Mayıs 2019’da telefonda 
görüştüm. 9 Ağustos 2016’da ve 11 
Mayıs 2019’da iki kere üçüncü zemin 
katın fotoğrafını çektim.

Dipnotlar:
1 Hasan Karayiğit’in hayatıyla ilgili 
bilgi için bkz. “Bursa Kitapçılar Çar-
şısı 1”, Prusa Şehrengiz, (Eylül 2018), 
Sayı: 102 ve “Bursa Kitapçılar Çarşısı 
2”, (Ekim 2018), Sayı: 103.
2 Sami Kaynar’ın hayatıyla ilgili daha 
fazla bilgi için bkz. “Tuz Pazarı’ndaki 
Kitapçılar”, Bursa Günlüğü, (Aralık 
2018), Sayı: 4.
3 Hayatıyla ilgili daha fazla bilgi için 
bkz. “Tuz Pazarı’ndaki Kitapçılar”, 
Bursa Günlüğü, (Aralık 2018), Sayı: 4.
4 Süleyman Kaymaz’ın hayatıyla 
ilgili bilgi için bkz. “Tuz Pazarı’ndaki 
Kitapçılar”, Bursa Günlüğü, (Aralık 
2018), Sayı: 4.
5 Hasan Boyacı’nın hayatıyla ilgili 
daha fazla bilgi için bkz. “Bir Kitapçı-
nın Portresi”, Prusa Şehrengiz, (Kasım 
2016), Sayı: 80.
6 Mecit Bilgin’in hayatıyla ilgili daha 
fazla bilgi için bkz. “Sönmez İş Sara-
yı’nın Ruhu Gitti”, Prusa Şehrengiz, 
(Haziran-Temmuz 2016), Sayı: 75-76. 

Serdar Cömert

Asa ve Baybars Kitabevi'nin ortak 
yayımladığı boyama kitabı

Sami Kaynar, Eser Kitabevi,  
Asa Kitabevi'nin yerinde
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Prof. Dr. Osman Çetin

Durak kalabalıktı. Beklenen 
otobüs bir türlü gelmiyordu. 
Artık yazıları daha az 
seçen gözlerim sonunda 

beni evime taşıyacak belediye 
otobüsünün gelmekte olduğunu 
fark etti. Yolcular, aceleciliğin yol 
açtığı itiş kakış içinde otobüs durur 
durmaz indiler. Yeni yolcular da 
bir koltuk kapma, uzun sürecek 
semt yolculuğunu bir yere oturarak 
tamamlama telaşı ile binmeye 
başladılar. Ben de aynı telaşı 
yaşıyordum. Ancak bilinmez bir 
sebeple uzun süredir beklediğim 
otobüse binmekten vazgeçtim ve bir 
kenara çekildim. 

Bir süre öylece kalakaldım. Sonra 
belli belirsiz bir istekle yürümeye 
başladım. Alt geçitten yolun 
karşısına geçtim. Koza Han’ına, 
sağımdaki Orhan Camii’ne, 
solumdaki Ulucami’ye baktım. 
Ulucami’nin avlusundan geçerken, 
sanki ilk defa görüyormuşum gibi, 
mü’minleri kuzey kapısından camiye 
ulaştıran merdiven basamaklarının 
yüksekliği dikkatimi çekti. Sonra 
nedendir bilmiyorum, geri dönüp 
üst kapıdan Emir Hanı’na girdim. 
Banisi olan Orhan Gazi’yi hayâlimde 
canlandırmaya çalıştım. Sağ revakta 
yürürken aniden sultan karşıma 
çıkacak gibi bir duyguya kapıldım. 

Doğan Bey’in feryâdı

“Doğan Bey, Yıldırım’ın 
maiyetinde birçok 

muharebelerde bulunarak 
şecaat ve besaleti ve 

sebat-ı kahramânânesi ile 
temeyyüz eylemiş en cesur 

komutanlarındandı…” 
Kâmil Kepecioğlu
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Yavaş yavaş alt kata indim ve bir süre 
avluda oturdum. Bir bardak çay içip 
içmemek arasındaki tereddüdüm 
uzun sürünce kalktım, Kapalı 
Çarşı’yı geçerek Sultan Yıldırım 
Bayezid’e hürmeten Bedesten’e 
uğradım. İvaz Paşa Camii’nin yanına 
geldiğimde düşüncemin bir saat 
rakkası gibi tarihte dolaştığını; 
Orhan Gazi’yi, Hüdavendigâr’ı, 
Yıldırım’ı, Çelebi Mehmed’i, II. 
Murad’ı ve bütün bu sultanların 
vezirlerini, devlet adamlarını, 
komutanlarını, sadık dostlarını 
düşünmeye başladığımı fark ettim. 
Ayaklarım beni aşağıya doğru 
sürüklüyordu. Osmangazi Caddesi’ni 
geçtim. Yolumun üzerindeki Pars 
Bey türbesine geldiğimde durdum. 
Türbe Şehreküstü Camii haziresinde 
yer alıyor. “Şehreküstü”, pek çok 
Anadolu şehrinde rastladığımız bir 
mahalle adıdır. Bursa’da fetihten 
sonra ilk kurulan mahallelerden 
biri de “Şehreküstü” mahallesidir. 
Kalenin dışarısında yapıldığı için bu 
isim verilmiştir.
Aslında “pars” hepimizin bildiği 
bir hayvan adıdır. Ancak Osmanlı 
saraylarında yapılan temizlik 
işlerine de “pars” derlerdi. “Sarayda 
bugün pars var” demek, “sarayda 
temizlik var” anlamına geliyordu. 
Vaktiyle Topkapı Sarayı’ndaki 
Hırka-i Saadet’in bulunduğu odanın 
tozlarını süpürge ile alırlardı ki buna 
“süpürge parsı”, sabah nöbetçileri de 
çinileri ve pencereleri yaş süngerle 
silerlerdi ki, buna da “pars” derlerdi.1 
Ulucami ve Kapalıçarşı’yı Şehreküstü 
Meydanı’na bağlayan cadde 
Bursalıların öteden beri en çok 
kullandıkları yoldur. Ama acaba 
Şehreküstü Camii haziresindeki 
bu türbede kimin yattığını kaçımız 
merak ettik? Gelip-geçiyor, bakıyor 
ama görmüyoruz. Şimdi tam zamanı, 
Kâmil Kepecioğlu’nu dinleyelim ve 
Pars Bey’in kim olduğunu öğrenelim: 
“Pars Bey, II. Murad devri devlet 
adamlarından Abdullah oğlu 
Bedreddin Mahmud Bey’in şöhretidir. 
Vakfiyesinde bu zat hakkında, 
“Emiru’l-a’zam ve kadru’l-muazzam” 
tabirinin kullanılmasından kendisinin 
büyük bir âmir ve kıymeti yüksek 
bir şahsiyet olduğu anlaşılıyor. 
Osmanlı saraylarında yapılan 
temizlik işlerine “pars” denildiği 
düşünülürse, Bedreddin Mahmud 

Bey’in sarayın temizlik işleri 
sorumlusu olduğu kabul edilebilir. 
Çok hayret verici bir durum da bazı 
belgelerde kendisinden, bey sıfatı 
başa getirilerek, “Bey Pars” diye 
söz edilmesidir. Yine de Bedreddin 
Mahmud’un “sarayın temizlik işleri 
âmiri” olduğu anlaşılıyor. 

Şehreküstü Mahallesi’ndeki camiyi 
Bedreddin Pars Bey yaptırmıştır. 
Yanında bir de zaviyesi vardı ki bu 
zaviye sonradan tekkeye çevrildi. 
Bu zaviyeye “Yakup Bey Zaviyesi” de 
denilmiştir. Yakup Bey, Pars Bey’in 
oğludur. Cami yanında Şehreküstü 
Mezarlığı bulunuyordu. Yol yapımı 
gerekçesiyle 1904’de mezarlığın bir 
kısmı kaldırıldı. Birçok âlim, tarihçi 
ve şairin gömüldüğü bu mezarlık 
bugün artık tamamen yok olmuştur. 
Şehreküstü Camii çevresindeki 
serviler bu kabristanın günümüzdeki 
şahitleridir. 

Caminin kıble tarafında Bedreddin 
Pars Bey ile oğlu Yakub Bey’in medfun 
bulundukları bir türbe vardır. Eski 
devirlerde kadınlar muradlarına 
ermek için her cumartesi günü, 
gün doğarken bu türbeye gider, 
mevlit okur, kabrin sandukasına iç 
çamaşırları, yemeni vs. örter, bir 
hafta sonra gidip alırlardı.”2 

1801 yangınında cami ve tekke 
yanmış, Pars Bey’in soyundan gelen 
Ahmed Baba Efendi tekkeyi Atatürk 
Caddesi’ndeki postane ve İş Bankası 
karşısında yaptırmış, cami yerinde 
bırakılmıştı. Ahşap olan bu cami, 
1984 yılında yıkıldı ve kubbeli 

olarak yeniden inşa edilerek 1988 
yılında ibadete açıldı. Minaresi 
eskidir. Türbe de 1994’den sonra 
yıkılarak yeniden yapılmıştır.3

Bedreddin Pars Bey hayırsever bir 
adamdı. Cami, zaviye, mezarlık hatta 
mahalle evlerinin arsası dâhil olmak 
üzere buradan Bursa Hisarı’na kadar 
uzanan geniş bir alan onun vakfıydı. 
Bugün Zafer Çarşısı karşısında 
kalıntıları bulunan Rum kilisesi 
arsası da Pars Bey Vakfı’na aitti. 
Daha önce adı Kozca olan Gemlik’e 
bağlı Umurbey Köyü ile Kirmastı 
(Mustafakemalpaşa)’ya bağlı 
Mazder Köyü de Pars Bey’in vakıfları 
arasındaydı. Bedreddin Pars Bey’in 
oğlu ve torunlarının da dedeleri 
gibi hayırsever insanlar oldukları 
günümüze gelen vakfiyelerinden 
anlaşılıyor. 
*****
Pars Bey türbesinden ayrılıp Haşim 
İşcan Caddesi’ne inince Sülûki 
Camii’ni ve Yıldırım’ın fedakâr 
ve cesur komutanı Doğan Bey’i 
hatırladım. Bundan on beş yıl kadar 
önce, dostlarımla birlikte Niğbolu 
muhafız ve kahramanlarından 
Doğan Bey’in kabrini ziyaret etmek 
istemiştik. Mezarının, Bursa’da 
yaptırdığı caminin yanında olduğunu 
bilmekle beraber artık ortada 
cami falan kalmamıştı. “Doğan 
Bey’in kabri, Sülûki Camii’nin 
yaklaşık yüz metre kuzeyinde, bir 
evin avlusundadır” dediler. Sülûki 
Camii, Fomara Meydanı’nda, Haşim 
İşcan Caddesi ile Fevzi Çakmak 

Doğan Bey'in Mezarı, 1996
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Caddesi’nin birleştiği köşede, 
Kervansaray Oteli’nin tam karşısında 
idi. Mahallenin muhtarını bulduk, 
sebeb-i ziyaretimizi anlattık ve 
Doğan Bey’in mezarını ziyaret 
etmek, Fatiha okumak istediğimizi 
söyledik. Mahalle muhtarlığı 
bakımından o günlerin öncelikli 
meselesi, Yıldırım istikametinden 
gelirken Fomara Meydanı’na 
giriş noktasında yolun sağ 
şeridini tamamen kapatan Sülûki 
Camii’nin yerinden taşınması idi. 
Cami ibadete kapatılmış, ancak 
bir türlü yıkılamamıştı. Muhtar, 
bizi önce camiye götürdü. İyice 
küçülmüş ve neredeyse yok olmak 
üzere olan cami haziresinde 
yerlerinden alınmış, sahiplerinden 
uzaklaştırılmış, birbirine karışmış 
erkek veya kadın mezar şahidelerini 
ve birkaç mezarı gösterdi. Sonra 
camiye girdik. Sıvaları dökülmüş, 
duvarlarında çatlaklar oluşmuştu. 
Caminin içinde mahallenin haylaz 
gençlerinin yaramazlık izleri göze 
çarpıyordu. 
Daha sonra aşağıya doğru seksen-
yüz metre kadar yürüdük. Muhtar, 
kerpiç duvarların arasına sıkışmış, 

söveleri çürümüş; yağmurda-karda 
ıslanarak, soğukta-sıcakta kuruyarak 
iyice yıpranmış; yaşlı, zayıf ve 
çökmüş bir insanın ellerindeki 
kabarık damarlar gibi damarlı, bir 
zamanlar boyalı olduğu anlaşılan 
çam tahtasından yapılma bir kapının 
zilini çaldı. Kapı gibi yaşlı, insanda 
tarihten çıkıp geliyormuş hissini 
uyandıran temiz yüzlü, yüzüne 
bir görevi ifa etmenin ve tatmine 
ulaşmanın ağır vakarı sinmiş bir 
kadın açtı. Muhtar: “Bu beyler, 
‘türbeyi’ ziyarete gelmişler” dedi. 
Doğan Bey’in ‘türbedarı’ olduğunu 
anladığımız kadın kenara çekildi 
ve bize yol verdi. Kapıdan girince 
sağa döndük. Düzgün olmayan 
bir avlu! Çevresinde müstakil 
evler mi, iç içe odalar mı oldukları 
belli olmayan mekânlar! Avlunun 
ortasında yeşile boyanmış, yerden 
tahminen 50-60 cm yüksekliğinde 
bir mezar! Mezarın ayakucunda 
yine yeşile boyanmış bir saksı, 
başucunda da kırık dökük çatının 
ortasından kendisine yol bulmaya 
ve yükselmeye çalışan taze bir servi! 
Bir zamanlar burada bir cami ve 
hazire bulunduğunu bilmeyen bir 
kişinin bu mekânın ne ifade ettiğini 

ve ne olduğunu tahmin etmesi 
çok zor. Zamanla cami ve hazire 
yok olmuş, yerlerine birbirinin 
içinde kaybolmuş evler yapılmış. 
Mezarın yeşil boyası gösteriyor ki 
Bursalılar Doğan Bey’i ‘Bursa’yı 
koruyan manevi erler’ zümresine 
dâhil etmişler ve ziyaretleri ile onu 
altı asır yaşatmayı başarmışlar. Belli 
ki Doğan Bey’in mezarını koruyan 
ve bugünlere getiren şey, ona lâyık 
görülen işte bu ‘evliya’ sıfatı imiş!
*****
Peki, evliya çehresi ile Bursalıların 
gönlünde taht kuran Doğan Bey 
kimdi? Onu, bu makama yükselten 
hizmeti neydi? 
Rivayet ederler ki, Muhammed 
Mustafa’nın hicretinden 789, İsa 
Nebi’nin tevellüdünden de 1396 
sene geçmişti ki Sultan Yıldırım 
Bayezid, İstanbul’u fetih ve 
teshir etmeyi kurdu. Buna sebep 
Beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa’nın: 
“Hey Sultanım! Bu İstanbul’un 
üzerine düşmemiz bize vaciptir. 
İstanbul’un bu tekfuru gayet müfsid 
bir kâfirdir. Onu oradan çıkarmamız 
gerekir. İslam vilayetleri arasında 

Doğan Bey'in Mezarı ve arkada yeni Sülûkî Camii
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bu kâfir neyler? Alaşehir gibi bu 
mel’unu da kolaylıkla fethetmemiz 
ümid olunur”4 demesi idi. Yıldırım, 
bahadırları ile İstanbul’u almak için 
büyük gayretler göstermişti. Lakin o 
devirde top azdı. İstanbul surları ise 
kavi, aşması-geçmesi zor, alınması 
güçtü. Tek çare halkını açlıktan 
bunaltmaktı. 
Sultanın bu tedbirini Frenkler 
öğrendiler. Macar kralı Sigismund’un 
önderliğinde İngiliz, Fransız, İtalyan, 
Macar, Ulah, Boşnak, Bohemyalı, 
Polonyalı vs. milletlerden meydana 
gelen 130.000 kişilik bir haçlı 
ordusu yola çıktı. Avrupa’nın en 
muktedir komutan ve amirallerinin 
idaresinde gelip Niğbolu Kalesi’ni 
muhasara etti. 
Yine rivayet ederler ki, I. Sultan 
Murad ümerasından yiğit, yarar bir 
er vardı. Adına ‘Pazarlı Doğan Bey’ 
derlerdi. ‘Yaralı Doğan’5 diyenler de 
olurdu.6 Sultanın emriyle Kosova ve 
civarını vurmuş, Osmanlı’nın adını 
Frengistan’a bir daha duyurmuştu. 
İşte bu Doğan Bey daha sonra 
Niğbolu Kalesi’ne muhafız tayin 
edildi. 1396’da, Sigismund’un 
komutasındaki Haçlı ordusu 
Niğbolu’yu kuşattığı zaman Doğan 
Bey kale muhafızı olarak orada idi. 
Doğan Bey, Yıldırım’ın yanında 
birçok savaşa katılmış, şecaati, 
yiğitliği ve kahramanca sebatı 
ile dikkat çekmiş en cesur 
komutanlardandı. Haçlı ordusunun 
saldırgan hareketini öğrenince 
Niğbolu Kalesi’nde gerekli tedbirleri 
alarak son ana kadar düşmana 
karşı koymaya karar verdi. Kararını 
da tatbik etti. Düşman ordusunun 
başında olan Sigismund: “Eğer 
gökyüzü yere düşecek olsa Hıristiyan 
ordularının süngülerine takılıp 
kalır”7 diyerek sayı üstünlüklerine 
güvenini ortaya koyuyordu. Ne var 
ki düşmanın kuşatmasına rağmen 
ne kale alınabilmiş, ne de Türklere 
bir şey yapılabilmişti. Haçlılar, şehre 
birçok defalar hücum etmiş ancak 
bütün taarruzları son derece büyük 
bir mukavemetle püskürtülmüştü. 
Doğan Bey, kahramanca direnmiş 
hatta âni huruç hareketleri ile 
Niğbolu’yu ele geçirmek için giriştiği 
her hamlesinde ağır kayıplar 
verdirerek düşmanı geri çekilmek 
zorunda bırakmıştı. Doğan Bey, 
kuşatmanın uzaması durumunda 

yardıma ihtiyaç duyacaklarını 
bildiğinden, o sırada İstanbul’u 
muhasara ile meşgul olan Yıldırım 
Bayezid’e haber göndermiş ve içinde 
bulundukları durumu anlatmıştı. 
Yıldırım bu haberi alır almaz 
İstanbul muhasarasını kısmen 
kaldırarak Niğbolu’ya hareket etti.
Yine rivayet ederler ki, Sultan 
Yıldırım Bayezid, düşmanın 
gafletinden yararlanarak çok hızlı bir 
şekilde Niğbolu yakınlarına geldi. Bir 
gece ordugâhında derin bir sessizlik 
hüküm sürerken “suret tebdil idüb”8 
atına bindi. Yanına hiç kimseyi 
almamıştı. Karanlıktan yararlanarak 

kimseye görünmeden yıldırım gibi 
bir hızla gece yarısı Niğbolu önlerine 
geldi. Kalede hüküm süren ümitli 
bekleyişi ve mütevekkilâne sükûneti, 
karşıda ışıkları görünen haçlıların 
ordugâhından yükselen sarhoş 
gürültüleri bozuyordu. Yıldırım 
etrafta olup biteni gözleyerek, 
çevresini kollayarak atı ile kaleye 
hâkim bir tepe üzerine çıktı. Surlara 
doğru bakarak: “Bre Doğan!.. Bre 
Doğan!..” diye bağırdı. Gece gündüz 
kale duvarlarında gezinen, düşmanı 
kollayan Doğan Bey padişahın 
sesini tanımıştı. Onu karanlıklar 
içinde seçmeye çalışırken Yıldırım: 

Pars Bey Türbesi
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“Bre Doğan!.. Bre Doğan!..” diye 
tekrar seslendi. Doğan Bey: “Benim 
saadetlû sultanım, devletlû hünkârım, 
buradayım.” diyebildi. Sonra: “Bre 
Doğan nicesin, kal’a ne hâldedir?” 
diyerek kalenin durumunu soran 
sultana: “Benim sultanım! Düşman 
çok ve kalabalıktır. On gündür bütün 
kuvvetleriyle surları tazyik ederler. 
Amma kulun ve askerlerin sultanın 
gelip yetişeceğin bilirdik. Esbabımız 
çokdur, Hünkâr’ın devletinde kâfire 
zebûn değiliz”9 diye cevap verdi. 
Padişaha yiyecek ve su sıkıntılarının 
olmadığını, bir süre daha düşmana 
karşı koyabileceklerini söyledi. 
Yıldırım: “Gayret idün. Göreyim 
sizi üşde fi’l-hâl yıldırım gibi ben 
dahi yetişdüm”10 dedi ve gecenin 
karanlığında uzaklaşıp gitti. 
Sonra… Sonra olan oldu. Yıldırım 
düşmana Niğbolu’yu dar etti!
Doğan Bey, işte bu olayın en önemli 
aktörlerinden biriydi. Düşmanı 
mahir askeri manevralarla 
Niğbolu önlerinde oyalamış ve 
sultanın yetişmesine ve haçlıları 
püskürtmesine imkân vermişti. 
Niğbolu kahramanı Doğan Bey 
Bursa’da öldü. Yaptırdığı caminin 
yanına gömüldü. Ne yazık ki onun 
torunları camisini de, bu küçük 
caminin haziresini de koruyamadılar. 
Eğer Bursalılar Niğbolu kahramanını 
bir evliya kisvesine bürüyüp 
mezarını ziyaretgâh hâline 
getirmeselerdi kabri de yok 
olacaktı. Böylece bu kahraman 
komutanımızın mezarı bir evin 
avlusunda kalabildi. 
1991’in sıcak bir Temmuz gününde 
Doğan Bey’in kabrini ziyaret 
ederken bunları düşündüm. 
Sonra hatiften bir ses duyar gibi 
oldum. Bu, Doğan Bey’in feryadı 
idi. Sanki biz vefasız torunlarına: 
“Yeter, beni bu azaptan kurtarın! 
Ben ki Niğbolu önlerinde 130 bin 
kişilik haçlı ordularını durduran, 
yurt toprağını koruyan, vatan 
evladının düşman ayakları altında 
kalmasına rıza göstermeyen bir 
kişiyim! Ne olur hiç olmazsa kabrimi 
gün yüzüne çıkarın, bana nefes 
aldırın, beni torunlarımın ziyaret ve 
Fatihalarından mahrum etmeyin” 
diyordu. İçim hüzünle doldu. 
Ruhum duyduğum mahcubiyetin 
altında ezildi. Vefa duygumuzun 
nasıl törpülenip örselendiğini 

görmekten ızdırap duydum. 
Biliyorum dostlarım da benimle 
aynı duyguları paylaşıyorlardı. 
Fatihalarımızı okurken bizi saran 
derin sükût, içine sürüklendiğimiz 
hüzün, büyük kahramanın kabrine 
odaklanan ve dalıp giden gözlerimiz 
aynı şeyleri düşündüğümüzü ve 
aynı mahcubiyeti hissettiğimizi 
gösteriyordu.
*****
Pars Bey’in türbesini ve Şehreküstü 
Camii’ni geçip yönümü Fomara 
Meydanı’na çevirdiğim zaman 
zihnimde hedefim vuzuha 
kavuşmuştu. Aşağıya doğru 
yürümek, Doğan Bey’in huzuruna 
varmak ve onu ziyaret etmek 
istiyordum. Meydana gelince son on 
beş yıl içinde bu çevrenin ne kadar 
çok değiştiğini düşündüm. Meydanın 
ortasında yönünü İstanbul’a 
çevirmiş Osman Gazi’nin heykeli yer 
alıyor. Sülûki Camii artık yerinde 
yok. Yıkılalı çok oldu ve bir benzeri 
yüz metre aşağıya yapıldı. Doğan 
Bey’in mezarını saran evler ortadan 
kaldırıldı, kabrin etrafı açıldı. 
Mahalledeki tek katlı evlerin yerinde 
şimdi gökdelenler yükseliyordu. 
Doğan Bey’in mezarına inen daracık 
sokağın bulunduğu yerde her şey, 
evet her şey değişti. Zihnim bu 
düşüncelerle dolu olarak Doğan 
Bey’in mezarına kadar yürüdüm. 
Doğan Bey’in mezarı artık bir evin 
avlusunda hapiste değildi. “Doğan 
Bey Camii” niyeti ile bağrımıza 
bastığımız 1996 yapımı “Yeni 
Sülûki Camii’nin yanı başında, 
açıkta ve görünürde. On beş 
yıl önce gördüğüm nazlı servi, 
daha büyümüş, serpilmiş olarak 
başucunda nöbet tutuyor. Kabri 
yenilendi, çevresi düzenlendi ve 
eskisine göre daha bakımlı bir hâle 
getirildi. Ne yazık ki yanı başından 
gelip geçenler onun farkında değiller. 
Artık ‘gönüllü türbedarı’ da yok!.. 
Başucuna konulan mezar kitabesi, 
onu, üzerindeki ‘evliya kisvesinden’ 
çekip çıkarmış. Nasıl çıkarmasın ki, 
mezar taşında çok kuru, yalın bir 
söz var: “YILDIRIM’IN NİĞBOLU 
MUHAFIZI DOĞAN BEY.” Ne gariptir 
ki yanından geçenler, mezarını 
görenler artmış ancak ziyaretçileri 
ve Fatiha okuyanları azalmış! Belli ki 
Doğan Bey’in feryadı devam ediyor! 
Yine bir temmuz günüydü ve yine 

içim hüzünle dolmuştu. 
Acaba anne babaların, çocuklarını; 
öğretmenlerin öğrencilerini getirip: 
“Yavrularım! Niğbolu muhafızı Doğan 
Bey işte burada yatıyor. Onu ve onun 
gibi kahramanlarımızı unutmayın!” 
diyecekleri günler gelecek mi? 
Bir gün onu ve onun gibi 
değerlerimizi fark edebilecek miyiz? 
Onları memnun edip feryatlarını 
dindirebilecek miyiz? 
Kim bilir?...

(BBB Bursa Gezileri Kitabı'ndan alınmış-
tır.)
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Niğbolu Savaşı. Minyatür: Yasin Urhan
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Dünden Kalanlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 ayda hayata geçirilen projeler, 
kentin sosyal ve kültürel hayatına renk kattı. Bir taraftan restorasyonu ta-
mamlanan İnegöl’deki Cafer Paşa Hanı ilçe halkının hizmetine açılırken, dü-
zenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler toplumun tüm kesimlerini kucakladı.

Haberler

Kültür ve sanat 
etkinlikleri

Büyükşehir Belediyesi kültür ve sa-
natın her rengini, nitelikli sanatsal 
faaliyetleri Bursalılar ile buluştur-

maya devam ediyor. Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi, Orkestra Şube Müdürlüğü 
anlamlı bir organizasyona daha imza 

attı. Kazakistan’ın Nur-Sultan Halk 
Çalgıları Orkestrası Tayyare Kültür 
Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. 
Kazakistan’ın Nur-Sultan Halk Çalgıları 
Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Türk Halk Müziği Sanatçıları 

eşliğinde solistler Züleyha Savaş, Erlan 
Zhandarbay, Uralıkhan Seilbekova ve 
Körkem Şoloşova ile Karagöz Halk 
Dansları Topluluğu’nun yer aldığı kon-
ser, Bursalı sanatseverlerin de büyük 
beğenisini topladı. 

Bursa’da ‘Kazak’ rüzgârı

Büyükşehir Belediyesi gençlik 
birimi mensupları, Keles’in Sor-
gun Köyü’nde bulunan, bölge-

nin giyimini, kuşamını ve kültürünü 
temsil eden bez bebeklerin üretildiği 
atölyeyi gezdi. 

Büyükşehir Belediyesi’nde Bur-
sa’nın alt ve üst yapı çalışmala-
rının yanı sıra kültürel faaliyet-

lerin desteklenmesi çalışmaları da 
tüm hızıyla sürüyor. Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na 
bağlı Gençlik ve Sor Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü’nde görevli gençlik hiz-
metleri birimi üyeleri, Keles Bebek-
leri Üretim Atölyesi’ni ziyaret ederek 
‘kültürün yaşatılması yönünde’ far-

kındalık sağladı. Büyükşehir gençleri-
ni, atölyenin Usta Öğreticisi Ayşe Du-
rak misafir etti. Atölyeyi ziyaret eden 
genç kızlara yün ve ip eğirme, mendil 
süsleme, çorap örme, palan, kulan ve 

kuşak dokumanın inceliklerini gös-
teren Durak, bez bebek üretiminin 
ortaya nasıl çıktığı hakkında küçük 
bir sunum yaparak ziyaretçileri bilgi-
lendirdi.

‘Bez bebek’ incelemesi
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Bursa Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı Engelliler Şube Mü-

dürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
engelli istihdamı kapsamında ger-
çekleştirilen İŞKUR Destekli Engelsiz 
Mutfak ve Kafe Projesi sona erdi. 6 ay 
boyunca mutfakta hünerlerini sergi-

leyen 10 öğrenci katılım belgelerini 
almaya hak kazandı. Toplamda 640 
saat süren eğitimler boyunca pasta-
cılık ve aşçılık alanlarında teorik ve 
pratik eğitimler alan kursiyerler, bir-
birinden lezzetli tarifleri uygulayarak 
mutfaktaki engelleri de kaldırdı.

Mutfakta engel tanımadılar

Büyükşehir Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü’nün, Roman 
Orkestrası sanatçılarının yanı 

sıra Türk rock-pop müziğinin sevilen 
ismi Vedat Bilir’in de sahne aldığı 
Gemlik ve Mudanya’daki konserler, 
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koor-
dinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ’nin 
organizasyonu ile Gemlik 15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı ile Mudanya 
İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen 
konserlerde önce Roman Orkestrası 
sahneye çıktı. Roman Orkestrası ile 
birlikte solistler Bahtiyar Özdemir ve 
Serkan Kivis, Türk sanat, Türk halk 
ve fantezi müziğin sevilen eserleri ile 
dinleyicilerini coşturdu.
Konserlerde Roman Orkestrası’nın ar-
dından sahneye çıkan sevilen sanatçı 
Vedat Bilir ile coşku doruğa çıktı. Genç 
şarkıcı, Barış Manço’dan Sezen Ak-
su’ya, Cem Karaca’dan Erkin Koray’a 
kadar birçok usta sanatçının eserleri 
ile hayranlarına unutulmaz bir gece 
yaşattı. Bilir, repertuarına aldığı Cem 
Karaca’nın ‘Resimdeki Gözyaşları’ ve 
Sezen Aksu’nun ‘Beni Yak’ şarkılarıyla 
gecede nostalji rüzgarı estirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin 
Buran,  yaklaşık 2 saat sahnede kalan 

Bilir’e, keyifli konserden dolayı plaket 
vererek, kentin kültür ve sanat haya-
tına renk kattığını söyledi. Gecenin 
finalinde alkış yağmuruna tutulan 
Vedat Bilir, güzel bir yaz gecesinde 
kendisini Mudanya ve Gemlik’te hay-
ranları ile buluşturan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a 
teşekkür etti.

Vedat Bilir rüzgârı

Bursaspor’un efsane kaptanı, 
eski milli futbolcu Ali Sedat 
Özden’in (Sedat Üç) giydiği 

ilk milli forması, Bursa Kent Müze-
si’nde sergileniyor. 
Bursa sevdasıyla gönülleri fethe-
den, defalarca İstanbul takımla-
rından transfer teklifi almasına 
rağmen, yeşil beyazlı formadan 
vazgeçmeyerek Bursaspor’da 
futbol oynayan efsane kaptan Ali 
Sedat Özden’in (Sedat Üç) giydiği 
ilk milli forması, Bursa Kent Müze-
si’nde sergilendi. Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanvekili Murat Demir, 
Bursaspor’un Bursa ile özdeşleş-
tiğini söyleyerek, “Bu şehre daima 
canlılık katan, hemşerilerimizi 
aynı gaye etrafında buluşturan bir 
değer olan Bursaspor, geçmişten 
bugüne uzanan çizgide Türk futbo-
luna katkılarından dolayı Bursalı-
ların yanı sıra tüm futbolseverlerin 
de takdirini kazanmış bir takımdır” 
dedi.

Efsane kaptan Ali Sedat Özden de 
duygularını anlatarak, “Çok heye-
canlıyım. Bursa Kent Müzesi’nde 
formamın sergilenmesi ve Türk 
futboluna hizmet edişimden dolayı 
beni onurlandırmaları, son derece 
mutluluk verici” dedi.

Efsane kaptanın millî 
forması müzelik oldu
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Tayyare Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinliğe, 
Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Süleyman Çelik de 

katıldı. Bursa’nın Türk tarihindeki 
yerinden kültürel konumuna kadar 
birçok noktaya temas edilen kon-
feransta, şehrin özellikle 11 Eylül 
1922’deki düşman işgalinden nasıl 
etkilendiği de ele alındı. Yazar Ayva-
zoğlu, Osmanlı’nın en önemli şehirle-
rinden biri olan Bursa’nın; edebiyatçı 
ve sanatçılara nasıl ilham verdiğini 
mısralar, yazılar ve hatıralar eşliğinde 
anlattı. Ayrıca Ayvazoğlu, Bursa’nın o 
dönemde yaşadığı matemi, Mehmet 
Âkif Ersoy’un “-Eşin var, âşiyanın var, 

baharın var, ki beklerdin; / Kıyâmetler 
koparmak neydi, ey bülbül, nedir der-
din?” mısraları eşliğinde andı. Yaptığı 
konuşmada, 11 Eylül’ün tarihe, Os-
manlı’nın mahremi olan Bursa’ya na-
mahrem elinin değdirilmediği Zafer 
Günü olarak geçtiğini ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Süleyman Çelik ile Yazar Beşir Ayva-
zoğlu, program öncesinde, yine Tay-
yare Kültür Merkezi’nde hazırlanan 
“Bursa’nın Kadim Tarihine Yolculuk” 
isimli fotoğraf sergisinin açılışını 
gerçekleştirdi. Konferans sonrasında 
ise, Büyükşehir Belediyesi sanatçıları 
tarafından “Kahramanlık Türküleri” 
konseri icra edildi.

Ayvazoğlu’nun gözünden  
Bursa’nın kurtuluşu 

Bursa’da edebiyat, kültür 
ve sanat takipçileri, Yazar 

Beşir Ayvazoğlu’nun konuk 
olduğu “Edebiyatımızın 

Penceresinden Bursa’nın 
Kurtuluşu” adlı programda 

bir araya geldi.
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İzzet Kaptan’ın Bursa Kent Müze-
si’ne bağışladığı eşyalar, fotoğraf-
lar ve bilgilerle oluşturulan anı 
köşesi, gönüllerin efsane kaptanı-

nın yaşamına dair önemli bir kültürel 
birikimi de geleceğe taşıyor. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Murat Demir, İzzet Kaptan ve ailesi-
nin katılımıyla gerçekleşen törende 
yaptığı konuşmada, Bursa Kent Müze-
si’nin önemli bir değeri ağırladığını 
söyledi.
Bursa’nın güzelliklerini hatırlatan De-
mir, “Bursa’mızın deniz kenti özelliği-
nin sembol isimlerinden İzzet Bayrak, 
nam-ı diğer İzzet Kaptan ile bir arada 
olmaktan mutluyuz. Kaptanımızın öz-
gün hikâyesi, 17 yaşındayken 4 met-
relik 4 kişilik kayığıyla Kumla-Gemlik 
arasındaki yolcu taşımacılığı ile 
başlıyor. İlk mehtap turlarını, 1962 
yılında gerçekleştiren İzzet Kaptan, 
70’li yıllarda Manastır, Gemlik, Kumla 
arasındaki mehtap turlarıyla İzzet 
Kaptan teknesinin herkes tarafından 
tanınmasını sağladı. 1990’lı yıllarda 
22 metrelik, 165 kişilik bir tekne sa-
tın alarak şehirlerarası gezi turlarına 
çıkan İzzet Kaptan, 2000’li yıllarda 
teknesini büyüterek Mudanya’dan 
hareketle İstanbul-Adalar-Boğaz tur-
larına başladı, sonra da Ayvalık, İzmir, 
Marmaris, Dalyan, İzmit ve Gölcük’te 
tanındı” diye konuştu.

Denizden selamlar
İzzet Kaptan’ın 80 yaşına kadar; 
“Balkonlardan bakanlara, sahilde 
yüzenlere, herkese selam olsun” diye 

seslenerek teknesine yolcu davet 
ettiğini hatırlatan Demir, “İzzet 
Kaptan, 2007 yılında teknesini ve 
‘İzzet Kaptan’ isim hakkını devrede-

rek mavi sulara veda ederek emekli 
oldu. Hayatı denizde geçen İzzet 
Kaptan’ın bilgi ve birikimi Bursa 
Kent Müzesi aracılığıyla geleceğe 
taşınacak. Kaptanımızın bağışladığı 
obje ve bilgilerden hazırlanan köşe 
ve vitrin, müzede kent kültürünün 
bir parçası olarak geleceğe taşınacak” 
diyerek, müzeye desteğinden dolayı 
İzzet Kaptan’a teşekkür etti. Hayatına 
dair anekdotları paylaşırken duygusal 
anlar yaşayan İzzet Kaptan, “Şu an 
çok mutluyum. Ben 93 yaşındayım, 
kaptanım, 70 sene denizlerde gezdim, 
60 yıl turizmcilik yaptım. Tüm Türki-
ye beni tanır, herkesi çok seviyorum. 
Ne fırtınalar geldi geçti. Çok güzel bir 
mesleğim var. Şu anda burada olmak, 
eşyalarımın Bursa Kent Müzesi’nde 
sergileniyor oluşu çok güzel. Çok 
sevindim, duygulandım ve çok mutlu-
yum” diye konuştu.

 ‘İzzet Kaptan’dan büyük jest
Bursa’nın önemli değerlerinden biri olan ve halk arasında ‘İzzet Kaptan’ 
olarak tanınan İzzet Bayrak’ın eşyaları, Bursa Kent Müzesi’nde sergileniyor.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığı Kültür Şube Mü-

dürlüğü’nün Gençleşen Türküler 
Proje Topluluğu işbirliğinde dü-
zenlediği, Mudanya’nın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 97’nci yılı 
kapsamındaki Kahramanlık Tür-
küleri ve Şiirleri Kutlama Konseri 
büyük ilgi ve katılımla gerçekleş-
tirildi.
Mudanya Hasanbey Kültür Mer-
kezi'nde gerçekleşen etkinliğe 
katılan Mudanyalılar alkışlar ve 
Türk bayraklarıyla eserlere eşlik 
etti. Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği 
türkülerden Vardar Ovası’nı ses-
lendiren Mudanyalı genç yetenek 
Tuna Tepecik’in yorumu Mudan-
yalı sanatseverlerden büyük övgü 
alırken, Bursalı genç sanatçılardan 
Osmancan Takmaklı, Selin Çavuş ve 
Kadir Tekin’in yorumları seyirciler-
den tam not aldı.
Kutlamanın coşkusu Ölürüm Türki-
yem ve Şehitler Ölmez kahramanlık 
türküleriyle zirveye ulaştı. Gecenin 
sonunda şef Erdinç Ertüzün’e çiçek 
takdim eden Kültür Şube Müdürü 
Yusuf Sevinç; kültür, sanat ve müzik 
alanındaki faaliyetlerin ilçelerde de 
artarak devam edeceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye-
si’nin somut olmayan kültürel 
mirasın gelecek nesillere ak-

tarılması hedefiyle kent belleğine 
kazandırdığı eserler, dünya çapında 
ses getiriyor.  "Bursa İpeği Hayat 
Buluyor" projesi kapsamında Dr. 
İsmail Şeker tarafından hazırlanan 
"İpek Böceği'nin Yaşam Öyküsü" adlı 
eser,  bilim dünyasına rehber oldu. 
Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakle-
rinden Bursa Kültür A.Ş. tarafından 
yayınlanan eser, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Kaliforniya eyaletin-
deki üç büyük kütüphanede bilim 
kurulunun incelemelerinin ardından 
raflardaki yerini aldı.
Davis şehrinde bulunan Bohart Mu-
seum of Entomology’nin yanı sıra 
yine aynı şehirde ünlü bir araştırma 
üniversitesi olan UC Davis Peter J. 
Shilelds ile Yolo County  ve Senior 
High School kütüphanelerinde kay-
nak eser oldu. Eser, Avrupa ve As-
ya’da da birçok okul kütüphanesinde 
kaynak gösteriliyor.  Aynı zamanda 
usta bir fotoğrafçı olan Şeker’in 
objektifinden fotoğraflarla İpek Bö-
ceği'nin yaşam evrelerinin İngilizce 
ve Türkçe kaleme alındığı bilimsel 
çalışma, Asya’nın en büyük kütüpha-
nelerinden biri olan ve 3 milyondan 
fazla kitabın bulunduğu Kazakistan 
Farabi Üniversitesi Kütüphanesi’nin 
de kaynak eserleri arasında…  
Gürcistan Devlet Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanlığı’nın kültürel en-
vanterine de adını yazdıran kitap, 
ayrıca pek çok fotoğrafçıya da ilham 
kaynağı oldu. Bursa’da ipeğin geli-
şimini fotoğraf kareleri ve bilimsel 
veriler eşliğinde tüm yönleriyle göz-
ler önüne seren eserde, İpek Böce-
ği’nin yumurtadan kelebeğe uzanan 
öyküsü anlatılıyor.

İpek Böceği'nin yaşam 
öyküsü ABD’de

BTM Teknofest’e 
renk kattı

Gençleşen Türküler

Bursa Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ile Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ön-

cülüğünde ülkenin önemli kurum, 
firma ve markalarının destekleri 
ile Atatürk Havalimanı’nda düzen-
lenen İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 
ilk günden rekor ziyaretçi sayısına 
ulaştı. Kurum, kuruluş ve firmaların 
“millî teknoloji hamlelerinin” görü-
cüye çıktığı festivale Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi (BTM), öğrencile-
rin bilimsel yeteneklerini geliştiren 
atölye çalışmaları ve kendi ürettiği 
yerli ve millî deney düzenekleri 
ile festivale renk kattı. Bursa BTM 
standını ziyaret edenler, deney 
düzeneklerini deneyimlemelerinin 
yanı sıra, merkezin organizasyon-
ları ve faaliyetleri hakkında bilgi 
aldı.  TÜBİTAK alanında bulunan 
BTM’nin standında yer alan Türki-
ye’nin ilk uzay ve havacılık temalı 
girişimi, Gökmen Uzay Havacılık ve 
Eğitim Merkezi (GUHEM)’in maketi 
de ilgi odağı oldu. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, TÜBİTAK ve BTSO işbir-
liğinde yapımı devam eden merkez, 
ziyaretçilerden tam not aldı. BTM 
standında ayrıca ONS Makine'nin 
havacılık ve savunma sanayinde 
kullanılmak üzere ürettiği insansı 
robotları da ziyaretçilerden yoğun 
ilgi gördü.






