




Bursa Günlüğü’nün 8. 
sayısıyla merhaba de-
menin gururunu ya-
şıyoruz. Bu sayımızda 

da ilgi çekici ve bilinmeyen 
noktaları aydınlatıcı yazılarla 
Bursa tarihine ve kültürüne 
katkı sağlamaya devam edi-
yoruz.
Vatan Şairi Orhan Şâik Gök-
yay’ın 25. vefat yıl dönümüne 
denk gelen bu sayımızda, 
daha önceden yayınlanma-
mış bir defteri sizlerle buluş-
turuyoruz. Bursa üzerine bib-
liyografya niteliğindeki küçük 
defter, Gökyay’ın Bursa’ya 
verdiği önemi gösteriyor.
Bursa ve çevresinin fethinin 
kaç yılında gerçekleştiği soru-
su üzerine odaklanan Hakan 
Yılmaz’ın titiz çalışması, tari-
he merak duyanların ilgisini 
çekecektir. Maddî deliller ve 
belgeler içeren yazı, bir soluk-
ta okunacak niteliğe sahip. 

Prof. Dr. Mustafa Kara’dan 
Prof. Dr. Haşim Şahin’e, 
Prof. Dr. Nesrin Karaca’dan 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’e, Dr. 
Necmettin Turinay’dan Nev-
zat Çalıkuşu’na, Hasan Er-
dem’den Mevlüt Çam’a kadar 
birbirinden değerli birçok 
isim bu sayımızda yer aldı.
Bursa’da ahşap kuş kafesi 
yapımı işini sürdüren usta-
nın hayatı, arşiv belgeleri 
ışığında Bursa vakıflarının 
ve ahilerinin durumu, mede-
niyetler beşiği İznik’in köklü 
tarihi, Bursa’nın sakinlerin-
den Şehzâde Mustafa’nın 
hazin sonu, Mehmet Âkif’in 
Bursa hassasiyeti dergimizde 
yer alan kıymetli yazılardan 
sadece birkaçı.
Emeği geçen arkadaşlarımıza 
ve eser veren yazarlarımıza 
teşekkür eder; önümüzdeki 
sayıda görüşmek ümidiyle iyi 
okumalar dilerim...

Alinur AKTAŞ 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Cemal Kalfa'nın 'Sır'rı
Sefer Göltekin

Bakırcılar Çarşısı’nın orta yerindeki dükkânın kapısını 
her sabah besmele ile açmak ve indirildiğinde sergen va-
zifesi gören tahta kanadın üzerine türlü renk ve ebattaki 
aynaları, tek tek itina ile sildikten sonra dizmek, Cemal 
Kalfa’nın göreviydi. On beşinde, dükkânın miftahını ustası 
Aynacı Mahir’in elinden aldığı günden itibaren tam on 
beş yıl boyunca üstüne güneşi doğurmadan açtı kapıyı... 



Açıklama: İSAM’a intikal eden 
Orhan Şâik Gökyay’ın evrak-ı 
metrukesi arasında OŞG-1891 
numaraya kayıtlı, Osmanlıca 

ibareli “Bursa rehberi hakkında bir de-
neme” başlıklı defter dikkatimizi çekti. 
Daha önceden başka bir yerde yayın-
lanmadığını düşündüğümüz Bursa ile 
ilgili bibliyografya defterini, Gökyay’ın 
25. vefat yıl dönümü anısına dergimizde 
yayınlıyoruz. Defterin yazılış tarihi kayıtlı 
değil, ancak Gökyay’ın 1937-1939 yılları 
arasında Bursa’da öğretmenlik yapması 
hasebiyle, defteri bu yıllar arasında yaz-
dığını düşünmekteyiz. Bursa’nın önemli 
şahsiyetlerini ve mekânlarını içeren 
defteri oluşturmak için; Târih-i ‘Osmânî 
Encümeni Mecmû‘ası, Güldeste-i Riyâz-ı 
İrfân, Vefeyât-ı Dânişverân, Sicill-i ‘Os-
mânî, Surûrî Mecmû‘ası, Nişancı Paşa Ta-
rihi, Matbû‘ Künhü’l-Ahbâr, Âşıkpaşazâde 
Tarihi, Lütfî Paşa Tarihi, Sahâifu’l-Ahbâr 
(Müneccimbaşı Tarihi / Câmiu’d-Düvel), 
Tâcü’t-Tevârîh ve Evliyâ Çelebî Seyahat-
nâmesi’nden istifade ettiğini görmek-
teyiz. Kendisi için kısa açıklamalarla ve 
iktibaslarla hazırladığını düşündüğümüz 
bibliyografyada, Gökyay’ın diline ve 
imlâsına dokunmayıp bugün için anla-
şılması zor olan kelime ve tamlamaları 
parantez içinde açıkladık. Ayrıca “not: 3, 
not: 5” şeklinde düştüğü ibarelerin, kendi 
tuttuğu başka fişlemelere atıf olduğunu 
tahmin etmekteyiz. Bu “not”ların nereye 
atfen düşüldüğü ile ilgili arşiv araştırma-
larımız da şimdilik sonuçsuz kaldı. Son 
olarak; köşeli parantezlerin Orhan Şaik 
Gökyay’a, kavisli parantezlerin ise bize ait 
olduğunu belirtmiş olalım. “Bursa rehbe-
ri hakkında bir deneme” başlıklı defterin 
bu sayıya yetişmesi için zaman ayırıp 
Latin harflerine aktarma ve gerekli açık-
lamaları ekleme işini üstlenen Osmanlı 
Türkçesi mütehassısı Metin Sarı Bey’e, 
son okuma konusunda yardımlarını esir-
gemeyen Hakan Yılmaz Bey’e hassaten 
teşekkür ederiz. (M. Sedat Sert)

Bursa rehberi  
hakkında bir deneme

Orhan Şâik Gökyay
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Bursa için bibliyografya

Bursalı şâirimiz Beliğ

Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı 
Dânişverân, Bursa 1302

Hâce-zâde (Hocazâde)

Zeynîler kurbında (yakınlarında) 
medfûn (gömülü) ve meşâhir-i 
ulemâdan (ulemanın meşhurların-
dan). [Lütfî Paşa, 91, not]

Mûsâ Çelebî

Bursa’da Çekirge’de kâin (bulu-
nan) 1. Murâd Hân Türbesi’nde, 
Hâkân-ı müşârun-ileyh’in (adı geçen 
Hâkân’ın) sol tarafında medfûndur. 
[Lütfî Paşa, 67, not 5]

Hacı İvaz Paşa

Matbû‘ Künhü’l-Ahbâr, rükn 4, cüz‘ 
(cilt) 1, s. 182; Bursalı Beliğ,

Güldeste-i Riyâz-ı İrfân, s. 64/65;

Bursa’da Pınarbaşı’nda medfûn, 

vefatı 832 (1428); Bursa’da Tavuk 
Pazarı’nda kâin Kazzâziye Medresesi 
eser-i hayrıdır (hayır eseri); Sicill-i 
‘Osmânî, 1315 Matba‘a’-i ‘Âmire 
tab‘ı, c. 3, s. 606 [Lütfî Paşa Tarihi, 
68-69, not 7]; A. Paşazâde, 85; Tâ-
cü’t-Tevârîh, C. 1, 274; Matbû‘ Kün-
hü’l-Ahbâr, rükn 4, Cüz‘: 1, s. 175]

Süleymân Çelebî [Yıldırım’ın oğlu]

Çekirge’de Sultan 1. Murâd Türbe-
si’nde ve Hâkan-ı müşârun-ileyh’in 
sağ tarafında medfûndur. [Lütfî Paşa, 
62, not: 7]

Azeb Paşa [Azeb Bey]

Bursa’da Azeb Paşa Mescîdi’nin 
bânisidir. [Lütfî Paşa, 64, not: 5] 
Mûsâ Çelebî, Azeb Bey’i Emîr-i 
Alem (baş bayraktar) edindi. [Lütfî 
Paşa, 64] Bilâhare Sultân 2. Murâd 
Hân’a arkadaş olan (Azeb Paşa’yı) 
[Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 133] Varna 
Savaşı’nı müteâkib Mısır’a sefâret 
görevi ile vazifelendirilmiş ve paşalık 

vermiştir. Evvelce Tokat’da mahbûs 
bulunan Azeb Paşa’dır. Ayrıca bak. 
[Âşıkpaşazâde Tarihi, 84; Matbû‘ 
Künhü’l-Ahbâr, c. 1, s. 140]

Murâd Hüdâvendigâr

Türbesi, Bursa’nın bir saat kadar gar-
bında, Çekirge karyesindedir. [Lütfî 
Paşa, 44, not: 7 (“1” de olabilir)]

Yıldırım Bayezîd

Bursa’nın cihet-i şarkîsinde (doğu yö-
nünde) ve Yıldırım Mahallesi denilen 
mahâlde câmii ve bir medrese ve bir 
bîmârhâne (hastane) yaptırıp tamâm 
ettirdi. [Lütfî Paşa, s. 44, not: 3]

Kara Timurtaş Paşa

Cesedi Bursa’da Balıkpazarı’nda 
medfûndur. Tafsilât içün [Lütfî Paşa, 
s. 41, not: 5; Âşıkpaşazâde, s. 61; Tâ-
cü’t-Tevârih, c. 1, s. 94; Sahâ’ifü’l-Ah-
bâr, c. 3, s. 298]
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Ya‘kûb Çelebî [Yıldırım’ın kardeşi]
Bursa’da Çekirge’de kâin Murâd 
Hân’ın türbesinde ovaya nâzır olan 
pencerelerine karîb (yakın) mahâlde 
medfûndur. [Lütfî Paşa, 43, not: 4]
Akbıyık
Akbıyık Dede, Hacı Bayram-ı Velî 
dervîşindendir (dervişlerinden). 
Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın 221’inci 
sahifesinde ba‘de’s-seyâhat (seyahat 
sonrası) Bursa’ya gelüp, devr-i Sultân 
Bâyezîd Hânî’de vefât ederek Câmii-i 
Kebîr’e (Ulu Câmii) yakın Sarrafiye 
Medresesi hizâsında medfûn mezarı 
kurbında (yakınında) kendisine in-
tihâ ile (birleşerek) ma’rûf bir mescîd 
ve bir bağçesi (bahçesi) olduğu beyân 
eyledikten sonra, ba‘zı tevârîhde 
(tarihlerde) mesturdur (yazılıdır) 
ki, denilerek ismi geçen derviş-i 
mûmâ-ileyhin İstanbul fethinde Ak-
şemseddin Hz. ile birlikte bulunduğu 
ifâde olunıyor. [Lütfî Paşa Tarihi, s. 40, 
not: 5; ayrıca Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 
135 ve 202]. [Matbû‘ Künhü’l-Ahbâr, 
rüknü 4, c. 1, s. 105]
Mollâ Yegân
Nâmı Muhammed bin Armağan’dır. 
Aydın’da Akçakoyunlu cemaatından 
olup memleketinde tahsil ve bilâhare 
Mollâ Fenârî’den ikmâl-i ulûm eyle-
yerek (ilimleri tamamlayıp) 771’de 
Bursa’da Manastır Medresesi Müder-
risi, 822’de Bursa Kadısı olup Hacc’a 
azîmet (gitmiş) ve ardından da artık 
memûriyet kabul etmeyerek 840 ta-
rihinde vefât etmiştir. Bursa’da Yıldı-
rım Bâyezîd Hân imâreti civarındaki 
medresesi kurbında inşâ ettirdiği 
muallimhâne hazîresinde medfûndur. 
[Lütfî Paşa Tarihi, 41, not: 1; Âşıkpa-
şazâde, 196]
Balabancık Hisârı
Osman Gâzi gördü kim cenkle Bursa 
alınmak güç, Kapluca tarafından hi-
sara karşı bir havâle yaptı. Karındaşı 
oğlu [Ak]-timur’u üzerine koydu, gâ-
yet bahadır ve yiğit idi. Ve dahî yanın-
ca yarar yoldaş koydu ve bir havâle 
dahî dağ tarafından yaptı. Balabancık 
derler bir kulu var idi. Anı ol hisâra 
koyup Bursa’ya havâle oldu. Şimdiki 
hâlde ol hisara Balabancık Hisârı der-
ler. [Lütfî Paşa, 26]
Ali Paşa [Alaaddîn Paşa] (Orhan’ın 
kardeşi)
Bursa’da bir mescid ve Kükürtlü Kap-

lıca kurbında (yakınında) bir zâviye 
inşâ ettirmiştir. [Âşıkpaşazâde, 37; 
Sahâ’ifü’l-Ahbâr, III, 282]
Ahmed Paşa Fenârî [Mollâ Şemsed-
dîn Fenârî evlâdından]
İbtidâ (önce) Nişâncı oldu, sene 
888’de; sonra vezir oldu, sene 890; 
ma‘zûl (azl) oldu, 893, Bursa’da 
emekli iken vefât etti. [Nişâncı Paşa, 
184]
Sultân Mustafa [Kânûnî’nin oğlu]
Ereğli’de (Konya) öldü, 960’da, Bur-
sa’da medfûndur. [Nişâncı Paşa, 238]
Sultân Alaaddîn (İkinci Murâd’ın 
oğlu)
Amasya’da vefat etmiştir. Sultân 
Murâd yanında medfûndur. [Nişâncı 
Paşa, 147]
2. Sultân Murâd
Bursa’da bir medrese-i âliyye (büyük 
medrese) ve imâret binâ etmiştir.
Kardeşi Mustafa: Bursa’da babası-
nın türbesinde medfûndur. [Âşıkpa-
şazâde, 103; Tâcü’t-Tevârih, I, 317; 
Sahâ’ifü’l-Ahbâr, III, 341; Güldeste, 
45; Matbû‘ Künhü’l-Ahbâr, rüknü 4, c. 
1, s. 202’de]
İkinci Murâd Bursa’da bir câmii, 
misafirhâne, bir medrese, pîşgâh-ı 
câmii’de (câminin önünde) bir imâret 
ve ilim talebelerinin doyurulması için 
ayrıca bir ev inşaâ ettirmiştir. [Tâ-
cü’t-Tevârih, I, 401; Sahâifu’l-Ahbâr 
(Müneccimbaşı Tarihi / Câmiu’d-Dü-
vel), III, 353; ayrıca türbe (hakkında) 
Güldeste, 35; Evliyâ Çelebî, II, 16; 
Surûrî Mecmû‘ası, İstanbul, 1299, s. 
47; Lütfî Paşa, 88, not: 5]
Şeyh Abdullatîf Makdisî
Şeyh Zeynüddîn el-Havâfî muhibbîsi-
dir. Kerâmet âleminin kutbu, Velâyet 
yansımalarının kaynağı idi. Bursa’da 
mezarı ve zâviyesi vardır. Vefâtı 856. 
[Nişâncı Paşa, 146]
Sultân Ahmed [İkinci Murâd’ın oğlu]
Bursa’da Sultân Mehmed Türbesi’nde 
medfûndur. [Nişâncı Paşa, 147]
Mollâ Yûsuf Bâlî (Şemseddîn 
Fenârî’nin oğlu)
Karındaşından sonra asitâneye (tek-
ke) müderris olup Bursa’da kadı iken 
vefât etti. (Vefat yılı:) 840 [Nişâncı 
Paşa, 139]

Yıldırım Bâyezîd Hân oğlu Mehmed 
Hân [Mehmed Çelebî]
Mezarı Bursa’dadır. Bursa’da Yeşil 
Camii-i Şerîfi ve imâret ve türbe ve 
medrese-i Sultâniye… [Tâcü’t-Tevârih, 
I, 251/2; Matbû‘ Künhü’l-Ahbâr, rükn 
4, c. I. s. 333); Camii-i şerîf, medrese, 
imâret, türbe, ‘Âlî’ye göre bu medrese 
“Sultâniyye” demekle meşhûrdur. 
(Güldeste, s. 31; Tevhîd Bey, Târih-i 
‘Osmânî Encümeni Mecmû‘ası, 1330, 
c. 17 “İlk altı pâdişâhımızın Bursa’da 
kâin türbeleri”.
Mevlânâ Şemsüddîn Mehmed 
(Mehmed Fenârî’nin oğlu)
(Boş bırakılmış.)
Mehmed Şâh (Şemsüddîn Fenârî’nin 
oğlu)
On sekiz yaşında iken medrese-i 
Sultâniye’de müderris olup, ders-i âm 
(asistan) olup cümle suâl edenlere 
cevap verirdi. Sonra vefat etti. (Vefat 
yılı:) 839. [Nişâncı Paşa, 139]
Yıldırım Bâyezîd
Bursa’da bir camii ve bir medrese ve 
Bursa’da bir medrese. Dâru’ş-şifâ, 
Bursa’da İbn-i İshâk alemdârlarına 
bir zâviye-i âlî (büyük tekke).
Şeyh Şemsüddîn Muhammed el-
Buhârî [Emîr Sultân]
Vefâtı fî sene 833 [Nişâncı Paşa]
Murâd Hüdâvendigâr
Bursa’da Kapluca’da bir imâret ve bir 
medrese ve bir camii binâ etti, fî sene 
762. Bursa hisârı içinde saray kapu-
sunda bir câmii binâ etmiştir, fî sene 
762. Bilecik nâm kasabada bir mescid 
binâ etmiştir, 764. Yenişehir’de bir 
câmii, 765, Postîn-pûşî nâm azîz içün 
Yenişehir’de bir âlî zâviye, 765 (binâ 
etmiştir).
İsâ Çelebî
Kardeşi Mûsâ Çelebî öldürdü. Bur-
sa’da medfûndur. [Nişâncı, 124]
Şeyh Duğlu Baba
Meczûb kimesne (kimse) imiş. Bursa 
fethinde savaşanlara sütün içine su 
katup üleşdürür imiş (paylaştırırmış). 
Duğ, lisân-ı Fârisî’de ayrana derler. 
[Nişâncı Paşa, 117]
Şeyh Abdâl Murâd
Meczûb kimesne (kimse) imiş. Bursa 
fethinde hazır imiş. Bursa Kalesi’nin 
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üst yanında mezar-ı şerifi vardır. Meş-
hûrdur. [Nişâncı Paşa, 117]
Geyiklü Baba (Geyikli Baba)
Acem diyârında Hôy’dandur. Bursa 
fethinde asker ile bilece (berâber) 
idi. Geyikleri kendisine musahhar 
(emrine verilmiş) olmağın (olmakla) 
Geyikli Baba derlerdi. İnegöl’de olur 
imiş. [Nişâncı Paşa, 116]
Şeyh Mûsâ Abdâl
Meczûb kimesne (kimse) imiş. Bursa 
şehri fethinde hazır imiş. Bursa’da 
medfûndur. [Nişâncı Paşa, 116]
Lâlâ Şahîn
Bursa’da medrese binâ etti ve Kir-
masti’de (Mustafakemalpaşa) köprü 
yaptı. [Nişâncı, 113]
Süleymân Paşa
Bursa’da bir manastırı medrese et-
mişlerdir. Bir ‘âlî imâret yapmışlardır. 
Geyiklü Baba demekle meşhûr velâ-
yeti (kerâmeti) zâhir olmuş azîze bir 
âlî tekke yapıp ve bir latif câmii dahi 

binâ eyledi. [Nişâncı Paşa, 115]
Sultân Kâsım
Küçük iken vefât etti, mezâr-ı şerîfi 
Bursa’dadır. [Nişâncı Mehmed Paşa, 
s. 112]
Nilüfer Suyu ve Köprüsü
Yârhisâr tekfûrunun kızı Nilüfer’i 
Orhân şehzâde iken almışdı. Bursa’da 
ol hatun köprü yapar. Ol nehrin adı 
Nilüfer Suyu demekle meşhurdur. 
[Nişâncı, 112]
Alâaddîn Paşa [Osman Gâzî’nin 
oğlu]
(Boş bırakılmış.)
Orhân Gâzî
Bursa’da hisâr içinde medfûndur. 
[761] İznik’te bir kiliseyi câmii edip 
(kiliseyi camiye çevirip) ve bir med-
rese binâ eyledi ve bir âlî imâret 
binâ edip fukaraya ve gurebâya her 
gün taâm (yemek) verilüp ziyâfet 
olunmak onların ihtirâ‘ıdır (emsâli 
olmayan bir şey). Bolayır’da bir latîf 

câmii ve imâret-i âlî binâ etmiştir. I. 
Murâd’ın oğlu Şehzâde Savcı Bey de 
Sultân Orhân Türbesi’nde gömülüdür.
Orhân Gâzî Câmii - Karamanoğlu, 
Bursa hisârı hâricinde kâin (bulunan) 
Sultân Orhan Gâzi Câmii’ni de ihrâk 
(yakmak) etmiştir ki câmii-i şerifin 
kapısı üzerinde bulunan ve Halil Ed-
hem beyin Târih-i Osmânî Mecmua-
sı’nda neşr olunan “Karamanoğulları 
hakkında vesâ’ik-i mahkûke” nâm 
eserinde c. 12, s. 752, not: 3. görü-
len [Emera hâzihi’l-‘imâreti’ş-şerîfe 
Sultânû’l-guzzât ve’l-mücâhidîn 
Orhan Beg bin Osman Beg -tâbe serâ-
humâ- fî seneti erba‘îne ve seb‘a mî’e 
ve hareka veled-i Karamân sümme 
emera en-nâzıru ve huve’l-vezîrü’l-ke-
bîr Bâyezîd Paşa bi-işâreti es-Sultân 
ibnü’s-Sultân Muhammed bin Bâyezîd 
Hân -hallede saltanatuhu- fî seneti 
ışrîne ve semâne-mî’e] kitâbesi yerini 
müeyyeddir. [Lütfî Paşa, 69, not: 1]                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
Osmân Gâzî
(Boş bırakılmış.)
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Vefa önemlidir

Neden hatırla-
ma hassamızı, 
vefa duygumu-
zu, geçmişle ir-

tibat hissimizi bu kadar 
yitirdik? Hâlbuki cemi-

yet hayatı da insan hayatı 
gibi geçmişinden kuvvet 

ve ilham alarak ilerler. Nice 
edebiyatçıyı, ilim adamını, 
önemli şahsiyeti nisyan çık-
mazlarına hapsettik. Hatır-
lamanın ve kıymet bilmenin 
ehemmiyetine inandığımız 
gün birçok meselenin de 
üstesinden geleceğimizi dü-
şünüyorum.
“Orhan Şaik Hoca’ya unuta-
madığı bir anısını sormuş-
tum. Anlattı. Müfettişken 
Doğu Anadolu illerine teftişe 
gitmiş. İl Müdürlüğü bir mi-
nibüs tahsis etmiş. Kalabalık 
bir heyet ile ilçelere gitmişler. 
Yolda, çantası sırtında, aya-
ğında ayakkabısı yırtık, üstü 
başı pek muntazam olmayan 
bir öğrenci görmüşler. Orhan 
Hoca “Şu çocuğu araca ala-
lım,” demiş. Çocuğu almışlar. 
Orhan Hoca çocuğun ismini, 
yaşını, hangi okulda okudu-
ğunu, öğretmenlerinin adını 

vs. sormuş. Çocuk hepsini 
cevaplar. İlkokul beşinci sınıf 
öğrencisi olan bu çocuğa, 
edebiyattan da sorular so-
rar. Ömer Seyfettin’i okudun 
mu, Mehmet Akif kimdir, 
Cahit Sıtkı’yı biliyor musun? 
vs... Çocuk hiçbirine cevap 
verememiş. Orhan Hoca: 
“Bu öğretmenler, çocuklara 
hiçbir şey öğretmiyorlar. 
Yazık bunca emeğe, Millî 
Eğitim ne hâllere gelmiş,” 
diye söylenmeye başlamış. 
Son olarak da çocuğa “Ez-
berinde bir şiir var mı, varsa 
oku da dinleyelim,” demiş. 
Bunun üzerine çocuk: “Evet 
var. Orhan Şaik Gökyay’ın 
Bu Vatan Kimin? şiirini 
öğretmenimiz ezberletti. Onu 
okuyayım,” demiş ve şiirin 
tamamını hatasız okumuş. 
Herkes şaşırmış. Hoca çok 
duygulanmış ve gözyaşlarını 
tutamamış.”1

1 Prof. Dr. İsmail Yakıt, Hatıra-
larıyla İz Bırakanlar, Ötüken 
Neşriyat, İstanbul, Ocak 2016, s. 
166-167. Buna benzer bir hatıra 
için bakınız: H. Rıdvan Çongur 
- Nail Tan, Orhan Şaik Gökyay I, 
Ankara, Haziran 2002, s. 136-
137.

-25. vefat yıl dönümü anısına-

Orhan Şâik 
Gökyay

El-muhacim daima: 
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Şiirin sahibinin soruyu soran kişi olduğunu bilmeyen 
çocuktan kendi şiirini dinleyen Gökyay’ın o an yaşadığı 
his tarifsizdir galiba. Orhan Şâik Hoca’nın başından geçen 
bu hadiseyi aktarmamdaki gaye şudur: Kimi edebiyatçıyı 
tanımasak da bilmesek de onlar eserleriyle hâlâ yaşıyor-
lar. Ancak artık sadece eserleriyle değil, bizim vefamızla 
da yaşamaları lazım değil mi? Girişteki sitemkâr ifadele-
rimin sebebine gelince; 2 Aralık 2019 tarihi, Orhan Şâik 
Gökyay’ın vefatının 25. yıl dönümüydü. Peki, Gökyay’ı bir 
yıl boyunca kim hatırladı, hangi dergi dosya konusu yaptı, 
kaç yazar kalemiyle gündeme getirdi; Gökyay hangi kuru-
mun veya kuruluşun aklına geldi, anısına nerede bir anma 
programı tertip edildi? Bu sorulara birkaç istisna hariç, 
olumlu cevap verebilmek güç.2 Tek tesellimiz ise Yeditepe 
Yayınevi’nin “Orhan Şaik Gökyay Külliyatı”nı yayınlamaya 
başlamasıdır. Nitekim bazı kitapları uzun süredir neşredil-
memişti ve okurlar için de bulması zor oluyordu.
Bu yıl içerisinde önemli gördüğüm bazı dergilere e-posta 
yoluyla, Orhan Şâik Gökyay’ın dosya konusu olarak ele 
alınmasını veya en azından birkaç yazıyla hatırlanmasını 
teklif ettim. Bunu dikkate alıp cevap verenler oldu. 
Sonrasında dergilerin hangisi bunu ciddiye aldı, 
bilemiyorum. Dert sahibi olarak vazifemi yaptım, gerisini 
dergi idarecileri bilir. Şimdi üzerime düşen ise; Gökyay’ın 
hayatını ve eserlerini araştırmak isteyenlere, küçük de 
olsa bir katkı sunmaktır.

Kitabına girmemiş şiirleri
Kastamonu Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Eski Bey’in 2016 yılında neşredilen Orhan Şaik Gökyay 
-Konuşmalar, Mektuplar, Şiirler- adlı eserini uzunca bir 
zaman aradım. Zira eser Mustafa Bey’in kendi yayınıydı ve 
kitapçılarda bulmak mümkün değildi. Kitaba ulaşamayın-
ca Mustafa Bey ile irtibata geçtim. Kendileri sağ olsunlar, 
kitabı gönderme lütfunda bulundular. Bu eser neden 
önemliydi? Bu sorunun cevabını, kitabın “Giriş” bölümün-
den aynen iktibas ediyorum:

2 Bursa Büyükşehir Belediyesinin, 2 Aralık 2019 tarihinde tertip 
ettiği “Vatan Şairi Orhan Şâik Gökyay” panelinde Yavuz Bülent 
Bâkiler, Prof. Dr. Mertol Tulum, Prof. Dr. Nesrin Karaca ve Dr. Öğr. 
Üyesi Nusret Gedik konuşmacı olarak ilan edildi. Ayrıca Ömer Le-
kesiz Bey, Yeni Şafak gazetesinde, 19 Kasım 2019 tarihli yazısında 
bu programdan bahsetti: https://www.yenisafak.com/yazarlar/
omerlekesiz/akan-zamanda-bursa-2053402
Kastamonu Üniversitesinin, 2 Aralık 2019 tarihinde tertip ettiği 
“Orhan Şaik Gökyay” panelinde Doç. Dr. Ercan Çelebi, Dr. Öğr. Üye-
si Mustafa Eski ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalar konuşmacı olarak 
ilan edildi.
Kadıköy Türk Ocağı, 6 Aralık 2019 tarihinde, Prof. Dr. Rahim Ta-
rım’ın “Orhan Şâik Gökyay ve Kızılelma” konulu bir konferans ve-
receğini ilan etti.
Üsküdar Belediyesi ile Yeditepe Yayınevi’nin, 7 Aralık 2019 
tarihinde ortaklaşa tertip ettiği “Vefatının 25. Yılında Orhan Şaik 
Gökyay’ı Anma Gecesi” programında Prof. Dr. Nihat Öztoprak, 
Prof. Dr. Günay Kut, Prof. Dr. Mertol Tulum, Prof. Dr. Gönül Tekin, 
Prof. Dr. Rahim Tarım, Dr. Öğr. Üyesi Nusret Gedik ve Melek 
Gençboyacı konuşmacı olarak ilan edildi. Ayrıca program önce-
sinde, Vatan Şairi’nin kabri başında Yasin-i Şerif okundu.

“Orhan Şaik Gökyay ile ilgili bir araştırmada3; gazete ve 
dergilerde 61 şiirin yayınlandığı ifade ediliyor. Bu listede 
Kastamonu’da yayımlanan 34 şiirden ikisinin (Annemin 
Mezarında, İzmir Yolunda) adı geçmekte olup diğer 32 şii-
rin adlarına yer verilmemiştir.

…

Bizim tespitlerimize göre Orhan Şaik Gökyay’ın 
Kastamonu’da basılan Açıksöz ve Nâzikter gazeteleri ile 
Doğu ve Gençlik dergilerinde yayımlanmış 34 şiiri bulunu-
yor. Bunlardan 22’si Açıksöz’de, 1’i Nâzikter’de, 2’si Doğu 
dergisinde, 9’u Gençlik dergisinde yayımlanmış...

3 şiirde Vehbi Şâik, 15 şiirde H. Şâik, 11 şiirde Orhan Şâik, 5 
şiirde O. Şâik imzasını kullanmış.”4

3 Prof. Dr. Günay Kut, Orhan Şaik Gökyay, Kültür Bakanlığı Yayın-
ları, Ankara 1989, s. 25-30.
4 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eski, Orhan Şaik Gökyay -Konuşmalar, 
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Orhan Şâik Gökyay'ın doğduğu ev, İnebolu, Kastamonu 
(Kaynak: Bu Vatan Kimin Şairi, Yazar Orhan Şaik Gökyay 2)

Orhan Şâik Gökyay'ın Bursa Milletvekili adaylığı için  
dönemin Dışişleri Bakanı M. Fuad Köprülü'ye 

gönderdiği mektup (İSAM Arşivi)



Gökyay’ın şimdiye kadar tespit edilen ilk şiiri Melâl-i Hilâl, 
henüz 17 yaşındayken, Vehbi Şâik ismiyle, 27 Kasım 1919 
tarihli Açıksöz gazetesinde övücü ifadelerle birlikte neşre-
dilmiştir:
“Nesl-i âti dediğimiz sınıf-ı münevverin muhid-i tefeyyüzü 
şüphesiz mekteplerdir. Pür-zekâ ve irfân-ı güzîde gençler 
yetiştirmekte pek semih olan şehrimiz Sultânisinin onuncu 
sınıfı müdâvimlerinden muallim Cevdet Efendi mahdumu 
Vehbi Efendi’nin5 bir şiirini neşrediyoruz. Hassas bir muhay-
yilenin mahsulü olan bu eser, sahibinin âti-i irfânı hakkında 
bizi pek çok ümitvar etmektedir. Vehbi Efendi’yi muvaffaki-
yetlerinden dolayı tebrik ederiz.

-Yurdumun iniltilerinden-
Neden siyaha bürünmüş acep o nazlı hilâl?
O şanlı çehre-i haşmet, o kanlı reng-i zafer?
Neden mi? Ah, onu sorma, sakın! Bu reng-i melâl
Fezâ-yı kalbimi hep intikam ile süsler.
Zafer nidâları örterdi âsmânı bütün,
O reng-i lâl ile sancak temevvüç eylerdi;
Fakat bugün yere düşsün, o reng-i al sönsün,
Yazık! Bugün yine ruhum gamınla ürperdi!
Bütün bu reng ile bir mâcerâ-yı şandın sen,
Yarın güneş doğacakken hilâl ve necminden
Bugün çamurların altında inlesin mi sesin?
Yeter, yeter, seni gördükçe Türklüğüm sızlar;
Hilâl, bu reng-i hüznünle ağlıyor gibisin.”6

Yeditepe Yayınevi tarafından 2018 yılında neşredilen Bu 

Mektuplar, Şiirler-, Kastamonu, 2016, s. 2-3.
5 Orhan Şâik Gökyay’ın asıl ismi Hüseyin Vehbi’dir.
6 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eski, Orhan Şaik Gökyay -Konuşmalar, 
Mektuplar, Şiirler-, Kastamonu, 2016, s. 53.
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Orhan Şâik Gökyay, 1926

Orhan Şâik Gökyay, 1928Orhan Şâik Gökyay'ın el yazısı



Vatan Kimin? adlı şiir 
kitabına bakınca, Vatan 
Şairi’ne ait 44 şiirin 
(Mustafa Eski Bey’in 
kitabında yer alan 32 
şiir, Günay Kut Hanım’ın 
kitabında7 künyelerini 
verdiği 11 şiir, ayrıca ha-
yatta iken hiçbir yerde 
yayınlanmayan İrtidad 
adlı şiir8) eksik olduğu-
nu gördüm. Bu sebepten 
dolayı da dizinin editörü 
Dr. Öğr. Üyesi Nusret 
Gedik Bey ile görüşe-
rek, kendisine Mustafa 
Bey’in hazırladığı kitap-
tan bir adet göndermek 
istediğimi ifade ettim.9 
Nusret Bey de bu ha-
bere sevindiğini ve bu 
şiirlerin ikinci baskıya 
ilave edileceğini belirtti. 
Nusret Bey’in ifadesiyle 
Gökyay’ın eserlerine girmemiş yazıları da kitap olarak 
okuyuculara ulaşacakmış. Bu vesileyle hem Yeditepe Yayı-
nevi’ne hem de Orhan Şaik Gökyay Külliyatı’nın editörlü-
ğünü üstlenen Nusret Bey’e şükranlarımı sunuyorum.

Kitapların izinde
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, 1902 yılında doğan 
Gökyay’ın hayatı bazen öğrenim için bazen de öğretim için 
ilden ile dolaşmakla geçmiş. Gökyay’ın hayatına bu yazı 
çerçevesinde pek değinmiyorum, çünkü Vatan Şairi’nin 
hayatı ile ilgili tafsilatlı bilgiye; Prof. Dr. Günay Kut’un 
Orhan Şaik Gökyay (Kültür Bakanlığı Yayınları), Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Eski’nin Orhan Şaik Gökyay -Konuşmalar, 
Mektuplar, Şiirler- (Kendi Yayını), Nail Tan - H. Rıdvan 
Çongur - Kudret Ünal’ın 8 ciltlik Orhan Şaik Gökyay (Kendi 
Yayını), Nail Tan’ın Kastamonulu Ünlü İki Şair ve Yazar 
Orhan Şaik Gökyay - M. Behçet Necatigil (Kendi Yayını), H. 
Rıdvan Çongur’un Orhan Şâik Gökyay (Kültür Bakanlığı 

7 Günay Hanım’ın eserinin basım tarihinin 1989 olduğunu göz 
ardı etmemek gerekiyor. Zira eserin neşir tarihi olan 1989’dan 
Gökyay’ın vefat tarihi olan 1994’e kadar geçen 5 yıllık zaman 
zarfında Gökyay, yeni şiirler yazmış olabilir. Hem bunu öğren-
menin hem de -şayet varsa- hiç yayınlanmamış şiirlerini tespit 
etmenin en kolay yolu İSAM’daki Orhan Şaik Gökyay Arşivi’nde 
yer alan şiir müsveddeleri ve şiir defterleri başlıklı kısımların 
(OŞG-1566, OŞG-1567, OŞG-1569, OŞG-1570, OŞG-1571, OŞG-
1575) incelenmesidir. Ayrıca gözden kaçan veya dikkat edil-
meyen dergi ve gazetelerde, kendi ismiyle veya müstear isimle 
yazdığı şiirlerinin bulunma ihtimalini de düşünmek gerekiyor.
8 Orhan Şâik Gökyay, 1944 olayları sebebiyle yaşadığı derin 
üzüntüyü dile getirdiği İrtidad adlı şiirini, 29 Eylül 1945 gecesi 
23.25’de kaleme almıştır. Bu şiir ilk defa Yavuz Bülent Bâkiler’in 
Gidenlerin Ardından (s. 212) adlı kitabında yayınlandı.
9 Mustafa Bey’in adı geçen eserini okumak isteyen Dr. Necmettin 
Turinay ile Beşir Ayvazoğlu için de birer adet isteyip gönderdim. 
Mustafa Bey’e âlîcenaplığı için teşekkür ederim.

Yayınları) adlı eserinden ulaşılabilir.10

Bu eserlere ilave olarak Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın İs-
lam Ansiklopedisi için kaleme aldığı Orhan Şaik Gökyay 
biyografisi de yol göstericidir. İsmail Kara’nın Sözü Dilde 
Hayali Gözde (Dergâh Yayınları), İsmail Yakıt’ın Hatırala-
rıyla İz Bırakanlar (Ötüken Neşriyat), Necmeddin Sefer-
cioğlu’nun Tanıdığım Ünlü Türkçüler (Ötüken Neşriyat), 
Yavuz Bülent Bâkiler’in Gidenlerin Ardından (TEV Yayın-
ları) ile 1944-1945 Irkçılık-Turancılık Davasında Sorgular 
Savunmalar (TEV Yayınları) adlı eserinde Gökyay ile ilgili 
güzel bilgiler ve hatıralar yer almaktadır. Ayrıca Ozan 
Sağdıç’ın Birinci Savaştan İkincisine (Dünya Yayıncılık) 
adlı pek bilinmeyen hatıratında da Gökyay’ın Balıkesir 
yıllarına ve Çağlayan dergisi dönemine ışık tutulmaktadır. 
Hatırlatmam gereken bir başka yayın daha var: Harvard 
Üniversitesi bünyesinde, Prof. Dr. Şinasi Tekin ile Prof. Dr. 
Gönül Alpay Tekin’in editörlüğünde çıkan Türklük Bilgisi 
Araştırmaları dergisinin 1983 yılına ait 6. ve 7. sayıları 
Prof. Dr. Ahmet Turgut Kut ile Prof. Dr. Günay Kut’un edi-
törlüğünde, iki cilt hâlinde Orhan Şaik Gökyay Armağanı 
olarak hazırlandı.

El-muhacim daima
Orhan Şâik Gökyay’ın belki de en önemli yönü, keskin 
kaleminden çıkan tenkit oklarını, hatır gönül dinlemeden 

10 Orhan Şaik Gökyay’ın talebesi ve manevi evladı Kudret Ünal 
ile yaptığım telefon görüşmesinde kendilerinden; Gökyay hak-
kında bir kitap yazmakta olduğunu ve kitabın seneye çıkacağını 
öğrendim.
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Orhan Şâik Gökyay (Dergâh Yayınevi Arşivi)

Orhan Şâik Gökyay'ın arkadaş-
ları tarafından yazılmış hatıra 

defterinden bir sayfa  
(İSAM Arşivi)



fırlatmasıydı. Bu sebeple de ‘devamlı hücum eden’ anla-
mına gelen ‘el-muhacim daima’ unvanıyla anılır olmuştu. 
Münekkit yönü dolayısıyla; üniversite camiasının, özel-
likle de profesör unvanına sahip kişilerin eksik ve yanlış 
neşirlerine tahammül edemiyordu. Bunu da yazılarında 
ifade etmekten asla çekinmezdi. Bu sebepten dolayı, gali-
ba Gökyay’a gücenen çok olmuştur. Ancak ilmin hakkını, 
başkalarının hatırından üstün tutmayı şiar edindiği için, 
meselenin bu yönünü pek düşünmezdi. Bu kısmı bir hatı-
ra ile desteklemek belki daha isabetli olacaktır:
“Profesörlerin, doçentlerin yanlışlarını bulup yazması, 
Türkiye üniversitelerinden on defa alması gereken fahrî 
doktora11 ve profesörlükleri engellemiştir. Ama ne gâm! Hiç 

11 Orhan Şaik Gökyay’a, 7 Haziran 1989 tarihinde, 87 yaşında, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından ‘fahrî doktor-
luk’ payesi verilmiştir. Kaynak: İslâm Ansiklopedisi, Orhan Şaik 

üzülmezdi. ‘Onlar profesör, ben de Orhan Şaik Gökyay’ım!’ 
der ve ilave ederdi: ‘Türkiye’de profesör olmak kolaydır 
ancak Orhan Şaik Gökyay olmak çok zordur.’

Bir gün yanına yaklaşıp bir şeyler anlatan bir kişiye sormuş:
- Siz profesör müsünüz?
O zât gerçekten de profesörmüş. Hoca’nın kendine iltifat 
edeceğini sanıp:
- Nereden anladınız? diye sormuş. Hoca tereddütsüz cevap 
vermiş:
- Söylediklerinizin içinde pek çok yanlış var da ondan!”12

 Türkçeye hâkim ve Türk kültürüne vâkıf olmasını, doğup 
yetiştiği köklü ve zengin Kastamonu kültürüne bağlaya-
biliriz. Zira Kastamonu; kadim bir Türk şehri olması, hâlâ 
daha Türk kültürünün derinliğini taşıması ve Türk dilinin 
unutulmuş birçok kelimesini bünyesinde barındırması 
bakımından Gökyay için bir mektep vazifesi görmüştür. 
Bunu kendisi de ifade etmektedir:
“Ben Kastamonu’da büyüyüp yetiştiğim için Türkçeyi iyi öğ-
rendim. Onun için de başarılı bir öğretmen oldum. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Hocam Dr. Ragıp Hulusi 
Özdem, Dede Korkut Destanlarından parçalar okur, ‘Şu 
kelimenin anlamı bilinmiyor, araştırmaya muhtaç!’ deyince 
ben kalkıp anlamını söyleyiverirdim. Çünkü Kastamonu’da 
bu kelime yaşıyordu.”13

Türk kültürüne olan vukufiyeti, kendisine olan güvenini 
perçinlemekteydi; bu güvenini ifade etmekten asla geri 
durmazdı. Katılacağı programlardan veya vereceği röpor-
tajlardan önce, “Unvan olarak ne yazalım?” diye soranla-
ra, “Adımı bir kere daha yazın!” edasıyla cevap vermesi; 
kartvizitinde bile unvan olmaksızın “Orhan Şaik Gökyay” 
yazması hayranlık uyandıran bir tutumdur.14

Muhtelif hatıralarda belirtildiğine göre rahmetli Gökyay; 
Dede Korkut, Evliya Çelebi ve Kâtip Çelebi’yi Türkiye’de en 
iyi üç kişinin bildiğini söylermiş. “Peki, bu üç kişi kimdir?” 
sualine ise; “Biri Orhan, biri Şaik, biri de Gökyay.” diye 
cevap verirmiş. Muazzam bir ilmî seviyenin ve öz güvenin 
tezahürü değil de nedir bu?15  
Gökyay’ın evrak-ı metrukesi
Gökyay, 1937-1939 yılları arasında Bursa Erkek Lisesi’nde 
öğretmen olarak çalışmış ve seksen yıldır vatan sevgimize 
tercüman olan Bu Vatan Kimin? şiirini, 1938 yılında Bur-
sa’da iken kaleme almıştır.
Gökyay’ın Bursa ile olan irtibatını araştırmak için en iyi 

Gökyay maddesi.
12 Nail Tan - Kudret Ünal, “Bu Vatan Kimin?” Şairi, Yazar Orhan 
Şaik Gökyay IV, Ankara, Nisan 2006, s. 119.
13 Nail Tan - Kudret Ünal, “Bu Vatan Kimin?” Şairi, Yazar Orhan 
Şaik Gökyay IV, Ankara, Nisan 2006, s. 124. Bu hatıranın farklı 
bir anlatımı için bakınız: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eski, Orhan Şaik 
Gökyay -Konuşmalar, Mektuplar, Şiirler-, Kastamonu, 2016, s. 
26-27.
14 H. Rıdvan Çongur - Nail Tan, Orhan Şaik Gökyay I, Ankara, 
Haziran 2002, s. 47
15 Bu konudaki hatıralar için bakınız: Prof. Dr. İsmail Kara, 
Sözü Dilde Hayali Gözde. Nail Tan - H. Rıdvan Çongur - Kudret 
Ünal, Orhan Şaik Gökyay (8 cilt). Yavuz Bülent Bâkiler, Giden-
lerin Ardından. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eski, Orhan Şaik Gökyay 
-Konuşmalar, Mektuplar, Şiirler-.
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Orhan Şâik Gökyay'ın tuğrası



yol, İSAM’a16 intikal eden evrak-ı 
metrukesine göz gezdirmektir. 
Yaptığım araştırma sırasında henüz 
dikkat edilmemiş müsveddelere, 
araştırmalara, çalışmalara, mektup-
lara denk geldim. İSAM’da yer alan 
evrakın üzerinde durulması; kitap, 
tez, makale veya tebliğ olarak değer-
lendirilmesi gerekiyor. Zira arşivde 
binlerce evrak veya müsvedde yer 
almaktadır. Bu yazı çerçevesinde, bir 
fikir vermesi açısından bazılarına 
değinmek istiyorum:
OŞG-1540 numaralı “Bursa’da yeti-
şen şairler” başlıklı evrak ile OŞG-
1674 numaralı “Kastamonu’da Ye-
tişen Divan Şairleri” başlıklı evrakın “Divan Edebiyatında 
Şehirler III: Kastamonu ve Bursa”17 adlı makaleyle karşı-
laştırılması iyi olacaktır. Belki de yeni bilgiler ortaya çıkar.
OŞG-1891 numaralı evrakta, Osmanlıca ibaresiyle “Bursa 
rehberi hakkında bir deneme” başlıklı defter yer almakta-
dır. Defter, Bursa bibliyografyası olarak hazırlanmış olup 
her sayfaya farklı tarihî şahıs veya mekân isimleri ile ilgili 
başlıklar ve kısa açıklamalar eklenmiştir.18

OŞG-346 numaralı evrakta, 1954 tarihinde “Gökyay’ın 
Demokrat Parti Genel Kurul Başkanlığı’na Bursa millet-
vekili adaylığı için gönderdiği mektuplar” yer almaktadır. 
Merhum şairin siyasete girme isteğiyle ilgili bir bilgi 
okumamıştım. Demokrat Parti’nden Bursa Milletvekili 
adaylığı için yazdığı mektuplar, Gökyay’ın hayat hikâyesi-
nin farklı bir noktasını aydınlatacaktır.
OŞG-1480 numaralı evrakta ise, Os-
manlıca ibaresiyle “Gökyay’ın Sal-
tukname hakkında yaptığı çalışma-
ların müsveddeleri” yer almaktadır. 
Bildiğim kadarıyla Gökyay’ın Saltuk-
name ile ilgili bir makalesi bulun-
mamaktadır. Prof. Dr. Günay Kut ile 
yaptığım bir görüşmede, Gökyay’ın 
müstakil bir çalışma için bu notları 

16 Orhan Şaik Gökyay’ın binlerce 
evrakı, müsveddesi, çalışması, mektubu, 
fotoğrafı vd. İSAM sayesinde araştırma-
cıların hizmetine sunulmuştur. Arşive 
bakmak için: http://ktp.isam.org.tr/
17 Orhan Şaik Gökyay, Güçlük Nerede?, 
Yeditepe Yayınevi, İstanbul, Ağustos 
2019, s. 236-253.
18 Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Kütüphanesinde görevli Osmanlı Türk-
çesi Uzmanı Metin Sarı Bey, Bursa tarihi 
açısından kıymetli olan ve önceden 
hiçbir yerde yayınlanmayan bu defteri 
-istirhamım neticesinde- Bursa Günlü-
ğü dergisinin bu sayısı için açıklamalı 
olarak hazırlamıştır; vakit ayırdığı için 
Metin Bey’e teşekkür ederim. Ayrıca 
son okuma noktasında yardımlarını 
esirgemeyen Hakan Yılmaz Bey’e de 
şükranlarımı sunarım.

aldığını söylemişti. Saltukname ile 
ilgili çalışanlar için hazırda bekleyen 
bu müsveddeler yol gösterici olacak-
tır, diye düşünmekteyim.
Orhan Şâik Gökyay’ın 
mektuplaşmalarına da ayrı bir yer 
açmam lazım. Zira İSAM’da bin civa-
rında mektup yer almaktadır. Bunla-
rın yayını bile, devasa bir eser anla-
mına gelmektedir. Belki de bu kadar 
çok mektubu muhafaza edip, bizlere 
bırakan edebiyatçıya/yazara rastla-
mak pek mümkün değildir. Külliyatın 
içinde bu mektupların da ayrı bir 
kitap olarak ele alınacağını temenni 
ediyorum.

Arşivde yer alan mektuplarla birlikte OŞG-1 numaralı 
evrakta yer alan “Gökyay’ın otobiyografisinin yer aldığı 
defterler ve belgeler” ile OŞG-26 numaralı evrakta kayıtlı 
“Gökyay’ın arkadaşları tarafından yazılmış hatıra defteri” 
de Gökyay’ın hayatına dair yeni bilgiler ihtiva edebilir. 
Bunların da araştırmacılar için heyecan verici olduğunu 
düşünüyorum.
Esasında arşivde yer alan belge, müsvedde ve mektuplar; 
Orhan Şâik Gökyay’ın tam ve tekmil bir biyografisinin 
yazılması için zengin içerik sunmaktadır.

Hayaller ve gerçekler
Orhan Şâik Bey, Türk Dil Kurumu üyeliği yapmış, Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca “Devlet Sanatçısı” unvanına layık 

görülmüş, Millî Eğitim Bakanlığı ile 
üniversiteler bünyesinde yetmiş yılı 
aşan öğretmenlik hayatına sahip 
kıymetli bir isim. Yıl içerisinde bu 
kurumlarımızın muhtelif anma prog-
ramları, sempozyumlar, paneller, 
konferanslar ve yarışmalar ile Vatan 
Şairi’ni yâd etmelerini beklemek 
hakkımızdı galiba. Lâkin bu hususta 
yeterli bir gayret göremedik. Hâlbu-
ki Gökyay; kudretli şair, titiz araştır-
macı, amansız münekkit, bir ömür 
muallim ve Türk kültürü âşığıydı.
Üniversite camiasının Gökyay’ı unut-
ması ise meselenin bir başka yüzü. 
YÖK’ün tez sisteminde yaptığım ta-
rama sonucunda, Orhan Şâik Gökyay 
hakkında sadece, ama sadece 1 (bir) 
tane yüksek lisans tezine rastladım. 
Ne acı değil mi? Orhan Şâik Gökyay’ı 
üniversitelerin görmezden gelmesini 
nasıl izah etmeli, bilemiyorum.
Gökyay’a “Nasılsınız?” diye soruldu-
ğunda hep aynı cevabı verirmiş: “Da-
ima iyiyim!” Biz de merhum Gökyay 
gibi olumlu düşünüp iyimser olmak 
zorundayız. Belki bir gün “vefa” adlı 
Zümrüdüanka, Kaf Dağı’nın ardın-
dan çıkıp gelir...
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Orhan Şâik Gökyay'ın mezar taşı,  
Nakkaştepe, İstanbul
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Bursa ve çevresi 
ne zaman fethedildi?

Yeni târihî bulgular ışığında
Bursa’nın Fethi süreci
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uruluş devri, mevcut kaynak ve belgelerin yok 
denilecek kadar az oluşu nedeniyle, hiç 
şüphesiz Osmanlı tarihinin en karanlıkta 
kalmış olan ve bulunacak yeni çağdaş 

materyaller ışığında aydınlatılmaya ihtiyaç duyulan 
dönemidir. İşte literatürde Osmanlılar’ın ilk büyük ve 
önemli fethi olarak kabul edilen Bursa’nın fethinin hangi 
tarihte gerçekleştiği meselesi de yakın zamâna kadar 
Osmanlı tarihlerindeki çelişkili kayıtlar ve manzum bir 
Bizans kroniğindeki belirsiz atıflar ekseninde, en çok 
tekrarlanan târihe bakılarak tespit edilmeye çalışılırken, 
ortaya çıkan çağdaş bulgular ekseninde henüz yeni yeni 
aydınlanıp çözülmeye başlayan Kuruluş devri Osmanlı 
tarihinin en önemli tartışmalı meselelerinden birisidir. 
Osmanlılar’ın Bizans’tan aldıkları ilk büyük şehir olan 
Bursa (Προύσα)’nın fethinin bilinen yaygın târih olan 
726/1326’dan dört yıl önce, 722/1322 yılı ortalarına 
doğru gerçekleştiği birkaç yıl önce kaleme aldığımız kısa 
bir makalede ana hatlarıyla gösterilmişti1. Bu 
araştırmamızda ise Bursa’nın fetih tarihine ilişkin 
mevcut Osmanlı kaynaklarındaki bilgiler ve Bizans 
takvimlerinde yer alan tarihler daha geniş bir çerçevede 
ele alınıp birbirleriyle karşılaştırılarak, çağdaş kaynak ve 
belgelerden aktardığımız daha önceki verilerin yanı sıra, 
o devre yâhut yakın dönemlere ait eski tarihî takvimler, 
onlardaki bilgileri esas alan Silsile-nâme’ler ve 
bilinmeyen nâdir nümismatik materyallerdeki ortak 
veriler günyüzüne çıkarılarak, bunların tümünü topluca 
sentezlemek sûretiyle, Bursa kuşatmasının başlangıç 
tarihinden Bursa Kalesi’nin alınışı ve fethin çevre 
bölgelere doğru genişleyip tamamlanışına kadarki süreç 
hakkında ilk kez doğru ve sağlam verilere dayalı 
kronolojik bir perspektif inşâ edilmeye çalışılacaktır. 
Bursa fethinin zeminini hazırlayan  
tarihî olaylar: 
Kayır Hân’ın üçüncü kuşaktan torunu olan Osman 
Gâzî’nin 689/1290 yılından beri Bizans’ın doğusundaki 
kararlı ilerleyişi ve 699-700/1300-1301’de tüm Uç 
Türkmenleri’nin liderliğini üstlenip Bithynia’nın önemli 
bir kısmını ele geçirmesi, 27 Temmuz 1302’de 
imparatorluk ordusunun karşı saldırısı niteliğindeki 
Bapheus Savaşı’nın ortaya çıkması sonucunu doğurmuş; 
Bizans ordusunun yenilgisiyle sonuçlanan bu savaş 
Osman Gâzî ve erleri için yeni akın ve fetihlerin, Bizans 
için ise yıkım ve felâketin başlangıcı olmuştur. 
Osman Gâzî, Batı Anadolu'daki Türkmen varlığını yok 
etmeye yönelik bu büyük tehdidi bertaraf ettikten sonra, 
imparatora öfkelenerek sınır boyundaki tüm Bizans 
yerleşkelerini birer birer vurmuş ve imparatorluğun 
doğu uçları yerleşik Rumlar için artık yaşanmaz bir yer 

                                                           
1 Krş. Hakan Yılmaz, “Bursa Fethine Yönelik Yeni Yaklaşımlar 
ve Bursa’nın Gerçek Fetih Tarihi”, Şehir & Toplum Dergisi 
(Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları süreli yayını), 
sy.: II (Haziran 2015), s. 61-73. 
2 Bu savaş hakkında ayrıntılı bilgi için, bk. Hakan Yılmaz, 
“Çağdaş Kaynak ve Belgeler Işığında Sakarya’nın Fethi ve 

olmuştu. Onun bu karşı taarruzunu önlemek için 
imparator II. Andronikos, 1303 yılı yazında bölge 
tekfurlarını örgütlemesi için komutanlarından Sgouras'ı 
arbaletli bir orduyla Katoikia/Kite bölgesine sevketmiş; 
ne var ki durumu önceden haber alan Osman Gâzî, bu 
orduyu da henüz harekete geçmeden düzenlediği ani bir 
baskınla yok etmişti (Haziran 1303)2. Kazandığı bu 
ikinci zaferden sonra ise Osman, bekleneceği üzere 
doğrudan bu ittifâka dâhil olan Rum tekfurlarının kale 
ve beldelerini hedef almış; Katoikia/Kite, Adranos, Kestel 
ve Bednos tekfurlarının birleşmelerine öncülük ettiği 
için, Pachymérès'in bildirdiği üzere, o âna kadar: 
“τούτων ἀπώνατο τῶν δεινῶν καὶ Προῦσα, μόνη πε 
ριλειφθεῖσα τῶν ἔξωθεν καλλονῶν” : “İyi hâlini 

Fethin Bilinmeyen Târihi”, Geçmişten Günümüze Sakarya 
(Tarih-Kültür-Toplum), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Yayınları & OSAMER, Sakarya 2018, s. 87, 99-100 (dn.: 94), 
113-115. 

K 

Bursa fâtihi Osman Gâzî’nin, Seyyid Lokman Aşûrî’nin 
Ḳıyāfetü’l-İnsāniyye fī Şemāʾili’l-ʿOsm̱āniyye’sinde yer alan 
minyatürü. Millet Ktp. Ali Emîrî, Tarih, nr.: 1216, vr. 20b. 
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korumayı başarabilmiş tek yer olan 
Brousse de sonunda bu felâketlere 
mâruz kalmış”tı3. Pachymérès'in bu 
bilgiyi tâkiben, Bursa’dan hemen 
sonra Πηγαὶ / Pegai (Biga)’nın da 
Osman tarafından vurulduğunu, 
savaşla eş zamanlı olarak Pegai’ye 
yerleşen İmparator IX. Mikhael’in 
Roger de Flor’u engellemesi 
nedeniyle bu kıyı şehrinin de 
akınlara hedef olduğunu belirtmesi4; 
bu çağdaş kayıtlara göre daha önce 
Alp Osman’ın hışmına uğramadan 
kalmış tek belde olan Bursa’nın ilk 
kez 6811/1303 yılı Temmuz ayı 
içinde (Zilhicce 702) Osmanlı 
akınlarına mâruz kaldığını gösterir 
ki, bu tarih aynı zamanda şimdiye 
dek bilinmeyen Bursa kuşatmasının 
da resmî başlangıç târihidir. 
Nitekim bir görgü şâhidi olan İshak 
Fakih’ten naklen savaşı aktaran Âşık 
Paşa-zâde rivâyetinde de, 702 yılı 
sonu (1303 yılı ortaları)nda 
gerçekleşen Kite (Dinboz) Savaşı’nı 
direkt Bursa’nın kuşatma ve ablukası 
tâkip eder5. Bu çağdaş rivâyete göre 
bundan sonra Osman Gâzî, Kaplıca ve 
dağ tarafına iki ayrı havâle kulesi 
yapmaları için “ḳardaşı-oġlı Aḳ-
Temür”le “Balabāncuḳ” adlı nökerini 
bu stratejik noktalara yerleştirecek; 
inşâsına başlanan kuleler tam bir yıl 
sonra, 703 yılı Şevvâl ayı (Haziran-
Temmuz 1304 civârı)nda 
tamamlanarak, şehre uygulanan 
muhâsara ve abluka 1320’li yıllara 
kadar sürdürülecektir6. 
Bursa’nın fetih târihi 
hakkında mevcut Osmanlı 
kroniklerinde yer alan 
kayıtlar 
XV. yüzyılın ikinci yarısı ile XVI. 
yüzyıl başları arasında te’lif edilmiş Osmanlı 

                                                           
3 Georgius Pachymérès, Corpus Scriptorum Historiae 
Byzantinae: Georgii Pachymeris de Michaele et Andronico 
Palaeologis, volume (I-II) II, I. Bekker, Bonnae: Impensis Ed. 
Weberi, 1835, p. 415. 
4 Pachymérès, a.g.e., II, p, 415-416. 
5 Âşık Paşa-zâde, Tevārīḫ-i Āl-i ʿOs̱mān’dan ʿĀşıḳ Paşa-zāde 
Tārīḫi, ‘Âlî Beg neşri, Matba‘a’-i ‘Âmire, İstanbul 1332, s. 22; 
Friedrich Giese, Die Altosmanische Chronik des ‘Āšiḳ Pašazāde, 
Otto Harrasowitz, Leipzig 1929, p. 23. 
6 Âşık Paşa-zâde, a.g.e., ‘Âlî Beg neşri, s. 28-32; Giese neşri, p. 
28-30. 
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kroniklerinde Bursa kuşatmasının 
başlangıç zamanı hakkında, yalnız 
yukarıdaki rivâyetle sınırlı olarak 
belirsiz bir ipucu vermekle 
yetinildiği gibi; uzun bir zaman sonra 
gerçekleşecek olan Bursa’nın fetih 
tarihi hakkında da birbirinden 
tamâmen farklı ve çelişkili tarihlere 
yer verilmiştir.  
Ahmedî’nin kronolojik hiçbir veri 
içermeyen Dāsitān ve Tevārīḫ-i 
Mülūk-i Āl-i ʿOs̱mān’ınını yazarken 
yararlandığı eski bir kaynağı, tahrife 
uğramış eski bir takvimle 
birleştirerek yeniden kullanan 
Şükrullah Çelebi, Behcetü’t-Tevārīḫ 
adını taşıyan Farsça İslâm tarihinde 
Osman Gâzî’nin Bursa kuşatması 
devam ederken öldüğünü, şehrin 
ancak oğlu Orhan’ın cülûsundan 
sonra alındığını belirterek, Bursa’nın 
fethini 710/1310 yılı gibi çok erken 
bir tarihte gerçekleşmiş gösterir7. 
Eserinin büyük bir kısmını 
Şükrullah’ın kroniğinin Osmanlı 
tarihi kısmı üzerine inşâ eden 
Mehmed bin Hacı Halîl el-Konevî de, 
Farsça kaleme aldığı Tārīḫ-i Āl-i 
ʿOs̱mān ve’s-Selçūḳ adlı eserinde aslî 
kaynağını takiben yine aynı târihe 
yer verir8. 
Kuruluş devri vak‘alarında Yazıcı-
zâde Ali’nin Selçūḳ-nāme’sine ve 
Anonim Osmanlı kroniklerindeki 
rivayetlere ağırlık verdiği hâlde, 
Bursa’nın fethi konusunda farklı bir 
tarih vermesiyle dikkati çeken Lütfi 
Paşa, Kânûnî devrinde yazdığı 
Tevārīḫ-i Āl-i ʿOs̱mān’ında fethin, 
yukarıdaki kroniklerde verilen 
tarihten altı yıl sonra, “hicretüñ yedi 
yüz on altı senesinde”, yani milâdî 
1316 yılı içinde gerçekleştiğini 
belirtir9. 

-Şükrullâh Çelebi, Behcetü’t  پادشاه شد ... اولوباد وبروسا فتح كرد .
Tevārīḫ, Nuruosmaniye Ktp. nr.: 3059, vr. 159b, st. 11-14; 
Mustafa Fârisî, Behcetü’t-Tevārīḫ Tercemesi, Süleymaniye Ktp. 
Hafîd Efendi, nr.: 222, vr. 232b. 
8 Krş. Mehmed bin Hacı Halîl el-Konevî, Tārīḫ-i Āl-i ʿOs̱mān ve’s-
Selçūḳ, Bibliotheque Nationale, Supp. Persian, nr.: 1394, vr. 17a, 
st. 9 / vr. 18a , st. 4; Kayseri Râşid Efendi Ktp. nr.: , vr. 9a, st. 6 / 
vr. 9b, st. 4. 
9 Krş. Lütfi Paşa, Kitābu Tevārīḫ-i Āl-i ʿOs̱mān, İstanbul Araştır-
maları Enstitüsü Ktp. Şevket Rado, nr.: 248 (376), vr. 16b, st. 
14; ‘Âlî Beg neşri, İstanbul 1341, s. 27, st. 1. 

Seyyid Kâsım el-Bağdâdî’nin Seyāḥat-
nāme’sinin rulo nüshasında; 1323’teki Mısır 
seyahatini müteâkip, 1324 yılı ortalarında 
Orhan Gâzî’yi Bursa’da ziyâret ettiğini ve 
şehrin bu tarihten iki yıl önce fethedildiğini 
açıkladığı satırlar (st. 146-168). 

Orhan Gâzî’nin 1324 Mart’ından önce 
Bursa Beg sarayı’nda tahta çıkışı. Seyyid 
Lokman, Hüner-nāme, I, TSMK, Hazîne, 
nr.: 1523, vr. 62a. 
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Behiştî Ahmed Çelebi Vāridāt-ı Sübḥānī ve Fütūḥāt-ı 
ʿOs̱mānī adını taşıyan kroniğinin ilk cildinde, Osman 
Gâzî’nin âhir ömründe nikris hastalığına mübtelâ iken 
oğlu Orhan’ı yerine “kâ’im-makâm” olarak bırakıp 
Adranos fethine çıktığını, ardından Mihal’in girişimiyle 
Bursa’nın da alındığını belirtir ve: “Bu fetḥüñ tārīḫi 
hicretüñ yidi yüz yigirmisinde vāḳıʿdur.” diyerek, tek bir 

                                                           
10 Behiştî, Vāridāt-ı Sübḥānī ve Fütūḥāt-ı ʿOs̱mānī, es-Sifrü’l-Ev-
vel, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Ktp., Şevket Rado Yzm. 
nr.: 293, vr. 87a-90a. 
11 Enverî, Düstūr-nāme, M. Halil Yınanç, İstanbul 1928, s. 6, 
beyit: 
12 Enverî, a.g.e., s. 82, beyit 9-10: 
“Yedi yüz yigirmi olmışıdı sāl  / Ata bindi çün-ki Orḫān beg olur  
Ḳıldı ʿOs̱mān Beg cihāndan intiḳāl / Bursaʾı İznīk’le geldi alur…” 
13 “Sene: 725, beşinci yılda Bursa fetiḥ oldı.” Rûhî Çelebi, Tārīḫ-i 
Rūḥī, Berlin Staatsbibliothek, Tübingen, MS Or. Quart, nr.: 821, 
vr. 25a; Y. Yücel - H. E. Cengiz neşri, Belgeler, XIV/18, s. 383. 
 ” وبلدة بروسا صین أھل عن ان یكابدو بوسا فى سنة ست وعشرین وسبع مایھ “ 14
Karamânî Mehmed Paşa, Tevārīḫu’s-Selāṭīni’l-ʿOs̱māniyye, 
Süleymaniye Ktp. Ayasofya, nr.: 3204, vr. 4a. 

bâbın içine sıkıştırdığı her iki fethi 720 hicrî (= m. 1320) 
yılına târihlendirir10. 
Çelebi Sultan Mehmed dönemi müelliflerinden 
Semerkandî’nin kayıp kroniğine dayanarak11 Düstūr-
nāme adında manzum bir tarih yazmış olan Enverî de, 
Fatih döneminde kaleme aldığı eserinde Behiştî’ye 
benzer şekilde Osman Gâzî’nin 720/1320 yılında 
dünyadan göç ettiğini, yerine oğlu Orhan’ın geçip Bursa 
ve İznik şehirlerini fethettiğini söyleyerek, tarihlerini 
açıkça belirtmemekle birlikte her iki fethi de 1320 yılı 
sonrasına tarihlendirmiştir12. Fethin tarihi konusunda 
Enverî gibi 720/1320 yılından yola çıkan Edirneli Rûhî 
Çelebi ise, diğerlerinden farklı olarak kroniğinde 
Bursa’nın fethinin “beşinci yıl”a tekabül ettiğini, yani 
725/1325 yılında gerçekleştiğini ifâde etmiştir13. 
Fatih’in vezîri Karamânî Mehmed Paşa Tevārīḫu’s-
Selāṭīni’l-ʿOs̱māniyye adlı Arapça kısa kroniğinde 
Bursa’nın fethinin 726/1326 yılında gerçekleştiğine 
işaret ettiği gibi14, eserinde Yıldırım Bâyezîd’in cülûsuna 
kadarki vak‘aları Yahşi Fakih Menāḳıb’ından özetleyen 
ve kronolojisinde kısmen Karamânî’nin kullandığı 
takvimi izleyen Âşık Paşa-zâde ise, Adranos fethi ile 
Bursa’nın fethinin birbirinin peşi sıra gerçekleştiğini 
aktardıktan sonra: “Bu fetḥüñ tārīḫi hicretüñ yedi yüz 
yigirmi altısında vāḳıʿ olundı, Orḫān Ġāzī elinden.” 
diyerek fetih hakkında yine 726/1326 tarihini 
vermiştir15. Âşık Paşa-zâde ile aynı rivâyet silsilesini 
takip eden Anonim tarihler16 ve Edirne’li Oruç bin ‘Âdil 
de onun kullandığı takvime dayanarak Bursa’nın 
726/1326 yılında fethedildiği bilgisini tekrar 
etmişlerdir17. 
Rivâyetlerini seçmedeki titizliği ve güvenilirliği ile 
tanınan ünlü Osmanlı müverrihi Mehmed Neşrî ise 
Kitāb-ı Cihān-nümā’sında, yukarıdaki kaynaklarda 
verilen tarihlerin hepsini asılsız kabul ederek yegâne 
sayılabilecek bambaşka bir târihi Bursa’nın gerçek fetih 
tarihi olarak zikretmiş; “Bu fetḥüñ tārīḫi hicretüñ yedi 
yüz yigirmi ikisinde vāḳıʿ oldı, Burūsa’nuñ fetḥi bu 
tārīḫden olduġına hiç nizāʿ yoḳdur.” diyerek18, diğer 
müverrihlerden farklı olarak 722/1322 yılının Bursa’nın 

15 Âşık Paşa-zâde, Tevārīḫ-i Āl-i ʿOs̱mān, İstanbul Arkeoloji Mz. 
Ktp. nr.: 1504, vr. 13b. 
16 Friedrich Giese, Die Altosmanischen Anonymen 
Chroniken, Breslau 1922, s. 13, st. 8-10. 
17 “Orḫān Ġāzī Burṣaʾı fetḥ itdi, hicretüñ sene: 726 vāḳıʿ oldı.” 
Oruç bin Âdil el-Edrenevî, Tevārīḫ-i Āl-i ʿOs̱mān, Manisa İl Halk 
Ktp. Yzm. Genel, nr.: 5506/2, vr. 158a, st. 1-2. 
18 Mehmed Neşrî, Ğıhānnümā: Die Altosmanische Chronik des 
Mevlānā Meḥemmed Neschrī, Band II: Text des Cod. Manisa 
1373, nşr. F. Taeschner, Leipzig, 1955, p. 58, st. 11-12; a.mlf., 
Kitāb-ı Cihān-nümā, F. Reşit Unat - M. Altay Köymen, TTK, 
Ankara 1949, c. I, s. 134.  

Orhan Gâzî’nin Seyyid Kâsım’ı karşıladığı Bursa Beg-sarayı’nın 
1834 yılındaki durumunu gösteren bir gravür. 

Seyyid Kâsım el-Bağdâdî'nin Seyāḥat-nāme’sinin orijinal 
nüshası üzerinde yer alan “Hacı Kâsım el-Bağdâdî” klişeli 
beyze şeklinde tasarlanmış şahsî mührü. 

       



18 Bursa Günlüğü

kesin fetih tarihi olduğunu açık bir biçimde dile 
getirmiştir. 
Kendisinden önce eser yazan ya da çağdaşı olan tüm 
müverrihler birbirinden farklı tarihler verdikleri halde, 
Neşrî’nin 722/1322 yılını diğerlerine tercih ederek, “hiç 
nizāʿ yoḳdur” ifadesiyle Bursa’nın gerçek fetih tarihi 
olarak eserine titizlikle kaydedip doğruluğunu özellikle 
te’yid etmesi; onun bu bilgiyi geç dönem kroniklerinin 
herhangi birinden değil, onlardan daha güvenilir ve 

                                                           
19 Neşrî’nin, Cihān-nümā’sının ilk versiyonunu temsil eden 
Menzel nüshasında daha önce, buradaki “hiç nizāʿ yoḳdur” 
ifâdesini “kimsenüñ nizāʿı yoḳdur” şeklinde kaydetmiş olması 
bizim bu tezimizi kuvvetle te’yid eder niteliktedir. Krş. Neşrî, 
Ğıhānnümā: Die Altosmanische Chronik des Mevlānā Meḥemmed 
Neschrī, Band I, T. Menzel nsh., nşr. F. Taeschner, Leipzig, 1951, 
p. 39, st. 20-21. O, gördüğü pek çok eski kaynağın müelliflerine 
atfen yaptığı bu göndermeyi, birbirinden farklı tarihler veren 
çağdaşı diğer müverrihler hakkında söylenmiş gibi algılanacağı 
endişesiyle sonradan değiştirmeyi tercih etmiş gözükmektedir. 
20 İdrîs-i Bitlîsî, Heşt Behişt (Türkçe trc.), I-II, haz.: Dr. Mehmet 
Karataş- Dr. Selim Kaya-U. Yaşar Baş, Ankara 2008, I, s. 181, 
183, 232. 
21 “Bursa’nuñ fetḥi Ḥażret-i Risālet’üñ hicreti tārīḫinüñ yedi yüz 
yigirmi yedisinde vāḳıʿ olmışdur, ammā rivāyet-i sābıḳa üzerine, 
meẕkūr maʿmūrenüñ dār-ı İslām’a inżımāmı yedi yüz yigirmi 
altınuñ şuhūrında ẓuhūr bulmışdur.” İbn Kemâl (Kemâl Paşa-
zâde), Tevārīḫ-i Āl-i ʿOs̱mān, I. Defter, haz.: Şerafettin Turan, 
TTK Yayınları, Ankara 1991, s. 193. Müellif, anonimleri ve Oruç 
Beg’i takiben (krş. F. Giese nşr., s. 13, st. 14-15; Oruç bin Âdil, 
a.g.e., vr. 15a, st. 10) Osman Gâzî’nin ölümünün de fetihten 1 yıl 
sonra, 727/1327 yılı içinde gerçekleştiğini söylemiştir. Krş. 
a.g.e., I, s. 194. 
22 Seyyid Lokman’ın Ḳıyāfetü’l-İnsāniyye’sinde Bursa’nın 
fethine tarih düşürdüğü bu manzûmenin ilk ve son beyitleri 
şöyledir: 

birbiriyle uyum içinde bulduğu çağdaş kaynaklardan 
tenkid yoluyla aktarmış olabileceği düşüncesini akla 
getirmektedir19. 
II. Bâyezîd’in emriyle her pâdişâha ayrı bir defter 
ayırmak suretiyle birer Osmanlı tarihi yazmaya memur 
edilen müverrihlerden İdrîs-i Bitlisî, Heşt Behişt adını 
verdiği Farsça eserinin ilk cildinde Bursa kuşatmasının 
725/1325’te başlayıp 726/1326’da fetihle 
sonuçlandığını dile getirirken20; İbn Kemâl (Kemâl Paşa-
zâde) ise herhangi bir tenkide girişmeksizin, fethin 
726/1326 ve 727/1327 tarihlerinde gerçekleştiğini 
gösteren iki farklı rivâyeti ayrı ayrı zikretmekle 
yetinmiştir21. 
Bursa’nın fetih tarihi ile ilgili bilgi karmaşasının yalnız 
Fâtih ve II. Bayezid dönemi müverrihleri arasında 
yaşanmadığı, Osmanlı tarihçiliğinin zirveye ulaştığı 
Kanunî, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde de 
tartışıldığı, hatta yapılan dikkatsizlikler ve yeni hatalar 
nedeniyle konu ile ilgili tartışmanın daha da karmaşık 
bir çizgiye doğru kaydığı dikkati çekmektedir. Meselâ 
XVI. yüzyıl tarihçilerinden Seyyid Lokman Aşûrî’nin 
Ḳıyāfetü’l-İnsāniyye fī Şemāʾili’l-ʿOs̱māniyye’sinde kaleme 
aldığı bir manzûmenin sonuna Bursa’nın fethi hakkında 
düşürdüğü tarih bunun en ilginç örneğini teşkil 
etmektedir. Fetih yılı olarak 726/1326’yı esas aldığı 
anlaşılan Seyyid Lokman, şehrin fethine ebced karşılığı 
626/1229 yılına tekabül eden: ام الفتوحین “Ümmü’l-fütūḥīn” 
ibâresini tarih düşürerek büyük bir dikkatsizlik örneği 
sergilemiş 21F

22; pek çok konuda eleştirel yaklaşımıyla 
dikkati çeken ünlü Osmanlı tarihçisi Gelibolu’lu Mustafa 
Âlî de haklı olarak, aynı yüzyılın sonunda nükteli bir 
üslûpla onun düşürdüğü bu yanlış târihi eleştirmiştir22F

23. 

“Çü fetḥ itdi Bursa’yı Orḫān tamām 
Muṭīʿ oldı dergāhına ḫāṣṣ u ʿāmm 
Geçüb taḫta oldı Şeh-i dīn-penāh 
Ṭapu ḳıldılar cümle mīr ü sipāh… 
…O mülki açub Şāh-ı ʿālī-nihād 
‘Livā-yı Ḫüdāvendigār’ itdi ād 
Yeñiden yapub ḳalʿasın ḳıldı ḥarb 
Açıldı anuñla ḳamu şarḳ u ġarb 
Meġārib-meşārıḳda pür zīndür 
Ki tārīḫi ‘ ام الفتوحین ’dür. = 726 (/1326)” (Ḳıyāfetü’l-İnsāniyye fī 
Şemāʾili’l-ʿOs̱māniyye, Millet Ktp. Ali Emîrî, Tarih, nr.: 1216, vr. 
23a / st. 8-9 - vr. 23b / st. 8-10). Son mısrâdaki “tārīḫ” ibâresi 
olan ‘  الفتوحینام  ’in ebced hesabına göre karşılığı 726/1326 
değil, 626/1229’dur. 
23 Gelibolulu Mustafa Âlî burada Bursa fethini anlattıktan 
sonra: “Sene sitte ve ʿışrīn ve sebʿa-mīʾe ḥudūdında fetḥ 
olunmışdur.” diyerek, yukarıda zikrettiğimiz umum Osmanlı 
müverrihleri gibi 726/1326 yılını esas tutmakla birlikte, “  ام
 ifâdesindeki yüz yıllık eksikliğe dikkat etmeksizin ” الفتوحین
bunu “Bursa’nın fetih tarihi” diye sunan Seyyid Lokman’ı: 
“Baʿżı müʾellifīn: ‘Tārīḫi ‘ ام الفتوحین ’dür.’ diyü beyān itmişler; 
yalnız: “ الفتوحین ام  ” altı yüz yigirmi altı ḥisābında bulınup, yüz yıl 
noḳṣānı var iken bilmezin ne iʿtibārla tārīḫ dimişlerdür?” 
diyerek tenkid etmiştir. Krş. Âlî, Künhü’l-Aḫbār, TTK Ktp. nr.: 
Y/546, vr. 13b, st. 20-23. Tarihteki bu ibâre noksanlığı Evliyâ 
Çelebi’nin de dikkatini çekmekle birlikte, eksik olan lafzın onun 
iddiâ ettiği gibi “ بروسھ ” = “Burūsa” olması; ebced değeri “273” 

Bağdâdî Seyāḥat-nāme’sinin orijinal yazma nüshasının ilk 
varakları (vr. 1b-2a). 
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Yukarıda sıraladığımız kaynaklardan açıkça anlaşılacağı 
üzere, Osmanlı kronikleri Bursa’nın fethi hakkında 
1310-1327 yılları arasında değişen çelişkili tarihlere yer 
vermişlerdir. Tahrife uğramış eski takvimlerdeki yanlış 
bilgilerin tekrarlanışı veya bu takvimlerdeki doğru 
tarihlerin nakli sırasında yapılan istinsah hatâları, 
zamanla kaynaklarda birbirinden çok farklı tarihlerin 
ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş; fethin aslî yılını 
gölgede bırakan bu yanlış tarihler doğal olarak şimdiye 
dek çağdaş hiçbir kaynak ve materyalle de 
desteklenememiştir. Bu tarihlerin birbiriyle çelişkili 
oluşu Bursa’nın fetih tarihi meselesini uzun bir süre 
bilinmezliğe sürüklemiş; nihayet ünlü Bizantinist 
Lampros’un 1932-33’te yayınladığı XVIII. yüzyılda 

                                                           
rakamına karşılık geldiği için imkân dâhilinde değildir. Krş. 
a.mlf., Seyāḥat-nāme, II, TSMK, Bağdat, nr.: 304, vr. 222b. 
24 S.P. Lampros & K. Amantos, “Brachea Chronika” (Βραχέα 
Χρονικά), Athens: Akademia Athenon Mnemeia tes Ellenikes 
Istorias, (A, 1932-1933), XII, No.: 27, pp. 340. Lampros’un uzun 
yıllar önce yayınladığı, Bizans imparatorluğunun 313-1771 
sürecindeki vak‘alarını içeren kısa kronikler kapsamındaki 
manzum bir tarihte yer alan bu bilginin, bugüne kadar esasen 

yazılmış bir Bizans kroniğindeki “9 İndiksiyon 6834/6 
Nisan 1326” tarihi24 diğerlerinden daha ayrıntılı oluşu ve 
yukarıdaki kayıtlardan bazıları ile uyuştuğu baz 
alınarak, Uzunçarşılı ve diğer bâzı araştırmacılar 
tarafından Bursa’nın gerçek fetih tarihi olarak kabul 
edilmiştir25. 
Bizans takvim metinlerinde  
Bursa’nın fetih târihi 
Bursa’nın fetih tarihinin 726/1326 olduğu bilgisini 
tereddütsüz kabul edenlerin ortak dayanak noktasının; 
Âşık Paşa-zâde ve onun kullandığı takvimi izleyen iki 
kronikle, bu tarihi gün ve ay ilâvesiyle tekrâr eden 
manzum bir  Bizans kroniği olduğunu belirtmiştik. 
Özellikle Bizans kroniğindeki kaydın, Grek kaynaklarının 
daha güvenilir olduğu mantığıyla tereddütsüz kesin 
tarihî bir veri olarak kabul edilmesi, Bursa’nın fethi 
hakkında Osmanlı kaynaklarından sonra Bizans kısa 
kroniklerinde verilen tarihleri de ayrıntılı olarak gözden 
geçimemizi zarurî kılmaktadır. 
Kuruluş devri Osmanlı tarihinin tartışmalı meselelerinin 
çözümünde  büyük önem taşıyan Bizans Kısa Kronikleri, 
Selçuklular’dan beri bir inşâ klasiği olarak süregelen ve 
Çelebi Sultan Mehmed dönemine kadar Osmanlılar’da da 
varlığı tespit edilebilen, Türkler’deki tarihî takvim 
düzenleme geleneğine formatı itibâriyle tam bir 
benzerlik arz etmektedir26. Bu benzer özellikleri 
nedeniyle, tarih yazım literatüründe bizce Bizans Kısa 
Kronikleri yerine Bizans Târihî Takvimleri şeklinde 
nitelendirilmesi daha isâbetli gözüken bu metinlerde de 
zannedildiği gibi Bursa’nın fethi hakkında sâbit kesin bir 
tarihin yer almadığı, XV.-XVI. yüzyıl Osmanlı 
kaynaklarında sıralanan karmaşık tarihler silsilesinin bir 
benzerinin tekrarlandığı görülür. 
Osmanlı kaynaklarındaki çelişkili tarihlere paralel 
olarak, geç dönemde kaleme alınmış sekiz Bizans 
takviminde, Bursa’nın fethinin 6834/1320 ilâ 
6858/1350 yılları arasındaki otuz yıllık zaman aralığına 
odaklandırıldığı dikkati çekmektedir ki; bunlardan ikisi 
aynı takvimlerin ikişer farklı versiyonunu temsil 
ettiğinden, genel çerçevede toplam altı farklı Bizans 
takviminde fetihle ilgili farklı tarihlerin yer aldığı 
söylenilebilir. Bu takvimlerden ilkinde ay ve yıl 
zikredilmeksizin: “͵ϛωϰηʹ ἐπῆρεν ὁ ̓Ατουάνης τὴν 
Προῦσαν.” “6828 (1320): Atoumanēs Prousa’yı aldı.” 
denilerek, Bursa’nın fethi 6828/1320 yılı gibi erken bir 
tarihte gösterilip doğrudan Osman Gâzî’ye 
mâledilmekte27; bir diğerinde fethin üç yıl daha sonra, 4 

hangi kaynağa dayandığı ve kimden aktarıldığı bile tespit 
edilememiştir. 
25 Krş. İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. I, TTK, Ankara, 1973, 
I, s. 118, dn: 3; Halil İnalcık, “Bursa”, DİA, VI, s. 446 vb. 
26 Neşrî, a.g.e., F. R. Unat - M. A. Köymen nşr., c. I, s. 136, st. 1-2; 
Menzel nsh., s. 39, st. 21- s. 40, st. 1-2. 
27 Peter Schreiner, Die Byzantinischen Kleinchroniken, I-III 
(CFHB, XII), Wien 1975-1979, I, Kronik 72-I/1, p. 555; Şahin 

İlk saltanat yıllarında Orhan Gâzî. Veronese çevresi, 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakotek,  
nr.: 2236 - Münih. 
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Nisan’da meydana geldiği belirtilerek: “ ἐν ἔτει ˏςωλα΄, 
ἀπριλλίῳ δ΄, ἰνδιϰτιῶνος ϑ΄, ἡμέρᾳ ε΄, ἐϰρατήϑη ἡ 
Προῦσα ὑπὸ τῶν Τουρκῶν ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν ̔ 
Ρωμαίων. ” “6831 (1323) yılı, 4 Nisan, IX. İndiksiyon’da, 
Perşembe günü Prousa Türkler tarafından Romalılar’ın 
elinden alındı.” bilgisi verilmektedir28. Bu iki takvimin 
erken dönem Osmanlı takvim ve kroniklerinden bazıları 
gibi, fethi 1320-1323 tarihleri arasına konumlandırmış 
olması ve İbn Battuta’nın “Bursa’yı Sultan Osman’ın 
fethettiği” yönündeki sözleriyle tamâmen uyuşması 
kayda değerdir. 
Bununla birlikte, çeşitli ilâve ve değişikliklerle yeniden 
düzenlenip genellikle XVI-XVII. yüzyıllara kadar 
getirilmiş olan Bizans tarihî takvimlerinden dördünde, 
Bursa’nın fetih tarihi olarak Âşık Paşa-zâde-Oruç-
Anonim grubunun kullandığı takvimdeki gibi 
6834/1326 tarihine işâret edildiği ve bu tarihin başına 
“3”, “4” ya da “6 Nisan” bilgisinin de eklendiği dikkati 
çekmektedir. Bunlardan ikisinde: “ ἀπριλλίῳ γ΄, ἰνδιх τῷ 
ˏςωλδ΄ ἔτει παρεδόϑη ἡ Προῦσα τοῖς ἀϑέοις ̓ Αγαρηνοῖς, 
μηνὶ ” : “3 Nisan’da, 6834 (1326) yılı, IX. İndiksiyon’da 
Mousoulmanoi (Müslüman Türkler) Prousa’yı ele 
geçirdiler.”29 ve: “ ἀπριλλίῳ γ΄, ἰνδιϰτιῶνος θ´, τοῦ 
ἑξαϰιλιοστοῦ ὀϰταϰοσιοστοῦ τριαϰοσιοστοῦ τετάρτοῦ 
ὲπήρϰσιν οἱ Τοῦρκοι τὴν Προῦσαν, ἤγουν ἔτει ,ςωλδ´” 
“Altı bin sekiz yüz otuz dördün IX. İndiksiyon’u, 3 Nisan’da 
Türkler Prousa’yı aldılar, yani, 6834 yılında.” denilerek30 
fethin tarihi 3 Nisan 1326 şeklinde gösterildiği gibi; bir 
başka takvimde bundan bir gün sonrasına işâret 
edilerek: “ άπὸ Χριστοῦ καταβќσεως ατϰς´, ἀπρριλλίῳ 
δ´, ἡμέρᾳ πέμπτῇ, ἐπῆρεν ὁ σουλτὰν Ὄρχανις τὴν 
Προῦσαν ἐϰ τὰς χεῐρας τών ‘Ρωμαίων.” : “İsa’nın 
yeryüzüne inişinden sonra 1326, 4 Nisan Perşembe günü, 
Sultan Orchanis Romalılar’ın elinden Prousa’yı aldı.” 
ifâdesine yer verilmiş31; diğer bir takvimin iki farklı 
nüshasına düşürülen benzer kayıtlarda ise: “ τῷ ˏςωλδ΄ 
ἔτει παρεδόϑη ἡ Προῦσα τοῖς ἀϑέοις ̓ Αγαρηνοῖς, μηνὶ 
ἀπριλλίῳ ϛ΄. ” “6834 (1326) yılında Proussa Tanrı’sız 
Agarenler’e (Türkler’e) teslim edildi, 6 Nisan’da.” ve:  “τὴν 
δὲ Προῦσαν ἔλαβον οἱ Τοῦρϰοι τῷ ͵ςωλδʹ ἔτει, ἀπριλλίῳ 
ϛ΄. ” “Türkler Proussa’yı aldılar, 6834 yılı 6 Nisan’ında.”32 
denilerek bugün litertürde meşhur olan târih 
zikredilmiştir. Bu son takvime ait kayıtlar, Lampros’un 
verdiği tarihin menşeini göstermesi bakımından çok 
önemlidir. Bu son kayıtların sayıca diğerlerinden 

                                                           
Kılıç, Bizans Kısa Kronikleri (Chronica Byzantina Breviora), İs-
tanbul 2013, s. 243. 
28 P. Schreiner, a.g.e., I, Kronik 38-I/1, p. 303; Ş. Kılıç, a.g.e., s. 
137. 
29 P. Schreiner, a.g.e., I, Kronik 8-II/16, p. 77; Ş. Kılıç, a.g.e., s. 
68. 
30 P. Schreiner, a.g.e., I, Kronik 73-II/10, p. 566; Ş. Kılıç, a.g.e., s. 
250. 
31 P. Schreiner, a.g.e., I, Kronik 37-I/4, p. 299; Ş. Kılıç, a.g.e., s. 
134-135. 
32 P. Schreiner, a.g.e., I, Kronik 7-II/6 (V-A), p. 64; Ş. Kılıç, a.g.e., 
s. 59. 

çokluğu, her ne kadar Osmanlı kroniklerinden yalnız 
Âşık Paşa-zâde-Oruç-Anonim grubunda zikredilen 
726/1326 tarihini destekler gibi gözükse de, XV. 
yüzyılda eser yazmış bazı Bizans müverrihlerinin 
kroniklerinde Osmanlı rivâyetlerinden açık izlere, hatta 
birebir nakillere rastlanması ve mevcut takvimlerin 
büyük çoğunluğunun XVI. ya da XVII. yüzyıllarda çeşitli 
ilâve ve eksikliklerle yeniden istinsah edilmiş olması; bu 
geç tarihli takvimlerin de sözünü ettiğimiz Osmanlı 
rivâyet grubundan bir şekilde etkilenmiş ve 1326 yılının 
Bursa’nın fetih tarihi olarak yerleştiği sonraki asırlarda, 
bu kaynaklar doğrultusunda yeniden şekillenmiş olması 
ihtimâlini akla getirmektedir33. 
Öte yandan Osmanlı takvim ve kroniklerinde olduğu 
gibi, Bizans takvim ve kroniklerinin yazımında da 
istinsah hatalarının yanlış tarihlerin ortaya çıkmasına 
sebebiyet verdiği göz ardı edilmemesi gereken bir 
gerçektir. Nitekim bu takvimlerinden birine Bursa’nın 
fetih tarihinin 6858/1350 olarak kaydedilmiş olması 
bizim bu tezimizi kuvvetle te’yid eder: “έπῆρεν τὴν 
Προῦσαν ’Ορχάνης ὁ υἱός του εἰς τὰ ατν'. ἀφέντευσεν 
χρόνους ϰβ´”: “Onun (Osman’ın) oğlu Orchanēs, Prousa’yı 

33 Meselâ yukarıda sıraladığımız kayıtlardan, fethi ortak bir bi-
çimde 4 Nisan’a odaklandıran Kronik 38/1’le 37/4’teki ifâdele-
rin birbirine çok yakın olması, bu kroniklerin birbiriyle doğru-
dan bağlantılı olduğunu açıkça göstermekte; ilkinde fetih tarihi 
6831/1323 iken ikincisinde bunun 6834/1326 olarak kayde-
dilmesi, özellikle ikinci kayıtta Romalılar’ın klasik hilkat takvi-
minin terk edilerek, Hazret-i ‘Îsâ’nın doğum tarihi olarak kabul 
edilen Cristmas’ın esas alınmış olması ve iki metin arasında sa-
dece “’Ορχάνης : Orchanis” kelimesinin “Τουρκῶν : Türkler”e 
dönüşmesi dışında önemli bir fark bulunmaması, mevcut târih 
ve ibârelerin daha sonraki takvim düzenleyicileri tarafından 
zamanla klişeleşmiş bilgilere uygun yönde değiştirilebildiğine 
açık bir delil teşkil etmektedir. 

Beg-sarayı’nda Orhan Gâzî adına 722/1322’den 763/1362’ye 
kadar tam 41 yıl süreyle saltanat kösü çalındığına dâir 
Menāḳıb-ı Orḫānī adlı çağdaş kronikten aktarılan satırlar. 
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6858/1350’de aldı; 22 yıl hükümdarlık yaptı.”34 Fethi 
bilinenden çok geç bir zamâna erteleyen bu tarihin, 
Bursa’nın gerçek fethi ile hiçbir alâkası olamayacağı 
aşikâr olduğu gibi; burada Orhan Gâzî’ye atfedilen 
saltanat süresi de tarihî gerçeklikle bağdaşmamaktadır. 
Dolayısıyla tarihî verilere aykırı bu ve benzeri kayıtların 
varlığı, Bizans kaynaklarının birebir salt doğru bilgiler 
içeren materyaller olarak algılanmasının ne kadar yanlış 
olduğunu, bu takvim ve kroniklerdeki bilgilerin de 
Osmanlı kaynaklarındaki gibi çoğu zaman sıkı bir 
tenkidle, dikkatli ve kontrollü bir şekilde kullanılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Görüldüğü üzere tıpkı erken dönem Osmanlı 
kroniklerinde olduğu gibi, Bizans tarihî takvimlerinde de 
Bursa’nın fetih tarihi hakkında birbirleriyle tamâmen 
çelişkili tarihler öne sürülmekte; fethin tarihi olarak 
6828/1320 ilâ 6858/1350 yılları arasını kapsayan geniş 
bir zaman aralığına odaklı çok farklı tarihlere yer 
verilmektedir.  
Takvimlerde dikkati çeken yegâne ortak nokta; gün ve 
yıllar çoğu zaman değişiklik göstermesine ve birbirinden 
farklı şekillerde kaydedilmesine rağmen, tümünde ortak 
bir dille fethin “Nisan ayında” gerçekleştiğinin sarâhatle 
belirtilmesidir ki; bu kayıtlardan Bursa’nın fethi 
hakkında elde edilebilecek yegâne kesin bir bilgi varsa; o 
da fethin Nisan ayının ilk günlerinde, 3’ü ilâ 6’sı 
arasındaki dört günlük zaman dilimi içerisinde 
gerçekleştiğidir. 

                                                           
34 P. Schreiner, a.g.e., I, Kronik 70-I/5, p. 543; Ş. Kılıç, a.g.e., s. 
233. 
35 Şimdiye kadar genellikle Ahmedî ile başlatılan Osmanlı tarih 
yazıcılığının, zannedilenin aksine XIV. yüzyılın ilk çeyreğinden 
beri Osmanlılar’da da mevcut bulunduğu ve bu dönemin 
târihyazım tekniğinin her açıdan Bizans târihyazımına eşdeğer 
olduğu, ileride kaleme alacağımız “Osmanlı Târihyazımının 
Bilinmeyen İlk Örnekleri: Kuruluş Devrinde Kaleme Alınmış İlk 
Osmanlı Kronikleri” başlıklı makalemizde delilleriyle ortaya 
konulacaktır. 
36 İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Yz. nr.: 862, vr. 175b. 
37 İbn Kemâl, a.g.e, I. Defter, s. 190, 194. 
38 Bu konudaki rivâyetlerin özeti, Âşık Paşa-zâde’nin şu 
ifadelerinden ibarettir: “Suʾāl: Bu fetḥler kim olundı, ʿOs̱mān 

Bursa’nın Fethi sırasında Osman Gâzî’nin 
hayatta olup-olmadığı meselesinin fethin 
gerçek târihini tespite yardımı: 
Osmanlı tarihçileri arasında Bursa’nın fetih tarihinin 
722/1322 yılı olduğunda ısrar edişiyle dikkati çeken 
Neşrî, bu tarihin doğruluğunda hiçbir şüphe olmadığını 
söyledikten sonra, rivâyetlerdeki asıl belirsizliğin bu 
sırada Osman Gâzî’nin hayatta olup-olmadığı noktasında 
toplandığına dikkati çekerek: “Ammā nizāʿ anda ḳaldı ki; 
ḥīn-i fetḥde ʿOs̱mān Ġāzī ḥayātda mıydı, degül-miydi? 
Meşhūr ve eṣaḥḥ budur kim; ḥayātda idi, zīrā kim oġlını ol 
sefere ʿOs̱mān kendü göndermişdi.” cümlesiyle, 
kaynakların bu konuda da çelişki içinde olduklarına 
işaret etmiştir35. 

Eski tarihî bir takvime dayanan Cülûs listelerinden 
birinde36 ve aynı takvimi esas alan İbn Kemâl Târîh’inin 
ilk defterinde belirtildiğine göre37; Osman Gâzî 
719/1319 yılı sonlarında ayağındaki nikris hastalığı 
nedeniyle Söğüt’te inzivâya çekilerek, 720/1320 yılı 
başlarında yerini oğlu Orhan’a terk etmişti. Babasına 
vekâleten yönetimi devralmasını müteâkip Bursa’nın 
kuşatma işini daha da hızlandıran Orhan, çok geçmeden 
şehri Rumlar’dan alacak ve burayı Osmanlı Uç 
Sultanlığı’nın başkenti yapacaktır. 
Bursa’nın fethinden söz eden yukarıdaki Osmanlı 
kroniklerinin tamâmına yakını, oğlu Orhan’ı Bursa 
fethine gönderen Osman Gâzî’nin fetih sırasında hayatta 
olduğu konusunda ittifak etmişlerdir ki38; bu bilgi Bursa 
ve İznik’e gelerek Orhan Gâzî’nin beylik topraklarını 
gezmiş olan ünlü Tancalı seyyah İbn Battuta (ö. 
770/1368) tarafından da açık ve net bir şekilde tasdik 
edilmiştir. Bir görgü şâhidi olan müellif, Sultan Orhan’ın 
beylik topraklarında bulunduğu sırada Orhan’dan ya da 
tebaasından Bursa’yı hayatta iken Osman Gâzî’nin 
fethettiğini, ancak İznik’in alındığını göremeden vefât 
ettiğini işitmiş ve bunu Seyāḥat-nāme’sine aynen şu 
ifâdelerle kaydetmiştir: 

ووالده الذي استفتح مدینة برصا من أیدي الروم وقبره بمسجدھا 
وكان مسجدھا كنیسة  للنصارى . ویذكر أنھ حاصر مدینة یزنیك نحو 
عشرین سنة ومات قبل فتحھا ، فحاصرھا ولده ھذا الذي ھو ذكرناه 
 اثني عشرة سنة وافتحھا ...

Ġāzī ḥayātda mıdı? Cevāb: Eṣaḥḥ ḳavl budur kim; ʿOs̱mān 
ḥayatdayıdı. Zīrā ki oġlını bu seferlere atası göndermişidi. Suʾāl: 
Ya ʿOs̱mān Ġāzī kendü n’īçün bile varmadı? Cevāb: Anuñ-çün 
kim Orḫān Ġāzī’nüñ daḫı iki oġlı varıdı ve bunı ḳaṣd iderdi kim: 
‘Orḫān Ġāzī benüm zamānumda şevket bulsun!’ diridi. Ve hem 
eks̱er ʿOs̱mān’uñ ayaġında zaḫmet vāḳıʿ olmışıdı, varmamaġa 
sebeb olıdı.” Âşık Paşa-zâde, a.g.e., vr. 13b-14a. Osman Gâzî’nin 
Bursa’nın fethi sırasında ve sonrasında hayatta olduğu bilgisi, 
anonim tarihlerde yer alan şu satırlarda da son derece 
belirgindir: “ʿOs̱mān Ġāzī’ye Bursa fetḥin didiler, şāẕ oldı. ‘Orḫān 
Ġāzī Burṣa’yı fetḥ itdi, hicretüñ 726 yılında vāḳıʿ oldı. ‘Orḫān 
Burṣa’yı fetḥ itdüginde ʿOs̱mān ḥayatdayıdı.” F. Giese, a.g.e., s. 
13, st. 8-10. 

Eylül 1323 tarihli Asparuça Hâtûn vakfiyesinde, Osman 
Gâzî’nin gelini Asparuça Hâtûn’a bu tarihten önce Bursa 
sınırları içindeki Balıḳlı çiftlük mezraʿası’nı bağışladığını 
gösteren kısım. 
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“Onun (Orhan’ın) babası Rūm’un elinden Burṣa şehrini 
fetḥetmiş. Ḳabri oradaki bir mesciddedir. Oranın mescidi 
önceleri hıristiyanların kilisesi imiş. Söylendiğine göre; o 
Yeznīk (İznik) şehrini de yirmi sene kadar kuşatmış, ancak 
fetḥini göremeden ölmüş; ẕikrettiğimiz bu oğlu (Orhan) on 
iki sene daha kuşattıktan sonra nihâyet onu fetḥetmiş.”39 
Osman Gâzî’nin ölüm ve Orhan Gâzî’nin müstakil bir 
şekilde tahta cülûs zamânı hakkında Eylül 1323 tarihli 
Asparuça Hâtûn vakfiyesi40 ile Mart 1324 tarihli Mekece 
vakfiyesi41 önemli ipuçları sağlar. Bunlardan ilkinde 
Osman Gâzî hayatta, ikincisinde ise vefât etmiş ve oğlu 
Orhan tek başına tahta geçmiş gözükmektedir42. İbn 
Battuta burada Bursa’nın fethini doğrudan Osman’a 
atfederek, onun Bursa fethi sırasında hayatta olduğuna 
açıkça işaret ettiğine göre; o dönemden kalma bu iki 
çağdaş belgeye göre Bursa’nın fethi kesin olarak Sultan 
Osman’ın ölüm tarihi olan 723/1323’ten daha önceki bir 
tarihte gerçekleşmiş demektir. 
                                                           
39 İbn Battuta, Tuḥfetü’n-Nüẓẓār fī Ġarāʾibü’l-Emṣār ve’l-
ʿAcāʾibü’l-Esfār, Beyrut, ts., s. 308-309, st. 22; 1-4. İbn 
Battuta’nın burada, Osman Gâzî’nin kabrinin önceden bir 
hıristiyan mâbedi olduğuna ilişkin verdiği ayrıntı; Neşrî ve aynı 
rivâyet grubunu takip eden diğer müverrihlerde rastladığımız 
şu bilginin tarihî gerçekliğine de kesin bir kanıt teşkil eder: 
“ʿOs̱mān Ġāzī oġlı Orḫān’a vaṣıyyet itdi kim: ‘Ben vefāt idicek, 
beni Bursa’da, şol gümişlü ḳubbenüñ altında ḳoyasın!’ didi. Ol 
vaḳt kāfirler manastırı yeñi örtmişlerdi, gümiş-gibi yalabırdı, 
ıraḳdan gören gümiş ṣanurdı.” Krş. Neşrî, a.g.e., Unat-Köymen 
neşri, c. 1, s. 144, st. 14-16. 

Bursa’nın Osman Gâzî henüz hayatta iken alındığı -az 
önce gösterdiğimiz üzere-, fethin tarihini 6828/1320 
yılına odaklandıran bir Bizans takvimine de kısa fakat 
belirgin ifâdelerle şöyle yansımıştır: “͵ϛωχηʹ ἐπῆρεν 
ὁ ̓Ατουάνης τὴν Προῦσαν.” “6828 (1320): Atoumanēs 
Prousa’yı aldı.”43 Bu kayıt İbn Battûta’nın, Bursa’nın 
1323 yılı sonunda vefât eden Sultan Osman’ın 
vefâtından daha önceki bir tarihte bizzat onun 
tarafından alındığını gösteren kayıtlarıyla tam bir uyum 
içindedir. Bursa’nın fethi ile sonuçlanacak son umûmî 
kuşatmanın, Orhan Gâzî’nin 720/1320’de babasından 
yönetimi müstakil bir şekilde devralmasından sonra 
başladığını biraz önce delilleriyle göstermiştik. İşte son 
kuşatmanın başlamasına zemin hazırlayan bu târih, 
Osmanlı müverrihleri gibi Bizans takvim yazarı 
tarafından da “Bursa’nın fetih tarihi” şeklinde algılanmış 
ve metne yanlış bir şekilde aktarılmıştır. 

40 Bu vakfiye ve mevcut sûretleri hakkında birazdan bilgi 
verilecektir. 
41 İBB Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, Fr. nr.: 10. 
42 Bu iki tarihi esas alan merhum Halil İnalcık, haklı olarak 
Osman Gâzî’nin vefâtının da yukarıda belirttiğimiz zaman 
aralığında gerçekleşmiş olması gerektiğine işaret etmiştir. Krş. 
H. İnalcık, “Osman I”, DİA, XXXIII, 451; a.mlf., Kuruluş Dönemi 
(1302-1481) Osmanlı Sultanları, İstanbul 2010, s. 46. 
43 P. Schreiner, a.g.e., I, Kronik: 7/6; Ş. Kılıç, a.g.e., s. 137. 

Orhan Gâzî’nin, 722/1322’de Bursa’yı kuşatmak üzere ordusuyla surların önüne gelişi. Müberra Öz, Bursa Kent Müzesi. 
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Çağdaş bir göz tanığı olan İbn Battuta’nın yukarıdaki 
sözleri, Bursa’yı ölümünden önce bizzat Osman’ın 
fethettiği, ancak İznik’in fethini göremeden vefât ettiği 
noktasında bu Bizans takvimi ve bâzı Osmanlı 
kroniklerinde yer alan kayıtlarla birleşmekte ise de44, 
bugüne kadar yukarıdaki iki vakfiyeden onun gerçek 
ölüm tarihini 724/1324 öncesi olarak tespit edip 
kroniklerdeki 726/1326 yılını düzelten isimlerden 
hiçbiri, Bursa’yı hayatta iken aldığı ünlü seyyahın 
sözleriyle öteden beri sâbit olan Sultan Osman’ın, şehri 
mantıken 1324’ten daha önce fethetmiş olması 
gerektiğini ne yazık ki farkedememişlerdir. Bu noktada 
Osman Gâzî’nin ölüm zamânını yanlış bir kronolojiyle de 
                                                           
44 Nitekim Bursa fethi gibi, ilk Osmanlı takvimlerinde ve onları 
kaynak edinen Silsile-nāme’lerde doğru olarak 731/1331’de 
fethedildiği bildirilen İznik’in, Osman Gâzî tarafından yirmi yıla 
yakın bir süre kuşatıldığı, ancak daha sonra kuşatmanın 
Orhan’a devredildiği, onun ise şehri on iki yıl daha kuşattıktan 
sonra fethettiği bilgisi, ünlü seyyahın verdiği orijinal ayrıntılar 
ekseninde Osmanlı kroniklerindeki bilgilerin doğruluğuna açık 
bir kanıt teşkil eder. Nitekim Şükrullah'ın Behcetü’t-Tevārīḫ’te 
700/1301'de başladığını belirttiği İznik kuşatmasını 
(Nuruosmaniye Ktp. nr.: 3059, vr. 159b, st. 9), Osman’ın Bursa 
kuşatması ile birlikte henüz yirmi yıl tamamlanmadan 
719/1319 sonlarında oğlu Orhan'a bıraktığı kroniklerden 
bilinmekte, bu tarihten İznik’in düşeceği 731/1331 yılına 

olsa, ittifakla Bursa’nın fethinden bir yıl sonrasına 
odaklandıran rivâyetler dikkate alındığında; fethin onun 
gerçek ölüm târihi olan 723/1323’ten bir yıl önce, yani 
722/1322 yılı içinde gerçekleşmiş olma ve Neşrî’nin 
kesin bir te’yidle verdiği 722/1322 târihinin gerçekten 
ciddî tarihî bir veriye dayanma olasılığını akla getirir. 
Dolayısıyla Osman Gâzî’nin Bursa fethi sırasında hayatta 
olduğu, fetihten sonra bir müddet daha yaşadığı ve 
şehrin onun ölüm târihi olan 723/1323 yılından önce 
alındığı kesin olup, yukarıda ortaya koyduğumuz çağdaş  
İslâm, Osmanlı ve Bizans kaynakları bunu gâyet açık ve 
net bir çizgide te’yid etmektedir. 
Çağdaş kaynak ve belgeler ışığında 
Bursa’nın gerçek fetih tarihinin tespiti: 
Yukarıda Bursa’nın fetih tarihi hakkında Osmanlı 
kroniklerinin büyük çoğunluğunun birbiriyle çelişkili 
tarihler verdikleri görülmüştü. Bunlardan sadece, daha 
önce Karamânî Mehmed Paşa’nın da kullandığı müşterek 
bir takvimi kullanan Âşık Paşa-zâde-Oruç-Anonim 
kaynak grubu ortak bir çizgide 726/1326 tarihini 
zikrederler. Rûhî Çelebi’nin bu tarihe yakın olan 
725/1325 yılını zikretmesi, Osman Gâzî’nin ölüm tarihi 
olarak 726 yılını esas alan ve hâfızasında onun fetihten 
bir yıl sonra öldüğü bilgisi yatan bir derleyicinin, buna 
kıyasla tarihi bir yıl geriye çekme çabasından 
kaynaklanmış olabileceği gibi; 727 yılının ise yine onu 
726 yılında, ancak fethi göremeden ölmüş kabul eden 
müverrihlerin, Bursa’nın fetih zamanını bu tarihten bir 
yıl sonrasına erteleme çabalarının bir sonucu olduğu da 
düşünülebilir.  
Görüldüğü üzere kaynakların çoğu Bursa’nın fetih tarihi 
hakkında 726/1326 yılı etrafında birleşmektedirler. 
Halbuki yukarıda İbn Battuta ve onunla uyuşan kronik 
kayıtları örneğinde görüldüğü üzere; XIV. yüzyılın ilk 
yarısından, yani bizzat fetih asrından kalma çağdaş bazı 
materyaller, Bursa’nın fethinin bu tarihten çok daha 
önce gerçekleştiğine ışık tutan son derece net ve kesin 
bilgiler içerirler ki, bunların bir kısmını daha önceki kısa 
makalemizde de ana hatlarıyla göstermiştik. 
Bu tarihî materyallerden biri; kuruluş devrinin karmaşık 
meseleleri değerlendirilirken çoğu kez göz ardı edilen 
Ramazân 723/Eylül 1323 tarihli Asparuça Hâtûn 
vakfiyesidir45. Osman Gâzî hayatta iken düzenlenmiş iki 

kadar on iki yıl daha geçtiği yine aynı rivâyetlerdeki ortak 
kronolojiden tespit edilebilmekte; böylece kuşatmanın 
başladığı 700/1301 yılı üzerinden hesaplandığında iki sürenin 
toplamı (19 + 12 = 31) doğru olarak 731/1331 yılını 
vermektedir. 
45 Osman Gâzî’nin gelini Asparuça Hâtûn adına düzenlenen bu 
vakfiye hakkında, bk. Yanko İskender Hoçi, “Şehzade Halil 
Sergüzeşti”, TOEM, II/VII, 436-445; İhsan Uludağ, “Osman 
Gaziye Dair Mühim Bir Vesika: Aspurça Hatun Vakfiyesi”, 
Uludağ, yıl: 1940, sy.: 26, s. 61-68; Prof. Dr. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 
Osmanlı Tarihi, I, s. 126; H. Basri Öcalan-Sezai Sevim-Doğan 
Yavaş, Bursa Vakfiyeleri, I, Bursa Kültür A.Ş., Bursa 2013, s. 24-

Osman Gâzî tarafından fethe gönderilen Şehzâde Orhan’ın 
722/1322’de Bursa kalesini kuşatmasını tasvir eden bir 
minyatür. Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. Or.: 
57, fol. 232a. 
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mühim belgeden biri olan bu Arapça vakfiyede, Orhan 
Gâzî’nin eşi Asparuça Hâtûn’a kayınpederi Sultan 
Osman’ın 1323 yılı Eylül ayından çok önceki bir târihte, 
o zamanlar Kite kazâsına tabi olan نارلو “Nārlu”, قپاقلى 
“Ḳapaḳlı”, برومحصار “Bürüm-ḥiṣār”, مدانیھ “Mudānya”, فرنكلى 
“Firenkli”, الچپنى “Çepni” ve یوركلى “Yörükli” köylerini 
vakfettiği gibi; والمزرعة المدعوة الچفتلكى بالقلى الكائنة بقضاء بروسھ  
: “Burūsa ḳażāsına kāʾin (yerleşik) bulunan ‘Balıḳlı-çiftlük’ 
adlı mezraʿa”yı da vakfettiği açıkça belirtilmiştir45F

46. 
Demek ki Bursa, 723/1323 yılı sonlarında çoktan 
Osmanlı hakimiyetine girmiş bulunuyordu. Bu kayıt, 
Osmanlı kaynaklarına yanlış ve hatalı şekilde geçtiği 
aşikâr olan yukarıdaki çelişkili tarihlerin aksine, 

                                                           
29; H. Yılmaz, “Bursa Fethine Yönelik Yeni Yaklaşımlar…”, 
a.g.d., s. 66-67. Hoçi’nin yukarıdaki makalesinde işaret ettiği 
üzere; “Asparuça” kelimesi Rum halk dilinde: “Beyaz” anlamına 
gelmekte olup (s. 444), bize göre babası II. Andronikos büyük 
bir ihtimâlle ona beyaz tenli olduğu için bu ismi vermiştir. 
46 Krş. Bursa Şer‘iyye Sicilleri, Ankara Millî Ktp, nr.: 4121, vr. 
83b; VGMA, nr.: 590/181, s. 207, st. 28-29; nr.: 1891/1, s. 2, st. 
11. 
47 Irene Beldecieanu-Steinherr, XIV. yüzyıl Osmanlı belgelerini 
bilimsel açıdan incelediği Recherches sur les actes des régnes 
des sultans Osman, Orkhan et Murad I adlı çalışmasında Aspa-
ruça Hatun Vakfiyesi’ndeki bu atfın bilinen fetih tarihini göl-
gede bıraktığını farketmekle birlikte, fetih tarihinin farklılığına 
yönelik tartışmadan ve bu atfı destekleyecek herhangi bir çağ-
daş kaynaktan haberdar olmadığı için vakfiyedeki bu önemli 
bilgiyi çelişkili bir veri gibi yansıtmıştır. Krş. İ. Beldecieanu-
Steinherr, “Legs Pieux D’Aspurtcha Khatun”, a.g.e., Munich 
1967, pp. 80-81. 

Bursa’nın 726-727/1326-1327 yıllarında değil 
723/1323’ten daha önceki bir tarihte fethedilmiş 
olduğunu açıkça gösterir47. Şu hâlde İbn Battûta’nın 
kayıtlarına eşdeğer olan vakfiyedeki bu kayıttan 
hareketle de, Bursa’nın gerçek fetih tarihini 723/1323 
yılından daha önceki târihlerde aramak 
gerekmektedir48. 
Bursa’nın 1323’ten sonra fethedilmiş olma ihtimâlini 
tamamen ortadan kaldıran, İbn Battuta’nın sözleriyle 
aynı yerde buluşan ve Neşrî’nin te’yidle verdiği tarihi 
bilimsel gerçeklik noktasına daha da yaklaştıran bu 
belgeden sonra, Bursa’nın fetih tarihini daha net ve 
kesin bir şekilde aydınlatan ikinci çağdaş kanıt; XIII. 
yüzyılın ikinci yarısından XIV. yüzyılın ortalarına 
kadarki süreçte Irak’tan Batı Anadolu’ya kadarki İslâm 
coğrafyasını gezmiş olan Seyyid Kâsım el-Bağdâdî’nin (ö. 
750/1350) Seyāḥat-nāme’sinde işâret ettiği târihtir. 
Orhan Gâzî’nin çağdaşı olan Bağdâdî’nin Soy Şeceresi ve 
İrşad İcâzet-nâmesi ile birlikte, hayat hikâyesini ve 
gezdiği yerlere ilişkin kısa izlenimlerini bir araya 
topladığı bu küçük Seyāḥat-nāme49, dönemin genel İslâm 
târihinin yanı sıra Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinin 
tartışmalı bazı meselelerini de aydınlatacak nâdir 
bilgiler içeren çok önemli bir kaynaktır. 1223’te 
Bağdat’ta doğan ve Abbâsîlerin son Halîfesi el-Musta‘sım 
Bi’llâh’ın katline şâhid olan; Musul, Şam, Mardin, 
Diyarbakır, Şirvan, Kerbelâ ve Kahire gibi beldeleri 
dolaşarak dokuz ay kadar Mısır Ezher Medresesi’nde 
kalan, ulemâdan yüksek pâyeler aldıktan sonra 
talebeleriyle birlikte Orhan Gâzî’nin yanına doğru yola 
çıkan Seyyid Kâsım50, Seyāḥat-nāme’sinde Sultan 
Orhan’ın tahta çıktığı 1324 yılının ortalarında Bursa’ya 
geldiğine açıkça işaret ettiği gibi, onun burayı ne zaman 
fethettiği konusunda da oldukça net ve önemli bir 
ayrıntı vermiştir. 
Tasavvufî yönüyle Abdülkâdir Geylânî silsilesine 
mensup olan Bağdâdî, İslâm hilâfetinin iki önemli 
merkezi olan Bağdat ve Mısır’da yetişen ve oraların 
siyasî statüsünü iyi bilen sûfî bir gezgin olarak yüz beş 

48 Vakfiyedeki bu kayıt, Bursa’yı 1323 yılında Osmanlı sınırları 
içerisinde gösteren Bizans takvimindeki: “ ἐν ἔτει ˏςωλα΄, 
ἀπριλλίῳ δ΄, ἰνδιϰτιῶνος ϑ΄, ἡμέρᾳ ε΄, ἐϰρατήϑη ἡ Προῦσα ὑπὸ 
τῶν Τουρκῶν ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν ҅ Ρωμαίων. ” “6831 (1323) 
yılı, 4 Nisan, IX. İndiksiyon’da, Perşembe günü Prousa Türkler ta-
rafından Romalılar’ın elinden alındı.” bilgisini te’yid etmektedir 
(P. Schreiner, a.g.e., I, Kronik 38-I/1, p. 303; Ş. Kılıç, a.g.e., s. 
137.). 
49 XIII.-XIV. yy. İslâm tasavvuf tarihi ve Osmanlı Devleti’nin 
kuruluş dönemi hakkında orijinal bilgiler içeren bu küçük 
Seyāḥat-nāme’ hakkında, şimdilik bk. H. Yılmaz, “Orhan Gâzî’yi 
Sarayında Ziyaret Etmiş Bir Seyyah/Sûfî: Seyyid Kâsım el-
Bağdâdî ve Seyāḥat-nāme’sinin Kuruluş Devri Osmanlı Târihi 
Açısından Önemi”, Osmanlı’da Yönetim ve Savaş, ed.: M. Y. 
Ertaş-H. Kılıçaslan, Mahya Yay. & OSAMER, İstanbul 2017, s. 
17-39. 
50 Seyyid Kâsım’ın hayatı hakkında topografik-toponomik 
araştırmalara ve arşiv belgelerine dayalı ayrıntılı bilgi yayına 
hazırladığımız Seyāḥat-nāme’sinin giriş kısmında verilecektir. 

724/1324’te Bursa’da tahta geçmiş olan Orhan Gâzî’nin Beg-
sarayı’nda devlet erkânı ile birlikte Kaluyaven (Kalo-İoannes)’i 
karşılaması. Seyyid Lokman, Hüner-nāme, I, TSMK, Hazîne, 
nr.: 1523, vr. 72a. 
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yaşlarında iken geldiği Bursa’nın, “Ḫalīfetü’l-ʿālem” ve 
“Sulṭānü’l-İslām” olarak tanıttığı Orhan Gâzî tarafından, 
ziyaret ettiği tarihten tam iki yıl önce fethedildiğini şu 
cümlelerinde açıkça belirtmiştir: 

وقفت فیھ بھذه الطرز تسعة أشھر ، ثم انطلقت وتوجھت مع أصحابى إلى نحو 
الغازى بن السلطان البورصا عند جلیفة العالم وسلطان اإلسالم اورخان 

المرحوم المغفور السلطان عثمان خان الغازى ، بعد فتح البورصا وأخذھا من 
 ید الكفار بسنتین .
“Dokuz ay boyunca bu ṭarz üzere orada (Mısır/Ezher’de) 
durdum, sonra ayrıldım; aṣḥābımla birlikte Būrṣā 
ṭarafına, merḥūmü’l-maġfūr es-Sulṭān Ġāzī Sulṭān ʿOs̱mān 
Ḫān’ın oğlu, Ḫalīfetü’l-ʿālem, Sulṭānü’l-İslām Ġāzī Sulṭān 
Orḫān’ın yanına doğru hareket ettim. Būrṣā fetḥi 
sonrasıydı, orayı kāfirlerin elinden alalı henüz iki yıl 
olmuştu.”51 
Seyyid Kâsım el-Bağdâdî Seyāḥat-nāme’sinde devamla 
Bursa’ya ayak bastığı ilk gün olup-bitenleri aktardıktan 
sonra, Orhan Gâzî’nin “Saltanat Sarayı”nda altı ay misafir 
kalıp 4 Muharrem 725/21 Aralık 1324 tarihinde 
buradan ayrıldığını söyleyerek sözlerini nihâyete 
erdirmiştir52. O burada, Bursa’nın fethinin ziyârete 
gelişinden tam iki yıl önce, yani 722/1322 yılı 
ortalarında gerçekleştiğini söylediğine göre; Bursa’nın 
fethi hakkında verdiği târihi, şehre geliş zamânı olan 
Recep 724/Haziran 1324 tarihi üzerinden hesap etmek 
gerekir. Fethin Bağdâdî’nin işâret ettiği bu tarihten tam 
tamına iki yıl önce gerçekleşmiş olamayacağı, arada az-
çok zaman farkı bulunacağı da hesaba katılırsa; Bizans 
takvimlerinde şehrin fethine dâir farklı gün ve yıllar 
verilmesine rağmen, Nisan ayı başlarında alındığı 
bilgisinin tümünde ortak bir çizgide tekrarlanışı ve bu 

                                                           
51 Seyyid Kâsım el-Bağdâdî, a.g.e., rulo nüsha, Seyāḥat-nāme 
kısmı, st. 146-148; matbû‘ nüsha (tıpkıbasım), s. 22, st. 6-9. 
Yukarıdaki parça bu iki farklı nüshanın édition critique metnini 
yansıtmaktadır. 
52 Bursa’da altı ay kaldığını söyleyen müellif, Orhan Gâzî ile 
vedâlaştığı tarihi ziyâretle ilgili en son cümlesinde açıkça 

bilginin tarihî bir esâsa dayanıyor olma olasılığının 
fazlalığı dikkate alındığında, genel bir ifadeyle şehrin 
1322 yılı Nisan ayının 3’ü ilâ 6’sı arasında Osmanlı 
hâkimiyetine girdiği söylenilebilir. 
Bir görgü şâhidi olan Seyyid Kâsım’ın Seyāḥat-nāme’sine 
düştüğü bu tarihî kayıttan hareketle, Osmanlılar’ın 
Bizans’tan aldığı ilk büyük şehir olan Bursa’nın fethinin; 

belirterek: “ وكان ذلك فى رابع المحرم یوم اإلثنین سنة سبعمائة وخمسة وعشرین 
” : “Bu, yedi yüz yirmi beş yılı Muḥarrem’inin dördünde (21 
Aralık 1324), Pazartesi günü oldu.” der. Bağdâdî, a.g.e., rulo 
nüsha, st. 166-168; tıpkıbasım, s. 23-24, st. 18-2. 

Sultan Orhan’ın fetihlerine ilişkin eski bir takvime ait kayıtlar 
içeren minyatürlü bir Silsile-nāme’de yer alan Orhan Gâzî 
tasviri ve kenarına iliştirilen Bursa’nın 722/1322’de 
fethedildiği bilgisi. Stuttgart Linden Museum, Inv. nr.: VI. 
A1155, s. 4. 

Topkapı Sarayı Müzesi’nde yer alan üç Silsile-nāme 
nüshasında Sultan Orhan’ın minyatürleri çevresine yazılmış, 
Bursa fethinin tamamlanış tarihini 724/1324 olarak gösteren 
kronolojik kayıtlar. TSMA, Hazine, nr.: 1324, vr. 28b; nr.: 
1591, vr. 28b; nr.: 1624, vr. 13b. 
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Neşrî’nin verdiği bilgiyi te’yid edecek ve yukarıdaki 
çağdaş kayıtlarla tamamen örtüşecek şekilde, 722/1322 
yılı Nisan ayının ilk günlerinde gerçekleştiği güvenilir bir 
biçimde tespit edilebilir. Bağdâdî’nin bu noktada Osman 
Gâzî’den: المرحوم المغفور “el-merḥūmü’l-maġfūr” ifadesiyle 
söz etmiş olması; Orhan Gâzî’nin 1324 yılı Mart ayında 
düzenlenen Mekece Vakfiyesi’ni te’yid edecek şekilde, 
Osman Gâzî’nin Osmanlı kroniklerinin çoğunda 
tekrarlanan 726-727/1326-27 tarihlerinden daha erken 
bir vakitte, 723/1323 yılı sonlarında vefat ettiği bilgisini 
de tarihî açıdan daha net ve kesin bir çizgide te’yid 
etmektedir52 F

53. 
Orhan Gâzî’nin Bursa’yı 722/1322’de fethettiğini ortaya 
koyan üçüncü çağdaş kayıt ise; Sultan Orhan’ın 
ölümünden hemen sonra yazıldığı anlaşılan Menāḳıb-ı 
Orḫānī isimli kayıp monografisinde bulunan bir 
cümleden ibârettir. Bursa’nın fetih tarihi kadar, burada 
inşâ edilen tam teşekküllü ilk Osmanlı sarayının 
tamamlanış tarihine de ışık tutan bu kısa cümlede, 
büyük bir Sultan olan Orhan Gâzî’nin övgüye değer 
yüksek vasıflarından söz edilirken: “Tamām ḳırḳ bir yıl 
dergāhında kös-i salṭanat dögüldi.” denilerek54, onun 
Bursa Beg-sarayı’nda oturmaya başladığı tarihten 
763/1362 Mart’ında ölümüne dek, sarayında tam 41 yıl 
süreyle saltanat kösü çalındığına işâret edilmiştir ki55; 
                                                           
53 Anonimler ve Oruç Beg’de zikredilen ۷۲٦ / 726 ve ۷۲۷ / 727 
tarihlerinin her iki kaynağın ortaklaşa kullandığı, zaman içinde 
bozulmaya yüz tutmuş bir takvim nüshasından çıkarıldığı 
şüphesizdir. Bu takvimde “ ۷۲٦ ” (726) yılının, “ ۷۲۲ ” (722)’nin 
sonundaki “ ۲ ” (2)’nin gövdesinin “ ٦ ” (6) okunacak şekilde 
ortaya yakın bir yerden uzatılmasından; “ ۷۲۷ ” (727) tarihinin 
ise  “ ۷۲۳ ” (723)’ün sonundaki “ ۳ ” (3)’ün çentiklerinin, 
gövdenin altına yakın bir noktadan “ ۷ ” (7) okunmasına 
sebebiyet verecek tarzda, düz bir çizgiyi anımsatır şekilde 
çıkarılmış olmasından dolayı, yanlış istinsahlar sonucu ortaya 
çıktığı düşünülebilir. Nitekim bunu doğrulayacak şekilde, 
anonimlerin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde  kayıtlı 
bir nüshasında, Bursa’nın fetih ve Osman Gâzî’nin ölüm yılları 
olarak verilen “726” ve “727” tarihlerindeki “ ۲ ” (2)’ler, 
yukarıda işaret ettiğimiz gibi müstensihlerin elinde “ ٦ ” (6)’ya 
dönüşüp ۷٦٦ “766” ve ۷٦۷ “767” şeklinde kaydedilerek, her iki 
vak‘a da asıl tarihinden kırk yıl sonra gerçekleşmiş gibi 
gösterilmiştir. Krş. a.g.e., TSMK Sultan  Reşad ve Tiryal Hn. 

Ktp., nr.: 700, vr. 9b, st. 8, 11-12.  Bu, “ ۲ ” (2)’nin istinsah hatâsı 
sonucu “ ٦ ” (6)’ya dönüştüğü yönündeki tezimizin 
mümküniyetini kanıtlamak için yeterlidir. 
54 Celâl-zâde Sâlih Çelebi, Ḥadīḳatü’s-Selāṭīn, TTK Ktp., nr.: 21, 
vr. 43b-44a; H. Yüksel - H. İ. Delice nşr., TTK, Ankara 2013, s. 48. 
Ahmedî, Şükrullâh Çelebi, Karamânî Mehmed Paşa ve Rûhî 
Çelebi’nin Orhan Gâzî ile ilgili bilgilerinin ana kaynağı olan, 
Celâl-zâde’nin Sultan Orhan’ın vasıflarını naklettiği bu meçhul 
kaynak ve bilinmeyen diğer ilk devir Osmanlı kronikleri 
hakkında yakında bir makale neşredeceğiz. 
55 Orhan Gâzî’yi “ḳırḳ bir yıl salṭanat” sürmüş gösteren Mustafa 
Cenâbî’nin de bu çağdaş kronikle aynı takvimi takip ettiğinde 
şüphe yoktur. Krş. a.mlf, Gülşen-i Tevārīḫ, Nuruosmaniye Ktp. 
nr.: 3107, vr. 143b, st. 11-12. Onun cülûsunu babası Osman 
Gâzî’nin 723/1323 yılı sonlarındaki ölümüne odaklandıran 
Enverî’de ise: “Ḳırḳ yıl Orḫān Beg otuz yıl Murād / Beg oluban 

Seyyid Lokman’ın Zübdetü’t-Tevārīḫ’inde önceki takvim ve Silsile-
nâmeleri tâkiben Orhan Gâzî’nin minyatürünün sol tarafına 
yazılan Bursa fethinin 724/1324’te tamamlandığı notu. Karlsruhe 
Badische Landesbibliothek, Hs. Rastatt 201, f. 14b. 

Bursa’yı fethederek yeni ve büyük fetihlerin önünü açan Orhan 
Gâzî’yi sağ elinde kızıl elma ile gösteren bir minyatür. Kalender 
Paşa, Sultan I. Ahmed Albümü, TSMK, nr. B.408, vr. 7a. 
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bu çağdaş kayıt da Bursa’nın fetih ve Beg-sarayı’nın 
bilinmeyen ilk faaliyete geçiriliş tarihinin yine 763 - 41 = 
722, yani milâdî 1322 yılı olduğunu gösterir56. 
Bursa’nın 722/1322’de fethedildiği bilgisi, çağdaş tarihî 
takvimlerden birinden aktarıldığında şüphe olmayan 
XVII. yüzyıla ait minyatürlü bir Silsile-nāme’de, Orhan 
Gâzî’nin minyatür halkasının etrâfına yazılmış 
kronolojik kayıtlar arasında da aynen karşımıza çıkar. 
Orhan’ın babasına vekâleten tahta çıkış târihini doğru 
olarak 720/1320 ve İznik’in fethini de isâbetle 
731/1331 yılı içinde gösteren bu Silsile-nāme’de, bu 
kayıtların arasına Bursa’nın fetih târihi tamâmen doğru 
ve yukarıdaki çağdaş verilerle uyumlu olarak:  بعده شھر

۷۲۲ ׃برساى فتح ایلدى ، بو تاریخده   “Baʿde-hū şehr-i Bursā’yı fetḥ 
eyledi, bu tārīḫde: 722.” şeklinde kaydedilmiştir56F

57. 
Dolayısıyla Bursa’nın fethi hakkında birbirinden farklı 
tarihler veren Osmanlı kronikleri arasında yegâne doğru 
bilgi; Seyyid Kâsım el-Bağdâdî Seyāḥat-nāme’si, 
Asparuça Hâtûn vakfiyesi, Menāḳıb-ı Orḫānī adlı kayıp 
kronik ve o döneme âit eski bir takvime dayandığı aşikâr 
olan Silsile-nāme’den aktardığımız yukarıdaki orijinal 
kayıtlarla tasdik gören, sonraki müverrihlerden yalnız 
Neşrî’nin zikrettiği ve doğruluğunun özellikle altını 
çizdiği 722/1322 tarihidir. Diğer Osmanlı müverrihleri 
eserlerine birbiriyle alabildiğine çelişen farklı tarihler 
kaydettikleri hâlde, Neşrî’nin 722 tarihini yukarıdaki 
Silsile-nāme’nin esâsını teşkil eden tarihî takvim başta 
olmak üzere, burada gösterdiğimiz çağdaş kaynak ve 
vesikaların benzerlerinden tespit etmiş ve tümünde aynı 
târihle karşılaştığı için dikkate alıp te’yid etmiş olduğu 
şüphesizdir. 
Bursa’nın fethinin bilinenden tam dört yıl önce 
722/1322 yılı içerisinde gerçekleştiği, Neşrî ile aynı 
kaynak ya da takvimi kullandığı aşikâr olan ünlü seyyah 
Evliyâ Çelebi tarafından da: “Bursa’yı kemā-kān 
muḥāṣaraya şürūʿ idüp, Ḳapluca ṭarafından Orḫān Beg, 
Puñar-başı ṭarafındaki ḳulleden Orḫān Beg’üñ birāder-
zādesi Tīmūr Beg ve Balabancuḳ Beg ṭaġ ṭarafındaki 
ḥavāle yirinden muḥāṣara idüp, cānib-i erbaʿadan imdāda 
                                                           
ḳıldı ʿālemde cihād” mısrâlarıyla bu süre “ḳırḳ yıl”a 
indirilmiştir. Krş. Enverî, a.g.e., s. 85, st. 15. 
56 Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlı bir cülûs takviminin 
başında da Orhan Gâzî’nin cülûsunun 722/1322 olarak 
gösterilmiş olması (krş. Râgıb Paşa, nr.: 981, vr. A2); onun 
Bursa Sarayı’nda saltanatının başladığı tarihe açık bir 
gönderme yapmaktadır. Menāḳıb-ı Orḫānī yazarının da bizzat 
Orhan Gâzî döneminde tutulmaya başlandığı anlaşılan bu 
takvimi kullandığı açıktır. Kroniğinde Osman Gâzî’nin ölümü 
hakkında: “Bu ḳażiyyeʾ-i hevl-nāküñ tārīḫi sene is̱nā ve ʿişrīn ve 
sebʿa-mīʾedür.” kaydını düşüren Behiştî’nin (Vāridāt-ı Sübḥānī, 
es-Sifrü’l-Evvel, vr. 94b, st. 15) ve aynı şekilde Cenâbî’nin de 
yine aynı takvimi tâkip ettikleri, ancak Behişti’nin bunu Or-
han’ın Bursa fethinden sonra değil de babasının ölümü üzerine 
Bursa Sarayı’nda tahta geçtiği târih zannettiği aşikârdır. 
57 Krş. Silsile-nāme, Stuttgart Linden Museum, Inv. nr.: VI. 
A1155, s. 4. Behiştî’nin de Silsile-nāme’ye temel olan bu takvi-
min bozuk bir nüshasını kullandığında şüphe yoktur. Bu takvi-

gelen küffārları cümle dendān-ı tīġdan geçürüp, derūn-ı 
ḳalʿada müteḥaṣṣın olan keferelere ḳaḥṭ [u] ġalā müstevlī 
olup, āḫir küffār bir sene muḥāṣaradan ṣoñra vire ile, bā-
ṣulḥ ḳalʿayı Orḫān Ġāzī’ye sene 722 tārīḫinde teslīm 
itdiler.” denilmek suretiyle58 açıkça dile getirilmiştir. 

min aslî metninde muhtemelen bir sıra kayması nedeniyle Or-
han Gâzî’nin 720/1320’de babasına vekâleten tahta geçtikten 
sonra Bursa kuşatmasını başlatması, Behiştî tarafından onun 
Bursa’yı fethettiği târih; Bursa’yı fethedip burada daha sağlam 
bir şekilde tahta yerleştiği 722/1322 târihi ise, cülûsun Os-
man’ın ölümü üzerine gerçekleşmesi gerektiği mantığıyla Os-
man Gâzî’nin ölüm ve Orhan Gâzî’nin mutlak anlamda tahta ge-
çiş târihi olarak yansıtılmıştır. Behiştî’nin kullandığı takvim 
nüshasının bu kısımdaki olayları bir sıra geriden tâkip ettiğini 
belirginleştiren bu kronolojik izleğe göre, bu son tarihi 
724/1324’te Osman’ın ölümü ve Orhan’ın kesin olarak tahta 
geçmesi vak‘ası tâkip etmeliydi ki, kronikte Osman’ın ölümüyle 
birlikte takvim verileri de kesildiği için bu târih mevcut değil-
dir. 
58 Evliyâ Çelebi, a.g.e., II, vr. 222b. Orijinal nüshada Evliyâ 
Çelebi’nin doğru olarak zikrettiği “722” tarihini, Seyāḥat-
nāme’yi sonradan istinsah eden bazı müstensihler “726” 
tarihiyle değiştirmiş ve böyle yapmakla müellifin hatâsını 
düzelttiklerini zannetmişlerdir. 

Sultan Orhan ak börk ve kızıl börk giymiş komutanlarıyla 
askerî bir dîvân toplantısı (kurultay)da. Ahmedî, İskender-
nāme, Petersburg Russian Academy of Sicences, Institute of 
Oriental Manuscripts, Ms. C-133, vr. 249b. 
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Bursa’nın fethinden sonra şehrin 
çevresinde devâm eden diğer fetihler 
Bursa’nın -Neşrî’nin işâret ettiği gibi- 722/1322’de 
fethedildiği o dönem kaynaklarından net olarak 
anlaşılmakla birlikte, asıl fethi temsil eden Bursa kalesi 
ele geçirildikten sonra, fetih faaliyetlerinin şehre bağlı 
diğer birimlere yönelik olarak iki yıl daha devâm ettiği, 
fetihten sadece bir asır sonrasına ait ciddî kaynaklar ve 
önemli tarihî materyallerdeki ortak atıflardan tespit 
edilebilir. 
Feridun Emecen Osmanlı klasik çağını ele aldığı son 
çalışmasında59, daha önce Kâsım el-Bağdâdî Seyāḥat-
nāme’sinden aktardığımız bilgiler ve üzerinde 
yaptığımız bazı değerlendirmelerden60 yola çıkarak 
Bursa’nın fethini 1322’de başlayıp 1326’da tamamlanan 
bir sürecin içine yerleştirmiş ve: “Bu bilgi doğruysa, o 
vakit Bursa’nın 1322’de dış kesimlerinin ele geçirildiği, 
yukarıdaki iç kale kısmının bir süre direndiği ve sonunda 
1326’da buranın da düştüğü farz edilebilir.” diyerek61; 
1322’de Bursa’nın çevresinin, 1326’da ise “İç kale” 
olarak adlandırılan merkezinin düşmüş olabileceği 
yönünde görüş belirtmiştir. Emecen bu teziyle, Bursa’nın 
ve çevresindeki fetihlerin birkaç yıllık bir zaman 
zarfında tamamlandığı gerçeğini isabetli bir biçimde 
tespit etmekle birlikte; şehrin fethinin asıl tarihini 
belirleyecek olan “İç kale”nin düştüğü yılın 726/1326 
olduğu varsayımı yukarıdaki tespitlerimize nazaran 
tarihî açıdan pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü 
bizzat kendi ifadesine göre Bağdâdî, 1324 yılı 
Haziran’ında Orhan Gâzî’yi Bursa’nın merkezinde, yani 
“İç kale”de bulunan, daha önce Bursa tekfurunun 
oturduğu Beg-sarayı’na gelip de ziyâret etmiş; hatta 
sarayın içine girerek Sultan Orhan’la sohbet ettiğini, 
burada Sultan tarafından altı ay süreyle misafir bile 
edildiğini açıkça belirtmiştir. Sultan Orhan’ın 724/1324 
yılı  ortalarında devlet erkânı ile henüz fethi 
gerçekleşmemiş bir kalenin içine girip de tekfurun 
sarayında oturması ve bir görgü şâhidi olan müellifin de 
aynı târihte onu burada ziyâret etmiş olması aklen ve 
târihen mümkün olmadığından, onun Bursa’nın iki yıl 
önce gerçekleşen 722/1322’deki fethi ile direkt sarayın 
kurulu bulunduğu Bursa kalesi ve şehir merkezinin, yâni 
“Nefs-i Burūsa’nın fethini kastetmiş olduğu şüphesizdir. 
Kaldı ki yine çağdaş bir kaynak olan Menāḳıb-ı 
Orḫānī’den aktardığımız yukarıdaki cümlede de sarayın 
722/1322’den beri faaliyette olduğuna açıkça işâret 
edilmesi; Bağdâdî’nin 722/1322’de fethedildiğini 
söylediği yerin bizzat sarayın kurulu bulunduğu “İç-kale” 
bölgesi olduğunu bir kez daha sarâhatle te’yid 
etmektedir. 
Bursa’nın çevresinde devâm eden diğer fetihlere gelince; 

                                                           
59 Feridun M. Emecen, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş ve 
Yükseliş Tarihi (1300-1600), İstanbul 2015. 
60 Hakan Yılmaz, “Orhan Gâzî’yi Sarayında Ziyaret Etmiş Bir 
Seyyah/Sûfî: Seyyid Kâsım el-Bağdâdî ve Seyāḥat-nāme’sinin 

Günümüze ulaşmış en eski tarihî belgelerden biri 
olmakla birlikte çoğu araştırmacının dikkatini 
çekmeyen, 824/1421’de Çelebi Sultan Mehmed’e 
sunulmuş Farsça bir takvimde ve yine oldukça erken 

Kuruluş Devri Osmanlı Tarihi Açısından Önemi”, Uluslararası 
Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Ünv. Kültür ve Kongre 
Merkezi, 14 Ekim 2015;  
61 F. Emecen, a.g.e., s. 49, dn.: 8. 

Neşrî’nin Cihān-nümā’da Bursa’nın fethinin 722/1322’de 
gerçekleştiğinde hiçbir şüphe olmadığını vurguladığı cümle. 
Ğıhānnümā: Die Altosmanische Chronik des Mevlānā 
Meḥemmed Neschrī, Band II, nşr. F. Taeschner, Leipzig 1955, 
s. 58, st. 11-12. 

Orhan Gâzî’nin 722/1322’de Bursa’da tahta geçişine işâret 
eden Cülûs listesi. Süleymâniye Ktp. Ragıb Paşa, nr. 981, 
unvan yaprağı. 

Sultan Orhan’ın Bursa Beg-Sarayı’nda ulemâ ve meşâyıhla sık sık 
sohbet ettiğini vurgulayan bir tasvir. Taşköprî-zâde, Ẕeyl-i 
Şaḳāyıḳ, TSMK, Hazîne, nr.: 1263, vr. 12a. 
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tarihlerde oğlu II. Murad adına düzenlenmiş iki Türkçe 
takvimde de diğer tarihî takvimlerde çoğu zaman 
çelişkili tarihler verilerek zikredilen Bursa, Ulubat ve 
Bursa’ya tâbî diğer yerlerin fetihlerine ilişkin kayıtların, 
mevcut bilgilerimizi değiştirecek ve fetih sürecinin 
722/1322’de başlayıp 724/1324’te son bulduğunu 
kesinleştirecek ortak tarihî bir zeminde birleştiği dikkati 
çeker.  
Bunlardan 824/1421 yılında düzenlenmiş olan ilk 
takvimde:  بروصا والوباط ووالیتش صد صالستوفتح  “Burūṣā ve 
Ulūbāṭ, vilāyetleriyle fetḥ olunalıdan berü yüz yıldur.” 
denilerek; Bursa, Ulubat ve etrafındaki diğer bölgelerin 
fethinin 724/1324 yılında tamamlanmış olduğu açıkça 
belirtilmiştir62. Bu takvimden yirmi dört yıl sonra, 848 
Zî’l-hicce’sinde (Mart/Nisan 1445) II. Murad’ın emriyle 
Türkçe olarak düzenlenen diğer bir tarihî takvimde de 
aynı şekilde:  اوللدن برو بروسا والوباط والیتلریلھ اورخان بك النده فتح
 Burūsā ve Ulūbāṭ, vilāyetleriyle Orḫān“ یوز یگرم درت ییلدر
Beg elinde fetḥ olalıdan berü yüz yigirmi dört yıldur.” 
cümlesiyle63; iki yıl sonra, 850/1446’da tutulan başka 
bir takvimde ise: ن برو یوز یگرم اَْلِت یلدربروسا ولوپاط النلد  
“Burūsā ve Lūbāṭ alınaldan berü yüz yigirmi altı yıldur.” 
denilmek sûretiyle63F

64 Bursa ve çevresindeki fetihlerin 
724/1324’te nihâyete erdiği bilgisi tekrar edilmiştir.  
Mevcut en eski Osmanlı tarihî takvimleri arasında yer 
alan bu üç takvimde önce Bursa’nın alındığına, ardından 
Ulubat ve diğer bölgelerin fethinin 724/1324’e kadar 
tamamlandığına ortak bir ifâde ile işâret edilmiş olması 
kuşkusuz bir tesadüf değildir. 
Bursa’nın fethinin birkaç yıllık bir zaman dilimi 
içerisinde gerçekleştiğini belgeleyen, ancak fethin 
çevreden merkeze doğru değil, merkezden çevreye 
doğru ilerlediğini kesinleştiren, yine Sultan II. Murad’a 
sunulmuş bu iki takvimden daha eski bir takvim daha 
mevcuttur. Vaktiyle merhum Mükrimin Halil Yınanç’ın 
kütüphanesinde muhâfaza edilen ve içeriği itibâriyle 
yukarıdaki takvimlere ana hatlarıyla benzeyen 
833/1429 tarihli bu tarihî takvimde, diğerlerinden farklı 
olarak Bursa’nın fethinden sonra Ulubat’ın fethine daha 
başka bir madde tahsis edilerek buranın Bursa’dan bir 
yıl sonra ele geçirildiğine açıkça işaret edilmiştir65. 
Yine bu çağdaş tarihî takvimleri esas alan Topkapı 
Sarayı Müzesi’ndeki minyatürlü üç Silsile-nāme yazması 
ve bu yazmaları izleyen bir Zübdetü’t-Tevārīḫ 
nüshasında, Bursa’nın 722/1322’de fethedildiğini 
                                                           
62 Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr.: 1297, vr. 33a, sütun: 
II, st. 5-6. Bilinen en eski Osmanlı tarih materyallerinden biri 
olan bu takvim, daha önce Nihal Atsız’ın yayınladığı tarihî 
takvimler arasında neşredilmiştir: krş. H. N. Atsız, Osmanlı 
Tarihine Ait Takvimler, Küçükaydın Matbaası, İstanbul 1961, s. 
9-57. 
63 Bibliothèque Nationale, Supp. Turc, nr.: 180, vr. 2b, sütun: III-
IV, st. 16-18. Bu takvim Osman Turan tarafından 
yayınlanmıştır. krş. O. Turan, İstanbul’un Fethinden Önce 
Yazılmış Tarihî Takvimler, TTK yayını, Ankara 1984, s. 16-17. 
64 Oxford Bodleian Library, Hunt. Donat., nr.: 16, f. 2b. Takvim 
O. Turan tarafından neşredilmiştir: bk. Turan, a.g.e., s. 52-53. 

gösteren Silsile-nāme’deki eski takvim kaydı 
güncellenerek:  ، ۴۷۲ ׃ ، سنھ تاریخدهبو اشبعده شھر برساى فتح ایلدى  
“Baʿde-hū şehr-i Burūsā’yı fetḥ eyledi, üş-bu tārīḫde, sene: 
724.” cümlesiyle, iki yıl önce başlayan Bursa ve 
tevâbi‘ine yönelik akın ve fetih faaliyetlerinin 
724/1324’te kesin olarak sona erdiği ortak bir üslûpla 
dile getirilmiştir65F

66. 
Bursa’nın merkez kazâsı düştükten sonra şehrin civar 
bölgelerinde fetih faaliyetlerinin hâlâ devâm ettiği, 
Bursa’nın fethinden bir yıl sonra düzenlenmiş olan 
Asparuça Hâtûn vakfiyesindeki bazı ipuçlarından da 
tespit edilebilir. Vakfiyede Bursa’nın merkezine yapılan 
yegâne atıfta, buranın ilkin müstakil bir yönetim 
şeklinde bırakıldığına; yıllar önce fethedilen Kite’nin 
kadısının Gemlik bölgesindeki vakıf köylerine daha 
yakın bir konumda bulunması nedeniyle hâlâ dâvâlara 
baktığına ışık tutan kanıtlar, Orhan Gâzî’nin İç kalenin 
fethinden sonra Bursa sarayına yerleşmesine rağmen, 
henüz bu tarihlerde şehrin tüm beldeler üzerine hâkim 
merkezî bir yönetim düzeyine yükseltilmediğine ışık 
tutar ki, bunun yukarıdaki yerleşim birimlerinin fethinin 
henüz tamamlanmamış olmasıyla alâkalı bulunduğu 
ortadadır. 

65 Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr.: 1297, vr. 2b, sütun: V-
VI, st. 21-22. Bu takvim de Nihal Atsız tarafından 
yayınlanmıştır: krş. Atsız, a.g.e., s. 100-101. İstinsah hataları 
nedeniyle kronolojisi büyük ölçüde bozulmuş olan bu takvim 
mevcut şekliyle, tıpkı “Ulubat” gibi Bursa’nın kalan diğer 
bölgelerinin de henüz şehrin merkezinin düşüşünün üzerinden 
daha bir yıl bile geçmeden 723/1323 yılı içinde alındığına 
oldukça net ve belirgin bir delil teşkil etmektedir. 
66 TSMA, Hazine, nr.: 1324, vr. 28b; nr.: 1591, vr. 28b; nr.: 1624, 
vr. 13b; Seyyid Lokman ‘Aşûrî, Zübdetü’t-Tevārīḫ, Karlsruhe 
Badische Landesbibliothek, Hs. Rastatt 201, f. 14b. 

Çelebi Sultan Mehmed'e sunulan 824-1421 tarihli Takvim'de 
Bursa ve çevresinin fethinin yüz yıl önce, 724-1324'te tamamlan-
dığını gösteren kayıt (üstte, sağda) ve oğlu Sultan II. Murad'a 
sunulan diğer takvimlerde aynı bilginin tekrarlandığı kısımlar 
(solda ve altta). Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr.: 1297, vr. 
33a, 2b; Bibliothéque Nationale, Supp. Turc, nr.: 180, vr. 2b. 
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Dolayısıyla yukarıdaki çağdaş kayıtlardan, 722/1322’de 
Bursa kalesinin fethinden sonra 723/1323 yılında 
Ulubat’ın da alındığı ve bu yılın sonlarına kadar şehrin 
etrâfındaki diğer bölgelerin de sırayla Osmanlı 
topraklarına katıldığı; böylece 1322’de merkezi alınan 
Bursa’nın civar beldelerinin fethinin de 724/1324 yılı 
başına kadar tamamlandığı sonucu çıkarılabilir.  
Nitekim bu tezimizi doğrulayacak şekilde, ünlü Bizans 
müverrihi Laonikos Chalcocondylas Historia’sında, tıpkı 
İbn Battuta gibi Bursa’nın, ölümünden önce bizzat 
Osman Gâzî tarafından fethedildiğini ve onun bu şehri 
öleceği âna kadar sürdüreceği diğer akınlar için bir 
harekât üssü hâline getirdiğini açıkça ifâde ederek şöyle 
der: 
“[Ὀτουμάνον] πρῶτον δὴ τοῦ γένους τούτου ἄλλας τέ 
οἱ πόλεις ὑπαγόμενον ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἐν δὲ δὴ καὶ Προῦσαν 
τὴν ἐν Μυσίᾳ πόλιν καὶ τότε εὐδαίμονα 
παραστησάμενον, ὑπὸ λιμοῦ ἐκπολιορκῆσαι ἑλόντα τὴν 
πόλιν, καὶ ἐν αὐτῇ τὰ βασίλεια ποιη σάμενον, καὶ ἀπὸ 
ταύτης ὁρμώμενον ἔργα μεγάλα τε καὶ περιφανῆ 
ἀποδειξάμενον, παῖδάς τε καὶ ἀρχὴν οὐ φαύλην 
καταλιπόντα τελευτῆσαι ἐν Προύσῃ. τοῦτον δὲ ἴσμεν 
ἡμεῖς τοῦ γένους τοῦδε τά τε ἄλλα ὡς οἷόν τε ἄριστα 
καθιστάντα, καὶ τὴν ἀρχὴν ἐς τὸ ἐπιτηδειότατον αὐτῷ 
καταστησάμενον, τάξιν τε ἀρίστην ἀποδείξασθαι ἀμφ' 
αὐτόν, ἣν θύρας βασιλέως καλοῦσι…” 
“[Osman] Asya'daki kendilerine âit diğer şehirleri, 
Mysia’daki en müreffeh şehirleri olan Prousa (Bursa)’ya 
bağlı kıldı. Bu şehri bir kuşatma ile fethedip orada 
hükümdarlığını kurdu, burayı kendisine üs edinip 
kullanarak, çok büyük ve şanlı işler yaptı. Ayrıca 
Prousa’da öldü, ondan arta kalanlar geride bıraktığı 
çocuklarıydı. Onun kendi insanları için mümkün 
olduğunca mükemmel bir devletin temelini attığını ve 
yönetimini en uygun şekilde kurduğunu biliyorum. O 
kendisine ‘Saltanat kapısı’ adını verdiği muhteşem bir 
yönetim kurmuştu…”67 
Chalcocondyles’in Osman Gâzî’nin fethettiği Bursa’yı 
ölümüne kadar kendisine bir harekât üssü edindiği 
yönündeki sarih atfı ile, şehrin çevresinde fetihlerin hâlâ 
devâm ettiğine işâret ettiği çok açıktır. 1322’de Bursa 
kalesini ele geçiren Osman Gâzî, vefât edeceği 1323 yılı 
sonlarına dek, başta Ulubat olmak üzere merkeze sınır 
olan etraftaki diğer yerleşim birimlerinin de tümüyle 
devletinin sınırları içine katılmasını sağlayarak, 1324 yılı 
başında oğlu Orhan’a Bursa şehrini tüm tevâbiiyle 
birlikte fethedilmiş bir Saltanat yurdu olarak 
bırakmıştır. 
Buraya kadar ortaya koyduğumuz çağdaş materyallere 
eşdeğer olarak, Bursa’nın 722/1322’de fethedilip, tüm 
tevâbi‘i ile birlikte fethinin bilinenden daha önce 

                                                           
67 Laonikos Chalkokondyles, The Histories (Historia), Volume 
I/1, Translated by A. Kaldellis, Harvard University Press, 
Cambridge and London 2014, s. 22-23. Bizans’lı müverrihin bu 
kaydı, Beg-sarayı’nın dış sur kapısına “ θύρας βασιλέως ” = 
“Saltanat kapısı” adının ilk kez Şehzâde Orhan’ın Bursa’da 

724/1324 yılında tamâma erdiği gerçeği; doğrudan 
Orhan Gâzî’nin cülûs yılına tarihlenen nâdir nümizmatik 
bulgulardan da tespit edilebilir. Bursa’nın tüm 
beldelerinin fethi tamamlandıktan sonra, Orhan’ın 
babasının ölümünü tâkiben tahta çıktığı 724/1324 yılı 
başında bastırdığı; ön yüzünde Kelime-i Tevhid ve dört 
halîfenin isimleri, arka yüzünde:  السلطان ا�عظم اورخان بن
- es-Sulṭānü’l-aʿẓam Orḫān bin ʿOs̱mān“ عثمان ـ خلد هللا ملكھ ـ
ḫalleda’llāhu mülkehū-” ifadeleri bulunan; üst köşesinde: 
۷۲۴ = 724 (m. 1324) târihi ve alt köşesinde: بروسھ 
“Burūsa” ibâresi yer alan nâdir bir sikkesi67F

68, yukarıda 
ortaya koyduğumuz çağdaş tarihî kanıtlara paralel 
şekilde Bursa’nın bu târihten daha önce fethedildiğine 
ışık tutmakla kalmaz; Seyyid Kâsım el-Bağdâdî ve İbn 
Battuta’nın Seyāḥat-nāme’lerindeki kayıtları ile Mekece 
Vakfiyesi’nde açıkça görüldüğü üzere Osman Gâzî’nin 
724/1324’ten önce vefât ettiğine ve Orhan Gâzî’nin bu 
yılın başlarında tahta geçtiğine de apayrı bir târihî kanıt 
sağlar. 
Bu sikkeye benzer şekilde, Orhan Gâzî’nin nâdir 
rastlanan başka bir sikkesinin de bir yüzünün alt 
kenarında  َابروص  “Burūṣā” ve diğer yüzünün aynı noktaya 
denk gelen kısmında  ۷۲۴را  “R.e. 724” târihinin yerleşik 

tahta oturduğu 722/1322 yılı civârında, hayatta iken bizzat 
şehrin fâtihi Osmân Beg tarafından verildiğini belgelemektedir. 
68 İzmir Arkeoloji Müzesi, Şevkullah Bal Anadolu Sikkeleri 
Koleksiyonu, Env. nr.: 1625, 0.80 gr., 15 mm. 

Orhan Gâzî’nin tahta geçtikten kısa bir süre sonra 
724/1324’te Bursa’da bastırdığı nâdir gümüş sikkesi ve ön & 
arka yüz metinlerinin çözümlemesi. İzmir Arkeoloji Müzesi, 
Şevkullah Bal Anadolu Sikkeleri Koleksiyonu, Env. nr.: 1625. 
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bulunduğu69 dikkati çeker ki; Mekece Vakfiyesi ile 
tamâmen aynı olan bu darp yer ve târihine ilişkin 
bilgiler de Bursa’nın Rebî‘u’l-evvel 724/Mart 1324’ten 
daha önce fethedildiği ve Orhan’ın bu tarihten biraz önce 
tahta geçtiği konularında yukarıdaki sikkeye münhasır 
gözüken nümismatik çözümlemeleri daha ayrıntılı bir 
biçimde te’yid eder70. Dolayısıyla Bursa’nın 724/1324’te 
çoktan fethedilmiş olduğu ve Sultan Orhan’ın bu tarihte 
önceki beylik merkezi Yenişehir’de değil, bizzat iki yıl 
önce fethedilen Bursa’da tahta oturduğu bu nümismatik 
verilerden de sarâhatle tespit edilebilir. 
Bu sikkeler aynı zamanda, Osman Gâzî’nin 700/1300-
1301’de Yenişehir’i imâr ettirip, burada bir sarayın yanı 
sıra “Darp-hâne” de kurması gibi, oğlu Orhan’ın da 
Bursa’nın fethinden hemen sonra Beg-sarayı’nı tâdil 
ettirirken şehirde bir “Darp-hâne” açtırdığını ve onun 
1324’ten beri darp ettirdiği tüm sikkelerini -üzerinde 
darp yeri ve târihi bulunsun ya da bulunmasın- Bursa’da 
kurduğu bu darp-hânede bastırdığını tarihî açıdan 
netleştirir. 
Tüm bu tarihî kayıtlar ve maddî kanıtlara göre; 
Adranos’un fethini müteâkip Şehzâde Orhan’ın eliyle 
1322 yılı Nisan ayında İç Kale’nin de düşmesiyle 
başlayan Bursa’nın fetih süreci, 1323’te Ulubat’ın ve 
ardından bir yıl içinde diğer bölgelerin de ele 
geçirilişiyle 1324 yılı başında nihâyete ermiştir. 
Sonuç 
Bursa’nın fetih tarihi hakkında Osmanlı kronikleri, 
1310-1327 tarihleri arasında değişen birbiriyle çok 
çelişkili tarihler vermiş olup, yakın zamâna kadar 
bunlardan herhangi birini doğrulayacak çağdaş tek bir 
tarihî materyale rastlanamamıştı. Buna karşın Orhan 
Gâzî’yi 1324’te Bursa’daki sarayında ziyâret etmiş bir 
                                                           
69 İzmir Arkeoloji Müzesi, Şevkullah Bal Anadolu Sikkeleri 
Koleksiyonu, Env. nr.: 444, 0.94 gr., 20 mm. Sağ tarafına 
Rebî‘u’l-evvel’in ر “Rı”sının ve uç kısmına doğru hafif ovalimsi 
bir kıvrımla ا “Elif” harfinin yerleştirildiği, üzerinde ilk sikke 
gibi çok açık ve net bir şekilde ۷۲۴ = 724 rakamı bulunan bu 
sikke Mekece vakfiyesine eşdeğer orijinal tarihî bir materyal 
olup, arka yüzünün aynı kısmına denk gelen köşesinde برصا 
“Burṣā” ibâresi, tıpkı Seyyid Kâsım’ın notlarında ve İbn 
Battûta’nın Seyāḥat-nāme’sinin bâzı nüshalarında rastlanan 
imlâya benzer tarzda ص “Ṣad” harfi ve sonuna “ā” sesi verecek 
bir ا “Elif” eklenerek istif edilmiştir. Bu sikkenin tarihî önemi, 
ilk Osmanlı sultanlarının cülûs tarihleri hakkında kaleme 
alacağımız başka bir araştırmamızda daha geniş bir şekilde 
işlenecektir. 
70 Şevki Nezihi Aykut “Osmanlı Sikkeleri” başlıklı makalesinde 
Bursa Türk-İslâm Eserleri Müzesi’nde yer aldığını belirtip, ön 

görgü tanığı olan Seyyid Kâsım el-Bağdâdî, şehrin 
ziyâretinden tam 2 yıl önce, 722/1322 yılında 
fethedildiğine açıkça vurgu yapmakta; Menāḳıb-ı Orḫānī 
adlı çağdaş kronik Bursa’da saltanatın başlangıcının 
722/1322 olduğuna atıfta bulunmakta; 723/1323 yılı 
sonlarında düzenlenmiş olan Asparuça Hâtûn Vakfiyesi 
de “Bursa ḳażāsı” sınırları içindeki “Balıḳlı çiftlük” adlı 
mezraayı Asparuça’nın mülkü içinde göstermek 
suretiyle, Bursa’nın bu tarihten önce fethedildiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Bu üç çağdaş tarihî metinde 
yer alan kayıtlar, fethin tartışmasız tarihinin 722/1322 
yılı olduğunu savunan  Neşrî’nin sözlerini 
doğrulamaktadır. 
Buna ilâveten, kroniklerde Bursa kalesinin son harekâtta 
kısa bir mücadele sonrası emanla teslim olduğunu, 
tekfur kaleden çıkıp Konstantinopolis’e gittikten sonra 
şehrin Osmanlı hâkimiyetine girmiş bulunduğunu 
gösteren tarihî kayıtlardan71 hareketle, fethin yegâne 
ayrıntılı tarihlerini içeren Bizans takvimlerindeki “3”, “4” 
ve “6 Nisan” tarihlerinin de gerçek tarihî bir esâsa 
dayandığı; bunlardan ilk ikisinin son akının başlangıç ve 
emanla neticeleniş tarihlerini, sonuncusunun ise tekfur 
kaleden çıkarılıp şehirden gönderildikten sonra, şehirde 
Bizans hâkimiyetinin tamamen sona erip Osmanlı 
hâkimiyetinin başladığı târihi temsil ettiği düşünülebilir. 
Tarihî takvimlerde ve onları esas alan Silsile-nāme’lerde 
fethin 726/1326’dan önce gerçekleştiğini te’yiden 
verilen 722, 723 ve 724 tarihlerinin ise, 722/1322 
baharında başlayıp 724/1324 yılı başlarına kadar 
uzanan fethin farklı aşamalarına işaret ettiği 
şüphesizdir. 
Dolayısıyla bu çağdaş tarihî kanıtlara göre Bursa, 
720/1320’de babasının yerine vekâleten tahta geçen 
Şehzâde Orhan tarafından 18 Rebî‘u’l-evvel 722/6 Nisan 
1322 günü fethedilmiş, tahttan çekildikten sonra 
Söğüt’te oturmaya devam eden Osman Gâzî, fetihten bir 
buçuk yıl sonra, 723/1323 yılı sonlarında burada vefât 
etmiş; oğlu Orhan ise 1324 yılı başında civar bölgelerin 
fethini de tamamlayarak, Söğüt’te geçici olarak 
defnettirdiği babasının naaşını manastırda gerekli 

ve arka yüzlerini yukarıdaki ilk sikke ile neredeyse aynı 
mizanpajda tarif ettiği; ön yüzünün alt kenarında bu sikkeye 
eşdeğer şekilde “Bursa” ibâresi ve üst kenarında “700 eksik 
olmak üzere” 1324 tarihi yerleşik bulunan nâdir bir sikkeden 
söz etmektedir. Krş. Aykut, “Osmanlı Sikkeleri”, Türkler, X, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 823. Restorasyon nedeniyle 
müze 2017 yılından beri kapalı olduğundan bu sikkeyi ne yazık 
ki görüp inceleme imkânı elde edemedik. Aykut’un bu sikke 
hakkındaki çözümlemeleri doğruysa, Sultan Orhan 
724/1324’te tahta geçtiği sırada Bursa’da, şehrin gerçek fetih 
tarihine ışık tutan yukarıdaki iki sikkeye benzer ya da farklı 
mizanpajlarda daha pek çok sikke darp ettirmiş demektir. 
71 Krş. Tevārīḫ-i Āl-i ʿOs̱mān (Ẕeyl-i Tārīḫ-i ʿĀşıḳ Paşa), Yapı 
Kredi Sermet Çifter Araştırma Ktp. nr.: 773, vr. 13a, st. 5-14. 

Sultan Orhan’ın Bursa’da, Rebî‘u’l-evvel 724/Mart 1324’te 
bastırdığı sikkesinin ön ve arka yüzlerinin darp yeri ve darp 
tarihinin yazılı bulunduğu alt kenarları. İzmir Arkeoloji  Müzesi, 
Şevkullah Bal Anadolu Sikkeleri Koleksiyonu, Env. nr.: 444. 
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 Osman Gâzî’yi vefât etmiş ve Orhan Gazi’yi Rebî‘u’l-evvel 
724/1324 yılı Mart ayında tahta çıkmış gösteren Mekece Vak-

fiyesi. İBB Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, Fr. nr.: 10.

düzenlemeleri yaptırdıktan sonra72 vasiyeti üzere 
Bursa’ya naklettirmiştir73. 
Bursa’nın fetih tarihi ile ilgili yanlış bilgilerin yukarıda 
ortaya koyduğumuz çağdaş kanıtlar ışığında 
düzeltilmesi; herhangi bir târihî temele dayanmayıp 
sonradan ortaya çıktığı aşikâr olan 1326 târihinin litera-
türden kaldırılarak, yerine çağdaş kaynaklarla sâbit olan 
6 Nisan 1322 tarihinin yerleştirilmesi ve bu tarihî veriye 
özellikle Orhan’ın 1324’teki cülûsunun Yenişehir’de 
değil, bizzat Bursa’da gerçekleştiği bilgisinin eklenmesi; 
kuruluş devri Osmanlı târihinin bu karanlık döneminin 
gerçek ve doğru bir zemine oturtulması açısından çok 
önemlidir. 

                                                           
72 1960’lı yılların başlarında Osman Gâzî ve Orhan Gâzî 
türbelerinin mimarî özellikleri üzerinde incelemelerde 
bulunan merhum Semavi Eyice, her iki türbenin de Bizans 
mimarîsinden önemli izler taşıdığını; özellikle Osman Gâzî 
türbesinin giriş kapısının yanında yerde bir Bizans sütun 
başlığı bulunduğunu tespit etmiş ve 1962’de Vakıflar 
Dergisi’nde yayınladığı bir makalede seyyahlar tarafından bir 
şapel olduğu belirtilen bu yerin, esasen M.S. V.-VI. yüzyıllarda 
inşâ edilmiş bir Bizans vaftiz binâsı ya da bir martyrion 
(hıristiyanlık uğrunda savaşırken ölen birine ait mezar) 
olabileceği neticesine ermiştir. Krş. Semavi Eyice, “Bursa’da 
Osman ve Orhan Gazi Türbeleri”, Vakıflar Dergisi, sy.: V 
(Ankara 1962), s. 143-146. Dört buçuk yıl önce kendisini 
ziyaretim sırasında türbeye ilişkin önemli tespitleri hakkında 

ayrıntılı bilgiler vererek, konu ile ilgili makalesinin varlığından 
beni haberdar eden merhum Eyice’yi bu vesile ile burada 
minnet ve rahmetle yâd etmek isterim. 
73 Bu noktada Osman Gâzî’nin, İbn Battuta’nın sözleriyle tarihî 
gerçekliği kanıtlanabilen manastırdaki gümüşlü kubbe altına 
defni ile ilgili meşhur vasiyetini, zannedildiği gibi oğlu Orhan’ı 
fethe teşvik amacıyla fetihten önce değil, şehrin fethini 
müteâkip 723/1323 yılı içinde yapmış olduğu da bu çağdaş 
tarihî veriler ışığında artık kesinleşmiş demektir. Onun 
kroniklerde Bursa kuşatması öncesine odaklandırılan bu 
vasiyeti ve benzeri diğer tüm ayrıntılar, yukarıda ortaya 
koyduğumuz çağdaş kanıtlar ışığında fetihten sonraya 
nakledilmelidir. 
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Osman ve Orhan Gazi Türbeleri”, Vakıflar Dergisi, sy.: V 
(Ankara 1962), s. 143-146. Dört buçuk yıl önce kendisini 
ziyaretim sırasında türbeye ilişkin önemli tespitleri hakkında 

ayrıntılı bilgiler vererek, konu ile ilgili makalesinin varlığından 
beni haberdar eden merhum Eyice’yi bu vesile ile burada 
minnet ve rahmetle yâd etmek isterim. 
73 Bu noktada Osman Gâzî’nin, İbn Battuta’nın sözleriyle tarihî 
gerçekliği kanıtlanabilen manastırdaki gümüşlü kubbe altına 
defni ile ilgili meşhur vasiyetini, zannedildiği gibi oğlu Orhan’ı 
fethe teşvik amacıyla fetihten önce değil, şehrin fethini 
müteâkip 723/1323 yılı içinde yapmış olduğu da bu çağdaş 
tarihî veriler ışığında artık kesinleşmiş demektir. Onun 
kroniklerde Bursa kuşatması öncesine odaklandırılan bu 
vasiyeti ve benzeri diğer tüm ayrıntılar, yukarıda ortaya 
koyduğumuz çağdaş kanıtlar ışığında fetihten sonraya 
nakledilmelidir. 
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Orhan Gâzi Külliyesi  
(Minyatür: Miyase Banu Bayrak)
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Arapça “kardeşim” mânâ-
sındaki “ahî” kelimesinden 
gelen bu adın Türkçe’deki 
“akı”dan (cömert) türetildi-

ğini ileri sürenler de vardır. (Kazıcı, 
1988: 540-542)
Fütüvvet teşkilatının bünyesinde yer 
alan esnaf birliklerinde en önemli 
düsturlar şunlardır: Doğruluk, dü-
rüstlük, güvenilirlik, başkasını düşün-
me, değer verme, cömertlik, sadakat, 
vefa, mesleğe bağlılık, ticareti veya 
mensup olduğu sanatı en mükemmel 
hâliyle icra etme. Ayrıca bu düstur-
lar, İslam’ın emirleri ve tavsiyeleri 
arasında yer alan değerlerdir. İhmal 
edilen bu değerler, meslek birlikleri 
tarafından seçim usulü ile kuru-
lan teşkilat yöneticileri tarafından 
kontrol edilir ve gerektiğinde ka-

dıya başvurarak meseleler çözüme 
kavuşturulurdu. 
Meslek erbabı (ehl-i hiref) ve sanat-
kârların (ehl-i zanaat) oluşturdukları 
teşkilatlar olarak bilinen Ahilik mües-
sesesi, uğraştıkları meslek dalına göre 
teşkilatlanmakta idi. 
Fuat Köprülü’nün ifadesiyle; Ahiler, 
“fütüvvet” mesleğine sâlik olup, silsi-
lelerini Hz. Ali vâsıtasıyla Hz. Peygam-
ber’e kadar îsâl ediyor ve diğer sofi-
lerin “hırkalarına” mukabil “fütüvvet 
şalvarı” giyiyorlardı. İçlerinde birçok 
kadılar, müderrisler de bulunan 
Ahilik Teşkilatı o zaman, alelade bir 
esnaf cemiyeti değil, adeta o teşkilat 
üzerine istinat eden, akîdelerini o 
vasıtayla yayan, anarşi zamanlarında 
siyasi bir kudret iktisâb eyleyen bir 
nevi “tarîkat”tı. (Köprülü, 1927: 2-3)

ve Ahi vakıfları 
Bursa ahileri

Mevlüt Çam / Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tescil Daire Başkanı

“Ahilik” teşkilatları ile bu 
teşkilatla çok sıkı ilişki 

içerisinde bulunan “Gâzi-
lik” ve “Vakıf” müessesesi 

üzerinde daha ayrıntılı 
araştırmalar yapılarak, söz 
konusu teşkilatların tarihî 

süreçte ifa ettiği hizmetler, 
teşkilatlarının nizamname-
leri ve uygulamaları tespit 

edilmelidir.
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“Ahiler” teşkilatıyla aynı zamanda 
Anadolu’da mevcut olan “Gâziler” teş-
kilatı arasında eskiden beri pek sıkı 
bir münasebet mevcuttur. Umumi-
yetle Anadolu tarihinin daha doğrusu 
kurûn-ı vüstâ İslam tarihinin layıkıyla 
anlaşılması için bu “Gâziler” teşkilatı 
hakkında derin tetkikâta ihtiyaç var-
dır. (Köprülü, 1927: 2-3)
Buradan hareketle “Ahiler” ile “Gâ-
ziler” arasında mevcut bulunan bu 
bağın “Ahiler” ve “Vakıflar” arasında 
da mevcut olduğunu rahatlıklar söyle-
yebiliriz. Zira vakıf kayıtlarına ve Ahi 
vakfiyelerine baktığımızda Ahilerden 
birçoğunun zaviye/tekke kurduğu, 
tekkelerde görev yapan Ahi şeyhleri-
nin bir kısmının da farklı tarikat kolla-
rında seyr u sülukunu tamamlayarak 
irşat faaliyetlerini yürüttüklerini 
görmekteyiz. Bu mânâda Ahi Şeyhli-
ğinin yanı sıra, aynı zamanda Bektaşi, 
Mevlevî, Kadirî, Halvetî ve Nakşî usul-
lerde zikir ve irşat vazifelerini yürüten 
Ahi Babalarına/Şeyhlerine rastlamak 
mümkündür. Tekke hizmetleri hari-
cinde, çok sayıda “Ahi”nin kurduğu 
vakıflar yoluyla din, eğitim, sağlık ve 
sosyal alanlarda hizmet verdiğini bel-
geler bize göstermektedir. 
Vakıf meselesine gelince, en kısa ve 
öz haliyle vakıf; kişinin mülkiyetinde 
veya tasarrufunda olan bir menkul 
ya da gayrimenkulü kamu yararına, 
Allah rızası için vakf, habs ve tesbil 
etmesidir. 
Diğer bir yönden vakıf; ilim, fen ve 
sanatta kâmil mânâda bir gelişme-
yi ifâde eden, vakıf kurucularının 
“i‘mâr-i bilâd ve terfi‘i ibâddır (yaşanı-
lası beldeler imar ederek, halkın ya-
şam kalitesini üst seviyeye çıkarmak)” 
tariflerinde olduğu gibi, yaşanılası bel-
deler ve şehirler imar ederek, insanla-
rın hayat seviyelerini yükseltme amaç 
ve gayretidir. Bu yönüyle vakıf bir 
medenîlik ve medinelilik hareketidir.
Ayrıca vakıf; bir iyilik ve merhamet 
hareketi olmasının yanında, medeni-
yetimizin şekil ve ruh vererek meyda-
na getirdiği insan merkezli bir niza-
mın ve dünya tasavvurunun da adıdır.
Malum olduğu üzere, fethedilen bel-
delerin fethi sırasında, askerî iş ve 
işlemlerin yanı sıra, vakıf uygulaması 
ve esnaf teşkilatının katkılarının da 
unutulmaması gerekir. Zira bir yer 
fethedilmeden önce çoğu zaman Bar-
kan’ın adlandırmasıyla “Kolonizatör 
Türk Dervişleri”nin (Barkan, 1942: Bursa’da Kazzaz esnafının uyacağı kurallarla ilgili ilam (VGM Arşivi)
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279-386) ve Ahi esnaf teşkilatlarının, 
fetih için orada bir altyapı tesis ettik-
lerini rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Fütüvvetnâmeler, şeriyye sicilleri, 
tahrir defterleri, berat, ferman fonları 
ile birlikte vakfiye ve vakıf belgeleri; 
ahilik sisteminin ve ahilerin izlerinin 
sürüleceği en önemli belge grupları 
veya fonlarıdır. Vakıflar Genel Müdür-
lüğü Arşivleri’nde kayıtlı 62.000’in 
üzerinde vakıf kaydında, 13. yüzyıl-
dan başlamak üzere, binleri bulan Ahi 
ve esnaf vakfına rastlanılmaktadır. 
Ahilik terminolojisinde; kerem, seha, 

cömertlik, yiğitlik gibi anlamlara 
gelen “fütüvvet” kelimesi, kurulan 
vakıflarla bir karşılık bulmuştur. Zira 
vakfiyelerdeki ifadesi ile “sadaka-i 
cariyenin” en faziletlisi ve getirisi hiç 
bitmeyen, hatta ölümle dahi sınırlı 
olmayanı, hiç şüphesiz vakıftır.  
Vakfiyelere göre Ahi zaviyelerinde 
verilen hizmetlere bir göz attığımızda 
diğer zaviye ve tekke vakıflarından 
bir farkı olmadığını görürüz. Bu 
zaviyelerde de tekkelerde olduğu 
gibi yolcu, miskin, tüccar, avam, havas 
herkesin yeme-içme, konaklama ihti-

yaçlarının karşılandığını görmekteyiz. 
Ayrıca bazı tekkelerde hastalar için 
özel bakım odaları oluşturulduğuna 
da rastlamaktayız. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivleri’ni 
incelediğimizde;
1- Kırşehir’de 706 (1306) tarihli 
Nasırüddin Pîr-i Pîrân Ahi Evran Vak-
fiyesi (Osmanlı Arşivleri’nde Arapça 
ve Osmanlıca, Kırşehir Müzesi’nde ise 
iki adet Arapça vakfiye mevcut olup 
bu vakfiyelerin tarihleri 676 (1277) 
tarihli olup içerikleri neredeyse bire-

Osmanlı dönemi Bursa esnafı

Yemeniciler, Tuz Pazarı, Bursa



37Bursa Günlüğü

bir aynıdır.),1

2- Kastamonu’da 703 (1303) tarihli 
Ahi Şorba Zaviyesi (zaviye/imaret) 
Vakfiyesi2,
3- Tokat’ta 719 (1319) tarihli Ahi, 
Emir Muhyiddin bin Abdullah Zaviye-
si Vakfiyesi3,
4- Niksar’da 723 (1323) tarihli Ahi 
Pehlivan (Niksarlı Hacı Mehmed) 
Vakfiyesi4,
5- Sivas’ta 733 (1333) tarihli Emir, 
Ahi Ahmed bin Zeynelhac Vakfiyesi5,
6- Tokat’ta 765 (1364) tarihli Meh-
med Muhyiddin evladı Ahi Paşa Vak-
fiyesi6,
7- Kayseri’de 841 (1437) tarihli Ahi 
Bedreddin bin Ahi Mahmud Vakfiyesi,7

8- Ankara’da 842 (1439) tarihli Şem-
sedddin Ahmed bin Murad (Ahi Yeşil)8 
Vakfiyesi ulaşılabilen erken tarihli Ahi 
vakıfları olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Ayrıca arşivlerde; Selçuklu, Beylikler ve 
Osmanlı dönemlerinde vakıf kurup da 
vakfiyesi kayıtlı onlarca “Ahi” vakfı ile 
vakfiyesine ulaşılamayan yüzlerde Ahi-
ye ait vakıf kayıtları da bulunmaktadır.
Ayrıca Vakıf Kayıtları Arşivi’nde 
Osmanlı döneminde kurulan çok 
sayıda esnaf vakfiyesi veya esnaf 
birlikleri vakıflarına ait kayıtlar da 
yer almaktadır.  
Vakfiyelerde göze çarpan en önemli 
hususlardan birisi de hiç şüphesiz 
meslek ve sanat erbabına verilen 
önemdir. 
Fatih Sultan Mehmed’in 875 (1463) 
tarihli vakfiyesinde9 Rumeli ve Ana-
dolu’dan gelip İstanbul’da oturmaya 
karar kılan insanlardan “ashab-ı 
sanayi, ehl-i hiref”in asla men edil-
memesi, aksine bu sınıfın İstanbul’a 
getirilerek burada ikameti için mem-
leketin her tarafına hüküm gönderil-
diği ve böylece İstanbul’un mamur 
bir hâle getirildiği zikredilmektedir. 
Zira Osmanlı medeniyeti vakıf uygula-
masında nihai hedef “müreffehu’l-bâl, 
müferrahu’l-bâl” ifadesinde belirtildi-

1 VGMA, D: 608/1, sh. 16, sr. 8
2 VGMA, D: 591, sh. 12, sr. 16
3 VGMA, D. 608/2, sh. 63, sr. 52 
4 VGMA, D. 581/2, sh. 98, sr. 300
5 VGMA, D. 608/1, sh. 3, sr. 4
6 VGMA, D. 611, sh. 93, sr. 79
7 VGMA, D. 1760, sh. 393, sr. 293
8 VGMA, D. 581/2, sh. 426, sr. 411
9 VGMA, KS. D. 1373

ği üzere aklı dingin, gönlü ferah nesil-
ler yetiştirmektir. 
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
dönemlerinde çok sayıda esnafın 
vakıf kurarak, yaşadığı yerlere birçok 
alanda hizmet ettiğini görmekteyiz. 
Esnaf vakıfları da diğer vakıflarda ol-
duğu gibi din, eğitim, kültür ve sosyal 
alanlarda hizmet ifa etmektedir. Bazı 
vakıfların kendi meslektaşlarını des-
tekleyen hükümler içerdiği de tarihî 
bir gerçektir. Çadırcı Ahmed Ağa’nın 

1145 (1735) tarihli vakfiyesinde10, bir 
kişiye günlük 1,5 akçe ücret verilerek 
çadırcı esnafının dükkânlarının ön-
lerinin temizlenmesi”; “Sahaf el-Hac 
Mustafa Nuri Efendi bin Ömer”in 
1307 (1890) tarihli vakfiyesinde, vak-
fın gelirinden, esnafın yiğitbaşısı tara-
fından uygun görülen fakir kimselere 
yardım yapılması, cenaze teçhiz ve 
tekfin işlemlerini yerine getirecek 

10 VGMA, D. 730, sh. 89, sr. 54

Bursa’daki esnafların ve sayılarının yer aldığı belge (VGM Arşivi)
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gücü olmayan esnafların cenaze teç-
hiz ve tekfin hizmetlerinin karşılan-
ması hüküm altına alınmaktadır. 
Vakıf defterleri ve belgelerinde, Ahi 
ve esnaflara ait vakfiyeler ve vakıf 
belgeleri haricinde bazı mahallî 
düzenlemelere ve özellikle de ahi 
teşkilatlarına atanan Ahi Şeyhi, Ahi 
Baba, Kethüda ve Yiğitbaşları’na ait 
çok sayıda belge bulunmaktadır. Tabii 
bunun en önemli sebeplerinden birisi 
de Ahilerin kullandıkların dükkân, 
depo, imalathane, çarşı, bedesten gibi 
ticari merkezlerin büyük oranda bir 
vakfa ait olmasıdır. 
Belgelere göre esnaf teşkilatlarının 
en üst görevlisi Esnaf Şeyhi veya Ahi 
Baba’dır. Teşkilatların alt birlikleri-
nin (kuyumcu esnafı, şerbetçi esnafı, 
debbağ esnafı gibi) en üst yönetici ise 
Esnaf Kethüdası olup, Yiğitbaşı ise Ket-
hüda’nın yardımcısı mesabesindedir.  
Ayrıca vakıf defterlerinde, şehirlerin 
âdeta esnaf demografisini ortaya ko-
yan belgelere rastlanmaktadır. İhtisap 
nizamnameleri çerçevesinde düzen-
lenen belgelerde, şehirlerin esnafına 
genel uyarılar yapılarak uymaları 
gerek kaideler hüküm altına alınırdı. 
Bu belgeler düzenlenmeden önce, bir 
beldede bulunan esnafların listeleri 
ortaya çıkarılır ve ondan sonra ni-
zamnameler belirlenirdi.

Bursa’da Ahi vakıfları
Hüseyin Vassaf’ın ifadesiyle “Selâtîn-i 
Âl-i Osman’ın ilk Payitahtı olan ve 
bunca âsâr-ı giran-bahâ ve bedâyi‘-i 
efzâyı câmi‘ bulunan Burusa/Bursa 
şehr-i şehîri” (Vassaf, 1312: 129-
130), pek tabii ki meslek erbabı ve 
ehl-i sanatın da merkezi olan şehirle-
rin en önemlilerinden birisidir. 
Osmanlı’nın ilk başkenti ve İstan-
bul’un başkent olmasından sonra 
Devlet-i Aliyye’nin ikinci önemli şehri 
olan Bursa’da da çok sayıda Ahi vakfı 
kurulduğunu görmekteyiz, bunlardan 
tespit edebildiklerimizi zikredecek 
olursak; Ahi Baba Vakfı11, Ahi Paşa 
Zaviyesi Vakfı12, Ahi Bahaeddin Camii 
Vakfı13, Ahi Şemseddin Vakfı14, Ahi 
Ali Vakfı, Ahi Ahmed Zaviyesi15, Ahi 
Yakub, Ahi Mahmud Vakfı16, Ahi Yusuf 
Dergâhı/Tekkesi Vakfı (İnegöl)17, Ahi 
Mehmed Vakfı, Ahi Çelebi (Ahi Musta-
fa Çelebi Zaviyesi Vakfı)18, Bostanzâde 

11 COA, EV. D. 21487, sh. 2
12 COA, EV. D. 10877, sh. 2
13 COA. EV. EMH. 101
14 VGMA, D. 234, sh. 439
15 COA. EV. D. 10863
16 Bursa Şer. Sic. Mikrofilm No: 3567, 
Hkm no: 68
17 COA. EV. MKT. 1568/13
18 VGMA, D. 3, sh. 170, sr. 557

Bayburtlu Ahi Camii Vakfı19, Bursa 
Yenişehir’de Karaca Ahi Vakfı20 belge-
lerde kayıtlı bulunan ahi vakıflarıdır. 
Belgeler Bursa’da kurulan Ahi vakıf-
larının büyük çoğunluğunun tekke/
zaviye vakfı olduğunu da ortaya koy-
maktadır. Dolayısıyla zikri geçen va-
kıfların tarihte sundukları hizmetlerin 
ortaya konulması Bursa’nın şehir tari-
hi açısından ayrı bir öneme sahiptir. 
Yine tarihî süreçte Osmanlı dönemin-
de Bursa’da çok sayıda esnaf birliği 
vakıflarına rastlamaktayız. Bunlardan 
birkaç örnek vermek gerekirse; Hir-
fet-i Semerciyan Nükut Vakfı, Hirfet-i 
Peştemalcıyan Nükut ve Taamiye Vak-
fı, Helvacı Esnafı Nükut Vakfı, Sipahi-
pazarı Esnafı Nükut Vakfı, Hurdacıyan 
Esnafı Taamiye Vakfı, Şerbetçi Esnafı 
Nükut ve Mühimmat Vakfı, Leblebici 
Esnafı Nükut ve Taamiye Vakfı, Yüncü 
Esnafı Vakfı, Nalbant Esnafı Taamiye 
Vakfı, Attar Esnafı Nükut ve Taamiye 
Vakfı, Bedestan Esnafı Mevlid-i Nebi 
Vakfı, Takyeci Esnafı Nükut ve Taami-
ye Vakfı, Muytab (kıl dokuyan, kıldan 
eşya yapan) Esnafı Vakfı, Dikici Es-
nafı Nükut ve Taamiye Vakfı, Debbağ 
Esnafı Mevlid-i Nebi Vakfı, Tülbentçi 
Esnafı Nükut ve Taamiye Vakfı, Keres-
teci Esnafı Nükut ve Taamiye Vakfı, 

19 VGMA, D. 501, sh. 49, sr. 17
20 COA. EV. THR. 260/64

Debbağ Esnafı Zaviyesi Mevlid-i Nebi Vakfı ile ilgili belge (VGM Arşivi)
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Kalaycı Esnafı Vakfı, Kuyumcu Esnafı 
Vakfı (Müslim), Kuyumcu Esnafı Nü-
kut Vakfı (Rum), Urgancı Esnafı Nü-
kut Vakfı, Serrac Esnafı Nükut Vakfı, 
Arpacı Esnafı Nükut Vakfı gibi... 
Esnaflar kurdukları bu vakıflarla hem 
kendi aralarında bir yardımlaşma 
düzeni tesis ettikleri gibi, dükkân-
larının veya çarşılarının bulunduğu 
yörenin her türlü gelişimine katkıda 
bulunuyorlardı. Bazı vakıflar sosyal 
bir takım hizmetler sunduğu gibi bazı 
vakıfların ise mevlit okunması gibi 
dinî özel günlerde hizmet verdiklerini 
vakıf belgeleri bize göstermektedir. 
Bunun haricinde yine “Avarız Vakfı” 
olarak tabir edilen mahalle ahalisinin 
yardımlaşması; mahalle kaldırımları-
nın, su yollarının, çeşme ve mezarlık-
ların tamiri; fakirlerin cenazelerinin 
kaldırılması, teçhiz ve tekfin hizmet-
leri; mahallede okuyan yetimlere ayni 
ve nakdi yardımlar yapılması; yaşlı ve 
kimsesizlere sahip çıkılması amacıyla 
kurulan esnaf vakıfları da en fazla 
rastlanan vakıf türlerindendir.
Özellikle Bursa Şeriyye Sicilleri’nde 
esnaf teşkilatları ile ilgili önemli 
miktarda berat, ilam, ferman, emirna-
me gibi kayıtlar mevcut olup, belge-
lerde genel olarak; Ahi teşkilatlarının 
ve esnaf birliklerinin nizamname-
lerine uyulması, hileli üretim yapan 
kişilerin men edilmesi, bir alanda 
üretim yapan çarşılara yakın aynı 
alanda üretim yapan esnafların yer-
leştirilmemesi, hileli tartı yapılmama-
sı, esnaf birliklerine yapılan kethüda, 
yiğitbaşı ve sair görevlilerin ataması 
gibi hususlar yer almaktadır. 
Birkaç örnek vermek gerekirse; 1198 
tarihli ilamda el-Hac Mustafa’nın 
Kazzazan üzerine kethüda ve yiğit-
başı seçilmesinden dolayı peştamal 
bağlanması ve bundan sonra dükkân 
açacakların adı geçen kimseden izin 
almaları hüküm altına alınırken21, di-
ğer bir ilamda, Kazzaz esnafının yetiş-
mesi ve dükkân açmada takip edeceği 
metotlar22 yer almaktadır.
Yine diğer belgelerde Bursa’ya civar-
dan gelen zahire, keten ve sair ihtiyaç 
maddelerinin Orhan Gazi Vakfı’ndan 
Emir Hanı civarındaki kantarda 
tartılması, hileli tartı yapan Kapan 
Hanı civarındaki tüccarın kantarında 

21 Bursa Şer. Sic. D. B-220, sh. 46
22 Bursa Şer. Sic. D. B-220, sh. 52

tartılması23, Sultan Ahmed Vakfı’ndan 
Bursa’daki boyahanelerde yapılan 
sekiz kalem kuşak, çuka ve sair elbi-
seleri üretir iken başka mahallerde 
bu işi yapan gayrimüslimlerin işin 
ehli olmadıklarından ve işlerini iyi 
yapmadıklarından esnafa verdikleri 
zarardan men edilmeleri24, sekiz ka-
lem (çeşit) iş yapan boyacı esnafı ve 
yaptıkları işler25, Bursa ve Bilecik’te 
dokunan ve işlenen büyük çatma 
kumaşın boyunun eksik yapılması, 
gerekli ölçülere uygun olmaması, işle-
melerinin ve boyalarının çıkmasından 
dolayı, kumaşın ölçülere uygun ve iş-
lemelerin düzgün yapılması hakkında 
boyacı esnafının uyarılması26, simit ve 
ekmeğin belirlenen gramaja uygun şe-
kilde üretilmesi27 ile ilgili hususlarda 
emirnameler kayıtlı bulunmaktadır. 
Yine belgelerde, tüketicinin fırsatçılar 
tarafından kandırılmasına izin veril-
memesi hakkında çok sayıda emirna-
me ve ferman28 bulunmaktadır: Pazar-
da halka fahiş fiyatla mal satanların 
pazardan men edilmeleri29, debbağlık 
adabına uymayan kişinin meslekten 
men edilmesi30, suyolculuk mesleği 
âdab ve edebine uymayan kişinin su-
yolculuk mesleğinden men edilmesi31 
ile ilgili hükümler yer almaktadır. 
Ancak her düzenli iş gibi zaman içe-
risinde de esnaflar arasında geçmişte 
mer‘î olan örfî kanunlar ile mülkî 
nizamnâmelere bakılmayarak ekseri 
şeyin şirâze-i nizâmından çıktığı, 
bu durumun ise dinin ana esasla-
rından olan emri bi’l-ma‘rûf nehy-i 
ani’l-münker hükümlerinin uygulan-
maması ile sonuçlandığı devlet tara-
fından tespit edilmiş ve konu ile ilgili 
mülkî idarecilere ve yetkililere emir-
nameler gönderilmiştir. Hatta üretim, 
pazarlama ve ticari konularda emri 
bi’l-ma‘rûf ve nehy-i ani’l-münkeri 
hatırlatmak üzere çıkarılan ihtisab 
kanunlarına dahi uyulmadığı, bunun 
ise bölgede yaşayan ahaliye her yön-
den zarar verdiği idarecilere iletilerek 
gerekli önlemleri almaları konusunda 

23 Bursa Şer. Sic. D. B-227, sh. 79
24 Bursa Şer. Sic. D. B-227, sh. 75
25 Bursa Şer. Sic. D. B-227, sh. 24-26
26 Bursa Şer. Sic. D. B-155, sh. 122
27 Bursa Şer. Sic. D. B-220, sh. 7
28 Bursa Şer. Sic. D. B-234, sh. 5
29 Bursa Şer. Sic. D. B-234, sh. 95
30 Bursa Şer. Sic. D. B-234, sh. 2
31 Bursa Şer. Sic. D. B-234, sh. 5

idareciler uyarılmıştır32.  
Sonuç 
Netice olarak “Ahilik” teşkilatları ile 
bu teşkilatla çok sıkı ilişki içerisinde 
bulunan “Gâzilik” ve “Vakıf” müesse-
sesi üzerinde daha ayrıntılı araştırma-
lar yapılarak, söz konusu teşkilatların 
tarihî süreçte ifa ettiği hizmetler, 
teşkilatlarının nizamnameleri ve 
uygulamaları tespit edilmelidir. Zira 
bu çalışmalar bin seneden daha 
fazla bir süredir Anadolu’da bulunan 
Müslüman Türklerin uygulamalarını 
ortaya çıkarmakla kalmayacak, gele-
cek nesiller için önemli bir referans 
noktası olacaktır. Bu bakımdan elde 
edilen bilgilerin paylaşılması ve yeni 
medeniyet tasavvurumuzda kaynak 
olarak kullanılması büyük önem arz 
etmektedir. 
Ayrıca; tarihi, kültürü, ticareti, 
eserleri, mimarisi, estetiği, zarafeti, 
letafeti ile medeniyetimizin izdüşü-
mü konumunda bulunan, Osmanlı 
döneminde üretim ve ticaretin ana 
merkezlerinden olan Bursa üze-
rinden esnaf teşkilatının ve vakıf 
müessesinin araştırılarak elde edi-
len verilerin tahlili yapılarak ortaya 
çıkarılması, Osmanlı iktisadi uygu-
lamaları, esnaf gruplarının tespiti, 
üretim kapasitesi, üretim çeşitliliği, 
kalite, müşteri memnuniyeti, ticaret 
ve esnafla ilgili örfî kanunlar ve mülkî 
nizamnâmelerin tespiti, okunması ve 
aktarılması oldukça önemlidir. Zira 
küçük yerleşim yerleri üzerinden 
yapılan araştırma ve incelemeler ger-
çeği yansıtmaktan çok uzaktır.
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32 VGMA, D. 387, sh. 271-273
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Mehmet Âkif’in Bursa’ya 
dönük özel bir ilgisi var 
mıdır, bunu bilmiyoruz. 
Bursa’ya mahsus bazı oku-

maları, herhangi bir sebeple Bursa’ya 
gidip gelmeleri, ya da bir süreliğine 
bile olsa Bursa’da kalması gibi. Bu 
hususlarla ilgili elimizin altında yeter-
li bir bilgi bulunmuyor.
Fakat buna rağmen, Âkif’in Bursa’ya 
dönük bazı kanaatlerinin bulunabi-
leceğini tahmin ediyoruz. Mesela eği-

timi dolayısıyla okuduğu ders kitap-
larında, Bursa’ya dair bazı pasajlarla 
karşılaşması mümkün olamaz mı? 
Ya da Bursa’nın Fethi, o tarihî şehrin 
Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti ol-
ması gibi. Tarihî imparatorluğumu-
zun iki büyük kurucusu Osman Gazi 
ile Orhan Gazi’lerin Bursa’da medfun 
bulunmaları da buna dâhil. Sonra o 
uhrevi havasıyla Muradiye, Bursa’nın 
simgesi Yeşil Türbe, o mahzun şeh-
zadelerin yatağı bir başka Bursa!.. 

Cem Sultan ile Kanuni Sultan Süley-
man’ın oğlu Şehzâde Mustafa’nın yan 
yana düşürülmüş kabirleri!.. Bütün 
bunların yani o tarihî ve manevi de-
korun, okumuş-yazmış bir Osmanlı 
aydınının zihninde önemli bir yeri 
bulunmalıdır, diye düşünüyoruz. 
Mehmet Âkif’in Bülbül’ü ve Bursa
İşte o yüzdendir ki Bursa’ya gidip 
gelmeleri olmasa bile, Mehmet Âkif 
gibi bir şairin Bursa’ya lâkayt kalması 

Dr. Necmettin Turinay / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mehmet Âkif’in 
kanayan yarası Bursa

 Âkif’in Bülbül’ü, Bursa’nın işgal ve kurtuluş yıllarında şiirsiz kaldığı bir dönemin ye-
gâne hatırası olarak duruyor karşımızda. Bu bakımdan Bursalılar ona, işgal yıllarının 
acısını hatırlatan bir “tâc-ı sanat” muamelesi yapsalar yeridir. 
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gene de beklenemez. Nitekim bu tür 
bir ilgi sebebiyle Mehmet Âkif ede-
biyatımızda Bursa’yı anlatan ve onu 
adeta taçlandıran güzel şiirlerden 
birini kaleme almıştır. Bülbül adını 
taşıyan o şiirinde Âkif, kuşkusuz 
Bursa’dan geniş geniş söz etmiyor. 
Bursa’nın uzaktan yakından bir gö-
rüntüsü, Bursa’nın seyrinden doğmuş 
kapsamlı intibalar yer almıyor o şiir-
de. Ama öyle şeyler söylüyor ki Bursa 
hakkında, o tarihî şehrin acılı bir 
anını, adeta unutulmazlık seviyesine 
yükseltiyor.
Bu bakımdan Âkif’in kaleme aldığı 
Bülbül’ü, doğrudan Bursa ile ilgili 
hâle geliyor. İşgal yıllarında Bursa’nın 
maruz kaldığı acı, o şiirde sanki kalıcı 
bir tabloya dönüşüyor. Şimdiye ka-
dar böyle bir alâka kurulmamış olsa 
bile, Bursa’yı Âkif’in Bülbül’ünden, 
Bülbül’ü de Bursa’dan ayrı düşünmek 
mümkün olmuyor. 
Edebiyat ve şiir tarihimizde Âkif’in 
Bülbül’ünden söz edilirken, o şiirin 
Bursa’nın işgali dolayısıyla kaleme 
alınmış olduğuna işaret edilmez de-
ğildir. Nitekim Bülbül’ün altına düş-
tüğü bir dipnotta da Âkif bu hususu 
vurguluyor. Orada Âkif, “Bu manzume 
yazılırken Yunan istilâsı altındaki top-
raklarımıza, hususiyle Bursa’ya dair 
elim haberler geliyordu.” diyor. 
Dolayısıyla ilgili şiirden söz edil-
diği her durumda bu dipnota atıf 
yapılıyor, fakat şiirin kendisi tahlil 
edilirken, Bursa ile alâkalı olan yanı 
neredeyse kaybediliyor. Bu yüzden 
de şiir umumi bir ızdırap katmanına 
aktarılarak, Bursa ile alâkalı olan 
yanı çoğu zaman gözden kaçırılıyor. 
Kuşkusuz böyle yapılmakla eser ken-
dinden bir değer kaybediyor değildir. 
Burada kaybolan, gözden kaçırılan 
husus, Âkif’in Bülbül’ü ile Bursa ara-
sındaki bağın zayıflaması hadisesidir. 
Mehmet Âkif’in Çanakkale Şehitleri 
ile Tanpınar’ın Bursa’da Zaman’ını 
burada hatırlamanın sırasıdır. Meselâ 
Çanakkale Savaşları ile o savaşta şe-
hadet mertebesine eren yüzbinlerce 
şehidin, ilgili şiirle bağlantısı ne kadar 
kuvvetlidir? Bu bağ dolayısıyladır ki 
Çanakkale Muhabereleri hakkındaki 
o şiir, her yıl yapılan törenlerde mut-
laka okunuyor. Dolayısıyla o şiir ile 
Çanakkale Savaşları ve yapılan tören-
ler, birbiri ile adeta iç içe geçmektedir, 
denilebilir. 

Aynı şekilde Tanpınar’ın Bursa’da 
Zaman’ı da böyle bir şiirdir. O şiir de 
baştan sona Bursa ile dopdoludur. 
Hem baştan sona toplu bir Bursa 
peyzajı okunur o şiirde, hem de gele-
ne geçene şahsî hatıralarını nakledip 
duran tarihî yapıların dünyasına 
girilir. Dolayısıyla Tanpınar ile Bursa, 
Mehmet Âkif ile de Çanakkale Muha-
rebeleri arasında doğrudan bir alâka 
kurmakta güçlük çekmeyiz.
Fakat nedense Âkif’in Bülbül’ü ile 
Bursa arasında, bu iki şiirde olduğu 
gibi doğrudan bir alâka kurulamı-
yor. İlgili şiirin yazılışının altında 
Bursa’nın yattığını kabul ediyor, fakat 

bilâhare şehir ile Bülbül arasındaki 
bağı koparıyor, çoğu zaman da göz-
den kaçırıyoruz. 
Kuşkusuz bunun altında, şiirin baş-
lığında Bursa adının geçmemesi 
yatıyor. Eğer Âkif şiirinin adını Bülbül 
olarak koymayıp da, ona doğrudan 
Bursa demeyi tercih etse idi, böyle bir 
durum doğmazdı. Hâlbuki yakından 
biliyoruz; Bülbül’ü ortaya çıkaran 
doğrudan doğruya Bursa’ya ilişkin 
vahim gelişmelerdir. 
8 Temmuz 1920’de işgale uğra-
yan Bursa, sadece Mehmet Âkif’in 
yüreğinde değil, neredeyse bütün 
Türkiye sathında büyük acılara yol 

Puşide-i Siyah kararının tıpkıbasımı
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açmış, iki buçuk ay önce açılan Büyük 
Millet Meclisi azalarının da ümit 
ve şevklerini alt üst etmişti. Henüz 
düzenli orduların teşkil edilemediği 
o aşamada, Meclis de ne yapacağını 

bilemez hâle gelmişti. Nihayet verilen 
bir teklif ile Meclis kürsüsüne siyah 
bir şal örtülmüş, Bursa kurtuluncaya 
kadar da o siyah şal kürsüden indi-
rilmemişti. Dolayısıyla bu sembolik 

davranışı, “millî bir yas” ilânı olarak 
kabul etmemiz gerekecektir. 
Mehmet Âkif’i harekete  
geçiren Bursa acıları
Bu noktada dikkat edilmesi gere-
ken diğer bir husus şudur: Mehmet 
Âkif’in Bülbül’ü Bursa’nın işgali sıra-
larında değil de aradan bir yıl gibi bir 
zaman geçtikten sonra kaleme alını-
yor. Böyle bir işgali neden daha erken 
bir tarihte şiire dönüştürmediğini 
kuşkusuz şairinden soramayız. Çün-
kü bir şiirin sanatkârın ruhunda ne 
zaman ve nasıl doğduğu, kolay kolay 
tayin edilebilir bir husus değildir. 
Kuşkusuz bunu ancak şairi bilebilir. 
Kaldı ki Âkif Ankara’ya gelir gelmez, 
ayağının tozu ile Anadolu illerini 
dolaşmaya başlamış, iç isyanların 
bastırılması hususunda da önemli 
bazı görevler üstlenmişti. Konya ve 
Yozgat ayaklanmaları, Kastamonu 
ziyareti ve Batı Cephesi’nde vazife 
yapan askerlerimizi ziyareti bu arada 
zikredilebilir. 
Fakat işte o ziyaretlerin birinden dö-
nüşünde, Bursa’ya dair elîm haberler 
de gelmeye başlamıştı. O günkü Yuna-
nistan hükümetinin Başbakanı olan 
Venizelos’un oğlu Sofokles Bursa’ya 
gelmiş, ulu orta konuşuyordu. Genç 
bir teğmen olan Sofokles, Bursa’nın 
tarihî ve manevî mekânlarına çizme-
leri ile giriyor, Osman Gazi ve Orhan 
Gazi gibi büyük fatihlerin türbelerini 
istiskal ediyor, ileri geri konuşmalar 
yapıyordu. Nitekim Yunan Başba-
kanı’nın oğlu Sofokles’in, Osman 
Gazi’nin türbesine ayağı ile basarak, 
şu tür konuşmalar yaptığı gazetelere 
yansıyordu:
“Kalk koca Türk!.. Senden ırkımın 
intikamını almaya geldim. Bak, kur-
duğun devlet pamparça oldu. Burayı 
eski sakinlerine iâde ettik. Zelil hale 
düşmüş neslin şimdi, elimizin altında 
bir köle durumunda. Kalk!.. Kalk, seni 
bir kere daha öldüreyim de, ırkımın 
intikamını almış olayım!”
O sıralarda İstanbul ve Ankara ga-
zetelerine yansıyan haberlere göre, 
Sofokles tarafından tekmelenen 
türbeler arasında Nilüfer Hatun’un 
mezarı da bulunuyordu. O muhterem 
kadın ki, Bursa’nın fatihi Orhan Ga-
zi’nin değerli eşi idi. Kökeni itibariyle 
Rum olduğu hâlde Müslümanlığı seç-
miş, Orhan Gazi ile evlenmişti. 
Nitekim o muhterem kadının hatırası-

Mehmet Âkif Ersoy'un Halkalı Baytar 
Mektebi yıllarına ait fotoğrafı  

(Mehmet Rüyan Soydan Arşivi)
Mehmet Âkif Ersoy Hilvan'da

(Mehmet Rüyan Soydan Arşivi)

Venizelos’un oğlu Sofoklis Osman Gâzi’nin türbesi önünde  
(Yeni Mecmua Bursa Özel Sayısı)
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na hâlâ daha bağlılık hisseden Bursa, 
onun adını bir semt ve ilçe adı olarak 
muhafaza etmekten bugün de büyük 
bir şeref duymaktadır. Fakat işte genç 
teğmen Sofokles, Nilüfer Hatun’un 
türbesini de tekmelemeyerek, âdeta 
ondan ve Bursa’nın fatihi Orhan Ga-
zi’den intikam almaya kalkışıyordu.
Ne var ki dikkat edilmesi gereken bir 
husus var burada. O da bu tür haber 
ve fotoğrafların hemen tamamının 
batılı gazetelerden aktarılmış olması-
dır. Bu haberler çarşaf çarşaf önce Av-
rupa gazetelerinde çıkıyor, oradan da 
yerli gazetelere aktarılıyordu. Demek 
ki o tür sahnelerin fotoğrafını çekmek 
için yerli, Bursalı gazeteciler tören 
sahalarına sokulmamış veya gireme-
miş olmalıdırlar. Bu yüzden de işgal 
yıllarında Bursa ile ilgili haberler, 
ancak yabancı basın vasıtası ile takip 
edilebilir gibi bir durum doğmuştu. 
Mehmet Âkif’in  
kendi içine çekilmesi
Dolayısıyla memleketin içine düştüğü 
acıyı ve çaresizliği varın siz hesap 
edin! Eli-ayağı tutulmuş, çaresizlik 
içinde kıvranan bir Türkiye!.. İki hü-
kümetli, orduları terhis edilmiş veya 
silah bırakmak zorunda bırakılmış bir 
Türkiye!.. O yönetimlerden biri doğ-
rudan işgal altında ve esir; diğeri de 
yenice kurulma aşamasında! Gönüllü 
veya özel çete birliklerinden düzenli 
orduya geçiş için akla karanın seçildi-
ği zamanlar. 
İşte Bülbül adlı Bursa şiiri böyle 
bir zamanda doğuyor. Tamamen 
karanlık, neyin nereye varacağı kes-
tirilemeyen böyle bir bezginlik orta-
mında. Dolayısıyla İstiklâl Marşı’nın 
gürleyen sesi Mehmet Âkif’in de dili 
neredeyse tutulmuş gibidir. 
Fakat şair Ankara’da, işgal yıllarının 
verdiği binbir acı ile kendini kırlara, 
tabiata salıyor. “Sağa baktım sola 
baktım, hani sahipleri yurdun?” 
mısrasında olduğu gibi, büyük bir 
çaresizlik içinde yüzüyor. Bu yüzden 
de kimselerle konuşmak istemiyor, 
kendini tabiata veriyor. Büyük ve derin 
bir ıssızlık ortamında, acısını kendi 
vicdanında yaşıyor. Bu anları Mehmet 
Âkif’in İstiklâl Marşı’nı yazdığı gibi 
ümitli zamanları değil. Dolayısıyla 
ufukların büsbütün karardığı, geleceğe 
dair ümitlerin bir bir söndüğü anlar!
İşte o sırada işgal altındaki Bursa’ya 
dair öyle haberler gelmektedir ki, 

neredeyse şairin vicdanına kramplar 
girmekte ve kimselerle konuşmak 
istememektedir. Bu yüzden de şair 
değil Ankara’daki çevresine, yeni açıl-
mış Meclisin azaları da dâhil bütün 
dünyaya küskün hâle geliyor. Kuş-
kusuz ilgili şiirinde şair, o çevreleri 
suçlamıyor, kınamıyor. Onun böyle bir 
niyeti olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Nitekim o şartlarda, onların 
da yapabileceği fazla bir şey bulun-
mamaktadır. Bu durumu ve orta yer-
deki çaresizliği şair de biliyor çünkü. 
Bütün dünyaya küskündüm, dün 
akşam pek bunalmıştım,
Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, 
köyde kalmıştım,
Şehirden kaçmak isterken sular zaten 
kararmıştı.

Pek ıssız bir karanlık, sonradan vadiyi 
sarmıştı.
Işık yok, yolcu yok, ses yok; bütün hil-
kat kesilmiş lâl,
Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmi-
yor ihlâl.
Dolayısıyla şairi burada, çaresizlik 
içinde kıvranan Mecnun rolüne 
bürünmüş gibi görüyoruz. Nitekim 
Mecnun da Leylâ’ya uygulanan 
baskı ve onun ızdırabı ile çöllere 
çekilmemiş miydi? İşte o tarihî 
aşk mazmununu Âkif burada daha 
farklı bir düzleme taşıyor. Âkif’in 
nazarında işgale uğramış, baskı ve 
zulüm altında inleyen ülkesi Leylâ’ya 
dönüştürülürken, kendisi de o acıya 
dayanamayarak çöllere çekilmiş bir 
Mecnun’u andırmaktadır. Kuşkusuz 

Bursa'nın Kurtuluşu sonrası Osman Gâzi'nin türbesi  
(Yeni Mecmua Bursa Özel Sayısı)
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Âkif şiirini kaleme alırken böyle bir 
ilişkiyi hatırına bile getirmemiştir. 
Hâliyle ondan doğan şiiri anlamlan-
dırırken, bu ilişkiyi biz yakalıyor ve 
Âkif’in klasik mazmunları dönüştür-
me ve yenileme kabiliyetine bir kere 
daha hayran kalıyoruz. 
Tam da suların kararma vakti
İlgili şiirin doğuşunu ya da şairin 
ruhunda meydana gelen patlama 
anını daha iyi tespit edebilmek için, 
şiire tekrar geri dönelim isterseniz. 
Muhtemelen Bursa’dan gelen sayısız 
işgal haberleri, Meclis’te yapılan ve 
ardı arkası geleceğe de benzemeyen 
türlü konuşmalar, bir de bunlara ek-
lenen Bursa’ya dair sayısız hatıra!.. 
Bunları dinleye dinleye içi taşacak 
derecelere varan şair bir an geliyor, 
artık sabredemiyor. Bursa’yı, içine 
düştüğü zilletten kurtaracak bir 
sonuç doğurmayacak olduktan sonra, 
bunca konuşmayı yapmanın, dinle-
menin ne faydası olabilirdi? Çünkü 
o safhada yeni hükümetin, Bursa’ya 
dönük herhangi bir tedbir geliştirme 
ihtimali de bulunmadığına göre! İşte 
şairin ruhu bunu kaldıramıyor. Ani 
bir refleksle şehirden yani Anka-
ra’dan, yani Meclis koridorlarından 
fırlayarak gidiyor. 
Nitekim o kaçış ferah bir Ankara sa-
bahında değil, “suların kararma vak-
ti”nde gerçekleşiyor. Şiirde “suların 
kararma vakti”nden söz edildiğine 
göre o sırada güneşin battığı, 
ortalığın büsbütün karardığı tahmin 
edilebilir. Nitekim suların kararma 
vakti ile, akşamla yatsı arası, yatsıya 
daha yakın bir zaman kastedilir. Gez-
mek, dolaşmak, zihni dinlendirmek 
için hiç de uygun olmayan bir saat!.. 
Buradan anlamamız gereken, şairin 
kaçışını planlı bir düşünceye dayan-
dırmadığı, ruhunda patlamalara yol 
açan Bursa acısının şiddeti ile, refleks 
bir harekete başvurduğu gerçeğidir. 
Yani tabiatın kararmaya başladığı ge-
cenin bir ucunda, şair kaçıyor! Nereye 
gittiğini, niçin gittiğini bilen bir hâli 
de görünmüyor.
Şiirde böyle bir hâlet-i ruhiye içinde 
bulduğumuz Âkif, suların kararma 
vaktinde tabiatın durumunu bize 
şöyle tespit ediyor: “Işık yok, yolcu 
yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş 
lâl!..” Kendini bu derecede bir sessiz-
liğe teslim etmiş tabiatın o anki hâli, 
şair üzerinde tam bir istiğrak tesiri 
üretiyor. Coşmaya ve taşmaya hazır 

bir kalbin son hâli!.. Bir damla daha 
düşse, dolu bardak taşacak sanki. Şai-
rin durumu değil, tabiatın hâli böyle!. 
Vecitli bir sahne var karşımızda dola-
yısıyla. Nitekim içindeki Bursa acıları 
ile, Ankara’dan kaçan şairin ruh hâli 
de aynı değil miydi? 
İşte o anda büyük Âkif’in şiirine, 
içinde bulunduğu anın haricinde bir 
başka zaman daha ekleniyor. Yani 
şair maziye, geçmiş zamanlara doğru 
tırmanıyor. Fakat bunlar şairin günü-
birlik hatıraları veya acıları olmayıp, 
doğrudan millî hafızanın kaydettiği 
maşerî bir tarihtir. Birbirini takip 
eden “bin müselsel yâd” (hatıra) şai-
rin beyninden, haşir vaktinde ölülerin 
dirilmesi gibi durmaksızın fışkırıyor. 
Dikkat edilirse o anda, o derin sessiz-
likler arasında, gecenin karanlık si-
nesinden uzun feryatlar yükseliyor. O 
ses (bülbülün sesi) istiğrak hâlindeki 
durgun tabiatı öyle coşturuyor ki, bu 
sefer de her yerden ağlamaklı sesler 
gelmeye başlıyor. Âdeta yer gök, o 
seslerle dolup inliyor. Ama bülbül dâ-
hil vecit hâlindeki tabiatın ruhundan 
fışkıran seslerin hepsi ağlamaklıdır. 
Dikkat edilirse şairin ruh hâli, tabiat 
ve bunlara ilâve olunan bülbülün 
feryatları, hepsi birbirine benziyor 
ve birbirine ekleniyor. Anlamalıdır 
ki bu ortak acının kaynağı hep Bursa 
olmaktadır. 
Yunus’tan Âkif’e,  
Âkif’ten Necip Fazıl’a
İşte büyük şairlerin sırrı burada 

yatıyor. Onlar kendi ruhlarındaki 
bir acıya, yerleri ve gökleri iştirak 
ettirmesini bilirler. Yunus Emre’nin 
“Dağlar ile taşlar ile / Çağırayım Mev-
la’m seni” dediği gibi, Âkif de içindeki 
Bursa hüsranını akşam, gece, istiğrak 
hâlindeki bir tabiat ve geceye karış-
mış kuşların (bülbül) sesleri ile ortak-
laşa bir besteye dönüştürmekten geri 
kalmıyor.
Bundan sonra ise şiir, içi yanmış şa-
irin yanık feryatlarla öten bülbülle 
konuşması şeklinde devam ediyor. 
Sanki bilmezliğe vererek şair ona 
niçin ağladığını, feryat ettiğini so-
ruyor. Saltanatını göklerde kurmuş, 
şairin yurdu gibi çiğnenmesi ihtimali 
bulunmayan bir ülkeye sahip, nerede 
bahar varsa orada yaşayan, esaret al-
tında kıvranan hürriyet taraftarlarına 
âdeta bir sembol teşkil eden sen; 
niçin böyle feryat edip duruyorsun? 
Bir damla kadar küçücük göğsünde, 
ummanları andıran o büyük dalgalan-
malar, ağlamaya varan o büyük katıl-
malar nedendir? Öyleyse “ağlamak 
senin değil benim hakkım” diyor şair 
ve ardından da bir sıçrama ile:
Bak, diyor bülbüle. Sen kendi ülken-
de hür bir vaziyette yaşarken, ben 
bugün evsiz-yurtsuz, hânumansız 
bir serseri gibi dolaşıyorum kendi öz 
yurdumda, diye sesleniyor. Parçada 
geçen “öz yurdumda” ifadesi ile, Ne-
cip Fazıl’ın Sakarya Türküsü’nde de 
karşılaştığımızı hatırlatmanın sırası-
dır. Aynı şekilde Mehmet Âkif’in “hâ-
numansız serseri” ifadesi de Sakarya 

Mehmet Âkif Ersoy, Abbas Halim Paşa ile Mısır'da  
(Mehmet Rüyan Soydan Arşivi)
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Türküsü’nde “garip ve parya” şekline 
dönüşmüş olarak karşımıza çıkıyor. 
Âkif’in 1921’de dile getirdiği işgal ve 
esaret acılarını Necip Fazıl 1940’lar 
Türkiye’sine taşırken, farkına varma-
dan Âkif’e ait imge ve sembolleri kul-
lanmış oluyor. İşte böyle nice büyük 
şairler üzerinde, Âkif’in görünmez 
bazı tesirleri bulunduğunu kolay-
lıkla tespit edebiliyoruz. Fakat o tür 
meseleler bu yazının sınırları içine 
dâhil değildir. 
Şiirinde Âkif, bülbül ile konuşurken, 
onunla kendi arasındaki önemli bir 
farka da işaret ediyor. Şair “Ne acıdır 
ki ben, Şark’ın vefasız, kansız evlâdı 
ben, ecdadın kazandığı toprakları 
serâpâ, Garb’a çiğnettim.” diyor ve 
oradan da kendine muhatap aldığı 
Bülbül’e, hayalinde canlandırdığı 
hatıraları nakle başlıyor. Dolayısıyla 
şairin herc ü merc olmuş ruhunda 
cereyan ediyor bundan sonra anlata-
cakları. Onları da kendi aralarında iki 
ayrı gruba ayırabiliyoruz. Tarih içinde 
vuku bulan zaferler ve şiirin yazıldığı 
tarihte cereyan eden olumsuz geliş-
meler. Asıl bu sonuncusu önemlidir 
ki, Âkif’in şiirini işgal eden acıların 
hep Bursa üzerinden somutlaştırıldı-
ğı görülüyor. Buradan bir kere daha 
anlıyoruz ki şairin ruhunda şiir duy-
gusunu harekete geçiren asıl sebep 
Bursa’dır. İşgal altındaki Bursa’nın 
hüsranını daha iyi anlatabilmek 
için şair, tarih içinde kazanılmış 
zaferlerle Bursa’nın o günkü hâli 
arasında büyük bir tezat oluşturuyor. 

Dolayısıyla şair için, asıl Bursa önem-
lidir. Nitekim Bursa’nın o günkü halini 
şair bize şöyle anlatmaktadır:
Ne zillettir ki nakus (çan) inlesin bey-
ninde Osman’ın
…
Çökük bir kubbe kalsın mâbedinden 
Yıldırım Hân’ın
Şehadetlerle çiğnensin muazzam kabri 
Orhan’ın
Bursa’nın tarihî sembollerinin ne hâle 
düştüğünü zikrettikten sonra, oradan 
Bursa halkının çektiği acılara geçiyor 
şair: 
Ne heybettir ki vahdet gâhı dînin dev-
rilip taş taş,
Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız 
kalan dindaş
Yıkılmış hânmânlar yerde işkenceyle 
kıvransın
Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce 
doğransın!
Dolaşsın sonra İslâm’ın harem-gâhın-
da nâmahrem!

Mehmet Âkif ve şiir sanatı
Görüldüğü gibi Mehmet Âkif’in 7 
Mayıs 1921 tarihinde kaleme aldığı 
Bülbül şiiri, doğrudan Bursa ile ilgi-
lidir. Şairin ruhunda o şiiri harekete 
geçiren duygu, işgal acıları arasında 
kıvranan Bursa’dan başkası değildir. 
Ne var ki çoğu şairde ve şiirde olduğu 
gibi, Âkif’in Bülbül’ünde Bursa’nın 
peyzajından, gürül gürül akan sula-
rından, insan ruhu üzerinde güzel 

tesirler bırakan tarihin ve tabiatın 
harika terkibinden söz edilmiyor. 
Kaldı ki o tarz şiirler yazmayı Meh-
met Âkif de arzu etmez değildi. Tak-
dir edilmelidir ki ne Bursa’nın, ne de 
işgal acılarının böyle bir şiire vücut 
vermesi mümkün olamazdı. Dolayı-
sıyla insanın ruh hâli her zaman aynı 
olmadığı gibi, devirlere ve şartlara 
göre de şiir değişip durmaktadır. 
Fakat ne olursa olsun; harika bir 
Bursa şiiri ile karşı karşıyayız! Aynen 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa’da 
Zaman’ı kadar güzel bir şiir bu! Fa-
kat Tanpınar’ın Bursa’da Zaman’ı es-
tetik bir hüviyete, anlamlı bir tabloya 
dönüştürürken, Âkif’in Bursa’sı daha 
farklı bir yerde duruyor. O şiirde, 
şairin derinden duyduğu acılar, tam 
bir ızdırap senfonisine dönüşüyor. 
Onun acısını sırf Âkif değil, Anka-
ra’nın bozkırları, ıssızlıktan lâl kesil-
miş tabiat, gecenin karanlık yüzü ve 
o karanlığı keskin feryatları ile ikiye 
bölen bülbülün nağmeleri ortakla-
şa duyuyor. Âkif’in şiir sanatındaki 
gücü de işte burada açığa çıkıyor; 
yerleri, gökleri ve neredeyse bütün 
bir âlemi, aynı duyguyu terennüm 
eden evrensel bir koroya dönüştüre-
bilmesinde. Hadiseye böyle bakınca, 
bir yandan Âkif’in derin duyma ka-
biliyetini fark ediyoruz, öbür yandan 
da aynı duygunun bizim üzerimizde 
bıraktığı tamlık-bütünlük tesirine 
ulaşıyoruz.
Fakat bu noktadan bir hususa daha 
temas etmeden geçemeyeceğim. 
O da ilgili şiirin, Millî Mecmua’nın 
Bursa Özel sayısına niçin alınmadığı 
meselesidir. Nitekim elinizin altın-
daki derginin geçen sayısında, Millî 
Mecmua’nın özel nüshasında Bur-
sa’nın işgaline ve işgalden kurtuluşu-
na dair hiçbir şiirin bulunmadığına 
dikkati çekmiştim. İlgili özel sayı, şiir 
boşluğunu telafi için, klasik Divan 
şairlerinden bol bol iktibaslar yapar-
ken, nasıl oluyor da Mehmet Âkif’in 
Bülbül şiirini görmezden gelebiliyor-
du? Bunun sebebinin ne olabileceği 
hususu, üzerinde durulmaya değmez 
mi? 
Dolayısıyla Âkif’in Bülbül’ü, Bur-
sa’nın işgal ve kurtuluş yıllarında 
şiirsiz kaldığı bir dönemin yegâne 
hatırası olarak duruyor karşımızda. 
Bu bakımdan Bursalılar ona, işgal 
yıllarının acısını hatırlatan bir “tâc-ı 
sanat” muamelesi yapsalar yeridir. 

Mehmet Âkif Ersoy hastanede (Mehmet Rüyan Soydan Arşivi)



Kanuni Sultan Süleyman’ın 
padişahlık yaptığı yıllar yerli 
veya yabancı pek çok tarihçi 
tarafından Osmanlı tarihi-

nin en parlak devri kabul edilir. Bu 
dönemde Osmanlılar sınırlarını Viya-
na’ya kadar götürmüşler, Avrupa’nın 
büyük bir kısmını fiilen hakimiyet 
altına almışlar, Akdeniz’de bariz bir 
üstünlük kurmuşlar, Hint ticaret yo-
lunu kontrol altına alma gayreti içe-
risine girmişler, bazı hukuki düzenle-
meler yapmak suretiyle bu alanda da 
geniş bir coğrafyaya yön vermişlerdi. 
Bu dönemde kurulan Süleymaniye 
Medreseleri o devrin dünyasındaki en 
iyi eğitim kurumlarıydı. Bununla bir-
likte siyasi yönden bu derece parlak 
olan bu dönem, bazı saray entrikaları, 
toplumsal hareketler, halk ve ulemâ 
nezdinde meydana gelen memnuni-
yetsizlik de göz önünde bulundurul-
duğunda, bir anlamda çözülmenin ilk 
tohumlarının atıldığı bir sürecin baş-
langıcı olma özelliğine de sahipti. 
Kanuni Sultan Süleyman devrinin 
en dramatik; sosyal ve siyasi tabanı 
derinden etkilemiş hadiselerinden 
birisi, padişahın eşi Hürrem Sultan ve 
damadı Veziriâzam Rüstem Paşa’nın 

Prof. Dr. Haşim Şahin / Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Şehzâde Mustafa
Bursa’nın ebedî misafiri:
Şâirlerin, âlimlerin ve sufilerin hâmisi 

Rûh-ı Sultân Mustafâ’yı Hüdâ
Şühedâ zümresine katmış ola
Hasbî (ö. 1584)
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entrikalarına inanıp, iyi yetişmiş bir 
âlim, fâzıl, şâir ve aynı zamanda iyi bir 
devlet adamı ve asker olan oğlu Şeh-
zâde Mustafa’yı boğdurtmasıydı. Bu 
hadise, aşağıda daha detaylı anlatıla-
cağı üzere, o devrin Osmanlı dünya-
sında Kanuni Sultan Süleyman’a, Rüs-
tem Paşa’ya ve Hürrem Sultan’a karşı 
büyük bir tepkinin ortaya çıkmasıyla 
neticelendi. “Acaba şehzâde yaşasay-
dı, Osmanlı daha mı ileri giderdi?” 
sorusu o dönemden itibaren pek çok 
tarihçinin aklını kurcaladı. Kanuni 
Sultan Süleyman’dan sonra Osmanlı-
ların başına geçen 2. Selim’in eleştiri-
len kişiliği ve devlet işlerinde önceki 
padişahlara oranla daha etkisiz bir 
yönetim sergilemesi bu düşüncenin 
ortaya çıkışının temel nedeniydi.
Yavuzmeşrep bir şehzâde
Dönemin bazı şairleri tarafından ge-
rek karakter olarak gerekse fiziksel 
özellikleri bakımından dedesi Yavuz 
Sultan Selim’e benzetilen Şehzâde 
Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
beş oğlunun en büyüğü olup, 1515 
yılında babasının Manisa Sancakbey-
liği sırasında doğmuştu. Annesi Mahi-
devran Sultan adıyla bilinen Gülbahar 
Hatun’du. İyi bir eğitim alan Şehzâde 
Mustafa, dedesinin ölümü üzerine 
1520 yılında babasıyla birlikte İstan-
bul’a geldi ve 1533 yılından vefatına 
kadar babaannesi Hafsa Sultan’ın 
himayesinde yetişti. Babaannesinin 
ölümü üzerine aynı yıl Manisa San-
cakbeyliği’ne tayin edildi. 
Genç yaşta sancağa çıkması, devlet 
yönetiminde hatırı sayılır bir tecrübe 
kazanmasını, ilmî ve edebî muhitler 
edinmesini, halk ve asker arasında 
kısa sürede sevilmesini sağladı. San-
cakbeyliği yaptığı yıllarda şairleri, 
sufileri ve âlimleri himaye etti, askerle-
re bolca bahşişler dağıttı, halkın refah 
seviyesini yükseltmeye çalıştı. Onun 
bu şekilde nüfuzunu günden güne 
artırması daha o yıllardan itibaren 
başta babası Kanuni Sultan Süleyman 
olmak üzere halkın ve askerin büyük 
kesimi tarafından geleceğin padişahı 
olarak görülmesine neden olmuştu. Bu 
durum onun aynı zamanda Hürrem 
Sultan’dan doğan kardeşleri Şehzâde 
Mehmed, Şehzâde Bayezid, Şehzâde 
Cihangir ve Şehzâde Selim’e oranla 
daha ön plana çıkması anlamına da ge-
liyordu. Bu ise muhtemel bir taht mü-
cadelesinde Şehzâde Mustafa’nın çok 
daha avantajlı hâle gelmesi demekti. 

Şehzâde Mustafa bir yanda Mani-
sa’daki nüfuzunu artırırken diğer 
taraftan sarayla yazışmayı da ihmal 
etmiyordu. Onun saray çevresindeki 

en büyük destekçisi ise Osmanlıların 
büyük Veziriâzamı Makbul İbrahim 
Paşa idi. Padişahın yakın muhabbet 
beslediği ve yetkiler verdiği İbrahim 
Paşa ile sık sık mektuplaşıyor, ondan 
bazı tavsiyeler alıyordu. 
Padişah kim olmalı?
Şehzâde Mustafa’nın nüfuzunun ve 
destekçilerinin günden güne artması 
tabii olarak Hürrem Sultan’ı tedirgin 
etmekteydi. Şehzâde Mustafa’nın 
padişah olması demek, Fatih Sultan 
Mehmed tarafından kanunlaştırılan 
kardeş katli yasası gereği oğullarının 
hayatlarının sona ermesi ile netice-
lenecekti. Bu düşünce bir süre sonra 
perde arkasında bir iktidar müca-
delesinin de fitilini ateşledi. Hürrem 
Sultan, Şehzâde Mustafa’ya karşı 
içten içe kin beslemeye ve onu orta-
dan kaldırmanın yollarını aramaya 
başlamıştı. Bilhassa Makbul İbrahim 
Paşa ile Şehzâde Mustafa’nın yakın 
dostluğu ve sık sık mektuplaşmaları 
Hürrem Sultan’ı korkutmaktaydı. Bu 
nedenle o, Şehzâde Mustafa’nın saray 
ile bağlantısını kesmenin en akıllıca 
hareket olduğuna hükmetti. İlk olarak 
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Kanunî Sultan Süleyman

Hürrem Sultan’ı tasvir eden yağlı boya 
tablo (Jak Arram özel koleksiyonu)



padişah ile nikah kıyıp Haseki Sultan 
oldu. Bu sayede saray işlerine daha 
rahat karışabilme imkânı elde ettiği 
gibi, padişahı da kolayca etki altına 
alabilecekti. Kısa süre içerisinde Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın Veziriâzam 
İbrahim Paşa ile arasının açılmasını 
sağladı. Elbette padişah ile veziriâza-
mın arasının açılmasının tek nedeni 
bu değildi. Ancak Hürrem Sultan’ın 
aleyhte propagandası da belirleyici 
bir rol oynamıştı. Neticede İbrahim 
Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
emriyle idam edildi. Böylece Şehzâde 
Mustafa, saraydaki en büyük destek-
çisini kaybetmiş oldu. 
Oğullarının iktidarına giden yolda 
etkili adımlar atmaya başlayan Hür-
rem Sultan’ın en önemli hamlelerin-
den birisi de kızı Mihrimah Sultan’ı 
Rüstem Paşa ile evlendirmesi oldu. 
Rüstem Paşa tam bir görev adamıydı 
ve bilhassa bu dönemde Hürrem Sul-
tan’ın en büyük destekçisi hâline gel-
di. İbrahim Paşa’nın öldürülmesinden 
sonra veziriâzam tayin edilen Rüstem 
Paşa, Hürrem Sultan’ın oğullarından, 
diğer bir deyişle kayınbiraderlerin-
den birisinin veliaht tayin edilmesi 
konusunda padişahı ikna eden isim-
lerden birisi oldu.

Tüm bu gelişmelere rağmen, artık 
yaşlanan Kanuni Sultan Süleyman’ın 
yerine kimin padişah olacağı konu-
sunda farklı kesimlerden farklı sesler 
yükselmeye devam ediyordu. Ulemâ, 
halk ve yeniçeriler hâlâ Şehzâde 
Mustafa’nın en büyük destekçisiydi. 
Kanuni Sultan Süleyman çok sevdiği, 
ölümü üzerine adına Mimar Sinan’a 
İstanbul Vezneciler’deki Şehzâde 
Cami’ni yaptıracağı Şehzâde Meh-
med’i; saray çevresi hastalığından 
dolayı sancağa çıkamayıp ömrünü 
sarayda geçiren Şehzâde Cihangir’i; 
Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa ise 
Şehzâde Bayezid’i destekliyordu. He-
men hemen hiç destekçisi olamayan 
tek isim ise ileride Osmanlı padişahı 
olacak Şehzâde Selim’di. 
Sancak değişimi
Saraydaki gelişmeler, Hürrem Sul-
tan’ın girişimleri, yeni veziriâzamın 
gayretleri Kanuni Sultan Süleyman’ın 
kafasının karışmasına neden olmuş, 
çok sevdiği oğlu Şehzâde Mustafa’ya 
karşı daha temkinli ve mesafeli bir 
tavır takınmasıyla neticelenmişti. 
Padişahın yaşının hayli ilerlediği 
ve veliaht seçiminde nasıl bir tavır 
takınacağı yönündeki dedikodular 

daha da artınca, saray erkânının da 
teşvikiyle Şehzâde Mustafa’nın san-
cağının değiştirilmesine karar veril-
di. Kanuni Sultan Süleyman, Şehzâde 
Mustafa’yı saltanat merkezine daha 
yakın olan Manisa Sancakbeyliği’n-
den azlederek yerine Şehzâde Meh-
med’i tayin etti. Şehzâde Mustafa ise 
Amasya’ya Sancak Beyi olarak gö-
revlendirildi. Padişah bu hareketiyle, 
Manisa’da hatırı sayılır bir nüfuza 
sahip olan Şehzâde Mustafa’yı bu 
çevreden uzaklaştırmış, aynı zaman-
da Şehzâde Mehmed’i “Şehzâdeler 
Sancağı”na tayin ederek veliahtlık 
konusundaki niyetini de ortaya 
koymuş oluyordu. Şehzâde Mustafa, 
babasının bu kararına hiçbir şekilde 
itiraz etmedi ve yeni sancağına gide-
rek burayı yönetmeye başladı. Fakat 
bu olaydan bir yıl sonra, 1543’te 
Şehzâde Mehmed’in ani ölümü pa-
dişahı büyük bir üzüntüye boğduğu 
gibi, Şehzâde Mustafa’nın da yeniden 
taht iddiasında güç kazanmasını 
sağladı. Şehzâde Mustafa, Manisa’da 
olduğu gibi Amasya’da da ilim mec-
lisleri kurmaya, âlimleri, sufileri ve 
şairleri himaye etmeye, halk ile ara-
sını iyi tutmaya devam etti.
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Baba-oğul buluşması
Şehzâde Mustafa ile Kanuni Sultan 
Süleyman’ın sancak değişiminden 
sonraki ilk görüşmeleri beş yıl sonra, 
1548’de padişahın İran seferine çıktı-
ğı sırada gerçekleşti. Sultan, Van gü-
zergâhı üzerinden İran’a doğru iler-
lerken, yol üzerinde bulunan Sivas’ta 
konaklamıştı. Babasının gelişini ha-
ber alan Şehzâde Mustafa da Sivas’a 
hareket etti. Burada babasının otağını 
ziyaret edip elini öptü. Birkaç gün 
orada kalıp babası ile sohbet ettikten 
sonra Amasya’ya geri döndü. Yukarı-
da da ifade edildiği üzere bu dönem-
de Şehzâde Mustafa âlimliği, ilim er-
babı ile yakınlığı ve cömertliği ile nam 
salmıştı. Anadolu’ya gelen seyyahlar 
Şehzâdenin cömertliğinden övgüyle 
söz ediyorlar, onu ziyaret eden herke-
sin zengin hediyelerle döndüklerini 
ve büyük iltifata mazhar olduklarını 
anlatıyorlardı. Şehzâde Mustafa bil-
hassa Doğu’dan gelebilecek tehlikeye 
karşı ülkenin muhafazasında da etkin 
bir role sahipti.
Şehzâde Mustafa’nın  
gözden düşürülmesi
Şehzâde Mustafa’nın elde ettiği bu 
başarı ve kazandığı prestij Hürrem 
Sultan ile Rüstem Paşa ikilisini ciddi 
anlamda rahatsız ediyordu. Bütün 
gayretlerine rağmen padişahı tam 
anlamıyla Şehzâdenin aleyhine çe-
virmeyi başaramamışlardı. Hürrem 
Sultan, Şehzâde Mustafa’nın gitgide 
artan nüfuzunun önüne geçemiyor, 
bunun Şehzâde’nin her geçen gün 
saltanata biraz daha yaklaşması anla-
mına geldiğini biliyordu. Onun padi-
şah olması, Hürrem Sultan açısından 
oğullarının öldürülmesi ve kendisinin 
Valide Sultan olma hayalinin de sona 
ermesi demekti. Aslında durum Ve-
ziriâzam Rüstem Paşa için de pek 
farklı değildi. Kayınbiraderlerinden 
birinin padişah olması makâm ve 
nüfuzunu koruyabilmesi adına büyük 
bir adımdı. Şehzâde Mustafa’ya karşı 
çıkar birlikteliği kuran Hürrem Sultan 
ve Rüstem Paşa, Şehzâde aleyhine 
bir kez daha, ancak bu kez somut bir 
şekilde harekete geçtiler. İlk icraat 
olarak da Şehzâde Mustafa’yı padişa-
ha kötüleyip onu gözden düşürmeye 
çalıştılar. 
Kendisine karşı kurulan bu ittifaktan 
Şehzâde Mustafa da haberdar olmuş-
tu. Devrin yazarlarının kaleme aldığı 
eserlerden anlaşıldığı kadarıyla, Şeh-

zâde Mustafa etrafına her ne kadar 
babasının artık yaşlandığını, tahtı 
bırakma vaktinin geldiğini, kendisinin 
bu işe lâyık olduğunu söylüyor ise 
de babasını tahttan indirmek gibi bir 
düşüncesi de yoktu. Bununla birlikte 
kendisini güvence altına almayı da 
ihmal etmiyordu. Hürrem Sultan’ın 
kendisine hediye olarak gönderdiği 
bir kaftanı kölelerinden birisine giy-
dirmesi ve kölenin oracıkta ölmesi, 
durumun ciddiyetini daha iyi kav-
ramasını sağladı. Şehzâde Musta-
fa’nın ortadan kaldırılmak istendiği 
âşikârdı. Bununla birlikte Kanuni 

Sultan Süleyman’ın Şehzâde Mustafa 
aleyhine dönmesi durumu daha da 
içinden çıkılamaz hâle getirebilir, 
Şehzâde’nin sonu olabilirdi. 
Taşıdığı bu endişeler Şehzâde Musta-
fa’yı hem durumu daha iyi kavramak, 
hem de taşra ümerâsının kendisinin 
olası bir saltanat davasına girişmesi 
hâlinde nasıl bir tavır takınacağını 
anlamak için bazı teşebbüslere giriş-
meye teşvik etti. Şehzâde bu amaçla 
Erzurum Beylerbeyi Ayas Paşa’ya bir 
mektup yazdı. Mektubunda; “Kendi-
sinin büyük evlat olduğu için babasın-
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dan sonra tahta çıkması gerektiğini, 
devlet tecrübesi, yetenek ve metanet 
itibarıyla kardeşlerinden üstün oldu-
ğunu ve eğer padişah olursa büyükba-
bası gibi adaletten ayrılmayacağını, 
ülkeyi en iyi şekilde refaha kavuştura-
cağını” söylüyor, bu konuda Paşa’nın 
kendisine yardım etmesini istiyordu. 
Ayas Paşa ise cevabî mektubunda, 
“Şehzâdenin davasında haklı olduğu-
nu, kendisi için verebileceği bir başı 
olduğunu ve bunu er veya geç feda 
etmekten çekinmeyeceğini” yazmıştı. 
Bu mektup aslında Şehzâde Musta-
fa’nın uygun şartların oluşması hâlin-
de, tıpkı dedesi Yavuz Sultan Selim’in 
babası 2. Bayezid’i tahttan çekilmeye 
zorlayıp iktidarı ele geçirmesi gibi, 
kendisinin de aynı tür bir harekete 
girişmekten geri durmayacağını gös-
termekteydi. 
Şehzâde Mustafa bu şekilde kendisine 
destek ararken sarayda onun aley-
hine başlatılan muhalefet hareketi 
de yavaş yavaş meyvelerini vermeye 
başlamıştı. Saraydaki muhalefetin 
başını Rüstem Paşa çekmekteydi. 
Şehzâde aleyhine geliştirilen olumsuz 
imgeden padişah da etkilenmeye 
başlamıştı. Padişahın Şehzâde Musta-
fa’ya karşı olumsuz bir tavır takınma-
sında saray entrikalarının yanı sıra, 
Şehzâde’nin padişahlık konusundaki 
hırsı ve arzusunun padişahın kulağı-
na gitmiş olma ihtimalinin varlığı da 
hesaba katılmalıdır. Bununla birlikte, 
bahçelerdeki çiçeklerden bile vergi 
almaktan çekinmeyen ve rüşvetçiliği 
ile tanınan Rüstem Paşa, bu konuda 
daha somut adımlar atacak ve padişa-
hı etkilemeyi başaracaktı.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 
Amasya Sancak Beyi olması hase-
biyle Doğu’dan gelecek saldırılara 
karşı bölgenin savunmasını üstlenen 
Şehzâde Mustafa, 1549 yılında Gürcü-
lerin Erzurum’a kadar ilerleyip Musa 
Paşa’yı şehit etmeleri üzerine, duru-
mu saraya bildirip savunmayı daha 
da güçlendirmek için yardım talebin-
de bulunmuştu. Ancak Şehzâde Mus-
tafa’nın başarılı olup şöhret kazan-
masını istemeyen Veziriâzam Rüstem 
Paşa istenen yardımın yapılmasını 
engellediği gibi, Şehzâde’nin faali-
yetlerini kontrol etmesi için Boşnak 
Ahmed Paşa’yı Beylerbeyi unvanıyla 
Amasya’ya gönderdi. Şehre geldikten 
kısa bir süre sonra, Şehzâde Musta-
fa’nın halk tarafından ne kadar çok 
sevilip sayıldığını, ulema nezdinde 

büyük itibar gördüğünü, son derece 
nahif ve ahlaklı bir insan olduğunu 
görünce onun tarafına geçerek ken-
disi aleyhinde yapılanları anlattı. Bu 
arada Şehzâde Mustafa’nın kızı Fatma 
Sultan ile evlendirilen Ahmed Paşa, 
Rüstem Paşa’nın aleyhinde hareket 
etmeye başladı. 
Şah Tahmasb’a yazılan  
sahte mektup
En güvendiği adamlarından birisinin 
Şehzâde Mustafa’nın tarafına geçmesi 
Rüstem Paşa’yı hayli tedirgin etmişti. 
Daha hızlı hareket etmesi gerekti-
ğinin farkındaydı. Bu nedenle daha 
farklı bir yol denedi. Gizlice Şehzâde 
Mustafa’nın mührünü kazıtarak 
onun ağzından İran Şahı Tahmasb’a 
mektup yazdı. Şehzâde Mustafa’nın 
ağzından yazılan bu sahte mektupta; 
“Padişah olması hâlinde Şah Tah-
masb ile yakın bir dostluk kuracağı” 
söyleniyor ve Şah’ın güzel kızı Feride 
ile evlenme talebi bildiriliyordu. 
Rüstem Paşa, söz konusu sahte mek-
tubu Vastan Mutasarrıfı Zeynel Bey 
vasıtasıyla Şah Tahmasb’a gönderdi. 
Aynı şekilde Şah’ın, Şehzâde Musta-
fa’ya yazdığı cevabî mektubu da ele 
geçirdi. Rüstem Paşa nihayet büyük 

bir koz yakalamıştı. Şimdilik sakladığı 
bu mektupları zamanı geldiğinde 
ortaya çıkarıp padişaha gösterecek 
ve böylece Şehzâde Mustafa’nın da 
sonunu hazırlamış olacaktı. 
Kanuni Sultan Süleyman’ı somut 
olarak Şehzâde Mustafa’nın aleyhine 
çeviren asıl gelişmeler ise 1552 yılın-
da Doğu Seferi’ne çıkacak ordunun 
başına Rüstem Paşa’nın serdar tayin 
edilmesiyle başladı. Bu sefer, Rüstem 
Paşa için Anadolu’nun durumunu 
yakından görmesi ve taşradaki siyasi 
havayı kavrayabilmesi için önemli bir 
fırsattı. Rüstem Paşa orduyla Anado-
lu’ya hareket etti. Kış mevsimi olduğu 
için orduya destek sağlamak maksa-
dıyla Ankara, Kayseri, Ereğli, Aksaray 
gibi şehirlere uğradı. Asıl amacı hal-
kın nabzını yoklamaktı. Ancak elde 
ettiği netice kendisi ve temsil ettiği 
siyasi grup açısından endişe vericiy-
di. Çünkü gittiği şehirlerdeki hemen 
herkes cömertliği ve civanmertliğiyle 
bilinen Şehzâde Mustafa’yı destekli-
yordu. Ordu arasında da altmış yaşına 
gelen Kanuni Sultan Süleyman’ın 
artık kocadığı, son on yıldır sefere 
dahi çıkamadığı, yerini bu işi gerçek-
ten hak eden Mustafa’ya bırakarak 
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ömrünün kalan kısmını Dimetoka Sa-
rayı’nda ibadetle geçirmesi gerektiği 
yolunda söylentiler dolaşıyordu. Ye-
niçerilerin bir kısmı Rüstem Paşa’nın 
aksi yöndeki emirlerini hiçe sayıp 
Amasya’ya giderek Şehzâde Musta-
fa’ya itaatlerini bildirmişler, pek çok 
hediye ile geri dönmüşlerdi. Askerin 
bu umursamaz tavrı veziriâzamı 
hem endişeye sevk etmiş hem de çok 
kızdırmıştı. Bu sırada ordu içerisinde 
yayılan bir dedikodu aslında veziriâ-
zamın korkmakta ne kadar haklı ol-
duğunu gösteriyor, fakat yaptıklarının 
da kimsenin gözünden kaçmadığını 
ortaya koyuyordu. Asker arasındaki 
söylenti, Şehzâde Mustafa’ya salta-
natı ele geçirmesindeki tek engelin 
Rüstem Paşa olduğu, hazır ayağına 
gelmişken onu ortadan kaldırırsa 
meselenin kolayca hallolacağı şeklin-
de telkinler yapıldığıydı. Gerçekten de 
Şehzâde Mustafa’nın üzerine gelmesi, 
veziriâzamı ciddi anlamda tehlikenin 
içerisine sokabilirdi. Bu dedikodular 
yüzünden korkuya kapılan Rüstem 
Paşa, derhal güvendiği bir adamını 
İstanbul’a göndererek yaşanan ha-
diseleri detaylı bir şekilde anlattı, 
ayrıca daha önce Şah Tahmasb’a yaz-
dığı sahte mektupları Şehzâde Mus-
tafa’nın aleyhine delil olarak Kanuni 
Sultan Süleyman’a iletti. 
Nice kıydun ana ey mekkâre-i 
bezm-i fenâ
Dimedün mi yıkılur âlem gidicek 
Mustafâ
Fünûnî
Veziriâzam Rüstem Paşa bu kez 
istediğini tam manasıyla elde etmiş, 
asker içerisinde dolaşan söylentiler 
ve Şehzâde Mustafa’ya ait olduğuna 
inandığı mektuplar padişahı tam 
manasıyla oğlunun aleyhine çevir-
meye yetmişti. Bilhassa, Şehzâde’nin 
söylediği ve hızla ordu arasında 
yayılan “Padişahın kalan ömrünü Di-
metoka Sarayı’nda ibadetle geçirmesi 
gerektiği” yönündeki sözleri padişahı 
derinden etkilemişti. Kanuni Sultan 
Süleyman, Dimetoka Sarayı’na gön-
derilmenin saray çevrelerinde ne 
anlama geldiğini bizzat kendi dedesi 
örneğinden dolayı çok iyi biliyordu. 
Dedesi 2. Bayezid, yaşlandığı gerek-
çesiyle babası Yavuz Sultan Selim 
tarafından tahttan indirilip Dimetoka 
Sarayı’na gönderilmiş, fakat yolda 
zehirlenip öldürülmüştü. Oğlunun 
böylesi bir harekete girişme ihtimali 

padişahı onun aleyhinde tedbirler 
almaya sevk etti. Kanuni Sultan Süley-
man kararını vermişti: Hem tahtına 
göz diken hâin oğlunu öldürecek hem 
de ertesi yıl bizzat sefere kendisi çı-
karak ihtiyarlamadığını, sefere çıkıp 
düşmanlarını alt edebilecek güç ve 
kudrete sahip olduğunu ordu başta 
olmak üzere dost düşman herkese 
gösterecekti. 
Rüstem Paşa’nın verdiği bilgiler ve 
Hürrem Sultan’ın telkinleriyle, bu 
şekilde kesin kararını veren Kanuni 
Sultan Süleyman derhâl veziriâzamı 
geri çağırarak seferin ertesi yıl bizzat 
kendi idaresinde yapılacağını bildirdi. 
Şehzâde Mustafa hakkında verdiği 
kararın anlaşılmaması ve kendisine 
karşı Şehzâde yanlısı somut bir mu-
halefet için de: “Mustafa Han’ım böyle 
bir şeyi kat’iyyen yapmaz. Hele ki be-
nim saltanatıma kastetmek niyeti asla 
yoktur. Bu kendileri isteyip de yapa-
mayan fesatçıların ithamıdır.” diyerek 
ortalığı yatıştırdı. 
İran Seferi için yola çıkan Osmanlı 
ordusu, 28 Ağustos 1553’te Üskü-
dar’dan hareket etti. Yaklaşık bir 
buçuk aylık bir yürüyüşten sonra 
Konya Ereğlisi yakınlarındaki Aktepe 
mevkiinde konaklama kararı alındı 
ve padişahın otağı kuruldu. Sefere 
Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte 
Şehzâde Cihangir ve Şehzâde Selim 
de katılmışlardı. Bu arada Şehzâde 
Mustafa’ya da haber gönderilmiş, Ak-
tepe’de orduya katılması istenmişti. 
Babasının kendisi hakkındaki gerçek 
niyetinden habersiz olan Şehzâde 
Mustafa tam teçhizatlı beş bin aske-
riyle birlikte, ordudaki yerini almak 
üzere Aktepe’ye gelerek babasının iki 
mil uzağına otağını kurdu. Padişaha 
hediyeler gönderdi, ondan gelen he-
diyeleri kabul etti, ziyaretine gelen 
devlet ileri gelenlerini ağırladı.
Şehzâde Mustafa’yı ziyarete gelen 
devlet adamlarından birisi, kendisini 
çok seven İkinci Vezir Kara Ahmed 
Paşa idi. Ahmed Paşa, Şehzâde Mus-
tafa ile yaptığı görüşmede ona olan 
biten her şeyi anlattı ve bir an evvel 
tedbir almasını istedi. Ancak Şehzâde 
Mustafa babasına karşı alenî bir suç 
işlemediği için, padişahın onu öldüre-
bileceği fikrine pek ihtimal vermiyor-
du. Yine de Ahmed Paşa’nın uyarısı 
işlerin ters gittiğinin açık bir göster-
gesiydi. Durumu açıklığa kavuştur-
manın en iyi yolu padişahın çadırına 

giderek, yapılan olayların birer iftira-
dan ibaret olduğunu anlatmak ve bu 
kafa karışıklığına son vermekti.
Da’vet itdi hân peder deyü umup 
geldi safâ
Bir iş itdün ana kim söylendi ta  
Kâftan Kâfa
Nisâyî
Şehzâde Mustafa babasının çadı-
rına giderek durumu izah etme 
planları yaparken, akşama doğru, 
çadırına babasının karargâhından 
üzerine kâğıt sarılı bir ok atıldı. 
Kâğıtta babasının otağına kesinlikle 
gitmemesi, aksi halde öldürüleceği 
yazıyordu. Şehzâde bunu Rüstem 
Paşa’nın bir hilesi olarak düşünüp 
itibar etmedi. Osmanlı bürokratik 
dilini en iyi bilen ve yaşı kırkı geçmiş 
olan tecrübeli Şehzâde, babasının 
otağına gitmemenin hem suçlamaları 
kabul hem de bir nevi isyan anlamına 
geldiğini çok iyi biliyordu. Üstelik, 
yukarıda da belirttiğimiz üzere, ken-
disinin aleyhinde oynanan oyunlar-
dan ve sahte mektup hadisesinden 
haberi olmadığı için, bir suçunun 
olmadığını, babasıyla arasında bir 
mesele bulunmadığını düşünüyordu. 
Muhtemelen suçlu bulunsa bile 
bunca taraftarının olduğu kalabalık 
bir ordunun içerisinde babasının 
kendisini öldürtebileceğine de 
ihtimal vermiyordu. 
Suçsuzluğuna yürekten inanan 
Şehzâde Mustafa, ertesi gün “Allah’ın 
dediği olur.” diyerek babasının ota-
ğına doğru hareket etti. Şehzâde 
açısından durumun pek iyiye 
gitmediğini anlayan erkânı, onu bir 
kez daha uyararak hükümdar ile 
görüşmemesini, şayet görüşmek zo-
runda kalırsa atından inmeksizin açık 
alanda bu görüşmeyi gerçekleştirme-
sini tavsiye ettiler. Şehzâde Mustafa 
ise bir suçunun olmadığından emin 
şekilde babasının otağına doğru ilerli-
yordu. O, Rüstem Paşa da dâhil olmak 
üzere hiç kimsenin babasını kendi 
aleyhinde ölüm kararı verdirebilecek 
derecede etkileyebileceğine ihtimal 
vermiyordu. 
Şehzâde Mustafa bu şekilde, masu-
miyetinden emin bir hâlde babasının 
otağının önüne geldi ve atından indi. 
Kapıda kendisini karşılayan bir çavuş, 
kılıcını ve hançerini çıkartmasını iste-
di. Şehzâde, şaşırmakla beraber söy-
leneni yaptı. Kapıcılar kethüdasının 

51Bursa Günlüğü



işaretiyle otağın üçüncü bölmesinden 
dördüncü bölmeye doğru geçerken 
elinde kurulu bir yay olduğu halde 
oturmakta olan babasını gördü. Onu 
hürmetle selamladı. Kanuni Sultan 
Süleyman Şehzâde Mustafa’nın bu se-
lamına karşılık: “Ah köpek! Sen de beni 
selamlayacak cesaret hâlâ var mı?” 
diyerek arkasını döndü. Padişahın bu 
hareketi Şehzâde Mustafa’nın ölüm 
emri anlamına geliyordu. Padişah ar-
kasını döner dönmez, iri cüsseli yedi 
cellat Şehzâde Mustafa’nın üzerine 
atıldılar. Dilleri kesilmiş ve kulak 
zarları patlatılmış olan bu cellatlar 
daha önce Şehzâdenin en yakın dostu 
Makbul İbrahim Paşa’yı da öldürmüş-
lerdi. İyi bir savaşçı olarak yetişen ve 
güçlü pazulara sahip olan Şehzâde 
Mustafa, böylesi ani bir saldırıya rağ-
men cellatları yere sermeyi başardı. 
Meramını anlatmak üzere babasının 
yanına doğru koşmaya başladı. Fakat 
elbisesinin yenleri ayağına takılmış ve 
bu durum onu sendeletmişti. Bu sıra-
da karşısına çıkan Zal Mahmud Ağa 
bir çelme takarak Şehzâde Mustafa’yı 
yere düşürerek elindeki kemendi 
Şehzâdenin boynuna geçirdi. Çadırda 
yaklaşık bir dakika süren korkunç bir 
inilti ve yürek parçalayan feryatlar 
yükseldi. Sesler kesilip, Cuma sala-
larının yükselmeye başladığı sırada, 
Osmanlı ailesinin bu güçlü ve güzide 
ferdi, bir kadının aşkıyla kalbi ezilen 
babanın gözleri önünde hayatını nok-
talamıştı. Birkaç dakika sonra aynı 
katiller Şehzâdenin cesedini çadırın 
dışına çıkararak İran’dan gönderil-
miş olan bir halının üzerinde teşhir 
ettiler.
Bir süre oğlunun yerde yatan cese-
dine bakan Kanuni Sultan Süleyman, 
Şehzâde Mustafa’ya verilen dersin 
herkese ibret olması için, diğer oğlu 
Şehzâde Cihangir’i çağırdı ve ağa-
beyinin cesedini görmesini istedi. 
Şehzâde Cihangir, çocukluğundan 
beri çok sevdiği, edip kişiliğine ve hal-
ka karşı merhametli tavrına hayran 
olduğu ağabeyinin yerde yatan cese-
dini görünce üzerine kapanıp ağlama-
ya başladı. Babasının, bundan sonra 
ağabeyine ait olan malların kendisine 
ait olduğunu bildiren sözlerini, “Beni 
er ya da geç kardeşimin akıbetine 
sürükleyecek bu vazifeyi asla kabul 
etmeyeceğim!” diyerek geri çevirdi.
Şehzâde’nin ölümü ordu içerisinde 
derin bir üzüntü ve hoşnutsuzluk 
meydana getirmiş, bazı askerlerin 

İran tarafına geçmesine neden ol-
muştu. Kanuni Sultan Süleyman 
entelektüel çevreler, halk ve ordu 
nazarında oluşan bu tepkiyi önlemek 
için Rüstem Paşa’yı veziriazamlıktan 
azlederek yerine Şehzâde Mustafa’ya 
yakınlığıyla bilinen Kara Ahmed Pa-
şa’yı getirdi. Rüstem Paşa ise derhâl 
İstanbul’a geri gönderildi. Şehzâde 
Mustafa’nın cenazesi Bursa’ya gön-
derilerek Muradiye Mezarlığı’na def-
nedildi. 
Diğer taraftan, Şehzâde Mustafa’nın 
öldürülmesiyle amacına ulaşan Hür-
rem Sultan, Şehzâdenin oğlu Meh-
med’in de öldürülmesini istiyordu. 
Bu amaçla Kanuni Sultan Süleyman’a 
yazdığı mektubunda, Şehzâde Mus-
tafa’nın oğlunun yaşaması için hiçbir 
sebep olmadığını, bu çocuğun ya-
şaması hâlinde muhalif bir grubun 
başına geçerek babasının intikamını 
almak isteyeceğini söylüyordu. Pa-
dişah onun bu konudaki şüphe ve 
tereddüdünü çok çabuk giderdi. Bur-
sa’ya gönderilen İbrahim adındaki 
bir harem ağası, annesinin elinden 
aldığı talihsiz Şehzâdenin hayatına 
son verdi. Bu günahsız şehzâdenin 
öldürülmesi de babasının öldürülme-
si kadar tepki çekmiş ve eleştirilmişti. 
Devrin şairlerinden Kandî bu duruma 
tepkisini: “Çün o mazlum katl olundu 
bî-günâh / Hak Te’âlâ rahmi ile toyladı 
/ Atası bir mekre uğradı hele / Yâ bu 

ma’sûm kime n’itdi n’eyledi / Bu firâk 
(u) hasrete târih içün / Halk-ı ‘âlem 
hep ana âh eyledi” dizeleriyle dile 
getirmişti. 
Kendisinden geriye Amasya’daki 
sarayında dört büyük sandık dolu-
su kitap kalan Şehzâde Mustafa’nın 
bu şekilde acımasızca öldürülmesi 
bilhassa devrin âlimleri, sufileri, 
şairleri ve bilhassa halk arasında 
büyük tepkiye neden oldu. Selanik 
ve Yenişehir taraflarında bir şahıs 
sufilerin de desteğini alıp, kendisinin 
Şehzâde Mustafa olduğunu söyleye-
rek isyan etti. İsyan kısa sürede geniş 
bir taraftar kitlesine ulaşarak Selanik 
ve Niğbolu taraflarına yayıldı. Sahte 
Şehzâde Mustafa’nın taraftar sayısı 
10.000 kişiye kadar ulaştı; kendisine 
bir vezir ve iki kazasker tayin etti. 
Ancak kısa süre sonra Niğbolu Sancak 
Beyi tarafından isyan bastırıldı ve 
sahte Şehzâde idam edilerek, halka 
teşhir edildi. 
“İşiginde sa’adet üzre iken / O 
sa’âdet bize hayâl oldu”: Şairlerin 
Şehzâde Mustafa isyanı
Bir kısmı o dönemde, bir kısmı da 
ilerleyen zamanda yaşamış pek çok 
şair yazdıkları mersiyelerde bu ola-
yın sorumlusu olarak açıkça Kanuni 
Sultan Süleyman’ı, Rüstem Paşa’yı ve 
Hürrem Sultan’ı gördüklerini ortaya 
koydular. Şehzâdenin yakın dostların-
dan Taşlıcalı Yahya Bey’in (ö. 1582) 
yazdığı Şehzâde Mustafa Mersiyesi 
bunların en meşhurlarından birisiydi. 
Yine, Fünûnî, Rahmî (ö. 1568), Fazlî 
(ö. 1563) bu olaya şahit olup mersiye 
yazan şairlerden bazılarıydı. Yine, 
Müdâmî, Samî, Muînî, Nazmî, Hayâlî, 
Kadirî, Selimî, Alî, Gelibolulu Surûrî 
de bu konuya dair mersiyeler kaleme 
alan isimlerden bazılarıydı. Bu konu-
da en ağır ifadeler ise bir hanım Şair 
olan Nisâyî’ye aitti. Nisâyî Şehzâde 
Mustafa’nın öldürülmesinden Kanuni 
Sultan Süleyman’ı açıkça sorumlu 
tutmuş ve dizeleriyle onu: “Bir Urus 
câdûsınun sözin kulağuna koyup / 
Mekr ü âle aldanuban ol ‘acûzeye uyup 
/ Bâğ-ı ‘ömrün hâsılı ol serv-i âzâda 
kıyup / Bî-terahhum şâh-ı ‘âlem n’itdi 
Sultan Mustafâ” dizeleriyle Kanuni 
Sultan Süleyman’ı Hürrem Sultan’ın 
ağzına bakıp oğlunu öldürmekle 
itham ederek ağır bir şekilde eleştir-
mişti. Nisâyî sadece Kanuni Sultan 
Süleyman ve Hürrem Sultan’ı değil, 
Şehzâde’nin ölüm fetvasını veren 
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Ebussuud Efendi’yi de ağır şekilde eleştirip ona da beddua 
etmişti. 
Devrin bir diğer şairi Rahmi Çelebi’nin zihnindeki Şehzâde 
Mustafa imgesi çok daha farklı ve ileri boyuttaydı. O, 
Şehzâde’nin ölümünü Kerbelâ Vak’ası ile eşdeğer görmek-
te, bu olayın müsebbibi Kanuni Sultan Süleyman’ı adeta 
Yezid’in yerine koymaktaydı. Rahmî Çelebi: “Ol Mehdi-yi 
zemâne Yâr-ı Gâr olup / Gitdi cinâna zümre-i Âl-i ‘Abâ ile 
/ Oldı şehîd Hazret-i Sultân Mustafâ / Yâr oldı ana şâh-ı 
şehidân-ı Kerbelâ” dizeleriyle Şehzâde Mustafa’nın Ehli-
beyt’in yolunda olduğunu ve Kerbelâ şehitlerinin ona arka-
daş olduklarını ifade etmişti.
Dönemin şairlerinin yanı sıra âlimler de sufiler de padişaha 
karşı tavır aldılar. Kanuni Sultan Süleyman’ın süt kardeşi 
Beşiktaşlı Yahya Efendi de bu olaydan dolayı gerek padi-
şaha gerekse Rüstem Paşa’ya açıkça tavır alarak, bilhassa 
Şehzâde’nin öldürülmesinden sonra annesi Mahidevran 
Sultan’ın Eski Saray’a gönderilmesi üzerine padişaha mek-
tup yazarak eleştirdi. Bu sebepten dolayı Trabzon’dan beri 
birlikte büyüyen ikilinin arası açıldı ve Yahya Efendi’nin 
medresedeki görevine son verilerek Beşiktaş’a sürgün edil-
di. Dönemin diğer mutasavvıfları da bu Şehzâde’ye karşı 
tutumundan dolayı padişahı eleştirdiler. 
Büyük Türk Hükümdarı, İslam tarihinde adaletin temsilcisi 
Hz. Ömer’e atfen “Ömer-Meşrep” diye tanınan Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın haksız yere oğlunu ve torununu ortadan 
kaldırması hemen her kesimin tepkisini çekmişti. Padişah 
bu olaydan kısa süre sonra bir kez daha evlat acısı yaşadı. 
Şehzâde Mustafa’ya yakınlığıyla tanınan ve onun öldürül-
mesinden sonra günden güne eriyen Şehzâde Cihangir 
aniden vefat etti. Ancak bu, büyük padişahın yaşadığı son 
evlat acısı olmadı. Saltanatının sonlarına doğru, iktidarı 
uğruna Şehzâde Mustafa feda edilen, ancak annesi Hürrem 
Sultan’ın vefatından sonra en büyük desteğini kaybeden 
Şehzâde Bayezid de isyan hazırlığında olduğu gerekçesiyle 
Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle öldürülecekti. 
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Nisâyî’nin Şehzâde Mustafa  
Mersiyesi’nden Bir Bölüm 
(Kaynak: Çavuşoğlu, 1982: 673-677)

Hâsıl-ı ‘ömrün iken ol hâna çün kıldun cefâ
Da’vet itdi hân peder deyü umup geldi safâ
Bir iş itdün ana kim söylendi ta Kâftan Kâfa
Ey şeh-i bî-şefkâ n’itdi sana Sultan Mustafâ

Anı bu halk cihan severdi dil ü cân ile
Kamusın kul kılmış idi lutf ile ihsân ile
Hüsn ile hem-tâ idi ol Yusuf-ı Ken’ân ile
Ey şeh-i bî-şefkâ n’itdi sana Sultan Mustafâ

Cümle âlem reşk iderken merdüm-i âzâdene
Zehr-i kâtil katasın kendü elünle bâdene
Nice kıydun şah-ı â’lem ol güzel şehzâdene
Ey şeh-i bî-şefkâ n’itdi sana Sultan Mustafâ

Hak Ta’âlâ Hazreti kaynatmadı mı kanunı
Kend’elünle alasın cism ü bedenden cânını
Kayd u bend idüb boğasın ol güzel mihmânını
Ey şeh-i bî-şefkâ n’itdi sana Sultan Mustafâ

Yakdı ‘âlem bağrını derd ile anun fürkati
Yandılar dutuşdılar mâtem dutunub gey katı
Yok mıdı ey şâh-ı âlem sende ata şefkatı
Ey şeh-i bî-şefkâ n’itdi sana Sultan Mustafâ

Âl ile anı getirüb hışm ile kıldun şehid
Ana kısmet eylemiş Rabbim makâm-ı müctehid
Gicesi kadr oldu anun gündüzi ‘îd-i saîd
Ey şeh-i bî-şefkâ n’itdi sana Sultan Mustafâ

Kaddümi katl eylesen şâha eger Mansûr gibi
Ol bana mi’râc olur Müsî-i ‘Amr-i Tûr gibi
Yazıla akan kanun yire ene’l-hak hû gibi
Ey şeh-i bî-şefkâ n’itdi sana Sultan Mustafâ

Bu Nisâyî derdmend feryâd idüb kan ağladı
Derd-i hasretden anun cismindeki cân ağladı
Yidi kat gökde melekler yerde insân ağladı
Ey şeh-i bî-şefkâ n’itdi sana Sultan Mustafâ
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Bakırcılar Çarşısı’nın orta yerindeki dükkânın 
kapısını her sabah besmele ile açmak ve indiril-
diğinde sergen vazifesi gören tahta kanadın üze-
rine türlü renk ve ebattaki aynaları, tek tek itina 

ile sildikten sonra dizmek, Cemal Kalfa’nın göreviydi. 
On beşinde, dükkânın miftahını ustası Aynacı Mahir’in 
elinden aldığı günden itibaren tam on beş yıl boyunca 
üstüne güneşi doğurmadan açtı kapıyı. Önce yerleri 
süpürdü toz kaldırmadan. Cama sır verdikleri bitişik 
odaya geçip ocağı yaktı. Koca bir güğümde kaynayan 
suyun birazını bakır demliğe boşaltıp, içine Aynacı 
Mahir’in dolunay zamanı heybesini alıp çıktığı ve üç 
gün boyunca gelmediği günlerde toplayıp kuruttuğu 
bitki çaylarından bir demet koydu. Ustasından dinleye 
dinleye öğrenmişti artık; ıhlamurun soğuk algınlığına, 
ısırganın ağrılara, biberiyenin nefes darlığına, rezene-
nin mide rahatsızlığına, hindibanın eklem ağrılarına, 
kekiğin öksürüğe, zencefilin kan dolaşımına, adaçayının 
asap bozukluğuna iyi geldiğini… 
Dört bir yanı dolanıp şehrin havasını yenileyen rüzgâr, 
Aynacı Mahir’in kapıları açılan dükkânını da tazeler, 
insana dirilik veren bir serinlik bırakır geride. Güneş 
yükseldikçe, demlenen çayın buharından dağlar, ova-
lar, çayırlar, uzak diyarlar yükselir. Sonra ardına kadar 
aralanır kapısı Bakırcılar Çarşısı’nın. Cemal’den sonra 
ya Kalaycı Musa’dır gelen ya Bakırcı Salih. Kazanların, 
testilerin, leğenlerin, bakraçların, ibriklerin, tepsilerin 
sesi birbirine karışırsa; Ferruh Usta’dır. Çok nadir de 
olsa bir tüccardır; ya Hindistan’dan, ya Afganistan’dan, 
ya İsfahan’dan. 
Sabah namazını Ulu Cami’de kılan Aynacı Mahir, Koza 
Han’ın güney kapısından girip sırasıyla Fidan Han’a, 
Geyve Han’a, Bedesten’e, Emir Han’a ve İpek Han’a uğra-
madan gelmez çarşıya. Gazzazlarla söyleşir, bezzazlarla 
halleşir; Tuz Pazarı’na uğrayıp zeytininden peynirine, 
balından pekmezine bir günlük nevale ile çıkagelir. Tek 
tek hâlini hatırını sorar bakır ustalarının. Beş yıl önce 

Sefer Göltekin

Cemal 
Kalfa’nın 
‘Sır’rı
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bir amansız hastalık yüzünden kay-
bettiği karısının yokluğunu yansıtmaz 
yüzüne. Elbiseleri daima düzgün, saçı 
sakalı hep bakımlıdır. “İnsan” der, 
“sen hiç aynaya bakmaz mısın a efen-
di, dedirtmemeli kendine. Hele de bir 
ayna ustasıysa...”
Aynacı Mahir’in nereli olduğu tam 
bir muammadır. Bir rivayet Tebriz’e, 
bir rivayet Şam’a, bir başka rivayet de 
Bağdat’a kadar uzanır.  Zanaatı başlı 
başına bir gizem olan Aynacı Ma-
hir’in, ayna yapımını öğrenebilmek 
için, Venediklilerin sadece ayna usta-
larının girmesine izin verdikleri Mu-
rano Adası’na gümüş filizleri taşıma 
bahanesi ile girişi ise bütün rivayetle-
ri alt üst edecek mahiyettedir. Kalfası 
Cemal bile, bilmez ustasının nereden 
geldiğini. Sorulduğunda verilen cevap 
yeni bir soruya kapı aralamayacak 
kadar kesindir: “Asıl olan insanın 
nereden geldiği değil; nerede durdu-
ğudur...” 
Cemal hiç merak etmedi ustasının 
geldiği yeri. Daha çıraklık günlerinde 
Aynacı Mahir’in; “Bak oğul, eğer sebat 
edeceksen bu işte, bilesin ve aklından 
hiç çıkarmayasın ki, insandır insanın 
aynası. Şu bir tarafını ince gümüş 
tabakasıyla sırladığımız cam parçala-
rına aldanma sakın!” sözleri, ustası-
nın geldiği yerin değil, getirdiklerinin 
peşine düşürdü Cemal’i. Her geçen 
gün bir yandan aynacılıkla ilgili yeni 
şeyler öğrenirken bir yandan da daha 
önce kimselerden duymadığı hikâye-
lerin efsununda kayboldu. Kimi Do-
ğulu’ydu kahramanların, kimi Batılı. 
Su içmek için bir su birikintisine eğil-
diğinde sudaki aksine âşık olan Narsi-
us’un günden güne hissizleşmesini ve 
bulunduğu yere kök salarak açılmış 
bir çiçeğe dönüşmesini de; “Bize ne 
hediye getirdin?” diyen Yusuf’a, arka-
daşının, “Çok düşündüm ve sana lâyık 
bir armağan bulamadım. Ne getirsem, 
senin eşi olmayan güzelliğinin yanın-
da, deryaya sunulan damladan başka-
sına benzemeyecekti. Sana ancak toz-
suz bir ayna getirmeyi uygun buldum. 
Zira ey gökteki güneşi kıskandıran; 
sana kendi güzelliğini seyretmekten 
daha güzel ne olabilir...” deyişlerini 
de ilk kez Aynacı Mahir’den dinledi 
Cemal. Aynadan açılan her bahis, bir 
hikmete uzandı. Gün bitmeden daha, 
Cemal’in yüreğini ertesi günün heye-
canı sardı...
Birkaç istisna dışında Zindan Kapı’ya 

bakan evi ile Bakırcılar Çarşısı’ndaki 
aynacı dükkânı arasındaki yolun ne 
sağına ne soluna saptı Cemal. Gittiği 
tek uzak, ovayı bir bıçak gibi ikiye bö-
len Nilüfer kıyılarıydı. Keşiş Dağı’nın 
gözelerinden taşan berrak suların 
kuzeydeki denize doğru çağlayışında 
huzur buluyordu. Gördüğü ilk birikin-
tide eğilip suya bakıyor, gördükleriyle 
Aynacı Mahir’in anlattıkları arasında 
bir bağ kurmaya çalışıyordu. Aynanın, 
insan yüzünü birebir yansıtmadığını 
biliyordu. Su da öyleydi. Onun da 
insan gözünden sakındıkları vardı. 
Lâkin aynada görünen suda, suda 
görünen aynada görünmüyordu. O 
vakit ustasının; “Aynaya bakan çocuk 
akranını, kadın kadınlığını, yiğit kah-
ramanlığını, sultan halkını, tacir yü-
künü, âlim ilmini, cahil cehlini, hekim 
hastalığı, hasta sağlığını, âşık maşu-
kunu görür. Suya bakan sade aczini 
görür.” sözlerini hatırlıyor; aynaya 
bakmak için dik durmak, suya bak-
mak için eğilmek gerektiğinin farkına 
varıyordu. 
O istisnai günlerden biriydi. Bahardı. 
Rengârenk nebatatın uykudan uyanış 
vaktiydi. Nilüfer’den yayılan su sesi, 
kuş seslerine karışıyor; bazıları tek 
başına, bazıları gruplar hâlinde kıyı 
boyunca yürüyorlardı. Cemal, uzun 
süredir oturuyor oluşunu kâfi görüp 
şehre dönmek üzere yerinden kalktı. 
Hemen önünde, biri siyah, biri kırmı-
zı, biri sarı renge bürünmüş üç kadın 
yürüyordu. Tam yolunu değiştirmek 
üzere hareket ettiği anda ayaklarının 
dibinde ipekten bir mendil gördü. 
Belli ki önünde yürüyen üç kadından 
birine aitti. Sahibine vermek için eği-
lip aldı ve yürümeye başladı kadınla-
rın peşi sıra. Seslenmek istedi lâkin 
bildiği hiçbir kelime cümleye durma-
dı içinde. “Dönüp bakacaklardır mut-
lak.” deyip yürüdü. Yürüdükçe kalbi 
göğsünü yumruklamaya, adımları 
birbirine dolanmaya başladı. Düşleri-
ne üşüşen binlerce ihtimalle birlikte 
yürüyordu...
Nihayet, siyah giyinen kadın arkasına 
baktığında gördü Cemal’i. Cemal’in 
dilleri lal... Çaresiz elindeki mendili 
gösterdi. “A! Bahanur, bak mendilin!” 
sesiyle geriye dönen kırmızılı kadını 
gördü sonra... “Ben Cemal!” dedi, 
nedense mendili uzatırken; güçlük-
le. Gözleri, Bahanur’un gözlerine 
değdiği anda durdu zaman. Rüzgâr 
sustu; sustu kuşlar... İki çift göz değil 
de iki denizdi buluşan. İki başka yüz 

değil de iki ülkeydi kavuşan... Diğer 
iki kadının gülüşmeleriyle kendine 
gelip bakışlarını kaçırdı Cemal, Ba-
hanur’un gözlerinden. Gerisin geri 
dönüp yürümeye başladı. Bir çift göz 
eşliğinde, oturduğu yere kadar yürü-
dü... 
Ertesi sabah, on beş yıldır güneş doğ-
madan açılan Bakırcılar Çarşısı’nın 
orta yerindeki aynacı dükkânı, ilk kez 
güneş doğduktan sonra açtı kapıları-
nı. İlk kez, tek tek itina ile silinmeden 
dizildi türlü renk ve ebattaki aynalar; 
açıldığında sergen vazifesi gören 
tahta kanadın üzerine. İlk kez şaşırdı 
Cemal, koca bir güğümde kaynayan 
sudan birazını boşalttığı demliğe han-
gi bitkiden bir tutam koyacağını...
Dükkânın düzeniyle ilgili on beş yıldır 
hiçbir kelam etmeyen Aynacı Mahir, 
Cemal’in gözlerindeki kızıllığa baktı-
ğında anlamıştı anlayacağını.  Sırlara 
aşina bir ayna ustasıydı o. “Git oğul!” 
dedi, “Git, soğut yüreğini. Ne vakit 
dilersen o vakit gel. Sendeki yangın 
dokunduğunu yakar çünkü...”
Sonraki her gün Nilüfer kıyılarına 
koştu Cemal. Gördüğü her üç güzel-
de tanıdık bir yüz aradı bıkmadan. 
Her sabah umutla çıktı evinden, her 
akşam kahırla döndü evine. Önce-
leri baktığı her yana keskin hatlarla 
sinen Bahanur’un yüzü, zamanla 
bulanmaya, silinmeye başladı. Aslın-
dan mahrum olacaktı madem, hayali 
çıkmasındı aklından. Tüm duaları bu 
minvaldeydi...
Nilüfer’in kıyıları ümitsizliğin kıyı-
ları olacaktı az kalsın. Üç koca ayın 
sonunda bir hazan vakti kan geldi 
yüzüne. Ay parçası bir yüz, tanıdık bir 
çift göz, çıkageldi serviler arasından. 
Durdular birbirlerinin önlerinde. 
Yüz yüzeydiler artık. Bir vakit göz 
göze kaldılar. Susarak soracaklarını 
tükettiklerinde, diz dize oturup söze 
yol verdiler... Biri; “Ey nuruna paha 
biçemediğim...” diye ünledi birini, 
diğeri; “Ey yüzünde yüzümü gördü-
ğüm, ey cemâlim...” diye... Yüzlerinde 
gezindiler birbirlerinin. Deprem 
görmemiş topraklarda, yağmur düş-
memiş ormanlarda, kıvrıla kıvrıla 
akan nehirlerde, dehlizlerinde ge-
lecek gizleyen melalin kuytularında 
gezindiler... Büyük kentlerin hüzün 
kıvamıydı yüzleri; gök ekinler biçen 
ırgatlar otağı, toprağa çekilmiş buğ-
day başağıydı... Nisan yağmurlarıydı 
yüzleri; göklerden gelen bahar, bir-
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birlerinin gözlerine ağan buhardı... 
Söylenmemiş türküydü yüzleri; do-
kunulmamış acem mülküydü... Do-
ğu’dan Batı’ya uzanan medeniyet, dar 
vakitlerde derlenen inşirahtı yüzleri. 
Gülünce güller açan gülistandı yüzle-
ri; aşk diyarına çağıran fermandı...
Gün müydü geçip giden; ay mıydı, yıl 
mıydı, bilemediler. Dünü düşündü 
Cemal, bugünü ve yarını. Durgun 
karanlık geceyi ve aydınlık sabahı 
düşündü. Karanlığın ardına gün-
düzü koyan, kalbinden geçeni kal-
bine bağışlayan Rabbine şükretti... 
Sözleştiler, gün aşırı Nilüfer kıyısında 
buluşmak için. Ayrılık vakti, üç ay 
önce buluşmalarına vesile olan ipek 
mendili tutuşturdu Bahanur, Cemal’in 
ellerine... Say ki dünyaları tutuşturdu; 
güneşi, ayı ve yıldızları tutuşturdu 
ellerine... Aldı, öptü, kokladı: Baha-
nur’la doldu içi...
Üç ay önce bıraktığı yerden bir 
daha tutundu hayata Cemal. Yine 
güneş doğmadan açılmaya başladı, 
Bakırcılar Çarşısı’nın orta yerindeki 
aynacı dükkânının kapıları. Yerler 
süpürüldü, sular kaynatıldı. Aynalar 
tek tek itina ile silindi ve her zamanki 
yerlerine dizildi. Çok çaylar içildi 
bakır demlikten. Kıssalar anlatıldı, 
hisseler alındı. Aşkla başlayıp sırla 
biten konuşmalara şahit oldu ayna-
lar. Aynacı Mahir’in dilinden, on beş 
yıldır dökülmeyen cümleler döküldü. 
Cemal Kalfa’yı tam yüreğinden kavra-
yan cümleler. Ne ananın, ne babanın, 
ne kardeşin, ne arkadaşın yanında 
kurulmayacak, kurulsa da anlamsız 
kalacak cümleler. Yıllardır aynacılığın 
sırlarını öğrettiği kalfasına, aşkın 
sırlarını açıyordu Aynacı Mahir. Sanki 
bir kuyumcu hassasiyetiyle yeniden 
imar ediyordu kalfasının gönül 
hanesini.

Kimyası değişen insan dokunduğu 
her şeyi değiştirir. Baktığını, gördüğü-
nü, aldığını, sattığını, işini, aşını de-
ğiştirir. Cemal’in içini kaplayan, dışına 
da yansıdı. Çok geçmeden, dükkâna 
sığmayan aşkı, Bakırcılar Çarşısı’nın 
duvarlarını aşıp han odalarına, çarşı-
lara, pazarlara, cami avlularına, sokak 
aralarına taştı. Kimi bire bin kattı, 
kimi sığdıramadı yere göğe; kimi 
olurda karar kıldı, kimi olmazda ısrar 
etti. 
Cemal, kendinden sadır olan, dönüp 
dolaşıp kendine geldiğinde tanınacak 
hâli kalmayan bütün cümleleri silip 
atıyordu her sabah, aynaların tozunu 
alırken. İçinde ustasının ne vakit söy-
lediğini hatırlayamadığı; “Güzel yüz 
aynaya âşıktır.” sözü yankılanıyordu 
sade. Güzel, yüz, ayna, aşk kelimeleri-
ni sayıkladı durmadan. Sonra aklına, 
Bahanur’la buluşmalardan artakalan 
bir temenni takıldı. “Hayalin baktığım 
her yerde, her şeyde. Bazen ürküyor 
seslerden ve kayboluyor. Herkes gi-
dince ancak geliyor yanıma. Herkes 
yanımdayken de benimle olsan, kim-
se görmese, bir ben görsem.” demişti 
Bahanur. Bu hatırlayıştan sonra yeni 
güller açtı yüzünde. Kâğıda ve kaleme 
sarıldı birden...
Bakırcılar Çarşısı’nın kapıları kapa-
nır kapanmaz aynaların karşısında 
alıyordu soluğu. Akşamdan sabaha 
aynalara bakarak çizdiği suretini, 
sabahtan akşama eğilip eğilip baktığı 
sulara yansıyan suretle karşılaştı-
rıyor, her defasında ya bir ek-
sik ya bir fazla buluyordu. 
“Bahanur, yüzümde 
yüzünü görüyorsa; 
aynasıysam 
nurumun; 
kusursuz 
olma-

lı, suretimdir diye çizdiğim.” diyordu 
sürekli...
Kâğıt ve kalem yerini cam ve elmasa 
bıraktı. En pürüzsüz camı ve en kes-
kin elması bulup çıkardı. Günlerdir 
kâğıda çizdiği suretini cama işlemeye 
başladı. Kâğıdın ve kalemin buluşma-
sından daha başkaydı cam ile elmasın 
buluşması. Kâğıt, bir yere kadar kal-
dırıyordu hatayı lakin cam, en küçük 
yanlışta kırılıyordu. Belirli bir açıda 
sabit kalması gerektiğini biliyordu 
camı işlerken. Bazen bütün dikkatini 
topladığı anda, parmak uçlarına ba-
tan cam kırıklarıyla irkiliyordu. Niha-
yet suretin nakşı tamam olduğunda, 
cama sır vermeye geldi sıra. Birazdan 
neredeyse iki ayı bulan çalışmalarının 
meyvesini toplayıp ilk buluşmada 
sunacaktı Bahanur’a. “Bu” diyecekti, 
“sıradan bir ayna gibi görünür herke-
se. Lakin bir miktar gökyüzüne doğru 
yatırdığında cemalini görürsün...”
Sırlama tamamlandığında, iki aylık 
yorgunluğa bir nokta koydu gözleri. 
Uyandığında gün çoktan doğmuş, 
Bakırcılar Çarşısı’nda hareketlilik 
başlamıştı. Önce bedenine su yürüttü 
sonra sırladığı aynayı eline alıp baktı. 
Yorgunluğun izlerini gördü yüzünde. 
Kan çanağına 
dönmüş 
gözlerini 
gör-
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dü. Uzamış sakallarını, dağılmış saç-
larını gördü. Yüzünün bütün hatlarını 
gördükten sonra farklı açılarla baktı 
aynaya. Güneye çevirdi, kuzeye çevir-
di, doğuya çevirdi, batıya çevirdi ama 
göremedi cama kazıdığı sureti. Oysa 
inceden inceye hesaplamıştı her şeyi. 
Neydi yaptığı hata da gümüş tabaka 
aynaya tutunurken alıp götürmüştü 
cama işlenen sureti... Gözünden 
düşen elinden de düştü. Yere 
düşünce kırılan sırlı bir ayna değil, 
sıradan bir aynaydı artık...
Neyi unuttuğunu bulmaya çalıştı bir 
süre. İki aylık çaba, imkânsıza meylet-
memeliydi. Çoktandır Bahanur’la da 
görüşmüyordu. Yeni bir buluşmanın 
bahanesi sayıyordu bu sırlı aynayı...
Nerede hata yaptığını bulamadığı 
hâlde yeniden eline aldı elması. Yeni-
den işledi yüzünü cama. Yeni bir sır 
vermeden önce yalancı sırlarla dene-
di suretini görmeyi. Günlerce denedi. 
Göremedi. Bir geceyi daha çaresiz-
likle tüketmenin hüznü otururken 
omuzlarına, gündüzün ilk anlarının, 
geceden sarkan eşyayı görünür kıl-
masına şahit oldu. Eşya hangi renkte 
olursa olsun, gece vakti tek renge 
yaslanıyordu. Işık vurunca yüzlerine, 
ayan oluyordu kendilerini ben-
zerlerinden ayıran renkleri. 

Aklından geçen 

yüzüne yansıdı. Renk vermeliydi çiz-
gilerine. Böylece gümüş tabaka kapa-
tamazdı camdaki sureti...
Ertesi gün, sırına suretini sakladığı 
aynayla yola çıktığında, vakit akşama 
yaklaşıyordu. Çarşılardan kanaat, 
hanlardan yorgunluk akıyordu. Gün 
tükenmeden yetişmeli, gündüz gö-
züyle göstermeliydi suretini. “Bu,” 
demeliydi, “bu, sana armağanımdır...”
Bahanur’un yaşadığı sokağın başında 
durup nefesini tazeledi. “Dur ey kal-
bim;” dedi, “göğüs kafesimi zorlama 
bu kadar. Hızlı atacak zaman değil 
şimdi...” Dinletemedi. Öylece yürüdü 
sokağın sonuna kadar. Bahanur’un 
yaşadığı evin önüne gelince durdu. 
Nutku tutuldu... Etten kemikten bir 
heykeldi sanki. Duymadı yanından 
geçenlerin seslenişlerini. Gözleri ya-
nılıyor olmalıydı. “Ey gözlerim;” dedi, 
“kör olacak vakit midir? Açılın! Açı-
lın, göreyim nurumu...” Oysa ne kör 
olmuştu Cemal, ne de bir yanılgıydı 
gördükleri. Hakikat, evde kimse-
ler yaşamıyordu artık. Neden 
sonra kendine gelir gibi 
oldu. Her hâlinden içinde 

kimselerin yaşamadığı aşikâr olan 
evin kapılarını yumrukladı. “Bahanur, 
Cemal’in geldi aç kapıyı!” diyebildi. 
Neden sonra, sokakta oyunlar kuran 
çocuklardan biri geldi yanına; “Ağam,” 
dedi, “onlar gittiler, çok oldu. Sultan’ı-
mızın emriyle bundan sonra Tiran’ın 
bir şehrinde yaşayacaklarmış...” 
O gün, Bahanur’un yaşadığı sokaktan 
bütün şehre yayılan ses, yere düşen 
sırlı bir aynanın sesi değildi. Cemal’in 
kalbinin sesiydi...
Sonraki hiçbir gün, Bakırcılar Çarşı-
sı’nın orta yerindeki aynacı dükkânı 
açılmadı. Yerler süpürülmedi hiç. 
Aynalar silinip dizilmedi itina ile. 
Cama sır verilen bitişik odada, ocak 
yanmadı bir daha. Sular kaynamadı 
koca bir güğümde; bir tutam ıhlamur 
atılmadı bakır demliğe...
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İnsanların yaşadıkları kültür 
dönemleri üçe ayrılır. Bunlar; 
sözlü kültür ortamı (birincil sözlü 
kültür), yazılı kültür ortamı ve 

elektronik kültür ortamı (ikinci söz-
lü kültür)’dır Halk kültürü de sözlü 
geleneğinin içinde yaratılmış, önce 
yazılı kültürün, sonra da elektronik 
kültürün etkisinde kalmıştır. (Ong, 
2010: 5)
Günümüzde halk kültürünün ürünle-
ri, kitle iletişim araçlarıyla yayılmaya 
başlamıştır. Bu noktada teknoloji, 
sözlü geleneğin işlevini üstlenmiştir. 
Teknoloji, geleneğini yayan gezginci 
kültür taşıyıcılarının yerini alarak 

geleneğin dar çevrelerde sıkışıp kal-
masını önleyerek yayılmasını sağla-
mıştır. (Artun, 2002: 7)
Kitle iletişim araçlarının bileşkesi 
olan internet, bugün başlı başına bir 
kültürel bağlam ve önceki kültürel 
ortamlarda yaratılan gelenek ve 
ürünlerin temel yaşam alanı olarak 
kabul edilmektedir. Teknolojinin 
dünyanın en ücra köşelerine kadar 
ulaşması en kapalı olan toplumların 
bile değişmesine ve etkilenmesine 
sebep olabilmektedir. Bu nedenle de 
sadece yazılı kültür değil, sözlü kültür 
gelenek ve ürünleri de sanal dünyada 
yaratılmaya, aktarılmaya, paylaşıl-

Hızla değişen Bursa kentinde tutunamayan el sanatı: 

“Kuş Kafesi” yapımı
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maya ve değiştirilmeye başlanmıştır. 
(Özdemir, 2008: 290)
20. yüzyılda sanayileşme sonucunda 
ürünlerin pazarlanabilmesi için rek-
lam olgusu hızla insanların hayatına 
girmiştir. İnsanları, pazarlanan ürün-
leri almaya ikna etmek için de hedef 
kitlenin değerleri ve kabulleri önce-
likle tespit edilmekte ve reklam kam-
panyası buna göre düzenlenmektedir. 
(Günay,1996: 3)
Küreselleşme, kültürlerin toplumdan 
topluma, kıtadan kıtaya yayılmasına 
olumlu katkı sağlarken, yarattığı 
kitle kültürü ile de kültürleri tek-
tipleştirici bir rol oynamaktadır. 
Bu olumsuz etkiye karşı insanlığın 
somut olmayan kültürel miras olarak 
tanımlanan kültür varlığını koruması 
ve gelecek kuşaklara -başta kültür en-
düstrisi olmak üzere bütün aktarım 
imkânlarını kullanarak- öğretmesi 
tarihsel bir sorumluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. (Oğuz, 2009: 58)
Biz de bu araştırmamızda kültürel 
varlıklarımız içinde yer alan el 
sanatlarından ağaç oyma tekniği ile 
yapılan kuş kafesi yapımını anlatıp, 
bu sanatı günümüzde sosyal medya 
ağında tanıtan, pazarlayan ve bu işe 
hobi olarak başlayanlara yardımcı 
olan ve 1400’ün üstünde takipçisi 
olan Ali Kalktı ustayı tanıtmaya çalı-
şacağız. 
1953 yılında Edirne Keşan’da doğan 
Ali Kalktı, Bursa’da ham maddesi 
ağaçtan kafes yapan ve bunları inter-
nette sosyal medya ağında satan tek 
ustadır. Dua çınarı Şükraniye Mahal-
lesi, Göçmen Sokak, 22 numaralı evde 
oturan Ali Usta, evinin çatı katında 
kendisine yaptığı atölyesinde çalış-
malarını sürdürmektedir.
1959 yılında Edirne’den Bursa’ya 
gelen Ali Usta, Yıldırım Mahallesi’nde 
bulunan Yıldırım İlkokulunu bitirir. 
Ağaçlara şekil verme merakı da bu 
zamanda başlar:
“14 yaşımdan beri ahşap işleriyle 
ilgilenirim. İlgilenmemin nedeni de 
mahallemizdeki yaşıtlarımın yaptığı 
şeyler hoşuma gitmiyordu. Evin 
yakınlarında bir odun deposu vardı. 
Şekilli bir ağaç gözüme çarptı. Bu 
ağacı eve getirdim. Babamın keseri 
ile ağaca şekil vermeye çalıştım. Biblo 
gibi fil, at, deve vs. şeyler yaptım. Çok 
hoşuma gitti. Böylece ahşap işine baş-
ladım.”

Araba döşemeciliğinde çalışan Ali 
Usta, 20 yaşında Artvin’de askerliğini 
yapar. Askerden döndükten sonra 
arkadaşı ile birlikte elektrik dükkânı 
açıp, burada dört sene çalışır. Daha 
sonra kendi başına elektrik dükkânını 
açan Ali Usta, uzun seneler bu işle uğ-
raşır. Bu işi de bırakarak 1982 yılında 
araba yalıtımı ile ilgili işler yapan bir 
fabrikada çalışmaya başlar. Burada 
çalışırken hat sanatı ile ilgilenir. Ahşa-
bın üzerine çeşitli ayetler yazıp, bun-
dan para kazanır. Fabrikada çalışmak 
Ali Usta’yı yorduğu için buradan da 
ayrılır. 1995 yılından itibaren bir de-
poda şoför olarak çalışır. 2000 yılında 
buradan emekli olur:
“1982 yılında fabrikada çalışmaya 
başladım. Oradaki arkadaşlarımdan 
birisi bana dedi ki benim arkadaşlarım 
hat yazıları yazıyor, bundan da iyi 
para kazanıyorlar. Sen de yeteneklisin, 
bir dene, yaparsın. Ben de Allah, Mu-
hammed yazan kart postalları topla-
dım. Onlardan hoşuma gidenleri kesip 
fotokopilerini çıkarttım. Yazıları isteği-
me göre büyütüp, küçülttüm. Ahşabın 
üzerine yazıp yapıştırıyordum. Sade ve 
kaba işlemelerdi. Aşağı yukarı, yedi-se-
kiz sene yaptım onları.”

Ali Usta emekli olmadan önce evde 
yaptığı işleri emekli olduktan sonra 
evinin üst katında yapmaya başlar. 
Sabah 10.30’da başladığı işini, şim-
dilerde daha erken bir saatte 19.00-
20.00 arasında bitirmektedir. Ali 
Usta, ilk yaptığı kafesi satınca kafes 
yapmaya başlar:

“Bizim sokağın sonunda bir kuşçu 
açılmıştı. Kontrplaktan bir kafes ya-
pıp götürdüm. Dükkân sahipleri ‘Bize 
de yapar mısın?’ dediler. Dedim niye 
olmasın. Basit bir kafesti. Böyle böyle 
derken bu devam etti” 

Ali Usta’yı yetiştiren bir ustası yok-
tur. Çıraklardan beklentisini Ali Usta 
şöyle belirtmektedir:
“Benim çıraklarla ilişkim arkadaş gibi-
dir. Ama belli bir seviyeye kadar. Bana 
gelir, ‘Ben öğreneceğim usta.’ der. Ye-
teneği var mı, bir bakarım. Olacaksa 
bir iki deneme yaparım. Devam eder. 
Olmayacağını anlayınca zaten kendisi 
bırakır.”

Daha önceden dört-beş kişi Ali Us-
ta’nın yanında çalışmaya gelir ama 
devam etmezler. Şimdi üniversite 
öğrencisi olan Abdülkadir Artan ise, 
lisede okurken Ali Usta’nın yanına 
girmiş ve yaz aylarında onun yanında 
çıraklık yapmaktadır:
“Dört-beş tane çırağım oldu. Fakat 
onlar yapamayacaklarını anladılar 
ve bıraktılar. Yapanlar devam ediyor 
zaten. Şimdi üniversite okuyan Abdül-
kadir Artan, lisede okurken devamlı 
yanıma gidip gelirdi. Biraz yüz versem 
her zaman gelecek ama geleceğini 
kafesçiliğe bağlamasını istemedim. 
Okusun istedim.”

Yanına gelen ve bu sanatı öğrenmek 
isteyen çırakların mutlaka ailesi ile 
tanıştığını ve ailelerin rızasını aldığını 
söylemektedir:

Ali Kalktı, Ahşap kuş kafesi ustası
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“Televizyonda seyrederken Ali beni 
görmüş, aramış, buldu. İyi ki de buldu. 
Onunla tanışmasaydık ailesi onu kay-
bedecekti. İyi arkadaşları yoktu. Çalış-
mıyordu. Ayran gönüllüydü. Bir şeye 
sebat etmiyordu. Ona okul durumunun 
nasıl olduğunu sordum. ‘Abi iyi değil.’ 
dedi. O zaman ‘Bu işe başlayacaksan 
arkadaşlarını değiştireceksin. Dersle-
rin iyi olacak. Yoksa hiç gelme.’ dedim. 
Sonra ‘Babanla tanışmak istiyorum.’ 
dedim. Babasına ‘Bak kardeşim, 
ben Ali Kalktı. Çocuğun şu şu günler 
benden bu işi öğrenmeye gelecek, ha-
berin olsun, rızan var mı?’ dedim. An-
cak babasının rızasını aldıktan sonra 
çocuğun buraya gelip gitmesine izin 
verdim.” 

Bu sanatı öğrettiği diğer kişi de Ri-
ze’de yaşayan Şener Balcıoğlu’dur. 
Hobi olarak başladığı bu iş şimdi 
mesleği ve geçim kaynağı hâline 
gelmiştir. Ali Usta, hemen hemen her 
hafta kendisini Şener Balcığoğlu’nun 
telefonla aradığını ve hatırını sordu-
ğunu belirtmektedir.
Kafes yapımında kullanılan malze-
meler
Yan keski, kâğıt bant, siyah keçeli 
kalem, zımpara, pense, kargaburun, 
çekiç.
Kafes yapımının malzemesi olan 
odunları, Ali Usta Bursa Yenişehir 
ilçesi Hayriye köyünden temin etmek-
tedir. Tarla açmak için ya da yakmak 
için kesilen ceviz ağaçlarının köyde 
daha ucuz olduğunu belirten Ali Usta, 
kafes yapımında genellikle ceviz ağacı 
kullanmakla beraber gül ağacı, yılan 
ağacı, venge, dış budak, dut, abanoz, 
granid, bogede, kral ağacı da kullan-
dığını, en ucuz ağacın ceviz ağacı, en 
pahalı ağacın da abanoz olduğunu 
belirtmektedir: “Dört sene önce, 4 
metre uzunluğunda, 40 cm çapında 
olan ağacı 65-70 TL’ye aldım. İki sene 
çalıştıktan sonra ancak bitirebildim.” 

Kafesin yapılışı
Ali Usta, kafes yapımını şöyle anlat-
maktadır:
“Cevizi tomruktan alırım. Yaklaşık 
bir sene kurumasını beklerim. İyice 
kuruduğundan emin olduktan sonra 
bıçkıya götürürüm. Yoksa ileride çat-
lar. Altı veya yedi milim kestirip eve 
getirdikten sonra, bıçkı izlerini spiralle 
silerim. Bu özel bir zımparadır. Hangi 
kuş için kafes yapacaksam ona göre 

ölçülerini alırım. Ağacı zımparalarım. 
Daha önceden çizdiğim desenleri ağa-
cın üzerine çizerim. Deseni çizdikten 
sonra bu sefer daha ince bir zımpara 
yaparım. Yapışkan kâğıdı desenin üze-
rine yapıştırırım. Sonra keçeli kalemle 

tekrar desenin üzerinden giderim. 
Sonra da kıl testere ile şekil vermeye 
başlarım. Sonra o pürüzler gitsin, düz 
bir zemin olsun, diye parçalar yapıl-
dıktan sonra bir daha zımpara yapa-
rım. Kafesin ön ve arka yüzü genelde 
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aynı olur. Ön yüzde kapı varsa orada 
da var ama bazen tek taraflı istiyor-
lar. Onlara da tek taraflı yapıyorum. 
Ondan sonra telleri takıyorum. Son bir 
defa kontrol edip iyice temiz olduğuna 
kanaat getirince vernik yapıyorum.”

Kafes yapımında dikkat edilmesi 
gereken hususlar
Ali Usta yaptığı kafeslerin en önemli 
özelliğinin işlemeleri değil, kafeslerde 
kullandığı pimin nerede olduğunun 
kesinlikle görünmemesinin, kafesle-
rinin değerini artırdığını belirtmekte-
dir. El işlerinin titizlikle yapılması ve 
özellikle de ahşapların üzerinde zım-
para izinin olmaması gerekmektedir:
“Kafesi yapan kişi, yaptığı işe çok ilgi 
göstermesi lazım. Ne gibi ilgi dersen, 
en başta zımparasının yağ gibi olması 
lazım. Çaplar düzgün olmalı. El işinde 
titiz olmak lazım. Mesela bu tel araları 
eşit olmayabilir. Bunlara dikkat edil-
mesi lazım yani titiz çalışması gerekir. 
İşi yaparken acele etmeyeceksin. Acele 
ettin mi, zaten o iş çığırından çıkar. 
Ben şunu bitireyim, ben şunu yetişti-
reyim muhakkak, daha sakat olur bir 
yeri.”

Desenlerin çıkarılması
Ali Usta kafeslerde yaptığı desenleri 
önceden kafasında planladığını, son-
radan uygulamaya geçirdiğini, bir 
yaptığı kafesin diğeri ile aynı olmadı-
ğını ifade etmektedir. Kendisini diğer 
kafes ustalarından ayıran önemli far-
kın, kendi desenlerini kendi çizmesi 
olduğunu belirtmektedir:
“Bir kafesi yaparken bir dahaki mode-
lin esintisi yavaş yavaş geliyor. O mo-
deli kafama yazarım, onu bir sonraki 
kafeste kullanırım. Kafeslerin birbirine 
benzediği oluyor. Dün Federasyon 
Başkanı geldi mesela bu kafesi almaya. 
Bana daha önce sattığın kafesin aynısı 
dedi. Hâlbuki aynısı değil, benzeri. 
Kafesin yan tarafı aynı gibi görünüyor 
ama değil, onun çizimi daha değişikti. 
Modelleri çıkarırken bir yerlerden 
bakmıyorum. İki dosya oldu çizimim. 
Benden desen istiyorlar, veriyorum. Al 
kardeşim bunları, diyorum. Fakat esa-
sını getir bana, senin gibi daha gelecek 
arkadaşlar var, onlara da vereceğim, 
diyorum.”

Ali Usta desenleri kendisinin çıkardı-
ğına inanmayanlara gösteri yapmış-
tır:
“Geçen sene bütün takımlarımı fua-

ra götürdüm, öyle orada bir gösteri 
yaptım. Nasıl yapıyorum görsünler 
diye, ham ağaç götürdüm. Çizimini de 
kesimini de yaptım. Özellikle benim 
kafeslerimde şu yem kapakları var, 
onları çok değişik yapıyorum ben, en 
çok onları merak ediyorlar.”

Kendisinden başka internette üç kişi 
daha kuş kafesi yapıp pazarlamaya 
çalışmaktadır. Fakat kafeslerin şekil-
leri ve motifleri birbirinden farklıdır:
“İstanbul’da bir kişi, üç model 
çıkarmış. On seneden beri aynı model-
ler. Belki elli senelik modeller, sürekli 
onları tekrar ediyorlar. Fotokopile-
rini çekiyor desenin, ağacın üzerine 
yapıştırıyorlar. Öyle çalışıyorlar.”

Kafeslerin fiyatları ve teslim süresi
Kafeslerin fiyatları, kullanılan malze-
meye ve el işçiliğine göre değişmek-
tedir. Üçyüz liraya kafes yaptığı gibi, 
üçbin liraya da kafes yapmaktadır:
“İstanbul’da bir banka müdürü vardı, 
bir tane ona yaptım. Üç bin liraya 
verdim, en yüksek o. Boyu 1.25 cm 
idi. İşçiliği çok fazla idi. İnternete 
koyamadım resmini, her sayfaya koya-
mıyorum fotoğrafları.”

Kafeslerin yapım süresi de büyüklü-
ğüne ve el emeğine göre değişmek-
tedir. Beş hafta yapımı süren kafes 
olduğu gibi, üç güne teslim edilen kuş 
kafesleri de vardır.
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Kafeslerin ölçüleri
Ali Usta; Hint bülbülü, kanarya, saka 
gibi küçük kuşlara da kafes yapmak-
tadır. Kanarya için eni 17,5-27,5 cm, 
yüksekliği 30 cm; saka kuşları için eni 
50-60 cm, boyu 40-20 cm olmaktadır. 
Bu kuşların tel aralıkları da kuşların 
büyüklüğüne göre ayarlanmaktadır:
“Kuşların cinsine göre telleri de özel 
olmaktadır. Örneğin kanarya için 1,5 
cm, daha ufak kuş olduğunda biraz 
daha daraltıyoruz.”

Satışlarda dikkat edilmesi gereken 
özellikler
Ali Usta, ağaç renginin, kafesin güzel 
olmasında önemli olduğunu ve kendi-
sinin beğenmediği kafesi satmadığını 
belirtmektedir:
“Devlet Hastanesi Başhekim Yardım-
cısı’na kafes yaptım. Beğenmedim. 
Benim beğenmediğimi müşteri zaten 
beğenmez. Yeşil, daha doğrusu yeşile 
benzer bir kuş vardır. Florya kuşu. 
Mezarlıklarda olur. Kavak ağaçlarının 
kökünden yeşil ağaç aldım, yaptım. 
Meğerse ağaç yaş iken yeşilmiş. Kuru-
yunca beyaz oldu. Şu anda bulamadım 
yeşili, onun için satmaktan vazgeçtim.”

Kâr ve kazanç
Ali Usta kendisine gelen müşterilere 
kafes satarak ihtiyaçlarını karşıla-
maktadır. Ali Usta, kendi dişlerini 
ve eşinin dişlerini kafes karşılığı 
yaptırdığını belirtmektedir:
“Diş doktoru arkadaş kafeslere bak-
mak için geldi. Burada resimlere 
bakıyor, benim ağızda diş yok. ‘Senin 
dişleri yapsam bana iki kafes yapar 
mısın?’ dedi. ‘Tamam.’ dedim, yaptık. 
Ondan sonra gene geldi. Samimi olduk. 
Eşimin dişlerini de bir kafes, iki ahşap 
nargile marpucu karşılığı yaptırdım. 
Şimdi kafes karşılığı araba alacağım 
diyorum.”

Pazarlık
Ali Usta müşterilerin yaptıkları pazar-
lığa uymamalarına ve siparişi verip 
almayanlara kızmaktadır:
“Söz verdi, anlaştık beş liraya. Bana 
beş lira vermesi lazım. Dörtdoksanbeş 
verdi mi, ona kızarım ve bir daha tril-
yon verse ona kafes yapmam. Şu anda 
iki kişi var öyle… Ben bir emek veriyo-
rum, göz nuru döküyorum… Biliyorum 
vermeye gücü de var ama o böyle 
yapıyor. Bunlara kafes yapmıyorum. 
Mesela müşterilerden biri de sipariş 

verdi. İsmini de yazmıştım almadı. Hiç 
önemli değil. Zaten gelecek siparişler 
var. Mesela kafesi almayan müşterinin 
ismini yazdığım yeri kırarım. Üzerine 
yeniden yazarım.” 

Ali Usta, alım gücü az olan müşteri-
lerinden bazen hiç para almadığını 
ya da ucuz yaptığını, alım gücü olan 
müşterilerine de yaptığı kafeslerin 
tam değerini söylediğini belirtmek-
tedir:
“Geçen aradı arkadaş, ‘Ali Abi bana iki 
tane kafes yapar mısın?’ dedi, ‘Olur, 
yaparım.’ dedim. Bu günde vermem, şu 
günden sonra senin kafesine başlarım, 
ne zaman biterse o zaman ararım, 
‘Kardeşim kafesin bitti; gel, al.’ Gari-
bandır, ben ona parasız da yaparım. 
İnternete yazmış biri, ‘Abi ben talebe-
yim, bana kafes…’ Herkes cevap yazmış 
altına: Bursa’dan al kardeşim, kuş 
pazarından al kardeşim vs. diye. Ben 
telefon açtım, dedim, ‘Gel kardeşim 
buraya, ben buradayım, ben sana bir 
kafes yapacağım.’ Bedavaya yaptım.”

Ticari canlılık
Ali Usta, nisan ve mayıs aylarında, 
kuşların yavrulama zamanı olduğu 
için, bu aylarda daha çok kafes alı-
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mının olduğunu belirtmektedir. Bu 
dönemde satılan kafesler desensiz ve 
daha ucuzdur. Sipariş üzerine çalışan 
Ali Usta’nın yaptığı kafeslerin bir 
kısmı İstanbul’da Nişantaşı’ndaki bir 
dükkânda satışa sunulmakla birlikte, 
hem yurt içine hem de yurt dışına 
pazarlanmaktadır:
“İstanbul’da Nişantaşı’nda el işleri 
mağazaları var. Çok çeşitli el işleri var, 
benden de aşağı yukarı, 25-30 tane 
kafes almışlardır. Şu anda beş tane si-
parişleri var. Şimdi tam turist zamanı, 
satış çok olur. Geçen sene yaptıklarım 
Kuveyt’e gitmiş.”

Kuşlarla ilgili yapılan yarışmalara, 
yaptığı kafesleri götürüp, yaptığı sa-
natı tanıtmaya çalışmaktadır:
“Bir arkadaşım bana demişti ki eğer 
bir işi yapıyorsan kendini tanıtacaksın. 
Ben de yaptığım kafesleri fuarlara, 
yarışmalara götürüyorum. En son 
İzmir’e gittim.”

Teknoloji
Teknolojinin gelişmesinin işlerini 
engellemediğini, aksine teknolojinin 
kendisine yararı olduğunu belirt-
mektedir. Çünkü teknoloji ne kadar 
ilerlerse ilerlesin, yaptığı işin el emeği 
olduğu için, kendisinin etkilenmesi-
nin söz konusu olmadığını belirtmek-
tedir:
“50 yaşında bilgisayarı kullanmayı öğ-
rendim. İnternetin çok büyük faydası 
oldu. Mesela şimdi Türkiye çapında iş 
ilişkisinde olduğum kişiler var. Onların 
da benim ulaşamadığım yerlerle iş 
bağlantıları var. Bu sayede Almanya, 
Hollanda, Belçika, Avusturalya’ya ka-
dar kafeslerim gitti.”

Ali Usta, sosyal paylaşım ortamında, 
kafes yapımını öğrenmek isteyenlere 
kafes yapımını öğretmektedir. Kafes 
siparişi vermek isteyenler de bu si-
teden kendisine ulaşıp siparişlerini 
vermektedir. Özgür Ulus adlı ma-
rangoz, Ali Usta’nın internette satış 
yapmasını ve yabancı ülkelere kafes 
satmasını sağlamaktadır. 
Ali Usta, yabancı dil bilmediğinden 
gelen siparişleri değerlendiremediği-
ne üzülmektedir:
“Geçenlerde İspanya’dan biri benden 
kafes istemiş. Ben de bu kişinin kafes 
istediğini, çeviri yapan sitelere girerek 
öğrendim. Ancak cevap yazdıracak kişi 
bulamadım. Yazık oldu.” 

3 kız çocuğu ve 5 torunu olan Ali 
Usta’nın, 14 yaşındaki torunu, başta 
kafes yapmayı öğrenmek istemiş ama 
tablet bilgisayar alınınca artık bilgisa-
yarda oyun oynamayı tercih etmiş:
“Torun küçükken benim işime merakı 
vardı. Ama şimdi tablet bilgisayar 
alınca artık buraya uğramıyor.”

Ali Usta, emekli aylığı almasa, bu 
meslekten aldığı para ile geçinmesi 
zordur. Şimdi demonte hâlindeki kuş 
kafeslerinin de internette satışa su-
nulduğu, bundan dolayı da satışları 
biraz etkilediğini ifade etmektedir. 
Ancak kafes yapmanın bir hobi oldu-
ğunu ve el emeği bulunmadığı için 
demonte olanların sadece ihtiyacı 
karşıladığını söylemektedir: 
“Siz meraklısınız, hazır alıyorsunuz 
ama o heyecanı yaşayamıyorsunuz. 
Buradan amaç; yaparken zevk almak. 
Milyonlarca para veririm, alırım ama 
o zevki yaşayamam.”

Sonuç olarak; oldukça sabır ve maha-
ret isteyen geleneksel sanatların ve 
mesleklerin birçok ustaları Türkiye 
genelinde yok olma tehlikesi yaşa-
maktadır. Bursa’da ağaçtan kafes 
yapan ve bunu sosyal medya ağında 
satışa sunan, sadece Ali Usta bulunur-
ken, Türkiye genelinde üç usta daha 
bu yöntemle satış yapmaktadır. Ancak 
bu ustaların kafes yapma teknikleri 
farklıdır. Yaptığı kafesleri göstermek 
için kanarya ve kuş yarışmalarının 
yapıldığı fuarlara da katılan Ali Usta, 
buralardan sipariş almaktadır. Ali 
Kalktı, kendi yaptığı malzemelerle, 

bulduğu tekniklerle ve titiz çalışma-
sıyla sanatını devam ettirmeye çalış-
maktadır. Arkadaşlarının kendisini, 
Yüzüklerin Efendisi filminde olduğu 
gibi “Kafeslerin Efendisi” diye çağır-
dıklarını söyleyen Ali Usta, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası’na üye olmadığını, 
en büyük arzusunun da yaptığı kafes 
karşılığında araba almak olduğunu 
belirtmektedir.
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Prof. Dr. Mustafa Kara

Onu daha çok “Hudâvendigâr Vilayeti Mektupçusu” 
olarak tanıyoruz. Fakat bu “Mektupçu” ifadesi 
bize bugün için fazla bir şey söylemiyor. Bu bilgi 
eksikliğini gidermek için 7 Kasım 1864 tarihli 

kanunda yer alan bazı ifadeleri okumak gerekir:
“… Vilâyetin umûr-ı umûmiye-yi tahririyesi, vilâyet mek-
tupçusu unvanıyla taraf-ı devletten mansûb bir memura 
muhavvel olup ve maiyetinde bir tahrirat kalemi bulunup 
dairenin kâffe-i mekâtibat-ı resmiyesi ve evrâkının ve kuyû-
dunun muhafazası bu vâsıta ile icra kılınacak ve vilayette 
bir matbaa olup mektupçuluğun zir-i idaresinde buluna-
caktır.”1

21 Ocak 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamna-
mesi’nde ise Mektupçunun görevleri ve vilayet matbaası 

1 Düstur, I / 609 İstanbul, 1289.

ile ilgili daha geniş bilgiler vardır.
Bugünkü Vilayet Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevlerini de 
yapan ve vilayet protokolünün en üst noktasında yer alan 
bu “Mektupçu”lardan biri de 9 Kasım 1866 yılında Saf-
ranbolu’da dünyaya gelen Ebu Rıdvan Sâdık Vicdanî’dir. 
Babası Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi İdare Meclisi 
Kâtibi Kayıkçızâde Mustafa Sâdık Efendi’dir. Sıbyân Mek-
tebi’nden sonra Kastamonu Rüşdiyesi’nden mezun olan 
Vicdanî’nin gönül terbiyesinde ise, 1923’te İkinci Meclis’te 
Kastamonu Milletvekili olarak görev yapan Hâlidî/Nakşî 
Ahmed Mahir Efendi’nin (Ö. Kastamonu, 1925) yeri çok 
önemlidir.2 Onun bazı şiirlerini “Üstâd-ı ekremim allâme-i 
hatîr nihrîri harîrî tahrîr-i fazîletlu Hafız Ahmed Mâhir 
Efendi hazretlerinin bir gazel-i belîğânelerini tahmis” 
başlığıyla tahmis, terbi’ etmiştir. Bir tahmisin son beşlisi 
şöyledir:
Zamîri ehl-i manâ müstetir-i âyât-ı veçhinde
Dizilmiş noktalar anber gibi mişkât-ı veçhinde
Münakkaş nâm Vicdânî dahi râyât-ı veçhinde
Niyâzım pek ayândır der ki hâcât-ı vechinde
Gözlerin in’ikâs şevkımi mirât ü veçhinde
Unutmuşlar seni bu Mâhir-i bîçâre sanmışlar

1880 tarihinde 14 yaşında iken Kastamonu Vilayeti 
İstinaf Mahkemesi Kalemi’ne memur olarak giren Ebu 
Rıdvan, Osmanlı topraklarının birbirinden uzak, çok fark-

2 1925’te vefat eden Ahmed Mahir Efendi’nin en meşhur eseri 
İbn Ataullah İskenderi’nin Hikem’ine yaptığı iki ciltlik şerhtir 
el-Muhkem fi Şerhi’l-Hikem, İstanbul, 1323. Ayrıca bk. Ali Birinci, 
Tarihin Alacakaranlığında, İstanbul, 2010. M. Kara, Kalem Kitap 
Kütüphane, Bursa, 2019, s. 148.

Vefatının 80. yılında
Bursa Mektupçusu

Sâdık 
Vicdânî
Vicdânî sözlerim benim takdir olunmuyor amma
Dünyada var ise çıksun yâr-i sadıkı şâirin 
*
Kesmezse de erbâb-ı hased handeyi
Eyler eserim tercüme-i hâlimi tezyin 

Sâdık Vicdanî'nin eseri Nağamât-ı Vicdâniyye  
(Mustafa Gezici Arşivi)
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lı yerlerinde görev yapmış, 1934’te 
Kayıkçıoğlu soyadını almış, 22 Ekim 
1939’da3 İstanbul’da vefat etmiş, 
Merkez Efendi Kabristanı’na defnedil-
miştir.4

Değil midir sonu ölmek, hayatın ey zâir
Muammer olsa da bin yıl cihanda in-
sanlar
Düşünme lezzet-i zevkı, bırak azâb-ı 
gamı
Bütün safâ vü cefanın neticesi makber5

Hattat ve şair olan Kastamonulu Sâdık 
Vicdânî, Rıdvan isimli oğlunu küçük 
yaşta kaybedince Ebû Rıdvan Mustafa 
Sâdık Vicdânî ismiyle meşhur olmuş-
tur.6 Kastamonu’dan sonra görev 
yerlerini şöyle sıralamak mümkündür: 
Görice, Kosova, Kesriye, Kumanova, 
Basra, Manastır, Trabzon, Ankara, Hü-
davendigâr (Bursa), Aydın.
1 Kasım 1917 - 13 Şubat 1919 tarih-
lerinde Ankara’da Mektupçuluk ve 
Vali Vekilliği yapan Sâdık Vicdanî’nin 
yerine bir başkası tayin edilirken, 
Encümen-i Müdiran, dosyasına şöyle 
bir not düşmeyi de ihmal etmemiştir: 
“... Cevaz-ı istihdamına ve kendisi tûl 
müddet mektupçulukta bulunmuş ve 
umuru-ı idareye kesb-i rusûh ve vukûf 
etmiş olmasına binaen açılacak bir 
mutasarrıflığa tayin kılınmak üzere is-
minin defter-i mahsusuna kaydına...”7 
31 Mart 1335 (1919) tarihinde Dâhi-
liye Nezâreti’nden Ankara Valiliği’ne 
yazılan bir yazıda, aralarında Sâdık 
Vicdânî’nin de bulunduğu bir grubun 
darbe teşebbüsü haberinin incelen-
mesi istenmektedir. “Mektubcu Sâdık 
Vicdânî ve Jandarma Alay Kumandanı 
Râsim ve Defterdâr Yahya Gâlib ve 
Polis Müdiri Muharrem ve İstinaf 
Müdde-i Umûmîsi Haydar ve Mebus 

3 Bu yazıyı 22 Ekim 2019’da Bursa’da, yani 
Vicdanî’nin Bursa’ya gelişinin 100. Yılında 
Mudanya’da tamamladım.
4 Bk. DİA, Sâdık Vicdânî maddesi.
5 Nagamât-ı Vicdâniyye, s. 74 “Pek genç 
iken vefat eden kadıncağızın seng-i meza-
rına”.
6 27 Ekim 1890 (13 Rebiulevvel 1308) ta-
rihinde vefat eden oğlunun mezar taşında 
şu mısraları var:
  Ey necl-i ferîd u nahl-i ümid
  Ettin beni mübtelâ-yı hicrân
  Oldunsa rehin hâb-ı câvidin
  Firdevsde ol refik-ı Ridvan
7 Geniş bilgi için bk. Ali Birinci - İsmail 
Kara, Mektupçu Mutasavvıf Yazar Sadık 
Vicdanî, Tarih ve Toplum, sayı: 78.

Hacı Tayyib Efendi’nin mahdumu 
Şemseddin beylerin vâli-i sâbık Azmi 
Bey’in malumatı tahtında bir darbe-i 
hükümet hazırladıklerı ve eşrâf-ı ehâ-
liyi âmâl-i hâinânelerinin husûlüne 
tevsît eyledikleri haber alınıyor. He-
man tahkikât-ı mahremâne ve ciddiye 
ifâsıyla bu fi’le cüretleri tebeyyün 
ettiği takdirde haklarında lâzım ge-
len muâmele yapılmak üzere serîan 
ma’lûmât i’tâsı...”8

Yüzyıl önce, 28 Temmuz 1919’da Hü-
davendigâr Vilayeti Mektupçuluğu’na 
tayin edilen ve 10 Ağustos’ta göreve 
başlayan Vicdanî, işgal günlerinde kısa 
bir süre bu şehirde Vali Vekili olarak 
görev yapmıştır: 10 Temmuz - 23 
Ağustos.
Kuva-yi Milliye ile ilişki kurduğu 
gerekçesiyle işgal kuvvetlerince ya-
kalanıp Mart 1921’de Vali Emin Bey 
ile birlikte İstanbul’a gönderildikten 
sonra emekli olan Sâdık Vicdanî, 1 
Haziran 1925 tarihli dilekçesine göre 
yeniden görev istemektedir: “Müddet-i 
mazûliyetim ziyadece temâdi etmiş 
olduğundan bir memuriyete tayinim 
hususunun Dâhiliye Vekâlet-i Celile-
si’ne arz ve îş’âr buyurulmasını istida 
eylerim Efendim. 7 Mart 1341.”
Bürokratlığının yanında velûd bir 
yazar ve şair olan Sâdık Vicdanî’nin 
en önemli eseri tasavvuf ve tarikatlar 
tarihi ile ilgili olan Tomar-ı Turuk-ı 
Aliyye’dir. Dört kitaptan meydana 
gelen eserin birinci kitabında Melâmî-
lik, ikinci kitabında Kadirilik, üçüncü 
kitabında Halvetilik tarikatı temel 
şahsiyetleriyle birlikte ele alınıp ince-
lenmiştir (İstanbul, 1922).9 1924’de 
basılan son kitapta ise Sufî ve Tasavvuf 
terimleri hakkında bilgi verilmiştir.10 
Yazarın Hurufîlik ve Bektaşîlik adlı ese-
ri yaklaşık yüz yıl sonra İsmail Güleç 
tarafından yayınlanmıştır (İstanbul, 
2016).
Sâdık Vicdânî Osmanlı coğrafyasının 
her köşesinde görev yaptığı gibi Türk 
edebiyatının her türünde -Hamdele - 
Salvele’den11, tarih düşürmeden hicvi-

8 Osmanlı Arşivi, DH. ŞFR, 97/353 (Bu 
belge için Lutfiye Tezer’e teşekkür ederim.)
9 Nşr. İrfan Gündüz, İstanbul, 1995.
10 Tomar’la ilgili yüksek lisans tezi hazır-
lanmıştır. Bk. Lutfiye Tezer, Tasavvuf Tarihi 
Araştırmalarına Kaynaklık Açısından To-
mar-ı Turuk-ı Aliyye. Bursa UÜ. SBE. 2019.
11 Gelenekte divanlar tevhid ve na’t ile 
başlar. Şairimiz bu kelimelerin yerine 

Tomar-i Turuk-i Aliyye  
(Kaynak: İslam Ansiklopedisi)

Sâdık Vicdânî'nin yazdığı dilekçe 
(Osmanlı Arşivi)

Sâdık Vicdânî'nin eseri  
(Mustafa Gezici Arşivi)
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yeye kadar- kalem oynatmış olan ediblerden biridir.
Diğer bazı eserleri şunlardır:
1- Perişan, İstanbul, 1308/1891.
İlk yazı ve şiirlerini, Bostan ve Gülistan’dan yaptığı tercü-
meleri, mürşidi Ahmed Mâhir Efendi’ye yazdığı mektupla-
rı ihtiva etmektedir.
2- Negamât-ı Vicdaniye, Kastamonu, 1312/ 1894.
Bazı şiirlere yaptığı tahmisler, bazı olaylarla ilgili man-
zumelerin yanında basılmamış olan İkinci Perişan ya da 
Kahkaha isimli eserinden bazı şiirler yer almaktadır.12

3- Hitabiyyat, Bursa, 1338/1922.
Ankara’da verdiği bir konferansın genişletilmiş hâlidir.
4- Tefe’ülnâme-i Muhyiddin Arabî, İstanbul, 1330/1915.
5- Gülbank-ı Cihad-ı Ekber, Ankara, 1333/1915.
6- Hz. Muhammed Aleyhisselâm Niçin Çok Evlendi? İstan-
bul, 1928.13

7- Parasız, İstanbul, 1337/1921.
Jandarma kumandanı Âgâh Paşa’nın Paresiz redifli şiirine 
nazire olarak yazılmıştır. Altışar mısralık (müseddes) 12 
bendden oluşan 72 mısralık manzumenin bazı mısralarını 
okuyarak “parasızlık” konusunun geçen yüzyılda değişip 
değişmediğine karar verelim.
Pâresiz

Şimdi gökten yağmıyor da menn ü selvâ pâresiz
Kimseye vermez kimseye dest-i tevellâ pâresiz
Olsa da yekdiğere karşı temennâ pâresiz
Uğramaz semt-i hayâle mâl-i hulyâ pâresiz

hamdele ve salveleyi tercih etmiş.
12 Eser, Lokman Taşkesenlioğlu tarafından yayınlanmıştır. (İs-
tanbul, 2018) Eserlerinin tam bir listesi bu kitapta vardır.
13 Bu eseri Ahmet Karadut 1991’de, Dursun Gürlek ise 1993’te 
yayınlamıştır.

Çok uzundur geçmiyor şebhâ-yı yeldâ pâresiz
Zan edersem kaldı dünya, ehl-i dünya pâresiz

Yüklenir bilmem kime vizr u vebâli âlemin
Para etmez elindeki mâl u menâli âlemin
Parasızlıktan müvellid her melâli âlemin
Parasızlıkla diğer-gûn oldu hâli âlemin
Leyle-i hüblâ-i ümmid ü hayâli âlemin
Pek kısırdır eylemez tevlid-i dünya parasız

Öyle müzmin şekle girmiştir ki bu dâu’n-nukûd
Ölmüyormuş mikrobu telkih ile tahte’l-culûd
Şâyet olmazsa şifa âsârı az, çok rû numûd
Der ki Mevlâ’ya yükselmezse esvât-ı durûd
Kış günü ehl-i maâşata muhakkaktır cumûd
Çünkü kalmıştır erâmille yetâmâ parasız

Pâresizlikmiş cihanda derd-i serdin a’zamı
Pâresizlikmiş yakan her cem’u ferd-i âdemi
Pâresizlikmiş yıkan gülşensaray-ı âlemi
Pâresizlikmiş bütün îlâd eden hemm u gamı
Başladı pek dehşet-âver pâresizlik matemi
Pâre itmez şimdi elfâz-ı tesellâ pâresiz

Pâresizdir şimdi Vicdânî, bütün ehl-i maâş
Kaplamıştır hepsini ser tâ be pâ bir irtiâş
Etmemek kâbil midir şu hâlete karşı telaş
Pey vuran yok çıksa da pazara minderle ferrâş
Va’de-i imhâl ehl-i sûk ise pek dilhirâş
Koyma yâ Rab! Kimseyi dünyada asla paresiz

(Bursa, 23 Kânunievvel 1326/23 Aralık 1920)
Şiirlerini ihtiva eden “Perişan” isimli eseri için Muallim 
Nâci şu dörtlüğü söylemiştir:
Sadık mı olmaz kendine bir şair-i mâhir demek,
Vicdanî-i hoş meşrebin asârı cemiyetlidir.
Mecmua-yı asârını bir kere tetkîk eyleyin,
İsmi “Perişan”dır fakat efkârı cemiyetlidir.

Son Asır Türk Şairleri’nin yazarı İbn’ül Emîn Mahmud 
Kemâl (Ö. 1957) ise şunları yazıyor:
“Vaktiyle Selanik’te inkişâr eden Mütalaa gazetesinde (Sayı: 
47) merhumun Nefs unvanlı mutasavvıfâne ve fâdılâne bir 
makalesini okumuş ve muâvenet-i kalemiye’de bulunduğum 
o gazeteye takdîrkârâne bir makale yazmış idim. Bu vesile 
ile tanıştık. İstanbul’da bulunduğu zamanlarda çok görüş-
tük. Okuduğunu anlamış, nazım ve nesirde kalemini istediği 
gibi kullanmaya iktidar hâsıl etmiş olduğuna eserleri şa-
hittir. Ciddî eserleri gibi latife ve mizah vadisinde yazdığı 
yazılar da güzeldir.”14

Devletlerin, milletlerin hayatında meydana gelen büyük 
değişim ve dönüşümlerde yöneticilerle birlikte yazarlar/
şairler de bazen ne yapacağını şaşırır. Özellikle önceki dö-
nemi ölçüsüz bir şekilde alkışlayanların işi daha da zordur. 
Bunların bir kısmı tutuklanır medrese-i yusufiyye’yi ziya-
ret eder. Bazıları susar, uzlet köşesine çekilir, daha sonra 
yayınlanmak üzere hatırat yazmaya başlar. Bir kısmı geniş 
viraj alarak yeni döneme ayak uydurmanın yollarını arar. 
Bir bölümü de yeni kadronun hışmına uğramamak için ça-
lışır/çırpınır. Sâdık Vicdânî sadece Sultan İkinci Abdülha-
mid döneminin bürokratlarından biri değil, aynı zamanda 

14 Age. III / 1562.

Sâdık Vicdânî'nin el yazısı (Kaynak: İslam Ansiklopedisi)
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onun hayranlarından biridir.
Gelmedi gelmez cihana bir nazirin 
doğrusu
Hep mülk-i takdis-hândır sen Hamîdü’l 
haslet
*

Eylesün Rabb-i Mecîd
Her günün bir yevm-i îd
Çok yaşa binler yaşa
Hazret-i Sultan Hamîd
*

Vücudu tâ ebed olsun ilâhî
Şeref-bahşa-yı evreng-i hilâfet
O zaman sormak gerekiyor: Sultan 
için ikbal devri sona erip idbar döne-
mi başlayınca ne oldu? 23 Temmuz 
1908’den sonra ne yaptı, ne yazdı, 
nasıl yazdı?
30 Temmuz 1908 tarihli mısraları 
şöyle:
Hürriyet imiş râbıta-i hullet-i akvâm
Hürriyet imiş vâsıta-i cem’i anâsır

Her vech ile hürriyet imiş râfi-i âlâm
İsbata ne hâcet bak işte maâsır

Kühsâr-ı vatan şanlı alemlerle 
müzeyyen
İyd-i ümem şanlı kalemlerle müzeyyen

Bir hafta sonra kaleme alınan “hürri-
yet”li mısraları da okuyalım:
Parladı nûr-i hüda nâsiye-i ümmetde
Başladı rûh-i tecelliye dil-i devletde
Kalmadı hemm ü elem zeng-i keder 
milletde
Haydi raksân olalım sâye-i hürriyetde

Bir zamanlar ne zelîl ve ne hakîr ol-
muşduk
Pençe-i kahr ile pâmâl ü hasîr olmuş-
duk
Hür iken ah.. edânîye esir olmuşduk
Şimdi şâdân olalım sâye-i hürriyetde15

Ceride-i Sûfiye mecmuasında da tek-
ke-tarikat kültürü ile ilgili nazım ve 
nesirleri yayınlamıştır:
Arif ol, nefsini bil, gönlüne bak, kendini 
gör
Sonra Allah’ını bilmek sana âsân olsun.
Başka yerde arama Hakk’ı, gönül Hak 
evidir.
Kendine gel ki; o Hak sende nümâyân 
olsun.

15 Hicviye üstadlarından biri olan Sâdık 
Vicdânî’nin bu mısralarını o kategoriye 
almak mümkün mü?

Bursa’ya tayin edildiği sene yazıp tek 
sayfa halinde Hüdâvendigâr Vilayet 
Matbaası’nda tab olunan ve yirmi 
dörtlükten meydana gelen “Lailâhe 
illâhû” başlıklı şiiri şöyledir:
Lailâhe illâhû

Ey tâbi-i nefs u heva
Olmaktadır ömrün hebâ
Geçsin de artık mâsiva
Gel halka-i tevhide gel

Lazımsa oldun çok zaman
Râh-ı hevada sâyeban
İster isen arâm-ı cân
Gel halka-i tevhide gel

Çek mâsivadan destini
Ol nefs-i her dem mestini
Yak yık da fikr-i pestini
Gel halka-i tevhide gel

Lazım değil Leylâ sana
Elzem falak Mevlâ sana
Evlâ bu yol evlâ sana
Gel halka-i tevhide gel

Artık uyan Allah için
Aşk-ı Habibullah için
Boş durma zikrullah için
Gel halka-i tevhide gel

Tut şeyh-i kâmil destini
Dest-i Huda peyvestini
Gör sırr-ı vahdet mestini
Gel halka-i tevhide gel

İman ki teşyid eder
İrfan ki te’yid eder
İz’an ki tezyid eder
Gel halka-i tevhide gel

Yezdan ki temcid için
İhsanı tahmid için
Sûz-dili tevkid için 
Gel halka-i tevhide gel

Terk et şeyatın eserini
Atla o berzah cisrini
Bu “künfü kenz”in sırrını
Gel halka-i tevhide gel

Gel matlab-ı a’lay-ı gör
Gel “sırr-ı ev edna”yı gör
Geç berzahı Mevla’yı gör
Gel halka-i tevhide gel

Gir de saray-ı vahdete
Bak sırr-ı vahdaniyete
Ermek dilersen izzete
Gel halka-i tevhide gel

Hak ile hal olmak için
Bir doğru yol bulmak için
Aşk gönlüne dolmak için
Gel halka-i tevihde gel

Aşk-ı ilâhiden sebak
Al ki geçe her mâ sebak
Kalbinde yansın nur-i Hak
Gel halka-i tevhide gel

Geldi zaman-ı ıstıfa
Feyz-i “ale’l-arşi’steva”
Etsin de sende incilâ
Gel halka-i tevhide gel

Al “celle şanî” zevkini
Gör “men reânî” şevkini
Bul “len teranî” tavkını
Gel halka-i tevhide gel

Aşkın yegâne meksebi
Bu “li ma’allah” mektebi
Versin sana her matlabı
Gel halka-i tevhide gel

Ta’lim olundu Âdem’e
Esmâ fakat “kâfî” deme
İste “müsemma”sın heme
Gel halka-i tevhide gel

Abdiyyeti her dem takın
Terk-i edebden çok sakın
Allah sana senden yakın
Gel halka-i tevhide gel

Et tevbe, olsun muhterik
Her mâ medâ her mâ sebak
Et de kitab-ı ismi şakk
Gel halka-i tevhide gel

Vicdanî-i Sâdık dahi
Geçsin ol cisr u berzahı
Tut da elinden yâ ahi
Gel halka-i tevhide gel16

(12 Receb 1338 (1 Nisan 1920), Ebu 
Rıdvan Sâdık Vicdânî)17

Yaklaşık yüz sene önce yazılan şu 
mısralardaki sade Türkçe dikkat çe-
kicidir:
Allah derim gökyüzüne bakarken
Allah derim gözüm yaşı akarken
Allah derim aşkın beni yakarken
Ulu Tanrım ululukta eşin yok
Kullarının senden dilekleri çok

16 Bu manzumenin sonuna şu beyti ilâve 
edilebilir:
   Ben ölmüş isem a nûr-i dide
   Pendim sana itibâr-nümâdır
17 Şiir, daha sonra neşrettiği Tomar-ı 
Turuk-ı Aliyye’de yer alacaktır.



Mutasavvıflar için seyahat 
özel bir önem taşır. Zira 
tasavvuf, bir olgunlaşma 
yolculuğudur. Onlar da bu 

sebeple hayatlarının en azından bir 
bölümünde ilim-irfan eğitimi görmek, 
yeni şahsiyetler tanımak, kişisel ol-
gunlaşmalarına imkân verecek yeni 
yerler görmek gibi sebeplerle pek 
çok yere gitmişlerdir. Pek çok sûfînin 
hayatında bu tür yol ve yolculuk 
hikâyeleri vardır. Mesela Mevlâna 
Belh’ten yola çıkıp Bağdat, Mekke, 
Medine, Şam, Malatya, Erzincan ve 
Karaman’da konakladıktan sonra 
Konya’ya gelir. Bursa’nın ünlü sûfîsi 
Emir Sultan, Buhara’da doğar. Ama 
Medine, Bağdat duraklarından sonra 
Anadolu’ya gelip Bursa’da karar kılar. 
Hayatında böyle bir süreci yaşayan 
sûfîlerden biri de aslen Malatyalı 
olan Mehmed Niyazî-i Mısrî’dir. O da 
hayatı boyunca pek çok yere gidip, 
oralarda belli sürelerde kalmış ol-
masına rağmen Bursa’ya gelmiş ve 
burada uzunca bir süre kalmıştır. Bu 
sebeple Bursa onun için, o da Bursa 

için çok özel bir değer taşımaktadır. 
Durum böyle olunca onun Bursa yıl-
larına ayrıntılı olarak bakmakta fayda 
görmekteyiz.

Malatya’dan Bursa’ya
Mutasavvıf bir aileden gelen Mısrî, 
1608 yılında Malatya’da doğar. 1694 
yılında Limni Adası’nda vefat eder. 
Bu iki şehir dışında pek çok şehre 
yolu düşer. Mesela Malatya’daki eği-
timinden sonra onu, önce 1639’da 
Diyarbakır’da görürüz. Bir yıl sonra 
ise yine eğitim amaçlı olarak Mardin’e 
gider. 1640 yılında ise “Mısrî” diye 
anılmasına sebep olacak olan Mı-
sır’a gelir. Burada el-Ezher’de eğitim 
görür. Amacı ilim tahsilinin yanı sıra 
bir mürşid aramaktır. Bu amaçla 
burada bir Kadirî şeyhe bağlanır. O 
da ona zahiri ilimlerde belli bir sevi-
yeye geldiğini ve artık bâtıni ilimlere 
yönelmesini söyler. Bu söz karşı-
sında çok üzülen Mısrî, rüyasında 
Abdülkadir Geylânî’yi görür. Bu rüya 
onun yeni seyahatlere çıkmasına 
sebep olacak ve üç yıl kaldığı Ka-
hire’den 1643 yılında ayrılarak üç 

yıl kadar Arabistan ve Anadolu’da 
dolaşıp pek çok ilim irfan ehliyle gö-
rüşecektir. Nitekim öyle de olur. Ama 
aradığı şahsiyeti bulamadığına kanaat 
getirerek 1646 yılında İstanbul’a 
gelir. Burada Sokullu Mehmed Paşa 
Cami’nin yanındaki bir tekkede çile 
çıkarır. Hikâyenin bundan sonrasında 
ise Bursa olacaktır.

Mısrî Bursa’da
Niyâzî-i Mısrî, İstanbul’da fazla kal-
maz. Aynı yıl içinde, yani 1646’da 
hayatında özel bir yer edinecek olan 
Bursa’ya gelir. Böylece sürgün yıl-
ları dışta tutulacak olursa 76 yıllık 
ömrünün 15 yılını geçireceği Bursa, 
onun hayatında yeni bir safhanın 
açıldığı bir şehir olur. Kaynaklar, onun 
Bursa’ya bu ilk gelişinde, Bursa Ulu 
Camii yanındaki medresede, bazen de 
Veled-i Enbiya Camii kayyımı Sabbağ 
Ali Dede’nin evinde kaldığını söyler. 
Mısrî, burada ilim irfan ehli kişilerle 
tanışır ve kendisine geniş bir çevre 
edinir. O Bursa’yı, Bursa ve Bursalılar 
da onu sever.

Mustafa Özçelik

Niyâzî-i Mısrî’nin 
Bursa yılları

Niyâzî-i Mısrî aslen Malatyalıdır. Hayatı boyunca pek çok şehirde bulunmuştur. Ama Anadolu 
coğrafyasında en çok kaldığı yer Bursa’dır. Bu şehirde 76 yıllık hayatının 15 yılını geçirmiştir. 
Çeşitli sebeplerle zaman zaman oradan ayrılmış bile olsa, tekrar Bursa’ya dönmüştür. 
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Sonrasına gelince; nasıl Kahire’de 
gördüğü bir rüya, onu bir şeyh ara-
yışı için Arabistan ve Anadolu’daki 
pek çok yere, ardından İstanbul ve 
Bursa’ya gitmesine sebep olmuşsa, 
benzer bir rüyayı da Bursa’da göre-
rek aradığı şeyhin burada olmadığı 
kanaatiyle yeni bir yolculuğa çıkar. 
Anadolu’da pek çok şehri dolaştık-
tan sonra Uşak’a gelir. Burada Ümmî 
Sinan’ın halifelerinden Şeyh Meh-
med Halvetî’nin zaviyesinde kalarak 
ondan eğitim almaya başlar. Hocası 
ona bir gün, şeyhi Ümmî Sinan’ın 
yakın bir vakitte Elmalı’dan Uşak’a 
geleceğini ve kendisini ona teslim 
edeceğini söyler. O gün geldiğinde 
Mısrî, Ümmi Sinan’ı görür görmez 
dört yıldır aradığı mürşidin o olduğu-
nu anlamakta gecikmez. Ümmî Sinan 
Efendi de zaten karşılama sırasında, 
Mehmed Efendi’ye; “Senin hizme-
tinde Mısrî Mehmed Efendi diye bir 
derviş varmış.” diyerek, onu dervişi 
olarak kabul edeceğini belirtmiş olur. 
Daha sonra birlikte Elmalı’ya giderler. 
Burada on yıla yakın bir süre eğitim 
görür. Tasavvufî anlamda kendini 
yetiştirmek için çalışır. Bu süreçte 
bedenî olarak da çalışır. Mesela tıpkı 
Yunus Emre gibi odun taşır, mutfak 
işlerine yardım eder.
Niyâzî-i Mısrî, 40 yaşına geldiğinde 
ise kendisine hırka giydirilerek icazet 
verilir ve irşada memur edilir. Bu-
rada bir yandan eğitim görürken bir 
yandan da talebe okutur ve camide 
halka vaaz eder. Çilesini tamamla-
dıktan sonra, önce sıla-yı rahim için 
Malatya’ya, ardından İstanbul’a gelir. 
Tekrar Elmalı’ya döner. Fakat çok 
geçmeden yeni bir Bursa seyahatine 
niyetlenir. Ancak bu hemen olmaya-
caktır.

Bursa’ya ikinci gelişi
Mısrî, şeyhinden hilafet aldıktan 
sonra onun isteği üzerine Uşak, Çal 
ve Kütahya’da bulunan Halvetî tek-
kelerinde bir süre irşad görevi yapar. 
Daha sonra şeyhinin vefat haberini 
alınca yerine Bahşizâde Ahmet Efen-
di’yi halife bırakarak Uşak’a döner. 
Burada da fazla kalmayarak birkaç 
yakın pirdaşıyla 1661 yılında tekrar 
Bursa’ya doğru yola çıkar. Bu, onun 
Bursa’ya ikinci gelişi olacaktır ama bu 
defa mürşidini bulmuş, ondan hilafet 
almış birisi olarak yani “mürşid Mıs-
rî” olarak gelmektedir bu şehre.

Mısrî’nin asıl Bursa yılları işte bu geli-
şiyle başlar. İkamet olarak yine kendi-
sine ilk gelişinde tahsis edilen Sabbağ 
Ali Dede’nin evinin bir odasında kal-
maya başlar. Burada artık kalıcı gibi 
görünmektedir. Bu sebeple kaldığı 
yere yakın bir halvethane yaptırır. 
Yine bir süre Ulu Camii yakınındaki 
medresede ve Şehreküstü Cami’ndeki 
bir hücrede kalır. Bu durum, Halvetî 
dergâhının yapımına kadar devam 
eder. Yine bu süreçte de Ulu Cami’de 
halka vaaz eder. Geçimini sağlamak 
için de mum yapıp satmaktadır. Evlili-
ği de bu şehirde gerçekleşir.
Bursa, onun tanınırlığını da artıran 
bir şehir olur. Ama diğer yandan o 
yıllar medrese-tekke çatışmalarının 
da hız kazandığı yıllardır. Mısrî’nin 
görüşleri de medreseliler tarafından 
büyük bir tepki çekmektedir. Bun-
ların neticesi olarak yine o sıralarda 
İstanbul’da zikir ve devran yasaklanır, 
tekkeler kapatılmaya başlanır. Mısrî 
ise ne tekkesini kapatır ne de zikir ve 

devrandan vazgeçer. Dahası bu yasağı 
koyanlara sert eleştiriler getirir. Vaiz 
Mehmed Vanî ile aralarında bu konu-
da çok ciddi tartışmalar başlar.
Bu tartışmalar sürerken Mısrî’yi 
bir ara Edirne’de görürüz. Devrin 
sadrazamı Köprülü Mehmed Paşa, 
şöhretini duyduğu Mısrî’yi Edirne’ye 
davet eder. O da bu davet üzerine 
buraya gelir ve burada yaklaşık kırk 
gün kaldıktan sonra İstanbul’a geçer. 
İstanbul’da şeyhülislamla görüşür. 
Şeyhülislam, tekkelerin kapatılması, 
zikir ve devranın yasaklanması şek-
lindeki olaylardan dolayı ondan özür 
diler. Daha sonra Ayasofya Cami’nde 
vaaz eder. Tarikat, zikir, devran konu-
larındaki fikirlerini anlatır. Camide 
bulunan padişah ikna olur ve yasağı 
kaldırır. Mısrî, bu gelişmenin ardın-
dan Bursa’ya döner. İstanbul’da olup 
bitenler, yani yasakların kalkması 
onun Bursa’daki itibarını da hayli ar-
tırır. Etrafındaki insanlar çoğalmaya 
başlar. Zikir ve devran yaptıkları yer 
artık onlara dar gelmektedir. 
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Bursa’daki Mısrî dergâhları
Bu gelişmeler üzerine sevenlerinden 
biri dergâh inşası için ondan izin ister. 
Böylece Mısrî Dergâhı olarak anılacak 
yapının inşaatına başlanır. Mısrî’nin 
dervişlerinden Abdal Çelebi tara-
fından yapılan bu dergâh, 1670’de 
tamamlanarak hizmete açılır. Burası 
bugünkü Ulu Cami’nin güneyinde 
yer alan, bugünkü postane binasının 
bulunduğu yerdir. Dergâhın yanına 
bir de medrese yaptırılır. Böylece ilim 
ile irfanın birlikte eğitimi sağlanmış 
olur. Bu dergâh, 20. yüzyıl başlarına 
kadar ayakta kalıp hizmete devam 
eder. Burada Niyâzî-i Mısrî’den sonra 
Çelebi Ali, Mehmed Sahfî, Ali Efendi, 
Ahmed Efendi, Zeynelabidin Efendi 
gibi pek çok şahsiyet mürşidlik yapar. 
Dergâhın son şeyhi ise Şemseddin 
Ulusoy’dur.
M. Safiyüddin Erhan’ın verdiği bilgile-
re göre ise, 1940 yılına gelindiğinde, 
bu dergâhın bulunduğu yer, Bursa 
Belediyesi tarafından istimlâk edile-
rek üzerindeki yapılar yıkılır. Dergâh 
içindeki eşyalar müzeye kaldırılır. 
Hazirede bulunan başta Mısrî’nin 
eşi Gülsüm Hanım, oğlu Şeyh Çelebi 
Niyazi Efendi, kızı Fatıma Hatun, der-
gâh şeyhleri Şeyh Hamid Efendi, Şeyh 
Necati Efendi gibi pek çok şahsiyetin 
kabirleri ise, 2. Murat Külliyesi’ne 
kaldırılır. Ardından Bayındırlık Ba-

kanlığı’na verilen bu yere PTT binası 
yapılacaktır.
Mısrî Dergâhı, Bursa’da tek yapı de-
ğildir. Burada Filistinli bir derviş olan 
Ahmed Gazzî tarafından ikinci bir 
Mısrî Dergâhı daha kurulmuştur. 3. 
Dergâhın kurucusu ise Atinalı A. Rıza 
Efendi’dir. Bunlar da zaman içinde 
ilkinin akıbetine uğrayarak kapatılmış, 
sonra da yıkılarak ortadan kaldırılmış-
tır. Dolayısıyla bu üç dergâh da bugün 
ortada yoktur. Bunlara Mısrî mensup-
larınca kurulan Seyyid Baba Tekkesi’ni 
ve yine farklı tarikat mensuplarınca 
kurulup zaman içinde Mısriyye’ye 
mensup şeyhlerin idaresine geçen der-

gâhları da ilave ettiğimizde, Mısriye 
tarikatının Bursa’daki tesir ve yaygın-
lık gücünü anlamak zor olmayacaktır.
Rodos sürgünü ve  
Bursa’ya geri dönüşü
Mısrî, daha sonra Köprülü Fazıl Ah-
med Paşa’nın daveti üzerine 1672’de, 
Bursa’dan Edirne’ye geçer. Tartışma-
ların devam ettiği yıllardır. Edirne 
Ulu Cami’nde verdiği vaaz, hükümet 
yetkililerini de tenkit mahiyetini taşı-
dığı için, sonradan dervişi olacak Azbî 
Çavuş’la Rodos’a sürgüne gönderilir. 
Bursa’ya geri dönemediği için de ora-
daki tekkesine Şenikzâde Mehmed 
Efendi’yi vekil tayin eder. 
Mısrî, dokuz aylık bir sürgün hayatın-
dan sonra Bursa’ya geri döner. Vaaz 
ve sohbetlerine kaldığı yerden başlar. 
Fakat konuşmalarının muhtevası yine 
onun saraya şikâyet edilmesine sebep 
olur. Bursa kadısının şikâyeti üzerine 
1677 yılında bu defa Limni’ye sürgüne 
gönderilir. Mısrî, burada da boş dur-
maz. İrşad faaliyetine devam eder. 
Bursa’daki tekkesi ise vekili tarafından 
hizmetini sürdürür. 1679’da serbest 
bırakılır ama o hemen dönmez ve 
burada on beş yıl kadar kalır. Köprülü 
Mehmed Paşa, ondan geri dönmesini 
isteyince, 1692’de tekrar Bursa’ya 
gelir. Hizmetlerine yeniden başlar. Ulu 
Cami’nde vaazlar verir. Tekkesinde 
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Niyâzî-i Mısrî Dergâhı, Limni Adası

Niyâzî-i Mısrî Türbesi,  
Limni Adası, 1900 



tasavvufî eğitimini sürdürür. Mısrî, 
Bursa’da sadece ilim irfan işleriyle uğ-
raşmaz. Yoksullarla da ilgilenip onların 
sorunlarını çözmeye çalışır. 
Âşık Yunus’un kabrini keşfi
Mısrî’nin Bursa için özel bir önemi 
de Âşık Yunus’un kabrini keşfi ha-
disesidir. Onun Limni’den Bursa’ya 
geldiği günlerde, bu kabrin nerede 
olduğu konuşulmaktadır. Mısrî olaya 
dâhil olur. Şibli Mahallesi’ndeki Kara 
Abdurrezzak Dergâhı’na gelir. Oradaki 
mescit ve zaviyenin batısında bulunan 
üç mezardan birini işaret ederek Âşık 
Yunus’un mezarının yerini söyler. 
Bursa’ya bu son gelişinden bu yana 
on altı ay geçmiştir ki yine fikirleri 
tartışma konusu yapılmaya başlanır. 
O sırada ise Osmanlı-Avusturya Sa-
vaşı hazırlıkları başlamak üzeredir. 
Devlet onun manevi nüfuzundan 
istifade için bu sefere çağırır. O da 
etrafına 200 kadar müridini alarak 
hazırlıklara başlar. Fakat devlet onun 
ferdî olarak değil, müritleriyle hazır-
lık yaptığını duyunca bu durum farklı 
yorumlanır ve bir isyan endişesi du-
yularak Bursa’da kalıp orduya dua 
etmesi istenir. Fakat Mısrî bunu kabul 
etmez. Müritleriyle Tekirdağ’a kadar 
gider. Oradan Edirne’ye geçer. Orada 
Selimiye Cami’nde vaaz verir. Kala-
balığı gören sadrazam, Mısrî sürgün 
edilmezse “Mısrî’nin huruca kalkışa-
cağı ve karışıklık çıkacağı” konusunda 
padişahı ikna etmesi üzerine, Lim-
ni’ye tekrar sürgüne gönderilir. Limni, 
tıpkı Edirne gibi onun önceden bildiği 
yerdir. Hizmetlerine kaldığı yerden 
devam eder. 
Bursa’da bir Mısrî  
mezarı olabilirdi
Bu arada 77 yaşına gelmiştir. Sağlık 
sorunları başlamıştır. Kendini tama-
men ibadet ve riyazete vererek ebedî 
yolculuğuna hazırlanmaya başlar. 
Belki bunun, hayatının 15-16 yılını 
geçirdiği, büyük bir dergâhının bulun-
duğu Bursa’da olmasını arzu etmekte-
dir. Ne var ki kader farklı tecelli eder. 
78 yaşına girdiği 1694 yılında tekrar 
Bursa’ya dönemeden Limni’de vefat 
eder. Rivayete göre Limni Adası’nda 
kalmakta olduğu caminin mihrabında, 
seccadesi üzerinde, kıbleye yönelik 
iken Hakk’a yürümüş ve ayağında-
ki bukağı ile birlikte defnedilmeyi 
vasiyet etmiştir. Daha sonra kabri 
üzerine bir türbe yapılır. Bu türbe, 
Sultan Abdülmecid, daha sonra ise 2. 

Abdülhamid tarafından yeniden elden 
geçirilip tamir edilmiştir. Fakat Lim-
ni’nin elimizden çıkmasından sonra 
türbenin hiç bakımı yapılmamıştır. 
Dahası dergâh ve tevhidhânesi market 
ve marketin deposu hâline getiril-
miş, caminin yeri kafe yapılmıştır. Bu 
yüzden türbenin yeri belli olmasına 
rağmen ortada yoktur ve muhtemelen 
üzerinden yol geçmektedir. Mısrî’nin 
kabrinin ortaya çıkarılması ve çevre-
sinin aslına uygun bir şekilde yeniden 
imar edilmesi hepimizin boynunun 
borcu olmalıdır.
Bu arada vefatından sonra onun mu-
hiplerinden Hüseyin Vassaf, onun 
Bursa’ya dair aidiyet duygusunu 
bildiği için kemiklerinin Limni’den 
Bursa’ya getirilmesini arzu eder. Du-
rumu son Mısrî Dergâhı Şeyhi Meh-
med Şemseddin Efendi’ye yazar. O da 
uygun görür. Girişimler başlar ama bu 
talep devlet tarafından kabul görmez. 
Böylece Bursa, Niyâzî-i Mısrî’nin tür-
besinden mahrum kalmış olur. 
Ona Niyâzî-i Bursevî de  
diyebiliriz
Niyâzî-i Mısrî aslen Malatyalıdır. Haya-
tı boyunca pek çok şehirde bulunmuş-
tur. Ama Anadolu coğrafyasında en 
çok kaldığı yer Bursa’dır. Bu şehirde 
76 yıllık hayatının 15 yılını geçirmiştir. 
Çeşitli sebeplerle zaman zaman ora-
dan ayrılmış bile olsa, tekrar Bursa’ya 
dönmüştür. Yine bu şehirde, bugün 
ayakta olmasa bile bir dergâhının 
olması, Mısriyye tarikatını burada 

kurması, Bursa’daki tasavvufî kültür 
geleneği üzerindeki tesiri, eserleri-
nin çoğunu bu şehirde yazması, Âşık 
Yunus’un kabrini keşfi, Âşık Yunus 
diyarında tarihî Yunus’un şiir gelene-
ğinin en önemli temsilcisi olması gibi 
özelliklerinden dolayı onu “Niyâzî-i 
Mısrî” olarak tanımanın yanı sıra, as-
lında “Niyâzî-i Bursevî” olarak adlan-
dırmak hiç de yanlış olmayacaktır. 
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iznik
Hazreti İsa’nın doğuşundan 

çok önceki yıllara dayanan 
bir geçmişi olan ve Make-
donya Kralı Büyük İsken-

der’in kumandanlarından Antigonius 
tarafından kurulan göl kenti İznik, o 
çağın geleneklerine göre kurucusu 
nedeniyle “Antigonia” adını alır.
Büyük İskender’in ölümünden sonra 
onun kurduğu ve büyüttüğü impara-
torluğu egemenlikleri altına almak 
isteyen General Antigonius ile General 
Lysimakhos taht kavgasına tutuşurlar. 
M.Ö. 301’de aralarında yapılan sava-
şı Lysimakhos kazanır. M.Ö. 316’da 
kurulan Antigonia kentini yönetimi 
altına alan Lysimakhos, kente sevgili 
karısı Nikea’nın adını verir.

Bitinya Kralı Zipoites M.Ö. 279’da Ni-
kea’yı ele geçirir. Kent bir süre Bitinya 
Krallığı’na başkentlik yapar. O yıllarda 
“Altın Şehir” unvanı ile anılan İznik ve 
yöresi, Bitinya Krallığı ile Roma İmpa-
ratorluğu arasında uzun yıllar süren 
yıpratıcı savaşlara sahne olur. Neti-
cede güzeller güzeli göl kenti Nikea, 
Roma ordu komutanı General Lucul-
lus’un eline geçer ama ismini korur.
Günden güne gelişip büyüyen kent 
M.S. 259 yılında Gotların saldırısına 
uğrar ve büyük hasar görür. Kenti 
yağmalayan Gotlar çekip gittikten 
sonra Romalılar kentin etrafını 4970 
metre uzunluğunda, dört ana ve on 
iki tahliye kapısı olan bir sur ile çe-
virir.

Hasan Erdem

Selçuklu başkenti

Süleyman Şah, sağlam 
surlara sahip olan bu 

tarihî Bizans kentini fet-
heder, burasını temelini 

atmakta olduğu Türkiye 
Selçuklu Devleti’nin baş-
kenti yapar ve kendisi de 

bu güzel kente yerleşir.
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Roma İmparatoru Theodosios vefat 
etmeden önce, üç kıtada geniş sınır-
ları olan imparatorluğunu iki oğlu 
arasında paylaştırır. M.S. 395 yılında 
Honorius, Batı Roma İmparatoru 
olurken kardeşi Arcadius, Doğu 
Roma İmparatoru olur. Askania Gölü 
kıyısındaki İznik, sonraki yıllarda Bi-
zans adını alan Doğu Roma toprakları 
içinde kalır. Doğu Roma günden güne 
zenginleşip büyürken, kuzeyden ge-
len kavimlerin amansız saldırılarına 
direnemeyen Batı Roma ise 476 yılın-
da yıkılır ve tarih sahnesinden çekilir.
Göl kenti İznik, 8. yüzyılda Müslüman 
Arap orduları tarafından birkaç 
kez kuşatılır ama ele geçirilemez. 
Müslüman Arap orduları 912’de 
Bizans topraklarından çekilmek 
zorunda kalır. 1065’te meydana gelen 
depremde İznik surları büyük hasar 
görür. Bu tarihten sonra Bizans İmpa-
ratorları Leon ve Konstantin Porphy-
rogennetos tarafından kentin surları 
ve kapıları onartılır.
İstanbul’un hemen yakınındaki bu 
büyük kent 1075 yılında Kutalmışoğ-
lu Süleyman Şah ve onun gözü pek 
savaşçıları ile tanışır. Süleyman Şah, 
sağlam surlara sahip olan bu tarihî 
Bizans kentini fetheder ve burasını 
temelini atmakta olduğu Türkiye 
Selçuklu Devleti’nin başkenti yapar, 
kendisi de bu güzel kente yerleşir.
Selçuklu Sultanı Melikşah, İznik’i 
fethettikten sonra Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu’na bağlı bir devlet 
kuran Süleyman Şah’a “Türkiye Sel-
çuklu Devleti Hükümdarı” fermanı 
gönderir. Yine aynı dönemde Bağdat 
Abbasi Halifesi Kaim Biemrillah ise 
Süleyman Şah’a hil’at ve ferman ile 
birlikte “Nâsıruddevle, Ebulfevâris 
ve Rüknüddin” unvan ve lakaplarını 
verir.
Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yeri 
olan İznik’e yerleşen Süleyman Şah, 
Bizans’ın içine düştüğü krizden ve 
güçsüz İmparator Mihael’in iktidarına 
karşı başlayan isyanlardan faydala-
narak, 1081 yılına kadar Marmara, 
İstanbul Boğazı ve hatta Akdeniz 
ile Karadeniz kıyılarına kadar olan 
Bizans arazisini fetheder, devletinin 
sınırlarını genişletip güçlendirir.
Batıya doğru akınlarını sürdüren 
Süleyman Şah’ın başarıları arttıkça 
Türkistan, İran ve Azerbaycan’dan 
Anadolu’ya doğru ilerleyen Türkmen 

Dikilitaş, İznik
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göçleri süratlenir ve Anadolu’nun her 
yeri Türkler ile dolar.
Bizans’ın kötü idaresi, savaşlar ve 
isyanlardan bıkmış olan perişan 
durumdaki yerli halklar Süleyman 
Şah’ın hükümdarlığında huzur ve 
sükûnete kavuşur, büyük arazi sa-
hiplerinin elinde esir hayatı yaşayan 
topraksız köylüler de özgürlüğe ve 
toprağa sahip olurlar.
Mihael’in yerine Bizans tahtına çıkan 
Aleksios Komnenos, eski Türk göçebe 
hukukuna göre fethettiği toprakları 
Hıristiyan veya Müslüman ayrımı 
yapmadan yoksul köylülere dağıtan 
Süleyman Şah karşısında askerî ve 
siyasî olarak çaresiz kalır. Yeni İmpa-
rator Aleksios, âdeta neredeyse bütün 
Anadolu’ya fiilen hâkim olan ve halkı 
tarafından çok sevilip sayılan Süley-
man Şah ile bir anlaşma yapmak için 
çalışma başlatır.
Bizans ile yapılan Dragos Anlaşması 
ile devletinin batı sınırını güvence 
altına alan Süleyman Şah, başkentini 
Emir Ebulkasım’a emanet ederek 
doğu sınırlarını genişletmek için se-
fere çıkar.
Yorulmak nedir bilmez bir savaşçı 
olan Süleyman Şah, 1082’den 1086 
yılına kadar Anadolu’daki harekâtını 

sürdürür. “Anadolu Fâtihi ve Gâzi” 
unvanları ile anılan Süleyman Şah, 5 
Haziran 1086 yılında Suriye ve Filis-
tin Selçuklu Meliki Tutuş ile Halep’e 
yakın Ayn Saylam yörelerinde yaptığı 
savaşı kaybeder.
Amcazâde iki Selçuklu hükümdarı 
arasında geçen bu şiddetli savaşta 
yenilen Süleyman Şah atından yere 
iner, kalkanını yere koyup üstüne 
oturur. Girdiği her savaştan galip çı-
kan Süleyman Şah, yenilgiyi gururuna 
yediremediği için etrafını saran Tu-
tuş’un askerleri kendisini götürmek 
istediklerinde kılıcını çekerek intihar 
eder.
Ebediyen bir Türk yurdu olarak kala-
cak olan Anadolu’da ilk Türk devle-
tinin temellerini atma şerefine sahip 
olan Süleyman Şah, Anadolu seferine 
çıkarken Emir Ebulkasım’ı devlet iş-
lerini yürütmek üzere İznik’te bırak-
mıştı. Ebulkasım, büyük kahramanın 
trajik ölümünü kendi adına fırsata 
çevirmeye kalkıştı ve devlet yöne-
timini tekelinde topladı, daha önce 
Bizans’la yapılan anlaşmayı bozdu, 
kardeşi Ebulgazi Hasan Bey’i Kayseri 
ve yörelerine vali atadı.
Barışı tek taraflı bozan Ebulkasım’ın 
Marmara kıyılarındaki Bizans arazi-

sine gönderdiği Selçuklu akıncıları 
Gemlik’i fethettiler. Bizans ile de-
nizlerde de mücadele etmek isteyen 
Ebulkasım, kıyı kenti Gemlik Lima-
nı’nda gemi yapımı başlattı, İzmir 
Türk Beyi Çaka Bey ve Balkanlardaki 
Peçenek Türkleriyle de Bizans’a karşı 
iyi ilişkiler kurdu.
Ebulkasım’ın akınlarına bir son ver-
mek ve kaybettiği topraklarını geri 
almak isteyen Bizans İmparatoru 
Aleksios Komnenos, Türk asıllı ko-
mutanlarından Tacik ile Butumites’i 
iki ayrı ordu ile İznik’in üzerine gön-
derdi.
İznik’in kuşatıldığı haberini alan 
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, 
Emir Porsuk’u kentin yardımına 
gönderdi. Emir Porsuk komutasında 
büyük bir süvari kuvvetinin İznik’e 
doğru ilerlediğini öğrenen Bizans-
lılar, İznik önlerinden çekildiler. 
Savaşçılarının önüne düşen ve Had-
riyanus Kapısı’ndan geçip surların 
dışına çıkan Ebulkasım, kuşatmayı 
kaldırıp geri çekilen Bizans kuv-
vetlerine yolda yetişti ve onlara hiç 
beklemedikleri bir saldırı düzenledi. 
Yıldırım baskını ile bozguna uğrayan 
Bizanslılar darmadağınık bir hâlde 
çekilirken onları takibe devam eden 
Türk kuvvetleri İzmit’e girdiler ve 

Lefke Kapısı, İznik (Gravür: Texier, 1800)
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savunmasız kalan kenti de ele geçir-
meyi başardılar.
Ebulkasım, İznik’e döndüğünde Emir 
Porsuk da kente yaklaşmıştı. İznik’te-
ki iktidarını kaybetmek istemeyen 
Ebulkasım, Bizans’a barış önerdi ve 
önerisinin ardından davet edildiği 
İstanbul’a gitti. İznik önlerine ulaşan 
Emir Porsuk’u Ebulkasım kente sok-
mayınca Emir Porsuk kaleyi kuşattı. 
Ama Ebulkasım’ın müttefiki olan 
Bizans’ın müdahalesi üzerine kuşat-
mayı kaldırıp çekilmek zorunda kaldı.
Asi Emir Ebulkasım’ın İznik’teki 
yönetimine bir son vermek isteyen 
Sultan Melikşah, başarısız olan Por-
suk’tan sonra yine gözde emirle-
rinden olan Emir Bozan’ı bir süvari 
kuvvetinin başında İznik üzerine gön-
derdi. Kenti kuşatıp sıkıştıran Emir 
Bozan da başarılı olamadı ve aşılmaz 
surların önünde oyalanmayıp Ulubat 
Gölü taraflarına çekildi.
Bereketli toprakları olan bu güzeller 
güzeli kentin mutlak hâkimi olmak 
isteyen Ebulkasım, kentin yönetimini 
kardeşi Ebulgazi Hasan Bey’e bıra-
kıp İznik’in kendisine verilmesini 
sağlamak amacıyla İsfahan’a gidip 
Sultan Melikşah’ın katına çıkmak 
istedi.
Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuru-
cusu ve ilk sultanı Süleyman Şah’ın 
ölümünden sonra İznik’te başına buy-
ruk hüküm sürmeye başlayan Ebul-

kasım’ın zengin armağanlar getiren 
elçilerini huzuruna kabul eden Melik-
şah, Ebulkasım’ın İznik konusundaki 
isteğini tereddütsüz reddetti.
Hayal kırıklığına uğrayan Ebulkasım, 
İsfahan’dan İznik’e geri dönerken 
yolda Emir Bozan tarafından 
yakalandı ve oracıkta öldürüldü. 
Yeniden İznik üzerine yönelen Emir 
Bozan, Ebulkasım’ın kardeşi Ebulga-
zi’den Melikşah adına kenti kendisine 
teslim etmesini istedi ama Ebulgazi 
bu teklifi reddetti. Bir süre kenti 
kuşatma altında tutan Bozan, güçlü 
surları olan İznik’i yine düşüreme-
yince surların önünde at oynatan 

süvarilerini çekti ve İsfahan’a geri 
döndü.
Süleyman Şah’ın trajik ölümünden 
sonra Anadolu Türkleri bir süre 
başsız kaldılar ve kendi boy beyleri 
idaresinde daha bağımsız bir durum 
kazandılar. 1092 yılında Melikşah’ın 
ölümünden sonra ortaya çıkan salta-
nat çatışmaları sırasında, Süleyman 
Şah’ın büyük oğlu Kılıç Arslan, karde-
şi Davut Kulan Arslan ile birlikte İs-
fahan’dan kaçmayı başardı ve ortada 
kalan babasının tahtına sahip çıkmak 
için Anadolu’ya doğru yola çıktı.
Kılıç Arslan’ın yanında Oğuzlar’ın 

Yenişehir kapısının XIX. yüzyılın ilk yarısında yapılan gravürü (Ch. Texier, 
Description de l’Asia Minor, Paris 1839, lv. VII)
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Yıva boyundan büyük bir kitle vardı. 
Anadolu’yu bir uçtan bir uca kat eden 
Kılıç Arslan’a yolda başka Türkmen 
kitleleri de katıldılar. Kılıç Arslan ve 
maiyetindekiler İznik’e vardıklarında 
kent Bizanslıların kuşatması altında 
idi.
Kuşatma altındaki İznik kentinde 
yaşayan insanlar Süleyman Şah’ın iki 
oğlunun surların dışında olduğunu 
öğrenince çok sevindiler ve sokaklara 
dökülüp gösteriler yapmaya başla-
dılar. Yönetimindeki insanların ken-
disine sırt çevirip Süleyman Şah’ın 
oğullarına yöneldiğini gören İznik’in 
mutlak hâkimi Ebulgazi, Melikşah’a 
teslim etmediği İznik’i gerçek sahibi 
olan Kılıç Arslan’a teslim etmek zo-
runda kaldı.
Kılıç Arslan ve maiyetindekiler, 
yüksek burçları ve binalarının kırmızı 
damları parlak güneş ışınları altında 
gülümseyen İznik’e bir bayram 
havasında girdiler.
Sultan unvanıyla Türkiye Selçuklu 
Devleti tahtına oturan Kılıç Arslan, 
Ebulgazi’nin yerine Emir Muham-
med’i İznik’teki Türk askerlerinin 
kumandanlığına atadı ve onu Marma-
ra kıyılarındaki Selçuklu topraklarına 
saldırıya geçen Bizanslıların üzerine 
gönderdi. Bizanslıları yenilgiye uğra-
tan Emir Muhammed, Ulubat Gölü ve 
Kapıdağ yörelerini fethetti.
11. yüzyılın sonlarına doğru Av-
rupa’da Vatikan kilisesinin önder-
liğinde, Hz. İsa’nın doğduğu kent 
olan Kudüs’ü, Müslümanlardan 
kurtarmak için harekete geçilmesi 
gerektiği konuşulur olmuştu. Batı 
Hıristiyanlığının ruhani efendisi ve 
hâkimi Papa Urbanus, 1095 yılı ba-
şında batı kilisesi temsilcilerine bir 

çağrıda bulundu ve Mart ayı içinde 
Piacenza’da toplanmalarını istedi. 
Papa’nın çağrısına uyarak toplantıya 
katılanların arasında Bizans İmpa-
ratoru Aleksios’un elçileri de vardı. 
Bizans elçileri Papa’dan Türk iler-
leyişini durdurmak için kendilerine 
yardım edilmesini rica ettiler.
Toplantıya katılanlara ateşli bir ko-
nuşma yapan Urbanus, Batı Hıristiyan 
âlemini, Doğu’daki kardeşlerini Müs-
lüman Türklerin baskısından kurtar-
mak için yola çıkmaya davet etti. Böy-
lece bir taşla iki kuş vurulacak, Bizans 
topraklarında yayılmayı sürdüren 
Türkler Anadolu’dan atılacak ve son-
ra Kudüs Müslümanların işgalinden 
kurtarılacaktı!
Haçlı seferi için halka çağrıda bulu-
nan gezgin vaizlerin en etkilisi Pierre 
L’Hermite idi. Vaaz seyahatini Berry 
Dükalığı’ndan başlatan keşiş Pierre, 
Köln’e vardığında maiyetinde on beş 
bin kişiden fazla insan vardı. Anado-
lu’ya gitmek için yollara düşen Pierre 
L’Hermite’nin vaazları başarılı oldu ve 
Köln’de kendisine katılanların sayısı 
daha da arttı.

Disiplinden yoksun Haçlılar; Fransız, 
Alman ve İtalyan liderlerin kumanda-
sında yürüyüşe geçtiler. Yanlarında 
yiyecek ve içecekleri bulunmayan 
ilk Haçlı kitleleri, karınlarını doyu-
rabilmek için yollarının üzerindeki 
köyleri, kentleri yağmalayarak ilerle-
diler; geçtikleri yerleri kan ve ateşe 
boğarak İstanbul önlerine ulaştılar. (1 
Ağustos 1096)
İstanbul’un dış mahallelerindeki 
dükkânları ve evleri talan eden 
yağmacı barbarlardan bir an evvel 
kurulmak isteyen Bizans İmparatoru 
Aleksios, Haçlıların derhal Anado-
lu yakasına geçirilmesini buyurdu. 
(Ağustos 1096) 
İstanbul’dan ayrılan ve Anadolu 
kıyılarında karaya çıkınca Hıristiyan, 
Müslüman ayırt etmeksizin yağma 
ve katliamlar yapa yapa İznik’e 
doğru ilerleyen bu kudurmuş insan 
selini, Emir Muhammed ve Sultan’ın 
kardeşi Davud Kulan Arslan’ın 
komutasındaki Türk askerleri dur-
durdu. Selçuklu savaşçıları, Haçlıları 
İznik yakınlarında ağır bir yenilgiye 
uğrattılar. Haçlıların büyük bir kısmı 
Türk kılıçları altında can verdi, çok 
az bir kısmı ise İstanbul’a kaçmayı 
başardı. Canını kurtarıp İstanbul’a 
kaçanların arasında Keşiş Pierre de 
vardı.
Bu askerlik sanatını bilmeyen ma-
ceracı insan kalabalığından sonra 
Avrupa’da dük ve kontların kumanda-
sında profesyonel askerlerden oluşan 
yeni yeni ordular hazırlandı. İtalya 
ve Balkanlar üzerinden İstanbul’a 
ulaşan Haçlılar, Bizans İmparatoru 
ile “Bizans’tan yardım ve destek 
almalarına karşılık, Anadolu’da ele 
geçirecekleri yerleri Bizans’a bıra-
kacakları” hususunda bir antlaşma 
yaptılar. Bizanslılar, yola çıkmak için 
sabırsızlanan Haçlıları gemiler ile 
derhâl Anadolu’ya geçirildiler. (Ocak 
1097) İmparator Aleksios da İzmit’e 
doğru yürüyüşe geçen ordu ile baş-
kent arasındaki irtibatı temin etmek 
için Maltepe’ye kadar geldi.
Bizans’a bağlılık yemini eden Haçlılar, 
Bizans kuvvetleri ile birlikte Türkiye 
Selçuklu Devleti’nin başkenti İznik’i 
kuşatıp sıkıştırmaya başladılar.
Haçlılar ilk hedefleri olan İznik’e ulaş-
tığında Sultan Kılıç Arslan Malatya 
önlerinde çarpışıyordu. Haberi alınca 
derhal Malatya kuşatmasını kaldırdı 
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ve savaşçılarını ardına takıp karısının 
ve çocuklarının yaşadığı başkentinin 
yardımına koştu.
Doludizgin İznik’e ulaşan Selçuklu 
Sultanı, ordusunu İznik Kalesi’nin 
güneyindeki ovada, savaş düzenine 
soktu ve ardından Haçlı askerlerine 
ani ve şaşırtıcı bir saldırı başlattı. 
Kılıç Arslan ve savaşçıları Haçlı ordu-
suna saldırı üzerine saldırı düzenle-
diler ama kalabalık Haçlı askerlerinin 
saflarını yarıp kente giremediler. Bü-
tün gün süren bu savaşta çok şiddetli 
çarpışmalar oldu ve iki taraf da büyük 
kayıplar verdi. Gent Kontu Baudouin 
dâhil birçok Haçlı kumandanı surla-
rın önünde öldü, sağ kalanların da 
hemen hemen hepsi yaralandı. Gün 
boyunca savaşan ve gecenin bastır-
masıyla ilerleme imkânı bulamayan 
yorgun Türk ordusu geri çekildi.
Kuşatılmış kenti inatla savunan 
Türk askerlerinin direnme ruhunu 
sarsmak isteyen Haçlılar, savaş 
meydanında şehit düşen Türk asker-
lerinin başlarını kestiler ve surların 
üzerinden kentin içine attılar, bir 
kısım kesik Türk kafasını da kazıklara 
çakarak, kenti koruyan Türk asker-
lerinin gözü önünde surların dışında 
dolaştırdılar.
Düşmanın bu kadar kalabalık ve 
kuvvetli olacağını asla düşünmeyen 
Kılıç Arslan, düşmanı dağ, geçit ve 
vadilerde karşılayıp sıkıştırmak 
maksadıyla geri çekilince kuşatma 
altındaki kentte bulunan Selçuklu 
askerleri teslim olmaya karar 
verdiler. Yapılan anlaşma gereğince, 
yirmi iki yıl önce Süleyman Şah tara-
fından fethedilen on altı yıldır Tür-
kiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik 

yapan göl kenti İznik, Haçlılara değil, 
ekseriyeti Peçenek askerlerinden 
oluşan Bizans ordusuna teslim oldu. 
(19 Haziran 1097)
Bunun üzerine bizzat kente gelen 
Bizans İmparatoru Aleksios Komne-
nos, bu güzeller güzeli kentin yağma-
lanmasına izin vermediği gibi, kentte 
yaşayan Türklere de iyi davrandı ve 
fidye karşılığı onların salıverilmele-
rine izin verdi. İmparator ve Bizans 
ileri gelenleri, kent halkıyla birlikte 
tutsak düşen Kılıç Arslan’ın ailesine 
de çok iyi davrandı. Çaka Bey’in kızı 
olan Kılıç Arslan’ın karısı ve çocuk-
ları, Sultan’dan kendilerini nerede 
teslim alacağı haberi gelinceye kadar 
ikamet etmek üzere İstanbul’a gönde-
rildiler ve orada hükümdarlara mah-
sus bir hürmetle karşılandılar.
Zengin İznik’i ele geçirince istedikleri 
gibi yakıp yağmalamayı uman Haçlı-
lar, Bizans İmparatoru izin vermediği 
için bunu başaramadılar. Haçlılar, 
Hıristiyanlık tarihinde kutsî bir yeri 
olan İznik’e girdikleri zaman yine de 
çok sevindi; kenti bizzat kendileri tes-
lim almadılar ise de bu güzel haberi, 
yazdıkları mektuplar ile memleketle-
rine bildirerek Avrupa’da bir heyecan 
dalgası oluşturdular.
İznik önlerinden çekilen Kılıç Arslan, 
Eskişehir Ovası’na çıkan vadiyi kesti 
ve oradan Danişmend Gümüştekin 
Ahmet Gazi ve Kayseri Selçuklu 
Emiri Hasan’a haberciler gönderdi, 
onlardan Haçlıları Anadolu içlerinde 
karşılamak için süratle gelip kendisi-
ne katılmalarını istedi. Yürüyüşünü 
sürdüren Haçlılar da Eskişehir’den 
uzak olmayan bir yerde karargâhları-
nı kurdular.

Temmuz 1097’de güneş Eskişehir 
Ovası’nda yükselir yükselmez savaş 
naraları atan Türkler, yamaçlardan 
inip işgalcilerin üstüne atıldılar. Sıcak 
Temmuz güneşi altında Haçlılarla 
yapılan, çok şiddetli ve çetin geçen 
bu kanlı meydan savaşında Türk sa-
vaşçıları, baştan aşağı zırhlı ve uzun 
mızraklı Haçlılar karşısında yiğitçe 
savaştılar ama başarılı olamadılar.
Kendileri gibi kahramanca dövüşen 
düşmanlarına ağır kayıplar verdiren 
ama kesin bir zafer kazanamayan 
Selçuklular, Batı Anadolu’yu savun-
maktan vazgeçip Orta Anadolu’ya 
doğru geri çekilince bu durumdan 
faydalanan Bizanslılar; Marmara 
Denizi, Adalar Denizi ve Karadeniz’in 
bazı kıyı bölgelerindeki Selçuklu top-
raklarını kolaylıkla ele geçirdiler.

Kaynaklar
Selçuklu Araştırmaları Tarihi, Prof. Dr. 
Osman Turan
Osmanlılardan Önce Anadolu, Claude 
Cahen
Türkiye Tarihi, Prof. Dr. Yaşar Yücel / 
Prof. Dr. Ali Sevim

İznik illüstrasyonu (Kaynak: sanatatak.com)



İlçe merkezine 12 km uzak-
lıkta yer alan Göllüce, 8 km 
uzunluğu ile İznik Gölü’nde 
en uzun kıyıya sahip olan ma-

halledir. Balarım olarak isimlen-
dirilen eski mahalle, kıyıya 3 km 
mesafede, Katırlı Dağı’nın kuzeye 
bakan yamacında yer almaktadır. 
Mahallenin ilk olarak Horasan 
menşeili Türkmenler tarafından 
Derbent ve İznik yolunu kontrol 
etmek amacıyla kurulduğu ileri 
sürülmektedir. Eski mahallenin 
doğu çıkışında bulunan Sarı Kaya 
mevkiinden geçtiği düşünülen 
olası Roma yolu bu ihtimali güç-
lendirmektedir. Yolun yapımı ile 

ilgili olduğu ve 1970’li yıllarda 
yol yapım çalışmaları sırasında 
yok edildiği söylenen “Yol Yapım 
Yazıtında”, Roma İmparatoru 
Nero’nun isminin geçtiği rivayet 
edilmektedir. Antik yol, günü-
müzde olduğu gibi, Orhangazi ve 
Gemlik’i Derbent üzerinden Yeni-
şehir’e bağlamaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
30.01.2018 tarih ve 86283 sayılı 
izni ile 2018 yılında ziyaret etti-
ğimiz Göllüce/Balarım Mahalle-
si’nde karşılaştığımız en ilginç ve 
önemli keşiflerden birisi, mahalle 
merkezine yaklaşık 2 km mesa-
fede, kıyıda yer alan kalıntılar 

78 Bursa Günlüğü

Prof. Dr. Mustafa Şahin / Uludağ Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı

İznik/Nikaia’nın 
kayıp Artemis Tapınağı 

Nikaia kentinin kayıp olan Artemis 
Tapınağı’nın yeri, bir önceki dönemin 

muhtarı Hasan Ayar’ın yer göster-
mesi sayesinde, büyük bir ihtimalle 

keşfedilmiştir, diyebiliriz. Ancak kesin 
konuşabilmek için bu alanda yapılacak 

bilimsel arkeolojik kazıların neticesini 
beklemek gerekmektedir. 
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olmuştur. Kalıntılar, İznik-Gemlik 
kara yolu kenarında, yaklaşık olarak 
Göllüce-Aydınlar sınırında, kayıtlar-
da Büyükburun ancak halk arasında 
Yılgın olarak bilinen yerdedir (GPS: 
40.385334, 29.636402). Ziyaret etti-
ğimiz zaman, taş eserlerin büyük bir 
bölümü su içerisinde (Resim 1) olsa 
da 2019 yılında tekrar uğradığımızda 
suların çekilmesi nedeniyle tamamı 
su dışında görüntülenmiştir (Resim 
2).
Göl kıyısında, bir bölümü su içinde, 
bir bölümü de yüzeyde dağınık bir 
şekilde tespit ettiğimiz kalıntı, çok 
sayıda mermer bloktan oluşmaktadır 
(Resim 3). Taş eserler arasında; yak-
laşık tam korunmuş sütun gövdesi, 
profilli üst yapı elemanı, üzerinde dü-
bel veya kenet delikleri korunmuş kö-
şeli mermer bloklar özellikle dikkat 
çekmektedir (Resim 4). Kıyı şeridinde 
doğu-batı istikametinde uzanan, ça-
lılıkların altında kaldığı için tam gö-
rünür hâle getiremediğimiz mermer 
bloklar ise, buluntu grubunu daha 
da önemli hâle getirmektedir (GPS: 
40.385365, 29.636219). Konumları 
ve birbirleri ile ilişkileri nedeniyle aslî 
yerinde (in situ) korundukları anla-
şılan beyaz damarlı gri mermerden 
iki blok, burada platform benzeri bir 
kalıntı ile karşı karşıya olduğumuz 
anlamına gelmektedir (Resim 5). 
Platformun toplam uzunluğu 381 cm, 
genişliği 100 cm, yaklaşık yüksekliği 
ise 12 cm olarak ölçülmüştür. Kalın-
tının hemen göl kıyısında bulunması, 
bunun göle inen bir merdiven veya 
kapı olabileceğini düşündürmekte, 
dolayısı ile keşfi daha da ilginç hâle 
getirmektedir. 

Resim 1: Sular çekilmeden önce

Resim 2: Sular çekildikten sonra

Resim 3: Kıyıya yayılan mermer bloklar



80 Bursa Günlüğü

Bu durumda akla gelen soru; kalın-
tıların güneye doğru ne kadar iler-
lediğidir? Bunu anlamak için kıyı ile 
karayı birbirinden ayıran çalılıkların 
arkasına geçtik (Resim 6). Gemlik-İz-
nik kara yolu ile çalılığın arasındaki 
patika yol üzerinde gezinirken yapı-
nın güneye doğru ilerlediğini gösterir 
diğer bir işaret ile karşılaştık; köşeleri 
düz kesilmiş mermer bir blok (Resim 
7). Mermer bloğun ön yüzünde yer 
alan profiller, bunun yine muhtemel 
yapıya ait mimari parçalardan birisi 
olduğunu açık bir şekilde ortaya koy-
maktadır. Ne şekilde açığa çıktığı belli 
olmayan mimari eleman, fark edilme-
sin diye üzeri ağaç dalları ile örtülü 
şekilde yolun kenarında duruyordu 

(Resim 8). Ancak, taşın üzerindeki 
kamuflaj, mermer bloğun bilinçli bir 
şekilde çıkartılmış olabileceği ihtima-
lini güçlendirmektedir.
Bu buluntu üzerine araştırmalarımızı 
yolun karşısına kaydırmaya karar 
verdik (Resim 9). Yolun güneyinde, 
yol seviyesine göre daha yüksek bir 
kotta teraslar şeklinde boydan boya 
uzanan zeytinlik yer almaktadır (GPS: 
40.385075, 29.636463). Zeytinliğin 
içerisinde yaptığımız yüzey tarama-
larında herhangi bir mimari elemana 
rastlayamadık. Ancak, yüzeyde gör-
düğümüz bol miktarda kaba kiremit 
ve kap-kacak parçaları bizi hiç şaşırt-
madı (Resim 10). Alanda gözlemledi-

Resim 4: Mermer profilli üst yapı elemanı

Resim 5: Mermer platform

Resim 6: Kıyı ile yol arasında kalan 
patika yol

Resim 8: Mermer bloğun ağaç dalları 
ile kamufle edilmesi

Resim 9: Yapı kalıntısının devam 
ettiği zeytinlik

Resim 10: Zeytinlik yüzeyinde bol 
miktarda bulunan kiremit kırıkların-

dan örnekler

Resim 7: Patak yoldan çıkartılan 
mermer blok
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ğimiz bir diğer ilginç durum, özellikle, 
arazinin güneydoğu bölümünde bu-
lunan su kaynağı oldu. Kaynakta yap-
tığımız incelemelerde, suyun yukarı 
tepelerden pişmiş toprak künklerle 
indirildiğini tespit ettik. 

Elde edilen verileri toparlarsak, hem 
mermer mimari bloklar hem yüzeyde 
tespit ettiğimiz çanak çömlek ve ki-
remit parçaları hem de pişmiş toprak 
künklerle getirilen su, bu alanda An-
tik Dönem’e geri giden bir yerleşimin 
veya yapı kalıntısının bulunduğuna 
işaret etmektedir. Bu durumda açık-
lanması gereken soru, bu kadar geniş 
bir alana yayılan kalıntıların ne tür 
bir yapıya ait olabileceğidir?

Bu sorunun cevabını araştırırken 
Nikaia’nın Hıristiyanlaştırılmasında 
çok önemli rol oynadığına inanılan 
Aziz Andrew’in seyahat notları ile 
karşılaştık. Hıristiyanların en büyük 
mücadelesi putperestler ile olmuş ve 
yeni dinin ilk yayılma dönemlerinde 
putperestleri Hıristiyan yapmak en 
büyük sevaplar arasında kabul edil-
miştir. Bu uğurda mücadele eden, 
hatta canından olan ilk Hristiyanlar 
da din şehidi veya aziz olarak saygı 
görmüştür. 

Simon Peter’in kardeşi olan Aziz And-
rew, hem şehit hem de aziz olarak 
kabul edilen en önemli Hıristiyan bü-
yüklerden birisidir. Hatta aziz listele-
rinin tümünde adı ilk dörtte geçmek-
tedir. İstanbul’un (Konstantinopolis), 
Yunanistan’da Scythia ve Epirus’un 
putperestlerden arındırılarak Hıristi-
yanlaştırılmasında büyük rolü oldu-
ğuna inanılmaktadır. Batı’da İtalya, 
Fransa ve İngiltere’de saygı gören en 
önemli azizlerdendir. Hatta İskoçya’yı 
Hıristiyanlaştıran aziz olarak saygı 
görmektedir. Rusya’nın ise gerçek 
anlamda patronudur. Şehit edildikten 
sonra İstanbul’a defnedildiğine 
inanılan Aziz’in rölikleri (kemikleri ve 
kutsal eşyaları), Haçlıların 1204 yı-
lında İstanbul’u işgal etmesi üzerine 
Amalfi’ye götürülerek tekrar defne-
dilmiştir. 

Bu kısa tanıtımdan sonra tekrar Aziz 
Andrew’un seyahat notlarına geri dö-
nüp, satır aralarında konumuz açısın-
dan önemli olabilecek bazı ipuçlarını 
ayıklayabiliriz. Karanlık çağlardan 
nakledilen anonim bir hikâyede Aziz 
Andrew’in İznik ve çevresini nasıl 
Hıristiyanlaştırdığı ayrıntılı bir şekil-

de anlatılmaktadır.  Hikâyeye göre, 
Aziz John ve Aziz Andrew, Hıristiyan-
lığı yaymak üzere, birlikte Ephesos’a 
(Efes) gitmişlerdir. Orada Tanrı, 
Andrew’e gözükmüş ve Bithynia’ya 
gitmesini istemiştir. Bunun üzerine 
Aziz Andrew, Aziz John’dan ayrılarak 
birkaç müridi ile birlikte Phrygia ve 
Mysia üzerinden Olympos Dağı’nı 
(Uludağ) aşarak, o zamanlar henüz 
küçük bir köy görünümünde olan 
ancak kalabalık bir nüfusu barındıran 
Nikaia’ya varmıştır. O dönemde İznik 
Gölü bile küçüktür. Nikaia’ya vardı-
ğında ilk tespitlerinden birisi, kentte 
bulunan Yahudi cemaatinin büyük bir 
sinagoga sahip olduğu ve diğeri çoğu 
hasta ruha sahip veya şeytan tarafın-
dan ele geçirilen paganların (birden 
fazla tanrıya inananlar) Apollon’un 
kehanetlerine inanarak yaşamlarına 
devam etmeye çalıştıkları olmuştur. 
Aziz Andrew paganları kısa bir za-
manda ikna etmeyi başarsa da Yahu-
diler uzun süre direnmişlerdir. Ancak 
sonunda Aziz Andrew onlara karşı da 
galip gelmiş ve sinagogu Theotokos’a 
adanan bir kiliseye dönüştürmeyi 
başarmıştır. 

Konumuz açısından hikâyenin bun-
dan sonraki bölümü ilginçtir. Zira 
anlatımlardan anlaşıldığı kadarıyla 
Nikaia’ya yaklaşık 67,5 stadia yani 
yaklaşık 13,5 km mesafede “Lochous” 
adında çıplak bir kayalık bulunmak-
tadır. Burada bir ejderha yaşamakta 
ve ona, ikisi şeytan tarafından tama-
men ele geçirilmiş sekiz haydut eşlik 
etmektedir. Ejderha ve dinsiz hay-
dutlar, bu kayalığı özellikle tehlikeli 
hâle sokmaktadır. Bunun üzerine Aziz 
Andrew, iki müridi ve haç tepeli asa-
sının yardımıyla, kısa bir mücadele 
sonucunda ejderhayı evcilleştirmiş, 
dinsiz haydutları da vaftiz etmeyi 
başarmıştır. Bununla yetinmeyen 
Aziz Andrew, müritleri ile birlikte 
Kios’a (Gemlik) doğru yoluna devam 
etmiştir. Bir müddet sonra yine yol 
kenarında duran ve “Katzapos” olarak 
adlandırılan büyük bir kaya bloğunun 
bulunduğu alana varmıştır. Burada 
“Artemis Tapınağı” bulunmaktadır. 
Aziz Andrew’e göre, bu tapınak, en az 
Lochous kayalığında bulunan ejder 
ve dinsiz haydutlar kadar tehlikeli ve 
zararlıdır. Paganların tapınakta yap-
tıkları ayinler esnasında Nikaia-Kios 
kara yolu günlerce trafiğe kapalı 
kalmaktadır. Bundan dolayı Aziz 
Andrew, zaman kaybetmeden, hemen 

buradaki Artemis Tapınağı’nı yıkarak 
bir kilise kurmuş ve bölgeyi paganlar-
dan tamamen arındırmıştır.

Aziz Andrew görevini tamamlayıp 
tüm Nikaia’yı Hristiyanlaştırdıktan 
sonra Drakontios’u Nikaia’nın ilk psi-
koposu atayarak, kuzeydeki kentlere 
gitmek üzere Nikomedia’ya (İzmit) 
doğru kentten ayrılmıştır (Foss 1996, 
22-23).

Anonim olan bu hikâyede aslında 
Aziz Andrew tarafından Nikaia’nın 
paganlardan ve Yahudilerden nasıl te-
mizlenip Hıristiyanlaştırıldığı anlatıl-
maktadır. Bizim açımızdan bu hikâye-
nin önemi, Aziz Andrew’in Nikaia’da 
bulunan sinagog veya tapınakları 
yıkmasından çok, yakın çevredeki 
pagan tapınaklarındaki faaliyetlere 
de son vermesidir. Bu amaçla kent 
merkezinden ayrılıp, İznik Gölü’nün 
güneyinden geçen antik Nikaia-Kios 
kara yolu üzerindeki Artemis ve Aph-
rodite tapınaklarını da yıkmıştır. Bu 
olay anlatılırken, özellikle Artemis 
Tapınağı’nın yeri, mevcut topoğraf-
yadan da faydalanılarak ayrıntılı bir 
şekilde tasvir edilmektedir. 

 Tarife göre Aziz Andrew, Nikaia’dan 
ayrıldıktan sonra ilk olarak yaklaşık 
13 km mesafede “Lochous” kayalığına 
gitmiştir. Aynı güzergâhtan kara yolu 
ile Gemlik yönüne ilerlendiğinde ta-
nımlanan yerde yüksek bir kayalığı 
görmek mümkündür. Hikâye, bu ka-
yalığın Antik Çağ’da “Lochous” olarak 
adlandırıldığını bildirmektedir. Son-
rasında yine göl kenarında, bu defa 
gölün içine doğru ilerleyen büyük bir 
kaya kütlesi ile karşılaşılır. Günümüz-
de “Karacakaya” olarak adlandırılan 
bu kayalık, hikâyede adı geçen “Kat-
zapos” kayalığı olmalıdır. Karacakaya 
ve Katzapos arasındaki yakın ben-
zerlik bu olasılığı güçlendirmektedir. 
Katzapos’un yani Karacakaya’nın 
hemen ilerisinde ise, yapılan abartılı 
ayinler nedeniyle kara yolunun ka-
panmasına neden olan Artemis Tapı-
nağı yer almaktadır. 

Tekrar konumuza geri dönersek; 
göl kıyısında bulduğumuz kalıntılar, 
Karacakaya’ya yaklaşık 300 m mesa-
fededir ve antik Nikaia-Kios yolunun 
tam üzerindedir (Resim 11). Kıyıda, 
göl içinde tespit ettiğimiz mermer 
sütun gövdesi bir kiliseye aittir (Re-
sim 12). Mermer mimari blokların 
çoğu ise Bizans Dönemi öncesine 
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işaret etmektedir. Diğer bir ifade ile 
alanda en az iki evresi bulunan bir 
yapı kalıntısı söz konusudur. Bu da 
Aziz Andrew’in yıkıp yerine kilise 
yaptığı Artemis Tapınağı’nı akla getir-
mektedir. Yukarı tepelerden indirilen 
tatlı su ve yüzeyde bulunan Roma 
Dönemi’ne ait bol miktarda çanak 
çömlek parçası, bu ihtimali daha da 
güçlendirmektedir. 

Her ne kadar kalıntıların bulunduğu 
alanın yüzeyinde fazla ipucu olmasa 
da Göllüce’de Pagan ve Hıristiyanlık 
Dönemi izlerine ait örnekleri 
artırmak mümkündür. Örneğin 
çeşme aynası olarak kullanılan 
alınlıklı mezar steli veya Göllüce’ye 
yaklaşık 3 km mesafede yer alan 
Eskiköyler’de 2354 numaralı parselin 
güneybatısında defineciler tarafından 
parçalanmış şekilde duran alınlıklı 
ve kemerli naiskos mezar steli (GPS: 
40.375084, 29.605564) mahallenin 
Pagan Dönemi buluntuları arasında 
sayılabilir (Resim 13-14). Balarım 
olarak da bilinen Yukarı Göllüce’de 
ise kiliseye ait mimari parçalardan 
birkaçını görmek mümkündür (GPS: 
40.372993, 29.590153). Kıyıdan ta-
şındığını düşündüğümüz, kaideleri 
ile birlikte yivli veya yivsiz mermer 
sütunceler (kaideler orijinal ancak 
başlıklar ve iç bölümde yer alan sü-
tunceler alçı kopya), ambon parçaları, 
üzerinde haç motifi bulunan mermer 
korkuluk levhaları gibi taş eserler, 
Balarım Sokak’ta Şevket Ayhan’a ait 
38 numaralı evin dış duvarına yapılan 
yalaklı çeşmede devşirme olarak kul-
lanılmıştır (Resim 14-15). 

Resim 11: Kalıntıların bulunduğu alandan, doğuya doğru,  
Katzapos/Karacakaya Kayalığı’na bakış

Resim 12: Kiliseye ait sütün gövdesi

Resim 14: Eski Göllüce/Balarım Mahallesi’nde devşirme  
malzemeler ile inşa edilen tarihî çeşme

Resim 13: Parçalanmış  
Roma Dönemi’ne ait mezar siteli
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Sonuç olarak; Nikaia kentinin kayıp olan Artemis Tapına-
ğı’nın yeri, bir önceki dönemin muhtarı Hasan Ayar’ın yer 
göstermesi sayesinde, büyük bir ihtimalle keşfedilmiştir, 
diyebiliriz (Resim 16). Ancak kesin konuşabilmek için bu 
alanda yapılacak bilimsel arkeolojik kazıların neticesini 
beklemek gerekmektedir. 
Bu keşif aynı zamanda Nikaia kentinin, sur duvarları ile 
çevrili olan alan ile sınırlı kalmadığını, gölün çevresinin de 
Nikaia olarak düşünülmesi gerektiğini, diğer bir ifade ile 
Nikaia’nın, İznik Gölü’nün bütününü çevrelediğini göster-
mektedir. 
Not: Eski mahalle muhtarı Hasan Ayar’a, Bakanlık temsil-
cisi olarak aramıza katılan M. Hasan Bozkurt’a, heyet üye-
leri Arş. Gör. Dr. Serkan Gündüz, Arş. Gör. Hazal Çıtakoğlu, 
lisansüstü öğrencilerimiz Semih Togan ve Seda Kırca’ya 
çok teşekkür ederim.

Seçilmiş Kaynakça:
C. Foss, Nicaea: A Byzantine Capital and Its Praises with the Spe-
eches of Theodore Laskaris in Praise of the Great City of Nicaea 
and Theodore Metochites Nicene Oration (Brookline, Massachu-
setts 1996). Hellenic College Press.

D.H. Farmer, The Oxford Dictionary of Saints (Oxford 2003).

Resim 16: Dönemin Mahalle Muhtarı Sayın Hüseyin Ayar

Resim 15: Kiliseye ait olduğunu düşündüğümüz haç 
motifli mermer korkuluk levhası
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Seyahat ve seyahatname
Bir yazarın gezip gördüğü 
yerlerden edindiği bilgi ve 
izlenimlerini anlattığı eserle-

re seyahatname1; gezmek, tanımak, 
görmek, dinlenmek amacıyla geziye 
çıkan kimseye seyyah (gezgin)2 denir. 
Seyahatname sözcüğü; Arapça ‘seya-
hat’, Farsça ‘nâme’ sözcüklerinin bile-
şimiyle oluşmuştur. Seyahatnameler 
bir anlamda ‘gezi hatıraları kitabı’dır. 
Yazarın, yurt içinde ve dışında yaptığı 
gezilerde gördükleri yerlerin ilgi çe-
kici, değişik ve farklı olan taraflarını, 
karakteristiğini yalın ve samimi bir 
anlatımla yansıttığı yazılar olan se-

1 T.D.K., Türkçe Sözlük, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, C. 2, Ankara, 1988, s. 
1291.
2 T.D.K., a.g.e., C. 1, s. 546.

yahatnameler, yolculuğun yapıldığı 
coğrafyanın o günkü sosyo-kültürel, 
ekonomik ve eğitim özelliklerini 
yansıtması ve tarihî, yer yer manzara, 
konum ve peyzaj betimlemeleriyle 
coğrafî, ayrıntılı, içten ve anlaşılır bir 
dille anlatılması bakımından da edebî 
bir özellik taşırlar.
Seyahatnameler; tarihî belleğe hem 
yerli, hem milli hem de evrensel 
anlamda yardımcı olan eserlerdir. 
Tarihin en eski dönemlerinden itiba-
ren Doğu ile Batı arasında ekonomik,  
siyasî, dinî ve mistik anlayışta çeşitli 
farklılıkların bulunduğu ve bunların 
zaman içinde derinleştiği görülmek-
tedir. Avrupa’da Doğu ilgisi erken 
yüzyıllarda başlamış, Heredot zama-
nından beri pek çok yazarı doğunun 
gizemli tarihi etkilemiş ve çeşitli 
eserler ortaya çıkmıştır. 

Nesrin Karaca / Uludağ Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

19. yüzyılda Bursa’ya yol düşüren  
bir kadın seyyah, yazar ve ressam:

Mary Adelaide Walker 
(1820-1905)

Seyahat etmek, insanı al-
çakgönüllü yapar. Dünyada 
aslında ne kadar da küçük 
bir yer kapladığımızı gör-

müş oluruz. 
Gustave Flaubert
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Hatıratın bir alt türü olarak ortaya 
çıkan ve çeşitli formlarda kaleme 
alınan seyahatnamelerde, seyyahların 
pek çoğunun şahsiyet özellikleri, gez-
me sebepleri, ilgi, merakları ve takip 
ettikleri güzergâhlar gibi unsurlar 
seyahatname yazarlarının gözlem ve 
izlenimlerinin mahiyetlerini de etki-
lemekte olduğundan,  gezip gördüğü 
yeni yerlerin coğrafî, tarihî ve sosyal 
değerlerini kendi insanına tanıtma, 
anlatma ve bilgi verme isteği içinde 
metinlerini kaleme almışlardır.
Seyahatnameler; resmi kayıtlardan 
uzak, günlük hayata dair içerdikleri 
bilgilerle birinci el kaynak olmaları 
bakımından önemlidir. Coğrafî alanda 
dünyanın bilinmeyen yerlerinin keşfi, 
uzaktaki ülkelere duyulan merak, 
yeni yerler ve yeni insanları çeşitli 
amaçlarla tanıma eğilimi, geçmiş 
zamanlarda pek çok ihtiyaca cevap 
vermiş ve seyahatnameler ayrı bir 
önem kazanmıştır.  Seyahatnameler, 
bir iletişim aracı olarak da bilişim 
imkânlarının kısıtlı olduğu dönem-
lerde bilimsel ve kültürel gelişmele-
rin aktarıcısı konumunda olmuştur. 
Yine, tarih ve kültür araştırmaları 
açısından ülkeler, bölgeler ve insan-
ları kapsayan malzeme kaynağı olan 
seyahatnameler geçmişten geleceğe 
kültür aktarımının en temel araçları 
olarak, “uzaklara duyulan özlem ve 
bilinmeyene duyulan merak insanların 
giderek daha uzun yolculuklara çık-
masına, ciltler dolusu seyahatnameler 

yazmasına ve sayısız miktarda harita 
çizilmesine yol açmıştır”. (Şirin, 2013, 
38)
Seyahatname, gezi notları ve bu 
gezilerle ilgili hatıralar anlamına 
geldiğinden yolculuk yapılan ülkeye 
ait gözlemler taşıdığı için çok önemli 
ve değerlidir. Bazı seyahatnameler, 
bir yandan da tarihî belge özelliği 
taşır, şehir tarihi yazımında önemli 
malzeme ve veriler sunarken, diğer 
yandan resmi kayıtlardan uzak, gün-
lük hayata dair içerdikleri bilgilerle 

birinci el kaynak olmaları bakımın-
dan da önemi haizdirler. Ayrıca tarih 
ve kültür araştırmaları açısından 
ülkeleri, bölgeleri, insanları kapsayan 
malzeme kaynağı olan seyahatname-
ler geçmişten geleceğe kültür aktarı-
mının en temel araçlarıdır. Nitekim, 
seyahat ne amaçla yapılırsa yapılsın 
sonunda seyyahlar, ülkelerine dönüp 
kendi toplumlarına başka ufuklar 
açan insanlardır. Seyyahın duyduğu, 
gözlemlediği veya aktardığı hadiseler; 
kabul görmüş bilgi ve anlayışlar şek-
linde gerçeklere yaslanabildiği gibi 
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kimi zaman hayal gücünün malzeme-
si mahiyetinde de olabilmektedir. 

Bilgi-belge olarak seyahatna-
meler, şehirlere seyahat ve 
Bursa
Seyahat yazılarından yararlanma 
konusu, modernite sürecinde hem 
şehrin geçmişinden haberdar olmak 
isteyen okuyucuların, hem de tarih 
biliminin çeşitli dallarında çalışan 
araştırmacıların ilgi alanına girmiş; 
tarih, coğrafya sosyo-kültürel araştır-
malarda ve önyargılı ya da oryantalist 
bakış açılarının ortaya çıkarılması 
ve farkındalık açısından seyahat-
namelere başvurmak büyük önem 
kazanmıştır. 
Nitekim, insanlığın ortaya çıktığı ilk 
bölgelerden biri olan Anadolu ve 
Ortadoğu toprakları üzerinde yüz-
yıllar boyunca çeşitli medeniyetler 
kurulmuş, özellikle de Anadolu tarih 
boyunca seyyahların uğrağı olmuştur. 
Bunların bir kısmı gezip gördükleri, 
duyup işittikleri yerleri anlatmış, bir 
kısmı da bunları yazıya dökerek ciddi 
bir seyahatname literatürü oluştur-
muşlardır.3

XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı im-
paratorluğu İtalyan, Arap, Fransız, 

3 Bülent Ağaoğlu, Türkiye 
Seyahatnameler Kaynakçası, İstanbul, 
Nisan 1981, 91 sf. (Alfabetik)

İngiliz, Rus hatta Latin Amerikalı gibi 
çeşitli gezginlerin ilgi alanına girmiş, 
bu yazarlar imparatorluğu ticaret, 
askerlik, siyaset gibi çeşitli amaçlarla 
incelemişler, aynı zamanda yaşama 

kültürü, insan ilişkileri gibi konular-
daki gözlemlerini de yazmışlardır. 
Gezginlerin yanında Batılı gravür 
sanatçılarını da çeken bir toplum olan 
Osmanlı hayatı, onların yarı gerçek, 
yarı hayal çizimlerle yaptıkları çarşı, 
pazar, camii, han, hamam tasvirleriyle 
bugüne taşınmıştır. 
Bu bağlamda en çok İstanbul’u anla-
tan seyahatnameler ağırlıkta olduğu 
gibi imparatorluğun diğer şehirlerine 
dair de pek çok seyahatname vardır 
ve bunların arasında Bursa’nın da 
önemli bir yer tuttuğunu söylemek 
mümkündür. 

İngiliz Mary Adelaide Walker 
(M. A. W / M. W. / M. AD. W) 
ve Brousse Album Hıstorıque  
/ Bursa Tarih Albümü4

Seyyah, yazar ve ressam kimliklerini 
birlikte taşıyan ve hayatının önemli 
bir bölümünü İstanbul’da geçiren 
İngiliz Mary Adelaide Walker (1820-
1905), İstanbul’a 1850’den beri bir 
kilisede görev yapan İngiliz papazın 
kız kardeşi olarak 1856 Kırım Savaşı 
yıllarında gelmiştir. Ölümünden bir 

4 Bu konu, 24-26 Nisan 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen Elginkan Vakfı 4. Ulus-
lararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı 
“Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı” 
konulu etkinlikte geniş bir şekilde ele 
alınmıştır.
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yıl öncesine, yani 1904’e kadar kırk 
yıl boyunca, başta İstanbul olmak 
üzere çeşitli aralıklarla, Anadolu ve 
Balkan toprakları ağırlıklı olmak 
üzere geniş Osmanlı coğrafyasında 
yaşamıştır.
Mary Adelaide Curtis, dokuz çocuklu 
bir ailenin en büyük çocuğu ola-
rak 1820’de Londra’da doğmuştur. 
1862’de Robert Walker’la evlendikten 
sonra “Walker” soyadını kullanmaya 
başlamıştır. Gençliğinde, özellikle 
portre ve manzara resimlerine ilgi 
duymuş, yeteneğinin yanında, Paris’te 
sanat eğitimi de almış ve bu alanda 
uzmanlaşmıştır.
Erkek kardeşi Papaz Charles George 
Curtis, 1856’da İstanbul’a misyo-
ner-vaizlikle görevlendirildiğinde; 
onun yanına gelmek üzere Osmanlı 
topraklarına ilgi duyan, Viktorya 
döneminin kadın seyyah grubunu 
içinde İstanbul, Anadolu, Balkan 
ülkeleri ve Ege Adaları’na yaptığı 
seyahatleri anlatan eserlerin sahibi, 
bu seyahatlerdeki gözlem ve izle-
nimlerini; Through Macedonia to the 
Albanian Lakes (1864), Eastern Life 
and Scenery, With Excursions in Asia 
Minor, Mytilene, Crete, and Roumania 
(London, 1886) ve Untrodden Paths 
in Roumania (London, 1888), Old 
Tracks and New Landmarks: Wayside 
Sketches in Crete, Macedonia, Mitylene 

(London, 1897)5 gibi eserlerinde an-
latmış, farklı zamanlarda gerçekleşen 
bu seyahatlerde resimlerini de kendi-
sinin çizdiği kitaplar hazırlamıştır.
Mary Adelaide Walker’ın bugünkü 
Türkiye’nin Trakya toprakları, İstan-

5 Mary A[delaide]. Walker, Old Tracks and 
New Landmarks: Wayside Sketches in 
Crete, Macedonia, Mitylene, etc; Richard 
Bentley, London, 1897. xv, 365 s, metin 
dışında 25 levha, 23 x 15 cm, bez cildin-
de. (Bu seyahatnâme; yazarın 1857, 1866, 
1872, 1886 ve 1896 yıllarına ait seyahat 
notlarına yer verir. İstanbul (Haydarpaşa, 
Kadıköy, Kızıltoprak, Moda, Merdivenköy, 
Fenerbahçe, Bostancı, Tuzla) Marmara 
Bölgesi (Gebze, Eskihisar, Hereke, İzmit 
Körfezi, İzmit, Sapanca, Mudanya, Bursa) 
ile  Eskişehir ve Ankara’da gerçekleşen se-
yahatler kitapta önemli yer tutar. Kitabın 
Türkiye’ye ayrılan sayfaları Haïdar Pasha 
in 1857, On the Road to Ismidt, 1880, Is-
midt, From Ismidt to Angora, The Plains 
of Angora, Angora, History of Ancyra, 
Summer Days in Chalcedon, 1865, Under 
the Oaks of Merdivenkeuy, Broussa in 
1866, The Kebab Shop, Broussa in 1886 ve 
Broussa in 1896 başlıklarının altında top-
lanmaktadır.)
* Özellikle bu eserdeki Türkiye sınırları 
içinde yer alan şehir ve beldeleri içeren 
bölümlerin çeviri işlemleri sürmekte olup, 
ayrı bir çalışmanın konusunu oluşturacak-
tır. (N.K.)

bul, Bursa ve Bitinya (Bolu) yöresinde 
yaptığı gezileri anlatan seyahatname-
ler dışında; Temple Bar, Good Word, 
London Society ve The Morning Post 
gibi İngiliz gazetelerinde yazıları yer 
aldığı gibi bunların bir kısmının Fran-
sızca çevirileri de yayınlanmıştır.
Maria Adelaide Walker, İstanbul’da 
Constantinople During The Crımean 
War adlı eseriyle tanınan Lady Hor-
nby (Emelia Bithynia Maceroni) ile 
tanışmış, arkadaş olmuş ve onun bu 
çok ses getiren kitabının resimlerini 
yapmıştır.6

6 Hornby, Emilia Bithynia. Constantinop-
le During the Crimean War, London, R. 
Bentley, 1863. Later half calf, spine gilt. 
With chromo-lithograph frontispiece and 
4 chromolithographed plates after Mary 
Walker. XVI, 500 pp.
Lady Amelia Hornby  (1824 - 1866)
Lady Amelia Bithynia Hornby, 1855 
yılında Kırım Savaşı sırasında görevli 
olarak Türkiye’ye gönderilen Sir Ed-
mund Grimani Hornby’nin eşidir. Sir’in 
görevi Türkiye’ye verilen ödünç paranın 
Osmanlı ordusunun gereksinimlerine 
harcanması ile ilgili olarak gözlem ve 
denetimde bulunmaktır. Lady Hornby 
İngiltere’ye yazdığı mektupları, Constan-
tinople During The Crimean War (Kırım 
Savaşı Sırasında İstanbul) adı ile yayın-
lanmıştır.
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Nitekim, Osmanlı ülkesini ilk ziyaret 
eden kadın seyyah 1717-1718 yılları 
arasında Edirne ve İstanbul’da yaşa-
yan İngiliz elçisi Lord Montagu’nun 
eşi Layd Montagu olup, daha sonra 
Julia Pardoe (1806-1862)7, Layd Mon-
tagu’nun seyahatinden 118 yıl sonra 
babası Thomas Pardoe’yla birlikte 
1835 tarihinde bir İngiliz gemisiyle 
Türkiye’ye gelmiştir. Ondan da 14 yaş 
küçük olan Mary Adelaide Walker ise 
Pardoe’dan 20 yıl sonra, Kırım Savaşı 
yıllarında (1856) Osmanlı toprak-

7 Pardoe, Julia, Sultanlar Şehri İstanbul, 
(Terc. Banu Büyükkal), İş bankası Kültür 
Yayınları. İstanbul, 2010

larında olmuş ve hayatının sonuna 
kadar bu coğrafyanın muhtelif yerle-
rinde yaşamıştır. 
Mary A. Walker, İstanbul’a geldikten 
kısa bir süre sonra Mustafa Reşit 
Paşa’nın ikinci eşi olan Adile 
Hanım’ın portresini çalıştığı gibi 
Tanzimat’ın mimarı bu büyük vezirin 
döneminde bir proje çerçevesinde 
Londra ve Paris’teki Osmanlı büyü-
kelçileriyle iki kez görüşmüş, diğer 
bir proje olarak Sultan Abdülmecid’in 
kızı ve aynı zamanda Mustafa Reşit 
Paşa’nın gelini olan Fatma Sultan’ın 
portresini yapmak için Baltalima-
nı’ndaki saraya gelmiş ve Sultan’ın 

portresini tamamlamıştır. Ancak bu 
tablolar günümüzde mevcut değildir 
ve akıbeti de bilinmemektedir.
1870’te Darülmuallimat’ta, kız öğren-
ciler için resim hocalığı mesleğini icra 
etmiş, daha sonra İstanbul’da açılan 
İngiliz Mekanik Enstitüsü’nde teknik 
resim dersleri vermiş olan Walker, 
İngiliz büyükelçisinin eşi ve başka 
zengin hanımlara özel resim dersleri 
de vermiştir.
Hayatının farklı dönemlerinde, 85 
yıllık ömrünün üç ayrı on yılını yani 
30 yılı aşkın bir zamanı İstanbul’da 
ve Osmanlı toprakları içinde geçiren 
Walker, İngiltere’deyken ağır bir 
şekilde hastalanmış ve 1905’te Lond-
ra’da vefat etmiştir.8

1860 yılında papazlık görevini 
sürdürmek üzere Selanik’e giden er-
kek kardeşine refakat eden ve orada 
kaldıkları süre içinde Kuzey Yunanis-
tan bölgesinde uzun bir gezi gerçek-
leştiren Mary A. Walker, böylelikle 
İstanbul’dan Çanakkale yoluyla Kava-
la’ya oradan da Filibe’ye kadar olan 
yerleri ziyaret etmiş, ardından Ayno-

8 Zeynep İnankur, Reina Lewis, Mary Ro-
berts eds., The Poetics and Politics of Pla-
ce: Ottoman Istanbul and British Orient-
lism, (Seattle: University of Washington 
Press, 2011) 199-206. (Çev.: N.K.)
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roz Yarımadası’nın çevresini gemiyle 
dolaşarak Selanik’e varmıştır. Oradan 
Pella, Edessa, Manastır, Ohri, Kastor-
ya ve Florina’yı ziyaret eden Walker, 
bütün bu coğrafyaya dair gözlem 
ve izlenimlerini, çizimler eşliğinde 
kaleme döktüğü gibi, bugünkü Tür-
kiye’nin Trakya topraklarında ve Bi-
tinya (Bolu) yöresinde yaptığı geziler 
hakkında ve ayrıca Osmanlı İmpara-
torluğu’nda yaşayan Bulgar, Arnavut 
vs. halkların gelenekleriyle ilgili de 
birçok kitap yazmıştır.9

Bursa’ya dair yazdıkları 1866, 1886 
ve 1896 yıllarına yoğunlaşan ve bu 
süreçleri anlatan Walker’ın bu izle-
nimlerinin tamamı Türkçeye aktarıl-
madığı için; ilk 20 yıl ve sonrasındaki 
10 yıl yani toplamda 30 yıla yayılan 
Bursa görünümlerini karşılaştırmak 
için bu çeviri işlemlerinin tamamlan-
ması gerekmektedir ve bu da ayrı bir 

9 Walker,  Mrs Mary Adelaide, Eastern Life 
and Scenery, with Excursions in Asia Mi-
nor, Mitylene, Crete and Roumania (2 vols) 
Chapman and Hall London, 1886. 2034 e. 
19, 20.
Walker,  Mrs Mary Adelaide, Through 
Macedonia to the Albanian Lakes 274 pp. 
Chapman & Hall 1864.
Walker, Mrs Mary Adelaide, Untrodden 
Paths in Roumania 355 pp. Chapman and 
Hall Limited 1888.

çalışmanın konusu olacaktır.
Böylece, sık sık uzun seyahatler 
yaparak ve gezdiği yerlerin bir kısmı-
nı zaman içinde tekrar ziyaret edip, 
meydana gelen değişimleri yazı ve 
resimle birlikte anlatarak, okuyucuya 
adeta bir zaman makinesinden geçi-
yor hissini yaşatan bir gezgin kalem 
olarak niteleyebileceğimiz Mary A. 
Walker’ın, 1870 senesinde, İstan-
bul’da İngilizce ve Fransızca olarak 
basılan “Brousse Album Hıstorıque” 
adlı resimli eseri, ismi ve imzasını 
açık bir şekilde değil de rumuz (M.W) 
olarak kullandığı için öncelikle ano-
nim bir sanatçıya ait şeklinde yayın-

lanmış, ancak albümde yer alan taş 
baskı gravürlere dayanan çizimlerin 
tümü M. A. Walker imzasını taşıdığın-
dan yazılı metinlerin de ona ait oldu-
ğu belirlenmiştir. 
Mary A. Walker’ın üzerinde 
duracağımız bu eseri “Bursa Tarih 
Albümü” adıyla 2013’de Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından Türk-
çe yayınlanmıştır. Eserde; 19. yüzyıl 
başları Bursa’sının konumu, önemli 
yapı ve anıtlarının çizgi ve desenler-
le verilmiş olmasına karşılık, insan 
figürlerinin kullanılmaması oldukça 
dikkat çekicidir. Çizimlerde, 19. yüzyıl 
Bursa’sından kesitler sergilenmiştir. 
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Gravür tarzı özellikler taşıyan bu 
resimleme türü 17. yüzyıldan beri uy-
gulanan bir tekniktir ve eski Bursa’ya 
ait olan bu çizim ve görseller sadece 
bir seyahatname bilgisi olarak değil, 
sanat tarihi, mimarî ve arkeoloji gibi 
başka disiplinlere de kaynaklık edebi-
lecek özelliklere sahiptir. 
“Bursa Tarih Albümü” / “Brousse 
Album Hıstorıque” adlı eserin görsel-
leri eşliğinde Mary A. Walker’ın Bursa 
seyahatine dair gözlem ve izlenimle-
rinin mahiyeti, 19. yüzyılda uzun bir 
süre Osmanlı coğrafyasında yaşamış 
yabancı bir kadın gezginin Bursa 
özelinde geçmişe yolculuk ettiren, 
sadece yazılarında hislendirip hayal 
ettirdikleriyle değil, aynı zamanda 
anlattıklarını her adımda destekleyen 
kendi çizim ve desenleriyle zengin-
leştirilmiş seyahatnamenin kapsamı 
Bursa’ya dairdir.
Mary Adelaide Walker’ın Bursa’sı
Şehirler medeniyetlerin özü, özeti; 
medeniyetler ise insanca yaşama 
çabalarının bir ürünü olduğu gibi, 

bunların somut göstergeleri de belirli 
bir coğrafyayı paylaşan insanların ha-
yat tarzlarının ve üretimlerinin top-
lamı yani yerelden evrensele uzanan 
bir yolculuğun adı olan şehirlerdir. 
Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa’nın 
ifadesiyle, “Osmanlı’nın dibacesi” olan 
Bursa, İmparatorluğa 130 yıl boyunca 
başkent olarak hizmet vermiş, İstan-
bul’un fethinden sonra gölgede kal-
mış olsa da gönül hafızasındaki yerini 
daima korumuştur. Nitekim Bursa, 
Tanpınar’ın ifadesiyle; “uğradığı deği-
şiklikler, felaketler ve ihmaller, kaydet-
tiği ileri ve mesut merhaleler ne olursa 
olsun o, hep kuruluş çağının havasını 
saklamıştır…” (Tanpınar, 2017, 142) 

 Osmanlı’nın şehir tasavvurunun ilk 
yansıması olan Bursa’nın medeniyet 
merkezi olma özelliğini nasıl kazan-
dığını anlayabilmemiz için şehrin 
kuruluşundan bugünlere uzanan inşa, 
imar ve ihya süreci hakkında bilgileri 
bugüne taşıyan bir perspektife ihtiyaç 
vardır. “Cennetten bir köşe” tabirini 
her dönemde hak eden Bursa ve 
çevresi, çok eski çağlardan beri yerle-
şimlere sahne olmuştur. İstanbul’un 
fethine kadar sadece bir “Osmanlı 
Başkenti” olarak kalmayan Bursa’nın, 
büyük bir şehir niteliği kazanması ve 
sürekli yenilenen ve genişleyen bir 
şehir olması noktasında, sur dışına 
taşan yapılaşması önemlidir. (Yenal, 
2014, 62)
Bursa seyahati albümünde, geniş bir 

19. yüzyıl Bursa panoramasının res-
mini veren Walker; şehrin milattan 
200 yıl kadar öncesine uzanan tarihi-
ne yer vermiş, antik Prusa kentinden 
çok az eser kaldığını ifade etmiştir. 
Şehrin imarı ve mimarisinde önemli 
varlıklara, yapılara ve eserlere sözü 
getiren Walker, I. bölümden itibaren 
çizimlerini de kendisinin yaptığı 
görseller eşliğinde anlatımlarını 
sürdürmüştür. Böylece, bir kadın 
seyyahın gözünden Osmanlı-Türk 
tarihi, kültürü ve varlıklarını Bursa 
özelinde somutlaştırarak, Bursa 
coğrafyası ve topoğrafyasının 
içine girmiş,  hayata katılıp yaptığı 
gözlemler, çizgi ve anlatımlarla pek 
çok kültürel malzemeyi bugüne taşı-
mıştır.  
Toplam XXIV (24) adet olarak dü-
zenlenmiş olan başlıkların akışı ve 
içeriği desen ve çizimler hâlindeki 
görseller eşliğinde desteklenerek 
verilen gözlem ve izlenimler, oryan-
talist bir bakışın sonucu ve ürünü 
olmakla birlikte, Mary Adelaide 
Walker, Bursa’nın coğrafî konumu 
ile tarihî ve sosyo-kültürel hayatını 
kendi algısı doğrultusunda anlatır-
ken gördüklerini resimleyerek kalıcı 
kılmış, böylelikle hem yol gösterici 
bir harita ortaya koymuş, hem de 19. 
yüzyıl Bursa’sını günümüz Bursa ile 
kıyaslama imkânı sunmuştur. 
Nitekim, İslam medeniyetinin este-
tik kaygılarının ince ince işlenerek 
ihya edildiği ilk Osmanlı şehri olarak 
Bursa; Osman Gazi’nin 1316 yılında 
zaptına karar verdiği ancak ömrü 
yetmediği için oğlu Orhan Gazi ta-
rafından on yıllık bir muhasaranın 
ardından 1326’da alınmış ve bu tarih-
ten itibaren her devirde sabit kalan 
bir kutup yıldızı olmuştur. Osmanlı 
devletinin kuruluşuyla birlikte silin-
mez bir şahsiyet kazanmaya başlayan 
Bursa, zaman içinde türlü talihsiz-
likler, depremler, yangın ve yıkımlar 
yaşamış ve bu felaketler, tarihî yapı-
lar, eserler ve sosyal doku için telafisi 
imkânsız etkiler bırakmıştır. Bu bağ-
lamda İngiliz yazar, ressam ve gezgin 
Mary Adealide Walker’ın eseri olan 
Bursa Tarih Albümü, 19. yüzyıl Bursa 
ve civarının somut göstergelerini 
içermesi ve dönemin valisi Ahmet 
Vefik Paşa’nın idarî, kültürel ve imar 
faaliyetlerine vurgu yapması bakı-
mından son derece önemlidir. 
Walker’ın Bursa anlatımında, şehrin 
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topoğrafyası kadar Orhan Gazi Türbe-
si, Osman Gazi Türbesi, Sultan Murad 
Türbesi, Ulu Camii, Emir Sultan, Yeşil 
Camii ve Türbesi, Hüdavendigar 
Camii, Hanlar, Çarşılar, Kaplıcalar, 
Hastane, Hamamlar, Köprüler, Oteller 
başta olmak üzere büyüklü küçüklü 
pek çok mekansal olgulara yer veril-
miştir
Walker, bu yolculuğu ayrıntılı dikkat-
lerle hem edebî, hem görsel-teknik, 
hem de meraklı bir üslupla anlatmış, 
geniş Osmanlı coğrafyasını (İstanbul, 
Anadolu, Balkanlar…) konu alan eser-
leri arasında, Bursa özelinde yaşadığı 
olağanüstü tecrübeyi, çizim ve de-
senlerle zenginleştirdiği bu eseriyle 
paylaşmıştır.

Seçilmiş Kaynakça
Ağaoğlu, Bülent (1981) Türkiye Se-
yahatnameler Kaynakçası, İstanbul, 
Nisan,  91 sf. (Alfabetik)
https://anatoliajournal.com/atad/
depo/bilgibankasi/bulent_062.pdf
Duvarcı, Ayşe (2015) “Bursa Tarihin-
den Bir Kesit Julia Pardoe Seyahatna-
mesindeki Bursa Kültürü”, 
Mudanya Mütarekesi’nden Günümü-
ze Uluslararası Bursa Sempozyumu 
Bildirileri Kitabı, Atatürk Araştırma 
Merkezi, Ankara, s. 585-603

Gökyay, Orhan Şaik (1973) “Gezi Özel 
Sayısı”, Türk Dili, S. 258, 1 Mart, 460 s.
İnankur,  Zeynep-Reina Lewis-Mary 
Roberts eds., (2011)  The Poetics and 
Politics of Place: Ottoman Istanbul 
and British Orientlism, (Seattle: Uni-
versity of Washington Press) s. 199
Karaca, Nesrin (2019) Geçmişten 
Günümüze Seyahat Edebiyatı, “İngiliz 
Yazar ve Ressam Mary 
Adelaide Walker’ın (1820-1905) Bur-
sa Albümü Seyahatnamesi”, Elginkan 
Vakfı, Kitabevi, İstanbul, s. 451-478
Maden, Sedat (2008) “Türk Edebiya-
tında Seyahatnameler ve Gezi Yazıla-
rı”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Ensti-
tüsü D. S. 37, s. 147-158,  Erzurum 
(1994) Osmanlı Devleti ve Medeniyeti 
Tarihi, (Ed.: Ekmelettin İhsanoğlu), 
Ircica Yayını, İstanbul,
Pardoe, Julia (2010) Sultanlar Şehri 
İstanbul, (Çev. Banu Büyükkal), İş 
Bankası Kültür Yayınları. İstanbul
Şirin, İbrahim (2013) “Seyahatna-
melerin Sosyal Bilimlerde Kullanım 
Değeri”, Türk Yurdu/Yabancı 
Seyahatnamelerde Türkiye Özel Sayı-
sı (310), Türk Ocakları Yayını, Ankara
Tanpınar, Ahmet Hamdi (2017),  Beş 
Şehir, Dergâh Yayınları, İstanbul
T.D.K., Türkçe Sözlük, (1988) Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, C. 2, Ankara
Walker, Mrs Mary Adelaide, (1886) 
Eastern Life and Scenery, with Excur-
sions in Asia Minor, Mitylene, Crete 
and Roumania (2 vols) 2034 e.19, 20, 
Chapman and Hall
Walker, Mrs Mary Adelaide, (1888) 
Untrodden Paths in Roumania, 355 
pp. Chapman and Hall Limited
Walker, Mrs Mary Adelaide, (1897)  
Old Tracks and New Landmarks: Way-
side Sketches in Crete, 

Macedonia, Mitylene etc. 365 pp. Ric-
hard Bentley 
Walker, Mrs Mary Adelaide, (1864) 
Through Macedonia to the Albanian 
Lakes 274 pp. Chapman & Hall 
Walker, Mary Adelaide (2013) Bursa 
Tarih Albümü / Brousse Album His-
torique  (Türkçe) Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Ek Yazar:  Elbas, Aziz 
- Yurteser, Serap, Tuba - Dönmez, 
Aysun; Ek Kurum Yazarı; Bursa (Tür-
kiye)-Tarih-Resimli çalışmalar, çeşitli 
sayfalandırma: resim; 18 cm, Bursa,  
ISBN: 9786055382452
Yenal, Engin (2014), Osmanlı (Baş) 
Kenti Bursa, BBB-Bursa Araştırmaları 
Merkezi, Bursa Kültür A.Ş. Yayınları
http://eng.travelogues.gr/item.php?-
view=60090



92 Bursa Günlüğü

 Nevzat Çalıkuşu

Bursa’da kitabevleri her zaman 
edebiyat ve sanat sohbet-
lerinin yapıldığı mekânlar 
arasında başta gelir. Hele de 

kitabevini eli kalem tutan biri açmışsa 
ya da yönetiyorsa orada yazar-çizer 
taifesi âdeta karargâh kurar. Sohbetler 
genelde çayla şenlenir, ortama göre 
ikramlar veya konukların üleşmek 
üzere getirdikleri içtenlikle paylaşılır.
Bursa’nın en eski kitapçısı Ali Haydar 
Bey’dir. Onun kurduğu kitabevi, 19. 
yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın 
son çeyreğine kadar bir asır hizmet 
vermiştir. Gazeteci Murad Emri de 
yaşadığı dönemde kentin aydınlarının 
kitap ihtiyaçlarına cevap vermeye 
çalışmıştır. Burada Feraizcizâde 
Mehmed Şakir Bey’i de Bursa’daki ilk 
özel matbaayı kurup dergi ve kitap 
basması dolayısıyla hassaten anmak 
gerekir. Bursa kültür hayatı, saydığım 
kişilikleri takip eden onlarca aydının 
gayretiyle gelişerek bugüne gelmiştir.
Eski kitapçılardan Zeki Mumcu, Prof. 
Dr. Ahmet Mumcu’nun babası ve genç 
bir gazeteciyken vefat eden gazeteci 
Hande Mumcu’nun dedesidir. Ünlü 
dekoratör Hüseyin Mumcu da aynı 
ailedendir sanırım. Zeki Mumcu döne-
min aydınlarına hitabeden bir kitapçı 
olarak 1934-1957 yılları arasında 
İstanbul ve Ankara’dan en yeni ya-
yınları getirtip “Ankara Kitabevi”nde, 
müşterisine sunan bir kitapçıdır. Keza 
İbrahim Kutluk da bir dönem Bur-

sa’da kitapçılık yaparken aynı şekilde 
hizmet vermiştir. Yazar Haluk Şahin’in 
-muhtemelen asker emeklisi- babası 
da Yeşil-Setbaşı güzergâhında bir 
dönem “Aydınlar Kitabevi”ni işletir. 
İhsan Şekercioğlu ilk olarak Akın Ki-
tabevi adıyla açtığı kitabevini bilâhare 
Şekercioğlu Kitabevi olarak devam 
ettirir. Ciltçi Cavit Çemrek bir dönem 
(1960-1990) Ulu Camii çevresinde, 
eski sahaflar çarşısı döneminden ge-
len kitapçılığı yaşatmaya çalışır. Emir-
han ve Gürün kitabevleri de bu çevre-
deki kitapçılığa ivme kazandırır. Daha 
çok dinî eserler alanındaki neşriyat 
ve bu neşriyatı takip edenlerin mekâ-
nıdır bu kitabevleri. Daha çok ilâhiyat 
ile edebiyat hocalarının ve talebeleri-
nin uğrak yeri olan bu kitabevlerine 
zamanla İlâhiyat, Gaye, Uludağ vb. 

kitabevleri de eklenir.
Yazar-kitapçı profillerinin Bursa’daki 
son temsilcilerini ise şöylece toparla-
yabiliriz: Bu satırların yazarı Nevzat 
Çalıkuşu’nun kitapçılığı yarım yüzyılı 
aşmıştır. Çalıkuşu, kitapçılığını tefer-
ruatlı bir şekilde Uğur Ozan Özen’e 
anlatmıştır.1 Yine bir yazar olan Vural 
Okur “Bilge Kitabevi”ni önce sahaf 
sonra yeni kitap da satan bir kitabevi 
olarak yıllarca çalıştırmıştır. Yazar 
Yılmaz Akkılıç “Adım Kitabevi”ni, 
yazar Mücahit Koca “Sur Kitabevi”ni, 
şair Yasin Doğru, şair İbrahim Ünal 
Taşkın, şair Ahmet Metin Şahin deği-
şik zaman dilimlerinde kitabevi açıp 
bir süre işletmişlerdir. Dergilerde 
yayımlanmış yazıları olan Mecit Bilgin 
“Asa Kitabevi”ni, çevirmen Ergin Altay 

Bursa’da edebiyat mekânları: 
“Sanat Kitabevi” ve diğerleri

Alışverişin yanı sıra -kapanana kadar- her gün bir edebiyat mekânı olarak haya-
tiyetini sürdüren Sanat Kitabevi’mde sanatkâr arkadaşlarla edebiyat, hayat ve 
sanat sohbetleri ile geçen günlerimiz ömre bedeldi. 

Nevzat Çalıkuşu, Yeşil'de Sanat Kitabevi önünde
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“Akademi-Haşet Kitabevi”ni kurmuş 
ve işletmişlerdir. Bilgin’in “Asa Kitabe-
vi” aynı zamanda Bursa yayıncılığının 
önemli bir markası haline gelmiştir. 
Bursa’da bir başka yazar-yayımcı 
da Fehmi Enginalp’tir. Kurduğu “Alp 
Yayınları” ile edebî birçok eserin or-
taya çıkmasına katkıda bulunmuştur. 
Ayrıca “Çini Kitap” adlı iki ayda bir 
çıkan kitap dergisini de istikrarlı bir 
biçimde yayınlamıştır. Yayıncı-kitapçı 
Mehmet Kuzidadaş’ın “Gaye Kitabe-
vi”ni de edebiyatçılara kucak açan bir 
mekân olarak anmak gerekir. Bütün 
bu kitabevleri tabii olarak az veya çok 
edebiyatın konuşulduğu mekânlar 
olmuşlardır.
Askerlik dönüşü 1980 Mart’ında 
Bursa Selimzâde Mahallesi’nde Tuğ 
Kitabevi’ni açtım. Oğlum Tuğtekin’in 
kısaltılmış hâliydi kitabevimin adı. 
Kısa zamanda edebiyatçı, yazar, çeşitli 
okullarda öğretmen, üniversitede 
öğretim görevlisi müdavimleri oluştu 
kitabevimin. O günlerde ülkede ve 
kentimizde bir kaos ortamı sürüyor-
du. Sağımızdaki, solumuzdaki esnafı 
veya komşuyu bileyim, diye mahal-
lemde açmıştım kitabevimi. Aynı yılın 
Eylül’ünde, artık şartların müsait 
olduğuna kanaat getirenler tarafından 
“12 Eylül Darbesi” gerçekleştirildi. 
Darbeden sonra bütün kitabevleri 
gözden geçirildi, bir de yasaklı kitap-
lar listesi yayımlandı. Bu arada benim 
“Tuğ Kitabevi”; adı “Sanat Kitabevi”ne 
evrilerek, daha çok edebiyat-sanat 
ve turizm ağırlıklı kitaplarla yoluna 
devam etti.
Dükkânımda kitap-kırtasiyenin yanı 
sıra bir yakınımdan temin ettiğim un-
ları da satıyordum. Bu duruma uygun 
bir de söylem geliştirmiştim: “Kitap 
ve ekmek. İkisi de kutsal. Hangisini 
isterseniz.” Medar-ı maişet motoru-
nun çalışması lazımdı. Sağ olsun aydın 
dostlarım beni ziyaretlerinde, dükkâ-
nımdan alışverişlerini esirgemiyorlar-
dı. Bir keresinde Mustafa Kara Hocam, 
paket unları yerleştirdiğim koli nay-
lonlarından birkaç kilo aldı kitaplarını 
kaplamak için. “Kitaplarını okuduğu 
yetmiyor, üstelik hepsini de kaplıyor, 
bu ne incelik, ne yaman değerbilirlik.” 
diye düşündüm o gün Kara Hoca’nın 
ardından. Kim bilir belki de bana 
destek olmak için yapmıştı o alışve-
rişi. Eski öğretim görevlisi, fotoğraf 
sanatçısı, grafiker Mazlum Ümit’in de 
kitapçı Mecit Bilgin’in de birer çuval 
un aldığını hatırlıyorum o günlerden.

Kitabevime -şu an ikisi de rahmet-i 
rahmana kavuşmuş olan- şair Mustafa 
Okur’la şair İbrahim Ünal Taşkın da 
gelirdi. Yapışık ikizler gibi beraber 
dolaşırlardı bu iki arkadaş. Bir üçüncü 
dostları da Gürbüz Ağabey’di. Bir gün 
İbrahim Ünal Taşkın’a kitabevimin 
ilk yayınlarından “İklimler Değişir” 
adlı şiir kitabımı imzalayıp takdim 
ettiğimde, kesinlikle ederini ödemek 
istedi. Israrıma rağmen “Ben bunu ne 
zahmetle çıkardığını biliyorum ve seni 
takdir ediyorum.” demişti. İşte önce 
insan, sonra sanatkâr olmak buydu. 
İkisi de son derece temiz bir inanç 
sahibi olan Mustafa Okur ve İbrahim 
Ünal Taşkın’ı bir daha rahmetle, sev-
giyle anıyorum.
Askerlik öncesi birlikte kitapçılık yap-

tığım öğretmen Hüseyin Kurt (O da 
rahmetli oldu.), bir gün aynı okulda 
öğretmenlik yapan Beşir Ayvazoğlu’y-
la geldi Sanat Kitabevi’ne. Ayvazoğ-
lu’nu daha Bursa Eğitim Enstitisü’nde 
okurken gıyabında tanıyordum ama 
yüz yüze gelmemiştik. Benim çıkar-
dığım “Yeni Nilüfer” dergisi ile Ensti-
tü’nün Hilmi Serim idaresinde yayım-
ladığı “Alkım” dergisi Alacamescit’teki 
Özen Matbaası’nda basılıyorlardı. 
Bursa Eğitim Enstitüsü’nün yazar 
müdürü Yusuf Ziya Beyzadeoğlu’yla 
Hisar dergisi yazarları olmak hasebiy-
le daha önceden tanışıyorduk. Ayrıca 
daha önceki yıllarda Enstitü öğren-
cilerinin çıkardığı “Bursa’da Zaman” 
dergisinden Özkan Yalçın’ı, Alaattin 
Korkmaz’ı, Oyhan Hasan Bıldırki’yi 
biliyordum. “Alkım”da ürünleri ya-

1980'de Selimzade Mahallesi'nde açılan Tuğ-Sanat Kitabevi önünde,  
Nevzat Çalıkuşu-İhsan Sezal-Veysel Bozkurt

Beşir Ayvazoğlu ve Nevzat Çalıkuşu, 1985 yılında Sanat Kitabevi'nde
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yımlanan Enstitü öğrencilerinden 
Beşir Ayvazoğlu’nu, Özgen Keskin’i, 
Ali Akmanlar’ı vd. takip ediyordum. 
Sonra Ayvazoğlu ve Akmanlar’la An-
kara’da yayımlanan Hisar dergisine 
de yazıyorduk. Kısacası Ayvazoğlu ile 
Bursa’dan İstanbul’a gidene kadar 
birçok zamanı paylaştık. Kurucuların-
dan olduğu Yazarlar Birliği’ne ben de 
katıldım. Yazarlar Birliği’nin çıkardığı 
ilk “Yıllık”ın yayın heyetinde bulun-
dum, yıllığın ilk iki sayısına “Yayın 
Hayatı” değerlendirmeleri yazdım. İlk 
eseri “Aşk Estetiği”ni Bursa’da kotaran 
Ayvazoğlu, İstanbul’a yerleştikten 
sonra velûd bir yazar olarak ününü 
pekiştirdi. 
İktisat hocalarından olmakla birlikte 
edebiyatla ilgili olan Mehmet Palamut, 
İbrahim Kanyılmaz, İhsan Sezal ve -o 
zaman talebe olan- Veysel Bozkurt da 
kitabevimi şereflendiren dostlardı. 
Aynı zamanda şair olan İhsan Sezal’ın 
yılan hikâyesine dönen sosyoloji 
doçentliği gerçekleşince getirdiği 
baklava ile yaptığımız kutlamayı da 
hiç unutamam. Bizim arkadaşlarımız 
hak ettiği her şeyi büyük zorlukla elde 
ediyordu o günlerde. Öğretmen ve 
kitapçı Ahmet Bayer’le de tanışıklı-
ğımız ve kitap alışverişimiz o dönem 
başlamıştı. O zaman Osmanlı Bankası 
Pasajı’ndaki kitapçılar çarşısında, 
kitapçılığa başlayan Bayer, daha sonra 
Emir Sultan’a geçti. Kitapçılığa “Fetih 
Kitabevi”nde beraber başladığım Nec-
det Çubuk, yine öğretmen ve kitapçı 
rahmetli Şaban Yazla da o günlerde 
dayanışma içinde olduğum meslektaş-
larım ve ideal arkadaşlarımdı.
Bir gün şair Metin Güven yürüme 
özrüne rağmen büyük bir özveriyle 
gelmişti dükkânıma, onu da unuta-
mam. Ömrünün son yıllarında çı-
kardığı “Onaltıkırkbeş” adlı edebiyat 
dergisine yazılar yazarak sürdü kar-
deşliğimiz. Yine bir gün bir süthane 
arabası ile geldi dükkânıma eski bir 
aile ahbabının evlâdı olan Murat Ay-
dınlılar. Bir tanıştık, pir tanıştık. Gel 
zaman git zaman şiirler yazdı, fotoğ-
raflar çekti, kitaplarını yayımladım. 
Onunla sohbetlerimiz, onu yakın bir 
süre önce kaybedene dek sürdü. Ha-
tırası daima bizimle beraber ve ahiret 
kardeşliğimiz sürüyor diyerek teselli 
buluyorum.
O günlerde Yeşil’de yazar Mücahit 
Koca ve arkadaşlarının açtığı Sur Kita-
bevi’nde birçok edebiyatçı buluşuyor 

ve sohbetleşiyorlardı. Kitabevinde 
bir müddet çalışan şair İbrahim Ünal 
Taşkın daha sonra Emir Sultan’a giden 
güzergâhta Emir Caddesi’nde kendi 
namına kitabevi açmış ve bir süre 
işletmişti. Benim de kendi kitabevim-
den sonra ikinci ayağım Sur Kitabe-
vi’ndeydi. Kaderimde bir gün çocuklu-
ğumdan beri sevdiğim Yeşil semtinde 
kitapçılık yapmak varmış.
Sanat Kitabevi’nin Selimzâde yılların-
da, benimle yolu kesişen ve edebiyatçı 
dostlar arasında yukarıda saydıkla-
rımla beraber İzzet Er, Özgen Keskin, 
Ali Akmanlar, Mücahit Yılmaz, Selâmi 
Üney, Turhan Gürel, Mehmet Kuru, 
Metin Önal Mengüşoğlu, -o zaman 
Uludağ Üniversitesi’nde öğrenci olan- 
Prof. Dr. Veysel Bozkurt,  -o zaman 

lise öğrencisi olan- şair ve yazar Cen-
gizhan Orakçı, o zaman gazeteci -şu 
an fotoğraf sanatçısı olan- Mahmut 
Toprak, yine o zaman gazeteci -şu an 
öğretim üyesi- olan Uğur Dolgun, rah-
metli felsefe hocası ve yazar Mustafa 
Öz, şair Cemal Sayan ve sayamadığım 
birçok isim var.
1985 yılında Selimzâde’deki kitabe-
vimi, Yeşil Mahallesi’nde, Yeşil Tür-
be’nin yakınında, Emir Caddesi’nde 
bir dükkâna taşıdım. Bir süre bu 
dükkânda çalıştıktan sonra, yine aynı 
mahalde yapılan çevre düzenlemesi 
ile ortaya çıkan Belediye dükkânlarına 
geçtim. Burada da yazar-çizer soh-
betleriyle zenginleşen bir kitapçılık 
mesaisi yaptım. Yeşil Mahallesi’nde 
oturan sanatkârların yanı sıra başka 
semtlerden de yazar ve sanatçı ko-
nuklarımız oluyordu. Edebiyatçı Melih 
Elâl semtin insanıydı ve ciddi bir dergi 
okuruydu. Kitabevime gelen tüm 
dergilere aboneydi. Fotoğrafçı Nihat 
Küçük, sanatçı Denizhan Özer, şairler-
den; Ali Bilgiç, Yaşar Faruk İnal, İsmail 
Ali Sarar Bursa’ya geldiklerinde, Selâ-
mi Üney, Bedriye Sönmez, Saffet So-
yöz, Tarık Suberk, Turhan Gürel, Ra-
sim Demirtaş, Bahri Çokkardeş, Güner 
Özoğuz, Ali Akmanlar, Muvaffak İnan, 
Yüksel Akyüz, Şükrü Esen, Ahmet 
Necdet, Nurettin Haykırış, Sabahattin 
Bayram Öz, yazarlar; Ali Aksoy, Ramis 
Dara, Mansur Işıkbol, Mustafa Kemal 
Selçuk, Tiyatro-Opera ve Bale Çalışan-
ları Vakfı (TOBAV)’nın Yeşil’deki loka-
line gelen Bora Özkula, Halil Kumova, 
Emin Gümüşkaya, Cihan Büyükışık, 
Hafize Gün, Adnan Tunalı vd. dostlarla 
kadim arkadaşlığımız ve sohbetleri-

Şair Cengizhan Orakçı ve  
Nevzat Çalıkuşu Sanat Kitabevi'nde

Şair-gazeteci Ali Bilgiç ve Nevzat Çalıkuşu, Sanat Kitabevi'nde
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miz bu mekânda da sürdü.
Burada rahmetli şair arkadaşım Bahri 
Çokkardeş için bir paragraf açmam 
gerekiyor. Bahri benim daha 1975 
yılında “Yeni Nilüfer”i yayımlarken 
tanıdığım ve şiirlerini yayımladığım 
arkadaşımdı. Daha sonra Kayseri 
Muhabere Destek Bölüğü’nde asker 
arkadaşlığı da yaptığım Bahri’nin 
şiir çalışmalarına hep destek verdim. 
Onun ilk şiir kitabını da kitabevimin 
yayınları arasında yayımladım. Zor 
şartlarda yaşamını sürdüren arkadaşı-
mıza ömrünün son yıllarına dek, diğer 
şair arkadaşlarla, dostlarla birlikte 
yardımcı olmaya çalıştık. Şiirinin ol-
gunluk dönemine girdiği bir sırada, ne 
yazık ki kendisini kaybettik. Burada 
sevgili arkadaşım şair Bahri Çokkar-
deş’i bir daha rahmetle anıyorum. Ona 
ait kaydettiğim anılarımı müstakil bir 
yazıda ayrıca sunacağım.
Yeşil’de Sur Kitabevi kapandıktan 
sonra bu semtten ayağını kesmeyen 
şair-yazar ve edebiyat dostları benim 
kitabevime uğrar oldular. İhsan Deniz, 
Mehmet Ocaktan (Bursa’ya gelişlerin-
de), Yasin Doğru, Mustafa Muharrem, 
Mustafa Baki Efe, Mahmut Kanık, 
Mustafa Kara, Hayati Hökelekli, Kadir 
Atlansoy, Emin Ertürk, Ahmet Metin 
Şahin, Ahmet Albayrak vd. Bu arada 
İhsan Deniz’le beraber “İpek Dili” 
dergisini de burada hayata geçirdik. 
Derginin yayımıyla birlikte edindiği-
miz edebiyatçı dostlar arasına Necat 
Çavuş, Kamil Eşfak Berki, Cem Yavuz, 
Seyhan Arslan vd. katıldı.
Yeşil’deki Sanat Kitabevi’min sohbet 

halkasını oluşturan müdavimleri 
arasında edebiyatçıların yanı sıra 
farklı disiplinlerden de dostlarımız 
vardı. Sözgelimi yayıncı Mehmet Ali 
Birand (And yayınlarının sahibi), yine 
yayıncı-kitapçı Cahit Çollak, dağlama 
sanatkârı Hüsnü Züber, Bursalı araş-
tırmacı-yazarlar Yılmaz Akkılıç, Raif 
Kaplanoğlu, Tankut Sözeri, Murat 
Akgün, gazeteci Cihan Borçbakan, 
Niyazi Menteş, Bülent Erdik, antikacı 
komşularım Mehdi Kamruz, Rafet 
Bircan, Savaş Özdoğan, Halil İbrahim, 
ressam Muzaffer Genç, Rafet Öztan, 
Salih Kale, İsmet Kale, sedefkâr Zafer 
Karazeybek, bıçak ustası Kadir Sür, 
rehberler Şerif Yenen, Reşit Ergener, 
Necdet Hakgüden, kütüphaneci Ömer 
Kurmuş, Karagöz ustası Şinasi Çelik-
kol vd.

Kitabevimizin nadirattan sayabile-
ceğimiz ziyaretçileri de olmuştur. 
Bursalı ünlü ressam Şefik Bursalı, 
adının yaşadığı sokağa verilmesi 
töreni için Bursa’ya geldiği günlerde 
bizleri de şereflendirdiler. Ben de ken-
disine ziyaretinin anısına kitaplarımı 
hediye ettim. Yine bir gün, kıdemli 
gazeteci-yazar ağabeyimiz İsmet Boz-
dağ’la sohbetleşme imkânımız oldu 
kitabevimde. Ortak dostumuz İsmail 
Gerçeksöz’ü bolca anarak ve daha 
çok İsmet Abi’nin anılarını dinleyerek 
geçirmiştik vakti. Bir gün Cevat Çapan 
Hoca’nın yolu düştü Yeşil’e, bir “Bursa 
Edebiyat Günleri”ne gelişinde. Yazar 
Mustafa Kutlu, bir hikâyesinin Bur-
sa’da televizyon filmi olarak çekildiği 
sırada kitabevimi ziyaret edince, bil-
hassa sinema üzerine güzel bir sohbet 
kurmuştuk. Kırımlı şair Şakir Selim’i 
de onun bir Bursa ziyaretinde kısaca 
ağırlamıştım dükkânımda. Daha sonra 
Kıbrıs’ta yapılan “Türkçenin Ulusla-
rarası Şiir Şöleni”nde tazelemiştik 
dostluğumuzu. Kendisi hakkında 
eleştirilerin yer aldığı bir dergi olan 
“İpek Dili”nin yayımlandığı yeri merak 
eden eleştirmen Mehmet H. Doğan 
da bildirmeden ve kendisini tanıtma-
dan kitabevimizi gezdi. O tanıtmasa 
da ben kendisini tanımıştım tabii ki. 
Çevirmen, öğretim üyesi Hüseyin 
Mevsim’in de ülkemize ve Bursa’ya ilk 
geldiği günlerde tesadüfen yolu düş-
müştü kitabevime. Henüz edebî çevi-
rilerini yayımlamamış bir gençti ama 
ışıl ışıldı. Nitekim ilerleyen yıllarda 
nefis ve değerli çevirilere imza attı bu 
günümüzün değerli bilim insanı.
Velhasıl; alışverişin yanı sıra -kapana-
na kadar- her gün bir edebiyat mekânı 
olarak hayatiyetini sürdüren Sanat 
Kitabevi’mde sanatkâr arkadaşlarla 
edebiyat, hayat ve sanat sohbetleri ile 
geçen günlerimiz ömre bedeldi. Sanat 
Kitabevi’mde kitap satmakla yetin-
meyip kitaplar, dergiler yayımladım. 
Gün oldu radyo konuşma metinlerimi, 
gün oldu şiirlerimi, gün oldu muhtelif 
yazılarımı bütün bu hercümerç içinde 
yazdım. İnsanlar ve mekânlar hatı-
ralarıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla 
varoluşlarını anlamlandırırlar. “Bâkî 
kalan bu kubbede, hoş bir sadâ imiş”. 
Herkese selâm olsun.
Özen, Uğur Ozan, “Kitaplarla Geçen 
Bir Ömür: Şair-Kitapçı ve Eleştirmen 
Nevzat Çalıkuşu”. Şehrengiz Dergisi. 
Sayı :99 (Haziran 2018).

Üç edebiyatçı; Nevzat Çalıkuşu, İhsan Deniz ve Necat Çavuş Sanat Kitabevi'nde

Şair Murat Aydınlılar ve 
Nevzat Çalıkuşu
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat 
ve Meslek Eğitim Kurslarında 
(BUSMEK) sanat ve tasarım 

alanlarında kurslara katılan Esma Avcı 
Sakin, Tayyare Kültür Merkezi’nde dü-
zenlediği sergi ile tezhip ve minyatür 
eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. 

Tekstil sektöründe pazarlama ve kalite 
yönetim alanlarında 20 yıl boyunca 
yönetici olarak çalışan Esma Avcı Sakin, 
sanata duyduğu ilgi ve sevgi sayesinde 
BUSMEK’le tanıştığını, öncelikle yağlı 
boya resim kurslarına başladığını söy-
ledi. Daha sonra da geleneksel Türk 

el sanatlarından tezhip ve minyatüre 
yöneldiğini ve kendini bu alanlarda 
geliştirdiğini dile getiren Sakin, “2015 
yılında Kültür Bakanlığı’nın açmış 
olduğu sınavda başarı sağlayarak Top-
kapı Sarayı Müzesi’nde Klasik Türk 
Süsleme Sanatları Kursu’na girmeye 
hak kazandım. Adana, İzmir, İstanbul ve 
Bursa’da çeşitli sergiler düzenledim. Şu 
anda da Bursa’da çalışmalarıma devam 
ediyorum.  BUSMEK’e, sanat hayatımda 
önemli bir rol üstlendiği için çok teşek-
kür ediyorum.” dedi.
Tezhip ve minyatür sanatının en güzel 
örneklerinin yer aldığı 44 eserin bulun-
duğu sergi, sanatseverlerin de büyük 
ilgisini çekti.

Dünden Kalanlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 ayda hayata geçirilen projeler, 
kentin sosyal ve kültürel hayatına renk kattı. Bir taraftan restorasyonu tamam-
lanan İnegöl’deki Cafer Paşa Hanı ilçe halkının hizmetine açılırken, düzenlenen 
kültürel ve sanatsal etkinlikler toplumun bütün kesimlerini kucakladı.

Haberler

Kültür ve sanat 
etkinlikleri

BUSMEK kursiyerinden muhteşem sergi

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Baş-
kanlığı tarafından hazırlanan ve 
30 hafta sürecek projenin Bursa 

Teknik Üniversitesi’ndeki buluşma-
sına üniversite Rektörü Prof. Dr. Arif 
Karademir ve Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanvekili Murat Demir ile 
üniversiteli gençler katıldı. Etkinliğin 
açılışında söz alan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, 
“Bildiğiniz üzere, sayın Cumhurbaş-
kanımızın hassasiyeti doğrultusunda 
2019 Prof. Dr. Fuat sezgin yılı olarak 
ilan edildi. Biz de bu yılı daha anlamlı 
kılmak için çabalıyoruz. 30 Haziran 
2018 tarihinde aramızdan ayrılan 
Prof. Dr. Fuat Sezgin, dünyaca ünlü 

bilim tarihçimizdi. Kendilerinin 
söylediği şu sözü şiar edindik ve bu 
programı hazırladık: “Bilimler tarihi, 
milletlerin ortak mirasıdır.” Bu ortak 
mirasa Müslümanların katkısı neydi? 
İşte bu soruyu hem sözlü hem de 
tiyatral olarak Bursa’ya anlatıyoruz. 
Toplamda 30 farklı yerde devam 

edecek olan 'Müslüman Bilim Adam-
ları -Doğu’dan Gelen Işık' 2019 yılını 
daha anlamlı kılacaktır.” dedi.
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Arif Karademir de böyle bir 
etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mut-
luluk duyduklarını kaydetti.
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi Uğur Polat da yaptığı 
sunumda eski Mısır’dan Babil’e ora-
dan da Antik Yunan’a ulaşan bilim-
lerin; 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar 
Müslümanların elinde göz kamaştıran 
bir seviyeye ulaştıktan sonra bugün 
Avrupa’ya ulaşmış bütün dünya mil-
letlerinin ortak mirası hâline geldiğini 
hatırlattı.

Doğu’dan gelen ışık, BTÜ’de






