




1Bursa Günlüğü

Bursa Günlüğü’nün 
12. sayısı ile bütün 
okurlarımızı muhab-
betle selamlıyorum.

Yine dolu dolu bir dergi ile 
karşınızdayız. Her sayımızla 
Bursa’nın tarihine açılan 
bir kapı, kültürünü geleceğe 
aktaran bir vasıta olmak için 
gayret ediyoruz.
12 Mart 2021 tarihinin özel 
bir önemi var: İstiklâl Mar-
şı’mızın 100. yıl dönümünü 
idrak ediyoruz. Bu vesileyle 
de “Millî Şair”imiz Mehmet 
Âkif Ersoy ve Bursa çerçe-
vesinde konuyu ele almaya 
çalıştık.
Prof. Dr. Nesrin Karaca, Bül-
bül şiirinin geniş tahlili ile o 
dönemin hislerine tercüman 
oldu. Prof. Dr. Mustafa Kara, 
Mehmet Âkif’in yakın dostu 
Bursalı Halil Edîb Bey’i kale-
me aldı. Mustafa Özçelik ise 
Millî Mücadele’de Anado-
lu’yu gezip halkı aydınlatan 
İrşad Heyetleri’nin oluştu-
rulmasının ve bir millî marş 
yazılmasının önemini gün-
deme getiren Bursa Mebusu 
Şeyh Servet Efendi’yi bizlere 
hatırlattı.
Prof. Dr. Bilal Kemikli, Bur-
sa’nın hafızası olan İsmail 

Beliğ’in unutulmaması 
gerektiğinin altını çizdi. Dr. 
Mustafa Efe ise, 25 yaşında 
vefat eden Hafız Mahmûd 
Kemâlüddin Fenârî’nin 
(1863-1888) biyografisine 
katkı sunarak araştırmacılar 
için yol açmış oldu.
Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşil-
bursa’dan Tahsin Yıldırım’a, 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’den 
Samet Altıntaş’a, Prof. Dr. 
Yusuf Oğuzoğlu’ndan Hasan 
Erdem’e varıncaya kadar 
birbirinden kıymetli birçok 
isim yazılarıyla dergimizi 
renklendirdi.
Osmanlı’daki ilk kâğıt fab-
rikası, Selim Sırrı Tarcan’ın 
Bursa izlenimleri, Tayyare 
Kültür Merkezi’nin kültür 
ve sanata açılan kapısı, Mu-
danya’da denize nazır ma-
nastırın tarihçesi, Şehadet 
Cami’nin merak uyandıran 
kitabesi vd. okuyacağınız 
değerli yazılardan sadece 
bazıları...
Bursa Günlüğü’ne katkı sağ-
layan yazarlarımıza ve eme-
ği geçen arkadaşlarımıza 
şükranlarımı sunuyor, önü-
müzdeki sayıda görüşmek 
ümidiyle bereketli okumalar 
ve sağlıklı günler diliyorum.

Alinur AKTAŞ 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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1863’te Bursa’da doğan, 1912 tarihinde İstanbul’da 
vefat eden şair, yazar, mütercim Halil Edib Bey, Meh-
met Âkif’in en yakın dostlarından biridir. Seyyâr 
Tahrir-i Emlâk memuru olan babasının görevleri se-

bebiyle, Kütahya, Uşak, Çanakkale, Sakız ve Kıbrıs gibi bir-
çok vilayette/adada yaşayan Halil Edib, Isparta Rüşdiye-
si’nden mezun oldu. Bursa valiliğinde Mektubî Kalemi’nde 
görev aldı, sonra İstanbul’a geçti. Şûrâ-yı Devlet’te çalıştı. 
Maârif Nezâreti Mektubî Kalemi müsevvidliği, Mekâtib-i 
Rüşdiye müdürlüğü, Mekâtib-i Ecnebiyye müfettişliği gibi 
üst görevleri ifa etti. 
Dâruşşafaka, Mekteb-i Sultanî ve Mercan İdadisi’nde ya-
bancı dil ve kitabet öğretmenliği yaptı. Şiirinin yanında ter-
cüme yapacak derecede Fransızcasını da geliştirdi. Alek-
sandr Dumas Fils, Lamartin gibi bazı yazarların eserlerini 
tercüme etti.
Şiir, makale ve tercümeleri farklı gazete ve dergilerde yayı-

landı. Sa’y dergisini yayınladı. Hamiyyet dergisinin başmu-
harrirliğini yaptı.
II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadro dışı kalması onu derin-
den yaraladı. 3 Kasım 1912 tarihinde vefat etti. Eyupsultan 
Kabristanı’na defnedildi.
Hemşehrisi Bursalı Mehmet Tâhir, onun hayatıyla ilgili kısa 
bilgi verdikten sonra ve Mekteb isimli şiirini iktibas ettikten 
sonra şahsiyeti ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Gerek 
telif gerek tercüme sûretiyle vücuda getirdiği âsârda ahlâk 
ve âdâb-ı İslâmiyye dairesinden inhiraf etmemiştir. Tab’an 
hassâs ve tessüre meyyâl idi” 1

Âkif ile Edib’i birbirine yaklaştıran sebeplerin başında, şiir 
ile yakından ilgilenmeleri ve Muallim Nâci’nin şiirine duy-
dukları muhabbeti saymak gerekir. Her dönemde olduğu 
gibi şair ve yazarlar arasında edebî zevk konularında fikrî 

1 Osmanlı Müellifleri, 2. cilt, s. 89.

Mehmet Âkif’in Bursalı şâir dostu:

Halil Edib Bey

“Ahlâk iledir nizâm-ı âlem
Ahlâk iledir kemâl-i âdem

Ahlâkla nazar edilmeyince
Semt-i edebe girilmeyince

Âlemde nice maârif ehli
Tercih ediyor ulûma cehli”

Halil Edib
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Prof. Dr. Mustafa Kara



gruplaşmalar olmaktadır. Yeni edebiyat taraftarları, eski 
edebiyat muhibleri gibi. Halil Edib ile Hüseyin Câhid ara-
sında geçen yazışmalar da bunlardan biridir. Hüseyin Câ-
hid’e göre Halil Edib’in yüksek tahsili olmadığı için fikirleri 
gibi, Fransızcadan yaptığı tercümelerin de kıymet-i harbi-
yesi yoktur.
Âkif ile müşterek dostları olan İbnülemin, Son Asır Türk 
Şairleri’nde onu tanıtıp muhaliflerinin iddialarına karşı 
-kendine has üslubuyla- savunmasını da yapmıştır. Onu 
dinleyelim:
“Muhalifler onu cehl ile itham ettiler.
İnsan edince kendi kemâliyle imtizâc
Tenzil-i kadr-i âhere hissetmez ihtiyac
hikmetine dikkat etmediler. Kemâlden nasibdâr oldukla-
rını zannedenlerin başkalarına isnad-i noksan etmekten 
sakınmaları lazım geleceğini düşünmediler.

Edib, okuduğunu anlar, anladığını okur, yazdığı okunur bir 
ehl-i kalem idi. Ediblik, âlimlik iddiasında bulunan yahut 
edib ve âlim addolunan bazı zevatta, Halil Edib’den fazla 
edeb ve ilim görülmedi.
Edib, Muallim Nâci merhuma -alâka derecesinde- muhib 
ve hürmetkâr idi. Daima onu müdafaa ve kadrini ilâ eder-
di. Her eserine ehemmiyet verirdi. Eş’ârını vird-i zebân 
edinmişti. Merhumun eski ve yeni yolda söylenmiş olan 
ve defterler dolduran âsâr-ı nazmiye ve nesriyesinin tab’ 
olunmaması ziya mahkûm olması mûcib-i teessüftür. ”2 
Aşırı derecede dalgın olan Halil Edib’e, İbnülemin “şâir-i 
hayran” adını vermişti: “Müstakim, nâzik, dalgın bir şair 
idi. Bazan söylenilen sözleri anlamıyacak derecede der-

2 Age, c. I, s. 271, İstanbul 1988. Ayrıca bkz. TDEA, Dergâh Yayın-
ları, c. 4, s. 46.

5Bursa Günlüğü

Abbas Halim Paşa ve Mehmet Âkif Mısır'da

Aleksander Dumazâde,  
mütercim: Halil Edip, Sezarin Halil Edib, Gümüş MahfazaHalil Edib’in sahibi olduğu Sa’y mecmuasının 2. sayısı



ya-yı hayrete dalardı. Bu sebeple ‘edib-i hayrân’ namını 
vermiştim. Hele şiir söylemekle meşgul olduğu demlerde 
kulağının dibinde davul çalınsa duymazdı. Kendi nakle-
derdi: Bir gün sokakta validesine tesadüf etmiş, tanıya-
mamış, Valide ‘Halil beni tanıdın mı?’ dedikçe kadınca-
ğızın yüzüne hayran hayran bakarmış. Tanıdıktan sonra 
gülmekten bayılırmış.”3 
Gazellerinden bazı mısralar:
Bahar geldi fakat sendeki tarâvet yok
Sebûh cûş ediyor bende eski hâlet yok
Nevâ-yı bülbüle benzer mi hiç terânelerin
Şukûfelerde cemâlindeki letâfet yok
Görün ki bir daha görsün bütün cihanı gözüm
Geçen zamanlar için ihtimâl-i avdet yok
***
Mâcerâ-yı gamı sevda dili cûşân ediyor
Giryemi silsilebendi dem-i tûfan ediyor
Bir daha var mı aceb böyle tecellisi garîb
Yâdan çektiğim ağyârı da hayrân ediyor
Hakperest ol diyor uşşâkına ebrusu fakat
Ettiği zulmü ne kâfir ne müsülman ediyor
Bana bu şiddet-i sevdâyı veren bilmem âh
Eden ol gamzeyi gâret-geri iman ediyor
Göremem şekvâya hâcet var iken tâli-i dûn
İşte bîşâre Edib’i o perişan ediyor
Gençlik yıllarında kaleme aldığı ve yıllar sonra 1886 tari-
hinde bastırdığı Terkib-i Bend’ine şöyle başlıyor:
Fermânına tâbidir İlâhî nice âlem
Derk eyleyemez kudret icâzını âdem
Sensin eden îcâd yoğ iken arz u semâyı
Sensin edecek âlemi bir anda behrem

3 Son Asır Türk Şairleri, 1. cilt, s. 270.

Hayrette kalır akl-ı beşer sun’una yâ Rab
Bir ferd olamaz hikmet ve esrârına mahrem.
Ona, şairin özellikleri nelerdir? diye bir soru sorarsanız 
şöyle cevap alırsınız: 
Şair ona derler ki olur vâlih u hayrân
Gördükçe meh u ahter pür nûr-i semâyı
Şair ona derler ki bilir Hazret-i Hak’dan
İkbâl ile idbârı saâdetle belâyı
Şair ona derler ki tutar indinde müsâvî
Bir mukbil-i mesûd ile bîçâre gedâyı
Vaktini, kayda değer bir iş yapmadan sadece eskileri öve-
rek geçirenlere de şairimizin bir çift sözü var:
Ecdâdımızı yâd u tefâhur yeter artık
Âsârımızı görmeli fahretmeli ahlâf
Bazen insanın dış görünüşünün/kıyafetinin de bakanları 
yanılttığını şöyle ifade ediyor:
Efsânedir akvâli bütün vâiz u şeyhin
Aldanma görüp tâc ile tesbih u abâyı
Divan’ının basılması ile ilgili hikâye enteresandır. Basıl-
ması istenen kitaplarla ilgili karar vermek için kurulan 
resmî bir komisyon vardır. Hâlet Efendi bu komisyonun 
en etkili üyesidir. Adeta o ne derse o olur. Edib Efendi’nin 
Divan’ının görüşüldüğü toplantıda mazereti sebebiyle 
Halet Efendi yoktur. Eser, altı çizilen birçok yer ile birlik-
te yazarına iâde edilir. Hassas ve kırılgan bir yapıya sahip 
olan şâir bu tavra çok üzülür.
İmdadına, hicivleriyle meşhur Şair Eşref yetişir:
Çizerler her eserden, bîmuhâbâ, bir takım yerler
Edib’im sanma kim yalnız senin Divan’ın çizmişler
Geçen gün encümende yok iken Hayret, bütün heyet
Arapça bir suhan zanneyleyip Kur’ân’ı çizmişler
Divan şimdilik kayıptır. Bir gün bulunması ve yayınlanması 
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Halil Edib, Mesîre Halil Edib, İki Refîka yahud  
Bir Numûne-i İzdivâc

Lamartine, mütercim: Halil Edib, Jeneviyev 
(Genevieve): Bir Hizmetçi Kızın Sergüzeşti



umulur.4

Ziya Paşa’nın
Âsâf’ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan
diye başlayan gazelini tahmis eden Halil Edib’in son mısra-
ları şöyledir:
Feyz-i ma’nâyı kalb-i pâkimde ebed pür-cûş olur
Şevk-ı güftârım halâvet-bahş ehl-i hûş olur
Şive-i nazmım gören takdir eder medhûş olur
İtiraz eylerse bir nâdân Ziyâ hâmuş olur
Çünkü bilmez kadr-i güftârın sühendân olmayan
Mehmet Âkif’in, duruşuna, ilmine, irfanına hayran olduğu 
insanlardan Hersekli Arif Hikmet, 1903 tarihinde âlem-i 
cemâle intikal ettiğinde yazdığı uzun manzumenin5 bir ye-
rinde “yâr-i vefâdârı”nın adı geçiyor:
…
Öyle bir hâl-i garâbetle ki tasviri muhal
Evvela yâr-i vefâdârım Edib’e gittim
Hikmet’in öldüğünü kendine ihbar ettim
O haberdâr imiş evvelce esasen benden
Okumuş zannımca İkdâm o sabah erkenden
İki matemzede düştük yola hemrâh olarak
Öyle bir yolculuğu bir daha göstermeye Hak.
Çıkardığı veya yazı yazdığı dergiler:
Sa’y Dergisi
Halil Edib, birçok derginin yazarları arasında yer aldığı gibi 
bizzat yayınladığı dergiler de vardır. Onun 15 Ekim 1887 
- 15 Nisan 1888 tarihleri arasında 13 sayı çıkardığı 8 sayfa-
lık dergide; telif, tercüme, edebiyat ve ahlâk ile ilgili yazılar 
yayınlanmıştır. On beş günde bir çıkan derginin isminin al-
tında, aynı zamanda derginin yazarlarından olan Muallim 

4 2000 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde Halil Edib ile il-
gili yüksek lisans tezi hazırlayan Bahar Altuntaş Divan’dan hiç 
söz etmemiştir. (Bu tezi görmemize vesile olan Prof. Dr. Hülya 
Argunşah hocama teşekkür ederim.)

5 Sırat-ı Mustakim’de 1909 tarihinde neşredilen bu şiiri Âkif, Sa-
fahat’ına almamıştır. Şimdiki baskılarda vardır.

Naci’nin şu beyti vardır:
Terakkî cism olaydı sa’y olurdu şüphesiz canı
Sezâdır haşre dek rûhu’t-terakkî olsa ünvanı
Derginin birinci sayısında yer alan takdim yazısında Sul-
tan II. Abdülhamid için “... hâmi-i matbuât sevgili padişa-
hımız efendimiz hazretleri...” ifadesi kullanılmıştır. Başka 
bir dörtlükte Sultan için yine yenilikçi ve terakkî kelimeleri 
öne geçiyor:
Sevgili Hünkârımız Abdülhamîd
Yani ol âli-tebâr ibnü’l-ceyyid
Gösterib her lahza bir lutf-i cedîd
Etti esbâb-ı terakkîyi mezîd
Derginin ismi ile örtüşen bazı mısraları şöyledir:
Hazır esbâb-ı terakkî sa’y edin
Eyleyib fırsat-ı terakkî sa’y edin
Gösterib şükrân-ı hakkı sa’y edin
Etmeyin sözden tevakkî sa’y edin
Sa’y edin ey nev-nihâlân-ı vatan
Sizle kâimedir gülistân-ı vatan
Hamiyyet Dergisi
17 Nisan 1886 - 15 Kânunievvel 1886 tarihleri arasın-
da 17 sayı çıkan bir derginin başmuharriri Halil Edib’dir. 
Daha çok edebî-fennî konulara ağırlık vermiştir. Kaleme 
aldığı iki romandan biri bu dergide tefrika edilmiştir: Biri 
Mağdûr-i Aşk, diğeri İki Refika Yahut Bir Numûne-i İzdivâc, 
1304 (1886) tarihinde basılmıştır. Aleksandr Dumazâ-
de’den yaptığı 72 sayfalık Gümüş Mahfaza adlı eser 1300 
(1882)  tarihinde Bursa Alacamescid Mahallesi’nde bulu-
nan Ferâizcizâde Matbaası’nda basılmıştır.
Bunların dışında şiir ve yazılarına sayfalarını açan dergiler 
şunlardır: Sebat, Berk, Resimli Gazete, Ma’lumât, Mekteb, 
Nilufer.
Doğumuna düşen tarihle sözü bağlayalım:
Bursa doğumlu bir bey
Büyük dostu Âkif Bey
Bir er çıktı söyledi:
“Şair Halil Edib Bey” 1279

7Bursa Günlüğü

Halil Edib, Mesîre-i Etfâl Halil Edib, Yeni Osmanlı Sarfı Halil Edib,  
Cümel-i Hikemiyye-i Ecnebiye

Halil Edib’in başmuharriri olduğu 
Hamiyyet mecmuasının 1. sayısı



Bursa’nın işgali ve…

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Batılı devletler ülkemizi işgal etme-
ye başlamış, payitaht ele geçirilmiş, İstanbul Boğazı’na gelen işgalci 
güçlere ait savaş gemileri Dolmabahçe Sarayı’nın karşısına demir at-
mışlardı. Memleketin üzerine kara bulutlar çökmüş olmasına rağmen 

bunları dağıtacak bir rüzgâr bekleniyordu; yaşanan savaşlar, yıkımlar olsa da 
insanımız kurtuluş arayışı içerisinde çırpınmakta, çıkış yolları aramaktadır.
Bir varoluş meselesi olan ve Millî Mücadele süreciyle güçlenen müstakil ya-
şama azmi, milletimizi iki tercih arasında bırakmıştır: “Ya istiklâl, ya ölüm!..” 
Yani; verilen bu yüce mücadelenin sonunda iki güzel mükâfattan biri, esarete 
düşmemek ve bağımsız yaşamaya devam etmek; diğeri de esir yaşama zille-
tinden kurtaracak olan ölümü, yok oluşu seçmek...
Elinden silahları alınmış, yönetim kademesi ve merkezi ele geçirilmiş hâl-
deyken birçok cephede güçlü ve teçhizatlı ordulara karşı gerçekleştirdiği, 
olağanüstülük bakımından tarihte bir başka örneği olmayan ‘Millî Mücadele’ 
sadece bağımsız kalmak için verilen bir ölüm-kalım savaşı olmayıp; varoluşu, 
kutsal değerleri, kültürel birikimleri, ecdada ait hatıraları yaşatma ve sürdür-
me mücadelesidir...
Sevr antlaşmasına dayanarak İngiltere, Fransa, İtalya aralarında paylaştıkları 
Anadolu topraklarını birer birer işgal ederken, sözü geçen güçlü devletlerin 
himayesinde Yunanistan da Batı sınırlarımızı ihlal etmeye başlamış ve 15 Ma-
yıs 1919’da İzmir işgal edilmiştir. (Sofuoğlu, 1994, s. 28)1 25 Temmuz 1920’de 
Edirne başta olmak üzere Trakya illeri en vahşi yöntemlerle birer birer ele 
geçirilmiş, bu arada, İngilizlerin desteği ile Yunan birlikleri Mudanya’ya asker 
çıkararak 8 Temmuz 1920’de Bursa’ya girmişlerdir. Bursa’nın kaybedilişi 10 
Temmuz 1920’de TBMM’de de gündeme gelmiş, otuz bir mebus tarafından 
meclis başkanlığına sunulan bir önerge ile oturuma yirmi dakika ara veril-
mesi ve riyaset kürsüsünün üzerinin kara bir örtü ile örtülmesi teklif edilerek 
serilmiş ve ‘Puşide-i Siyah’ işgal bitene kadar orada kalmıştır. Burdur Mebusu 
İsmail Suphi Bey, Yunanlıların Bursa’da yapmış oldukları mezalim hakkında 
yaptığı konuşmada: “... Yunanlılar Bursa’ya giriyorlar, eşrafı Ulucami caddesine 

1 Adnan Sofuoğlu, Kuvay-ı Milliye Döneminde Kuzey Batı Anadolu 1919-1921, Ankara 
1994.
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diziyorlar. Siz, Bursa’yı bizden 
zapt ettiğiniz zaman bizden şu 
kadar kız aldınızdı, onları bize 
vereceksiniz diyorlar, o kadar 
kız alıyorlar ve bunları palikar-
yaların kollarına vererek eşra-
fın önünden geçiyorlar... Efen-
diler, Nilüfer Sultan’ın kabrini, 
vaktiyle sen bir Türk’e vardın 
diye yedi asır evvelki vakayı 
affetmeyerek bombalıyorlar.” 
Osmanlı Devleti’ne başkentlik 
etmesi dolayısıyla Bursa’nın 
işgali ülke sathında büyük 
teessür uyandırmış, “payitaht- 
ı kadim” olması bakımından 
her zaman el üstünde tutulan 
Bursa’nın Yunan ordusu ta-
rafından işgalinin etkisi çok 
sarsıcı olmuştur. O dönemin 
gazeteleri Bursa’nın işgalini 
büyük bir üzüntüyle karşı-
lamış, Hâkimiyet-i Milliye 
gazetesi 12 Temmuz 1920’de 
haberi “Türk’e verilen azapla-
rın en acısı” diyerek ‘Bahtsız 
Bursa’2 başlıklı yazıda Edirne, 
Selanik ve İzmir’den sonra 
Bursa’nın düşman işgaline 
uğraması “Türk’e verilen 
azapların en acısı” olarak du-
yurulmuştur: 
“Bahtsız Bursa, artık altı yüz senedir 
gönül verdiği Türk’ün sesinden uzak, 
yabancı bayrakların gölgesinde sıtmalı 
bir hâlde kurtuluş yolunu bekliyor. Kara 
Osman’ın, Keşiş’in yamaçlarına yüksekten 
bakan türbesi artık bu, yeşil Türk belde-
sine başını uzatamaz. Başının üstünde 
parlayan bir Yunan satırı asılı. Günde 
beş defa bu fâni, toprak adamlarına ilk 
ümit sesini veren vakur minareler, mina-
relerinde cihat hutbeleri okunan camiler 
belki bir keyif için, bir eğlence için atılan 
bomba ve silâh seslerinin aksiyle inliyor. 
Nilüfer Sultan’ın asırlardır sönmeyen aşk 
fısıldayan türbesi, şimdi harap bir me-
zarlıktan başka bir şey değil, belki de bir 
penceresi bir Ayasofya eder denen Türk 
mabetleri yıkılıyor.
(…)
Bursa bizim ikinci Kâbe’mizdi. Cedlerimiz, padişahlarımız, 
sanatlarımızla taşlarına, topraklarına kadar Türk olan 
Bursa şimdi hainlerin elinde çarmıha gerilen, bin yarasında 
bin sızı, sabırlı bir Mesih’ten başka bir şey değil. Bursa ne 

2 “Bahtsız Bursa”, Hâkimiyet-i Milliye, nr. 45, 12 Temmuz 1336/ 
1920; Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî

 Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal I, (Haz. Mehmet. Kaplan, İnci 
Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah

   Uçman, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, s. 309-310.

silahlı bir şehirdi ne de askerdi. 
Bursa Keşiş’in eteğinde itikâfa 
çekilmiş vecd içinde derin bir 
sanatkâr, bir âbiddi. Medeniyet 
dünyasının bizi terbiye etmek 
için(!) silahlandırarak mem-
leketimize salıverdiği Yunan 
çocukları kim bilir ona neler 
yapmışlardır! Bursa bizden 
maddeten uzaklaşan Mek-
ke’nin, Medine’nin içimizde 
kalan son timsaliydi.
Bahtsız Bursa, yabancı bay-
rakların gölgesinde sıtmalı 
bir hâlde” kurtarılmayı bek-
lemektedir. Osman Gazi’nin 
türbesine Yunanlı kılıç sap-
lamıştır. Türk tarihine haka-
ret etmek ve halkın manevî 
duygularını rencide etmek 
maksadıyla Yunan Başbakanı 
Eleutherios Venizelos’un oğlu 
Sophoklis Venizelos’un ger-
çekleştirdiği bu elîm hareket 
araştırmacılar tarafından da 
ifade edilmektedir. Yunan 
Başbakanı Venizelos’un oğlu 
Sophoklis, Osman Gazi tür-
besine kılıç saplamış; sonra 
Orhan Gazi türbesinde san-
dukaya pervasızca yaslanıp 

fotoğraf çektirmiş, Avrupa gazetelerine 
göndermiştir. (Sınar, 2007, s. 343)
Bursa, Yunan askerinin eğlenmek için 
attığı bombalarla inlemekte, Nilüfer 
Sultan’ın türbesi harap bir mezarlık 
hâline getirilmiş, altı yüz yıl boyunca 
Osmanlı’nın en kudsî mabedlerini ba-
rındıran Bursa, düşman tarafından işgal 
edilmiştir.
Bursa’nın işgal süreci sadece yakın ta-
rihimizin araştırma ve incelemelerine 
yansımamış, o ateşten günleri yaşayan-
ların kalemleri vasıtasıyla edebiyata 
da aksetmiştir. Bursa da diğer vatan 
toprakları gibi işgale uğrayınca, şaşkın-
lık ve arkasından gelen derin üzüntüyü 
gazetelerden olduğu gibi, özellikle ro-
man, hikâye, şiir, tiyatro türündeki edebî 
eserlerden de takip edebiliriz. (Bkz: 
Sınar, 2007)3

3 Sınar, Alev (2007), “Bir Şehrin Edebiyata Yansıyan Acı Hikâyesi: 
Milli Mücadele’de Bursa”, U.Ü. Fen Edebiyat

  Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 13, /2, s. 337-
361.

  Ali Ekrem Bolayır “Dayanma” adlı manzumeyi, kılıç sapladığı 
Osman Gazi’nin mezarına dayanarak fotoğraf çektiren Sophak-
lis Venizelos’u sert bir dille eleştirmek üzere kaleme almıştır. (Ali 
Ekrem, Vicdan Alevleri,

  Ahmet İhsan ve Şürekâsı, İstanbul, 1341, s. 50.
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Osman Gazi Türbesi'nde



Bursa’nın işgali üzerine yazılmış en tesirli gazete yazısı 
Ruşen Eşref Ünaydın’a aittir. Ruşen Eşref, yine Hâkimiyet-i 
Milliye’de yayınlanan (nr. 257, 7 Ağustos 1337/1921) 
“Azim ve İman”4 başlıklı yazısında, kaybolan vatan top-
rakları arasında ata toprağı olarak nitelediği Bursa’nın 
işgaline adeta ağıt yakmış, Osmanlı Devleti’ni kuran padi-
şahların kabirlerine Yunan veliahdının kılıç saplama cü-
reti Türk milleti adına Ruşen Eşref’i de isyan ettirmiş, bu 
menfur hadisenin unutulamayacağını o da haykırmıştır: 
“... İznik’te Orhan Gazi medrese kurdurdu idi: Ziyafetinde 
millete yemeği kendi dağıttı, sofraların mumunu kendi 
yaktı idi; halbuki geçen yıl onun mezarının başı ucunda 
Venizelos’un veledi, hem de sandukasına dayanarak resim 
çektirdi. Bu iki hâtırayı bu millet unutacak mı?..”, “Ya Yeşil 
Bursa? Kuvvetimizi ilk denediğimiz, istidâdımızı ilk gözü-
müzün önüne koyduğumuz o ced ve anane toprağı Bursa... 
Heyetin, Türk kuvvetinin ve Türk güzelliğinin meydana 
konmuş ilk sergisidir. Kıyamete kadar da öyle kalsın in-
şallah! Devlet kuran Osman; ordu kuran, kale, kıta alan 
Orhan; mülkler zapteden, Edirne’ye de senin gibi Türk 
sîmâsı çizen Kosova şehidi Hüdâvendigâr; Yıldırım’ın oğlu, 
ikinci müessis, Çelebi Mehmed sende; Muradiye sende, 
eşsiz Yeşil Camii sende, Yeşil Türbe sende...”
Ruşen Eşref, ümitsiz gibi gözüken bu tablodan kurtulma-
nın tek yolu olarak azim ve imanla mücadeleyi gösterir: 

4 Devrin Yazarlarının Kalemleriyle Milli Mücadele ve Gazi Musta-
fa Kemal II, (Haz. Mehmet. Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Ne-
cat Birinci, Abdullah Uçman), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 
1992, s. 632- 636.

“Türk beldeleri; Türk mimârisî, Türk bedâyii; Türk şerefi, 
Türk ananesi, Türk dini; dokuz yüz yıllık Türk himmeti ya-
bancıya ganimet kalacak!.. Bu da mı hak?!.. Vatan, elimizde 
bir varlık yeri değil; gözümüzün önünde ve cephemizin 
ötesinde bir hasret manzarası, bir hazîn yâd kaldı!.. Biz 
artık böyle ellerimiz boş, gözlerimiz hasretle, ruhlarımız 
nekbet ve kahırla dolu mu kalacağız?.. O hâlde, düşmanı 
ezmeğe mahkûmuz!... Vatanın ötesinde duramayız, vata-
nın içinde bulunacağız; orada yaşayacağız!... Bunun için ne 
azmimiz eksik ne de imânımız!..” 
Manevi güç telkin etmek amacıyla geçmişten örnek göste-
ren Ruşen Eşref, şanlı mazi ile perişan hâl-i hâzır arasın-
daki farkı düşündürdükten sonra hâldeki olumsuzlukların 
özellikle altını çizer. 
Mehmet Âkif ve Bülbül şiiri 
Mehmet Âkif Ersoy ve Bursa denilince akla hemen Bülbül 
şiiri gelmektedir. 5

Bülbül, Âkif’in Gölgeler adlı şiir kitabında yer almaktadır 
ve Gölgeler’deki şiirlerinin büyük bir kısmını Mısır’da yaz-
mış, diğerlerini ise daha önceden kaleme almıştır. Bülbül 
de, Âkif’in daha önce yazıp Mısır’da kitaplaştırdığı şiirleri 
arasında yer alan lirik söyleyişli, manzum bir hikâyedir, 
demek mümkündür.
Mehmet Âkif’in; Bursa’nın işgal yıllarının ıstırabını bütün 
benliğiyle hissedip, gözyaşlarıyla kaleme aldığı, 9 Mayıs 
1921 tarihinde Ankara’daki Taceddin Dergâhı’nda “Benim 
hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!” diyerek 
bitirdiği Bülbül6, Bursa’nın işgaline üzülüp, kahrolması ve 
meclis kürsüsüne siyah örtü örtülmesinden etkilenmesi 
üzerine bir gecede kaleme alınmıştır. Yukarıda bahsedi-
len “Azim ve İman” başlıklı makalede dile getirilen tarih 
boyunca azim ve imanın Türklerin tek yardımcısı olduğu, 
Türk tarihinin şanlı sayfalarından örnekler verilerek boz-
guna uğramış millete manevi güç telkin edilmesi vurgusu, 
edebî kıymeti de müstesna olan Bülbül şiirinde daha etki-
leyici bir söyleyişle dile getirilmiştir.
11 Eylül günü Bursa Belediyesi binasına Türk bayrağı 
çekilene kadar bu derin acı şairin yüreğini yakmıştır. Bur-
sa’nın işgali üzerine Bülbül’ü, Çanakkale Savaşı üzerine 
Asım’ın sonunda yer alan ve Çanakkale Şehitlerine şeklin-
de bilinen muhteşem metni, İstiklâl Savaşı için de İstiklâl 
Marşı’nı yazan, Mehmet Âkif7, şiirlerini topladığı Safahat 

5 Levent Ali Çanaklı, Türk Edebiyatı ve Bursa, Şehir & Toplum, 
Haziran 2015, s. 220-22.

6 Safahat’ın VII. Kitabı Gölgeler’de yer alan Bülbül şiiri, Mehmed 
Âkif’in mebus sıfatıyla bulunduğu Ankara’da Taceddin Dergâ-
hı’nda yazılmış ve Sebilürreşad mecmuasının 7 Mayıs 1921 tarihli 
nüshasında yayınlanmıştır.

7 20 Aralık 1873 yılında dünyaya gelen Mehmet Âkif, 27 Aralık 
1936 yılında 63 yaşında vefat etmiştir. Hayatı boyunca mütevazı 
bir yaşam sürmüş olan Mehmet Âkif; mücadelesiyle, fikirleriyle, 
yazılarıyla ve şiirleriyle tarihimizde kendisine özgü, önemli bir 
yere sahip olmuştur.

 Mehmet Âkif, Millî Mücadele’ye katılmadan önce, Birinci Dün-
ya Savaşı içinde, devlet hizmetinde görevler almıştır. 1915 yı-
lının ilk aylarında Almanya’ya giden Âkif, Almanlar tarafından 
esir alınan askerler arasında yer alan Müslüman askerlere 
propaganda faaliyetleri icra ederek onları kendi yanlarına çek-
meye çalışmış, Almanya dönüşü Necid seyahatine çıkmıştır. 
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kitabındaki görüşleri ve başta “Sebilürreşad” dergisindeki 
muhtelif yazıları olmak üzere kaleme aldığı diğer eser-
lerinin yanında hayatı, karakteri, mücadelesi, fikirleri ve 
edebî yönüyle her kesimden insanın takdirine mazhar 
olan sanat ve düşünce adamı olmanın yanında önemli bir 
aksiyon adamıdır.
İşgal haberini konu alan metinlerde de görüldüğü gibi, 
Bursa asırlar boyunca barındırdığı camii ve türbeler do-
layısıyla kutsal bir şehir olarak algılanan kadim beldedir. 
Şehrin Osmanlı hâkimiyetinin timsali olarak görüldüğü 
ve bu nedenlerle düşman işgalinin Bursa söz konusu 
olunca çok büyük bir darbe olarak değerlendirildiği du-
rumu (Sınar, 2007, s. 345) Mehmet Âkif'in Bülbül adlı şiiri 
için daha bir yoğunluk göstermekte, şair aynı duyguları 
taşımaktadır. Şiirin altında “Bu manzume yazılırken Yu-
nan istilâsı altındaki topraklarımıza hususiyle Bursa’ya 
dair, elîm haberler geliyordu; tedkikine de imkân yoktu”8 
notu bulunmaktadır. Bülbül’ü, yakın dostu Hasan Basri 
Bey’e (Çantay) “Basri Bey Oğlumuza” ifadesiyle ithaf eden 
Âkif’in ruh hali ve bu şiirin yazılış hikâyesi, ithafın sahibi 
Hasan Basri tarafından şöyle anlatılır:
“1337 (1921) malî yılının Mayıs iptidalarında idi, Anka-
ra’da idik. Üstâd alessabah bize geldi, yazdığı bir şiirini 
okuyacağını müjdeledi ve okudu. Bu, Bülbül’dü. Beğenip 
beğenmediğimi sordu: ‘Anlayamadım, lütfen bir daha...’ 

Amaç bu bölgedeki aşiretlerin İngiliz propagandasından etki-
lenmemelerini ve Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’in isyan girişimine 
katılmamalarını sağlamak ve Osmanlı’ya sadakatlerini devam 
ettirebilmektir. Temmuz 1918’de de Lübnan’a gitmiş olan 
Âkif’in bu faaliyetlerde devlet hizmetinde ve Teşkilat-ı Mahsu-
sa bünyesinde görev alması kendisine Millî Mücadele’de yine 
benzer görevler verilmesine vesile olmuştur, denilebilir. Millî 
Mücadele döneminde Anadolu halkının millî uyanışı ve öz-
gürlük heyecanını kazanmasında Mehmet Âkif’in vaazlarının 
etkisi oldukça büyük olmuştur.

 İnsanları ümitsizliğe düşmemeleri konusunda bilinçlendiren 
ve Balıkesir taraflarında başlayan milli hareketin mutlaka 
büyüyeceğine inanan Mehmet Âkif, bu millî hareketin büyü-
mesi için Balıkesir dışında; Ankara, İnebolu, Çankırı, Konya, 
Eskişehir, Afyon, Antalya gibi yerlerde halka vaazlar verdi. 
Onun en önemli vaazlarından birisi de Kastamonu Nasrullah 
Cami’nde verdiği vaazıdır.

 İstiklâl Madalyası ile ödüllendirilen şair, uzun süre Mısır’da 
kalmış, 1935 yılında rahatsızlanarak İstanbul’a dönmüştür. 
Ülkesinde ölmeyi arzulayan Mehmet Âkif, 27 Aralık 1936 tari-
hinde İstanbul’da vefat etmiş, çok sevdiği ülkesinin bayrağına 
sarılarak defnolunmuştur.

 Eserlerinde millî ve dinî duyguları ön plana çıkararak, Millî 
Mücadele sürecinde kamuyu oluşturmuş, halka birtakım 
mesajlar vermiş, sanatın toplum için olduğunu savunmuş 
olan Mehmet Âkif Ersoy; Safahat, Süleymâniye Kürsüsünde, 
Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım ve Gölgeler 
adlı kitaplarını sağlığında ayrı birer kitap olarak düzenlemiş, 
ölümünden sonra yedi ayrı kitabı Safahat başlığı altında tek 
bir cilt olarak yayınlanmıştır. Safahat, matbuat tarihimizde 
eski ve yeni harflerle en çok basılan şiir kitabıdır ve bu durum 
bile ‘edebiyat sosyolojisi’ çerçevesinde değerlendirilecek bir 
husustur.

8 Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, Yedinci Kitap, Haz. M. Ertuğrul 
Düzdağ, İnkılap ve Aka Kitapevleri, İstanbul 1982, s. 473-474.

dedim. Tekrar okudu. Kendisine âcizane, şu kanaati arz 
ettim: -‘Üstâd, Bülbül’ünüz gülistan-ı asarınızın en bedii 
ve coşkun bir dilidir.’ Dedi ki: -‘Bunu size ithaf ettim.’ O 
zamanlar Yunan işgali altındaki memleketlerimizden, 
hele Bursa ve Balıkesir’den çok elim haberler alıyorduk. 
Tetkikine de imkân yoktu. Âkif, işte bundan müteessir ve 
mülhem olarak Bülbül’ünü yazdı...” 9

Akif’e çok yakın biri olan Eşref Edip de, Bülbül’ün yazılışı 
ile ilgili hatıralarını şöyle anlatmaktadır: “Üstad, Taceddin 
Dergâhı’nda bu şiiri yazarken (9 Mayıs 1337) Yunan ordu-
su Yalova, Gemlik civarında Müslüman köylerini yakıyor; 
İzmit’te çoluk çocuğu bir haneye doldurarak ateş ediyor; 
Müslümanların burun ve kulaklarını kesiyordu. Gonaris, 
İngiliz gazetelerine vuku bulan beyanatında; ‘biz Ehl-i 
Salib harbi yapıyoruz.’ diyordu.”10

Nihad Sami Banarlı’nın da “Bülbül şiirinde kelimeler 
ağlıyor, millet ise kan ağlıyordu. Bakışlar nerede bir al 
görseler, şiddetle ürperiyor, her alı bayrak sanıp onun 
geleceğinden endişe ediyordu. Acaba bütün Balkanlar’da, 
Kafkaslar’da ve dünkü yurdun daha nice köşelerinde ol-
duğu gibi, bu bayrak vatanımızda da bir gün sönecek miy-
di?”11 şeklinde değerlendirdiği, Bülbül şiirinin dünyasına 
girmeye çalışalım.

9 Hasan Basri Çantay, Âkifname, İstanbul 1966, s. 207.
10 Eşref Edip, Mehmet Âkif Hayatı-Eseri, 2. bs., İstanbul 1962, s. 128  

/ Eşref Edip, a.g.e., s.84.
11 Nihad Sami Banarlı, Korkma Sönmez, Hayat Tarih Mecmuası, 

sayı: 12, Ocak 1967.
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Millî Mücadele’nin başlamasıyla Anadolu’ya geçen, halka 
dönük konuşmaları, camii kürsülerinden yaptığı vaazları 
ve Anadolu’ya taşıdığı “Sebilü’r-Reşâd” gazetesiyle müca-
deleye katılma konusunda halkı cesaretlendiren ve vatanı 
kurtarmaya teşvik eden Mehmet Âkif, Bursa’nın işgali 
sırasında Burdur Mebusu kimliği ile TBMM’dedir. Millî 
Mücadele’ye desteğini mebus olarak Ankara’da devam 
ettirirken, cephelerden gelen kara haberler milletin bütün 
fertleri gibi Mehmet Âkif’i de derinden sarsmaktadır. Bur-
sa ve Batı cephesinden kötü haberler geldikçe Âkif’in içi 
yanmakta, ata yadigârı olan Somuncu Baba, Üftade Haz-
retleri ve Emir Sultan gibi onlarca manevi hatıranın yaşa-
dığı eski payitahtın alçakça hakaretlere maruz kalmasına 
derinden kahrolmaktadır.
“Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem.
Dili yok kalbimin ondan ne k adar bî-zarım.”
diyen Akif’in kutsal değerler, şeref ve haysiyet konula-
rında teessürü büyüktür. İçli bir yapıya sahip olan şair, 
hissiyatını ifade edememenin aczini yaşamakta, çaresizlik 
içinde bunalmaktadır. 
Bu duygularla kendini şehrin dışına atmak, ıssızlık ve ses-
sizlikte kendisiyle baş başa ve Allah’a yakın olarak tabiata 
içini dökmek ister. Bursa’nın uğradığı işgal ve hakaretler 
karşısında haykırışlarını Bülbül şiiriyle dile getirirken belli 
ki, korulukta şakıyan bülbül ona ilham vermiş, bu şakıma 
Akif’e çaresiz bir çırpınış, bir feryat gibi gelmiş, bütün bu 
birikimle duyduğu acı haberlerin parçaladığı hassas kal-
binin sızılarını ve iç sıkıntılarını karargâh hâline getirdiği 
Taceddin Dergâhı’nda terennüm ettiğinde, şairin gözün-
de, ihtişamlı geçmiş ve tarih canlanır ama o şanlı günler 

artık geride kalmıştır. Tarih sahnesine horlanan, itilip 
kakılan bir millet olarak çıkmak durumu Âkif’in yüreğini 
burkmuş, tarifsiz kederlere gark etmiştir. Karanlığı yaran 
bülbülün yanık ötüşü bile Âkif’in çaresizce çırpınan kal-
bindeki feryatlara dönüşmüş, yankılanan bülbülün feryadı 
ilham olmuş ve ona hitaben;
“-Eşin var, âşiyanın var, baharın var, ki beklerdin;
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?
O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun,
Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,
Gezersin, hânmânın şen, için şen, kâinatın şen.
Hazansız bir zemin isterse, şâyed rûh-i ser-bâzın,
Ufuklar, bu’d-i mutlaklar bütün mahkûm-i pervâzın.
Değil bir kayda, sığmazsın -kanatlandın mı- eb’âda;
Hayâtın en muhayyel gayedir ahrâra dünyâda,”
Bu söyleyişte şair, herkes bülbül gibi hür olarak mutlu 
bir şekilde yaşamanın hayalini kurarken, bülbülün böyle 
ıstıraplar içinde feryat ü figan etmesine anlam vereme-
mektedir.
“Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşandır?
Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurûşandır?
Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım:”
Bülbül şiirinin başında Mehmet Akif tabiattan söz eder-
ken, etrafın kararmış olduğunu ve sessizliğin çöktüğünü 
tasvir eder. Kafası karışık, zihni bulanık, olup biteni kabul-
lenememektedir. Geçmişe, hatıralara yönelir, şanlı tarih 
sahnelerinde dolaşır, sonra bülbüle seslenir. 
Eşi, yuvası, gelecekten beklentisi olan bülbülün feryat 
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etmesine anlam veremez. Özellikle de kanatları vasıtasıyla 
beğenmediği ortamı terk edebilme vasfına sahip oluşunu 
hatırlatır. Feryatlar koparıp matem tutmak bülbülün de-
ğil, Türk milletinin hakkıdır. Çünkü vatan işgal altındadır. 
Osman Bey’in türbesinden gelen çan sesi, susan ezanlar, 
Yıldırım’ın mabedinden geriye kalan çökük kubbe, Orhan 
Bey’in kabrinin Yunan veliahdı tarafından çiğnenmesi, 
Ruşen Eşref gibi Mehmet Âkif’i de perişan eder. Ne semavî 
dinlere, ne ahlâka, ne insanlığa sığan bu nefret uyandırıcı 
hadiseyi Türklükle birlikte İslâmiyet’in yok edilmeye çalı-
şılması olarak yorumlar. Bursa’nın başına gelen facia, fer-
yat ve matem hakkını Türk milletine vermiştir. Ümitsizliği 
en büyük düşman olarak gören ve bu acı günlerde halka 
ümidi kaybetmeme konusunda çarpıcı ikazlarda bulunan 
Âkif’in Bursa’nın da işgali üzerine kendini “yeis batağına” 
kaptırmış olması dikkat çekicidir. Âkif, Bursa’nın işgalini 
Osmanlı’nın batışı olarak görür. (Sınar, 2007, s. 341)
Bülbül dertlidir; fakat asıl dertlenmesi gerekenin kendisi 
olması gerektiğini söyleyen Âkif’in başarıyla tasvir ettiği 
bülbülün hayatı, aynı zamanda milletimizin geçmişte ya-
şadığı şanlı ve âsûde günleri hatırlatmaktadır.
“Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!
Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;
Bugün bir hânmansız serseriyim öz diyârımda!
Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı,
Serâpâ Garba çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!
Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim herc ü merc oldu,
Salâhaddîn-i Eyyûbî’lerin, Fatih’lerin yurdu.
Ne zillettir ki: nâkûs inlesin beyninde Osman’ın;
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!
Ne hicrandır ki: en şevketli bir mâzi serâp olsun;
O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun!
Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden Yıldırım Hân’ın;

Şenâatlerle çiğnensin muazzam Kabri Orhan’ın!
Ne haybettir ki: vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş,
Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız kalan dindaş!
Yıkılmış hânumânlar yerde işkenceyle kıvransın;
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın!
Dolaşsın, sonra, İslâm’ın harem-gâhında nâ-mahrem...
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!”
Zira atalarından emanet olarak alınan o satvetli devlete 
sahip çıkılamamıştır. Memleketi düşman çizmeleri çiğ-
nemekte, tarihe, ecdada ait bütün hatıralar hakaretlere 
uğramakta, tahrip edilmektedir. Namuslar ayaklar altına 
alınmakta, kutsal yerler tahrip edilmekteyken bütün bu 
yaşananlara hassas bir yüreğin tahammül etmesi müm-
kün değildir. Ancak, Âkif büyük bir acziyet ve çaresizlik 
içinde yaşananlara seyirci kalmak durumundadır. Bu 
yüzden asıl feryat etmesi gereken kendisi iken, bülbülün 
feryatlarına bir anlam veremez. Vadilerde yankılanan bül-
bülün iniltileri değil, şairin feryatları olmalıdır. Feryatlar 
yankılanmalıdır ki, gecenin sessizliğini bozmadan uyuyan 
vicdanlar uyansın, düşmanın karşısına dikilip yapılanlara 
“Dur!” diyebilsin.
Mehmet Âkif, bilindiği üzere pek çok şiirinde İslam 
âleminin içine düştüğü durumdan bahsederek felaketle-
rimizin sebeplerini ve kurtuluş yollarımızı göstermeye 
çalışır. Bunu yaparken kendimizi zaman zaman çok sert 
şekilde eleştiren Âkif’in ‘Bülbül’ şiirinde kendimize bu 
kadar öfkelenmesinin ve “Bugün bir hânümânsız serseri-
yim öz diyarımda” diyerek yurtsuz hissetmesinin sebebi 
bu duygularla iç içedir.
Klasik edebiyatımızda âşığın sembolü, hep sevilen ve 
acınan bir figür olan bülbül, Akif’le birlikte ve ‘Bursa’ vesi-
lesiyle farklı bir şekilde düşünülmüş ve işlenmiştir. Bülbül 
şiirinde onu, divan şiirindeki gibi bir sembol olarak değil, 
somut anlamıyla yer almış olarak görürüz. (Okay, 2001, 
s. 79)12 Yine, bu şiirle birlikte bülbül, bir şair tarafından 
belki de ilk kez sevgi dışında, öfke duygusuyla çıkışılmış 
ve azarlanmıştır. 
İfade edildiği gibi, bunalmış olan şairin rahatlamak için 
çıktığı bir akşam gezintisi sırasında duyduğu bülbül sesiy-
le, daha doğrusu feryadıyla başlar. Bülbülün şikâyet eder 
gibi matemli feryadı Âkif’e göre yersizdir; çünkü bülbülün 
her şeyi vardır. Şair ise onun sahip olduklarının hiçbirine 
sahip değildir. Bülbülün ailesi, âşiyânı (yuvası), gelmesini 
beklediği bir baharı, kimselerin çiğneyemeyeceği bir yur-
du, neşeli, aydınlık bir dünyası ve özgürlüğü vardır. Şairse 
hânümânsızdır (evsiz), baharı bile güze dönmüştür, ecdat 
toprağını, kutsal emanetleri Batı’ya çiğnetmiştir, memle-
ket ufukları yüzlerce yıldır aydınlığa hasrettir ve özgürlü-
ğü elinden alınmıştır. Böyle bir durumda matem tutmak 
ve feryat etmek bülbülün değil, şairin şahsında Türk 
milletinin hakkıdır. Âkif’in kurduğu bu tezat, şiirin sanat 
gücünü arttıran bir unsur olarak değerlendirilmelidir. 
İşgale dair çok kötü haberler gelirken Mehmet Âkif’in 
kaleme aldığı anıtsal değerdeki Bülbül şiiri, Bursa’ya dair 
hissiyatımızı ifaden eden en güzel örneklerinden biri ol-
makla birlikte, acı veren bir şehir duygusunu aşmış, bütün 
bir vatan coğrafyası ve kültürel tarihe teşmil olunmuştur. 
Büyük bir hayıflanmanın ve çaresizce öfkelenmenin görül-

12 Orhan Okay, Mehmed Âkif-Bir Karakter Heykelinin Anatomisi, 
Akçağ Yayınları, Ankara 2005.
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düğü bu şiir, Bursa’nın bizim için sadece kutsallığını ifade 
etmesiyle öne çıkarken, Âkif için İstanbul’un işgali bile 
Bursa’nın düşmesi kadar yıkıcı olmamıştır. Çünkü Bursa, 
ocağın yeniden tutuştuğu, asırlar boyu İslam’ın hem kılıcı 
hem kalemi olmuş bir milletin Selçuklu’dan sonra yeni-
den büyümeye başladığı yerdir, kaynaktır. Yunan işgaliyle 
mahremiyetimize girilmiş, baba ocağımız çiğnenmiş, ha-
karete uğramıştır. (Sınar, 2007, s. 343)
Şiirde, “matem hakkı”na sahip çıkılmakla beraber İslam 
ülkelerinin düştüğü durumdan dolayı bütün millete hatta 
topyekûn İslam âlemine yöneltilmiş bir öfke de vardır.
Gelinen noktayı Bülbül şiirinin örgüsünde, hüsran, zillet, 
hicran ve haybet (mahrumiyet) şeklinde dört kelimeyle 
adeta kodlayan Mehmet Âkif; Hüsran; Selahaddin-i Eyyûbi 
ve Fatih gibi büyük cetlerin yurtlarının Doğu’nun “vefasız 
ve kansız” evlatlarınca baştan başa çiğnetilmesi, zillet; 
Osman Gazi’nin türbesinde çan sesinin duyulur olması, 
ezan sesinin göklerden silinmesi, Orhan Gazi türbesinin 
düşman ayakları altına alınması, hicran; Yıldırım Camisi 
gibi mabedlerin öksüz kalışı, kudretli bir maziden ayrılış 
ve ona duyulan hasretimiz, haybet; sığınaksız kalan Müs-
lümanların yerlerde sürünmesi ve haince öldürülmesi 
olarak yorumlamıştır. Bu şekilde özetlediği kelime çağrı-
şımlarıyla Âkif, Batı’nın emperyalist saldırıları ile bizim 
dinî ve millî değerlerimizi yok etmeyi hedeflediklerini de 
vurgulamış olmaktadır. (Çetin, 2012, s. 63)13 Dolayısıyla; 
Osmanlı’nın kurulduğu şehrin kaybedilmesi, Bursa’yı “İs-
lam’ın haremgâhı” olarak niteleyen Mehmet Âkif’i derin-
den yaralar. Peygamber torunu Emir Sultan’ıyla, Horasan 
erenleriyle, Mevlid’i ve Ulu Cami’siyle sevdiği bu şehir için 
Ankara’da Tâceddin Dergâhı’nda gözyaşı dökerek yazdığı 
bu şiirini çok sever, tekrar tekrar okurken yüzünün rengi 
değiştiği, kederinin arttığı ve adeta dövündüğü bilinmek-
tedir. (Kara, 2011, s. 121)14

Hezec bahrinin 4 mefâîlün vezniyle yazılan Bülbül şiiri, 

13 Nurullah Çetin, Emperyalizme Direnen Türk: Mehmet Âkif Ersoy, 
Akçağ Yayınları, Ankara 2012.

14 Mustafa Kara, Bursa’da Kırklar Meclisi, Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Yayınları, Bursa 2011.

mesnevi düzeninde olup beyit bütünlüğüne sahiptir. Âkif, 
diğer şiirlerinde olduğu gibi, Bülbül’de de anlam bütün-
lüğü ve derinliği kadar, şekil mükemmelliğine önem ver-
miştir. “Haşiv” sayılacak gereksiz söz uzatmalarından uzak 
bulunan şiirde vezin, kafiye ve cümle düzeni kusursuz bir 
plana sahiptir. 
Bülbül şiiri iki bölümde incelenebilir: Okuyucunun his ve 
hayallerini harekete geçirmek maksadıyla tabiat tasvirle-
rinin yer aldığı birinci bölüm (ilk 26 mısra) ve Yunan kuv-
vetlerinin istila ettikleri Bursa’da sergiledikleri vahşetin 
nakledildiği ikinci bölümüyle Bülbül şiiri, bir metinlerara-
sılık örneğidir. (Durkaya, 2013, s. 847)15 Divan edebiyatın-
da kullanılan bülbül mazmunu aradan yüzyıllar geçmesi-
ne rağmen modern edebiyatta yeniden kullanılmış ve bu 
eşsiz şiirin malzemesi olmuştur. 
Manzum bir hikâyede şiirden farklı olarak romanda bu-
labileceğimiz ögeleri arayabiliriz ki, manzum hikâye olan 
Bülbül şiirinde de; olay örgüsü, zamanı, mekânı, şahıs 
kadrosu, anlatıcısı vardır ve belirtildiği gibi olay olarak 
Bursa’nın Yunan işgali üzerine yazılmış, değerler dizgesi 
bakımından vatan, hürriyet, mazi ve tarihî şahsiyetlerin 
yüceltilmesi gibi temaları işlemiştir.
Bülbül şiirindeki anlatıcı tipi ‘ben’ anlatıcısıdır ve aktaran 
şairin kendisidir. Olayın şair tarafından anlatılması tarihî 
bir olaya yaslandırılan şiiri gerçekçi kılarak, daha sami-
mi bir anlatım ortamı oluşturmuştur. Zira Mehmet Âkif 
Ersoy’un eserleri yaşadığı hayat ve sahip olduğu ideal ve 
dünya görüşüyle birebir paralellik göstermektedir.
Yazar, bülbülü karşısına alarak onunla kavga ediyormuş-
çasına vatanın, milletin durumunu ve ülkenin o zamanki 
ahvalini anlatır. Bülbülü kendisine muhatap seçen Âkif, 
onunla diyalog kurmaya çalışır ama bülbül ona cevap 
veremez ve sadece öterek, güle olan aşkını dile getirir. 
Şiirde tam anlamıyla olmasa da diyalog tekniği kullanıl-
mıştır, diyebiliriz. Şairin karşısında biri vardır ama o da 
bir bülbüldür ve konuşmaya dâhil olamamakta sadece 
ötebilmektedir. Nitekim diyalog en az iki kişinin karşılıklı 
konuşmasına dayanırken burada bülbül sadece şakıyıp, 
ötebilmekte, şairin duygu ve düşüncelerini nakletmek-
tedir. Âkif, ona neden böyle kıyametler kopardığını sorar 
ancak cevap alamaz. Şair, bu diyaloglar için konuşma çiz-
gisi kullanmıştır.
“-Eşin var âşiyânın var, bahârın var ki beklerdin;
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?”
Bülbül şiiri, kurmaca yani sanal bir âlemden esinlenerek 
yazılan bir olay örgüsüne sahip değildir. Şiir Bursa’nın Yu-
nan işgali üzerine kaleme alınmıştır. Bir cemiyet şairi olan 
Âkif, bu üzücü olay karşısında hüzünlenerek şehrin dışına 
çıkar ve dalında bir bülbülün ötmekte olduğu ağacın kar-
şısına geçip oturarak bu şiiri kaleme alır. Şair, kendisine 
muhatap seçtiği bülbüle vatan topraklarının işgal altında 
olduğunu lirik bir üslupla dile getirir. Bülbülün eşi vardır, 
aşiyanı vardır ancak Akif, yuvasız ve öz yurdunda bir ser-
seri gibidir; bu yüzden de kendisini suçlamaktadır. Artık 

15 Hayriye Durkaya, “Metinlerarasılık ve Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bağlamında Bülbül Mazmunu ve Mehmet Âkif Ersoy’un Bülbül 
Şiiri”, Turkish Studies-International Periodical For The Langu-
ages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/13 
Fall-2013, p. 847-856.
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ülkede ezan sesi dahi yankılanmamaktadır.
“Ne zillettir ki: Nâkûs inlesin beyninde Osman’ın;
Ezân sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!”
Büyük tepkiye sebep olan olaylardan biri de Bursa’nın 
işgali esnasında Sofokles adlı Yunan bir teğmenin Osman 
Gazi Türbesi’ne girerek orada bulunan sandukaya ayağını 
koyup resim çektirmesi ve tüm dünyaya dağıtmasıdır.16 
Sofokles, Yunan teğmen başvekili Venizelos’un oğludur. 
Aşağıdaki dizeleri şair bu olay neticesinde kâğıda dök-
müştür.
“Çökük bir kubbe kalsın mâbedinde Yıldırım Han’ın
Şenâatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan’ın!”
Mekân/yer olarak ele aldığımızda; Âkif, şiirde şehirden 
uzaklaşıp kırlara gitmiş ve bir köyde kalmıştır. Bir atmos-
fer yaratmak cihetiyle ele alınan mekân, anlatıcının ruh 
hâline göre şekillenmiştir. Bu mekân ıssız ve karanlıktır. 
Şiirde geniş bir mekân tercih edilmiş olup canlı tasvirler 
yapılmıştır.
‘Bülbül’ şiirinde iki âşık vardır: Bunlardan ilki divan ede-
biyatının en önemli mazmunlarından biri olan bülbül ve 

16 Tahsin Ünal, 1956 yılında yayımlanan Resimli Tarih Mecmu-
ası’nın onuncu sayısında “Sofokles Venizelos Sultan Osman’ın 
Kabrinde” adlı yazısında fotoğrafı paylaşmıştır.

ikincisi ise vatan sevgisiyle gönlü coşmuş olan vatan şairi 
Mehmet Âkif Ersoy’dur. Şair de bülbül de âşıktır. Bülbül, 
gülün özlemiyle tutuşurken, şair düşman kuvvetleri tara-
fından işgal edilen vatanın hürriyete kavuşacağı günlerin 
hasretini çekmektedir. Âkif, bülbüle “Senin derdin de dert 
mi?” dercesine sitemler eder ve “... asıl haykırması gereken 
biri varsa o da benim!” der. Çünkü Bursa, Yunanlılar tara-
fından işgal edilmiştir. Bu da bir cemiyet şairi için büyük 
bir yaradır. Âkif, bülbüle şöyle seslenir:
“Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım:
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!”
Sonuç olarak;
Bursa, 1. Dünya Savaşı sonrasında 8 Temmuz 1920’de 
Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve 11 Eylül 1922’ye ka-
dar esaret altında kalmıştır. Bursa’nın işgaline çok üzülen 
ve Meclis kürsüsüne siyah örtü örtülmesinden etkilenen 
Safahat ve İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif Ersoy, Ankara 
Taceddin Dergâhı’nda Bülbül şiirini kaleme almış, klasik 
edebiyattaki ‘bülbül’ mazmununu farklı ve etkileyici bir 
şekilde kullanmış, kendini, âdeta vatan için feryat eden bir 
bülbüle benzetmiştir.
Akif’in İstiklâl Marşı için söylediği cümleyi, yine kendisine 
sunduğumuz ihtiramla dile getirelim: Allah, bu millete bir 
daha Bülbül şiiri yazdırmasın!..
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Adı kayıtlarda “Bursa Mebusu, 
Ulemadan Abdullah Servet 
Efendi (Akdağ)” olarak geçer. 
Buradaki “Bursa Mebusu” 

ifadesi, onu elbette Bursa için önemli 
bir isim hâline getirir. Ama onun Bur-
sa ile aidiyeti bununla da sınırlı değil-
dir. Çünkü milletvekilliği öncesinde 
de bir Bursa hayatı vardır. Burada 
medrese tahsili yapmış ve müder-
rislik icazetini bu şehirde almıştır. 
Bursa Milletvekili seçilinceye kadar 
da Bursa İli Mektupçuluk Kalemi’nde 
mümeyyiz olarak çalışmıştır. 
Servet Efendi’nin Bursa hikâyesi bu 
kadarıyla da önemlidir ama onun öte-
sine geçer. Çünkü Millî Mücadele’nin 
en seçkin ve aktif mensuplarından 
biri olarak Kurucu Meclis’te Bursa 
Mebusu sıfatıyla verdiği bir önergeyle 
“Encümen-i İrşad ve Heyet-i Nasiha” 
heyetinin kurulmasını sağlayarak 
daha sonra yazılacak İstiklâl Marşı’na 
da siyasî ve fikrî bir zemin hazırlayan 
kişidir. Bunu son derece önemli gör-
mek gerekir. Çünkü İstiklâl Marşı’nın 
yazılış sürecinde Hamdullah Suphi 
Tanrıöver ve Hasan Basri Çantay 
kadar doğrudan rolü olmasa bile bu 
fikri dillendiren ve bir İstiklâl Marşı 
gerekliliğini, verdiği önergeyle dolaylı 
da olsa ortaya koyan ilk isimdir.
Hem müderris hem şeyh
Biyografisinin Bursa ile ilgili kısmını 
bu şekilde özetlediğimiz Servet Efen-
di’nin hikâyesine şimdi biraz daha 
geniş açıdan bakalım: Servet Efendi, 
1880’de Kastamonu’nun Tosya ilçe-
sinde doğar. Ailesi Kuzey Kafkasya’dan 
Anadolu’ya göç eden bir ailedir. Babası 
Ahmet Efendidir. İlköğrenimini Tosya 
İbtidâî Mektebi’nde tamamladıktan 

sonra ortaöğrenimini Tosya Rüşti-
yesi›nde bitirir, lise tahsili ise Kasta-
monu İdadisi’nde gerçekleşir. Servet 
Efendi lise tahsilinden sonra bir müd-
det İstanbul’da Aksaray Dârü’t-tedris 
Medresesi’nde öğrenim görür. 
Servet Efendi’nin Bursa’ya gelmesi 
işte bu öğreniminin ardından gerçek-
leşir ve az önce de söylenildiği gibi 
müderrislik icazetini almak üzere İs-
tanbul’dan Bursa’ya gelir, Bursa Med-
resesi müderrislerinden Hacı Mustafa 
Efendi’nin talebesi olur. 14 Kasım 
1899 tarihinde Bursa İli Mektupçuluk 
Kalemi’nde başlayan mümeyyizlik 
görevinin ardından 1 Aralık 1913’te 
Bursa Vaizliği’ne atanır. Servet Efendi, 
ulema olmasının yanı sıra mutasavvıf 
bir şahsiyettir. Bursa’da Nakşibendî 
Dergâhı Şeyhi olarak da görev yapar.
Millî Mücadele’ye katkıları
Servet Efendi, Millî Mücadele hareketi 
başlayınca bu hareketin en büyük 
destekçisi olur. Bursa’da verdiği vaaz-
larla halkı aydınlatmaya çalışır ama 

bu durum onun 30 Haziran 1919’da 
görevinden alınmasına yol açar. Fakat 
1. Meclis kurulduğunda onun Millî 
Mücadele’ye desteğini gören yetki-
liler ondan Bursa Mebusu olmasını 
isterler. O da bunu kabul eder. Böyle-
ce halkın da çok sevdiği bir kişi olarak 
TBMM’nin I. Dönemi için yapılan 
seçimlerde Bursa Milletvekili seçilir. 
23 Nisan 1923’te Meclis’in açılış tö-
renlerinde bulunan ve bu tarihî ana 
tanıklık eden isimlerden biri de o 
olur. Meclis kayıtlarına göre Meclis’te 
o dönemin önemli konularına dair on 
dört konuşma yapar. İki de önerge ve-
rir. İşte bunlardan birisi ve en önem-
lisi İrşad Heyetleri’nin kurulmasına 
dair verdiği önergedir.
İrşad Heyeti  
Önergesi’ni o verdi
Millî Mücadele’nin başlangıç günle-
rindeki en büyük sorunlardan biri 
halkın hepsinin olmasa bile bir kıs-
mının yapılan aleyhteki propaganda-
ların etkisiyle bu mücadeleye kuşku 
ile bakmaları ve destek vermekten 
kaçınmalarıydı. Halktaki bu kuşkuları 
oluşturan kişi ve gruplar çok geç-
meden Bandırma, Gönen, Susurluk, 
Karacabey, İzmit, Adapazarı, Düzce, 
Hendek, Bolu, Gerede, Nallıhan, 
Beypazarı dolaylarında; Bozkır’da; 
Konya’da, Çorum’da ve daha pek çok 
yerde isyanların da çıkmasına zemin 
hazırladılar.
Bu tür şeyler mücadeleyi sekteye 
uğratabilecek şeylerdi ve bir çözüm 
yolu gerekmekteydi. Askerî ve in-
zibatî tedbirler uygulansa bile bu 
kalıcı bir çözüm olmayacaktı. Konu 
öncelikle isyanların çıktığı yerlerden 
biri olan Beypazarı’nda elli iki din 

Millî Mücadele’de Bursa Mebusu bir Nakşibendî şeyhi: 
Abdullah Servet Akdağ
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adamı, müftü ve belediye başkanı 
tarafından meclise gönderilen bir 
telgrafla gündeme geldi. Bu telgrafta 
inzibatî tedbirlerin sonuç vermeye-
ceği, propagandalara aldanan halkın, 
sözlerine güvenecekleri şahsiyetlerin 
aydınlatmalarıyla daha sağlıklı sonu-
ca bağlanacağı belirtilmekteydi.
Bu telgraf, 25 Nisan 1920’deki Meclis 
toplantısında ele alındı. Uzun tartış-
maların sonunda Mustafa Kemal Paşa 
meselenin tenvir ve irşad yoluyla çö-
zülmesinin daha doğru olacağını söy-
ledi. İşte Servet Efendi’nin tarihî rolü 
bu noktada başladı. Mustafa Kemal Pa-
şa’dan sonra söz alarak inzibatî tedbir-
lerle sonuç alınamayacağını, ülkenin 
içinde bulunduğu durumu ancak halkı 
güvendiği isimlerden oluşan ve ağırlı-
ğını din adamlarının teşkil edeceği bir 
heyetin halka anlatmasının doğru bir 
yol olacağını söyledi. Meclis’te destek 
gören bu fikir tartışıldıktan sonra o 
günkü oturumda bir İrşad Heyeti’nin 
kurulması kararına varıldı.
Bu durumun bir takrirle Meclis günde-
mine getirilmesi gerekiyordu. İşte bu 
takriri Meclis’in 27 Nisan 1920 tarihli 
toplantısında Şeyh Servet Efendi verdi. 
“İrşat, hayat-ı insaniyetin en mühim 
âmil-i saadeti olduğu beşeriyetin 
tecarüb-ü aide-i tarihiyesi ile katiyet 
kesbetmiş bir hakikattir.” sözleriyle 
başlayan takrir metni, içinde bulunu-
lan vaziyet ifade edildikten sonra şu 
teklif cümlesiyle bitmektedir. “İnşad-ı 
ervah ve tenvir-i efkârın ehemmiyet 
ve azameti de müstağni arz ve izah 

bulunduğundan Büyük Millet Mecli-
si’mizin tesis edeceği şuabat-ı mesai 
meyanında bir de Umur-u İrşadiye 
Şubesi’nin teşkili ile bunun Memalik-i 
Osmaniye’ye teşmilini teklif ederim.”
Bu önergeye göre; kurulacak İrşad 
Encümeni Üyeleri, görevlerini üç 
şekilde yapacaklardı. Birincisi; düş-
manın yapmış olduğu propaganda 
sonucu elimizden çıkmış yerlerde, 
Meclis’in vereceği karara göre bura-
ların eşraf, ayan ve uleması Ankara’ya 
getirilerek İrşad Heyeti tarafından 
bilgilendirilecek, ruhları aydınlatı-
lacaktı. İkincisi; asker, polis ve jan-
darma gibi memleketin ve milletin 
güvenliğinden sorumlu olan kesim, 
gerek Meclis’in almış olduğu karar-
lardan ve faaliyetlerden, gerekse ülke 
içinde ve dışında meydana gelen ge-
lişmelerden milleti haberdar edecek 
ve aydınlatacaktı. Üçüncüsü; düşman 
işgali altında bulunmayan bölgelere, 
yine ya heyetlerin girmesi veya bölge-
lerin ileri gelenlerinin Ankara’ya geti-
rilerek aydınlatılması ya da buralarda 
birer şube teşkili suretiyle bu işin 
yapılması sağlanacaktı.
Şeyh Servet Efendi’nin bu takriri ka-
bul edilerek çalışmalara başlandı. 7 
Mayıs 1920’de aralarında Hamdullah 
Suphi Tanrıöver, Yunus Nadi Bey, Ha-
fız İbrahim Efendi, Ali Şükrü Bey’in 
de olduğu İrşad Heyeti kuruldu. Sayı-
sı on yediyi bulan bu heyette elbette 
Mehmet Âkif Ersoy da vardı. Böylece 
heyet üyeleri yurda dağılarak görev-
lerine başladılar.

İstiklâl Marşı’na  
giden yolu açtı
İşte bu kurulun üyeleri, hiç vakit 
kaybetmeden Anadolu’ya dağıldılar. 
Bir yandan halkla görüşürken diğer 
yandan da cephelere gidiyorlar, sava-
şan askerlerle de görüşüyorlardı. Bu 
görüşmelerden çıkan sonuç şu idi: 
Halkın da askerlerin de morallerini 
yükseltecek çarelere ihtiyaç vardı. 
Moral ve motivasyon olmadan, Millî 
Mücadele’nin başarılı olacağına dair 
ümit sağlamlaşmadan ve mücadele 
önderlerine güven duymadan başarılı 
olmak zor görünüyordu. Diğer yan-
dan askerlerin de bu mücadelenin 
anlamını kavramları gerekmekteydi. 
Yani gerek asker gerek halk için cep-
haneden önce inanç, güven, ümit duy-
gusuna ve birlik ruhuna ihtiyaç vardı.
Bu önemli ve hayati işler nasıl yapıla-
bilirdi? İrşad Heyeti Üyeleri, bu konu 
için çareler düşündüler ve bunları 
konuşup tartıştılar. Yapılacak pek çok 
şey olabilirdi ama en önemlisi bir 
millî marşımızın olması gerektiği idi. 
Çünkü halkın da askerin de duygu-
larına tercüman olabilecek böyle bir 
marş, hepsini ortak duygu ve idealler 
etrafında toplayabilir, manevî olarak 
güçlendirebilir, onların moral ve mo-
tivasyonlarını sağlayabilirdi. Bu fikir, 
müştereken kabul edildi. Fakat böyle 
bir marştan beklenen sadece bunlar 
değildi. Verilmekte olan mücadelenin 
destanının yazılması ve bunun gele-
cek nesillere aktarılması da gerekirdi.

17Bursa Günlüğü

Mehmed Âkif, Millî Mücadele'de sakallı Nureddin Paşa ile birlikte



İrşad-ı Encümen Üyeleri, bulunduk-
ları yerlerden Ankara’ya döndükle-
rinde, Batı Cephesi komutanı İsmet 
(İnönü) Paşa’yı ziyaret ederek, ondan 
halkın ve askerlerin millî ve manevî 
gücünü yükseltecek bir “vatan” yahut 
“istiklâl” marşının yazılıp bestelen-
mesini istediler. İşte Servet Efendi’nin 
kurulmasını teklif ettiği İrşad Heyeti 
Üyeleri, Anadolu’yu dolaştıktan sonra 
İsmet Paşa’ya yaptıkları bu ziyaretle 
İstiklâl Marşı’nın yazılmasına giden 
yolu açmış oldular. 
İstiklâl Marşı süreci daha sonra kendi 
seyrinde gelişti. İsmet Paşa, heyetin 
bu görüşü üzerine hiç vakit kaybet-
meden Maarif Bakanı Rıza Nur’u ziya-
ret ederek konuyu ona açtı. O da onu 
Orta Öğretim Genel Müdürü olan Ka-
zım Nami Duru’ya yönlendirdi. İkisi 
konunun ayrıntılarını görüştüler. Bu 
görüşmenin ardından marş yarışma-
sının şartnamesi hazırlandı. Maarif 
Bakanlığı’nın 18 Eylül 1920 tarihini 
taşıyan genelgesiyle konu kamuo-
yuna duyuruldu. Bu genelgede Türk 
Devleti’nin ebedîliğini, Anadolu Millî 
Mücâdelesi’nin ruhunu, Türk’ün istik-
lâl aşkını dile getirecek bir millî marş 
güftesi yarışması açıldığı, yarışma 
sonunda marşın yine yarışma yoluyla 
bestelettirileceği belirtildi. Bu marşı 
yazmak Mehmet Âkif’e nasip oldu. 
İşte Servet Efendinin takriri böyle bir 
sonucu doğurdu. Bu yüzden onu, bu 
marşın yazılması için imkân oluştu-
ran, siyasî ve fikrî zemini hazırlayan 
biri olarak görmek gerekmektedir.
Servet Efendi’ye dair  
son sözler
Servet Efendi’nin Millî Mücadele’deki 
tarihî rolü ve hizmeti bundan ibaret 
kalmadı. İstiklâl Mahkemesi’nde de 
görev yaptı. 22 Kasım 1920’de Di-
yarbakır İstiklâl Mahkemesi’ne üye 
seçildi. Ancak görevine 22 Ocak 1921 
tarihinde son verildi. Daha sonra 
Mustafa Kemal Paşa’nın da onayı 
alınarak kurulan Yeşil Ordu Cemiye-
ti’nin kurucularından biri oldu. Daha 
sonra Türk Halk İştirakiyyun Fırka-
sı’nın kurucuları arasında yer aldı. 
Dokunulmazlığı kaldırılarak İstiklâl 
Mahkemesi’nde vatana ihanet suçuy-
la yargılandı fakat aklandı. Milletve-
killiği sona erince politika ile ilgisini 
kesti. Ama hizmetlerine devam etti. 
1927-1937 yılları arası Mustafa 
Kemal’in özel emriyle Mısır, Yemen, 
Suudi Arabistan, Hindistan ve Pakis-
tan’da iyi niyet elçisi olarak Türkiye’yi 
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tanıtma faaliyetlerinde bulundu. Yine 
1937’de Hatay’a yerleşerek bölgenin 
bağımsızlığı ve Türkiye’ye katılması 
konusunda yararlı çalışmalar yaptı. 
Millî Mücadele’deki hizmetinden do-
layı Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile 
ödüllendirildi.
Servet Efendi, 18 Ekim 1939’da Hatay 
Müftülüğü’ne atandı ve 12 Haziran 
1942’de bu görevden emekliye ayrıl-
dı. Hayatının kalan kısmını Ankara ve 
İstanbul’da, 1950’den itibaren de İz-
mir’de sürdürdü. 10 Haziran 1962’de 
vefat etti. Evli ve on çocuk babası idi.
Servet Efendi’ni hayat hikâyesinde 
daha başka ilginç detaylar da yer al-
maktadır. Bunlardan birisi anne baba-
sının vefatından sonra Çağlayan Da-
rüleytamı’na bırakılan Safiye Ayla’yı 
evlat edinerek onun Bursa Muallim 
Mektebi’nde okumasını sağlamasıdır. 
Bir diğer önemli detay ise bugün için 
yadırganacak bir husus gibi görünse 
de Marks’a ve marksizme dolayısıyla 
sosyalizme duyduğu yakın ilgidir. Za-
ten Yeşil Ordu’nun kurucuları arasın-
da yer alması da bu yüzden olmuştur. 
Bu ilginin arka planında ise İstiklâl 
Savaşı yıllarında, Ekim Devrimi son-
rasında Sovyetler Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasında kurulan sıcak 
ilgi olsa gerektir. Bunun da sebebi 
Rusların Cumhuriyet yönetiminin 
Anadolu işgali karşısında işgalci dev-
letlere karşı yürüttüğü mücadelenin 
emperyalizme karşı yürütülen bir 
savaş olarak lanse etmesidir. 
Bir başka sebep ise; konuyla ilgili bir 
yazısı bulunan Serkan Yorgancılar’ın 
da belirttiği gibi “Marx’ın emek-ser-
maye ve anti-kapitalist tezlerinin 
dinî hassasiyetleri yüksek olan sınırlı 
kesimlerden ilgi görmesi”dir. İşte bu il-
giyi gösterenlerden biri de o olmuştur.
Ondan geriye kalan “Asrı Saadet’ten 
Bir Yaprak” (1920) ve “Hayatın Hayatı 
Dinin Ruhu -Din ve Terakki- (1948), 
adlı eserleri de aslında muhteva ola-
rak İslâmiyetle sosyalizmin uyuştuğu 
noktaları ele alan kitaplardır.
Şeyh Servet’in hikâyesi, var olan bilgi-
lerden hareketle kısaca böyledir ama 
o bütün bunlara rağmen hâlâ meçhul 
bir şahsiyettir. Mesela adlarını ver-
diğimiz kitapları ne arşivlerde ne de 
kütüphanelerde mevcut değildir. Yine 
onun sosyalizme duyduğu ilgi sadece 
kendisiyle sınırlı değildir. O dönemde 
başka şeyhlerin, din âlimlerinin de 
böyle ilgililerinin olduğu bilinmekte-

dir. Bu konunun da Servet Efendinin 
şahsı ve eserleri bağlamında araştırıl-
ması gerekir.
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Tarih Sümer’de başlar.” derler. 
Günümüzden yaklaşık altı 
bin yıl önce Mezopotamya 
kentlerindeki insanlar 

tarım ekonomisini geliştirmişler, iş 
bölümünü yaratarak yazıya gereksinim 
duyan bir düzen oluşturmuşlardı. Bu 
dönemi aydınlatan bilgileri, fırınlanmış 
kil tabletler üzerindeki çivi yazısı 
günümüze kadar taşımıştır. Anadolu’ya 
ait en eski yazı örneklerini içeren 
MÖ 2000-1800 sürecine ait Kayseri 
Kültepe tabletleri ve ardından gelen 
Çorum Hitit Arşivi kayıtları Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
sergilenmektedir. Eski Mısırlılar 
yazı yazmak için kil tablet yerine 
Nil kıyılarında yetişen Papirüs’ten 
faydalandılar. Yaklaşık 5 m. boyundaki 
bu bitkinin kabuğu soyulup ince 
şeritler hâlinde kesildikten sonra 
tokmaklanarak düzgün kaynaşmış bir 
elyaf üretiliyordu. Papirüs, fildişi ya 
da sedefle perdahlandıktan sonra yazı 
yazmaya uygun hâle getirilmekteydi. 
Batı dillerinde kâğıt anlamında 
kullanılan “paper”, “papier” 
sözcükleri papirüsten türemiştir. 
Günümüzden 2300 yıl önce 
Anadolu’daki Pers egemenliği 

yıkılarak bu ülke Akdeniz dünyası 
ve Çin-Hint diyarları ile bütünleşti. 
Bu Antik Dönem’de ortaya çıkan 
yönetsel ve kültürel hareketliliği 
karşılayacak yazı malzemesi için Mısır 
papirüsü yetersiz kaldı. Bursa şehrinin 
de kurulduğu bu yeni dönemde 
Anadolu’da felsefe, tıp, matematik gibi 
bilimler gelişmiş, tarihler yazılmaya 
başlanmış, tiyatrolar çoğalmış, 
bürokrasi hareketlenmişti. Tarihçi 
Heredotos Anadolu’da bu sıralarda 
yazıların koyun ve keçi derisi üzerine 
yazıldığını belirtir. MÖ 2. yüzyılda 
Pergamon (Bergama) Kralı Eumenes 
papirüs sağlayamayınca deri üzerinde 
titiz bir işlem yaptırarak “Pergamene” 
adı verilen yeni bir malzemeyi üretti. 
Parşömen bu sözcükten çıkmıştır. 
Parşömen daha dayanıklı olduğu için 
kâğıdın yaygınlaşmasından sonra da 
kullanılmıştır. 
Kâğıt, ilk kez Çin’de günümüzden 1900 
yıl önce imal edilmiştir. Üretimde kumaş 
parçalarından başka ağaç kabuğu ve 
balık ağları kullanıldı. İlk devirlerde 
III. yüzyıla kadar dut, kenevir gibi 
maddeler ağırlıktaydı. Nitekim Kore 
üzerinden Japonya’ya giden ilk kâğıt dut 
kabuğundan yapılmıştı. 

Kâğıt, İpek Yolu üzerinden Orta 
Asya’ya ulaştı. Türkler ipek kozasından 
yaptıkları yazı malzemesine kagat 
adını vermişler ve daha 652’de 
Semenkand’da kâğıt imalathaneleri 
kurmuşlardı. Çinlilerin yöntemine 
göre kâğıt yapımı için gerekli keten ve 
kenevir Semerkand’da bol miktarda 
yetişiyordu. Akarsular da çoktu. Kâğıt 
imalatı için gerekli bütün malzeme 
fazlasıyla mevcuttu. Daha sonraları 
kâğıt üretim teknolojisini Çinliler 
ve Türklerden öğrenen Araplar 
bu maddeler dışında ham ve kaba 
pamuktan da kâğıt yaptılar. 
Kâğıt yapımını Faslılardan öğrenen 
İspanyollar Avrupa’da ilk kez Valencia 
bölgesinde üretime başladılar (Xativa/
Şatiba, 1144-1154). İtalya’da ilk kâğıt 
değirmenleri 1276’da Fabriona ve 
Bologna’da üretime başladı. 
Cilimboz Kâğıt Fabrikası 
Aşağıda belirteceğimiz iki belge 
günümüzden yaklaşık 550 yıl 
önce Bursa’da kâğıt üretildiğini 
kanıtlamaktadır.1 

1 Belirtilen belgelere Osman Ersoy, Kamil 
Kepecioğlu ve Türkiye’deki kâğıt tarihi-

Osmanlı’nın ilk kâğıt 
fabrikası Bursa’da kuruldu

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu
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27 Nisan 1487 tarihinde Bursa 
mahkemesinde gerçekleşen bir satış 
işleminde yer alan kayıtlar bize, Bursa 
Kâğıthanesi’ne ilişkin önemli ipuçları 
vermektedir. Cilimboz Vadisi’nde 
(Vadi-yi Cilimboz) bulunan bir 
değirmen satılmıştır. Bu değirmen 
Pınarbaşı Suyu üzerinde kuruludur. 
Kâğıthane yakınındadır (Kurb-ı 
Kâğıthâne). Değirmenin bir tarafından 
yol geçmektedir. Diğer tarafında başka 
bir değirmen vardır. Ayrıca çevresinde 
iki kişinin mülkü bulunmaktadır.2

Sûret-i hükm-i Piyale Bey
Efdalü kuzâti’l-müslimîn ekmelü 
yülâti’l-muvahhidîn yenbû’ül-fadli 
ve ve’t-ta’yin vârisü ulûmi’l-enbiya’ 
ve’l mürselîn el mahsûs bi-inâyeti’l-
meliki’l-muîn mevlâna el hâkim bi-
mahrûse-i Burusa hâmiyet fezâyilî 
ve iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim 
câmiü’l-mehâmid ve’l-mekârim Hacı 
Muslihüddin zîde mecdühu ve mefharî 
ü’l-emâsil ve’l-akrân mahrûse-i 
mezbûre Hassa Harcı Emini ve 
Subaşısı zîde kudretüma tevkı-i refi-‘i 
hümâyûn vâsıl olıcak malûm ola ki 
haliyâ karındaşım merhûm Sultan 
Korkud tâbe serâhu ağalarından Piyâle 
dergâh-i muallâma gelüb mahrûse-i 
Burusada Kâğıdhâne dimekle marûf 
ev ki içinde kâğıd işlenmez oldukdan 
sonra humhâne olub ol sebebden mirî 
içün mukata’a vaz’ olunub mâh be-
mâh alunu gelmişdir mezkûr evi haliyâ 
şirâ-i şer’î ile satun alub ber-karâr-i 
sâbık ben dahi yine kiraya virmek 
taleb etdüğümde mahalle halkından 
bazı eşirrâ gelüb mezkûr evi mezbûr 
humhâne içün kiraya virilmeğe razı 
değilüz deyü hükm irâd edüb mâni’ 
olmak isterler deyü bildirdi imdi 
buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda 
göresin fi nefsi’l-emr mezkûr evin 
içinde kâğıd işlenmez oldukdan sonra 
humhâne olub ve mirî içün mukata’a 

ne ilişkin yayın yapan diğer araştırıcılar 
değinirler. Ancak birinci belge için ver-
dikleri 336 ve 326 sayfa numaralarında 
bu kayıt yer almamaktadır. Bursa Kent 
Kütüphanesi’nde bulunan A 5 numaralı 
sicilin mikrofilmi üzerinde bizim yaptı-
ğımız araştırmada 328. sayfada bir başka 
kayda rastlanmıştır. İkinci belge için Bur-
sa Kütüğü’nde verilen 28 numaralı def-
terde değil, 25 numaralı defterde bu kayıt 
bulunmaktadır.

2 Bu Arapça hüccetin Türkçeleşmesini sağ-
layan meslektaşım Prof. Dr. Hasan Basri 
Öcalan’a teşekkür ederim

vaz’ olunub mâh be-mâh alınu gelmiş 
ise ki zâhir ola min-bâ’d karâr-ı sâbık 
humhâne içün yine kiraya virdürüp 
vaz’ olunan mukata’asın mâh be-mâh 
aldurasın mahalle halkından kimesne 
bu bâbda dahl-ü nizâ’ etdirmiyesin 
etmek isteyenleri men’-ü def’ edesin 
inâd edenleri yazıb bildiresin ve bu 
hükm-i şerifeme muhalif hükm-i 
âher dahi irâd ederlerse bu hükm-i 
şerîfimle amel edesin ve ba’de’t- tastîr 
bu hükm-i şerîfi elinde ibka alâmet-i 
şerîfeme itimad kılasın tahriren 
fi’l-yevmi’s-sâni min Rebi’yi’l-evvel 
sene hamse ve işrîne ve tis’a mi’e bi-
makam-i Edirne” 
Yukarıda çözümlenen ferman suretine 
göre 1519 yılından muhtemelen 
birkaç sene önce Bursa Kâğıthânesi 
kapanmıştır. Bina şarap küplerinin, 
fıçılarının konulduğu bir meyhaneye 
dönüştürülerek kiraya verilmiştir 
(... mahrûse-i Burusada Kâğıdhâne 
dimekle marûf ev ki içinde kâğıd 
işlenmez oldukdan sonra humhâne 
olub...). Merkezî devlet, bu binayı 
yeni bir dönüşüm ile işletmeye 
(mukataaya) vermek isteyince çevrede 
oturan halk buna karşı çıkmıştır. 
Bunun üzerine eskisi gibi meyhane 
olarak kiraya verilmesi için ferman 
çıkmıştır (... karâr-ı sâbık humhâne 
içün yine kiraya virdürüp vaz’ olunan 
mukata’asın mâh be-mâh aldurasın...).3 
1487 ve 1519 tarihli bu iki sicil kaydı 
Bursa’da Cilimboz Deresi üzerinde 
bir kâğıt fabrikası bulunduğunu ve bu 
yöreye Kâğıthâne denildiğini açıkça 
göstermektedir. Sadece Bursa için 
değil, aynı zamanda Anadolu uygarlık 
tarihi için de değer taşıyan bu bilgiyi 
yansıtan kayıtları gözden geçirmeden 
önce bu tesisin Bursa’daki varlığının 
nedenine, daha doğrusu kâğıt 

3 “mâh”, ay anlamına gelmektedir. 

gereksiniminin boyutlarına değinmek 
yararlı olacaktır. 
Bildiğimiz gibi Bursa 1326 yılında 
Osman Gazi’nin Türkmenleri 
tarafından fethedildi. O tarihlerde 
Eskişehir’den Güney Marmara’nın 
İzmit Körfezi’ne kadar olan bölümüne 
egemen olan devletin merkezi Bursa 
oldu. Yaklaşık 75 yıl içinde büyük bir 
atılım yapan Türkmenler, Rumeli’ye 
de geçerek bugünkü Bulgaristan’ın 
tümüne egemen olup Tuna kıyılarına 
ulaştılar. 1400 yılında Alanya ve 
Sinop gibi iki açılım noktasından 
yararlanarak önemli bir ekonomik 
gelişme gösterdiler. 1339’da inşa 
edilen Emir Han çevresinde “Hanlar 
Bölgesi” ve Uzunçarşı oluştu. Bursa’nın 
ipek ve kadifeleri ile Uzak Doğu’dan 
bu şehre gelen önemli miktardaki 
baharat Avrupa’ya pazarlanmaya 
başlandı. Bu gelişme Bursa merkezli 
yönetimsel ve ekonomik hareketliliği 
doğurdu. Devletin Anadolu ve Rumeli 
topraklarında insanların mülkiyet 
hakkını, ekonomik işlemlerini ve 
Bursa’dan çıkan resmi yazışmalarını 
yürüten yüzlerce kaza/mahkeme 
(kadılık) oluştu. Bu sonuç doğal olarak 
kâğıt tüketiminin artmasına yol açtı. 
Durum bununla da sınırlı kalmadı. 
Payitaht Bursa ile Osmanlı alanında 
bulunan İznik, Eskişehir, Kütahya, 
Balıkesir gibi kentler kültürel 
hareketlilik içine girdiler. Tıp, felsefe, 
matematik, tasavvuf gibi alanlarda 
verilen eserlerin sayıları arttı. Bu 
süreçte Süleyman Çelebi Mevlid’i 
Türkçe yazmış, Türkçenin yükselişine 
paralel olarak birçok eser Türkçeye 
çevrilmiştir. Örneğin Kâbusnâme 
9900 beyit olarak Sultan II. Murad’a 
sunulmuştur. Hamidü’d-din Aksarayî 
(Somuncu Baba), Hacı Bayram-ı 
Velî, Eşrefoğlu Rumî, Molla Fenarî 
gibi “âlimler” eserler verdiler. Bursa 

Bursa Şer’iyye Sicilleri, A 5/s. 328, 3 Cemaziye’l-evvel 892 (27 Nisan 1487)
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kadılığı yapan Molla Fenarî’nin 10.000 
ciltten oluşan kitaplığı bulunmaktaydı. 
Bu ortamı Payitaht Bursa’daki Osmanlı 
sultanları da desteklediler. Halil İnalcık 
Şair ve Patron isimli incelemesinde bu 
ortamı bilimsel olarak analiz etmiştir. 
Bu süreçte Osmanlı sarayında görev 
yapan Ahmedî, Sâfî, Şeyhî, Atâyî 
ve Şemsî gibi kültürel şahsiyetler 
musâhib (nedim) olarak kültürel 
hareketliliğe katkı yapmışlardır.
1335 yılından başlayarak payitaht 
Bursa’da açılan medreselerin sayısı 
da giderek arttı. 1335-1472 yılları 
arasında Bursa’da Manastır, Orhan 
Gazi, Lala Şahin Paşa, Hüdavendigar, 
Esediye, Çandarlı Ali Paşa, Molla 
Yegân, Eyne Bey, Ferhadiye, Yıldırım, 
Sultaniye (Yeşil), Bayezid Paşa, 
Muradiye, Hacı İvaz Paşa, Molla Hüsrev 
ve Hamza Bey medreseleri açıldı. 
Tüm bu gelişmeler elbette sadece 
Bursa için değil, Anadolu ve 
Rumeli’deki Osmanlı alanı için de 
önemli bir kâğıt talebine yol açmış 
olmalıdır. Dönemin mahkeme 
kayıtları, vakıf evrakı, fermanlar, 
mülknâmeler ve atama beratları için 
kâğıt kullanılıyordu. Ayrıca kültürel 
şahsiyetlerin yazdıkları eserleri 
çoğaltarak (istinsah ederek) Anadolu, 
Rumeli ve Orta Doğu’daki kültürel 
merkezlere yaymak da gerekliydi. 
İstanbul Millet Kütüphanesi Müdiresi 
Sayın Melek Gençboyacı sadece 
kütüphanesinde bu döneme ait 30 
kadar Bursa’da istinsah edilmiş eser 
bulunduğunu belirtiyor. 
Bu nedenle 1485 yılına ait bir 

kayıtta gözlemlediğimiz Bursa 
Kâğıt Fabrikası’nın daha eski 
tarihlere muhtemelen 1400’lere 
doğru taşımamız doğru olur. Bu 
yazının başlarında belirttiğimiz gibi 
Türkistan’da Semerkand’da çok 
daha eskiden beri kâğıt sanayinin 
varlığına işaret etmiştik. Bursa 
Kâğıt Fabrikası’nın kökenini Bizans 
Bursası’nda aramak gereksizdir. 
Çünkü fetih öncesinde bu kentte ve 
çevresinde gerekli yönetimsel ve 
kültürel altyapı ve hareketlilik mevcut 
değildi. Bu dönemde Avrupa’da da 
henüz kâğıt sanayi Doğu’dakini aşan 
bir gelişme içinde olmayıp sadece 
İspanya ve İtalya’da birkaç tesis vardı. 
Bu yüzden biz Bursa’da böyle bir 
tesisin kurulmasına yol açan ortamı ve 
Bursa’nın özellikle Türkistan ve Orta 
Doğu ile olan ilişkilerindeki yoğunluğu 
dikkate almalıyız. 
Bursa’nın fethinden başlayarak erken 
Osmanlı dönemi kültürel yapısında 
etkili olan Türkistan kökenli birçok 
mutasavvıf bulunmaktadır. Geyikli 
Baba, Abdal Murad, Abdal Musa, 
Yoğurtlu Baba, Doğlu Baba, Alaca 
Hırka, Postinpuş Baba, Şeyh Mehmed 
Küşterî, Şahin Baba, Selahaddin Buharî 
gibi isimleri bu bağlamda sayabiliriz. 
14. yüzyıl sonlarında başlayan yeni 
bir dalga içinde Emir Sultan, Ali Dede 
el-Buharî, Baba Zakir, Et Dede, Seyyid 
Natta, Seyyid Nasır, Seyyid Usül, 
Abdal Mehmed, Ali Mest-i Ethemî, 
Davud Dede, Çerağlı Dede, Abdüllatif-i 
Kudsî, Mecnun Dede, Ali Şir Dede 
gibi mutasavvıflar vardır. Bu süreçte 
Davud-ı Kayserî Kahire’de, Kara Hoca 

Alaeddin İran’da, Kadızâde-i Rumî 
Horasan ve Mâverâünnehr’de, Molla 
Fenarî Kahire’de, Alaeddin-i Rumî 
Semerkand’da, Germiyanlı Ahmedî 
Mısır’da ihtisas yapmışlardı. 1400 
yılı sonrasında Semerkand’dan gelen 
mimar ve taş ustalarının eserler 
verdiklerini de düşünecek olursak 
fabrikanın kökenini bir başka gözle 
değerlendirilmek gerekmektedir. 
Cilimboz Kâğıthânesi’nde 
üretim nasıl yapılıyordu? 
Sanayi Devrimi öncesine ait üretim 
teknolojisine göre Cilimboz’daki 
fabrikada kâğıt imali muhtemelen 
şöyle gerçekleşiyordu: Paçavra 
ile eskimiş ip ve halatlar su içinde 
parçalanır, geceleri kireçli suya 
batırılıp gündüzleri çimen üstüne 
serilip kurutularak beyazlatılırdı. 
Sonra kirecin temizlenmesi için 
yedi gün soğuk suda bırakılırdı. 
Paçavra veya halat bundan sonra 
taş havanlarda tahta tokmaklarla 
dövülerek yumuşatılırdı. 
Değirmentaşına benzer üst üste iki 
taş su dolaplarıyla döndürülerek 
tokmaklama işi hızlandırılmaktaydı. 
Kâğıthânenin Cilimboz Deresi’nde 
olmasının, yanında da bir değirmen 
bulunmasının sebebi budur. Kâğıt 
hamurunun tokmaklanma işi bittikten 
ve malzeme bol suda dağılmış 
hâle getirildikten sonra kamıştan 
yapılmış ince elekler üzerine alınarak 
keçeleştirilir; bu yaş kâğıt tabakası, 
keçe veya alçı yahut tahta levhalar 
üzerine alınarak kurumaya bırakılırdı. 
Kâğıt kuruyunca kendiliğinden bu 
levha üzerine düşerdi. 
Daha sonra “âharlama” işlemine sıra 
gelirdi. Kâğıdın yüzeyinde imalat 
sırasında meydana gelen delikleri 
kapatarak düzgün hâle getirmek 
ve dayanıklılığını temin etmek için 
üzerine içinde sertleştirici maddeler 
bulunan bir eriyik sürülürdü. Âharın 
hazırlanmasında en çok kullanılan 
madde nişastaydı. Bunun için nişasta 
soğuk suda halledildikten sonra çok 
sulu veya çok koyu olmayan pelte 
kıvamına gelinceye kadar ağır ateşte 
pişirilir. Birkaç gün dinlendirilip 
üzerinde meydana gelen kaymak 
alındıktan sonra bir sünger veya elle, 
kâğıt üzerinde pütür kalmayacak 
şekilde sürülürdü. Âharlanan kâğıt 
bir ip veya çıtalar üzerine serilerek 
süzdürüldükten sonra üst üste istif 
edilmekteydi.

Bursa Şer’iyye Sicilleri, A 25/ s. 333, 2 Rebi’yi’l-evvel 925 (4 Mart 1519)
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Bu dönemin kâğıt üretim 
teknolojisinde bir de filigranlama 
vardır. Kâğıtlara pirinç eleklerin 
konumundan yararlanarak filigran 
(su damgası) adı verilen çeşitli şekil 
ve yazılar konulmaktaydı. Filigran 
denilen işaretler yazma ve basma 
eserleri, kâğıdın yapıldığı yeri, 
fabrikasının adını, imal tarihini 
ortaya koyarlar. Osman Ersoy, 1463-
1582 tarihleri arasını kapsayan 
50’ye yakın Bursa Sicil Defteri 
üzerinde yaptığı araştırmada 113 
farklı filigran belirledi. Belirlenen 
filigranlar: anahtar, çan, çapa, el, 
kale, kılıç, makas, merdiven, ok, öküz 
başı, şapka, terazidir. Bu işaretler 
dönemin sicillerde kullanılan 
kâğıtlarının genellikle İtalya kökenli 
olduklarına işaret ediyor. Ancak biz 
Bursa Kâğıt Fabrikası’nın inşasını ve 
burada üretilen kâğıtları daha eski 
tarihlerde kullanılmış malzemeyle 
ilişkilendirmek durumundayız. 1463-
67-68 tarihlerinde sadece dokuz 
filigranlı malzeme tespit edilmiştir. 
Bursa’da yazılmış A 4 (1484-1485), A 
5 (1486-1487), A 7 (1487-1490), A 34 
(1507-1509) tarihli beş defterde dik 
ve yatay çizgilere rastlanmamış olması, 
kullanılan kâğıtların yerel kökenli 
olma olasılığını güçlendirmektedir. 
Bu bağlamda elimizde mevcut 
olmayan daha eski sicillerde, 
bürokrasi evrakında ve özellikle 
Bursa’da ve yakın çevresinde istinsah 
edilmiş eserler üzerinde yapılacak 
çalışmalar Bursa Kâğıt Fabrikası’nda 
üretilen malzemenin boyutlarına ışık 
tutacaktır.
Özellikle İstanbul’un yeni payitaht 
olmasından sonraki gelişmeler Bursa 
Kâğıt Fabrikası’nın önemini azaltmış, 
piyasada Avrupa kökenli kâğıtlar 
tercih edilmeye başlanmıştır. Bursa 
Kütüğü’nde yer alan bir kayda göre 
1777 yılında Bursa’da esnaf içinde 
Attarlar esnafı içinde örgütlenmiş 
“Kâğıdcılar” bulunmaktaydı. Attarlar 
esnafı: Yamaklar, Şekerciler, Ketenciler, 
Balmumcular, Kahveciler, Kâğıdcılar, 
Miskçiler, Nakkaşlar. 
Osmanlı yerli kâğıt sanayi sürecinde 
18. yüzyılda kurulan Yalova 
Kâğıthânesi, Beykoz Kâğıthânesi ve 
19. yüzyılda İzmir Kâğıthânesi’nin 
öyküleri ise bu bağlamda konunun 
meraklıları için izlenebilir4. 

4 Özellikle değerli meslektaşım Prof. Dr. 
Zeki Arıkan konunun genel boyutlarını ve 

Sanayi Devrimi sürecinde (19. yüzyıl 
başı) Fransa’da elle çalışan eleklerin 
yerini hem enlemesine hem de 
boylamasına sarılan bakırdan yapılan 
bir gergef aldı. Kâğıt hamuru ince bir 
tabaka hâlinde gergef üzerine yayılıyor 
ve eleklerde olduğu gibi sular damla 
damla süzülüyor, sonra hamur, bir keçe 
üzerinde kurutuluyordu. Bu teknoloji 
maliyeti düşürdü. Aydınlanma 
Devrimi’nin ve sanayileşmenin 
etkisiyle kâğıt tüketimi artınca paçavra 
sıkıntısı baş gösterdi. 
1844’te Alman F. G. Keller rendelenmiş 
odundan elde edilen ve daha sonra 
gazete yapımında kullanılan mekanik 
hamuru buldu. Daha sonra kâğıt 
sanayinde büyük çığır açan, ilk 
kimyasal odun yapıldı. 
Türkiye’de modern anlamda kâğıt 
üretimi 1936’da hizmete giren 
Sümerbank İzmit Kâğıt Fabrikası ile 
gerçekleşmiştir. 

İzmir Kâğıt Fabrikası’nın kuruluş ve iş-
leyişini arşiv kayıtlarını yayınlayarak ele 
almıştır. Biz de Bursa Kâğıt Fabrikası’nın 
varlığından ilk kez onun bu araştırması-
nı okuduğumuzda haberdar olduk. Bkz. 
Arıkan, Zeki, “İzmir Kâğıt Fabrikası ile 
İlgili Belgeler”, Belgeler, XVIII/22, Türk 
Tarih Kurumu Yay., Ankara 1998, ss. 111-
158. Ayrıca bkz. Kütükoğlu, Mübahat 
S., Osmanlı Belgelerinin Dili, Kubbealtı 
Neşriyatı, İstanbul 1994. Yalova Kâğıt 
Fabrikası için özgün belgeler Ahmet Re-
fik tarafından neşredilmiştir. Bkz. Ahmet 
Refik Altınay, Onikinci Asr-ı Hicrîde 
İstanbul Hayatı (1689-1785), Enderun 
Kitabevi, İstanbul 1988, s. 159, 160, 165-
168, 190, 191.
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Bursa Ağızları

Anadolu, XI. yüzyıldan başla-
yarak XIV. yüzyıla kadar de-
vam eden Oğuz göçüyle bir 
Türk yurdu haline gelmiştir. 

24 boydan oluşan Oğuzların dilleri, 
Anadolu’daki ağızların oluşumuna 
kaynaklık etmiştir. Ancak, bilimsel 
araştırmalar, Oğuzlar dışındaki Türk 
boylarının da bu göçler sırasında 
Anadolu’ya geldiğini göstermektedir. 
Bu durumda Anadolu’ya söz konusu 
yüzyıllar içinde önce gelenler ve son-
ra gelenler ile Oğuz boyundan olan-
lar ve diğer Türk boylarından olan-
lar, bir arada yaşamanın sonucunda 
kaynaşmış, dil ve kültür özellikleri 
birbirine geçmiştir1. Bu kaynaşma ve 

1 Korkmaz, Zeynep, Anadolu Ağızlarının 
Etnik Yapı ile İlişkisi Sorunu, TDAY 
Belleten, 1971. 

etkileşim sonucu Anadolu’da farklı 
farklı ağız grupları oluşmuştur. 
Bu açıdan bakıldığında Türkiye 
Türkçesi ağızları Kerkük’ten Koso-
va’ya zengin bir çeşitlilik göstermek-
te, filolojik değer taşımanın yanında 
son derece değerli kültürel unsurları 
da barındırma niteliğiyle de önem 
arz etmektedir.
Türkoloji çalışmalarının başlangıcın-
da olduğu gibi Anadolu ağızları, bir 
diğer adıyla Türkiye Türkçesi ağız-
ları üzerine yapılan çalışmaların da 
başlangıcı, çok geriye gitmez. Ancak 
19. yüzyılda yabancı gezginlerin ve 
araştırmacıların bazı çalışmaları ve 
notlarıyla birtakım belge ve bilgiye 
ulaşılabilmiştir.
Korkmaz, Anadolu ağızları üze-
rindeki çalışmaların başlangıcının 

1867 yıllarına kadar uzandığını, ilk 
çalışmayı A. Maksimov’un Hüdaven-
digar ve Karamanlı ağızları üzerine 
Petersburg’da yaptığını, ardından J. 
Thury, I. Kunos, M. Hartmann, K. Foy, 
V. Pisarev, Kowalski, J. Deny ve M. 
Rasanen’in çalışmalarının geldiğini 
ve bu dönemin “yabancı araştırıcılar 
dönemi” olarak adlandırılmasının 
mümkün olabileceğini ifade eder2. 
Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili, ilk 
bilgi alınabilecek yerli kaynak ola-
rak ise Evliya Çelebi seyahatnamesi 
gösterilebilir. Eren, Seyahatnamenin 
ağızlara dair içerdiği notlar ve liste-
lerin değerli olduğunu ifade etmiştir.

2 Korkmaz, Zeynep, Anadolu Ağızları 
Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü 
Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar, TDAY 
Belleten, S.23-24, s.143-172, 1976.

Bursa Ağızları
Bursa ağızlarının ve diğer ağızların muhafaza ettiği malzemenin filolojik açıdan 
ele alınıp incelenmesi büyük önem taşımaktadır. 
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“Evliya Çelebi’nin eserinde Dobruca 
ve Kırım Tatarlarının dili, Nogay dili, 
Türkmen dili gibi Türk dilleri üze-
rine bilgi verdiğini yukarıda belirt-
miştim. Bu küçük örnekler yanında 
gezginimiz Anadolu ağızlarına da 
değinmiş, yerli halk arasında kullanı-
lan birtakım sözleri yazmıştır. Benim 
bildiğime göre, Evliya Çelebi’nin 
“Tosya, Bolu, Dörtdivan Türklerinin 
lisan ve lehçeleri” konusunda sırala-
dığı örnekler, onun Anadolu ağızları 
için verdiği en zengin sözlüktür. 
Seyahatname yazarının dağınık ola-
rak verdiği sözler gibi, bu sözlük de 
şimdiye değin Türk dili ve Türk diya-
lektolojisi bakımından değerlendi-
rilmemiştir. Seyahatname’de dağınık 
olarak verilen yerli sözlerin toplan-
ması, işlenmesi uzun sürer. Ancak, 
Tosya, Bolu ve Dörtdivan Türkleri-
nin dilleri üzerine verilen örnekler, 
Anadolu diyalektolojisi bakımından 
kolaylıkla değerlendirilebilir3.”
Cumhuriyetten sonraki dönemde 
öncü kuşak olarak Ahmet Caferoğ-
lu, Zeynep Korkmaz, Ömer Asım 
Aksoy, Şevket Beysanoğlu, Efrasi-
yab Gemalmaz, A. B. Ercilasun gibi 
araştırmacıların ardından sonraki 
yıllarda Anadolu üniversitelerinin 
yaygınlaşması, bilim insanlarının ağız 
araştırması yapabilecekleri bölgelere 
yakınlaşmasının da etkisiyle çok sayı-
da ağız derleme ve tasnif çalışmaları 
yapılmıştır4. Ancak hala gereğince 
incelenemeyen ve ağız derlemeleri 
yapılamayan bölgeler bulunmaktadır 
ve artık yapılan derlemelere yenileri 
eklenirken bu malzemenin değer-
lendirilmesi ve dil ve kültür tarihine 
katkıda bulunabilecek noktaların gün 
yüzüne çıkarılması gerekmektedir. 
Bursa, Anadolu Türk tarihi için 
sosyal, siyasal, kültürel vb. açıdan 
büyük önem taşıdığı halde ağız araş-
tırmaları konusunda ihmal edilen 
şehirlerden olmuştur. Bu konudaki 
eksiklik alan çalışmalarında sık sık 
dile getirilmiş, aslında Bursa’nın bir 

3 Kaynak: Bilimsel Bildiriler, TDK 
Yayınları, 1972e-kaynak: http://www.
bilgicik.com/yazi/evliya-celebi-ve-a-
nadolu-agizlari-profdr-hasan-eren/

4 Akar, Ali, Ağız Araştırmalarında 
Yöntem Sorunları, Turkish Studies, 
İnternational Periodical For the Langu-
age Literature and History of Turkish 
or Turkic Volume ½ Fall 2006

dil laboratuvar niteliğinde olduğu 
vurgulanmıştır. 
“Her ne kadar Bursa’da Türkçeye 
yer veren ilk araştırma 1867 tarihini 
taşırsa da bugün Türkçenin Bursa’da 
konuşulan varyantları en az araştı-
rılmış olan Anadolu ağızları arasında 
yer alır (bkz. Maksimov 1867, Kunos 
1882, Gordlevskiy 1916). Anadolu 
ağızlarının dil özellikleri göz önünde 
bulundurularak yapılmış son iki sınıf-
landırmadan birinde Bursa “no date” 
diye verilen Marmara ağızları gru-
buna dâhil edilir (Boeschoten 199, 
156). İkincisinde ise Bursa ağızları, 
bibliyografyadan anlaşıldığı kadarıyla 
iki lisans tezinden hareketle sınıf-
landırmaya tabi tutulur ve Anadolu 
ağızlarının Batı grubunun birinci alt 
grubunda; Çanakkale, Balıkesir ve 
Bilecik ağızlarıyla birlikte bunun da 
ikinci derecedeki alt grubunda gös-
terilir (Karahan 1996, 150). Ancak 
sınıflandırmayı kaleme almış olan L. 
Karahan; Sakarya, Çanakkale, Balıke-
sir, Konya, Adana, İçel, Çorum, Anka-
ra’yla birlikte yeterince işlenmemiş 
olmaları dolayısıyla sınıflandırma 
çalışmasını olumsuz yönde etkileyen 
ağızlar arasında Bursa ağzını da zik-
reder (1996, VI). Bildiğimiz kadarıyla 
son birkaç yılda da Bursa ağızları 
önemli bir araştırmada ele alınmış 
değildir. Dilciliğin bugün ulaşmış ol-
duğu seviye ve dildeki hızlı değişme-
ler göz önüne alındığında, eski tarihli 
çalışmalar ve öğrenci tezlerinin ye-
tersizliği ve profesyonel anlamda dil 
incelemelerinin yerini tutmalarının 
mümkün olmadığı açıktır. Türkçenin 
Bursa’daki varyantlarının bu derece 
ihmal edilmiş olması, aşağıda kısaca 
dile getirmeye çalışacağım sebepler-
le dilcilik açısından bir laboratuvar 
durumundaki Bursa’da dil araştırma-
larına bir an önce başlanmasını da 
elzem kılmaktadır.”5

Bursa ağızlarıyla  
ilgili çalışmalar
Çok yakın bir geçmişe kadar üzerin-
de ağız çalışması yapılmayan illerden 
biri olan Bursa’yla ilgili olarak yıllar 
önce İstanbul ve Ankara Üniversi-
telerinde yapılmış lisans mezuniyet 
tezleri bulunmaktadır.

5 Demir, Nurettin, Araştırma Konusu 
Olarak Bursa’da Türkçe, Türk Dili 
Dergisi, S. 592, s.440-446, 2001.

- Kula, Sevgi, (1964), “Bursa Ağzı”, 
Ankara Üniversitesi, DTCF Türk Dili 
Mezuniyet Tezi, Ankara 1964.
- Bolulu, Handan, (1969), “Bursa 
Ağızlarına Toplu Bir Bakış” İstanbul 
Üniversitesi, Türk Dili Mezuniyet 
Tezi, İstanbul, 1969.
2006 yılından itibaren Bursa ağızla-
rıyla ilgili bir proje kapsamında bil-
diri ve makale düzeyinde çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. 
- Eroğlu S., Baştürk Ş., Uluocak M., 
Şahin H. “Bursa Yerli Ağızlarının 
Genel Özellikleri” II. Uluslararası 
Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı 
Nisan 2009 Kars. (Turkish Studies 
İnternational Periodical For The 
Language and History of Turkish 
or Turkic, Volume 4/8 Fall 2009, s. 
2092-2101.)
- Eroğlu S., Baştürk Ş., Uluocak M., 
Şahin H., “Bursa Yerli Ağızlarının 
Genel Özellikleri”, Turkish Studies 
International Periodical For The 
Languages, Literature And History Of 
Turkish Or Turkic www.turkishstu-
dies.net, Volume 4/8 Fall 2009.
- Eroğlu S., Uluocak M., Baştürk Ş., 
Şahin H., “Bursa Yerli Ağızlarında ç>ş 
Değişimi”, Turkish Studies Internati-
onal Periodical For The Languages, 
Literature And History Of Turkish 
Or Turkic www.turkishstudies.net, 
Volume 5/1 s. 616-624
- Gökçe, Hüseyin, (2019) Bursa Ağız 
Sözlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, Bursa.
- Şahin H., (2011) “Bursa Yerli 
Ağızları ve Bazı Arkaik Özellikleri” 
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam 
Şehirleri Sempozyumları, Bursa Şeh-
rengizi, 28-30 Nisan 2011, Bursa.
- Şahin H., (2014) “Bursa Kızık Köy-
leri Ağızları Üzerine” VII. Uluslarara-
sı Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 
16-18 Ekim 2014, Elâzığ.
- Şahin H., (2017) “Bursa Yerli Ağız-
larında Pekiştirme, İkileme ve Tek-
rarlar Üzerine”, 8. Uluslararası Türk 
Dili Kurultayı, 22-26 Mayıs 2017, 
Ankara
- Şahin, H. “Bursa Yerli Ağızlarında 
Birincil Uzun Ünlüler Üzerine”, Diya-
lektolog Ağız Araştırmaları Dergisi, 
Sayı 5, s.1-7 Kış.
- Uluocak M., Baştürk Ş., Eroğlu S., 
Şahin H. (2010), “Bursa Yerli Ağız-
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larında Fiil İşletimi” II. Uluslararası 
Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı 
Nisan 2009 Kars. (Turkish Studies 
İnternational Periodical For The 
Language and History of Turkish or 
Turkic, Volume 5/1. 
- Şahin, H. (2020), “Bursa Ağzında 
Bitki İsimlerinin Yapı ve Anlam 
Değerleri Üzerine”, Doç. Dr. İlknur 
Mangır Karagöz Anı Kitabı, s. 51-64, 
Samsun.
İstanbul ve Ankara Üniversitelerin-
de çok eski yıllarda yapılmış lisans 
mezuniyet tezlerinin yanında Bursa 
yerli ağızlarıyla ilgili ilk toplu çalışma 
2019 yılında Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi yayınları arasında çıkmıştır. 
Bu kitap, yeni malzemelerin eklen-
mesi, eksiklerin giderilmesi nokta-
sında her zaman güncellemeye açık 
bir çalışmadır. 
Şahin H., Baştürk Ş., Uluocak M., 
Eroğlu S., (2019) Bursa İli Yerli Ağzı, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayın-
ları, Bursa.
Bursa yerli ağızlarıyla ilgili kitabın 
dışında makale ve bildiri düzeyinde 
çalışmalar da artarak devam etmek-
tedir. 
Bursa’da yerli ağızların yanında 
göçmen gruplar ve dilleri üzerinde 
de tez, makale ve bildiri düzeyinde 
çalışmalar yapılmaktadır. 
- Ateş, Şule (2014), Bandırma İlçesi-
ne Bağlı Orhaniye Köyünde Yaşayan 
Kırım Tatarlarının Ağzı, Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa. 
- Baştürk Ş., Uluocak M., Ogur E., 
Eroğlu S., Şahin H. (2013) “Bursa 
Göçmen Ağızları Fiil İşletiminde 
Şimdiki Zaman”, Diyalektolog Ağız 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, s.7-13, 
2013.
- Baştürk Ş., Uluocak M., Ogur E., 
Eroğlu S., Şahin H., (2011) “Bursa 
Balkan Göçmenleri Ağızlarında İsim 
İşletme Ekleri” Ekim 2011, Edirne.
- Şahin H., Baştürk Ş., Uluocak M., 
Eroğlu S., (2009) “Bursa’daki Nogay 
Tatarları ve Dilleri Üzerine Gözlem-
ler” Uluslararası Tatar Türkçesi Bilgi 
Şöleni Eskişehir,12-14 Ekim 2009.
- Şahin H., Uluocak M.,Baştürk Ş., 
Ogur E., Eroğlu S., (2013) “Bursa 
Göçmen Ağızları Üzerine”, VI. Ulusla-
rarası Dünya Dili Türkçe Sempozyu-
mu, 4-7 Aralık 2013, Bursa.

- Uluocak M., Baştürk Ş., Ogur E., 
Eroğlu S., Şahin H., (2013) “ İki Dilli 
Halklardan Pomaklar: Bursa Örneği”, 
VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe 
Sempozyumu, 4-7 Aralık 2013, Bursa. 
Bursa’nın nüfus yapısı
Türklerin bölgeye gelmelerinden çok 
daha önceki yüzyıllarda Bursa’da 
Bithynialılar ve Prusiaslılar, Traklar, 
Misialar, Bizanslılar gibi farklı farklı 
unsurların bölgeye göç ederek yer-
leştikleri yine zaman içinde Bulgar, 
Sırp gibi farklı farklı milletlerden 
insanların iskân edildikleri de bilin-
mektedir. Çağlar öncesinden itibaren 
Bursa’ya gelip kısa bir süre kalan ve 
geldikten sonra yerleşen bilinen ve 
bilinmeyen çok sayıda etnik unsur 
mevcuttur. 
Osmanlı’nın ilk dönemlerinde 
bölgedeki Türk nüfusunun tek bir 
kaynaktan, Oğuz boylarından oluş-
tuğu söylenebilmektedir. Bölgeye 
Türkmen göçünden başlayarak gelen 
Yörük, Türkmen ya da Manav olarak 
adlandırılanların dışında Türk ve 
Türk olmayan toplulukların iskânı da 
söz konusudur. Bursa’ya gelenlerin 
nereye yerleştirildikleri konusunda 
günümüze yaklaşıldıkça bilgiler net-
leşmektedir. Özellikle 19. yüzyılda 
ve daha sonra gelen göçmenlerin 
şehirde nerelere yerleştirildikleri 
biliniyor kabul edilmektedir. 
Bursa’ya ilk yerleşenler ile daha 
sonra yerleşenlerin dilleri üzerine 
yapılacak çalışmalar, Türklerin dili-
ne, Bursa’ya yapılmış göçlere, oluştu-
rulan ve daha sonra göçler ve diğer 
sebeplerle değişim gösteren kültüre 
dair birçok noktayı aydınlatacaktır. 
Bursa yerli ağızlarının  
söz varlığına dair 
Ağızların söz varlığı, dikkatlice ince-
lendiğinde halkın kavram karşılama 
konusunda ne kadar kıvrak ve işlek 
bir zekâya sahip olduğu ve tarihi 
dil ve kültür mirasının korunması 
konusunda ne kadar başarılı olduğu 
görülmektedir. Sadece günlük dilde 
ve sadece konuşma düzeyinde kulla-
nılmalarına rağmen yeri geldiğinde 
genel dildeki, yeri geldiğinde terim-
lerdeki yabancı kelimeleri karşıla-
mada ağızların ilk başvurulan yer 
olması, bu nitelikleri sayesindedir.
Söz varlığı açısından Türkiye Türk-
çesi ağızları, Osmanlı döneminde 

başlayan dil tartışmalarında yerini 
almıştır. O dönemde yabancı kelime-
lerin ve terimlerin Türkçeleştirilmesi 
konusunun görüşülmesi sırasında 
halk ağızlarına dikkat çekilmiş, Ziya 
Gökalp’tan başlayarak Atatürk’e ve 
günümüze kadar bu durum böyle de-
vam etmiştir. Ziya Gökalp, bu konuda 
bir anlamda Cumhuriyet dönemin-
deki terim çalışmalarının temelini 
oluşturacak şu sözleri söylemiştir. 
“Yeni terimler aranacağı zaman önce 
halk diline bakılacak, bulunmadığı 
takdirde Türkçe eklerle yeni kelime-
ler yapılacak. Bunlar yetmezse Arap-
ça ve Farsçaya başvurulacak, Ancak 
Arapça ve Farsça tamlamalardan 
kaçınılacaktır. Bununla birlikte bazı 
dönemlerin ve meslek kollarının özel 
durumlarını gösteren kelimelerle çe-
şitli teknik terimlerin yabancı diller-
deki karşılıkları aynen kalacaktır.6” 
Cumhuriyet döneminde Türkçenin 
imkânlarından, bu imkânları en iyi 
kullanan halk ağızlarından yarar-
lanma, bu yolla yabancı kelimeleri 
ve yeni karşılaşılacak kavramları 
karşılama konusunda Türk Dil 
Kurumu’nun başlattığı derleme fa-
aliyetleri, doğrudan halk ağızlarına 
yönelmiştir. Derleme faaliyetleri so-
nucunda ağızlardan yazılı Türkçeye 
çok sayıda kelime/terim kazandırıl-
mıştır. Bu yöntemle batı, doğu, kuzey, 
güney, yıldız, dolunay, akarsu, omur-
ga, kuyruksokumu gibi kelimelerin, 
çeşitli bilim dallarına ait terimler 
olarak kullanım sahasına çıkmıştır. 7 
Bir diğer açıdan bakıldığında ağızlar, 
sadece yabancı terimleri ve dilin di-
ğer katmanlarındaki yabancı kelime-
leri karşılamada değil dilin üretme 
konusunda sıkıntı çektiği durumlar-
da da ölçünlü dilin yardımına yetişir. 
Dillerin söz varlığı, sözlükler aracılı-
ğıyla bir yere toplanır. Yazı dili olarak 
kabul edilmiş, standart dilin söz var-
lığıyla ilgili çalışmalar, çeşitli çapta ve 
nitelikte sözlükler yoluyla gerçekleş-
mektedir. Bu sözlükler, yazılı metin-
lerin taranması yoluyla ortaya çıka-

6 GÖKALP, Ziya, Türkçülüğün Esasları, 
(Haz: Mehmet Kaplan), Kültür Bak. 
Yay., İstanbul, 1976.

7 İMER, Kamile, Dilde Değişme ve Geliş-
me Açısından Türk Dil Devrimi, Anka-
ra, Türk Dil Kurumu Yayınları, Anka-
ra,1976.



27Bursa Günlüğü

Uludağ'ın güney cepheden görünümü

rılan söz varlığı unsurlarını bağlam 
içinde değerlendirmeye alarak çeşitli 
açılardan ortaya koymayı amaçlar.
Yazıya geçmeyen, günlük konuşma 
dili düzeyinde varlığını sürdüren 
ağızların söz varlığı çalışmaları ise 
yazıya geçmiş ölçünlü dilden biraz 
daha farklı güçlüklere sahiptir. Çün-
kü yazıya geçmemesi sebebiyle kayıt 
altına alınamayan, çeşitli etkenlerle 
kullanımdan düşen ya da anlamı 
değişen kelimelerle ilgili tespitte 
bulunmak ancak derleme yapma ve 
kayıt etme yoluyla mümkün olabilir. 
Bir insanın ya da bir bölge ağzının 
tüm söz varlığının sayılı görüşme-
de kaydetmenin imkânsız olduğu 
düşünülünce bu çalışmaların vakit 
kaybetmeden ve sürekli bir biçimde 
yapılması gerektiği de kendiliğinden 
ortaya çıkar. Ziyaret edilen, derleme 
yapılan köylerden derlenen malze-
me, bir sonraki ziyarette yeni kelime-
ler eklenerek gelişebilir. 
Bu açıdan bakıldığında, Bursa yerli 
ağızlarına ait derlenebilen ve yu-
karıda da belirtildiği gibi sürekli 
geliştirmeye açık malzeme, aşağıdaki 

noktalar açısından dikkate değer 
görünmektedir. 
Türetme eklerinin  
kullanımı
Bursa ağızlarında ölçünlü dilde de 
kullanılan ekler, farklı kök veya göv-
delerle türev oluşturabilmektedir. 
Türkçe sözlükte bulunmayan, Bursa 
ağzında tespit edilen aşağıdaki keli-
meler, bu duruma örnektir. 
“dirin: derleme, toparlama (Gür-
su-İğdir)”
“dökün: ürün verimi, meyvelenmesi 
(Harmancık-Balatdanişment)”
“ēvdelik: evdelik, fasülye, bulgur vs. 
erzak (Keles-Sorgun)”
“eyşimtili: ekşimsi, ekşi (Kestel-Ağ-
laşan)”
“sağak tarav: sağ taraf (İnegöl-Yeni-
yörük)”
Türkiye Türkçesi ağızlarında kul-
lanılan kelimeler, yeni terimler 
türetmek için ufuk açıcı özellik 
taşımaktadır. Çünkü ağızlarda 
ekler, standart dilden daha kıv-
rak bir biçimde kullanılmaktadır. 

Halkın yeni kavram karşılama 
konusundaki mahareti olağanüs-
tü niteliktedir. Ayrıca bu farklı 
yapılar yoluyla eklerin işlevle-
rinde de çeşitlilik görülmektedir. 
Bu durum, halkın yaratıcığıyla 
açıklanabileceği gibi, dildeki 
arkaik malzemenin binlerce yıl 
ötesinden bugüne taşınması, 
korunması biçiminde de değer-
lendirilebilir. Çünkü standart 
dilde olmayıp, tarihi bir metinde 
veya çağdaş Türk lehçelerinden 
birinde kullanılan biçim veya 
türevle birebir örtüşen kullanım-
lar mevcuttur. 
Yardımcı fiil tercihi
Yağmur anlamında kullanılan ‘rah-
met’ kelimesi genel dilde yağmak 
veya inmek fiiliyle kullanılmaktadır. 
Bursa ağzında (Karacabey-Daniş-
ment) ‘yağmur yağmak’ anlamında 
‘rahmet düşmek’, aynı şekilde ‘gü-
neş batmak’ anlamı için de Harman-
cık-Nalbant köyünde ‘gün düşmek’ 
biçimi kullanılmaktadır. Bu farklı 
fiil kullanımına bir örnek de şēre 

-
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Kakdı: şehre gitti, şehre taşındı (Bü-
yükorhan-Bayındır) örneğidir. 
Standart dilden  
farklı karşılık bulma
Yukarıda da belirtilen ağızların kav-
ram karşılama konusundaki kabili-
yeti, Bursa’da “soñ tav: son günler, 
son zamanlar, ömrün son günleri 
(Keles-Alpagut), zēncir kemik: zincir 
kemik, omirilik (Osmangazi-Çayba-
şı), gök tencire: bakır tencere (İz-
nik-Yörükler)” gibi örneklerde açıkça 
görülmektedir. Başka ağızlarda aynı 
kavram ve nesneler için başka karşı-
lıkların varlığı da söz konusudur.
Arkaik unsurları barındırma
Ağızlar, çoğu kez binlerce yıllık dil 
mirasının unsurlarını canlı bir biçim-
de muhafaza ederler. Eskiden yazı 
dilinde kullanıldığı bilinen bazı keli-
meler, halk ağzında yaşamaya devam 
ettiği için, sözlüklere girmeye ve 
yazılı eserlerde tekrar kullanılmaya 
başlamıştır. Mesela, Bursa’da ‘berk: 
berk, sıkı sağlam, (baklanın dışındaki 
sert kabuk ya da tanenin dışındaki 
yeşil kısım) (105-62)’ anlamında 
kullanılan kelime, Anadolu’da en az 
13. yüzyıldan bu yana kullanılan, 
ağızlarda da katı, sağlam, kuvvetli, 
hızlı, çabuk, yüksek sesle vs. anlam-
larında kullanılmaktadır. 
Aynı şekilde Yenişehir-Yolören kö-
yünde ‘parlamak, ışıldamak’ anla-
mındaki ‘balkımak‘ fiili de Türkçe 
Sözlükte halk ağzından alındığı be-
lirtilerek; ‘parlamak, şimşek çakmak, 
su dalgalanmak, organ kesik kesik 
ağrımak’ anlamlarında, Eski Anadolu 
sahası metinlerinde Bursa ağzındaki 
‘parlamak, ışıldamak’ anlamlarında, 
diğer ağızlarda ise ‘parlamak, göz 
almak, şimşek çakmak, çürümek, 
meyve olgunlaşmak vs.’ anlamların-
dadır. 
Büyükorhan-Kuşlar köyündeki ‘seb-
ze’ anlamındaki ‘göveri’ kelimesi de 
‘balkımak’ fiili gibi bir durum sergi-
lemektedir. 
Anlam açısından diğer  
ağızlarla gösterdiği  
benzerlik ve ayrılıklar
Bir ağızda kullanılan kelime, diğer 
ağızlarda az ya da çok farklı anlam-
larda kullanılabilir. Kelimelerin hangi 
ağızda hangi anlamda kullanıldığının 
belirlenmesi de ağız araştırmala-
rında önem taşır. Bu duruma örnek 

olarak verilebilecek ‘yeygi’ kelimesi, 
Ankara-Haymana’da ‘un’, Burdur 
Kozluca’da ‘yiyecek’, İstanbul Çen-
gelköy’de ‘tilki kapanına konan yem’, 
Afyon, Isparta Yalvaç, Denizli, İzmir, 
Muğla, İçel, Çorum, Samsun vb. il-
lerde ‘genellikle kış için hazırlanan, 
biriktirilen yiyecek ve hayvan yemi’ 
anlamındadır. Trabzon ağızlarında 
biraz daha farklı olarak ‘rüşvet’ an-
lamında kullanılan kelime Bursa’da 
da ‘hayvan yiyeceği’ anlamındadır. 
Yēygi: yiyecek, hayvan yiyeceği (Or-
hangazi-Sölöz)
Bursa’da Orhaneli-Firuz’da ‘çocuk 
oyunlarındaki ebe’ anlamında kulla-
nılan kelime, Dörtyol-Hatay’da ‘ace-
leci’, Trabzon’da ‘bir yaşında erkek 
koyun anlamındadır. 
Keles-Belenören, Karacabey-Dogla 
köylerinde masallardaki ‘az gittim uz 
gittim’ tekerlemesindeki gibi uzun, 
uzak hatta eski anlamıyla kullanılan 
‘uz’ kelimesi, Diyarbakır ağzındaki 
kullanımla örtüşmektedir. Diğer 
ağızlarda kelimenin; ‘uysal, saf, be-
cerikli, akıllı, anlayışlı, sinsi, kurnaz, 
ustaca, doğru, yavaş vs.’ anlamları 
bulunmaktadır. 
Bursa ağzında; ‘yüdmek, yibi, ulama, 
dömelmek, dürşük, senece, ēlcik, 
çeki, aydın, ōkumak, ōkunculuk, 
okundu: okuntu,deñişik, ingiliz kilo-
du pantul’ gibi bu başlıklar altında 
değerlendirilebilecek ve yeni baş-
lıklar açabilecek nitelikte çok sayıda 
kelime bulunmaktadır. Bu kelimele-
rin sayısı derleme metinleri arttıkça 
artacaktır. Dolayısıyla konuyla ilgili 
örneklerin yukarıda verilenlerle sı-
nırlı olduğu düşünülmemelidir. 
Sonuç 
Bursa, tüm zamanların gözde 
şehri. Tüm zamanlarda göç almış, 
kendine has bir kültür oluştur-
muş, tüm zamanlarda ‘şehir’ 
olmuş bir yerleşim birimi. Türk-
lerin yerleşimi söz konusu oldu-
ğunda da çekim merkezi olma 
niteliğini devam ettirmiş, Osman-
lının ilk başşehri olma unvanını 
da kazanmıştır. Başkentlik, Edir-
ne ve İstanbul’a taşındığında da 
eski vakurunu korumayı bilmiş, 
şairler ve devlet adamları için ana 
kucağı vazifesini görmüştür. 
Günümüzde idari bölünmede 
isimleri değişse de en çok köye 
sahip şehirlerden biri olan Bur-

sa’nın tamamen yerli, tamamen 
göçmen, yarı yerli-yarı göçmen 
köyleri bulunmaktadır. 
Yerlisiyle göçmeniyle bu köylerin 
hepsinde konuşulan dile ait söz 
varlığı unsurları da en az diğer 
ağızlar kadar dikkat çekicidir. Bu 
açıdan bakıldığında Bursa ağızla-
rının ve diğer ağızların muhafaza 
ettiği malzemenin filolojik açıdan 
ele alınıp incelenmesi büyük 
önem taşımaktadır. 
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İsmail Beliğ, bir gazelinin matla’ beytinde şunları söyler:
“Sabr müşkül âşıka terk-i diyâr etmek de güç
Künc-i tarik-i ferâgat ihtiyâr etmek de güç”
Şair, âşığın sabretmesi ve gerçek vatanı olan, sevgilinin 

sokağını terk etmesinin zor olduğunu dile getiriyor. Ga-
zelin tamamında âşık ve sevgili arasındaki ilişki, ona olan 
mesafesi, kendini açamaması, dertleşip halleşecek imkâna 
sahip olamaması gibi durumların her birinin “güç” olarak 
tavsif edildiğini görüyoruz. Terk, esası itibariyle şiirimizde, 

tasavvuf düşüncesinin sunduğu derinlik dâhilinde derin-
likli bir kavramdır. İnsanın hakikat yolculuğunda, zihin 
dünyasını meşgul eden âmilleri teker teker terk etmesi... 
Yolun şartları içinde seyrini tamamlamaya gayret etmesi, 
erişmeyi murad ettiği hedefe odaklanması. Bu anlamda 
terk kavramının tam olarak anlamamızı temin eden eser, 
Feridüddîn-i Attar’ın Mantıku’t-tayr’ıdır. Okuyanlar hatırla-
yacaktır, orada Kaf Dağı’nın zirvesine çıkarak Zümrüdüan-
ka’ya ulaşabilenler terk kavramının anlamı mucibince 
hareket edenlerdir. Bu anlamda aşk, terkle başlıyor. Fakat 

“Terk-i diyâr etmek güç...”
Bursa’nın Hafızası İsmail Beliğ

Prof. Dr. Bilal Kemikli / Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Beliğ’e dair ilk çalışmaları yapan merhum 
hocamız Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nu 
rahmetle anıyorum.
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buradaki terk, neticesinde âşık için vuslat sebebi olacaktır.
Esasen burada biz ne terk kavramını ve ne de âşığın hâl-
lerini tetkik sadedinde yazıya başlamadık. Muradımız, 
Bursa’nın adeta hafızası olarak anılması mümkün olan bir 
müellif, müverrih ve şairimize dikkatleri çekmektir. Bu 
müellif, müverrih ve şair, ömrünün sadece birkaç yılını 
Bursa dışında geçiren ve bu zamanları da “sürgün” olarak 
telakki eden bir şahsiyettir. Bursa, onun için sevgilidir. 
Dolayısıyla “terk- diyâr” ederek sevgiliden uzağa düşmek 
“güç”tür. Nasıl ki, âşık bir müddet sevgiliden uzağa düş-
mek durumunda kalır ve sonunda vuslatla huzura ererse, 
o da Bursa’ya dönerek daireyi tamamlayacak ve hasretle 
şehri kucaklayacaktır. Bu kıssanın kaydını, dostlarımız 
Sergüzeştnâme-i Fakîr Be-Azîmet-i Tokat’ta okuyacaklardır. 
149 beyitten müteşekkil bu manzumeyi, merhum Abdül-
kerim Abdulkadiroğlu, Türk kültürü Araştırmaları Dergi-
si’nin İbrahim Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan sayısın-
da (XXIII71-2, Ankara, 1985, 84-87) yayımlamıştır. 
Bursa aşığı şair, Tokat’a Kadı Nâibi olarak atanmıştır. Bu 
atama bir terfidir. Bundan önce doğup büyüdüğü Reyhan 
Mahallesi’nde Mantıcı Camii’nde imamdır. Buradan kal-
kıp Tokat’a gitmek, meslekî açıdan gelişmek ve ilerlemek 
için önemli bir aşamadır. Ancak Bursa özlemi, daima 
galebe çalacaktır. 1702’de deniz ve kara yolculuğuyla 
tamamlanan seyahat, Mudanya-İstanbul-Ünye-To-
kat güzergâhında gerçekleşmiştir. Tam bir 
buçuk ay süren bir yolculuk:

“Bir buçuk ayda bu veçhile temâm
Buldu hengâm-ı sefer çün encâm
Bir düşenbe gün idi rûz-ı necât
Rû-nümâ oldı seher iehr-i Tokat”
Tokat’ta iyi hatıraları olmuştur elbette; ama o daha çok 
burada karşılaştığı sıkıntıları dile getirir. Nitekim vazi-
fesinden azledilmiş, açıkta kalmıştır. Bir beytinde şöyle 
tasvir ediyor hâlini:
“Aldılar varumı oldum üryân
Kaldım açıkta oldum misâl-i soğan”
Elde avuçta ne varsa her şeyini kaybettiğini, kabuğu 
soyulmuş soğan gibi orta yerde kaldığını söylüyor. Bu sı-
kıntıların neticesinde asıl muradına erecek, “terk-i diyâr” 
süreci itmam olacak ve Bursa’ya dönecektir. Zahmetsiz 
rahmet olmuyor. Bursa’ya avdet, “sevgilisi” olan şehre dair 
yeni çalışmalara vesile olacaktır. Tam da burada Bursa 
âşığı şairin hayatına ilişkin kısa birkaç cümle kurabiliriz. 
İsmail Beliğ kimdir?
İsmail Beliğ, 1079’da (1668) Bursa’da doğmuştur. İsmi 
es-Seyyid İsmail’dir. Mahlası ise, Beliğ... Babası İbrahim 
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Efendi ve dedesi Mehmet Şahin, kay-
naklarda “Seyyid” olarak anılır. Her 
ikisi de Mantıcı Camii’nde imamlık 
yapmıştır. Bu bilgilere sahibiz; ama 
onun kimlerden ders aldığını göste-
ren herhangi bir işarete sahip deği-
liz. Ancak ilmî yönden temayüz eden 
bir ailenin ferdi olarak, babasından, 
dedesinden ve devrin önde gelen 
diğer âlimlerinden ders almış olması 
muhtemeldir. Zira eserlerini ince-
lediğimizde hem Farsça ve Arapça 
bildiğini, hem de sağlam bir mantığa 
sahip olduğunu görüyoruz. Bu onun 
iyi bir eğitim aldığına işaret eder. 
Takriben 34-35 yaşlarında yaşadığı 
Tokat serüvenini bir kenara bırakır-
sak, onun resmî ve sivil hayatını âşık 
olduğu şehirde, Bursa’da geçirdiğini 
söyleyebiliriz. İmamlıktan başka, 
Emir Sultan İmareti ve Yeşil İmare-
ti’nde görev yapmıştır. Kaynaklara 
bakılırsa, o bu iki imarethanede de 
şeyhlik yapmıştır. 10 Nisan 1729’da 
61 yaşında vefat etmiştir.
İsmail Beliğ’in Bursa’yı ne kadar sevdiğini, ortaya koyduğu 
eserleri tevsik etmektedir. Bu eserleri burada zikredece-
ğiz. Fakat dikkat çekmek istediğimiz husus şudur: Şehrine 
bunca hizmetler ortaya koymuş olan bu müellif, muharrir 
ve şairin mezarı bulunmamaktadır. Kaynaklar mezarının 

Yeni Yer Makberesi olarak da anılan Mer’a Mezarlığı’nda 
olduğunu kaydetmektedir. Burası, Veled-i Saray Camii 
civarındadır. Yol açılırken, bu mezarlık da kaldırılmıştır. 
Ancak Beliğ’in Mezarlığı nereye kaldırılmıştır? Maalesef 
bu meçhuldür. 
Bursa’nın âşığı, sevdiği şehirde fenaya ermiştir. Burada 
yeri gelmişken şunu söylemek isterim: Yeni neslin en azın-

dan adını duyması, merak saikiyle eserlerini tetkik 
etmesi umuduyla birkaç yıldır onu görü-

nür kılma çabasındayız. Bir küçük 
sempozyum düzenleme ve 

onun adına bir ma-
kam inşa etme 

Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın müellif hattıyla müsvedde nüshasının ilk iki sayfası  
(TSMK, Hazine, nr. 1282) (Kaynak: İslâm Ansiklopedisi)
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fikrindeyiz. Böylece şehrin hafızasına 
vefa borcumuzu ödeme gayretindeyiz. 
Lakin artan meşguliyetler, idari so-
rumluluklar ve öncelik arz eden başka 
konular sebebiyle birkaç senedir bu 
düşüncemizi ertelemek durumunda 
kaldık. Umarım bu yazı söz konusu 
düşü hayata geçirmeye vesile olur.
Belki aklınıza takılmıştır; Beliğ’i neden 
şehrin hâfızası olarak nitelendiriyo-
ruz? Bu sorunun cevabını onun eserle-
rinde aramak gerekiyor. Peki, şehrine 
sevdalı Beliğ neler yazmış? Yukarıda 
zikrettiğim Sergüzeşt’ten başka onun 
manzum ve mensur olarak kaleme 
aldığı eserler şunlardır:
1. Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı 
Dânişverân-ı Nâdiredân: Bu eser Bursa 
tarihinin temel kaynaklarından biridir. 
Müellif, Baldırzâde Mehmed Efen-
di’nin Ravza-i Evliyâ’sını esas alarak 
bu eseri telif etmiştir.
2. Nuhbetü’l-âsâr li-zeyli Züb-
deti’l-eş‘âr: Bu eser de Kafzâde 
Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ına zeyil ola-
rak yazılmıştır. Bir şuara tezkiresidir. 
Bursalı şairlere ilişkin mühim bilgiler 
ihtiva eder.
3. Gül-i Sad-berg: Hadis edebiyatımız 
için önemli bir örnektir. İbadetle ilgili 
olarak seçilen 100 hadisin her birinin 
birer beyitle açıklandığı bir eserdir. 
4. Şehrengîz-i Bursa / Âyîne-i Hûbân: 
Bursa şehrengizleri içinde önemli 
bir yere sahip olan bu eser, 1119’da 
(1707) tamamlanmıştır. Bursa’nın 
meşhur güzellerinden seçtiği yirmi 
güzeli sekizer beyitle tasvir eder. 
Bu eserlerden başka, Divan, Seb’a-i 
Seyyâre, Genc-i Şâygân ve Sâkînâme 
isimli eserlerinden de söz edilse de bunlara ulaşılamamış-
tır. Bununla birlikte, onun eldeki gazelleri ve düşürdüğü 
tarihler ile tezkire tertip edecek kadar şiir ve şairlerle ala-
kadar olduğu düşünülürse, önemli bir şair olduğu görülür. 
Keza ser-zâkir olduğu, dolayısıyla musiki ile de alakalı 

olduğu da düşünülürse âhenkli şiirler yazmış olması 
muhtemeldir. Her ne ise, onun elimizdeki eserleri, 

genellikle Bursa merkezli eserlerdir. Bursa’nın 
tarihi, yetiştirdiği kişiler ve güzelleri Beliğ’in 

eserlerinin başat konusudur.
Netice-i kelâm, ilim ve kültür tarihi-

miz açısından önemli kaynaklar telif eden Beliğ’i yeniden 
gündeme taşımak gibi bir vazifemiz vardır. Burada bizi 
mutlu kılan husus, elde bulunan eserlerine dair akademik 
çalışmaların yapılmış olmasıdır. Bununla birlikte onun 
Bursa’da tanıtılması aslî görevlerimizden biri olmalıdır. 
Yazımızı onun Güldeste-i Riyâz-i İrfân’ın mukaddimesinde-
ki bir duasıyla tamamlayalım: 
“Yâ Rab kalemim reşha-i feyzünle ter eyle
Her bir sühenüm gonca-i bâğ-ı hüner eyle”
Rabbim, kalemimi feyzinin damlalarıyla daima taze kıl... 
Her bir sözümü hüner bağının birer goncası eyle. Âlim şa-
irlerin duaları makbuldür. Biz de bu duaya âmin diyoruz.

İsmâil Belîğ’in Nuhbetü’l-âsâr li-zeyli Zübdeti’l-eş‘âr adlı tezkiresinin kendi hattıyla olan  
nüshasının ilk ve son sayfaları (İÜ Ktp., TY, nr. 1182) (Kaynak: İslâm Ansiklopedisi)
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Prof. Dr. Atabey Kılıç / Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tezkirelerimizin kültür ve ede-
biyatımız, hattâ târihimiz için 
ne kadar önemli kaynaklar 
olduğu erbâbınca mâlumdur. 

Bu kıymetli kaynaklarda, sâdece şâir-
lerin hayat hikâyesini görmeyiz aslın-
da. Şâirlerin terceme-i hâllerindeki en 
küçük bir bilgi kırıntısı bile dikkatle 
bakıldığı zaman pek çok hikâye barın-
dırır içinde. Tezkirelerin bizlere ulaş-
tırdığı bilgilerin içerisinde, iktibas 
edilen veya örnek olarak gösterilen 
şiir ve şiir parçalarının da önemli bir 
görevi vardır. Her ne kadar şâirlerin 
söyledikleri her şeyi, hayatları ile ilgili 
anlamak ve anlamlandırmak doğru 
olmasa da özellikle üslûp ile ilgili kı-
sımda, şâirlerin mesleklerinden tutun 
da meşrep ve mezheplerine varana 
kadar pek çok bilgi, kendini bu örnek 
beyitler arasında gösterir veya gizler.
Bir önceki yazımızda, Bursalı Belîğ’in 
tam adı Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Züb-
deti’l-Eş’âr olan fakat ilim âleminde 
daha ziyâde Belîğ Tezkiresi diye şöh-
ret kazanmış bulunan kıymetli eseri 
hakkında kısaca bilgi vermiş ve bu 
eserde yer aldığını tesbit ettiğimiz 
Bursalı 26 şâirden -elifbâ sırasıyla- 
Huldî (17a), Haylî Beg (17b), Dervîş 
Zihnî (20a), Râgıb (23a) ve Râkım 

(24a) hakkında hem tezkirede ve-
rilen bilgileri alarak hem de örnek 
şiirlerden hareket etmek sûretiyle 
okuyucularımızın istifâde edebilece-
ğini düşündüğümüz kısa kısa bilgiler 
vermeye, yorumlarda bulunmaya 
çalışmıştık. Bu yazımızda ise yine elif-
bâ sırasıyla, kaldığımız yerden devam 
ederek birkaç şâirimiz ile alâkalı bil-
gileri daha paylaşmaya çalışalım.
Tesbit ettiğimiz kadarıyla Belîğ Tez-
kiresi’nde, Râkım’dan sonra, 26b-27b 
varaklarında Bursalı şâirler arasında 
zikri geçen Resîm’i görmekteyiz.
“Bursavî Mustafâ Efendi. Ser-tâ’i-
fe-i zer-gerân olup mevâlîden Tâlib 
Efendi’den mülâzim olmışdı. Biñ yüz 
otuzda hakkâk-i kazâ nâm-ı hayâtın 
seng-i kabre resm itdi. Vefâtına câ-
mi’ü’l-âsâr-ı fakîrüñ târîhidür: 1130 
Kazıldı nâm-ı Râsim seng-i kabre nâ-
gehânî vâh” şeklinde verilen kısacık 
hayat bilgisinden sonra Ez-Gazeliyyât 
başlığı altında verilen 44 beyit ve ay-
rıca ismi belirtilmemiş olan bir rubâî 
yer alır. Belîğ’in, tezkiresinde genel-
likle biyografik bilgileri kısa verip 
geçtiğini biliyoruz. Aslında şiirleri de 
aynı şekilde, fazlaca örneklendirme-
den birkaç beyit ile geçiştirdiğini söy-
lesek hata etmemiş oluruz. Belîğ’in 

Belîğ Tezkiresi’nden 
Bursalı Resîm, Sebzî ve Sehmî’ye dâir

Vücûdum nâle döndü nâleden tâb u tüvan gitdi
Heman destümde ey Sehmî nevâ-güster kalem kaldı

Bursalı Sehmî
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ancak bâzı şâirlerde bu tutumdan 
uzaklaştığını söyleyebiliriz. Resîm ile 
ilgili biyografik bilgi, tezkirede yer 
alan diğer 413 şâire göre nisbeten 
daha geniştir, kezâ şiirlerinden aldığı 
örnekler de çoğuna göre daha fazla 
yekûn tutar. Bu kısa tesbitten sonra, 
şimdi terceme-i hâle dâir bilgileri 
kısaca değerlendirelim, daha sonra 
da şiirleri üzerinde bir şeyler söy-
lemeye çalışalım. “Bursalı Mustafâ 
Efendi. Kuyumcular başı olup büyük 
hocalardan/müderrislerden Tâlib 
Efendi’den mülâzim/asistan olmuştu. 
1718’de kader hakkâki, hayat özetini 
mezar taşına işledi. Vefâtına, fakîrin/
Belîğ’in eserleri arasında olan târih 
şudur: Râsim’in ismi mezar taşına an-
sızın yazıldı. Vâh!” şeklinde günümüz 
Türkçesine aktarabileceğimiz biyog-
rafik bilgilerden anlaşıldığı üzere, 
Resîm, Bursalıdır. Şâir, mülâzemeti1 
hak etmiş, yâni kazanmış, 1130/1718 
yılında da vefât etmiştir. Bilindiği 
üzere mülâzemet, bugünkü asistan-
lık benzeri bir meslek olup medrese 
yâni, üniversite tahsili aldıktan sonra 
müderris veya kadılık görevlerine 
atanmak isteyenlerin beklemeleri 
lüzûm eden müddete verilen bir isim-
dir. Bu süreyi takip eden kişiye mülâ-
zım ve bâzen de dânişmend denildi-
ğini hatırlatmakla yetinelim. Belîğ’in 
verdiği “mevâlîden Tâlib Efendi’den 
mülâzim olmışdı” şeklindeki kısa 
bilgiden, Resîm Mustafa Efendi’nin 
müderrislik vazîfesi almadığını anlı-
yoruz. Öncelikle Resîm2 hakkındaki 
bilgilerin, diğer biyografik kaynak-
larda da çok az olduğunu belirtelim, 
sonra da elimizdeki bilgileri özetleye-
lim. Kuyumcubaşı olduğu zikredilen 
Mustafa Efendi, Osmanlı dönemi 
şâirlerinin çoğunda gördüğümüz gibi 
iyi bir meslek sâhibidir. Her ne kadar 
mesleklerin başında müderrislik, yâni 
medrese hocalığı, bugünkü karşılığı 
ile üniversite hocalığı baskın gelse 
de bildiğimiz kadarıyla şâirlerimiz, 
hükümdarlık, şehzâdelik, sadrazam, 
vezir, vâli gibi idârî görevlerden, 
şeyhülislâm, kadı, kazasker, nâib, 
vâiz, müftü, nişancı, müderris, kâtip, 
şeyh, beylerbeyi, yeniçeri, subaşı gibi 
meslek ve meşrepten tutun da çık-
rıkçı ustasından bakırcıya, kasaptan 
helvacıya, sarraftan hattata, terziden 

1 https://islamansiklopedisi.org.tr/mulaze-
met

2 http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/
resim-rasim-haci-mustafa

ciltçiye kadar, burada uzun uzadıya 
sayamayacağımız çok geniş bir mes-
lekî yelpâzeye sâhiptir.3 İşte, Resîm 
Mustafa Efendi de kuyumcubaşılık4 
gibi çok önemli bir meslek erbâbıdır. 
Osmanlı sarayında Sarây-ı Âmire 
Kuyumcubaşısı şeklinde nitelenen 
bir unvânın olduğunu hatırımızda 
tutarsak, Resîm Efendi’nin pek de 
önemli bir meslek icrâ ettiği daha 
iyi anlaşılacaktır. Ancak çok itimat 

3  Klâsik şâirlerimizin meslekleri ile 
alâkalı daha geniş bilgi ve kaynak için 
bkz.: www.researchgate.net/publicati-
on/305618673_Toplumun_Bir_Parca-
si_Olarak_Divan_Sairleri_ve_Meslekleri

4  https://islamansiklopedisi.org.tr/kuyum-
culuk

edilen kişilerin bu göreve getirildi-
ğini kaynaklardan öğrenmekteyiz. 
Şu vaziyette Ahmed Resîm Efendi, 
hem kuyumculuk gibi ince ve zarif 
bir meslek icrâ etmekte hem de saray 
teşkilâtında yer alarak sanatkârlığı 
yanında mutemet bir insan oldu-
ğunu da göstermektedir. Bu önemli 
kişinin vefât târihi Safâyî ve Sâlim 
Tezkireleri’nde 1120/1708-09 olarak 
verilse de diğer kaynaklar5 ve Belîğ’in 
verdiği “Kazıldı nâm-ı Râsim seng-i 
kabre nâgehânî vâh” târih mısra’ın-
dan çıkarılan 1130 yâni, 1718 senesi 
daha güvenilir görünmektedir. Her 
ne kadar, Belîğ, târihi tutturmak için 

5  http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/
resim-rasim-haci-mustafa
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Resîm yerine, Râsim mahlasını seçmişse de biz bunu, 
târih düşürmenin güçlüklerine, ister istemez karşılaşı-
lan bâzı zorluklara vermekten yanayız. Pek çok meşhur 
şâirin de târih manzûmelerinde ebced hesâbıyla düşülen 
bu tür târihlerde ciddî sıkıntılar ile karşılaşmaktayız. 
Belîğ’in, vefât târihinden emin olduğu için Resîm Mustafa 
Efendi’nin mahlasını ebced zarûretinden dolayı Râsim 
şeklinde kullandığını düşünebileceğimiz gibi, şâirin Resîm 
mahlası yanı sıra Râsim’i de kullandığına hükmedilebilir. 
Aksi takdirde, yukarıda verilen târih mısra’ında Râsim (        
) yerine, Resîm (           ) kelimesi kullanılsa veya bizler öyle 
hesaplasa idik, şâirin vefât târihi 1139/1726-7’ye denk 
gelecekti. Başka kaynaklarda bu hususta teyit edici bilgi 
olmadığı için biz de bu tercihi, en azından ebced ile târih 
düşürmede karşılaşılan güçlükler başlığı altına alabiliriz.6

Beyâz-ı gerdeninde hâl-i müşkin nokta-i müfred
Nihâl-i kaddi bir sânîsi yok âzâde mısra’dır
müfredi, anlam bakımından dikkat çekicidir. “Gerdanının 
beyazındaki misk kokulu ben/benek, tek bir noktadır. Bir 
tâze fidan gibi dümdüz olan boyunun/endâmının ikinci 
bir örneği yoktur, sanki bir âzâde mısra’dır.” Anlam bakı-
mından birkaç türlü yorumlanabilecek güzellikteki bu be-
yit, hem maddî hem de manevî yoruma açıktır. Tasavvufî 
bakımdan anlaşılması ise daha güzel anlamlar verecektir. 

6  Merhûm Abdulkerim Abdulkadiroğlu da târih mısra’ındaki bu 
tenâkuza “Mahlası ‘Resîm’ olmakla birlikte ebced hesabı ‘Râ-
sim’e göre doğru çıkmaktadır.» cümlesiyle dikkat çekmiştir. Bkz. 
İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr, Hazırla-
yan: Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Ankara 1985, 
147. sayfa.

Rivâyet edilir ki, insanoğlunun kalbinin ortasında simsi-
yah bir nokta bulunurmuş. Süveydâ denilen bu noktada 
bizim sevdâ, yâni aşk diye yorumladığımız fart-ı muhab-
bet teksif olunurmuş. Ehlince, aşkın kalpte gizli olması, 
her iki anlamı birden kastedilerek bu şekilde düşünülmüş. 
Yine, eskilerin inancına göre, sevgili, yâni ma’şûka ten 
rengi olarak bembeyazdır. Onun vücûdunun herhangi bir 
yerinde bulunan simsiyah bir ben/benek ise, içerisinde 
bulunduğu küfrü temsil ettiği gibi, imân ile küfrün mücâ-
delesine de işâret eder imiş. İmânın rengi beyazdır, küfrün 
ise siyah. Tabiî ki imânı bizim geleneğimizde nûr, küfrü 
ise zulm veya zulmet olarak da görürüz. Hâl böyle olunca, 
bembeyaz tenli bir dilberin vücûdunun görünen herhan-
gi bir yerindeki simsiyah ben, onun merhametsizliğine, 
cefâkâr oluşuna da delâlet eder. Mâlum olduğu üzere, bu 
asır şâirlerinden Ahmed Nedîm Efendi de meşhûr gaze-
linde;
Şöyle gird olmuş firengistan birikmiş bir yere
Sonra gelmiş kûşe-i ebrûda hâl olmuş saña
beyti ile sevgilinin ten beyazlığı ile kaşının bir köşesinde 
bulunan simsiyah beni, bir tezat olarak görür, beni de 
kopkoyu, simsiyah olmasından ötürü bütün Avrupa ülke-
lerinin küfür olarak bir yere birikmesine benzetir. Resîm 
Mustafa Efendi’nin bu beytinde de benzer bir manzara ile 
karşılaşıyoruz. İkinci mısra’da yâni, acüzdeki, boyun elif 
harfine benzetilmesi, eşinin benzerinin olmaması ve dahi 
olamayacağını ifâde ediş, bunu da tek başına sapasağlam 
bir anlam taşıyan, ikinci bir mısra’a ihtiyaç duymayan 
mısra’-ı âzâdeye benzetmesi, başarılı bir kurgudur. Mâlum 
olduğu üzere, elif (   ) harfi, lafzatullâhı (          ) temsil eder. 
Tasavvufî mânâda, şâirlerimiz, dünyevî güzelliği, özellikle 
de boyu posu, Cenâb-ı Hakk’ı hatırlatan bir unsur olarak 
görürler.
Yine;
Ne fikr-i bûse ne endîşe-i visâliledir
Mahabbetüm saña cânâ hulûs-ı bâliledir
beytinde de kendine has bir sâdelik, kalenderâne bir söy-
leyiş, devrin genel ifâde usûllerini yansıtan bir üslûp var-
dır: “Ey sevgili! Sana duyduğum muhabbet, ne dudaktan 
alınacak bir küçük öpücük, ne de vuslat düşüncesiyledir; 
ancak ve ancak sâfiyânedir, kendiliğindendir...” Bu söyleyiş 
tarzının 18. yüzyıl şiirinde bir müddet sonra şûhâne veya 
Nedîmâne diye adlandırılacağını hatırlatmak isteriz. Yine;
Dil-rübâ mest olup ellerle ayakdaş oldı
Sâkiyâ biz dahı yap yap yıkılsak gitsek
beytinde de bu rahat söyleyişe şâhit oluruz: “Ey sâkî/içki 
sunan güzel! Bizim gönlümüzü çelen/çalan dilber/sevgili, 
gayrılarla/rakiplerle ayakdaş oldu/gider oldu; biz de şura-
dan yavaş yavaş yıkılsak gitsek, artık.” Beyti en az üç dört 
türlü daha günümüz Türkçesine aktarmak mümkündür. 
Dilin, özellikle konuşma dilinin özelliklerini o kadar güzel 
yansıtır ki şâir, gözümüzün önünde çeşit çeşit sahne can-
lanır durur. Sevgilisi, kendisi ile aynı mekânda olan, fakat 
uzakta başkalarıyla demlenip duran, onlarla keyif çatan 
bir kişinin yaşadığı duygular ve tabiî ki kıskançlık dolu 
bakışlar, huzursuzluk, tedirginlik, çâresizlik vs., sayın git-
sin, öyle güzel istiflenmiş ki beyitte, kelimelerin rengârenk 
ve ikinci, üçüncü anlamlarıyla ortaya çıkan zekîce söyle-
yişler, sizi de bir okuyucu olarak sarıp sarmalar. Bir kültür 
târihçisi olarak ise bu bir parça şiirin içerisine sıkıştırılmış 
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zaman, mekân, tavırlar, âdetler, yol-yordam, yaşayış tarzı 
ile birlikte dilin sımsıcak ve derin anlamlar taşıyan cephe-
si karşısında sâdece hayranlık duyar, o dünyânın içerisin-
de hissedersiniz kendinizi.
Resîm’in, tezkireye alınan diğer şiirlerinde de zengin an-
latım ve ifâde ile geleneği günümüze başarıyla taşıyan bir 
söyleyiş zenginliği dikkat çeker. Belîğ Tezkiresi’nde yer 
alan bu numûne şiirler, müstakil bir yazının konusu ola-
cak kadar şiiriyete, anlam bakımından derinliğe sâhiptir 
diyerek biz 34b-35a varaklarında hayatı hakkında kısacık 
bilgiye ve diğer şâirlere göre fazlaca sayılabilecek örnek 
şiirine rastladığımız Bursalı Sebzî hakkında bir şeyler 
söylemeye çalışalım.
“Bursavî Seyyid Mehmed Efendi. Hazret-i Emîr müderrisi 
iken biñ toksan senesinde ‘azm-i hazîretü’l-kuds-i bihişt 
itdi. Dîvân-ı eş’ârından nümûnedir.” cümleleriyle çok kısa 
bir bilgi ile şiirlerinden çeşitli örnekler verilen Sebzî,7 
anlaşıldığı üzere “Bursalıdır. Seyyiddir, yâni, -muhteme-
len Hz. Hüseyin sulbiyeti ile- Hz. Peygamber soyundan 
gelmektedir. Emir Sultan Medresesi müderrisi iken 
1090/1679 târihinde cennetlik olmuştur.” Bu bilgiye diğer 
kaynaklardan aldığımız birkaç hususu daha ekleyebiliriz. 
Sebzî’nin doğum târihi belli değildir, Köseler Medresesi, 
Müftî Ahmed Paşa Medresesi, Bâyezid Paşa Medresesi, 
İnegöl İshak Paşa Medresesi, İvaz Paşa Medresesi, Kadriye 
Medresesi ve son olarak da Emir Sultan Medresesi’nde 
müderrislik yapmıştır. Emir Sultan Medresesi’nin, bir 
zamanlar Emir Sultan Külliyesi8 içerisinde bulunduğunu, 
Cezerî Kâsım Paşa tarafından yaptırıldığını öğreniyoruz. 
Ne yazık ki bugün sâdece câmi, türbe, hamam ve çeşmeler 
ayakta kalabilmiştir. Sebzî, 1679’da vefât etmiş ve Bur-
sa’da bulunan Tuz Pazarı Muallimhânesi hazîresine def-
nedilmiştir. Kabri bugün mevcut mudur, daha doğrusunu 
soralım, Muallimhâne duruyor mudur, hazîresi yerli yerin-
de midir, bilemiyoruz. 33 beyit ve bir rubâîsinin numûne 
olarak verildiğini gördüğümüz Sebzî, bu şiirlerden anla-
şıldığı kadarıyla latîfe ve nükteden hoşlanan bir fıtrata 
sâhiptir. Belîğ tarafından ona âit olduğu iddiâ edilen
Zâhid bu bürûdetle eger dûzaha girseñ
Bir lûle dühân içmege âteş bulamazsın9

beyti, bugün hangi kaynağa baksanız ya lâedrî (şâiri bilin-
meyen) sayılmıştır ya da Mevlânâ, İbrâhim Sırrî, Nedîm, 
Enderunlu Vâsıf gibi farklı farklı şâirlere atfedilmiştir. 
Sâdece şu beyitteki zekâ ve inceler incesi hiciv üslûbu 
bile Sebzî’nin sanatkâr kişiliği hakkında bir hayli fikir 
verecektir. “Zâhid! Bu soğuklukla, eğer cehenneme gire-
cek olsan, içmek için güzelce sarılmış bir tutam tütünü 
tutuşturacak ateş bulamazsın.” Zâhidi bilirsiniz. Bizim 

7 http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sebzi-seyyid-mehmed
8 https://islamansiklopedisi.org.tr/emir-sultan-kulliyesi
9 Tek başına sayfalar dolduracak kadar bilgiyi ihtivâ eden bu 

berceste beyit, hangi dünyâ görüşüne sâhip olursanız olun, 
hayatınızın bir döneminde muhakkak çok hak vereceğiniz geniş 
bir bakış açısına, hayat tecrübesine ve engin bir hoşgörüye de 
işâret ediyor. Serlevha olarak zarif hatlar ve gösterişli harflerle 
istiflendikten sonra, her nereye konsa insanların dikkatini celb 
edecek muhteşem bir anlam derinliğine sâhip bu beyti, Bursa’nın 
ve ülkemizin turizmi açısından düşünüldüğünde de bilhassa 
kültür turizmi açısından değerlendirmemek nasıl yorumlanabilir, 
varınız siz düşününüz bu sorunun cevabını.

şâirlerin kendilerine her zaman rakip olarak gördükle-
ri, tuhaf meşrepli, gûyâ dindar insan. Kendilerini rind, 
yâni, hayattan zevk alan, ince ruhlu, eli açık, cömert ve 
hoşgörülü, aynı zamanda da inançlı, Allah’ın emir ve ya-
saklarına uyan bir insan olarak kabul eden şâirlerimiz, 
daha doğru ifâde ile âşıklarımız, hâliyle, işi gücü onun 
bunun hatâsını, kusurunu aramak olan, kendi eksikliğini, 
yanlışlarını görmeyip de başkalarını düzeltmeye çalışan, 
hattâ o derece ki, başkalarının ibâdetlerine bile karışan, 
onları hizâya getirmeye çalışan bu lüzumsuz insan, tabiî 
ki şâirlerimizin hiç de hazzetmediği bir tip olacaktır. Kim 
sever ki böylelerini? Bunlar, o kadar soğuktur o kadar 
soğuktur ki, yanlarından geçseniz buz kesilirsiniz, yüz-
leri gülmez, suratları turşu satar, gûyâ dünyâya da nizam 
verirler, kimseyi sevmezler, Allah inancı konusunda çok 
da samîmî değildirler, işleri güçleri kara kitaplarında-
ki abuk subuk şeyleri insanlara uygulatmaktır. Bizim 
Sebzî’nin “eğer cehenneme girsen” dediğine bakmayın. 
Şâirlerimize göre bunların cennete girme ihtimâlleri bile 
yoktur. Çünkü bunlar mürâîdir, yâni iki yüzlüdür, münâ-
fıktır. Münâfıkların da cehennemin en dibinde hiç çık-
madan kalacaklarını Cenâb-ı Hak Nisâ sûresi 145. âyetle 
bildirdiğine göre, aksini düşünmek mümkün değildir. 
Şimdi sormak gerek, zâhid tâifesi neden münâfıktır diye. 
Bu tâife, ibâdetlerini Allah’ı an-samîmi’l-kalb, yâni içten, 
kalpten, gerçekten sevdikleri için değil de cennet aşkıyla 
yaptıklarından, Allah ile sanki pazarlık yapıyorlarmış 
gibi görünürler veya olurlar. Bu da ancak münâfıklık 
olarak adlandırılabilir. İbâdetlerin, Allah aşkıyla yapıl-
ması ve herhangi bir karşılık beklenmemesi gerektiğine 
inanır şâirlerimiz, âşıklarımız. Çünkü, kâinâtın yaratılış 
sebebi aşktır, Cenâb-ı Hakk’ın bilinmek istemesidir. Biz 
insanları da âyette belirttiği gibi, ancak kendisine kulluk 
yapsınlar diye yaratmıştır. Zâhid’in kalbinde Allah aşkı 
değil, cennet hevesi, hûri, melek iştahı bulunduğu için, 
sîreti gibi sûreti de soğuktur. Varın düşünün siz bunca 
soğukluk yüklü bir kişinin, cehenneme neler edeceğini 
veya taşıdığı soğukluğun derecesini. Nasıl zekîce bir söy-
leyiş, nasıl bir dînî bilgidir, ne ustaca kurgudur bu? Yakıtı 
taşlar ve insanlar olacak cehennem, inancımıza göre her 
kişinin kendi götüreceği ateşle beslenmektedir. Yine, 
bizim zâhidin oraya girmesi ile cehennemin bile lâl ü 
ebkem olacağını tahayyül ettirmek ayrı bir incelik. Hayâl 
etmek bize kalmış...
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Sebzî’nin bu yoldaki şiirlerini de yine aynı eserde görüyoruz:
Bugün dûzah nişânın şöyle tahkîk itdi vâ’ız kim
Kıyâs itdüm ki anı şimdi gelmişdür cehennemden
Vâiz de zâhid ile aynı meşrepte bir garip insandır. Cennetten 
bahsetmez, işi gücü dâimâ cehennemdir, insanları yakar, kavu-
rur, kül eder. Sebzî, belli ki gittiği bir câmide namaz vaktini bek-
lerken vâize yakalanmış, onun da en çok bahsettiği, her vakit, 
cehennem olduğu için, bol bol cehennem ateşi hikâyeleri din-
lemiş. Nükte, bu tecrübenin ardından gelmiş gibi: “Bugün vâiz, 
cehenneme dâir o kadar sağlam deliller getirdi, bilgiler verdi ki, 
artık onu şöyle düşünür oldum: Olsa olsa cehennemden, sıcağı 
sıcağına, yeni gelmiştir...” İzâha hâcet var mı erenler?
Necâtî, Şeyhülislâm Bahâyî ve hattâ Nedîm tarzı bir üslûp sâhibi 
olduğunu söyleyebileceğimiz Sebzî’ye rahmet dileyelim, cehen-
nemden uzak bulunması niyâzında olalım...
“Bursavî Ahmed Çelebi. Kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan. Biñ elli beş 
senesinde sehm-i kazâya siper oldı.” cümleleriyle takdim edilen 
Sehmî10 de Belîğ’in tezkiresine aldığı Bursalı şâirlerimizdendir. 
Anlaşıldığı üzere “Bursalı Ahmed Çelebi diye bilinen, itibarlı/
hürmet edilen kadılar arasındadır. Bin elli beş / bin altı yüz kırk 
beş yılında kazâ okuna siper olmuştur.” Tezkire’de 39a-39b va-
raklarında kendisine yer ayırılan Sehmî’nin 18 beyit ve 1 kıt’ası-
nı görüyoruz. Osmanlı şâirlerinin mühim bir kısmını kadılar ve 
müderrisler oluşturduğuna veya farklı bir ifâde ile, kadı ve mü-
derrislerin çoğunun şiirle iştigâl ettiğini bildiğimize göre, bizim 
bu şiirlerde dikkatimizi yoğunlaştıracağımız husus, muhakkak 
ki üslûp ve ifâde tarzı olmalıdır. Sehmî’nin, Tezkire’ye alınmış 
şiirlerine nazar eylediğimizde kendine has bir üslûptan bah-
setmemiz mümkündür. Çoğu klâsik şâirde gördüğümüz üzere 
Sehmî de âşıktır ve aşka dâir duyguları ifâde ederken çoğunluk-
la telmih sanatına başvurur veya sıklıkla teşbihte bulunur, diğer 
şâirler ve âşıklar gibi.
Eylemez murg-ı heves Mecnun gibi farkumda câ
Şu’le-i cevvâlede tarh-ı esâs-ı lâne güç
beytini, “Mecnun gibi, benim başımda heves kuşu yer etmez/
yuva kuramaz. Çünkü hiç durmadan hareket eden bir alevde 
yuva kurmak, güçtür." cümleleriyle günümüz lisânına çevirdi-
ğimizde hemen hepimizin anlayacağı bir mânâ çıkarmak tabiî 
ki güçtür. Öncelikle, Mecnun’un kim olduğunu, onunla birlikte 
Leylâ’yı ve aralarındaki alâkayı, yâni aşkı hatırlamamız veya 
daha doğru ifâde ile bilmemiz gerekecektir. Ehli veya merak-
lısı, bu hikâyenin hem Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bil-
hassa mesnevî nazım şekli ile defalarca tahkiye edildiğini, hem 
de halk hikâyelerinde yer aldığını bilecek veya öğrenecektir. 
Bu arada, bu hikâyenin en güzel şeklini Fuzûlî Hazretleri’nin 
kaleme aldığını söylemeden de geçmeyelim. Hikâyeye göre, 
bilindiği üzere, aşkından ötrü insanlardan uzak durmaya 
başlayan Kays, yâni Mecnun, sahrâya/çöle kaçmış ve bir müd-
detten sonra dâimâ orada yaşar hâle gelmiştir. Her ne kadar 
amcası kızı ve sevgilisi Leylâ, yanına da gelse, onun aşkı artık 
beşerî/mecâzî olmaktan çıkmış, İlâhî/hakîkî hâle gelmiştir. 
Çölde, hayvanlarla dost olup konuşmaya da başlayan Mec-
nun’un vuhûş u tuyûra ünsiyeti o dereceye ulaşır ki artık onlar 
Mecnun’dan kaçmaz, Mecnun da onlardan. En nihâyet bir kuş 
-bâzı rivâyetlere göre hoş âvâzlı bir bülbül- gelip Mecnun Haz-

10 http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sehmi-ahmed-celebi maddesinde 
verilen bilgilerle Belîğ Tezkiresi’nde bulunanlar arasında birtakım 
ihtilaflar bulunduğunu bildirelim ve şimdilik biz elimizde bulunan 
metinden hareketle kelâm eylemeye çalışalım.

Maneviyatlı Şehir Bursa, minyatür: Yasin Urhan
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retleri’nin başında lâne/yuva yapar. Sehmî de
Mende Mecnun’dan füzûn ‘âşıklık isti’dâdı var
‘Âşık-ı sâdık menem Mecnûn’un ancak adı var
beytiyle Mecnun’u kendine aşk yolunda bir rakip olarak gören, 
onunla boy ölçüşen Fuzûlî yolunda gider ve bizce daha ustaca 
bir söyleyiş ve ince bir istihzâ ile Mecnun’u atâlette görür, onun 
hareketsizliğini, miskinliğini hoş karşılamaz; kendisini aşk ateşi 
ile baştan ayağa tutuşan, oradan oraya kıpkızıl kollar atan bir 
alev olarak görür. İşte, bu kısımdan hareketle biz Sehmî’nin, 
bilhassa 17. yüzyılda Neşâtî, Nâilî gibi güçlü temsilciler bulan 
Sebk-i Hindî11 yolunda ifâdeler kullandığını söyleyebiliriz. Bu 
tarzın ve şâirlerinin en önemli alâmetlerinden biri, bilindiği 
üzere ateşi ve ateş ile alâkalı tabloları çokça kullanmalarıdır. Bu 
hususta örnek olması için sâdece Şeyh Gâlib’in12 
Gül âteş gülbün âteş gülşen âteş cûybâr âteş
Semender-tıynetân-ı ‘ışka besdür lâlezâr âteş
matla’lı 9 beyitlik meşhur gazelini ve ateş denizlerinde gez-
dirdiği Hüsn ile Aşk’ın hikâyesini13 hatırlatmakla yetinelim ve 
Sehmî’nin bizlere yukarıdaki beyiti ile sunduğu manzaraya dö-
nelim. Bilindiği üzere, Doğu ve Batı mitolojilerinde çok özel bir 
yere sâhip olan ateş, aynı zamanda İslam inancına göre varlığın 
dört temel esâsından yâni, anâsır-ı erba’adandır. Edebiyatı-
mızda her dönemde bir şekilde ateşe atıflarda bulunulduğunu 
bilmekle beraber, bilhassa 17. yüzyılda Sebk-i Hindî tesiri ile bu 
temasın daha da yaygınlaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat, 
Sehmî, -bize göre- bizlere çok daha orijinal bir tablo arz eder ve 
kendisini bir ateş kütlesi veya topu olarak görür, öyle ki etrâfına 
alevler ve tabiî ki onunla beraber kıvılcımlar, şerâreler saçan, 
kapkara dumanlar içerisinde bir nesne tasviri yapar. Gözümü-
zün önüne böyle bir manzarayı getirsek veya keşke günümüz 
imkânları da kullanılarak animasyon veya sinema tekniklerinin 
de katkılarıyla bunu canlandırsak, emîniz ki, karşımıza dehşete 
düşeceğimiz bir vaziyet çıkacaktır. Bâzılarımıza bu hâl veya 
sunum, çok garip gelecektir, şüphesiz. Fakat, bu sahnenin, yâni 
ateşler içerisinde yanan ve çevresine alevler saçan bir insanın 
sinema filmi olarak defalarca sahnelendiğini söylersek belki ec-
dâdımızın hayâl dünyâsı bakımından ne kadar ileride ve zengin 
olduklarını daha iyi anlayabiliriz.14 Hâl böyleyken, ateş topunun 
üzerine hiçbir canlının ve tabiî ki bir kuşun da yuva yapama-
yacağı âşikârdır. Lâne/hâne ile ateşi ne hikmetse bizler pek bir 
arada düşünmeyiz. Ya ocağımıza ateşler düşer ya da ocağımız 
yanar. Keşke hep tütse... Şiir, daha doğrusu beyit için daha uzun 
uzadıya söylenecek çok şey var, fakat biz son olarak ateşin renk 
olarak kırmızı ile birlikte düşünüldüğünü ve bu manzûmenin 
bu açıdan da envâ çeşit renginin olduğunu, ayrıca edebiyatımız-
da özellikle 18. yüzyılda yaygınlaşacak bir “güç” redifli gazeller 
silsilesinin bulunduğunu burada ifâde edelim.
Mevlânâ Hazretleri’nin Mesnevî-yi Şerîf’te buyurduğu üzere “Pes 
suhan kûtâh bâyed ve’s-selâm”, yâni “Söz kasîr olsa gerektir, 
vesselâm.” diyelim ve nasip olursa Belîğ Tezkiresi’nde yer alan 
diğer şâirler ve şiirlerine başka bir vesileyle temas edelim...

11 Bu üslûp hakkında daha geniş bilgi için bkz.: https://islamansiklo-
pedisi.org.tr/sebk-i-hindi
12 https://islamansiklopedisi.org.tr/seyh-galib
13 https://islamansiklopedisi.org.tr/husn-u-ask
14 Bu hususta pek çok örnek olmakla beraber özellikle birkaçı için 
bkz.: https://tr.wikipedia.org/wiki/Alev_Adam; Hayalet Sürücü: www.
beyazperde.com/filmler/film-28933/



40 Bursa Günlüğü

Dr. Mustafa Efe / Şair, Yazar

Hayatı

1863-1888 yılları arasında 
yaşamış olan 19. asır Türk 
şâirlerinden Mahmûd Kemâ-
lüddin Fenâri’nin hayatı ile 

ilgili elimizde üç temel kaynak eser 
vardır. Bu kaynak eserler son Bursa 
şâirleri tezkiresi olan Mehmed Şem-
seddin Ulusoy’un Ezhâr-ı Şems1 adlı 
yazma eseri, Bursalı Mehmed Tâhir’in 
Osmanlı Müellifleri2 ve İbnülemin 
Mahmut Kemâl İnal’ın Son Asır Türk 
Şâirleri3 adlı eserleridir. 

1 Mehmed Şemseddin Mısrî, Ezhâr-ı Şem-
sî. s. 212. Müellifin kendi el yazısıyla 
ve rika hattıyla kaleme aldığı Ezhâr-ı 
Şemsî adlı eserinin bu çalışmamızda 
yararlandığımız kopyası, eserin müellif 
nüshasından çoğaltılmış dijital bir 
örneğidir. Mehmed Şemseddin Efen-
di’nin bugüne ulaşan eserlerinin asılları 
Bursa’da, Ahmet Ö. Erdönmez’in kişisel 
koleksiyonundadır. Elimizde bulunan ve 
bu çalışmada kaynak gösterdiğimiz esere 
ait digital kopya, sözü geçen koleksiyon-
dan temin eden Prof. Dr. Mustafa Kara 
hocamızdan alınmıştır.

2  Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müel-
lifleri, C. 2, Matbaa-i Âmire, İstanbul: 
1333, s. 401. 

3  İbnülemin Mahmut Kemâl İnal, Son Asır 
Türk Şairleri, C. 2, Dergâh Yayınları, İs-
tanbul: 1988, ,ss. 850-852.

Hayatı ile ilgili diğer kaynaklarımız 
müellifin Osmanlıca matbû eserle-
ri Terâne-i Tıflâne, Nevâ-yı Şebâb 
ve Mektûbât-ı Manzûme’dir. Yine, 
başmuharrirliğini yaptığı Nilüfer ve 
Fevâid dergileri, Emrî Murad Bey ve 
Hüseyin Hâşim Bey gibi yakın dostla-
rının eserleri de şâirin hayatına dair 
başvurduğumuz kaynaklardır.

Doğumu ve Çocukluğu 
Mahmûd Kemâlüddin Fenârî 1863 (h. 
1280) tarihinde Golos’ta4 doğmuştur. 
Golos eşrâfından Ömer Ağa’nın oğlu 
olan Mahmûd Kemâlüddin’in, ilk ço-
cukluk yılları Golos’ta geçmiştir. İbti-
dâi Mektebi’ne devam ettiği dönemde 
babası vefât ettiğinden annesinin 
memleketi olan Yenişehir Fener’e 
(Fenâr) gitmiştir.5 
Terâne-i Tıflâne adlı manzûm eserin-
de çocukluk yıllarına dâir hâlini nev-

4 Golos (Volos) o tarihlerde Tırhala-Yanya, 
Yenişehr-i Fener eyâletlerine bağlı bir 
Kazâ’dır. Bkz: Tahir Sezen, Osmanlı 
Yer Adları, Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Yayın No: 26, Ankara: 
2017, s. 277, s. 302 ve 826. Yenişeh-
r-i Fener (Larissa) Sancak merkezine 
bağlı bir Kazâ’dır. Mahmûd Kemâlüddin 
Bey’in Fenârî nisbesi buradan gelmekte-
dir. 

5 Son Asır Türk Şairleri, C. 2, s. 850. 

Yenişehir-i Fener “Larissa”dan Şehr-i Rûşen  
“Bursa”ya hicret eden bir muhâcir şâir 

Hafız Mahmûd Kemâlüddin Fenârî
(1863-1888)

Mahmûd Kemâlüddin Fenâri’nin 
Emir Sultan’daki mezar kitâbesi
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ha-i ma’sûmâne adlı şiirinde “bir tıfl-ı 
bîkes lisânından” sözü ile başlayıp 
şöyle tasvîr etmektedir: 
Ne yaman mihnete dûçâr oldum ben
Ki çocuklukda ihtiyâr oldum ben

Belimi büktü bâr-ı mihnet-i melâl
Buna artık tahammül emr-i muhâl

Ne kadar da cihânda bedbahtım
Geçmede derd-i ye’s ile vaktim
 …
Ben neyim şimdi bir garîb çocuk
Ya sefâlet içinde bir mahlûk

Ne garîbim cihânda yok kimsem
Ne saʽâdet ki terk-i cân itsem

Kime kalsun zavallı mâderim âh
Dest-i saʽyimdedir taʽayyüşi vâh

Kim neler çekdi sevgili mâder
Getirince beni bu hâle kader

Ağlar ol dem ki yanına gelirim
Ârzûma yanar turur bilirim6

Gençliği 
Şâir Mahmûd Kemâlüddin Fenârî’nin 
gençliğinin ilk yılları, 1882’de Bur-
sa’ya hicret ettiği 19 yaşına kadar, 
Yenişehir-i Fener’de7 (Fenâr) geç-

6 Mahmûd Kemâlüddin Fenârî, Terâne-i 
Tıflâne, Ferâizci-zâde Matbaası, Bursa: 
1304, ss. 29-33.

7 “Bugün Larissa adıyla bilinmektedir; 
bir liman şehri olan Volos’un (Golos) 
50 km. kuzeybatısında Tesalya Ova-
sı’nda yer alır. Osmanlı döneminde 
(1386-1881) elliden fazla camisi, önemli 
bazı medreseleri ve pek çok tekkesiyle 
imparatorluğun Avrupa’daki en büyük 
on şehri arasında bulunuyordu. 1881’de 
büyük güçler, Rusya’nın ortaya çıkardığı 
Bulgar Devleti’ni dengelemesi için bütün 
Tesalya’yı yeni Yunan Krallığı’na verme-
si hususunda Osmanlılar’a baskı yapınca 
Tesalya Türkleri bütün mülklerini yok 
pahasına satıp göç etti.” Bkz. Machiel 
Kiel, “Yenişehir”, İslâm Ansiklopedisi, 
C. 43, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
İstanbul, 2013, s. 473-476.; “Yenişehir 
pek çok Osmanlı şairinin, âlim ve ya-
zarının doğduğu, yaşadığı ya da hizmet 
verdiği yerdir. Bursa’da Emîr Sultan’ın 
yerine geçen Hasan Hoca XIV. yüzyı-
lın sonunda Yenişehir yakınlarındaki 
Hasanlar köyünde doğmuştur. Meşhur 
Osmanlı tarihçisi Selânikî Mustafa 
Efendi Yenişehir’de bulunmuş ve orada 
vefat etmiştir. Mekke’de yedi yıl kaldığı 
için “Cârullah” lakabıyla tanınan Ve-
liyyüddin Efendi ve 1758-1759’da eski 

miştir. Yenişehir Rüşdî Mektebi’nde 
okuyan şâirin en çok etkilendiği isim, 
o yıllarda Yenişehir’de bulunan Mual-
lim Nâci’dir.8 
ʽÂdetâ tıfl-ı mekteb idim ben
Hevesim çokdı şiʽre her fenden

Zağra kadısı olan Mehmed Emin Belîğ 
de burada yetişmiştir. XVIII ve XIX. 
yüzyıllarda Yenişehir’den çıkan şairler 
arasında Nakşibendî dervişi Hasan Dede, 
Mevlevî şeyhi ve şair Yenişehirli Avni 
Bey, Bektaşî şairi Yenişehirli Fennî ve 
Yenişehirli Nusret Ali sayılabilir.” Bkz. 
a.g.md. s. 476.

8 Son Asır Türk Şairleri, C. 2, s. 850; 
Ezhâr-ı Şemsî. s. 212. (1849-1893 yılları 
arasında yaşayan 19. asır Türk Ede-
biyâtı’nın önemli isimlerinden Muallim 
Nâci Yenişehr-i Fener’e Osmanlı devlet 
adamlarından Kürt Said Paşa sayesinde 
gitmiştir. “Muallim Nâci’nin hayatı Kürt 
Said Paşa’nın 1876’da Varna’ya muta-
sarrıf olmasıyla değişti. Said Paşa onu 
yanına hususi kâtip olarak aldı. Paşa ile 
birlikte önce Tulçı’ya giden Nâci, 1877-
1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması 
üzerine onunla beraber İstanbul’a geçti. 
Said Paşa Yenişehir-Feneri’ne tayin 
edilince Nâci’yi de beraberinde götürdü.” 
Bkz. Abdullah Uçman, “Muallim Nâci”, 
İslâm Ansiklopedisi, C. 30, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005, 
s. 315.

Yeni tarzın sürdüm eş’ârın
Âşıkıyem o yolda güftârın

Git gide sinnim irtikâ itdi
Hevesim de ilerledi gitdi

Neydi bende o âteşîn sevdâ
Var gönülde şerâresi hâlâ

Şiʽre hep hasr-ı iştigâl itdim
Öyle teskîn-i iştiʽâl itdim
Sonra oldum musahhihe muhtâc
Güç bulundı fakat bu derde ʽilâc

Bir zamân eyledi bu yolda mürûr
Lutf-ı Hallâk sonra itdi zuhûr

Eyledi Hâce Nâci-i Ekrem
Yenişehr-i Fenâr’a vazʽ-ı kadem

Hızr idi sanki geldi imdâda
Dâhil oldum huzûr-ı üstâda

Sorma ammâ ne müstefîd oldum
İşte ol sâyede müfîd oldum

Ögrenüp tarz-ı serd-i eşʽârı
Anladım hep nükât-ı güftârı

Yaşasun Nâci-i sühan-perver
Herkesi böyle müstefîd eyler

ʽÂciz-i şükr-i istifâdesiyim
Terbiyet-kerde-i ifâdesiyim

Hâmeme rehber oldı irşâdı
Ben de taklîd kıldım üstâdı9

9 Mahmûd Kemâlüddin Fenârî, Terâne-i 

Mehmed Şemseddin Mısrî’nin Ezhâr-ı Şemsi adlı eserinde  
Mahmûd Kemâlüddin Efendi’nin terceme-i hâli
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Muallim Nâci bu devrin edebî muhît-
lerinde te’siri mühim isimlerden biri-
dir. “Türk Edebiyatı’nın Tanzimat’tan 
sonraki yenileşme döneminde adı 
etrafında büyük gürültüler koparılan 
şahsiyetlerinden biri olan Muallim 
Nâci, Türk şiirine Batı etkisiyle yeni 
bir anlayış getiren Abdülhak Hâmid 
ve Recâizâde Mahmud Ekrem’e karşı 
çıktığından eski edebiyat anlayışının 
bayraktarı olarak tanıtılmıştır.”10 

Tıflâne, Ferâizcizâde Matbaası, Bursa: 
1304, s. 3-4.

10 Abdullah Uçman, “Muallim Nâci”, İslâm 
Ansiklopedisi, C. 30, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 315-
316. Banarlı’ya göre Muallim Nâci bu 
tartışmalarda yanlış anlaşılmıştır. Yanlış 
anlaşılmasındaki sebeplerden biri de 
yeni edebiyat tarzından bunalan, eski 
edebiyatı savunanların Nâci’yi mutlak 
eski taraftarı olarak görmeleri ve onun 
etrafında yeni bir gazel edebiyatı canlan-
dırmalarıdır. Bkz. Nihad Sami Banarlı, 
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Millî Eği-
tim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, 
s. 978. Oysa “Nâci Efendi, devrinde 
yeni edebiyat taraftarlarının Batıyı taklit 
etmelerini, eski edebiyat taraftarlarının 
da eskiyi aynîyle yaşatmak istemelerini 
yanlış bulur. O, hem eski edebiyattan, 
hatta ona kaynaklık eden Arap ve Acem 

Mahmûd Kemâlüddin’in yukarıda 
alıntıladığımız “Hâmeme rehber oldı 
irşâdı / Ben de taklîd kıldım üstâdı” 
gibi beyitleri onun eski-yeni tartış-
malarındaki poetik tercihini ve genç-
liğinde edebî şahsiyetini ele veren 
ipuçlarıdır.
Yenişehir-i Fener (Larissa)’dan Bur-
sa’ya hicret ve Bursa’da geçen yılları
Mahmûd Kemâlüddin Fenârî m. 
188211 (h. 1299)’da çocukluğunun ve 
gençlik yıllarının geçtiği, İbtidâiye ve 
Rüşdiye mekteplerinde okuduğu, Mu-
allim Nâci Bey ile mulâki olduğu Yeni-
şehir-i Fener’den, bütün çocukluk ve 
ilk gençlik hâtıralarını geride bırakıp, 
annesiyle birlikte Hicret adlı şiirinde 
“şehr-i rûşen” diye vasfettiği Bursa’ya 
hicret eder. Çünkü Yenişehir-i Fener 
sancağı artık Osmanlı Devleti’nin 
elinden çıkmıştır. 
“1881’de büyük güçler, Rusya’nın 
ortaya çıkardığı Bulgar Devleti’ni 
dengelemesi için bütün Tesalya’yı 
yeni Yunan Krallığı’na vermesi hu-
susunda Osmanlılar’a baskı yapınca 
Tesalya Türkleri bütün mülklerini yok 

edebiyatlarından, hem de Batı edebiyat-
larından ‘nazar-ı millîden’ uzaklaşmadan 
yararlanılabileceğini kabul eder.” Bkz. 
Celal Tarakçı, Muallim Nâci, Kültür 
Bakanlığı Yayını, Ankara 1994, s. 29.

11 İbnülemin Mahmut Kemâl İnal, Son Asır 
Türk Şairleri, C. 2, Dergâh Yayınları, 
İstanbul 1988, s. 850.

pahasına satıp Yenişehir-i Fener’den 
göç etmiştir.”12 Yenişehir-i Fener’de 
annesi ile yaşayan Mahmûd Kemâlüd-
din Efendi de 19 yaşında olduğu bu 
esnada Bursa’ya göç etmiştir. Şâir bu 
göç yıllarına dair ızdırabını ve hüzün 
dolu hislerini Hicret başlıklı şiirinde 
anlatır:  
Hicret 13

Mefʽûlü Mefâʽilün Feʽûlün
Kaldım nice dem vatanda meʼyûs
Geçdi seneler kederle efsûs

Çeşmânıma hâr-ı gamdı düşmen
Vicdân-ı hazîne ducret-efgen

12 Bkz.; Machiel Kiel, “Yenişehir”, İslâm 
Ansiklopedisi, C. 43, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, İstanbul 2013, s. 473-
476.

13 Hicret başlığıyla yazdığı bu şiirin 
dipnotunda şâir şu cümleyi yazmıştır: 
“Bursa’ya hicrette ‘bir genç muhâcir’ 
imzâsıyla Hüdâvendigâr’a virilmişdi. 
Mahmûd Kemâlüddin Fenârî, Terâne-i 
Tıflâne, Ferâizci-zâde Matbaası, Bursa: 
1304, s. 9. “Hüdâvendigâr” Bursa’da 
1869 yılında çıkmaya başlayan ilk gazete 
olma özelliği taşır. Geniş bilgi için bkz: 
Yücel Öztürk, “Bursa Basın Hayatında 
Hüdâvendigâr Gazetesi”, Üniversal 
Journal of History and Culture (UJHC), 
Vol.1, No. 2, 2019, s. 68.

Mahmûd Kemalüddin Efendi’nin  
çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Yeni-
şehir-i Fenâr ve şimdi yerinde yeller esen 

Hasan Bey Cami-i Şerifi (Servet-i Fünûn’da 
1897’de yer alan bir fotoğraf)

Mahmûd Kemâlüddin Efendi’nin başmuhar-
rirlik yaptığı Bursa’da çıkan Fevâid dergisi

Nilüfer Mecmuası’nda vefatına dâir “Teessüf-i 
Azim” başlıklı yazı ve “Seng-i Mezâr-ı Kemâ-

lüddin” şiiri (Bursa: h. 1306 / m. 1888,  
sayı 25, sayfa 206)



43Bursa Günlüğü

Ser-geşte-i inkîlâb idim ben
Üftâde-i ıztırâb idim ben

Peyveste olurdı ʽarşa âhım
Ölsem tutışırdı naʽş-ı gâhım

Her şahsa ki ʽarz-ı hâl iderdim
Efsâne sanırdı serd-i derdim

Ben sûziş-i kahr ile ʽalev-rîz
Ol fikr-i tarabla hande-engîz

Erbâb-ı gamın bükâ-yı hüznî
Ashâb-ı safâ-yı dehre ninnî

Eyler ya bu hâli haml-i cennet
Yâ Rab! bu ne hükm-i câhiliyyet

Teʼsîr-i kederle girye-zâye
Dermân arayan o bî-nevâye

Bu vazʽ-ı nazarla mı bakılsın
Lâyık mı yanan gönül yakılsın

Bir bî-kes-i pür-melâl idim ben
Bî-çâre vü bî-mecâl idim ben

Bitmişdi tahammülüm de artık
Aklım oluyordı mahva lâyık

Ol bî-kes ü bî-nevâ penâhı
Gösterdi bana bu şâh-râhı

Çıkdım o muzîk-i hâk-i gamden
Oldı vatanım bu şehr-i rûşen14

Mahmûd Kemâlüddin Efendi son be-
yitte vedâ ettiği topraklara dair hâli-
ni “muzîk-i hâk-i gam” -içini daraltan 
gam toprağı- olarak, yeni vatanı olan 
Bursa’yı ise “şehr-i rûşen” -aydınlık 
bir şehir- olarak vasfetmektedir. 
Kemâlüddin Fenârî 1882’de Bursa’ya 
hicretten sonra da ilim tahsîline mü-
dâvemet etmiş15, Yeşil Medresesi’ne 
girmiş, Ulu Câmii Dersiâmlarından 
Köse Mehmed Efendi’nin16 dersine 
devam eylemiştir.17 Bir taraftan da 

14 Mahmûd Kemâlüddin Fenârî, Terâne-i 
Tıflâne, Ferâizci-zâde Matbaası, Bursa: 
1304, s. 9-10.

15 Mehmed Şemseddin Mısrî, Ezhâr-ı 
Şemsî. s. 212.

16 Köse Mehmed Efendi’nin hayatı ile ilgili 
Mehmed Şemseddin Mısrî’nin Musta-
fa Kara özel kütüphanesinde bulunan 
Bahâr-ı Şemsî adlı müellif hattı yazmaya 
bakılmış ve bu eserde Köse Mehmed 
Efendi adıyla aynı tarihlerde yaşamış 
üç farklı âlimin hayatının yazıldığı 
görülmüştür. Mahmûd Kemâlüddin’in 
dersine devam ettiği dersiâmın hangisi 
olduğu belirlenememiştir. Bkz. Mehmed 
Şemseddin Mısrî, Bahâr-ı Şemsî, s. 125-
126.

17 İbnülemin Mahmut Kemâl İnal, Son Asır 

hemşehrilerinden Emrî Efendi’nin 
neşrettiği Nilüfer, Fevâid risâlelerinin 
hey’et-i tahrîriyyesi18 ve başmuhar-
rirliğini, bir müddet de Hüdâvendi-
gâr Vilâyeti resmî gazetesinin baş-
muharrirliğini ifa etmiştir. Cerîde-i 
Havâdis, Tercemân-ı Hakîkat, Sâ’â-
det, Trabzon gazetelerine ve Berk 
risâlesine de yazı yazmıştır.19

Vefâtı
Mahmûd Kemâlüddin Fenârî çok 
genç yaşta vefât etmiş şâirlerimizden 
biridir. Câmide tahsîle devam etmek-
te olduğu ve ulûmdan icâzet alacağı 
sırada yirmi dört yaşında olduğu 
hâlde 1888 (15 Rebiulevvel 1305) 
târihinde20 vefât etmiştir. “Emirsul-
tan’a giderken Kaşıkçıoğlu husûsi 
mezarlığına muttasıl kabristan’da 
medfûndur. Vefâtı zâyiattandur. Zîra 
beyne’l-üdebâ ve ulemâ isti’dâdı tak-
rir ideceğini gösteriyordu”21 cümle-
leri Mahmûd Kemâlüddin Efendi’nin 
hayatını kaleme alan ve onunla aynı 
dönemde yaşamış müelliflerden biri 
olan Mehmed Şemseddin Efendi’nin 
genç yaşında vefat eden şâir için 
hüznünü belirten ifadelerdir. 
1882’de 19 yaşlarında Yenişehir-i 
Fener’den bir muhâcir olarak geldiği 
Bursa’da 6 yıl gibi kısa bir zaman 
yaşamış olan şâir 1888’de dünyaya 
vedâ etmiştir. 
Şâirin vefât haberini Teʾessüf-i Azîm 
başlığı ile dönemin Nilüfer Mecmûʿa-
sı’nda22 şu cümlelerle duyurmuştur:
“Yenişehir-i Fenâr muhâcirlerin-
den olarak evvelki sene risâlemizin 

Türk Şairleri, C. 2, Dergâh Yayınları, 
İstanbul 1988, s. 850.

18 Mehmed Şemseddin Mısrî, Ezhâr-ı 
Şemsî. s. 212. 

19 İbnülemin Mahmut Kemâl İnal, Son Asır 
Türk Şairleri, C. 2, s. 850.

20 Şâirin vefât târihi Bursa Emirsultan’da 
bulunan mezar taşında ve İbnülemin’in, 
Son Asır Türk Şairleri’nde hicrî 1306 
olarak yazmakta iken Mehmed Şemsed-
din’in Ezhâr-ı Şemsî adlı eserinde hicri 
1305 olarak verilmiştir. 

21 Mehmed Şemseddin Mısrî, Ezhâr-ı 
Şemsî. s. 212.

22 Nilüfer, 1304-1309 (1886-1891) tarihleri 
arasında yayınlanmıştır. Geniş bilgi için 
bkz: Alev Sınar Çılgın, “Bursa’nın İlk 
Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer” U.Ü. 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 10, 2006/1.

Kemalüddin Efendi'nin candostu, şair, hattat, 
bestekar ve ressam Hüseyin Haşim Bey

Kemalüddin Efendi'nin dostlarından  
Murad Emrî Efendi

Kemalüddin Efendi'nin üstadı  
Muallim Naci Bey
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umûr-ı tahriyesinde dahi bulunmuş 
olan ulemâ ve ezkiyâ-yı şübbândan 
şâir-i şehir Mahmûd Kemâlüddin 
Efendi bundan çend (birkaç) gün 
evvel hummâlı bâsur illetine tutu-
lup her ne kadar tedâvîsine îtinâ 
kılınmış ise de kârger olamadığın-
dan terk-i efâil-i fâni itmiş ve böyle 
nev-resîde iken âsâr-ı memdûha 
ve metine ibrâz iderek âtide daha 
büyük hizmet-i fevka’lʿâde-i edebiy-
yesi me’mûl olan dühâtdan bir zâtın 
irtihâli cümlemizi dagdâr-ı hüzn-i 
ʿazîm eylemişdür. Rahmetu’llâhi 
ʿaleyh rahmeten vâsiʿaten.
Cenâb-ı Hak akrabâ ve hişâvendine 
ecr u sabr ihsân buyursun.23

Nilüfer Mecmûʿası’nda yer alan bu 
vefat yazısının altında Mahmûd 
Kemâlüddin Efendi için Seng-i 
Mezâr-ı Kemâlüddin başlığıyla 
mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün 
vezniyle yazılmış bir de manzum 
tarih yer almaktadır:

Seng-i Mezâr-ı Kemâlüddin
Bekâ mümkin değil hayfâ bu dünyâyı 
ʿiber telkîn / Ayırmaz nâ-resâ vü pîri 
aslâ eylemez taʿyîn

Civânım hâfız-ı Kurʾân idi hem sâhib-i 
ʿirfân / İderdi ʿilmini hep halk mah-
mûd u kerem tezyîn

Kemâl-i şiʿr ü inşâsı devâvîn-i sevâbık-
dan / Kılardı nazmı nazmen nesri nes-
ren terceme, tedvîn

Tutup feyzî müraccah her ʿarûs-ı vasl-ı 
ʿazrâya / İderken hacle-gâh-ı dilber-i 
âtîsini teʾmîn

Fenâr-ı nehc-i şübbândan çerâgı sön-
dürüp sarsar / Bin üç yüz altı sâlinde 
vefât itdi Kemâlüddîn24

Bursa Emir Sultan Kabristanı’nda 
bulunan mezar taşı kitâbesinde şun-
lar yazılıdır:
“Ağlamasın mı gönül, itti vedâ
Âleme bir şâir-i şîrîn-makâl
Mihr-i dırahşân idi itdi gurûb
Kapladı vicdânı zalâm-ı melâl
Eyledi mihnet-gede-i sînede
Nâr-ı revân-sûz-ı firâk işti’âl
Cismimi ihrâk idiyor dem-be-dem
Âteşimin sönmesi emr-i muhâl
Geldi bana bir haber-i âteşîn

23 Nilüfer, C. 3, Bursa: 1306, sy. 25, s. 206.
24 Nilüfer, C. 3, Bursa: 1306, sy. 25, s. 206.

Ağla gönül, bu zavallı Kemâl25

Bu nevhâtın bâis-i işti’âli olan şu mer-
hûm hayâtının fasl-ı evvelinde irtihâl 
iden ve nevresidegân-ı üdebâ-yı Os-
maniyye miyânında bir mevkî-i mah-
sûs ihrâz eyleyen Yenişehir-i Fenârî 
Mahmûd Kemâlüddin Efendi’dür. 
Rûhıyçün Fâtiha, sene 1306.” 

Eserleri
Mahmûd Kemâlüddin Efendi’nin 
manzûm ve mensûr olarak kaleme 

25 İbnülemin Mahmut Kemâl İnal, Son 
Asır Türk Şairleri, C. 2, s. 851’de bu 
kitâbede yer alan manzûmenin son 
mısrâını “Ağla gönül, buldı zevâl âh 
Kemâl” şeklinde yazmıştır. Vezin 
olarak da uygun düşen bu mısra 
ebced hesabı ile Mahmûd Kemalüd-
din Efendi’nin hicri vefat tarihi olan 
1306 tarihini vermektedir. Son mısra 
ya mezâr taşı kitâbesine yanlış yazıl-
dı yahût İbnülemin Bey kitabede yer 
alan mısrayı kendisi değiştirerek bu 
şekilde bir târih düştü. “Bu kitâbeyi 
otuz beş sene evvel Bursa’da mukîm 
Yenişehir’li Selim Ecrî [Bey] vesa-
tatiyle getirtmiştim.” diye Son Asır 
Türk Şairleri’nde dipnot düştüğüne 
göre kitâbeyi İbnülemin Bey’in 
yanlış okuması mümkün görülme-
mektedir. İbnülemin Bey’in şuarânın 
terâcim-i ahvâlini yazarken ifrât 
derecesinde rikkâtine örnek olması 
bakımından bu dipnotu yazmayı 
uygun gördük.

aldığı, Âsârım ünvânıyla neşrettiği üç 
matbû eseri vardır. Eserleri vefâtın-
dan 2 yıl önce Bursa’da basılmış-
tır. Rûhu’l-Kemâl ve diğer yazıları 
vefâtından sonra yanmıştır.26 Gazel 
ağırlıklı olan eserlerinde, mesnevi, 
şarkı, kıt’a, beyit, tahmisler, nazire, 
nazmen ve nesren Farsça şiir tercü-
meleri, üstad ve dostlarına manzum 
mektuplar yer alır. Elimizde bulunan 
ve bu çalışmamızda çeviriyazı ile 
günümüz alfabesine aktardığımız üç 
eseri şunlardır:
1. Terâne-i Tıflâne
2. Nevâ-yı Şebâb
3. Manzûme-i Mektûbât27

Terâne-i Tıflâne 
Mahmûd Kemâlüddin Fenâri’nin ilk 
eseridir. Bursa’da Ferâizci-zâde Mat-
baası’nda 1304’de basılmıştır. Kitabın 
kapağında Âsarım başlığı altında 
kitabın ismi olan Terâne-i Tıflâne 
ve Nâzımı: “Talebeden Yenişehr-i 
Fenârlı Mahmûd Kemâlüddin” olarak 
yazmaktadır. Eserin mukaddimesini 
Hüseyin Haşim28 yazmıştır. 

26 İbnülemin Mahmut Kemâl İnal, Son Asır 
Türk Şairleri, C. 2, Dergâh Yayınları, 
İstanbul 1988, s. 851.

27 Müellifin bu üç eseri tarafımızdan 
latinize edilmiş ve yakında kitap olarak 
yayınlanacaktır.

28 Hüseyin Hâşim, Mahmûd Kemalüddin 
Fenâri’nin en yakın dostlarından biridir. 
O da 1882’de Yenişehr-i Fenâr’dan hicret 

Mektubat-ı ManzumeMahmûd Kemâlüddin Fenârî kitap kapağı
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“Söze evvelden ibtidâ ideyim” başlıklı 
mesnevî nazım şekli ile yazdığı ilk 
manzumesinde şair, bu ilk eserine 
ve diğer eserlerine dâir bilgiler verir. 
Şair ilk eserinin “tıflâne” sözlerle dolu 
olduğunu, bunların çoğunu farklı 
ceridelerde neşrettiğini söyler.
Doldu divân gazel, kasâid ile 
Neşr olundu çoğu cerâyid ile 

İşte bir kısm-ı evvelisi budur 
Bunda tıflâne sözlerim doludur 

Kısm-ı sânîde vârdır oldukça 
‘Arza şâyân eserlerim çokça 

Kısm-ı sâlis daha mükemmeldür 
Eskiler çünkü bundan evveldür”29

Toplam 44 sayfa olan Terâne-i Tıflâne 
bir mesnevi ile başlar. Eserde şiirler 
genellikle gazel olmakla birlikte mes-
nevi nazım şekli ile 3 manzume, şâir 
Şevket’in 2 gazelini tahmîs, 1 nazîre, 

eden muhâcir şuarâdandır. Hüseyin 
Hâşim İstanbul’da kalmış ve İbnülemin 
Bey ile çok yakın dostlukları olmuştur. 
İbnülemin Bey bu yakın dostluklarını 
Son Asır Türk Şâirleri eserinde teferru-
atıyla anlatmıştır. İbnülemin Mahmut 
Kemâl İnal, Son Asır Türk Şairleri, C. 1, 
s. 356. Hüseyin Hâşim Bey’in Hayatı ile 
ilgili ayrıca bkz. Ali İhsan Kolcu, Hüse-
yin Hâşim Bey, Salkımsöğüt Yayınları. 
İstanbul 2016.

29 Mahmûd Kemâlüddin Fenârî, Terâne-i 
Tıflâne, Ferâizci-zâde Matbaası, Bursa: 
1304, s. 4-5.

1 şarkı ile kıt’alar ve beyitler yer al-
maktadır.
Mahmûd Kemâlüddin Efendi bazı 
manzumelerine başlık koymuştur. 
Hasb-i hâl, hicret, tavsif-i hitâbî ya-
hut Burûsa, nâle-i teʾessür-nişâne, 
medresem gibi başlıklar gördüğü-
müz eserde bir de “şuʿarâ-yı ʿacem-
den Şâhî”nin farsça bir gazelinin 
mensur tercümesi vardır.

Nevâ-yı Şebâb
Mahmud Kemaleddin Fenarî’nin 
Nevâ-yı Şebâb adlı eseri 1304 yılında 
Bursa Hudavendigâr Vilayet-i Celilesi 
Matbaası’nda basılmıştır. Müellifin 
şâir dostlarından Murad Emrî neş-
retmiştir. Toplam 47 sayfa olan eser 
yine Hüseyin Hâşim Bey’in Tebrik 
başlıklı bir takrîzi ve Kemâlüddin 
Efendi’nin Mukaddime’si ile başlar. 
Müellif bu eserine dâir mukaddime-
sinde şunları yazar: 
“Hâl-i şebâbımın kısm-ı ibtidâîsini 
işgâl iden zamân ki tabʿ-ı ʿirfân-ı 
pür-sitârımın meşk-i usûl-i ga-
zel-perdâzı idüb de henüz hem-
âvâz-ı şâirân olmak hevâsında 
bulunduğu bir sıradır. İşte o evân-ı 
ârzûda hâme-i heves-i mızrâbın te-
rennüm-sâz-ı edeb olarak meydana 
getirdiği nagamât-ı tabîʿat, daha 
bir takım teferruʿât-i bâkiye ile be-
raber «Nevâ-yı Şebâb”ımı yaʿni şu 
mecmûʿa-i hatâ-nisâbımı teşkîl iden 

âsâr-ı bî-mikdârdan ʿibâretdir.” 
Nevâ-yı Şebâb’da ilk üç şiir Ziyâ 
Paşa’nın, Âsım’ın ve Hakkî’nin ga-
zellerini tahmîsdir. Eserde Câmi’nin 
Farsça bir gazelinin nazmen tercü-
mesi, dostu Hüseyin Hâşim Bey’in 
bir şiirine ve “muʿallim-i ʿâli Mesûd-ı 
Harâbâtî’nin bir gazeline” nazire var-
dır. Bilindiği üzere Mesûd-ı Harâbâti 
müellifimizin hâyran olduğu, çok 
hürmet ettiği Muʿallim Nâci’nin müs-
tear ismidir.
Nevâ-yı Şebâb da müellifin ilk eseri 
Terâne-Tıflâne gibi gazellerin çokça 
olduğu bir eserdir. Arapça’dan naz-
men 2 tercüme, Hayyam ve Dâî’nin 
Farsça manzumlerinden biri naz-
men, biri nesren 2 tercümenin de 
olduğu eserin sonunda kıt’a, beyt 
ve müfret olarak müteferrikler bu-
lunmaktadır. Eserin sonunda ayrıca 
”nesr-i nazm-âmiz” bölümünde men-
sur olarak “Burûsa rûz-ı Hızrı”, “Berk 
Dergisi’ne bir mürâcaat”, “vilâyet 
cerîdesine bir mürâcaat” başlıklarıy-
la müellif bazı hâtıralarını yazmıştır. 
Hayyam ve Dâî’nin Farsça manzum-
lerinden yaptığı biri nazmen biri 
nesren 2 tercüme de bu bölümde 
eserin sonunda yer almaktadır. 

Mektûbât-ı Manzûme
Mahmud Kemaleddin Efendi’nin bu 
eseri, Mektûbât-ı Manzûme adıyla 
Bursa Feraizci-zâde Matbaası’nda, 
1304’te basılmıştır. Nâşiri, müelli-
fin şâir dostlarından ve Yenişehir-i 
Fener’den 1882’de Bursa’ya birlikte 
hicret ettikleri hemşehrisi olan Mu-
rad Emrî’dir.
Adından da anlaşılacağı üzere eser 
manzum mektuplardan oluşmakta-
dır. Eserde farklı isimlere yazılmış 
10 tane manzum mektup bulunmak-
tadır. Bu manzum mektupların ilki 
Muallim Nâci Bey’e yazılmıştır. Bir 
diğer mektup devrin önemli şâirle-
rinden Hersekli Arif Hikmet Bey’e 
yazılmıştır. 26 sayfa olan eserde di-
ğer manzum mektuplar, “birâderân-ı 
vatandan Ahmed Cemâl” Bey’e, 
Berk Risâlesi’ne, Teşvik Risâlesi’nin 
muharriri Necâti Bey’e, Halil Hakkî 
Bey’e, bir hâce-i fezâile, bir muhibb-i 
ʿâliye başlıklarıyla yazılmıştır.

 

Neva-yı Şebab Terane-i Tıflane
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Tahsin Yıldırım / Araştırmacı, Yazar

2. Meşrutiyet’in ilanı ile ülke-
nin her yanında yoğun bir 
eğitim çalışması başlamıştır. 
Bu çalışmayı özellikle İttihat 

ve Terakki iktidarı dernekler, okullar 
üzerinden yürütmüş, basın da halkı 
teşvik etmiştir. 
Beden terbiyesinin memleketimizde 
kökleşmesine âmil olan eğitimci, 
sporcu, kültür adamı olarak Türk sos-
yal ve kültürel hayatına önemli katkı-
ları bulunan Selim Sırrı Tarcan’ın da 
yolu eğitim için birçok defa Bursa’yla 
kesişmiştir. O da bu seyahatleri esna-
sında Bursa’ya dair gözlemlerini fark-
lı metinlerde aktarmıştır. İstanbul’a, 
kültüre ve merkeze hem yakın hem 
uzak olan Bursa’nın Osmanlının son 
yıllarındaki görünümü ve o dönem 
insanları hakkında perakende bilgiler 
veren Selim Sırrı, bu dönemde daha 
çok eğitim öğretim alanındaki vazife-
lerinden dolayı Bursa’ya gittiğinden, 
bu sahaya ait gözlemleri de olmuştur.
Selim Sırrı Tarcan’ın hayatı
Selim Sırrı Tarcan, 25 Mart 1874’te 
Mora/Yenişehir’de, Miralay Yusuf Bey 
(?-1877) ile Zeynep Hanım’ın (1839-
1924) oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 
1880’de İstanbul’a gelen aile Selim 
Sırrı’yı, ilkokul için Üsküdar’a verdik-
ten sonra, Ağustos 1881’de şehit ço-
cuğu olduğu için Galatasaray Lisesi’ne 
az bir ücret ödeyerek kaydettirmiştir. 
Ardından Mühendishane-i Berr-i Hü-

mayun’da eğitime başlamıştır. 1897 
sonrasında orduda farklı görevler 
alarak değişik coğrafyalara gitmiştir. 
Ağustos 1903’ten itibaren Servet-i 
Fünun’da spora ilişkin yazılar yazma-
ya başlamıştır. 1905 sonbaharında 
Avrupa’daki Jön Türklerle iletişime 
geçerek, İttihat ve Terakki Cemiye-
ti’ne girmiş, kendi çevresinden de 

güvendiği kişileri cemiyete üye yap-
mıştır. II. Meşrutiyet sonrasının ateşli 
hatipleri arasında gösterilen Selim 
Sırrı, İsveç’te jimnastik eğitimi almış-
tır. Buradan dönüşte ordudan istifa 
etse de savaş şartlarında tekrar ordu-
ya alınmıştır. 1914 yılında yürürlüğe 
konulan Islâh-ı Medâris Nizamnamesi 
ile medrese programlarına yerleştiri-

Selim Sırrı’nın kaleminden 
Osmanlının son yıllarında Bursa

Selim Sırrı, eğitimin çocuklara okutulan dersin içeriğinden ziyade sevgi ve say-
gı ile sağlanan disiplin meselesi olduğu kanaatindedir. Ona göre başarıya giden 
en önemli yol ise disiplindir.

Velut bir kalem olan Selim Sırrı Tarcan’ın satışa sunulan eserlerinin kataloğu
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len terbiye-i bedeniye dersi çerçeve-
sinde Ekim 1914’te Medreset’ül Vai-
zin’e beden eğitimi öğretmeni olarak 
atanmıştır. Bu görevine ilaveten İtti-
hat ve Terakki tarafından oluşturulan 
gençlik derneklerine de müfettiş ola-
rak tayin olunmuştur. 5 Ocak 1919 ile 
18 Eylül 1921 tarihleri arasında Da-
rülmuallimin-i Aliye Müdürlüğü gö-
revinde bulunmuştur. 19 Eylül 1921 
ile 31 Ekim 1922’ye kadar Maarif 
Nezareti Heyet-i Teftişiye Azalığı’na 
atanmıştır. 24 Mart 1923 ile 19 Mayıs 
1925 tarihleri arasında Galatasaray 
Lisesi’ne terbiye-i bedeniye muallimi 
olarak görevlendirilmiştir. 20 Mayıs 
1925 ile 21 Temmuz 1931 tarihleri 
arasında Maarif Vekaleti Birinci Sınıf 
Terbiye-i Bedeniye Müfettişi, 22 Tem-
muz 1931 ile 28 Şubat 1935 tarihleri 
arasında Maarif Vekaleti Başmüfettişi 
olarak görev yapmıştır. 1935 ile 1946 
yılları arasında Ordu Milletvekili 
olarak görev almıştır. 1948 yılında 
ise Ankara Sigorta Kumpanyası İdare 
Meclisi Reisliği görevine getirilmiştir. 
2 Mart 1957 tarihinde de İstanbul’da 
vefat etmiştir.1

Bursa’da zeybek farklı oynanır
Selim Sırrı, Osmanlı Mektepleri Ter-
biye-i Bedeniyye Müfettişi olarak 
Anadolu’nun birçok iline gitme fır-
satı bulunca zeybek oyunuyla ilgili 
çalışmalar yapmıştır. Bundan amacı 
eğitim aldığı İsveç’te gördüğü halk 
danslarını ona yakın bulduğu zeybeğe 
uygulamaktır. Uyguladığı bu zeybeğe 
“Tarcan Zeybeği” adını vermiştir. Mü-
fettiş iken gittiği Eskişehir, Konya, Af-
yonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir gibi 
yerlerde zeybekleri oynatmıştır. Bu 
incelemelerine dair şunları yazmıştır: 
“1911’de Anadolu’ya teftişe gittiğim 
zaman (..) Bursa’daki zeybekleri de 
oynattım. Artık beş-on zeybek şarkısı 
bellemiş ve birkaç türlü zeybek raksı 
öğrenmiştim. Dört beş sene içinde 
yüzden fazla zeybeğin oyunlarını 
seyrettim. Bana gittiğim her yerde 
en güzel oynayanları gösterdiler...”2 
Özellikle Bursa’daki zeybekleri de 

1 Osman Tolga Şinoforoğlu, Selim Sır-
rı Tarcan ve İsveç Jimnastiği: Beden 
Eğitiminde İsveç Modelinin II. Meş-
rutiyet Dönemi Türk Eğitim Sistemi-
ne Entegrasyonu, Gazi Üniversitesi, 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora 
Tezi, Ankara, 2015, s. 19-39.

2 Selim Sırrı, Radyo Konferanslarım, Dev-
let Matbaası, İstanbul 1932, C. I, s. 256.

oynatmış, orada farklı zeybek şarkı-
ları ve zeybek dansları öğrenmiştir.3 
Onun tespitine göre Bursa zeybeği 
diğer yörelerin oyunlarından şarkı ve 
hareket yönüyle kısmî farklılık gös-
termektedir.
Bursa’ya tayin olunan  
genç bir muallim
Selim Sırrı, eğitimin çocuklara oku-
tulan dersin içeriğinden ziyade sevgi 
ve saygı ile sağlanan disiplin meselesi 
olduğu kanaatindedir. Ona göre başa-
rıya giden en önemli yol olan disiplin: 
“(...) talebe ve muallim arasında bir 
sevgi ve saygı hissi uyandırırsa o za-
man disiplin bir yük değil, çok mesut 
bir itiyad olur. Hülasa talebe intizamı 
sevmeğe alıştırılırsa ve kendilerinde 
nizama riayet hissi uyandırılırsa o 
disiplin makbuldür.”4 Selim Sırrı, öğ-
retmen ve öğrenci arasındaki sevgi ve 
saygı dengesinin iyi sağlanması için 
şiddetten ziyade gönül dilinin kul-
lanılması gerektiğini ifade etmiştir.5 
O, eğitimde öğretmenin liderliği, rol 
modelliği ile derste öğrenciyi düşün-
meye sevk eden bir anlayışla hareket 
edilmesini isteyen öğretmen merkezli 
bir eğitimi savunmuştur.
İktidar, İkinci Meşrutiyet döneminde 
malî yardımlara, öğretmen yetiştir-
meye, okul yapımına, eğitim prog-
ramlarına, öğretim araç ve gereçle-
rine müdahil olarak ülkedeki eğitimi 
kontrol altına almaya çalışmıştır.6 
Selim Sırrı bu düşünce ile İttihat ve 
Terakki fırkasının savunduğu yeni 
toplum oluşturma anlayışıyla kaleme 
aldığı ilkokul öğretmenlerine yönelik 
İbtidâî Mualimlerine Öğütlerim baş-
lıklı eseri ile onlara çeşitli önerilerde 
bulunmuştur.7

Yeni neslin terbiye alacağı ilkokul 
öğretmenlerinin eski, köhne, batıl 
eğitim anlayışını yıkacağını, gençli-
ğe yeni bir mefkûre, yeni bir iman 
kazandıracağını yazan Selim Sırrı’ya 

3 Selim Sırrı, Halk Dansları ve Zeybek 
Oyunu, Muhit, Haziran 1929, S. 8, s. 567.

4 Selim Sırrı, Mekteplerde Disiplin -2-, Ak-
şam, 10 Şubat 1938, S. 6940, s. 8.

5 Selim Sırrı, Mekteplerde Dayak, Ak-
şam, 3 Şubat 1938, S. 6933, s. 8.

6 Dr. Ergün Yıldırım, Değişen Din Anlayı-
şının Sosyolojisi, Bilge Yayınları, İstan-
bul, 1999, s. 134. 

7 Selim Sırrı, İbtidâî Mualimlerine 
Öğütlerim, Şirket-i Murettibiye Matbaası, 
İstanbul, 1332/ 1913.

göre “dinen, ahlaken metin, bedenen, 
fikren sağlam bir Türklük” onların 
himmet ve gayretleriyle vücut bula-
cak, Osmanlılığın gayesini onlar tayin 
edecektir. Selim Sırrı, vatan sevgisi ile 
bu memlekete fedakâr, gayyur, metin, 
azimkâr, yılmaz, inançlı bir gençlik 
yetiştirecek “İnkılab-ı fikriyenin piş-
darları” olan öğretmenlere rehberlik 
yapmak amacıyla Bursa’ya gitmiştir. 
Bursa’ya, inandığı eğitim anlayışını 
yansıtmak için giderken bindiği vapu-
run güvertesinde öğretmenlerin çalış-
kan, canlı, faal; talebelerin sorumlu-
luk bilincinde olduklarını hayal eden 
Selim Sırrı, Bursa’ya yalnız muallim 
değil, bir mürebbi olarak gitmenin 
heyecanını hissetmiştir. 
Bu heyecan içerisinde Bursa’ya ini-
şinin üçüncü gecesinde Darülmual-
lim’in salonunda verdiği konferansa 
öğretmen ve öğrencilerin haricinde 
Bursa’nın eşrafından da pek çok kişi 
katılmıştır. Konuşmasında Meşruti-
yet’in kazanımları ve bunun eğitime 
yansımasına dair çeşitli örnekler ve-
ren Selim Sırrı eskiden “mekteplerde 
bizleri yalnız okuturlar ve mebadi-i 

Selim Sırrı’nın Bursa’da ziyaret ettiği 
Darülmuallimin (Öğretmen Okulu) Dernek-
leri Talimlerinde (Osmanlı Genç Dernekleri 

dergisinin Aralık 1917 tarihli nüshası)
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fünunu belletirlerdi. Şimdi ise ter-
biye-i fikrîye kadar terbiye-i bede-
niye ve ahlakiyeye bir ehemmiyet-i 
mahsusa veriliyor. Gençleri fikren 
olduğu kadar bedenen ve ahlaken 
de yükseltmeye çalışıyorlar. Sıhhat 
her şeyden akdemdir. Eğer bedende 
sıhhat olmazsa melekat-ı saire nakıs 
olur. Binaenaleyh gençlerin sıhhati-
ne itina birinci vazifemizdir. Onları 
dinî ve millî bir gayeye doğru sevk 
edebilmek için ikinci derece kalp ve 
vicdanlarının terbiyesine ihtimam 
ederek kendilerini seciye sahibi et-
meye çalışacağız, üçüncü derece ise 
terbiye-i fikriyelerine ihtimam ede-
ceğiz.”8 diyerek gençliğin zihnen ve 
bedenen yetişmesiyle hem kendine 
hem ailesine hem de vatanına faydalı 
insan olacağını ifadeden sonra kür-
süden inmiştir. İttihat ve Terakki’nin 
hatiplerinden olan Selim Sırrı, kon-
feransında şehrin spordan yoksun 
eğitim kurumlarını eleştirerek özel-
likle jimnastiğe ağırlık verilmesini 
istemiştir. Bu sırada söz alan bir kişi 
onu tasdiklemiş ve bunları yapmak 
için gıdaya ihtiyaç olduğunu, onun da 
sağlıklı ve yeterli miktarda nasıl sağ-
lanacağı sorusunu yöneltmiştir. Selim 
Sırrı bu soruya çözüm getirecek ce-
vap vermemenin mahcubiyetini yaşa-
dığını ifade etmiştir.9 Bu ahval içinde 
başlayan Bursa’daki eğitim günlerinin 
çeşitli konferanslarla devam ettiğini, 
Bursalının da bu konferanslara ilgi 
gösterip eğitime destek verdiklerini 
de yazmıştır.
Selim Sırrı’nın Bursa’ya  
teftiş gezisi
İttihat Terakki iktidarı, eğitim için 
gerek yurt içinden gerekse yurt dı-
şından birçok eğitimciden yardım 
almıştır. İzcilik derneklerinin bir çatı 
altında, İttihat Terakki fikirleri isti-
kametinde şekillenmesi için teşekkül 
eden bir nevi konfederasyon olan 
Osmanlı Genç Dernekleri, savaş or-
tamında yöneticilerin önem verdiği 
kuruluş olmuştur. Bunun için Enver 
Paşa, Almanya’da uzun yıllar gençlik 
örgütleriyle uğraşmış olan Von Hoff 
adında bir askeri İstanbul’a davet 
edip ondan gençlik teşkilatları için 
çalışmasını istemiştir. Von Hoff’un 
vazifeyi kabul etmesi üzerine kendisi 
miralay rütbesiyle Osmanlı Genç 
Dernekleri Müfettiş-i Umumîliği’ne 

8 Selim Sırrı, age, s. 85.
9 Selim Sırrı, age, s. 83-86.

getirmiştir. Gençlik teşkilatlarını 
tanıyan Selim Sırrı da Mekâtib-i 
Umumiye Genç Dernekleri Müfet-
tişi unvanıyla ona yardımcı olarak 
atanmıştır. Müfettiş-i Umumi Von 
Hoff ve Mekatib-i Umumiye Genç 
Dernekleri Müfettişi Selim Sırrı 28 
Ağustos 1916 tarihinde İstanbul’dan 
Bursa’ya hareket etmiştir.10 Bu heyet 
farklı zamanlarda sorumluluk saha-
larındaki dernekleri ziyaret ederek 
onlara rehberlik yapmış, teftişlerde 
bulunmuş, konferanslar vermiştir.11 
Bu seyahatler sırasıyla Bursa, İzmit, 
Ankara, Eskişehir, Konya, Afyonka-
rahisar, İzmit ve Edirne’ye gerçek-
leştirilmiştir.12 Bursa’ya yaptıkları 
teftişe dair dönemin matbuatında 
sadece olumlu haberler kısa olarak 
yer almıştır.

10 Miralây Fon Hof ve Muallim Selim 
Sırrı Bey’in Azimeti, Tasvir-i Efkâr, 
16 Ağustos 1332 / 29 Ağustos 1916, 
S. 1847, s. 2.

11 Genç Dernekleri-4, Talebe Defteri, 
16 Ağustos 1333 / 1917, S. 44, s. 712.

12 Genç Dernekleri Müfettiş-i Umûmi-
si Miralay Von Hoff, Osmanlı Genç 
Derneklerinin Teşkilât ve Tekâmülü, 
İkdam, 11 Teşrinisani 1332 / 24 Ka-
sım 1916, S. 7106, s. 2.

Bursa’ya "Doğru Sözler"
Onlarca esere, yüzlerce makaleye 
imza atan Selim Sırrı’nın Bursa’nın 
tarihî ve kültürel değerleri ile eğitim 
kurumlarına yer verdiği Doğru Söz-
ler13 adlı eseri bulunmaktadır. Tah-
kiye üslubu ile kaleme alınmış olan 
bu eser Anane-yi Asliyeye Hürmet, 
Aylıkları Kaç Kuruşmuş, Annemin 
Derdi, İçtimai Yaralar, Rusya Yolun-
da, Kahraman Paşa, Müzeyyen’in 
Cariyeleri, Çocuğa Bakmak, Kadınlık 
ve Validelik, Bizce Meçhul Hayatlar 
başlıklı hikâyemsi metinlerden oluş-
maktadır. Kitabın sonunda Selim Sır-
rı’nın yazdığı eserlerin reklam amaçlı 
kısa tanıtımları yer almaktadır. Eser 
1916’da basılmış olsa da İttihat ve 
Terakki iktidarı öncesine ait tespit-
lere de eserde yer verilmiştir. Doğru 
Sözler’de farklı spor türlerine, Bur-
sa’ya dair gözlemlere, yabancıların 
gözünden Türk toplumunun hayata 
bakışına, kadın ve anne olmaya, eğiti-
min ihtiyaçlarına değinilmiştir.
Selim Sırrı, İkinci Meşrutiyet öncesi 
ve sonrası yaptığı Bursa gezilerin-
deki izlenimlerini bazı yerlerde 
karşılaştırmalı olarak verdiği Doğru 
Sözler adlı eserinde şehrin sos-
yo-kültürel vaziyetini, ekonomik 
yapısını, coğrafî güzelliklerini akıcı 
bir dille aktarmıştır.
Fırtınalı Bursa yolculuğu
Mühendishane-i Berr-i Hümayun’da 
eğitimini 1897’de tamamlayan Selim 
Sırrı, askeri okulun havasız koğuşla-
rından bir nebze olsun kurtulmak için 
romatizmasını bahane ederek aldığı 
bir aylık izinle Bursa’daki kaplıcaya 
gitmiştir. Limana, Mudanya’ya bilet 
almak için gittiğinde Mudanya’ya İda-
re-yi Mahsusa’nın vapuru olmadığını, 
onun yerine Körit Vapur Şirketi’nin 
sabah hareket edeceğini öğrenince 
eve dönüp hazırlıklara başlamıştır. 
Sabah heyecanla rıhtıma giden Selim 
Sırrı, vapurun halatlarını çözdüğünü, 
denize açıldığını görünce hemen bir 
sandala atlamıştır. Sandalına bindiği 
Laz’ın sayesinde denizin ortasında 
işaretleşerek gemiye binmiştir. Yol-
culuğu maceralı başlayan Selim Sırrı, 
Anadolu sahillerini seyrederek ikindi-
ye doğru Mudanya’ya varmıştır.14 

13 Selim Sırrı, Doğru Sözler, Artin Asadur-
yan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul, 
1332 / 1916. 

14 Selim Sırrı, age, s. 33.

Jimnastik Muallimi Selim Sırrı Bey  
(SALT Galata Arşivi)
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Bursa’ya dair ilk izlenimler
Maceralı bir şekilde vapura binip 
Mudanya’ya inen Selim Sırrı, buradan 
“şayan-ı kayd ve eser-i medeniyetten 
bir nişane olmayan yollarda” dört 
vagonlu mini mini bir lokomotifle in-
leye inleye zeytinlikler arasından iki 
buçuk saatlik sıkıntılı bir yolculuktan 
sonra Bursa’ya ulaşmıştır. Selim Sırrı 
birkaç tünel yapılmasıyla bu dolam-
baçlı ve uzun yoldan kurtulunup Mu-
danya-Bursa arasının daha da kısala-
cağını yazmıştır. Bursa’yı ulu dağların 
eteklerine yaslanmış toprak yığını 
olarak gören Selim Sırrı, havanın çise-
lediği bir akşam vakti trenden inmiş-

tir. Birkaç günden beri yağan yağmur-
dan şehrin her tarafını oldukça kesif 
bir çamur tabakasının kapladığını, 
insanların da yollara uzaktan bakınca 
bunu asfalt zannettiğini yazmıştır. 
Daha önceden gördüğü Avrupa şehir-
leri kadar mamur olmayan Bursa’yı 
ilk bakışta viran şehirlere göre biraz 
bakımlı bulmuştur. İstasyondan çıkıp 
şehrin merkezine girerken gözüne 
ilişen Orhan Gazi ile Osman Gazi’nin 
türbeleri olmuştur. Selim Sırrı, akşam 
ezanının okunduğu o manevi atmos-
ferde farklı bir dünyaya girdiğini, bu 
sırada karşısına bu iki mübarek zatın, 
iki müessis devletin hayalinin tecelli 

ettiğini yazıp hislerini şöyle ifade 
etmiştir: 
“Kulaklarım uğulduyor, gayıptan bir 
sada sanki bana şöyle hitap ediyordu:
- Ey Zaire! Bu bastığın toprakları biz 
alın teri, Türk kanı dökerek aldık, 
şerefle şanla yaşadık ve size hüsn-i 
misal olacak her türlü insanlık yolla-
rını gösterdik. Siz ise senelerden beri 
tevali eden tembelliğiniz, ahlâksızlığı-
nızla bizim ruhumuzu müteezzi [ezâ 
duyan] edecek ef’ali ve hareketi ihti-
yar ettiğiniz. Vatanın birçok yerlerini 
düşmanın kirli ayaklarına çiğnettiniz. 
Bu nifak, bu güftugu, bu fesat ahlâk 
ile Türklüğe temizlenmeyecek leke-
ler sürdünüz. Çekil! Çekil! Gelme! O 
köhne Bizans’ın havasıyla, suyuyla, 
beslenen mahlûk çekil! Bu ‘Çekil’ler 
o kadar sık tekrar etti ki bila ihtiyar 
geriledim. Dalgınlıkla karşıdan bir 
arabanın üzerime gelmekte olduğunu 
görmemişim, o muttasıl ‘Çekil!’ diye 
bağırıyormuş. Az daha arabanın oku 
göğsüme dayanacak ve beni hiç şüp-
hesiz çamurlara yuvarlayacaktı.”15 
Nuriye Oteli ve Ermeniler
Selim Sırrı, Bursa’yı ilk ziyaretinde 
Setbaşı’nda bulunan Nuriye Otelin-
de16 kalmıştır. Bu gidişinde de bir 

15 Selim Sırrı, age, s. 34-35.
16 “Bursa’nın Setbaşı’ndaki 14 odalı Nu-

riye Oteli, Bursa’nın en önemli otelidir. 
Atatürk Caddesi’nin açılmasıyla yıkılan 
Nuriye Oteli ile Şark Oteli, Bursa sosye-
tesinin gelip, gazinosunda eğlendiği bir 

Selim Sırrı’nın (orta sütunun ortasında) Pierre Loti hakkında kanaatlerini ifade ettiği 
anket cevabı (Şehbal dergisi, 14 Eylül 1913)

Selim Sırrı’nın Bursa gözlemlerine  
yer verdiği Doğru Sözler kitabı
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arkadaşının tavsiyesi üzerine Madam 
K’nın oteline gitmiştir. Selim Sırrı 
otel sahibinin memleketimize çıplak 
gelip de servet kazanan “Parvino” 
tabir edilen takımdan pek fena bir 
Fransızca konuşan, muamelesi kaba, 
suratı pek çirkin biri olduğunu yaz-
mıştır. Bir baş selamı verip içeri giren 
Selim Sırrı’ya iki elini beline dayayıp, 
ilk söz olarak: “Oda mı istiyorsunuz? 
Burada gecesi yemekle beraber on 
iki franktır” demiştir. Fiyatı pahalı 
bulan Selim Sırrı’ya “Evet burası 
Berlin kadar pahalı. Bursa’yı siz Av-
rupa şehirlerine kıyas ediyorsunuz? 
Burada insan yiyip içecek tedarikinde 
bile müşkülat çeker. Ben her şeyi 
İstanbul’dan celp ederim. Aşçım İs-
viçrelidir. Kış olduğu için size biraz 
ikram ediyorum! Yazın gelseniz yirmi 
franktan aşağı katiyen oda vermem” 
demiştir. Bu bayağı, sonradan görme 
kadının her dakika abus çehresini 
görmektense Bursa’nın en adi bir ha-
nında kalmayı tercih eden Selim Sırrı, 
valizini kapıp hiçbir söz söylemeden 
caddeyi takip ederek çarşıya gelmiş-
tir. Bu sırada çarşıdaki dükkânların 
ekserisi kapanmış, sadece kahveler 
ile bozacı, muhallebici dükkânları 
açıktır. Burada Hükümet Dairesi’ni 
hatırlayıp sol kolda küçük kahvenin 
önündeki çınarın biraz daha çöktü-
ğünü görmüştür. Yolun sonunda Set-
başı’nda eliyle koymuş gibi bulduğu 
Nuriye Oteli’nin yirmi sene evvelini 
hatırlayan Selim Sırrı, tamir görmüş 
oteli aynı Ermeni ailenin işlettiğini 
görünce evine gelmiş gibi rahatlamış, 
hemen bir odaya yerleşmiştir. Ote-
lin ortak alanına indiğinde gördüğü 
sigara dumanlarından oluşan lüle 
lüle bulutların içinde sohbet eden 
Ermenilerin ticaretle uğraşan zen-
ginler olduklarını, akşamları burada 
eğlendiklerini belirtmiş ve o akşamı 
şöyle tasvir etmiştir: “Dörder beşer 

yerdi. Otelin bir de güzel gazinosu vardı. 
1910 yılındaki Ertuğrul gazetesinde, Set-
başı’ndaki Nuriye Oteli’nin önemi özenle 
belirtilmektedir. Gazetenin haberi aynen 
şöyledir: ‘Bursa’nın Setbaşı Köprüsü 
ve civarı, kentimizin en güzel köşesidir. 
Sonra en güzel ve en mükemmel otelimiz 
olan Nuriye Oteli de orada. Dört yol 
kavşağı olduğu için çok kalabalık olan bu 
yerde, otelin önünde sıralanan arabalar, 
geçişi engellemektedir.’” Raif Kaplanoğ-
lu, Bursa’nın Beyoğlu’su: Setbaşı (www.
bursadakultur.org/bursanin_beyoglusu.
htm)

kişiden mürekkep bezm-i işret ku-
rulmuş hayatın fusûl-ı muhtelifesine 
mensup birçok insanlar rakı içiyordu. 
Bunlar Bursa’nın hayat-ı ticarisiyle 
alakadar olan Ermeniler idi. Akşam 
yemeğinden evvel aperatif alıyorlardı. 
(...) Yegâne eğlenceleri birkaç kadeh 
rakı içip biraz keyif çattıktan ve biraz 
işlerine dair müdavele-i efkâr ettikten 
sonra evlerine çekilmek.”17

Bursa’ya ilk gidişinde de Ermenilerle 
görüşüp onları gözlemleme imkânı 
bulan Selim Sırrı, Meşrutiyet öncesi 
Bursa Ermenileri ile Meşrutiyet son-
rası Bursa Ermenilerindeki değişime 
dikkat çekmiştir. Daha evvelki gelişin-
de Ermenilerin ekserisi vasat kıyafetli 
iken şimdi iyi giyimli kuşamlı birer 
mösyö olduklarını; o zaman Türkçe 
konuştuklarını şimdi ise Ermenice 

17 Selim Sırrı, Doğru Sözler, Artin Asadur-
yan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul, 
1332 / 1916, s. 37-38.

söyleştiklerini yazmıştır. Selim Sırrı 
bu tercihi insanların bir taraftan mil-
liyetlerine olan bağına diğer taraftan 
da medeniyete olan istidat ve kabili-
yetlerine yormuş, bu durumu çağdaş 
medeniyeti yansıtan bir değişim ola-
rak değerlendirmiştir.18

Osman Gazi’nin Türbesi’nde 
Nuriye Oteli’nde ilk gecesini geçiren 
Selim Sırrı, sabah Bursa Valisi’ni zi-
yareti esnasında makamda bulunan 
Millî Eğitim Müdürü ile karşılaşmıştır. 
Valiyle yapılan görüşme sonrasında 
Millî Eğitim Müdürü’nün mihman-
darlığında türbeleri, mektepleri ve 
yeni tesis edilen bir iki imalathaneyi 
ziyaret etmiştir. Orhan ve Osman Ga-
zilerin, Murad Hüdavendigâr ve Çelebi 
Sultan Mehmed’in kabirlerini ziyare-
tinde bu mukaddes türbelerin bakım-
sızlığına üzülmüştür. O üzüntüsünü 
şöyle ifade etmiştir: “Bu millet-i mer-
humenin banisi olan Orhan ve Osman 
Gazilerin merâkid-i mübareklerinin 
etrafını gönlüm bir gülistanlık hâlinde 
görmek isterdi. Zavallı türbedar efen-
dinin derme çatma uydurduğu çarpık 
çurpuk parmaklığı görünce içim sızla-
dı. Mevcudiyetimizi ruh-ı mukaddes-
lerine medyun olduğumuz bu muh-
terem vücutların yattıkları mahallin 
etrafında baldıran otları biterse biz 
nice felah buluruz?” Buradaki bakım-
sızlığı devletin ilgisizliği yanında gö-
revli personele verilen düşük maaşla-
ra bağlayan Selim Sırrı’ya göre “Orada 
altı mecidiye aylıklı, yamalı, hırkalı bir 
türbedar değil, bin kuruş maaşlı iki 
temiz pak memur, üçer yüz kuruş ma-
aşlı iki bahçıvan bulunmalı ve tekmil o 
civar bir gülistanlık hâlini almalı.” Ona 
göre Bursa halkı Tophane’ye piknik 
için gitmek yerine İstiklâl-i Osmani 
Bayramı’nda19 tören yapmak için git-
meli ve o günde “Bursa sancaklarla 
donanmalı, bütün mektepler, askerler, 
ahali fevç fevç gelip Sultan Osman’ın 
yattığı yerin etrafına toplanmalı. Müf-
tü dua okumalı, Vali nutuk irâd etmeli, 
Hoca beliğ bir lisan ile mevize irâd 
etmeli, cemaat kemal-i huşu ile dinle-
meli. Mazinin fütuhatı yâd edildikten 
sonra hâlin fecaati gösterilmeli, orada 
herkes musafaha etmeli, bir vâlidenin 
yetim kalan evlatları gibi birbirine 

18 Selim Sırrı, age, s. 38.
19 1909 yılından itibaren Osmanlı Devle-

ti’nin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 
30 Aralık günü “Osmanlı İstiklâl Günü” 
millî bayram olarak kutlanmıştır.

Selim Sırrı Bey’in zeybek kıyafeti ile  
çekilmiş bir fotoğrafı
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sarılmalı, bir diğerini daha ziyade sev-
mek lüzumunu hissetmeli, o gece ca-
milerde sabahlara kadar herkes taat-i 
Huda ile meşgul olmalı, günahlarına 
tövbe etmeli ve millet için, vatan için, 
Türklük için çalışmaya ahd ü peyman 
etmeli”dir.20

Bursa’da ekalliyetlerin  
mektepleri
Bursa’yı sindire sindire gezdiğini 
belirten Selim Sırrı, tarihî ve coğrafi 
güzellikleri kendisine tanıtan ve mih-
mandarlık yapan Millî Eğitim Müdürü 
ile asıl ilgi ve bilgi sahası olan eğitim 
kurumlarını da ziyaret edip gözlemle-
rini yazmıştır.
Selim Sırrı, Bursa’da Rum, Ermeni, 
Musevi ve Türk okullarını ziyaret 
etmiştir. Azınlık cemaatleri arasında 
en çok Rumlarınkini beğenmiştir. 
Güzel bir mevkiye kurulmuş, geniş bir 
bahçesi olan Rum Mektebi’ni fiziken 
sevmiş, okulun cevval, dirayetli ve 
faal müdürünü takdirle anmıştır. Oku-
lun bir tarafının erkek öğrencilere, 
diğer tarafının kız öğrencilere tahsis 
edildiğini yazan Selim Sırrı, talebe-
lerin hepsinin üstlerinin başlarının 
temiz, saçlarının taranmış olduğunu 
da belirtmiştir. 21

Selim Sırrı gittiği Ermeni okulunun 
bakımsız ve dersliklerin karanlık 
olduğunu, bu durumun talebenin sağ-
lığını olumsuz etkilediğini yazmıştır. 
Onun hayretini arttıran bir başka göz-
lemi ise çocukların fiziken bakımsız 
vaziyetleri ve bazı davranış biçimleri-
ni uygulamamaları olmuştur. Burada 
Rumlara nazaran daha bakımsız oldu-
ğunu gördüğü Ermeni talebeleri şöyle 
anlatmıştır: “Çocuklarda taranmış bir 
baş yoktu. Çoğunun elleri mürekkep 
içindeydi. Kızlar şubesinde teessüfüm 
bir kat daha arttı. Çocukların vaziyet 
ve oturuşlarına hiç ehemmiyet veril-
memiş, tabii terbiye-yi bedeniye der-
sinin mekteplerince meçhulât-ı riyazi-
yeden olduğunu söylemek zaiddir.” 22

Musevi Okulu’nun fizikî yapısının 
kötü, bakımsız, yoksulluğun görünür 
olduğunu, talebelerin ise pek sıhhatli 
görünmediğini yazmıştır. Çalışkan 
okul idaresinin, okulu yürütmek için 
gayretli zengin bir Musevi ailenin 
desteğini aldığını ancak buna rağmen 
yeterli iyileştirmeyi yapamadıklarını 

20 Selim Sırrı, age, s. 39-40.
21 Selim Sırrı, age, s. 40.
22 Selim Sırrı, age, s. 40.

nakletmiştir. Talebelerin Fransızcala-
rının çok iyi Türkçelerinin ise “gayet 
fena hatta hiç mertebesinde” oldu-
ğunu yazmıştır. Selim Sırrı’ya göre 
“lisanımız sâir cemaat mekteplerinde 
dahi maatteessüf aynı derecede ih-
mâle uğramış, bundan böyle de hem 
bizim hem kendilerinin mutazarrır 
olacaklar”dır. 23

Selim Sırrı azınlık okullarından son-
ra Türk çocukların eğitim gördüğü 
okullara gitmiştir. Bu okullar arasında 
“Bursa için bais-i şeref olacak bir sul-
taniye mektebi mevcut fakat o kadar.” 
diyerek olumsuz bir resim çizmiştir. 
Türklere ait okul binaların bakımsız 
ve karanlık olduğunu yazan Selim 
Sırrı’ya göre “Biz mektep değil, çocuk 
hapishanesi yapıyoruz. Mürebbi değil, 
gardiyan yetiştiriyoruz.” 24

Eğitimci Selim Sırrı’ya göre maarifin 
ruhu olan, öğretmen yetiştiren okul-
lar ile ilkokullar sayesinde yeni nesil 
çağın da ötesinde bir anlayışla yetişe-
cektir. Bunun için öğretmenlerin de 
nitelikli olması gereğinden bahsetmiş 
ancak Bursa’da bunları arzu ettiği 
hâlde bulamadığını ifadeden sonra 
“Tabii bu sözlerimle o binalar altında 
ömrünü terbiye-yi etfale hasreden 
gayretli muallimlerin kalbini kırmak 
istemem. Maksadım çok himmet la-
zım olduğunu anlatmaktır.” diyerek 
gayret sarf edenleri istisna tutmuştur. 
Doğru Sözler kitabında Bursa’ya ait 
bahiste buradaki farklı milletlere 
ait okullara dair izlenimlerinden 
bahseden Selim Sırrı, Rum okullarını 
hem mekân hem de eğitim kalitesiyle 
takdir etmiş; Ermeni okullarının ge-
rek binalarının gerekse talebelerinin 
bakımsız olduğunu; Musevi okulla-
rının bakımsız, talebelerinin Fran-
sızca bilmelerine karşın Türkçeyi iyi 
bilmediklerini; Türk okullarının ise 
bakımsız olduğunu, hapishaneye ben-
zediğini öğretmenlerini de gardiyan 
gibi davrandığını yazmıştır. 
Bursa Ahalisi’nin eski durağı: 
kahveler 
İsveç’te eğitim gören, Osmanlının ma-
mur şehri İstanbul’da yaşayan Selim 
Sırrı, İstanbul’a nazaran bakımsız 
bulduğu Bursa’nın hâline ziyadesiyle 
üzülmüştür. Avrupa’da şehirlerin ye-
nilendiğini bilen Selim Sırrı, Bursa’da 
bozuk yolların yanında, devrilmemek 

23 Selim Sırrı, age, s. 41.
24 Selim Sırrı, age, s. 41-42.

için birbirine omuz vermiş yıkık dö-
kük evlerin ve insanların da perişanlı-
ğına şahit olmuştur. 
Bursa’da gördüğü tıklım tıklım dolu 
kahveler onun dikkatini çekmiştir. 
Bundan dolayı spor salonları yerine 
kahvehanelerde toplaşmalardan ra-
hatsızlığını ifade eden Selim Sırrı’ya 
göre “İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, 
Bursa’da herhangi saatte çarşıdan, 
pazardan, belli başlı caddelerden geç-
seniz, kahveleri dopdolu görürsünüz. 
En çok işleyen ve hiç iflas etmeyen 
yegâne ticarethane varsa kahvedir 
ve bu kahvelerde oturdukları yerde, 
gelen geçeni seyretmekle dama, tav-
la, iskambil oynayanlar” her dönem 
olmuştur.25 Kahvede oturmak yerine 
açık havada dolaşmaktan hoşlanan 
bir nesli arayan Selim Sırrı, yıllar önce 
gittiği Bursa’da adım başı kahvenin 
olduğu bu kahvelerde de boş zaman 
harcayan, işsiz güçsüz, afyon rüzgârı 
esmişçesine “mahkûm-ı atalet bir 
yığın”a dönüşmüş Bursa halkını gö-
rünce müteessir olmuştur. Burada çok 
sayıda işsiz genci gören Selim Sırrı 
“İstanbul’a altı saat mesafede bulunan 
merkez-i vilayet bu hâlde olursa daha 
içerileri, kazalar, nahiyeler, kim bilir 
ne hâldedir?” diyerek Bursa’nın geri 
kalmışlığına da vurgu yapmıştır.26 
Bursa’ya farklı zamanlarda giden 
Selim Sırrı Tarcan, İkinci Meşrutiyet 
sonrası yayınlanan Doğru Sözler adlı 
eserinde buraya dair coğrafî ve beşerî 
gözlemlerini yazmıştır. Özellikle İkin-
ci Meşrutiyet sonrası artan imalatha-
nelerden dolayı bahtiyarlığını ifade 
edip bunların müessislerini bu hayırlı 
teşebbüslerinden dolayı tebrik etmiş-
tir. Bursa’da muntazam yolların, yeni 
mekteplerin yapılmasıyla, yeni usulde 
eğitim veren mekteplerin tesis edil-
mesiyle maarif ve sanayinin terakki 
edeceğini, beş-on sene içerisinde 
Bursa’nın bir Avrupa şehri kadar geli-
şeceğini ifade etmiştir. Bugün için bile 
çok olan “ceman sekiz yüz elli mahal-
le kahvesinde boş oturan kimselere 
de iş bulunarak bu yerlerin kapıla-
rı[nın] kapan”ıp mahalle kahvelerine 
“Bursa Ahalisi’nin Eski Durağı”27 lev-
hasının asılmasını istemiştir. 

25 Selim Sırrı Tarcan, Terbiye Bahisle-
ri-Çok Oturuyoruz, Cumhuriyet, 13 
Kanunisani [Ocak] 1936, S. 4190, s. 3.

26 Selim Sırrı, Doğru Sözler, Artin Asadur-
yan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul, 
1332 / 1916, s. 34-35.

27 Selim Sırrı, age, s. 42.



52 Bursa Günlüğü

1945 yılında Tayyare Cemiye-
ti’nden (Türk Hava Kurumu) 
binayı satın alan Bursa Bele-
diyesi, binayı sinema ve kulüp 

olarak kiraya verir. “Tayyare Sine-
ması”nın işletmeciliğini uzun yıllar 
Nevzat Perkün yapar. Son işletme 
müdürlerinden biri de Ali Demirci’dir. 
Bir dönem üst katta “Şar Kulüp” faali-
yet gösterir.
Tayyare Sineması genelde yerli film-
ler, nadiren de yabancı filmler geçerdi. 
Söz gelimi meşhur “Rüzgâr Gibi Geçti” 
ve “Ben Hur” filmleri Tayyare Sinema-
sı’nda gösterilmişti. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 1991 yılında binayı tama-
men kültürel faaliyetlere hasretmek 
için yenileştirdi. Halen “Tayyare 
Kültür Merkezi” adı altında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nun 
oyunlarını oynadığı, film gösterimi, 
müzik dinletisi, kültürel toplantıların 
yapıldığı ve sergilerin yer aldığı ni-
telikli bir kültür merkezi olarak işle-
vini sürdürmektedir. Bursa halkının 

sosyal hayatına ilişkin derin hatıralar 
barındıran Tayyare Sineması, şiirlere 
dahi girmiştir. Bir şair olarak “Sinema 
Koltuklarında Serüven Dolu Bir Ço-
cukluk” adlı şiirimin bir bölümünde 
“Tayyare’de başlarken halk matinesi 
/ Yükselirdi sesler uzun kuyruktan / 
Bendim koltuğa gömülen çocuklardan 
biri / Bendim Ayşecik’le birlikte dok-
san dakika ağlayan” dizeleriyle sine-
mayı şiirimin içinde anmıştım.
Tayyare Sineması zaman zaman ede-
bî etkinliklerin de mekânı olmuştur. 
Bu etkinliklerin en süreklisi Bursa 
Edebiyat Günleri’dir. Biz bu yazı-
mızda Tayyare Sineması’nda hayata 
geçirilen Bursa Edebiyat Günleri’nin 
serencamını anlatacağız. 27-28 Ocak 
1996 günlerinde yapılan ilk edebiyat 
sempozyumu “Başlangıcından Bu-
güne Bursa’da Edebiyat Edebiyatta 
Bursa” başlığı altında gerçekleştirilir. 
Bu ilk sempozyumun metinlerinin 
yayımlandığı kitapta sempozyum 
sorumlusu Ramis Dara’nın da bir 

Tayyare 
Sineması

Bir edebiyat mekânı olarak

Tayyare Sineması zaman 
zaman edebî etkinliklerin 
de mekânı olmuştur. Bu 
etkinliklerin en süreklisi 

Bursa Edebiyat Günleri’dir. 

Nevzat Çalıkuşu / Şair, yazar, edebiyat araştırmacısı, şehir ve kültür tarihçisi



53Bursa Günlüğü

bildirisi vardır. Dara, o bildirisinde 
“Bursa ve Edebiyat: Niçin?” diye sorar 
ve cevaplar: “Soruya iki açıdan yanıt 
vermeyi düşünüyorum. Bursa ve ede-
biyat arasındaki ilişki açısından, bir; 
bu ilişkiye şu an gerçekleştirmekte 
olduğumuz sempozyumun ilişkisi açı-
sından, iki. Açarsam; bir açıdan Bursa 
ve edebiyat sözcükleri arasında ilgi 
kurmak mümkün mü, aralarında özel 
bir ilişki var mı, varsa ne, nasıl soru-
larını yanıtlarken bir açıdan da bu 
sempozyumun öncesini, onun düzen-
leniş öyküsünü anlatmak istiyorum.”1 
Ramis Dara bildirisinin ilerleyen 
bölümlerinde Bursa’nın kültürel zen-
ginliğinin altını çizerek bu çalışmanın 
sürekliliğini istediğini, “bu çerçevede 
her yıl bir sempozyum olmak üzere, 
Bursa’dan yola çıkan ve genel olarak 
Türkçe edebiyatın kuşatılacağı, farklı 
yönsemelerin araştırılacağı, yoksa, 
belki oluşturulacağı bir sempoz-
yumlar, sempozyum kitaplar dizisi 
ortaya konulur.”2 sözleriyle belirtir. 
Bursa Edebiyat Günleri başlığı altında 
bugüne kadar on altı etkinlik yapı-
lır. Bu etkinlikler Bursa’da yaşayan 

1 Dara, Ramis. Bursa’da Edebiyat Edebi-
yatta Bursa, Edebiyatçılar Derneği Ya-
yınları, Mayıs 1996, s. 10.

2  Dara, Ramis. age, s. 15.

edebiyatçıların yanı sıra dönem dö-
nem Edebiyatçılar Derneği, Türkiye 
Yazarlar Sendikası, Avrasya Yazarlar 
Birliği ve Türkiye Yazarlar Birliği ile 
yapılan iş birlikleri ile kotarılır. Sonuç 
olarak bu sempozyumların tutanak-
ları, yekûnları sayılabilecek ciltler de 
üst üste yığılır: Sırasıyla; 1- “Bursa’da 

Edebiyat Edebiyatta Bursa”, 2- “Bur-
sa’da Bir Başka Zaman”, 3- “Erguvan 
Bayramı”, 4- “Uludağ’ın Etekleri Gü-
müşten”, 5- “İpek Şehrin Günlüğü”, 6- 
“Saat Bursa Suları”, 7- “Çınarlı Kentin 
Dili”, 8- “Manolya Durağında Roman”, 
9- “Bursa Burcunda Edebiyat”, 10- 
“Toplum ve Edebiyat” (Bildirileri 
kitaplaşmadı.), 11- “Edebiyatımızın 
İpek Şehri Bursa”, 12- “Edebiyatta 
Özgürlük” (Bildirileri kitaplaşmadı.), 
13- “Modern Türk Şiiri” (Bildiriler 
kitaplaşmadı yahut ben göremedim.), 
14- “Bülbül’ün Zümrüt Tahtında Ede-
biyat”, 15- “Ortadoğu’yu Yazmak”, 16-
“27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Darbe 
Edebiyatı”.
Bursa Edebiyat Günleri’nin on beşi 
ağırlıklı olarak Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilir. Kent 
Müzesi, Merinos AKKM, Kent Oteli, 
Bayezid Paşa Medresesi, Fidan Han 
bazen Bursa Edebiyat Günleri’nin 
yardımcı icra mekânları olurlar. Söz 
gelişi son olarak yapılan 16. Bursa 
Edebiyat Günleri, TKM’deki bakım 
çalışmaları sebebiyle Merinos Ata-
türk Kongre Merkezi’nde ve Bayezid 
Paşa Medresesi’nde yapılmıştır. 
TKM’de yapılan Bursa Edebiyat Gün-
leri’ne bildirileriyle katılan isimlerin 
dökümüne göz atıldığında çok sayıda 

Tayyare Kültür Merkezi
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isimle karşılaşılır. Aşağıda adlarına 
göre alfabetik olarak sıraladığım bu 
edebiyatçıların, yazarların, şairlerin 
hemen hemen tamamı Tayyare Kül-
tür Merkezi’ndeki etkinliklere katıla-
rak Bursa’da edebiyat ortamını şen-
lendirmişlerdir: A. Ali Ural, A. Alper 
Akçam, A. Ömer Türkeş, Abdülkadir 
Budak, Adnan Özer, Adnan Özyalçı-
ner, Ahmet Ada, Adalet Ağaoğlu, Ah-
met Emin Atasoy, Ahmet Hamdi Can, 
Ahmet İnam, Ahmet Kâzım Ürün, 
Ahmet Necdet, Ahmet Oktay, Ahmet 
Örs, Ahmet Özer, Ahmet Uysal, Ah-
met Veske, Ali Akbaş, Ali Aksoy, Ali 
Cengizkan, Ali Emre, Ali Özçelebi, Ali 
Sali, Ali Yaşar Sarıbay, Altay Öktem, 
Arif Ay, Asım Öz, Aydoğan Yavaşlı, 

Aysu Erden, Ayşe Eziler Kıran, Ayşe 
Kilimci, Ayşegül Yüksel, Aytekin 
Karaçoban, Bahaeddin Karakoç, Ba-
hadır Gülmez, Baki Ayhan T., Berat 
Demirci, Betül Özçelebi, Bilâl Ke-
mikli, Bilâl Kot, Bilgesu Erenus, Bora 
Özkula, Burhan Günel, Bünyamin 
Yılmaz, Celâl Fedai, Cemil Kavukçu, 
Cevat Akkanat, Cevat Çapan, Cihan 
Aktaş, Cihan Oğuz, Çiğdem Sezer, 
Derya Çolpan, Demir Özlü, Dilek 
Doltaş, Dilek Öztekin, Dinçer Sezgin, 
Dursun Akçam, Ejder Okumuş, En-
gin Turgut, Enis Batur, Enver Ercan, 
Eray Canberk, Erdal Alova, Erendiz 
Atasü, Erhan Bener, Erkam Kuşçu, 
Erol Göka, Faize Özdemirciler, Ferhat 
Çiftçi, Feridun Andaç, Feridun Yıl-

maz, Feyza Hepçilingir, Figen Dinçer, 
Gonca Özmen, Gökhan Cengizhan, 
Gültekin Emre, Gürhan Tümer, Gür-
sel Aytaç, Güven Turan, Hacı Tonak, 
Hakan Akdoğan, Halil İbrahim Yeni-
gün, Halim Öznurhan, Halim Şafak, 
Hande Öğüt, Hasan Aycın, Hasan 
Efe, Hayati Baki, Haydar Ergülen, 
Hayriye Ünal, Hicabi Kırlangıç, Hilmi 
Haşal, Hilmi Yavuz, Hulki Aktunç, 
Hülya Nutku, Hürriyet Yaşar, Hüseyin 
Atlansoy, Hüseyin Ferhad, Hüseyin 
Kaya, Hüseyin Cahit Kerse, Hüseyin 
Peker, Hüseyin Yurttaş, İbrahim 
Demirci, İbrahim Dizman, İbrahim 
Eryiğit, İbrahim Oluklu, İhsan De-
niz, İhsan Üren, İlhan Berk, İlyas 
Tunç, İlknur Egel, İ. Mert Başat, İnci 

Bursa Edebiyat Günleri'nden
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Aral, İnci Yıldız, İsmail Kılıçarslan, 
Jean Louis Mattei, Kadir Atlansoy, 
Kadir Yüksel, Kemal Özer, Kerim 
Evren, Konur Ertop, Köksal Alver, 
K. Semra Eren, Küçük İskender, 
Mahmut H. Akın, Mahmut Kanık, 
Mahmut Temizyürek, M. Mahzun 
Doğan, Mediha Göbenli, Mehmet 
Akif Ersoy, Mehmet Aycı, Mehmet 
Aydın, Mehmet Can Doğan, Mehmet 
D. Doğan, Mehmet H. Doğan, Meh-
met Narlı, Mehmet Şeker, Mehmet 
Taner, Mehmet Yalçın, Melih Elâl, 
Melike Koçak, Mevlâna İdris, M. 
Sadık Aslankara, Metin Celâl, Metin 
Fındıkçı, Metin Güven, Metin Önal 
Mengüşoğlu, Mine Ergen, M. Ragıp 
Karcı, Muhammet Nur Doğan, Muh-

sin Önal, Murat Batmankaya, Murat 
Kayacan, Murat Kurt, Murat Soyak, 
Mustafa Armağan, Mustafa Durak, 
Mustafa Efe, Mustafa Kemal Selçuk, 
Mustafa Şerif Onaran, Mustafa Öz-
çelik, Mustafa Muharrem, Mücahit 
Koca, Müge İplikçi, Nadir Gezer, 
Nahit Kayabaşı, Nalân Barbaro-
soğlu, Necati Mert, Necati Tosuner, 
Necmi Gürsakal, Necmiye Alpay, 
Nedim Gürsel, Nesrin Tağızade Ka-
raca, Neşe Karel, Nevzat Çalıkuşu, 
Nilây Özer, Nurduran Duman, Nuri 
Demirci, Nursel Duruel, Nurullah 
Genç, Nükhet Esen, Odile Özçelebi, 
Oktay Taftalı, Orhan Alkaya, Orhan 
Duru, Orhan Koçak, Osman Bayrak-
dar, Osman Senemoğlu, Oya Baydar, 

Ömer Erdem, Öner Çubukçu, Özcan 
Karabulut, Özdemir Nutku, Özlem 
Fedai, Özlem Tezcan Dertsiz, Raif 
Kaplanoğlu, Ramazan Gülendam, 
Ramazan Yelken, Ramis Dara, Reşit 
Güngör Kalkan, Ruşen Hakkı, Saa-
dettin Eğri, Sabit Kemal Bayıldıran, 
Saffet Soyöz, Safiyüddin Erhan, Salih 
Bolat, Semra Aktunç, Sennur Sezer, 
Serdar Aydın, Serdar Ünver, Seyhan 
Erözçelik, Sibel Eraslan, Sina Akyol, 
Suavi Kemal, Suzan Erbaş, Şaban 
Abak, Şemsettin Ünlü, Şükran Faz-
lıoğlu, Tahir Abacı, Tansu Bele, Tay-
yip Atmaca, Tekin Sönmez, Tomris 
Uyar, Tuncer Uçarol, Turan Karataş, 
Turhan Gürel, Tülin Tankut, Uğur 
Kökden, Ülker Köksal, Ümit Aktaş, 
Üstün Akmen, Vecdi Çıracıoğlu, Ve-
cihi Timuroğlu, Vedat Yazıcı, Veysel 
Çolak, Vicdan Efe, Vural Bahadır 
Bayrıl, Yakup Deliömeroğlu, Yasin 
Doğru, Yunus Emre Altuntaş, Yaşar 
Bedri Özdemir, Yıldız Ramazanoğlu, 
Yunus Koray, Yusuf Alper, Yücel Bal-
ku, Yücel Kayıran, Zehra İpşiroğlu, 
Zeki Coşkun, Zeynep Aliye, Zeynep 
Uzunbay, Zerrin Taşpınar. 
Tayyare Sineması’nda yapılan 
Bursa Edebiyat Günleri’ne katılan 
edebiyatçılardan zaman içinde kay-
bettiklerimiz oldu. Bâkî kalan bu 
kubbede bir hoş sadâ imiş kavlince 
aramızdan ayrılanları saygı ve rah-
metle anıyoruz. Tayyare Sineması’n-
da yapılan Bursa Edebiyat Günleri 
dışındaki edebiyat etkinliklerini de 
bir başka yazıda ele almak üzere...

Bursa Edebiyat Günleri'nden
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Evrenin hem gerekli hem de 
zorunlu değişimleri içinde 
yuvarlanıp giderken, ister 
istemez ardımızda boynu 

bükük hatıralar bırakıyoruz. Tıpkı 
bir zamanlar hayatın tam ortasında 
olup bugün adı bile anılmayan mes-
lekler gibi... Bir zamanlar Uludağ’ın 
zirvesinden bin bir zorlukla getirtilen 
buzlar ve onları her türlü imkânsız-
lığa meydan okuyup dağları aşarak 
Bursa’ya oradan da İstanbul’a kavuş-
turan, padişahın ‘Uludağ’daki karların 
manevi sahibi’ fermanı verdiği ‘Buz-
cular’ gibi...”1

“Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk 
başkenti olan ve ilk 6 padişahın me-
zarına da ev sahipliği yapan Bursa, 
tarih boyunca hem tarımsal üretim 
zenginliği, hem İstanbul’a yakınlığı 
ve denizyolu ulaşım olanakları nede-
niyle İstanbul’un ve sarayın iaşesini 

1 http://www.dergibursa.com.tr/buzcu-
larin-vefali-emaneti/ [Erişim tarihi: 
11.01.2021].

sağlayan en önemli şehirlerden biri 
olmuştur. Saraya tahıl, sebze, meyve, 
et vb. gıdalar gönderen Bursa, buz-
dolabının olmadığı o yıllarda sarayın 
yiyeceklerini saklama ve içeceklerini 
soğutma gibi amaçlarla saraya buz 
da temin ediyordu. Yaz aylarında 
Uludağ’ın zirvelerinden baltalarla 
kesilip özel beyaz keçelere sarılarak 
katır sırtında Mudanya iskelesine 
taşınan buzlar, oradan da buz gemi-
leriyle saraya ulaştırılıyordu. Saraya 
buz temin etme görevi ise padişah 
fermanı ile Buzcular ailesine veril-
mişti. 21 kuşak Bursalı olan ve ‘er-
kek evlattan erkek evlada geçen’ bu 
görevi yüzyıllarca yerine getirerek, 
meslekleri nedeniyle ‘Buzcular’ so-
yadını alan [kadim] bir aile...”2

Değerli hemşehrilerim, Bursa Gün-
lüğü’nün bu sayısında size, benim 
de mensubu olmaktan gurur duy-

2 Hülya Güven “Osmanlı’yı Ferahlatan 
Buzcular”, Prusa, Yıl: 2 Sayı: 6, (Ocak-
Şubat-Mart 2016).

duğum, Bursa’nın en köklü ailele-
rinden biri olan “Buzcular” ailesini; 
ve çocukluğunda Tuzpazarı’nda buz 
satan, daha sonra başka mesleklere 
geçse de buzculuk hikâyesini araş-
tırmaktan hiç vazgeçmeyen İsmail 
Buzcular’ın kişisel yaşam öyküsünü 
ve kuşaktan kuşağa aktarılarak yüz-
yıllarca süren buzculuk hikâyesini 
anlatmak istiyorum.
Padişah Abdülmecit diyor ki
Padişah Abdülmecid kalabalık bir 
kafile ile 25 Haziran 1844’de önce 
Mudanya’ya ve sonra da Bursa’ya 
geliyor. Bu ziyaretin sebebi, Temenye-
ri’ndeki Hünkâr Köşkü’nün3 açılışıdır. 
İstanbul’da bindikleri ve Mudanya’ya 
geldikleri geminin adı Eseri Cedid 
Buz Gemisi’dir. Padişahı karşılayan ve 

3 Hünkâr Köşkü daha sonraki tarihlerde 
Kasr-ı Hümayun, Kasr-ı Millî, Cumhu-
riyet Köşkü, Atatürk Köşkü ve bugün de 
tekrar Hünkâr Köşkü olarak isimlendiril-
miştir.

Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa / Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Saraya tahıl, sebze, meyve, et vb. gıdalar gönderen Bursa, buzdolabının olma-
dığı o yıllarda sarayın yiyeceklerini saklama ve içeceklerini soğutma gibi amaç-
larla saraya buz da temin ediyordu.

Buzcubeyler (Buzcular) Ailesi
Osmanlı Sarayı’nın Buzcusu: Bursa’nın kadim ailelerinden 
Buzcubeyler (Buzcular) Ailesi
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ağırlayan, Buzcubeyler ailesinden Os-
manlı Sarayı’nın Buzcubaşısı Hasan 
Bey’dir. Bu ziyaret sırasında Padişah 
Abdülmecid önündeki evraklara göz 
gezdirerek diyor ki: “Buzcubaşım! Siz 
Gazi Abdurrahman’ın ahfadından ge-
liyorsunuz. Erkek evlattan-erkek ev-
lada geçen bir soyla tam 640 senedir 
yaşıyorsunuz. Hiç böyle şey olur mu? 
Size evliya duası sinmiş.”4 Padişah 
Abdülmecid, sarayın açılışını yapıyor 
ve 4/8 gün Bursa’da kalıyor. Atalarını 
ziyaret ediyor. Kaplıcalara gidiyor 
ve ava da zaman buluyor. Dönüşü de 
aynı gemi ile ve Bandırma-Çanakka-
le-Gelibolu-Tekirdağ yolu ile Adalara 
da uğrayarak, İstanbul’a varıyor.
Gazi Abdurrahman Bey
Osman Bey bir gün, cengâverlerini 
Söğüt’te topluyor ve size bugün “Bey-
lik” vereceğim diyor. Sonra Abdurrah-
man Gazi’ye dönüyor ve ilk önce sen 
söyle koca gazi diyor.5 Senin hizmetin 
çok geçti diyerek, cevap bekliyor. Gazi 
de ona, ben hisar misar istemem, ben 
senden ayrılmam diyor. Gündüz Alp’a 
ve Turgut Alp’a Eskişehir’i, Aykut 
Alp’a İnönü Hisarı’nı, Orhan Bey’e Ka-
racahisar’ı, kayınpederi Şeyh Edeba-
li’ye de Bilecik’i veriyor. O zamandan 
sonra bu cengâverler Bey diye bilinip 
söyleniyor.6

İlk fütuhat gerçekleşiyor:  
Karacahisar alınıyor
Gazi Abdurrahman kalabalık ailesin-
deki eli silah tutanlarla kimseye ha-
ber vermeden önce Aydos (Yarhisar) 
denilen yere geliyor. Kaleyi dolaşarak 
bazı fikirler yürütüyor. Fakat nedense 
yalnız kalıyor ve kalenin askerleri 
Gazi’yi yakalayıp zindana atıyorlar. 
Bütün tarihler, Abdurrahman Ga-
zi’nin çok yakışıklı olduğunu yazar. 
Aydos Tekfuru Nikefor’un şövalyesi 

4 İsmail Buzcular, Erkek Evlattan Erkek 
Evlada Geçen bir Soyla 517 Senedir Ya-
şayan Bir Aile: Buzcular, (Bursa: Bursa 
Hâkimiyet Matbaası, 2004).

5 Abdurrahman Gazi’nin ailesinin Söğüt 
civarına gelmeden önce yaklaşık olarak 
170 sene Van-Ahlat civarında yaşadıkları 
biliniyor.

6 Eskiden bu ailelerin soyundan gelenlere, 
işi gücü ne olursa olsun Bey denirdi. Pa-
dişaha yakın olanlara “Bey”, zenginlere 
“Ağa” ve eli kalem tutanlara da “Efendi” 
deniyordu. Diğer insanlar padişahın kul-
ları sayılıyordu. “Beylik” bir zenginlik 
sıfatı hiç olmamıştır.

Adrikonos, atı ile beraber bir sudan 
geçerken (Süleyman Şah gibi) suya 
düşüp boğuluyor. Karısı, Evdoksiya 
dul kalıyor. Nasıl olduysa, bu hanım 
Abdurrahman Gazi’yi görmüş ve çok 
beğenmiş. Ortalık kararınca elindeki 
anahtarlarla zindanı açıp Gazi’yi ka-
çırıyor. Beraberce Karacahisar’a gidip 
evleniyorlar. Gazi daha sonra gene 
adamlarıyla Aydos’a gidip, kaleye 
giriyor. Halkı çıkarıp salıyor ve anah-
tarları Osman Bey’e teslim ediyor. 
Evdoksiya’nın adı Gül Hatun oluyor. 
Müslümanlığı kabul ediyor ve Gazi’ye 
bir erkek çocuk veriyor. Bu çocuğun 
adını Kara Abdurrahman koyuyorlar.7

7 Rum yerleşim yerlerinde Rumlar, çocuk-Halil Buzcular

Buzcular aile şeceresi
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Abdurrahman Gazi ikinci seferini, 
Yalakabad’a (Yalova’ya) yapıyor. Daha 
sonra da Semendir’i (İzmit) alıp, iki-
sinin de anahtarlarını Orhan Bey’e 
veriyor. Tarihlerde Abdurrahman 
Gazi’nin 1341 senesine kadar adı ge-
çiyor. Bir daha hiç geçmiyor. 1329’da 
Eskişehir’de öldüğü yazılıdır. Edir-
ne-Ezine’de Abdurrahman Bey Camii 
diye bir cami var. Bu çok eski caminin 
Gazi Abdurrahman tarafından veya 
onun ismine izafeten yaptırıldığını 
düşünüyorum.
Sıradışı bir Buzcubaşı:  
Yedinci kuşak Buzcubeyi,  
Reisülküttap Feridun Bey
Ahmet Feridun Bey üç padişaha 
(Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, 
III. Murat) Reisülküttaplık ve Buz-
cubaşılık yapmıştır. 1557 senesinde 
Reisülküttap olmuştur. Feridun Bey 
bu vazifede üç eser yazıyor.8 Aynı 
zamanda Divan Başkanı olarak Di-
van’ı açıp kapatmıştır. Protokolde her 
zaman yerini alıyor. Kendisine büyük 
ihsanlar veriliyor. Ayrıca 100 bin kişi-
lik tımar sahibi oluyor. Bu arada eski 
Sadrazam Rüstem Paşa’nın kızı Ayşe 
Hümaşah ile evleniyor. Feridun Bey, 
Reisülküttaplık yaparken, bir gemi 
alarak hem saraya iki ay buz taşıyor 
hem de diğer on ay İstanbul-Bursa 
arasında devamlı gidip gelen eşya ve 
erzak taşıtıyor.
Padişah fermanlarında buzcubaşılık
Fermanlarda yazılanlar hemen 
hemen aynı cümlelerden teşekkül 
ediyor. Üst kısmında yarıya kadar 
Buzcular ailesine methiyeler yer alı-
yor. Buzcubaşım, Al-i Şanım (yüksek 
nişan), Ayandan ve Hassam (kendi 
insanım) gibi ifadeler yer alıyor. 

larını korkutmak için, Kara Abdurrahman 
geliyor diye korkutup, kendi sözlerini 
dinletirlermiş. İsmail Buzcular anıların-
da şöyle diyor: Ailesi kalabalık olan bir 
Gazi’nin çocukları da çok olur, belki de 
karısı bile birden fazla olabilir. Sülalemde 
sarı ırk taşıyan bir boy yok ama bundan 
da korkmuyorum. Ailede nesep, erkek ev-
lattan, erkek evlada geçer diye biliyorum.

8 Birinci eser, Menşeut-i Selatin. Kendisi-
nin de katıldığı Kanuni’nin Nahcıvan ve 
Zigetvar seferlerini anlatıyor. İkinci eser, 
Nüshetül-i Ahbar. Bu eserde II. Selim 
ve III. Murat dönemleri ile ilgili bildiği, 
gördüğü olayları anlatıyor. Üçüncü eser, 
Mihtah-i Cennet. Bu eserinde kendisin-
den önceki dönemleri anlatmaktadır.

Buzcubaşılık hissesinin vakıf (Hüda-
vendigâr Vakfı) hissesi olarak veril-
diği ve bu icazetin ailede erkek evlat 
kalmayıncaya kadar devam edeceği 
ve bu ailede erkek evlat kalmazsa, 
bu hakkın hazineye intikal edeceği 
yazılıdır. Bursa’da bir başkasının buz 
getirmesinin kesinlikle yasak edildiği, 
bu hakkın padişahların nefsi ve nefs-i 
hümayunu için verildiği yazılıdır. 
Başkasına satılamaz olan bu hak için 
başkasına devredilemez kaydı da 
vardır. 5-6 asırlık bu icazet, 1807 se-
nesinde III. Selim tarafından fermanla 
tescil ediliyor. III. Selim’den önce, her 
hafta saraya giden buzun sadece ırgat 
parası ödenirken, III. Selim’den sonra 
ise buzun sadece nakliye parası öden-
miş. Mevsim sonunda da buz parası 
bir defa olarak ödenmiş. Padişah Ab-
dülaziz zamanında, Uludağ’a bugün-
kü yol şose olarak yapılıyor. Abdülaziz 
bir ferman çıkartıyor. Bu yolun sağı 
ve solundaki 5 metre dışındaki buz ve 
karlar, buzcu başına aittir hükmünü 
koyuyor. Saraya yapılan buz nakliyesi 
gece devam edermiş ve en az üç gece 
sürermiş.
Saray’ın Buzcubaşları9

Bu tabloda bir kere Saray’a kirli buz 
gönderildiği için Buzcubaşı değişti-
rilmiştir. Bu olayda Yakup Bey’e işten 
el çektirilmiştir. Ancak bu iş aileden 
başka birine (ya kardeşine ya da 
amca çocuğuna) devredilmiştir. Do-
layısıyla Buzcular ailesinden başka 
biri Buzcubaşı olmamıştır. 1922’de 
Saltanatın kaldırılması ile Buzcubaşı-

9 Kamil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü (El yaz-
ması), Bursa Yazma ve Eski Basma Eser-
ler Kütüphanesi, Genel Kısım, No. 4519, 
Cilt: I, 1852.

lık işi de son bulmuştur. Cumhuriyet 
döneminde aile 1940 senesine kadar 
buzculuk işine devam etmiştir.
Buzcubaşı İstanbul’da  
nerede bulunuyordu?
Padişahların mutlaka bir buzhanesi 
olurdu. Buzcubaşının işyeri, Saray 
Sebzehanesi’nin bitişiğinde bir yerdir. 
Buzcubaşı, yaz kış devamlı orada du-
rurdu. Yanında devamlı çalışan 300 kişi 
vardı. Ayrıca kayıklarında çalışan 300 
kişisi daha vardı. İstanbul içindeki açık 
ve kapalı 5-6 buz kuyusu bulunuyordu. 
Kış aylarında toplanan buzlar, bir el-
den idare edilirdi. Bu buzlar 150 ayan 
ve eşrafa tahsis edilirdi. Kış gelince 
yağan karlar, 250 kürekçi ile toplanır 
ve kuyulara tepilirdi. Bu toplama işine 
Kaptan Paşa’nın 12 hizmetçisi de katı-
lırdı. Ayrıca bostancılar ve yeniçeriler 
de aynı işe katkıda bulunurlardı. Bu işi 
yapanlara yemek vermek de Buzcuba-
şı’na düşerdi. Bu toplama karlar çok 
çabuk eridiğinden, her hafta Bursa’dan 
İstanbul’daki Saray’a 3-4 ton kar ve buz 
yollanırdı. O zamanlar İstanbul’da açık 
ve kapalı olarak 70 adet buz deposu-
nun olduğu bilinmektedir.

Saray’daki buz taksimatı
Giden buzlar Saray’da şu şekilde tak-
sim olurdu: Padişaha (Mutfağına, Hel-
vahaneye, Şerbethaneye, Haremine), 
Sadrazama, Yedi Vezire, Şeyhülislama, 
Kazaskere. Her hafta 30-40 yük buz 
bu kişilere taksim olurdu. Bu taksi-
mat, şehzadelerin düğünlerinde ve 
imparatorluğun kutlama günlerinde 
daha büyük ölçülerde gerçekleşirdi.
Evliya Çelebi diyor ki
İlk seyahatimi Bursa’ya yapmaya ka-

4. Kuşak 1486 Reis Mansur II. Beyazıt zamanı
5. Kuşak 1522 Yakup Bey Kanuni Sultan Süleyman
6. Kuşak 1526 Hacı Musa Bey Kanuni Sultan Süleyman
7. Kuşak 1576 Feridun Bey Kanuni - II. Selim - III. Murat
8. Kuşak 1634 Sefer Ağa IV. Murat - Deli İbrahim
9. Kuşak ------ Derviş Bey IV. Mehmet
10. Kuşak 1677 Tahir Bey IV. Mehmet
11. Kuşak 1759 Derviş Mehmet Bey III. Mustafa
12. Kuşak 1763 Halil Bey III. Mustafa
13. Kuşak 1807 Hacı Salih Bey III. Selim
14. Kuşak 1847 Mehmet Halil Bey Abdülmecid
15. Kuşak ------ Hasan Bey 



rar verdim. Hazırlıklarımı tamamladım. 
Padişahtan icazet aldım. Kar mevsimi 
olduğu için, bu yolculuğu buz gemisi ile 
yapmayı doğru buldum. 1647 senesinde 
Sarayburnu’ndan buz gemisi ile denize 
açıldım. Bir zaman sonra, gemide fasıl 
başladı. Sesi çok güzel olan biri dikka-
timi çekti. Merak ettim ve kimdir bu 
arkadaşımız diye sordum. Cevap olarak, 
Padişah Deli İbrahim’in Buzcubaşı’sı, Hacı 
Sefer Ağa’nın Tamburcu’su olduğunu ve 
aynı zamanda kemençe de çalabildiğini 
söylediler. Bu fasıl, seslerin güzelliği ile 
Mudanya’ya kadar devam etti. Zaman çok 
çabuk geçti. Mudanya’ya nasıl vardığımızı 
anlayamadım. Mudanya’dan Bursa’ya 
geldiklerini ve oradan da birkaç gün kal-
dıktan sonra Bursa’dan Uludağ’a çıktığını 
ve oradaki kuyuları gezdiğini ve Baka-
cak’a giderek Bursa’yı seyrettiğini, İznik 
ve İnegöl’e gittiğini yazıyor. Kardaki kur-
dun, buzları eritmediğini yazıyor. Buzda 
kurt olmaz. Çünkü bir sene içinde tekrar 
tekrar yağan kar yağmur ve güneş, karı 
o kadar buzlaştırır ki, bir canlının içinde 
yaşaması mümkün olmaz. Evliya Çelebi, 
dönüşte de aynı buz gemisi ile İstanbul’a 
döndüğünü yazıyor.
Safiye Sultan diyor ki
Saray’da kar ve buza o kadar alıştık ki, 
onsuz ne bir şey yiyebiliyoruz ne de 
içebiliyoruz. Öğrendim ki, Buzcular bu 
buzları Saray’a 25 fersah mesafeden, çok 
zor şartlarda temin edip, geceden geceye 
taşıyarak, 20 saat gece yolculuğu ile biz-
lere ulaştırıyorlarmış. Kendilerine de her 
sezon sonu, küçük bir servet verilmiştir.10

Hürrem Sultan diyor ki
Saray’a İstanbul dışından üç şey geliyor-
du: Bosna’dan Bal, Makedonya’dan Tere-
yağı ve Keşiş Dağı’ndan buz.11

Buzcuların dağ yolu
Bursa’dan Uludağ’a çıkan üç yol vardır: 1. 
yol, en eskisi olan köy yoludur. Maksem 
Mahallesi’nden başlar. Gökdere boyunca 
gidilir. Önce Elmaçukur köyü, sonra da 
Karabelen yolu ile şoseyle birleşir. 2. yol, 
yine Maksem’den başlar. Hünkâr Köşkü, 
Buzcular Çeşmesi, Tekirler, Sarıalan yolu 
ile gidilir. Buzcular genellikle bu yolu ter-
cih ederdi. 3. yol, Sultan Abdülaziz yolu 
olarak bilinen, vasıta ve araç yoludur. Bu 
yolda Tekirlerden çıkmak ve inmek için 
beygir denilen yük atları kullanılırdı.12 

10 Ann Chamberlin, Safiye Sultan.
11 Colin Falconer, Rokselan (Hürrem Sultan).
12 Pahalı ve kıymetli atlar bu iş için kullanılmaz-

dı. Katır, beygirden de daha dayanıklı oldu-
ğu için daha çok tercih edilirdi. Dolayısıyla 
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Bursa'dan İstanbul'a buz nakli ile ilgili çeşitli belgeler
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Ayrıca küçük ve büyük çukurlar ile 
Gölbaşı karlıkları da geçilmesi zor 
yollardı.
Temmuz sıcağında donma 
olur mu?
Sene 1930’ların sonları. Buzcubey-
ler’in iki bekârı vardır. Birinin adı 
Haydar, diğerinin adı Ahmet. Haydar, 
Elmaçukur köyünden. Ahmet ise 
Soğukpınar köyünden. Temmuz ayı 
sonunda 4’er at ile buz getirmek için 
Uludağ’a doğru yola çıkmışlar. Sarıa-
lan’a gelince hava çok bozulmuş. 12 
katırcı ile birlikte yol üzerindeki Otel-
gözü diye bilinen kapalı bir binada 
beklemeye başlamışlar. Ertesi gün de 
çıkamamışlar. Fakat Haydar, ben çıkı-
yorum diyerek, atlarla beraber yola 
koyulmuş. Kendine ve atlara güvenen 
Haydar, Zirve’deki Koca Çukur’a git-
miş. Buzlarını kesip sarmış ve dönüşe 
geçmiş. İkinci gün, hava düzelmiş ve 
katırcıların hepsi çıkıp, zirveye doğru 
yol alırken, Kayaevi’ni biraz geçtikten 
sonra, Haydar’ın bir kayaya yaslanmış 
olarak donduğunu anlamışlar. Ahmet 
elindeki atları diğer arkadaşlarına 
bırakıp, bir atın yükünü indirmiş ve 
o atla Haydar’ı Bursa’ya, köyüne ge-
tirmiş. Ahmet de bir süre sonra işten 
ayrılmış. İkinci Dünya Savaşı başla-
mıştır ve işler iyi gitmemektedir. Bu-
nun üzerine 1940 senesinde Buzcular 
ailesi buz taşıma işine son verir ve 
böylece bu iş tarihe karışmış olur.
Dedemiz Lodos
II. Abdülhamid zamanında Bursa’da 
Vali Ahmet Vefik Paşa’dır. Bursa’ya 
çok kar yağdığından, hayat felce uğ-
ramış. Kimse işine gidememiş. Dük-
kânlarını açamaz olmuş. Paşa, çağırın 
Buzcubaşı’nı demiş. 15. kuşaktan 
Buzcubaşı olan Hasan Bey, Vali’nin 
huzuruna varıyor. Buyurun Paşam 
diyor. Paşa, kaldır bu karları, hayat 
felç oldu diyor. Hasan Bey de bu ka-
dar karı ben kaldıramam ama benden 
büyük bir tüccar var. O gelirse hepsini 
bir anda kaldırabilir diyor. Paşa nasıl 
şey o deyince, dedemiz Lodos diye 
cevap veriyor. İki gün sonra Lodos 
çıkıyor ve bütün ovayı sel basıyor. Bu 
sefer Hasan Bey, çağrılmadan huzura 
çıkıyor. Ahmet Vefik Paşa, Hasan Bey’i 
karşısında görünce, “Buzcubaşı sen 

beygirden daha pahalı ve değerliydi. Bu 
hayvanların gıdası kar mevsiminde günde 
14 kg arpaydı. Ayrıca yazın yeteri kadar 
yonca da verilirdi.

çok haklı imişsin. Bundan sonra senin 
işine karışmam. Sen gene bildiğin gibi 
karlarını topla.” diyor.
Devlet Hastanesi hikâyesi
Bu hikâyeyi İsmail Buzcular’dan 
dinleyelim. Çocukluğumda Devlet 
Hastanesi’ne haftada iki gün, birer 
yük buz gönderirdik. Belediyeden iki 
resmi elbiseli, sabahın öğleye yakın 
bir saatinde, buz sattığımız dükkâ-
na gelerek, ellerindeki ibrik gibi bir 
kaptan, karların keçelerini açarak, 
mavi ispirto ile gelişigüzel çizgiler 
çizdiler. Bu çizgili denklerden ikisini 
bir ata yükleyip, Devlet Hastanesi’ne 
götürdüler. Atla birlikte giden katır-
cı, dükkâna geri döndüğünde, buzu 
mavi boyalı gören başhekimin çok 
sinirlendiğini ve hırsından kapıları 
sert kapayıp açmış olduğunu, yüksek 

sesle sert konuşmalar yaptığını söy-
ledi. Sonra bu olayı yapanların bele-
diye memurları olduğunu öğrenince 
telefon ederek, hem Belediye Reisi’yle 
hem de Vali’yle konuştuğunu babama 
anlattı. Telefonda başhekim, “Ben bu 
karları hastalara yediriyorum. Nasıl 
olur da bu buzların içinde mikrop ve 
kurt olur. Kanamaları nasıl keserim?” 
diye serzenişte bulunmuş. Sonradan 
bu olayın sebebi anlaşıldı. O dönemde 
fabrika buzu pahalı idi. Onun için biz 
çok satıyorduk. Bir daha memurlar 
gelmedi ve buzlarımız boyanmadı.
Kurtuluş Savaşı zamanında 
Buzcular ailesi
Kurtuluş Savaşı yıllarında Buzcular 
ailesi Uludağ’ın eteklerindeki Mak-
sem Mahallesi’nde oturmaktadır. O 

Buz yolu haritası
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yıllarda mahallenin sevilen sayılan, 
itimada şayan insanı Mustafa Bey, 
Bursa’dan Kütahya ve İnönü cep-
helerine silah sevkiyatı yapıyor. Bu 
işi de Buzcular ailesinin atları ve 
çalışanları ile gerçekleştiriyor. Başçı 
İbrahim Cami’nde depolanan silahlar, 
gece hayvanlara yüklenip dağ köy-
leri güzergâhı ile Kütahya ve İnönü 
cephelerine teslim edilirmiş. Dağdaki 
çeteler (Püsküllü İsmail, Balıkçı Ha-
san, Albayrak gibi) Buzcular ailesinin 
bu silah sevkiyatına engel olmamışlar, 
hatta kolaylık göstermişlerdir. Çünkü 
onların Bursa’dan istedikleri de bu 
şekilde temin edilirmiş. Ancak bir ih-
bar üzerine Yunanlılar Başçı İbrahim 
Cami’ne baskın yapar ve silahlara el 
koyar. Bunun üzerine Yunanlılar Buz-
cular ailesinin başı Halil Bey’i hapse 
atmışlar ve hayvanlarını da elinden 
almışlar. Halil Bey’i hapisten çeteler 
kurtarmış. Asker Bursa’ya inmeden, 
çeteler inmiş ve ilk iş olarak, hapis-
haneyi basıp hapistekileri serbest 
bırakmışlar. Yine Buzcular ailesinden 
Kostak Ali, askerde iken, bir içtimada 
komutanı, “İçinizde Bursa’da katırcı-
lık yapan var mı?” diye sorar. Kostak 
Ali öne çıkınca, “Doğru Bursa’ya git, 
katırların başına geç.” der. O da Bur-
sa’ya gelip silah ve mühimmat taşıma 
işine başlamıştır. Kurtuluş Savaşı bit-
tikten sonra eski çetecilerden Püskül-
lü İsmail, Balıkçı Hasan ve Albayrak 
sık sık buz sattığı dükkâna gelerek 
Halil Bey’i ziyaret etmiştir.
17. Kuşak Buzcubeyler’den 
İsmail Buzcular anlatıyor
Babam Halil Buzcular’ın ilk eşi, anne-
min teyzesi idi. İlk eşi çok genç ölmüş 
olduğundan ve babam da iki küçük 
yaşta çocukla kaldığından, en büyük 
teyzemin kızı ile evlenmiş. Biz iki 
kardeş ablam ve ağabeyim bir üvey 
muamelesi görmedik. Hatta annemin 
onlarla daha çok ilgilendiğini söyleye-
bilirim. Bizi görmeden yaşayabilirdi 
de onlarsız hiç yapamazdı. İlk evlilik 
olunca, askerlik de hemen gelmiş. 
Bebek yaşlardaki ağabeyim ve ablamı 
Karacabey’deki halamızın Kepsüt 
Çiftliği’ne yollamışlar. Babam askerli-
ğini Trablusgarp, Balkanlar, Suriye ve 
Çanakkale’de toplam 13 sene yapıp 
Bursa’ya dönmüş. 
Balkanlarda esir edilen ve çok zulüm 
gören askerlerimizin içinde bulun-
muş. Esir olduğu gün Bulgar Zabitanı 
içindeki bir peynir ustası babamı, 
amcamı tanımış ve onun sayesinde 

hayatta kalmışlar. Bu Bulgar peynir 
ustası her yaz Bursa’ya gelip Uludağ’a 
çıkıp, Beylik Mandırası’nda Türklere 
peynir yapmasını öğretirmiş. Ulu-
dağ’dan bizim karcılarla Bursa’ya 
inip, kaplıcalara gidermiş. Sonra da 
yine bizim atlara binip dağa çıkarmış. 
Adını unuttuğum bu peynir ustası, 
esirleri tadat yaparken, babam ve am-
camı görünce, askerin içinden ikisini 
de alıp çıkarmış ve becayişe kadar 
kendi koyunlarına çobanlık yaptır-
mış. Böylece ölümden kurtuluyorlar 
ve Bursa’ya dönüyorlar. O zaman 32 
yaşındaymış. Çanakkale’de ise kale 
topçusu olmuş.
Evimizin bahçesi büyüktü ve her 
türlü meyve ağacımız vardı. Meyve 
için başkalarına çok az para verirdik. 
Ayrıca her türlü sebzeyi de kendi 
bahçemizde yetiştirirdik. Bahçe kapı-
larımız, ev kapılarımız, kümeslerimiz 
gündüz gece hep açık olurdu. Açık 
durmasının sebebi her an biri gelip 
bir ricada bulunurdu. Bu sebepten hiç 
hırsızlık olmamıştı.
Bir cemiyet ve spor insanı: İs-
mail Buzcular
Futbol oyununa çok düşkündüm. 
Mektebim hiç önemli değildi. Yeter ki 
oynadığım futbol beğenilsin. 1946-
1950 arası 4 sene lise takımında 
futbol oynadım. Rahmetli Yüzbaşı 
Kamil, benim için “Rahmi Okyar gibi 
oynuyor derdi.” Bir sene Merinos’ta 
çalışırken, müessese takımında forma 

İsmail Buzcular

İsmail Buzcular ve ailesi

Uludağ'dan buz çeken buzcular



62 Bursa Günlüğü

giydim. Bronşitim olduğundan, daha 
fazla oynayamadım. Pınarspor’un ku-
ruluşunda, yedi sene Mahalli 2. Ligde 
ve 10 sene de Mahalli 1. Ligde teknik 
yönetici oldum. Bursaspor’un ilk ku-
ruluşunda, bankadan alınan teminat 
mektubuna imza atan on kişiden biri-
yim. Bursaspor’da da iki sene teknik 
yöneticilik yaptım. Fakat yönetim 
dışında da çok faydalı oldum. Bur-
saspor’a ilk beş sene içinde 14 fut-
bolcu aldım ve aldırdım. 1975-1976 
senesinde, antrenörün ayrılması ile 
son beş maç, idare heyetinin ittifakıy-
la, amatörce teknik direktörlük yap-
tım. Bu senelerde herkes gibi ben de 
işimi ihmal ettiğim için, işime yeteri 
kadar bakamadım ve mağdur oldum. 
Bursa’da futbol adamı olarak zirveye 
tırmandım. Çok dost kazandım. Şimdi 
yaşadığım hayattan çok memnun 
kalarak, emekliliğimi yaşıyorum. Zen-
ginler sınıfına girmedim ama gene 
de yaşantımdan çok memnunum. 
Üç çocuğumun nasıl okuduklarını ve 
nasıl büyüdüklerini anlayamadım. Bu 
rahatlığımda eşimin büyük çabasının 
olduğunu belirtmeliyim.
İsmail Buzcular ve  
buzculuk işi
Çocukluğumda buz ve karları, Tuz-
pazarı’ndaki Okçular Camii avlusuna 
getirip satardık. Benden evvel buz 
yalnız İnebey Çarşısı’nda satılırmış. 
Sonraki zamanlarda bir amcam, İne-
bey’de, diğerleri de Tomruk Önü’n-
de satıyordu. Az getirdikleri hâlde, 
amcalarım bu işi pek beceremediler 
ve bırakmaya mecbur oldular. Biz, 
Saray’a göndermediğimiz hâlde iki ay 
içinde her gün 4-5 ton satardık. Haya-
tımızdan çok memnun idik. Çünkü hiç 

rakibimiz yoktu. Kendi adamlarımızın 
getirebildiği 8-10 atla sattığımız buz, 
ihtiyacı karşılamıyordu. Onun için 
Temmuz-Ağustos aylarında şehir 
içinden, civar kasaba ve köylerdeki 
at sahipleri bize fason çalışırdı. Buzu, 
esnafa 5 kuruştan satardık. Fason-
cular bize 4 kuruşa getirirdi. Ayrıca 
bizden olmayan bir katırcıya da kilo 
başına on para verirdik. Bursa içinde 
hastaneye, balıkçılara, kasaplara, 
dondurmacılara, şerbetçilere, muhal-
lebicilere, limonatacılara, ayrancılara 
ve bir de akşamüzerleri çarşı başla-
rında ve sokak başlarında perakende 
satanlara buz satıyorduk. Bursa için-
deki dükkân sahiplerinden, haftada 
bir gün (Perşembe) para toplardık. 
Seyyar esnaftan ise peşin alırdık. 
Ortaokul talebesi iken, dağa çıkıp bu 
işi yerinde incelemiştim. Çok derin 
buz kuyuları vardı. Buz yalnız balta ile 
kesilirdi. Buz kuyularına sadece gidiş 
geliş 15 saati buluyordu. Bana göre 
dünya üzerinde yapılan en zor iş idi. 
Fakat işsizlik olduğundan, katırcılar 
her sene bu ayları özlemle beklerdi. 
Buzların az erimesi için özel baskılı 
keçeler kullanılırdı. Ayrıca çuvallara 
da sarılırdı. Beyaz keçeler, karların 
temiz kalmasını sağlardı. 
1940 senelerinde buzdolapları evlere 
girmeye başladı. Bursa’da bir de buz 
fabrikası açıldı. O tarihlerde Alman 
Harbi devam ediyordu. Böylece bi-
zim asırlarca ekmek yediğimiz, güzel 
hayat sürdüğümüz buzculuk işi de 
sona erdi. Büyüklerimizin elinde ne 
bir diploma, ne de bir iş ehliyeti vardı. 
Öyle olunca buldukları ve becerebil-
dikleri işlerde vasıfsız işçi olarak ça-
lıştılar. Aldıkları para da çok düşüktü. 

Böyle olunca, elimizde avucumuzda 
neyimiz varsa sattık. Geçimimizi zor 
çıkardık. Bu şartlar altında liseyi bile 
meccani (parasız) okuyarak bitirdim. 
Askerlikten sonra Türk Ticaret Ban-
kası’na girerek çalışmaya başladım. 
Sonra bankadan ayrılıp tekstil işinde 
çalışmaya başladım. İki sene sonra ise 
kendi işimi kurdum.
İsmail Buzcular’ın  
hayat anlayışı
Aynada gördüğüm Ben, af ve özür 
dilemesini biliyorum.
Çiçek alıp eve götürmeyi veya bir 
başkasına vermeyi.
Hayatta hiç kimseye el kaldırmadığımı.
Kendime tek gayrimenkul almadan, 
eşime gayrimenkul aldığımı.
Espriyi ve mizahı çok sevdiğimi, siz 
diye hitap etmeyi.
Gezmeyi ve gezdirmeyi çok sevdiğimi.
İşi ve evi arasında yaşamayı seven.
Çalıp oynamayı ve gülüp eğlenmeyi.
Çoluk ve çocuklarla alakadar olan ve 
onları çok seven.
Türk musikisini aşırı seven bir kişi 
olduğumu iyi biliyorum.
Sigara denen o zıkkımı hiç bilmiyorum.
Irkı, tebaası, dini, dili ne olursa olsun, 
insanları çok seviyorum.
Bugün yaşayan aile fertleri
Bugün ailenin 7. kolu Buzcu ve 5. kolu 
da Buzcular olarak devam etmek-
tedir. Benim de içinde bulunduğum 
ailenin büyük çoğunluğu halen Bur-
sa’da yaşamakla birlikte, bir kısmı da 
Türkiye’nin farklı kentlerinde Buzcu, 
Buzcular, Ulubuzcu, Buzcubeyi ve 
Buzcuoğlu gibi soyadları ile hayatla-
rına devam etmektedir. Ayrıca soyadı 
tamamen değişen aile bireyleri de 

Fehmi Buzcular Fehmi Buzcular ve ailesi
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bulunmaktadır. Ailede 200 sene önce, 
erkek evlattan erkek evlada geçen 12 
boy varken, bugün bu sayı 8 boydur. 
Ancak küçük erkek evlat sayısı gene 
12’dir. Bugün anladığımız manada aile 
içinde zengin yok ama beyefendiliği ve 
hanımefendiliği ellerinden bırakmamış 
aile büyükleri ve fertleri var.
Bugün ailenin Bursa’da hayatta olan en 
yaşlı üyesi Fehmi Buzcular. 90 yaşında 
olan Fehmi Buzcular’ın Nihal, Zuhal ve 
Meral adında üç kızı ve dört kız torunu 
bulunmaktadır. 2017’de vefat eden 
İsmail Buzcular’ın ise Halil, Nüket ve 
Berrin adında üç çocuğu ve Kerem, 
Atakan, Berkay, Merve ve Ece adında da 
beş torunu bulunmaktadır.13

Bitirirken...
Hiçbir yazı mükemmel değildir. Yalnız 
her yazılan yazı uygarlığa giden yolda 
bir basamaktır ve kültürün temel taşı-
dır. Kılıç ile ülkeler alınabilmiştir; ama 
gerçek fatihler yazanlardır.
Balzac yaşamında itibar görmüş, 
dünyanın en büyük yazarlarından bir 
tanesidir. Bir toplantıda, genç bir yazar 
Balzac’a yaklaşır, kendini takdim eder; 
bir roman yazdığını, onu okumasını 
rica eder. Balzac okuyacağını söyleye-
rek romanı alır. Aradan uzun bir süre 
geçmesine ve genç romancı ile karşılaş-
malarına rağmen, genç yazara Balzac 
hiçbir şey söylemez. 
Bir gün genç yazar;
-“Üstadım romanımı okudunuz mu?” 
der.
Balzac;
-“Evet okudum.”
Genç yazar;
-“Nasıl buldunuz?”
Balzac;
-“Meşhur olduktan sonra yayınlayabi-
lirsin.” der.
Ben meşhur olmadan yazdım. Kimile-
rine göre yazdıklarım çok iyi, kimile-
rine göre ise çok kötü olabilir. Bütün 
bu görüşlere de saygı duyarım. Ayrıca 
yazdıklarım kendi içinde bile tutarsız 
olabilir. Bu da doğaldır. Çünkü ben 
bildiklerim ve bilmediklerim ile bir 
insanım ve bütün bunlar insan doğası-
nın göstergesidir. Yani insan doğasına 
uygundur. Kısaca sürç-ü lisan ettiysem 
affola...

13  Bkz. Aile Şeceresi.



Avrasya steplerinden ko-
pup gelen ve bir sel gibi 
Anadolu’ya akan Moğollar, 
Kösedağ Savaşı’nda Sel-

çuklu ordusunu büyük bir bozguna 
uğratmışlar, önlerine çıkan şehirleri, 
köyleri yerle bir edip yağmalamışlar, 
Anadolu’da görülmemiş bir panik 
havası yaratmışlar, Anadolu Selçuk-
lularının egemenliğini yok etmişler, 
devleti ve sultanı Moğol İmparator-
luğu’nun himayesine almışlardı.
Anadolu’da irili ufaklı beylikler 
kurulmuş, bunların içinde en küçük-
lerinden biri olan Osmanlı Beyliği, 
Bizans topraklarına akınlar düzen-
leyerek topraklarını genişletmiş, 
Anadolu’daki Türkmen boyları, eski 
Selçuklu devletinin mülteci savaşçı-
ları, şeyhler, dervişler de onlara ka-
tılmış ve bunlar Türklerin kâfirlere 
karşı savaşma heyecanını daha da 
körüklemişlerdi.
Bizans savunmasının zayıflığından 
faydalanan Gazi’ler, köhnemiş Bi-
zans’ın topraklarına sızmışlar ve 
akın üstüne akın düzenlemeye baş-
lamışlardı. Bu akınlar sırasında sa-
vaşçılıktaki ustalıklarını kanıtlayan 
Türk Gazileri, iyi bir asker, büyük 
bir kahraman, ileri görüşlü, hoş-
görülü ve sabırlı bir yönetici olan, 
Müslümanların imanını ve coşku-
sunu yeniden estiren Osman Bey’in 
önderliğinde fetihlerle yetinmeyip 

Beyliklerini etkili bir siyasal örgüt-
lenmeye dönüştürmeyi de becer-
mişler, ilkel göçebeler olmadıklarını 
kanıtlamışlar, diğer beyliklerden 
kültürel ve sosyal açıdan daha sağ-
lam yapılı bir devlet kurmuşlardı.
Küçük bir beylikten, dünyayı dize 
getiren bir güç yaratan Osman Gazi, 
ölüm döşeğinde iken Bursa’yı fethe-
den oğlu Orhan Bey’e son buyruğu-
nu vermiş ve “Adaleti yay ki, dünya 
güzelleşsin. Ardımdan kazanacağın 
zaferlerle ruhumu sevindir, askerle-
rine dini öğret. Bilginleri onurlandır 
ve yüksek yerlere getir ki, kutsal 
yasa iyice yerleşsin.” demiş ve ruhu-
nu teslim etmiştir.
On dördüncü yüzyıl gezginlerinden 
olan ve Bursa’da Orhan Bey tara-
fından da kabul edilen İbni Battuta, 
Bizanslılara ölümcül darbeler indi-
ren Osmanlıların yeni beyi ile ilgili 
şunları yazar. “Türkmen sultanları-
nın en yücesi ve paraca, toprakça ve 
askerce en zengin olanıdır. Yüze ya-
kın kalesi vardır ve vaktinin çoğunu 
bunları denetlemekle geçirir. Hiçbir 
şehirde bir aydan fazla kalmadığını 
söylüyorlar. Sürekli kâfirle savaşıp 
onları kuşatma altında tutarmış.” 
Beyaz atının üstünde akından akı-
na koşan Orhan Bey zamanında 
zenginleşen Bursa, bentler, camiler, 
türbeler ve büyük binalarla Bizans 
başkenti İstanbul’dan aşağı kalma-

Hasan Erdem / Roman ve hikâye yazarı

Kara Timurtaş Paşa
Osmanlı Beyliği’nin önde gelen askerî liderleri 
arasında yer alan, gösterdiği başarılarla vezirlik 
ve beylerbeyliğini uhdesinde bulunduran ilk kişi 
olan Timurtaş Paşa’nın, ataları gibi devletine ve 
milletine büyük hizmetleri olmuştur.
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yacak biçimde gelişiyor, Anadolu’dan 
Bursa’ya uzanan yollarda kervansa-
raylar yükseliyor, Bursa’ya gelip yer-
leşen dervişlerin tekkeleri Uludağ’ın 
eteklerini kaplıyordu.
İlk Osmanlı vezirlerinden biri kabul 
edilen ve “Kara” lakabıyla anılan Ti-
murtaş Paşa’nın dedesi, üç kıtaya ya-
yılan, dünya siyasetine asırlarca yön 
veren bir Cihan İmparatorluğu’nun 
temellerini atan Osman Gazi’nin silah 
arkadaşlarından Aykut Alp, babası ise 
tarihçilerin ifadesiyle arslanları tava 
getirecek kadar gözükara bir yiğit 
olan ve Hereke Kalesi kuşatmasında 
gözüne isabet eden bir ok ile sakat 
kalan Kara Ali Bey’dir. 
Osmanlı Beyliği’nin önde gelen askerî 
liderleri arasında yer alan, gösterdiği 
başarılarla vezirlik ve beylerbeyliğini 
uhdesinde bulunduran ilk kişi olan 
Timurtaş Paşa’nın, ataları gibi dev-
letine ve milletine büyük hizmetleri 
olmuştur.
Timurtaş Paşa’nın adı ilk defa Türk 
tarihçilerinden Hoca Sâdeddin Efen-
di’nin yazılarında geçmektedir. Hoca 
Sâdeddin Efendi, Timurtaş Paşa’nın 
Orhan Bey zamanında Gemlik’in 
alınmasında rol oynadığını ve Rumeli 
yakasına geçen ilk beyler arasında 
olduğunu belirtmiştir. 
Osmanoğulları’nın adını cihana duyu-
racak olan Orhan Gazi ve silah arka-

daşlarının gayretleriyle Bursa, İzmit 
ve İznik fethedilip Osmanlı Devle-
ti’nin topraklarına katılmış, Mudanya 
alınıp Gemlik Körfezi’nin güney kıyı-
ları kontrol altına alınmış ama güçlü 
bir kalesi olan Gemlik ise sipsivri bir 
bıçak gibi Rumların idaresinde ortada 
kalmıştı. 
Timurtaş Paşa, beş yüz gaza yoldaşı-
nın önüne düştü ve Gemlik’i kuşattı, 
surların dışında kalan harmanlardaki 
zahireyi toplattı. Bir ay içinde erzak-
ları tükenen ve bu sıkı kuşatmayı yar-
mayı başaramayan, Gazilerin amansız 
saldırılarına direnemeyen Rumlar 
kaleyi teslim etti ve Sultan Orhan’a 
bağlandı. Bitinya’nın zahire ambarı 
olan Gemlik fethedildiğinde tarihler 
1334 yılını gösteriyordu.
Orhan Bey’in ölümünden sonra yeri-
ne büyük oğlu şehzade Murat geçti. 
Bursa fethedildikten sonra Bursa 
Sancak Beyi olarak görev yapan, şeh-
zadeliği döneminde savaşlara katılan, 
cesaretini babasından, iyi huylarını 
annesinden alan ve milletinin toprak-
larını genişletmek, devraldığı sancağı, 
Balkanlardan başlayarak Avrupa 
içlerine kadar sokmak isteyen I. Mu-
rat Han rahmetli ağabeyi Süleyman 
Bey gibi gözünü Avrupa topraklarına 
dikmişti. 
Osmanlı tahtına çıkan Sultan Murat, 
ordusunun başında Rumeli yakasına 
geçişinde Kara Timurtaş Paşa’yı Şeh-

zade Bayezid’in yanında, lalası sıfa-
tıyla Bursa’da muhafaza hizmetinde 
bırakır. I. Murat’ın Edirne yolu üstün-
deki Çorlu ve Lüleburgaz’ı; Evrenos 
Bey’in Malkara, Keşan ve İpsala’yı, 
Hacı İlbey’in de Dedeağaç limanını 
ve Dimetoka’yı ele geçirmelerinden 
sonra Roma İmparatoru Hadrianus 
tarafından kurulan Edirne yolu da 
Türklere açılmış olur. Lüleburgaz 
mevkiinde toplanan bir harp mecli-
sinde verilen karar üzerine beylerbe-
yi Lala Şahin Paşa büyük bir kuvvetle 
Edirne üzerine sevk edilir. Neticede 
İstanbul’dan gelecek yardımdan ümi-
dini kesen kale komutanı askerleriyle 
birlikte kaçınca şehrin sakinleri tes-
lim olurlar.
Orhan Bey, Osmanlı Devleti’nin Avru-
pa’da öncüsü, I. Murat ise ilk büyük 
sultanı olmuş, Trakya’nın fethi, Os-
manlı ordularına Bulgaristan ve Ma-
kedonya’nın kapılarını ardına kadar 
açmıştı. Edirne’nin fethinden sonra 
Kara Timurtaş Paşa, I. Murad’ın em-
riyle Lala Şâhin Paşa ile birlikte Tunca 
nehri boyunca yapılan fetihlere katı-
lır. Birlikleriyle Yenice-i Kızılcaağaç 
ile (Elhovo) Yanbolu’yu ele geçirir ve 
Edirne’ye döner (1367-1369 arası).
Lala Şâhin Paşa Edirne’de vefat edin-
ce Kara Timurtaş Paşa Rumeli Beyler-
beyi olur. Bu görevde iken Saruhan’da 
yaşayan konargöçer Türkmenleri 
Serez ve Vardar ovalarına yerleştirir, 

Rumeli'ye geçişi gösteren resim
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korkunç cesaretli ve inançlı savaşçıla-
rı ile Rodop ve Hemus geçitlerini aşar, 
Makedonya’ya iner, Manastır, Pirlepe, 
İştip kalelerini alır, halkı zengin ve 
savunması güçlü Sofya’yı kuşatır ve 
şehri fetheder. İleri harekâtını sürdü-
ren Timurtaş Paşa, Epir bölgesinde 
fetihlere girişir, Epir idarecisi Carlo 
Tocco’nun topraklarına girer, Arta’yı 
baskı altında tutar. Yenilmez savaş-
çılarıyla Güney Arnavutluk’ta Savra 
(Muzakiye) Ovası’na inen Timurtaş 
Paşa burada yapılan savaşta Balşa’yı 
ağır bir yenilgiye uğratarak şöhretini 
iyiden iyiye arttırır.
Osmanlı Türkleri Avrupa toprak-
larının içlerine kadar yayılmıştır. 
Topraklarını büyütmek, Anadolu’daki 
Türkleri bir araya getirmek isteyen I. 
Murad, Karaman seferine çıkar. Sefer 
buyruğunu alınca Rumeli yakasından 
Anadolu yakasına geçen Timurtaş 
Paşa, Kütahya’da I. Murad ile buluşup 
orduya katılır. Kara Timurtaş Paşa, 
Karamanoğulları ile yapılan Frenkya-
zısı Savaşı’nda Germiyan askerleriyle 
birlikte merkezde yer alır ve ilk Kara-
man hücumlarını başarıyla göğüsledi-
ği gibi savaşın kazanılmasında da çok 
önemli bir rol oynar. Hatta savaşın en 
kızıştığı anda Karamanoğlu Alâeddin 
Ali Bey ile karşı karşıya gelir ve onun-
la yaptığı mücadeleyi kazanır. Bu ba-
şarısının üzerine I. Murad, Alâeddin 
Ali Bey’den kalan eşyaları ve diğer 
malları kendisine verir (Kaynak: Neş-
rî Tarihi).
Bazı kaynaklarda adının geçmeme-
sine rağmen Kara Timurtaş Paşa’nın 
1389’daki Kosova Savaşı’na Rumeli 

Beylerbeyi sıfatıyla katılmış olabile-
ceği söylenir. Fetihnâme’ye göre savaş 
sırasında Şehzade Bayezid ile birlikte 
sağ kolda görev alır, zafer kazanılır. 
Cenevizlilerin “Sultanların Sultanı 
muhteşem ve kudretli Murad Bey” 
dedikleri, savaş sanatında usta, stra-
tejide bir deha olan I. Murad’ın savaş 
alanında, Sırp Kralı Lazar’ın damadı 
Miloç Obraviç tarafından şehit edil-
mesi üzerine yerine oğlu Yıldırım 
Bayezid geçer.
Osmanlı tahtına çıkan Bayezid Han, 
Timurtaş Paşa’yı Sırbistan’a akına 
gönderir. Timurtaş Paşa, Kratova 
maden bölgesine yıldırım gibi inerek 
buraları vurur ve Edirne’ye döner. Bu 
olayların ardından Yıldırım Bayezid 
tarafından Bursa’ya çağrılır. Babası 
gibi Anadolu beyliklerini sancağı al-

tında toplamak isteyen Bayezid Han 
ile birlikte Alaşehir üzerine yapılan 
harekâta katılır. Seferin ardından 
Eflak üzerine yürümek isteyen Yıldı-
rım Bayezid Anadolu Beylerbeyliğini 
Timurtaş Paşa’ya verip onu Ankara 
sancağına yollar.
Anadolu Beylerbeyliğinin ilk idarecisi 
olan Timurtaş Paşa bu görevi sürdü-
rürken Karamanoğlu Alâeddin Bey’in 
ani bir baskınına uğrayarak esir 
düşer ve Konya’ya götürülüp hapse 
konur. Beylerbeyinin esir düştüğünü 
öğrenen Yıldırım Bayezid Han derhâl 
Anadolu’ya geçer. Osmanlı sultanının 
gazabından korkan, cüretinden dolayı 
pişmanlık duyan Alâeddin Bey özür 
dileyip, hatasını düzeltmek istediği 
için, iyi niyet gösterisi olarak Timur-
taş Paşa’yı serbest bırakır, padişaha 

Demirtaş Camii Demirtaş Camii
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götürülmek üzere kendisine çeşitli 
hediyeler verir.
Timurtaş Paşa Alaşehir’in alınmasın-
dan sonra artık sıranın İstanbul’a gel-
diğini Yıldırım Bayezid’e söyleyerek 
İstanbul’un fethi için onu teşvik eder, 
kendisi de kuşatmaya katılır. Osmanlı 
kuvvetleri İstanbul kuşatmasını sür-
dürürken 1392 yılı ilkbaharında bü-
yük bir Haçlı ordusu Niğbolu üzerine 
yürüyünce kuşatma kaldırılır. Yirmi 
bin Fransız, Macar, Bohemyalı ve Al-
man savaşçısı, Avrupa’nın en seçkin 
şövalyelerinin bir kısmı Osmanlı or-
dusu tarafından Niğbolu Meydanı’nda 
tamamen yok edilir. Kara Timurtaş 
Paşa, Niğbolu Fetihnâme’sine göre bu 
zorlu savaşta Anadolu Beylerbeyi sı-
fatıyla yer alır. Zaferin kazanılmasının 
ardından tekrar Anadolu’ya döner 
ve sonra 1397’de Yıldırım Bayezid’in 
Karaman Seferi’ne de katılır.
Tarihî kaynaklara göre Akçay Sa-
vaşı’nda esir düşen Karamanoğlu 
Alâeddin Bey, Timurtaş Paşa’ya tes-
lim edilir. Timurtaş Paşa, esir düşen 
Alâeddin Bey’e karşı duyduğu inti-
kam hisleriyle onu katlettirir. Osmanlı 
sultanı Yıldırım Bayezid buna çok 
üzülür. Bu olayın ardından gözden 
düşen Timurtaş Paşa yaşlılığı da 
bahane edilerek bir daha kendisine 
görev verilmez. 
İdarî işlerden el çektirilince köşesine 
çekilen Timurtaş Paşa son yıllarını 
Bursa’da geçirir. Kara Timurtaş Paşa 
1404 Mart’ında Bursa’da vefat ederek 
kendi adına yaptırdığı caminin yanına 
gömülür. Mezar kitabesinde bulunan 
“Melik-ül-Ümera Timurtaş bin Ali” 
ibaresinden onun beylerbeyi olduğu 
görülüyor. Günümüzde Bursa’daki 
eski mahallelerden biri olan Demirtaş 
(Timurtaşpaşa) Mahallesi onun adın-
dan gelir.
Kara Timurtaş Paşa’nın Yahşi, Oruc, 
Ali ve Umur isimlerinde dört oğlu 
vardır. Babalarının yolundan giden 
oğulları da Osmanlı Devleti’ne büyük 
hizmetlerde bulunmuşlardır.
En büyük oğul Yahşi Bey, Niş fatihidir; 
Timur’la yapılan Ankara Savaşı’nda 
şehit düşmüştür. Diğer üç kardeş, 
Çelebi Mehmed’in ölümünden sonra 
Osmanlı tahtına çıkan 2. Murad’a kar-
şı isyan bayrağı açan Mustafa Çelebi 
hadisesinde Sultan Murad’a sadıkane 
hizmet etmişler ve divanda vezir ola-
rak bulunmuşlardır.
Ali Bey, Saruhan Sancak Beyliğine 

atanmış, Oruc Paşa Anadolu Beyler-
beyi iken devlete isyan eden Aydınoğ-
lu Cüneyd Bey üzerine gönderilmiş 
ve Cüneyd Bey’i mağlup etmiş ama 
elinden kaçırmıştır.
Kara Timurtaş Paşa’nın hem bilgin 
hem savaşçı olan oğlu Umur Bey 
bütün savaşlara katılmış, Bursa’da 
camii ve caminden çıkmamak üzere 
kitap vakfetmiştir. Bundan başka 
Bergama’da medrese, Biga’da cami 
ve Afyon Karahisar’da bir camii ile 
bir medrese, Edirne’de bir mescid 
yaptırmış ve bunlara vakıflar tahsis 
eylemiştir.

Not 1: Alp unvanı Gazi önder unvanı 
ile eş anlamlı kullanılır.
Not 2: Timurtaş Paşa, Kara Timurtaş 
Paşa diye meşhur olup tarih yazıcıları 
onun çağdaşı olan Sarı ve Beyaz Ti-
murtaş Paşa’larla karıştırmışlardır.
Not 3: Kara Ali, Çalı ve civarını fethe-
dince bu bölgeden bir miktar toprak 
kendisine verilmiş, daha sonra bu 
topraklar oğlu Timurtaş Paşa’ya ve 
onun oğlu Umur Bey’e geçmiştir.
Not 4: Timurtaş Paşa’nın hayatının 
ilk dönemleri ve faaliyetleri hakkında 
bilgi bulunmamaktadır. Babasıyla bir-
likte Marmara’nın güney sahillerinde 
fütuhatta bulunduğu ve Süleyman 
Paşa ile Rumeli’de seferlere katıldığı 

belirtilirse de bu bilgileri yine ilk Os-
manlı kaynakları teyit etmemektedir.
Not 5: Uzun yıllar önemli görevlerde 
bulunan Kara Timurtaş Paşa bazı 
kaynaklarda yeni askerî teşkilâtın 
oluşturulmasındaki rolüyle de anılır. 
Fakat bu bilgiler daha çok geç tarihli 
kaynaklarda yer alır.
Not 6: Timurtaş Paşa’nın Ankara 
Savaşı’nda ve savaşın ardından 
meydana gelen karışıklık yıllarında 
nerede olduğu konusu açık değildir. 
Bazı Osmanlı kaynaklarında Timur-
taş Paşa’nın da Ankara Savaşı’na 
katıldığından ve oğullarıyla birlikte 
Timur’a esir düştüğünden, Kütah-
ya’daki hazinede bulunan para ve 
mallar dolayısıyla Timur tarafından 
azarlandığından, hatta savaşta ha-
yatını kaybettiğinden söz edilirse de 
bunların doğru olma ihtimali zayıftır. 
Zira onunla birlikte iki Timurtaş Paşa 
daha kaynaklarda zikredilmiş ve ya-
pılan araştırmalarda bunlar birbirine 
karıştırılmıştır.

Kaynaklar
Büyük Osmanlı Tarihi: Ord. Prof. Dr. İ. 
Hakkı Uzunçarşılı.
Osmanlı Tarihi: Lord Kinross.
Osmanlı Tarihi: Alphonse de Lamar-
tıne.
TDV İslâm Ansiklopedisi.

Demirtaş Camii Haziresi
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smanlı Kuruluş Devri’nin çok karanlık ve 
karmaşık bir dönem olduğu yönündeki iddiâların 
temeline inildiğinde, aslında bu devrenin iddia 

edildiği gibi tarihî veri ve materyallerden büsbütün 
yoksun bir süreç olmadığı, mevcut kaynak ve 
materyaller üzerinde yapılacak dikkatli ve ayrıntılı 
tetkiler sonucunda kolaylıkla tespit edilebilmektedir.  
Modern tarihçiliğin ortaya çıkışından beri sis perdesi 
altında olduğu öne sürülen Kuruluş Devri ile ilgili bu 
önyargılı yaklaşım ve bakış açısı, Osmanlıların Kuruluş 
öncesinde yaşamış olan atalarının kimliği ve meçhul 
biyografileri ile ilgili nâdir rivâyetleri de ‘karmaşık’ 
oldukları gerekçesiyle büsbütün literarürden dışlama ve 
kenara atma kolaycılığını berâberinde getirmiştir. Bu 
konuda en küçük bir araştırma zahmetine bile 
katlanmadan spekülasyonlar türetmeyi marifet 
zanneden kişi ve çevreler, nâdir de olsa günümüze 
ulaşmış bağımsız birkaç rivâyeti tenkit yoluna 
gitmekten âciz kaldıkları gibi, bunların basit bir kıyası 
sonucu ortaya çıkması muhtemel sâbit ve ortak 
bilgilerin çağdaş kaynaklar ve belirgin olaylarla sentezi 
noktasında da tam bir zaaf ve yetersizlik örneği 
sergilemişlerdir. 
Osmanlı rivâyetlerine ‘belirsiz hikâyeler yığını’ nazarıyla 
bakıp ‘uydurma’ damgası vuran yaklaşım sâhipleri, 

                                                 
1 Gündüz Alp ve Er-Tuğrul Gâzî’nin yaşam öykülerinin tüm 
siyâsî ve askerî faaliyetlerini kapsayacak ayrıntıda geniş 
kronolojisi, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nde 
yayımlanmaya devam eden “Yeni Tarihî Bulgularda Osmanlı 
Ataları” başlıklı yazı dizimizin içinde neşredilecektir. 
2 Literatürde şimdiye kadar meçhûl kalan bu tarihî gerçeği 

Kuruluş Devri’nden önceki süreci temsil eden “Osmanlı 
Atalar Târihi”nin içeriği şöyle dursun, dönemsel bir 
isimlendirme olarak bile ne olduğunu anlamakta güçlük 
çekerek, yaşanmış gerçek bir tarih evresi olan bu ara 
dönemi tamâmen çözülmesi imkânsız bir muammâ gibi 
göstermeye çalışsalar da konu üzerinde yapılacak 
nitelikli ve kapsamlı çalışmalar, târihin daha eski 
dönemleri için geçerli olan pek çok ayrıntıyı bu dönem 
için de tespit edebilmenin pekâlâ mümkün olduğunu 
ortaya koymaktadır. 
Bu araştırmamızda; yukarıda işaret ettiğimiz Osmanlı 
Ataları arasında kurucu hükümdar Osman Gâzî’ye en 
yakın isimler olmalarına rağmen, haklarında kronolojik 
ve toponimik hiçbir ayrıntı tespit edilemeyen Emîr 
Gündüz Alp ve oğlu Er-Tuğrul Gâzî’nin biyografilerinin 
önemli aşamaları hakkında, varlığı şimdiye dek 
bilinmeyen ya da ihmâl edilen eski kroniklerle çağdaş 
kaynaklardaki veriler karşılaştırılmak sûretiyle, ilk kez 
arşiv kayıtları ve toponimik izleğe dayalı bir kronolojik 
çizelge oluşturulmaya çalışılacaktır.1 

Söğüt’teki ilk ata Gündüz Alp’in emârete geçiş ve 
ölüm târihleri 
İkinci dönem Anadolu Beylikleri’nin ortaya çıkışını 
sağlayan Kayır Hân’lı Oğuz topluluğu içinde, Hân 
ailesinden gelen Osmanlılar’ın2 Söğüt-Domaniç-

netleştiren çağdaş kaynaklardaki bilgilerin Osmanlı rivâyetleri 
ile kapsamlı bir sentezi için, bk. Hakan Yılmaz, “Yeni Tarihî 
Bulgularda Osmanlı Ataları 3-4-5/ Osmanlılar’ın Anadolu’ya 
Yerleşen İlk Atası: ‘Şah-Melik Kaya Alp’ ya da ‘Kayır Hân’, (I-II-
II), Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, c. XLVIII, Sy. 406 (Kasım 
2020), s. 52-57; c. XLIX, Sy. 408 (Ocak 2021), s. 44-53; Sy.: 409 

O 

Hakan Yılmaz / Araştırmacı-Yazar & Yeniçağ Tarihi Uzmanı

Yeni kaynaklar, arşiv kayıtları ve toponomik kanıtlar ışığında  

Gündüz Alp ve Er-Tuğrul Gâzî’nin 
Batı Anadolu’ya yerleşme,  
emâret ve ölüm târihleri
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Karacahisar havzasını fetheden ilk ataları yalnız kendi 
fethettikleri alanın değil, diğer bölge uç emirliklerinin de 
idâresi, örgütlenmesi ve tek bir merkezden yönetilmesi 
konusunda en önemli rolü oynamalarına rağmen 
haklarında tarihî açıdan hiçbir şey bilinmemektedir. 
Osmanlılar’ın 617/1220’de Cengiz istilâsı nedeniyle 

                                                 
(Şubat 2021), s. 36-43. 
3 Bayburtlu Za‘îm ‘Osmân’ın kullandığı Yıldırım dönemi 
Türkmen babalarından Baba Ahmed’in Silsile-nâme’sinden 
derlenen bilgilerle, çağdaş Eyyûbî tarihçi İbn Nazîf’in 
kayıtlarının sentezine dayanan bu târih için, bk. H. Yılmaz, 
“Mehmed Fuad Köprülü’nün Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu İle 
İlgili Tezlerine İlişkin Yeni Bir Değerlendirme”, SKAD/JSCS, 
II/4 (Güz 2016), s. 53-56. 
4 Gündüz Alp’in Er-Tuğrul’un gerçek babası olduğu ve ondan 
önce Söğüt ucunda beylik yaptığını ortaya koyan en önemli 
maddî kanıtlar, Osman Gâzî’nin 699/1300, 700/1300-1301 ve 
daha sonraki süreçte bastırdığı üç gümüş sikke üzerindeki 
ifâdelerdir. Bunların üçünün de arka yüzüne “Er-Tuğrul”dan 
bir önceki ata olan “Gündüz Alpî”nin ismi ortak bir mizanpajla 
hakkedilmiştir. Bu sikkeler için, bk. İbrahim Artuk, “Osmanlı 

Anadolu’ya göç eden ilk ataları “Kaya Alp” ya da “Kayır 
Hân”ın Ahlat’a yerleşmesinden beş yıl sonra, 
622/1225’te fethedilen kuruluş coğrafyasını I. Alâeddîn 
Keykubâd’dan iktâ olarak alan3 Hân’ın iki oğlundan Gök 
Alp’in Söğüt’teki uzun emâretini müteâkip, diğer oğlu 
Gündüz Alp’in ve daha sonra torunlarından Er-
Tuğrul’un da emirlik makamına geçerek kavmî hiyerarşi 
gereği tüm Oğuzlar’a öncülük ettikleri4, Fatih devrinde 
kaleme alınmış erken Osmanlı kronikleri ve ünlü Bizans 
tarihçisi Laonikos Chalkokondyles’in kayıtlarından 
tespit edilebilmektedir. 
Bizans müverrihi Chalkokondyles Historia’sında 
“Ἰουδουζάλπην / Duzalpes” ismiyle andığı Emîr “Gündüz 
Alp”in, babası Kayır Hân’dan kendisine intikâl eden 
büyük kavmî liderliği Batı Anadolu’da yeniden 
yürürlüğe koymak üzere umum Oğuz beyleri tarafından 
“Hân” seçildiğine işâret ederek, adâletli olmakla birlikte 
aşırı derecede sert ve otoriter bir yapıda olmasına 
rağmen, onun bu statüyü Oğuzlar’ın büyük lideri “Alp 
Kayır” ya da “Kaya Alp”in oğlu olması nedeniyle peşinen 
elde ettiğine dikkati çekmiştir: 

Beyliği’nin Kurucusu Osman Gazi’ye Ait Sikke”, Türkiye’nin 
Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920): ‘Birinci Uluslararası 
Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi’ (11-13 
Temmuz 1977) Tebliğleri, ed.: O. Okyar-H. İnalcık, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara 1980, s. 27-33; H. Yılmaz, “Osman 
Gazi’nin Bastırdığı Sikkeler ve Ona Atfedilen Yeni Bir Sikke 
Hakkında / I”, HAİD, XVIII/212 (Nisan 2011), s. 45-46; H. 
Yılmaz, “Osman Gâzî’nin Kayıp İkinci Sikkesi ve Osmanlı 
Kuruluş Tartışmalarına Etkisi”, Âb-ı Hayât’ı Aramak: Gönül 
Tekin’e Armağan, haz.: Ozan Kolbaş-Orçun Üçer, Yeditepe 
Yayınları, İstanbul 2018, s. 763-788; H. Yılmaz, “Osman 
Gâzî’nin 700/1300-1301’de Yenişehir’de Bastırdığı Üçüncü 
Sikkesi”, Vak‘anüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, 
IV, Söğüt Özel Sayısı (Aralık 2019), s. 81-120. 

Er-Tuğrul Gâzî’nin babasının “Gündüz Alp” olduğunu 
kesinleştiren, Osman Gâzî’nin 699-700/1300-1301 istiklâl 
süreci ve sonrasında bastırdığı, arka yüzünde “‘Osmân bin 

Er-Tuğrul bin Gündüz Alpî” ibâresi yer alan üç gümüş 
sikkesi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İslâmî 
Sikkeler, DN. 1081; Doha Müzesi (Katar), E. nr.: 3.848.  

 

Enverî’nin Düstûr-nâme’de Gündüz Alp’le Gök Alp’in beylik 
mücâdelesi ve sonrasında yaşanan diğer gelişmeleri 

nazmettiği varaklar. Enverî, Düstûr-nâme, Paris Bibliothèque 
Nationale, Ancien Fonds Turc, nr.: 250, vr. 99a-99b. 
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“Από τούτων δέ τῶν Ὀγουζίων γενέσθαι Ἰονδουζάλπην, 
ἄνδρα ἐπιεικῆ τε καὶ τῆς τῶν Ὀγουζίων μοίρας 
ἡγησάμενον. Τοῠτον δὲ ἐπ’ ἀρετῇ εὐφημούμενον 
ἀπομνημονεύονσι δικαιότατόν τε ἅμα γεγονέναι καὶ 
τοῖς Ὀγουζίοις διαιτητὴν καταστάντα ἑλομένοις 
δικάσαι σφίσιν αὐτοῖς δίκην ἡντινοῠν, ὁπότε 
ἐπιδικάσαιτο τοῖς προσιοῠσιν αὐτῷ, ἀπαλλάττεσθαι 
ἀγαπῶντας ἑκατέρονς, οἷς ἂν ἐπιδικάσαιτο. Καὶ τοῠτό 
φασιν ἐνιδόντας αὐτῷ τοὺς Ὀγουζίους, διαπραξαμένονς 
πρὸς τὸν τῆς χώρας βασιλεύοντα, ἐπιστῆσαι σφίσιν 
αὐτοῖς τὸν Ἰονδουζάλπην δικαστήν, μετὰ δέ ταῠτα 
ἐπιτρέψαı σφᾶς αὐτῷ διαθεῖναι, ᾗ ἂν αὐτῷ δοκοίη ἐπὶ 
τὸ ἄμεινον. Μετὰ δὲ ταῠτα τὸν τούτου παῖδα 
Ὀγουζάλπην διαδεξάμενον τὴν ἀρχὴν τῆς Ὀγουζίων 
μοίρας ἐπὶ τὸ τυραννικώτερον ἐξηγήσασθαι, πρός τε 
τοὺς Ἕλληνας πολεμοῠντα κατὰ τὴν Ἀσίαν μέγα 
εὐδοκιμῆσαι.” 

“Nihâyetinde Oğuz’dan, Oğuz kabilesinin lideri olan 
Duzalpes (Gündüz-Alp) ortaya çıkmıştı. Bu şahsın 
erdeminden ötürü övgüye değer olduğu, çok adâletli 
olduğu ve Oğuz tarafından lider olarak seçildiği, onlar 
arasındaki her türlü hak ve hukukla ilgili durumu karâra 
bağladığı kaydedilir. Hükmünü yürüttüğü yere 
gelenlerle ilgili ne zaman bir anlaşmazlıkla karşılaşsa, 
anlaşmazlığa düştükleri konulara yönelik olarak, 
ayrılmadan önce onları birbirleriyle uzlaştırırdı. Ve 
derler ki, Oğuz yiğit erin niteliğini ayırt ederdi; o günkü 
emirleri olan Duzalp (Gündüz-Alp)’i Han olarak atadılar 
ve bundan sonra onlar, onun kendileri için en iyi 
gördüğü şekilde kendilerini yönetmesine imkân 
tanıdılar. Oğuz alpi (Kayır Hân)’ın oğlu olması, bundan 
sonra onu Oğuz kabilesinin önderi olmaya muvaffak 
kıldı; [onları] oldukça acımasız bir şekilde yönetmesine 
rağmen, Asya’daki Yunanlılar’a karşı yaptığı mücâdelede 

Dervîş Mehmed’in Subhatü’l-Ahbâr’daki tasvirine göre 
Gündüz Alp’in oğlu Emîr Tuğrul-şâh ya da Er-Tuğrul Gâzî. 

Österrechische Nationalbibliothek, nr.: A.F.50, vr. 13a. 
 

Karamânî (Nişâncı) Mehmed Paşa’nın, Kayık Alp/Kayır 
Hân ahfâdından Gök Alp, Gündüz Alp ve Er-Tuğrul’un 

Söğüt’te sırayla beylik alışlarını anlattığı satırlar. 
Tevârîhü’s-Selâtîni’l-‘Osmâniyye, Süleymâniye Ktp. 

Ayasofya, nr.: 3204, vr. 1b-2a. 
 

Kayır Hân’ın büyük oğlu Gök Alp’in zehirlenip 
öldürülüşünü müteâkip defnedildiği eski Şarabhâne 
(şimdiki Zemzemiye) köyü kalıntıları. Söğüt/Bilecik. 

Târîh-i ‘Osmân’ın mensur özetinde, Selçuklular’dan 
saltanat hükmü düştükten yedi yıl sonra Ertuğrul’un 

Gündüz Alp’e müdâhale için Söğüt’e gidişini anlatan kısım. 
Ankara Millî Ktp. Yzm. 

 nr.: A-2864, vr. 126b-127a. 
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hemen büyük başarılar elde etti.”5 
Çelebi Sultan Mehmed’in 817/1415 Karaman seferi 
sonrası yazıldığını tespit ettiğimiz6, râvî silsilesi Orhan 
Gâzî’nin torunu “İsmâ‘îl”e kadar inen7 ve Gündüz Alp’in 
uç yönetimini alması hakkında üç kadîm rivâyetten en 

                                                 
5 Laonikos Chalkokondyles, The Histories (Historia), Volume 
I/1, Translated by A. Kaldellis, Harvard University Press, 
Cambridge and London 2014, s. 14-17. 
6 Bu tespitimizin dayanakları İlk Osmanlı Kronikleri hakkında 
yayına hazırladığımız makalede gösterilecektir. 
7 Enverî, kroniğinde Orhan Gâzî, Gâzî Süleyman Paşa ve 
oğulları ile ilgili bilgileri aktardığı kısımda, Candaroğlu 
Kötürüm Bâyezîd’in Süleyman Paşa’nın kızıyla evlendiği ve 
İsfendiyar Beg’in ondan dünyaya geldiğini nazmettikten sonra, 
bu dönemle ilgili bilgilerin kaynağının Gâzî Süleyman Paşa’nın 
oğlu ve Orhan Gâzî’nin torunu İsmâ‘îl olduğunu belirterek: 
“Toğdı kızından anuñ İsfendiyâr / Râvî İsmâ‘îl Beg ol nâm-
dâr…” bilgisini verir (Enverî, Düstûr-nâme, Paris Bibliothèque 

ayrıntılısını içeren Semerkandî’nin kayıp kroniğinden 
Enverî’nin manzum Düstûr-nâme’sine yansıyan 
dizelerde; kuruluş coğrafyasında ilk beyliğin Şah Melik 
Kaya Alp (Kayır Hân)’ın oğullarından Gök Alp’e verildiği, 
ancak zamanla diğer oğlu Gündüz’le birbirlerine 
düşman kesildikleri, her iki bey taraftarlarının 
birbirleriyle “bir ayda nizâ‘” ettikleri, nihâyetinde 
“Semm (zehir)-ile Gök Alp’i” öldürdükleri geniş bir 
biçimde hikâye edilmiştir8: Bu çekişmeleri ve amcası 
Gök Alp’in şehâdetini işiten “Er-Tuğrul ibn Gündüz Alp” 
kendi yurdundan kalkıp Söğüt’e gelir ve hattâ “Ol iş içün 
atasıyla” arasında bir savaş dahi meydana gelir. 
Amcasının ölümünü hazmedemeyen Er-Tuğrul, babası 
Gündüz’e haddini bildirdikten sonra, zehirle öldürülen 
kavmin eski beyi Gök Alp’in naaşını alır ve “Sögüd’e 
varup anı defn” eder.9 Rivâyetin devâmında 
belirtildiğine göre “Gündüz Alp üç yıl geçicek göç kılur”, 
onun da ölümü üzerine beylik “nevbet”i oğlu “Er-
Tuğrul”un olur.10 
Verdiği mühim ayrıntılara rağmen kronolojiden 
tamâmen yoksun olan Semerkandî’nin eserindeki bu 
olayların gerçekleştikleri tarihler, Osman Gâzî’nin 
çağdaşı iki kadîm kaynakta verilen ortak bilgilerin 
tenkidi ışığında çözümlenebilir. İlk şekli Osman Gâzî’nin 
ölümüne yakın bir zamanda kaleme alınan Târîh-i Mîr 
‘Osmân (Otmân) adlı eski kronikte, “Er-Tuğrul Alp”in 
Gündüz Alpî’den beyliği almaya gidiş hikâyesi 
aktarılırken, onun yol üzerinde Suluca-karaöyük 

Nationale, Ancien Fonds Turc, nr.: 250, vr. 101a; İzmir Millî 
Ktp., nr.: 22/401, vr. 122a). 
8 Enverî, a.g.e., Paris nsh., vr. 99a; İzmir Millî Ktp. nsh., vr. 119b. 
9 Enverî, a.g.e., Paris nsh., vr. 99a; İzmir Millî Ktp. nsh., vr. 119b. 
Karamânî Mehmed Paşa Tevârîhü’s-Selâtîni’l-‘Osmâniyye’sinde 
beylik işi sona erip dünyâdan göçen Gök Alp’in شرابخانھ فى دفن  
“Şarâb-hâne’de defnedildi”ğini söyler (Süleymaniye Ktp. 
Ayasofya, nr.: 3204, vr. 2a, st. 5). 937/1530 târihli 
Hüdâvendigâr Livâsı Tahrîr Defteri’nde “Sögüd kazâsı”na tâbi 
kadîm Şarâb-hâne köyüne ilişkin kayıt (BOA, TAD, nr.: 166, s. 
56-57) bu bilgileri te’yid eder. 
10 Enverî, a.g.e., Paris nsh., vr. 99a-99b; İzmir Millî Ktp. nsh., vr. 
119b. 

Gündüz Alp’in beylik tahtgâhı olan Kızılsaray köyünün 
genel görünümü. Söğüt/Bilecik. 

937/1530 tarihli Hüdâvendigâr Livâsı Tahrîr Defteri’nde 
“Sögüd kazâsı”na bağlı kadîm köylerden Gündüz Alp’in 

vefât ettiği Kızıl-sarây, Gök Alp’in defnedildiği Şarâb-hâne 
ve Osman Gâzî’nin doğduğu Gönücek/Göynücek köylerine 

ilişkin vakıf kayıtları. BOA, TAD, nr.: 166, s. 56-57. 

Er-Tuğrul Gâzî’nin babası Gündüz Alp’in eski “Kırka” 
(şimdiki Hırkatepe) köyünde yer alan türbesi, 

Beypazarı/Ankara. 
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tarafına uğrayıp Hacı Bektâş-ı Velî’yi ziyâret ettiği, 
Hazret’in ise Er-Tuğrul’a hitâben: “Büyük Er-Tûğrul! El-
yevm yidi yıldur Âl-i Salçuk’dan saltanat hükmi 
götürüldi.” dediği haber verilir ki11, bu ilginç niteleme 
yukarıdaki olaylar ve buna bağlı olarak Er-Tuğrul’un 
babası Gündüz’ün yanına doğru yola çıkmasının 13 
Muharrem 641/3 Temmuz 1243’te cereyân eden 
Kösedağ Savaşı’ndan yedi yıl sonra, 647 yılı 
sonları/1250 yılı baharının başlarında gerçekleşmiş 
olduğunu gösterir. Semerkandî’den Enverî’nin 
dizelerine yansıyan yukarıdaki bilgilere bakılırsa, 
Gündüz’ün ölümü ve onun yerine oğlu Er-Tuğrul’un 
beyliğe geçişi de bu târihten üç yıl sonra, tam olarak 
650/1252 yılı içinde gerçekleşmiştir12. 
İşte bu nâdir bilgiyi doğrulayacak şekilde, Osman Gâzî’nin 
çağdaşı sûfî-müellif ‘Âşık Paşa’nın (ö. 733/1333) 
724/1324 yılı civârında kaleme aldığı Târîh-i İbtidâ-i Âl-i 
‘Osmân adlı kısa kroniğin başında da Alp Er-Tuğrul’un 
babası “Gündüz Alp Beg”in Anadolu’ya gelmesiyle başlayıp, 
oğlunun Söğüt’te beylik almasıyla sonuçlanan süreç -
Semerkandî’de verilen bilgiye paralel şekilde-, Târîh-i 
‘Osmân’da işaret edilen 647/1250 yılından tam “üç yıl” 
sonrasına, yani 650/1252 yılına odaklandırılmıştır13. 
Birbirinden bağımsız üç çağdaş kaynaktan gelen bu 
rivâyetlerin içerdiği ortak kronolojik verilerin sentezi; 
Gündüz Alp’in 641/1243 Moğol İstilâsı’ndan tam yedi yıl 
sonra, kardeşi Gök Alp’in katlini müteâkip 647/1250 
baharı başlangıcında Söğüt’te beylik makamına 
getirildiğini, üç yıl beylik yaptıktan sonra 650/1252’de 
vefât edip yerine oğlu Er-Tuğrul’un geçirildiğini ortak 
tarihî bir kronoloji izleğinde te’yid etmektedir. 
Fâtih’in vezîri Karamânî Mehmed Paşa Tevârîhü’s-
Selâtîni’l-‘Osmâniyye adını taşıyan Arapça kroniğinde, 
Oğuz-nâme menşe’li eski bir kaynaktan Gündüz Alp’in 
gazâ ve ölüm süreçlerini kısaca özetleyip, onun Bilecik 
yakınlarında yer alan Kızıl-sarây köyünde vefât ettiğini 
haber vererek şöyle der: 

سراى قزل فى هللا داعى فاجاب ، معھم بالقتال فاشتغل الكفار جار وكان آلپ گوندز  
“Gündüz Alp kâfirlerin üzerine yürüdü ve onlarla 
karşılıklı savaşla meşgul oldu. Sonunda Kızıl-Sarây 
köyünde Allâh’ın dâvetine icâbet edip öldü.”14 
Onun 619-624/1222-1227 sürecinde oğlu Er-Tuğrul ve 
kardeşi Gök Alp’le birlikte Söğüt-Domaniç-Karacahisar 
havâlisinde yaptıkları ilk fetihleri ve Gök Alp’in ölümü 

                                                 
11 Târîh-i Mîr ‘Osmân, Hacı Bektâş-ı Velî Vilâyet-nâmesi içinde, 
Ankara Millî Ktp. Yzm. A-2864, vr. 126b-127a. 
12 Enverî, Düstûr-nâme, Paris nsh., vr. 99a-99b: 
“Gündüz Alp üç yıl geçicek göç kılur 
Kimdür yutmaz cihân hürmet kılur? 
…Ol ikisi kıldılar çün rıhleti 
Geldi Er-Tuğrûl Beg’üñ pes nevbeti.” 
13 ‘Âşık Paşa, Târîh-i İbtidâ’-i Âl-i ‘Osmân, İÜ Ktp. TY, nr.: 10641 
(İbnü’l-Emîn, nr.: 3202), vr. 1b-2a. “Gündüz Alp Beg” ismi ese-
rin tüm nüshalarında bozulmuş; aslına yakın daha farklı, tuhaf 
ve anlamsız şekillerde imlâ olunmuştur. 

sonrası Söğüt’te beylik makâmına geçişi ile ilgili 
yukarıdaki tüm rivâyetleri özetleyen, ilâveten 
defnedildiği yer hakkında da bilgi veren bu kaynak, 
onun Kayır Hân ahfâdının Bizans ucundaki beylik 
merkezi “Sögüd”e bağlı Kızıl-sarây köyünde vefât ettiği 
konusunda akla yatkın ve tarihî gerçekliğe uygun bir 
bilgi vermektedir. Nitekim Gündüz’ün vefât ettiği bu 
köyün varlığı Hüdâvendigâr Livâsı Tahrîr Defterleri’nden 
tespit edilebilmektedir.15 
Kayır Hânlı Oğuzlar’a üç yıl hanlık eden Gündüz Alp’in 
naaşı ölümünden sonra Ankara’ya nakledilmiş ve şimdi 
Beypazarı’na bağlı olan Kırka (Hırkatepe) köyüne 
defnedilmiştir.16 

Er-Tuğrul Gâzî’nin doğum, Anadolu’ya geliş ve uç 
emirliğine atanış târihleri 
Kayır Hân ailesinden genç bir alp/gâzî olarak 
Mâhân’dan Ahlat’a gelen “Tuğrul” ya da “Er-Tuğrul” 
Gâzî’nin yaşadığı bölgeler ve kısmen fetihleri ana 
hatlarıyla kroniklere yansımış olmakla birlikte, 
biyografisi ve târihî kimliği şimdiye kadar tam olarak 

14 Karamânî Mehmed Paşa, a.g.e., vr. 2a, st. 6-7. 
15 Gök Alp’in defnedildiği köye bitişik olan bu köyle ilgili 
kayıtlar için, bk. BOA, TAD, nr.: 166, s. 56-57. 
16 1289 tarihli Sâl-nâme’de “Beg-pazarı” kazâsı içinde yer alan 
kabirden şöyle söz edilmiştir: “Kasabaya üç sâ‘at mesâfede 
‘Kızıl-sarây’ karyesinde defîn-i hâk-i rahmet olan cedd-i pâk-i 
‘Osmâniyân’dan ‘Gündüz Alp’ merkadi; gayr-ı muntazam oldığı 
mervîdir.” (Sâl-nâme, Sene: 1289, def‘a: II, s. 80. Ayrıca, bk. Sâl-
nâme, Sene: 1290, def‘a: III, s. 106; Ankara Vilâyeti Sâl-nâme’-i 
Resmîsi -1325 Sene’-i Hicriyyesine Mahsûs-, XV. tab‘, Matba‘a’-i 
Vilâyet, Ankara, s. 147.) 

Kayır Hân’la ahfâdından Gündüz Alp ve Ertuğrul’u yüksek 
emâret makamlarına atayan Selçuklu Sultânı I. ‘Alâeddîn 
Keykubâd’ın bir minyatürü. Silsile-nâme, Stuttgart Linden 

Museum, Inv nr.: VI. A-1155, s. 2. 
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tespit edilebilmiş değildir. Onun doğum ve ölüm 
tarihleri ile beylik süresi hakkında, Bizans târihleri ve 
çağdaş kaynaklardan ikincil Osmanlı kroniklerine 
aktarılan bilgilerin dikkatli bir sentezi, bizlere bu 
konuda oldukça net ve belirgin sonuçlara ulaşabilmek 
imkânını vermektedir. 
Tuğrul/Er-Tuğrul Gâzî’nin bugün bizce malûm olmayan 
doğum tarihi, Neşrî Târîhi’nin mufassal bir nüshasına eski 
bir kronikten eklendiği anlaşılan nâdir bir kayıt ışığında 
ortaya konulabilir. Neşrî’nin Kitâb-ı Cihân-nümâ’sının 
erken Osmanlı kronikleriyle genişletilmiş nüshalarından 
birinde, Sultan Alâeddîn’in 616/1219’da cülûsu sonrası 
617/1220 Cengiz istilâsı üzerine babasıyla birlikte 
Mâhân’dan Anadolu’ya gelen Er-Tuğrul’un o an kaç yaşında 
olduğuna dâir sıradışı bir ayrıntı verilerek: “Er-Tuğrul’uñ 
babası Süleymân Şâh (doğrusu: “Gündüz Alp”) dahı bu 
esnâda Rûm’a gelmiş-idi, Er-Tuğrul yigirmi iki yaşında idi.” 
denilmiştir17. Bu açık ve net betimleme, o sıralarda 22 
yaşında olan Er-Tuğrul’un 617-22= 595 (M. 1199) yılında 
atalar yurdu Horasan’ın merkezi Mâhân’da dünyâya 
geldiğine işâret eder. 
595/1199’da doğmuş olan Alp Er-Tuğrul’un askerî 
faaliyetlerinin başlangıç târihine işâret eden yegâne ve 
en eski orijinal kayıt ise, Orhan devri râvîlerine inen 
Semerkandî Târîhi’nden Enverî’nin manzum Düstûr-
nâme’sine intikâl etmiş olan şu beyitten ibârettir: 
 

                                                 
17 Neşrî, Kitâb-ı Cihân-nümâ, Paris Bibliothèque Nationale, 
Supp. Turc. nr.: 1183, vr. 7b, st. 4-5. 
18 Enverî, a.g.e., Paris nsh., vr. 81b; İzmir Millî Ktp. nsh., vr. 
119b. 
19 Meselâ, bk. H. Yılmaz, “Ertuğrul Gâzî’nin Bithynia’daki 

“Yaş idi on dört ata oldı süvâr 
Kim göre anı sanur Sâm-ı süvâr...”18 
XIV. yüzyıl Türkmen ricâlinin sözlü anlatılarına dayanan 
bu tarihî tasvir; Gündüz Alp’in oğlu ve Osman Gâzî’nin 
babası olan Er-Tuğrul’un, 14 yaşında genç bir alp olarak 
istilâdan beş yıl kadar önce, 609/1212 yılından beri ata 
binip seferlere çıkmaya başladığını açıkça gösterir. 
Nitekim onun bundan sonra dedesi Kayır Hân, babası 
Gündüz Alp, amcası Gök Alp ve bâzı kardeşleriyle 
birlikte gerek Eyyûbîler’in, gerekse Selçuklu Sultânı 
Alâeddîn’in hâkimiyet alanı dâhilinde, Doğu ve Batı 
Anadolu uçlarında akın ve fetih faaliyetlerine giriştiğine 
daha önce farklı makalelerimizde işâret etmiştik19. Bu 
fetih ve zaferler sonrası Er-Tuğrul, 629/1231’de bizzat 

Seferleri ve Sivas’ta Moğollar’a Karşı Kazandığı ‘Boya-öyüğü 
Zaferi”, I-II, HAİD, Sy.: 201 (Haziran 2010), s. 43-45; Sy.: 202 
(Temmuz 2010), s. 43-45; H. Yılmaz, “Yeni Tarihî Bulgularda 
Osmanlı Ataları / 4: ‘Şah-Melik Kaya Alp’ ya da ‘Kayır Hân’ ” 
(II), a.g.d., Sy. 408, s. 44-53. 

650/1252 yazında Söğüt’e gelen Er-Tuğrul Gâzî’nin yaylak dönüşü yerleştiği Saraycık köyü, Bozüyük/Bilecik. 

Er-Tuğrul Gâzî’nin 617/1220’de Anadolu’ya ayak bastığı 
sırada “yirmi iki yaşında” olduğuna dâir Neşrî'nin Kitâb-ı 

Cihân-nümâ’sının mufassal nüshasında yer alan nâdir 
kayıt. Paris Bibliothèque Nationale, Supp. Turc. nr.: 1183, vr. 

7b, st. 4-5. 
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Alâeddîn Keykubâd’ın خآص “Hâss”ları arasına girecek20 ve 
daha sonraki süreçte -tâ ki 650/1252’de Söğüt’te ikâmet 
edeceği zamâna kadar- أمیر األمراء “Emîrü’l-ümerâ” sıfatı ile 

                                                 
20 Seyâhat-nâme’sinde kadîm kuruluş kaynaklarını yoğun bir 
şekilde kullandığı görülen Evliyâ Çelebi, çağdaş kaynaklarla 
aynı çizgide yürüyen ve klasik Osmanlı rivâyetlerinden daha 
ayrıntılı ve nitelikli oluşuyla dikkati çeken iki farklı kaydında: 
“Sultân ‘Alâ’d-dîn görür kim bu Er-Tuğrûl bir şecî‘ ü gâzî vü 
müdebbir, yarâr u nâm-dâr kimesnedür, hizmetinden ‘Has’ 
idüp…” açık ifâdesi (Seyâhat-nâme, VII, TSMK, Bağdat Köşkü, 
nr.: 308, vr. 130b, st. 18-19) ve “Selçûkiyân’dan Sultân ‘Alâ’d-
dîn’e Er-Tuğrul toğrılup gelüp, beg iken ‘Alâ’d-dîn 
ümerâlarından olup, etrâf [u] eknâfda niçe feth [u] fütûhât 
idüp…” nitelemesiyle (a.g.e., I, TSMK, Bağdat Köşkü, nr.: 304, 
vr. 23b, st. 1-2), Tuğrul ya da Er-Tuğrul’un Sultan Alâeddîn’in 
“Hâss”larından olup, Harzem’li Kayır-Hân kavmiyle birlikte 
Sultân’ın Doğu Anadolu-Şam seferine katılan خاص طغرل “Hâs 
Tuğrul”dan (krş. İbn Bibî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iyye fî’l-Umûri’l-

Orta Anadolu’da büyük vâliliklere getirilecektir.21 
Seyyid Lokman ‘Aşûrî muhtasar Oğuz-nâme’sinde II. 
‘İzzeddîn Keykâvus’un kardeşleriyle giriştiği saltanat 
mücâdelelerini anlattığı kısımda, bu çekişmelerden sonra 
Anadolu Selçukluları’nda müşterek saltanat dönemine 
geçildiğini belirterek, Er-Tuğrul Gâzî’nin Batı Anadolu’ya 
gelişinin de işte tam bu târihte, II. Alâeddîn Keykubâd 
zamânında gerçekleştiğine işâret ederek şöyle demiştir: 
“Saltanatda karındaşları küllî nizâ‘ itdükden soñra bi’l-
ittifâk erşed-i ihvânî Sultân ‘Alâ’ü’d-dîn Keykubâd 
pâdişâh oldı ki, bunuñ zamânında Hülâgu Îrân’a ‘azm 
idüp, Âl-i ‘Osmân’uñ ecdâdından Er-Tuğrul Gâzî Rûm’a 
gelüp ri‘âyet bulmışdur.”22 
Osmanlı atalarının Selçuklular’la tüm mâcerâsını Alp Er-
Tuğrul, babası Gündüz Alp, dedesi “Kaya Alp”/“Kayır 
Hân” ve kavmine kucak açan Sultân I. Alâeddîn’in zamânı 
ile sınırlı zaneden Osmanlı müverrihleri, Selçuklu 
târihindeki üç Sultan Alâeddîn’i çoğu kez tek bir 
“‘Alâeddîn” sandıkları gibi; Er-Tuğrul’un I. Alâeddîn 
döneminde 619/1222’de Batı Anadolu seferi için ilk kez 
bu uçlara gelişini de onun yirmi sekiz yıl sonra II. 
Alâeddîn’den beylik aldığı aşama ile adların ve olayların 
benzerliği nedeniyle birbirine karıştırmaktan 
kurtulamamışlardır. Seyyid Lokman’ın bu nâdir kayıtları, 
kroniklerde bir muammâya dönüşen bu kronolojik 
düğümü sağlam ve esaslı bir biçimde çözmekte; yukarıda 
üç çağdaş kaynağın tenkidi sonucu ulaşabildiğimiz 
Gündüz Alp’in 647-650/1250-1252 aralığında üç yıl 
süreyle Söğüt’te beylik yaptığı ve oğlu Ertuğrul’un 
650/1252 yılında uç emirliğini II. Alâeddîn’in beratıyla 
üzerine aldığı yönündeki tespitlerimizi tarihî açıdan tam 
anlamıyla te’yid etmektedir. 
Öte yandan müelifin “Bunuñ (Sultân II. ‘Alâ’e’d-dîn’in) 
zamânında Hülâgu”nun “Îrân’a ‘azm” etmiş 
bulunduğuna ve Er-Tuğrul Gâzî’nin de aynı tarihlerde 
“Rûm’a gelüp ri‘âyet bulmış” olduğuna yaptığı 
gönderme; Osmanlı kaynaklarında yukarıdakine benzer 
bir karışıklık sonucu Er-Tuğrul’un Anadolu’ya 
617/1220 Cengiz istilâsı sırasında mı, yoksa torunu 
Hulâgu’nun 656/1258’deki ikinci hücûmu zamânında 

‘Alâ’iyye, Süleymaniye Ktp. Ayasofya, nr.: 2985, vr. 223a, st. 13-
15) başka biri olmadığını ortaya koyar. 
21 İlk kez değerli arkadaşım Vedat Turgut tarafından ortaya 
konulan bu tezi doğrulayacak çağdaş tarihî kanıtlar ve konu ile 
ilgili ortaya çıkan daha pek çok yeni ve ilginç bulgular, Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nde neşrettiğimiz “Yeni Tarihî 
Bulgularda Osmanlı Ataları” yazı dizimizin yayınlanacak olan 
“Kuruluşa Zemin Hazırlayan Ata: ‘Emîr Seyfeddîn Tuğrul Şâh’ 
ya da ‘Er-Tuğrul Gâzî’” başlıklı bölümünde geniş bir biçimde 
yer alacaktır. 
22 Seyyid Lokmân ‘Aşûrî, Selçuk-nâme/Oğuz-nâme, Vienna 
Biblioteca Nationala, H.O. 17C’de kayıtlı yegâne nüsha 
neşrinden: bk. J. J. W. Lagus, Seid Locmani ex Libro Turcico pui 
Oghusname inscrititur excerpta primus edidat latine versit 
explicativ, Helsiogforsiae 1854, s. 111-112. 

Paris’te kayıtlı Oruç kaynak grubuna giren bir kronikte yer 
alan, Osman Gâzî’nin Söğüt’te doğduğuna ve II. Alâeddîn 
Keykubâd öldüğünde bir yaşında olduğuna işâret eden 
bilgi. Tevârîh-i Âl-i ‘Osmân, Paris Bibliothèque Nationale, 

Supp. Turc, nr.: 1047, vr. 5b, st. 2-3. 

684/1285’te beyliği oğlu Osman’a devreden ve dört yıl 
sonra Söğüt’te vefât eden Er-Tuğrul Gâzî son yıllarında. 

Silsile-nâme, Vqrşova Bibliothek Narodowa, BOZ,  
nr.: 183, fol. 28a. 
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mı geldiği problemini de nitelikli ve güvenilir ilmî bir 
yöntemle çözümlemektedir. Bu çağdaş verilere göre İlk 
Osmanlılar’ın, ataları Kayır Hân öncülüğünde 
Anadolu’ya ilk kez ayak basmaları Cengiz Hân’ın 
617/1220 istilâsı zamânında, Er-Tuğrul’un bu târihten 
beş yıl sonra alınan Söğüt-Domaniç uç beyliğini 
babasından devralıp Batı Anadolu’ya yerleşmesi ise 
Hulâgu’nun ikinci istilâ girişimi sıralarında 
gerçekleşmiş; erken Osmanlı müverrihleri bu iki farklı 
rivâyetle okuyucularına aslında çelişkili ve uydurma 
hikâyeler değil, -karmaşık ve belirsiz bir şekilde de olsa- 
göç ve yerleşimin bu iki farklı aşamasını anlatmak 

                                                 
23 Er-Tuğrul’un efsânevî babası “Süleyman Şâh”la Anadolu’ya 
geliş hikâyesini Silsile-nâmelerdeki klasik bilgiler eşliğinde, 
fakat onlardan daha mufassal ve kronolojik ayrıntılar eşliğinde 
sunan bu metnin, ilk padişahlar hakkında birer derkenar 
formatında kısa biyografi öbekleriyle devâm edip Yıldırım 
Bâyezîd devrinde birdenbire kesiliyor olmasının yanı sıra, bu 
döneme ait çok önemli bir atfı da içerdiğini değerli arkadaşım 
Hicran Camcı ile ortak bir çalışmamız sırasında fark etmiş ve 
eserin yazımının Yıldırım asrından öteye geçemeyeceğini ona 
ayrıntılı olarak izah etmiştim. Kezâ bundan sonra metin, 
Yıldırım Bâyezîd’i II. Bâyezîd’le aynı kişi zanneden 
Bayburtlu’nun, onun Cem Sultan’la karşılıklı olarak yazdıkları 
hicivlere ve saltanat mücâdelelerine dair yaptığı eğreti bir 
eklentiden sonra, aradaki yedi pâdişahı atlayarak zamânın 
pâdişâhı III. Murad’a tahsis ettiği ayrıntılı bir biyografi metni 
ile sona erer. Bu metnin Yıldırım Bâyezîd’den sonraki 

istemişlerdir. Dolayısıyla kroniklerdeki her iki rivâyetin 
de arka plânda tarihî bir gerçeği temsil ettiği ve bunların 
ikisinin de belirtilen olaylarla zaman ve kronoloji 
açısından tam olarak eşleştiği, çağdaş kaynakların 
tenkidi sonucu ulaştığımız bu bilimsel sentez ışığında 
tespit edilebilir. 
Emîr Tuğrul-Şâh’ın Söğüt’e geliş zamânını daha ayrıntılı 
bir şekilde tespit etmemizi sağlayacak yegâne tarihî 
kayıt ise, Yıldırım Bâyezîd döneminde bilinen en eski 
Osmanlı Silsile-nâme’sini yazdığını tespit ettiğimiz 
Türkmen babalarından Şeyh Sinân-oğlu Baba Ahmed’e23 
dayanır. Bu kadîm Silsile-nâme’nin Osmanlılar’la ilgili 

sultanları içermemesi, Atsız’ın belirttiği veçhile müellifinin 
Orhan Gâzî dönemi âlim ve vezirlerinden Şeyh Sinân (Sinân 
Paşa)’nın oğlu olma ihtimâlini kuvvetlendirdiği gibi (krş. 
Osman, Tevârîh-i Cedîd-i Mir’ât-ı Cihân, nşr.: [H. N.] Atsız, 
İstanbul 1961, Önsöz, s. 10; H. Camcı, Osmanlı Klasik Çağında 
Atalar Tarihine Dönüş: Yahyazâde İbrahim’in Hilye-i Hâkânî’si, 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 2021, Giriş, s. 16-17); o Sultan I. Murad’ın 
biyografisini özetlerken: “Tuna yalısını, Ungurûs vilâyetini tâ 
bu deme gelince Mihâl-oğlı ile Yahsî Beg feth eylemişdür.” 
diyerek, kendisinin bu dönem ricâlinden biri olduğunu; Silsile-
nâme’yi de henüz Rumeli’de onların akınları devâm ederken 
yazdığını daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir 
(Bayburtlu Za‘îm ‘Osmân, Tevârîh-i Cedîd-i Mir’ât-ı Cihân, 
Süleymâniye Ktp. Fotokopi Arş. nr.: 88, s. 17 (251), st. 16-17; 
Atsız nşr., s. 42-43). 

Osman Gâzî’nin doğduğu Söğüt yakınlarındaki ‘Gönücek’ ya da ‘Göynücek’ köyü. Bozüyük/Bilecik. 
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kısmını Bahrü’l-Ensâb adlı jenealojiler mecmuâsının 
içinde gören Bayburtlu Za‘îm Osmân’ın, Tevârîh-i Cedîd-i 
Mir’ât-ı Cihân adlı eserine değiştirmeden aktardığı bu 
kuruluş kaynağındaki nâdir kayda göre; Er-Tuğrul 
Sultan II. Alâeddîn’den Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i yaylak 
olarak aldığı an “yaylak zamânı” olduğu için, Söğüt’e 
gelince önce Kütahya ile Bursa arasındaki Domaniç 
dağına çıkıp otağını oraya kurmuştu: 
“Sultân ‘Alâ’e’d-dîn hazretlerine bulışup, ‘ubûdiyyet 
gösterüp, Er-Tuğrıl kendüye tâbi‘ olup iltimâsın 
bildürdiler, tamâm hazz eyledi. Kara-hisâr’a tâbi‘ 
Bilecük’de Sögütcük’i kışlak, Tomalıc tağın yaylak virdi. 
Gelüp haber getürdiler; pes Er-Tuğrıl tevâbi‘i ile kalkup, 
yaylak zamânı idi, Tomalıc tağına çıkdı, yir yir kondılar; 
çatırlar, otaklar, tevâbi‘i taraf taraf kondı.”24 
Er-Tuğrul’un yaylak zamânı gelip Domaniç’e çıktığını 
gösteren ilginç ayrıntı, Söğüt’e gelişinin tam olarak 650 
yılı Rebî‘ü’l-âhir / 1252 yılı Haziran ayı başlarına 
rastladığını güvenilir bir biçimde tespit etmemizi sağlar. 
Onun peşinen 650 Recep / 1252 Eylül ayı ortalarına 
yerleşmesi gereken yayla dönüşü Söğüt’te ilk yerleştiği 
nokta ise, bu konuda bize nâdir ayrıntı verebilmiş bir 
başka müverrih olan İdris-i Bitlisî’nin kaydına göre: در 

محلّى نام سرایجق سگوتلُو والیت  “Sögütlü vilâyetinde ‘Sarâycuk’ 
nâm bir mahall”di.25 Şimdi Bilecik’in Bozüyük ilçesine 
bağlı olan ve hâlâ aynı adı taşıyan bu köy, Er-Tuğrul’un 
beylik makâmının bulunduğu nokta olduğu için سرایجق 
“Sarâycuk” adıyla anılmış olmalıdır25F

26. Bu durumda o, 
Domaniç Dağı’ndan inince kışlağı olan Söğüt 
                                                 
24 Bayburtlu Za‘îm Osman, a.g.e., s. 13 (247), st. 5-9; Atsız nşr., 
s. 34-35. 
25 İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt, I. Ketîbe, Süleymaniye Ktp. Hâlet 
Efendi eki, nr.: 191/1, vr. 27a, st. 23; Abdülbâkî Sa‘dî Efendi, 
Heşt Behişt Tercemesi, I. Ketîbe, Süleymaniye Ktp. Hamîdiye, 
nr.: 928, vr. 16b. Bu nâdir bilgi, kroniğinde İdris’le aynı kaynağı 
kullanan Behiştî tarafından da karmaşık bir şekilde tekrar 

yakınlarındaki bu köye 1252 yılı Eylül ayında ayak 
basmış ve doğal olarak beylik vazifesi de tam olarak bu 
târihte başlamıştır. 

Kurucu hükümdar Osman Gâzî’nin doğum, beyliğe 
geçiş ve Er-Tuğrul’un vefât zamanlarının tespiti 
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gâzî’nin Söğüt’te 
doğduğu az-çok bilinmekle birlikte, tam olarak hangi 
târihte dünyâya geldiği tespit edilememiştir. Bu konuda 
az sayıda kronikte birbirinden bağımsız birkaç farklı 
târihe yer verilmişse de, bunların doğruluğunu kontrol 
etmek veya alternatif başka bir bilgiyle güvenilirliğini 
te’yid etmek şimdiye kadar mümkün olmamıştır.  
Osman’ın doğum târihine ışık tutabilecek en eski târihî 
kayıt, Târîh-i ‘Osmân (Otmân)’a eşdeğer eski bir 
monografiden gelme mühim bir metin parçasına 
dayanır. Bu kaynaktan alınarak Oruç Beg’e paralel 
Anonim kaynaklara geçen kayıtlardan birinde Osman 
Gâzî’nin, Er-Tuğrul’un Söğüt’te babası Gündüz’ün yerine 
geçtiği 650/1252 yılı yazını tâkiben, II. Alâeddîn 
Keykubâd’ın ölümünden bir yıl önce doğduğuna işaret 

edilir. Krş. Behiştî, Vâridât-ı Sübhânî ve Fütûhât-ı ‘Osmânî, es-
Sifrü’l-Evvel, İstanbul Arş. Enstitüsü Ktp. Şevket Rado Yzm., nr.: 
293, vr. 29b-30a. 
26 Ondan önce üç yıl süreyle beyliği elinde tutmuş olan Gündüz 
Alp, büyük olasılıkla vazifesini vefât ettiği yer olan Bizans 
döneminden kalma antik Kızıl-saray bölgesinden 
yürütmekteydi. 

Eski bir takvimden derlenmiş bir Cülûs listesinin üzerinde 
Osman Gâzî’nin “Gönücak (Göynücek) karyesi”nde 

doğduğunu gösteren kayıt. Süleymâniye Ktp. Râgıp Paşa, 
nr.: 981, vr. A2. 

684/1285’te Söğüt’te babasının beylik tahtına oturan ve 
Rebî‘ü’l-âhir 869/Nisan 1290’da büyük Uç Emirliği’ne 

atanan Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gâzî. Hüseyin 
Gilânî, Silsile-nâme, VGMA, nr.: 1872, vr. 18a. 
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edilerek: “‘Osmân Gâzî bunda, Sögütcük’te toğdı’ dirler. 
Ba‘zılar dirler: ‘Sultân ‘Alâ’e’d-dîn vefât itdükde ‘Osmân 
Gâzî bir yaşında idi’ dirler.” bilgisine yer verilmiştir.27 
Çağdaş Selçuklu kaynaklarına göre Sultan II. ‘Alâeddîn 
652/1254-55 yılı sonlarında, ağabeyi ‘İzzeddîn 
Keykâvus tarafından Mengü Hân’a elçi olarak 
gönderildiği sırada, Sivas üzerinden Erzurum Pasinler 
Ovası’na geçtiği bir gece otağında ölü olarak bulunmuş 
ve annesi Gürcü Hâtûn’un yanına defnolunmuştu.28 
Osmanlı kronikleri arasında tek oluşuyla dikkati çeken 
bu kayda göre Osman Gâzî, Er-Tuğrul’un Söğüt’e 
yerleşmesinden bir yılı aşkın bir süre sonra 652/1254 
yılı başlarında doğmuş ve bir yaşına yaklaştığında 
Alâeddîn’in ölüm vak‘ası vukû bulmuştur.  
Bu noktada onun ölüm tarihi hakkında Osmanlı 
kroniklerinde verilen 650-659/1252-1260 yılları 
arasındaki târihlerden bağımsız bir şekilde, İbn Kemâl de 
Târîh’inin I. Defter’inde müstakil bir kaynak olarak 
Osman’ın, babası Er-Tuğrul Gâzî “Sögüt ilinde turdukdan-
soñra, hayme’-i ikâmeti ol nâhiyyede kurdukdan-soñra 
hicretüñ altı yüz elli ikisinde” doğduğunu belirtir ki29 bu 
hem onun doğumunu babasının Söğüt’e yerleştiği târihin 
hemen devâmına yerleştirmesi, hem de bizim burada 
başka kaynaklar ışığında tespit ettiğimiz 652/1254 yılını 
direkt vermesi yönüyle, yukarıdaki diğer rivâyetlerle aynı 
ortak noktada birleşen yegâne doğru târih olma özelliği 
taşımaktadır. 
Söğüt’te doğmuş olan Osmân’ın buraya bağlı hangi 
yerleşim noktasında dünyaya geldiğine ışık tutacak 

                                                 
27 Anonim Tevârîh-i Âl-i ‘Osmân, Paris Bibliothèque Nationale, 
Supp. Turc, nr.: 1047, vr. 5b, st. 2-3. 
28 Niğdeli Kadı Ahmed, el-Veledü’ş-Şefîk, Süleymâniye Ktp. 
Fatih, nr.: 4518, s. 298. 
29 İbn Kemâl, Tevârîh-i Âl-i ‘Osmân, haz.: Şerafettin Turan, II. 
baskı, TTK Yayınları, Ankara 1991, s. 60. 
30 Süleymâniye Ktp. Râgıb Paşa, nr.: 981, vr. A2. 
31 “Karye’-i Göynücek: Hâne 3, çift 1, hâsıl 574.” (BOA, TAD, nr.: 
166, s. 56); “Çiftlük der-Karye’-i Gönücek: Hâsıl 150.” (s. 58). 
Ertuğrul’un beylik merkezi Sarâycuk da dâhil, farklı 
kaynaklarda adları geçen bütün köylerin Söğüt’ün aynı 
muhitinde yer alması, kuruluş öncesi ataların tüm siyâsî 
faaliyet alanının bu bölgeden ibâret olduğunu gösterir. 
32 Âşık Paşa-zâde, Tevârîh-i Âl-i ‘Osmân’dan ‘Âşık Paşa-zâde 

yegâne kayıt ise Tarihî Takvimler’den derlenmiş bir 
Cülûs listesinin başında yer alır. Bu listede Osman 
Gâzî’nin cülûs yılı 699/1300 olarak verildikten sonra, 
metnin üzerine yine aynı hatla: كونجق قریۀ در شریفھ والدت  
“Vilâdet-i şerîfe der-Karye’-i Gönücak” kaydı 
eklenmiştir.30 937/1530 târihli Muhâsebe’-i Vilâyet-i 
Anadolu Defteri’nde Sögüd kazâsı sınırları içinde 
gerçekten de Gök Alp’in defnedildiği Şarab-hâne ve 
Gündüz’ün beylik tahtgâhı Kızıl-Saray’a komşu گونجك قریۀ  
“Karye’i Gönücek” ya da گوینوجك “Göynücek” adında bir 
köye rastlanır. 30F

31 Şimdi Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı 
olan ve hâlâ “Göynücek” adını taşıyan bu köyün varlığı, 
eski bir takvimden aktarılan yukarıdaki bilginin 
sağlamlığını ve güvenilirliğini açıkça ortaya 
koymaktadır. 
Âşık Paşa-zâde’nin İshak Fakih’e dayanan rivâyetinde, 
Osman’ın 684/1285-86’da henüz babası sağ iken 
Söğüt’te beylik makâmına geçtiği açıkça ifâde 
edilmiştir.32 Şükrullah’ın ve onu tâkiben Neşrî’nin 
kullandığı ortak bir rivâyette ise yıl belirtilmeksizin, 
Osman Gâzî Germiyan ve bölge tekfurları ile mücâdeleye 
devam ettiği sırada babası Er-Tuğrul’un ansızın شد فوت 

سالھ وسھ نود  “toksan üç yaşında vefât eyledi”ğine işaret 
edilmiştir. 32F

33 Er-Tuğrul’un doğum târihi 595/1199 
olduğuna göre, 93 yaşında vefât edip Söğüt’teki 
türbesine defnedildiği yıl kuşkusuz 688/1289 târihidir. 
Daha önce başka bir çalışmamızda gösterdiğimiz üzere; 
Osman Gâzî’nin Karacahisar fethi sonrası “Emîr-i kebîr” 
sıfatıyla büyük Uç beyliğine yükselişi de bu târihten kısa 
bir süre sonra, Rebî‘u’l-âhir 689/1290 yılı Nisan ayı 
içerisinde gerçekleşecektir. 33F

34 
Gündüz Alp ve Er-Tuğrul Gâzî’nin Kayır-Hân ailesinin 
beylik merkezi Söğüt’te, kavmî bir statüyle Batı Anadolu 
Türkmenleri’ne umumî liderlik yaptıkları sürecin, 
Osman’ın istiklâlini ilânı sonrası resmî siyâsî bir nitelik 
kazandığı bir Bizans takvimine şu ifâdelerle yansımıştır: 
“ἤρξατο ἡ τυραννὶς Ἰσμαηλιτῶν ἀπὸ τοῦ Ὀσουμαντζίϰη 
ἐν τῇ Ἀνατολῇ” 
“Ismaêlitai/İsmailîler (Türkler)’in Tiranlığı, 
Osoumantzikês (Osmancık)’tan sonra doğuda hükümrân 
oldu.”35 

Târîhi, ‘Âlî Beg neşri, Matba‘a’-i ‘Âmire, İstanbul 1332, s. 4-7. 
33 Şükrullâh, Behcetü’t-Tevârîh, Nûruosmâniye Ktp. nr.: 3059, 
vr. 159a, st. 19; Mustafa Fârisî, Terceme’-i Behcetü’t-Tevârîh, 
Süleymâniye Ktp. Hafîd Efendi, nr.: 222, vr. 235b, st. 8; Ayrıca 
bk. Mehmed Neşrî, Ğıhānnümā: Die Altosmanische Chronik des 
Mevlānā Meḥemmed Neschrī, Band I, T. Menzel, nşr. F. 
Taeschner, Leipzig, 1951, p. 25. 
34 Bu konuda çağdaş Selçuklu takvim ve kroniklerine dayanan 
ayrıntılı tespitler için, bk. Hakan Yılmaz, “Çağdaş Kaynak ve 
Belgeler Işığında Sakarya’nın Fethi ve Fethin Bilinmeyen 
Târihi”, Geçmişten Günümüze Sakarya (Tarih-Kültür-Toplum), 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları & OSAMER, 
Sakarya 2018, s. 84-85. 
35 P. Schreiner, Chronica Byzantina Breviora, Kronik LXII-I/2, 

Emîr Er-Tuğrul Gâzî’nin 688/1289’da Söğüt’te ölümünü 
müteâkip defnedildiği türbesi. 



78 Bursa Günlüğü

“Tiranlık”; Aynı etnik kökene bağlı benzer unsurları 
örgütleyip bir araya getirerek, gayr-ı resmî şekilde 
onların önderliğini yapmak ve üzerlerinde bir otorite 
kurmak demektir. Bu Bizans takvim kaydı, 
Chalkokondylas’ın ayrıntılı bir şekilde aktardığı Osmanlı 
ataları Duzalpes/Gündüz Alp ile Er-Tuğrul’un kavmî 
liderlik süreçlerine işaret eden en önemli tarihî kayıttır. 
Osmanlılar’ın atalarının kuruluştan önce, Selçuklu-
İlhanlı hâkimiyeti döneminde Batı Anadolu’daki diğer 
beyliklerin liderliğini üstlenmeleri ve onların tek 
merkeze bağlı olarak topluca hareket etmeleri bu 

otoriter yapı sâyesinde mümkün olmuştu.  
647/1250 yılından 699/1300 yılına kadar tam elli yıl 
boyunca süregelen bu kavmî hiyerarşi, Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin yıkımın eşiğine gelmesi üzerine Kayır Hân-
oğulları’ndan ‘Osmân’ın öncülüğünde resmî siyasî bir 
otoriteye dönüşecek; bundan sonra o, Kayır Hân’ın eski 
emirlerinin vârisleri olan diğer Türkmen beylerine 
bağımsız bir “Sultan” olarak uçlarda gazâ önderliği 
edecektir. 
 

 
 
                                                 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1975, p. 
461; Şahin Kılıç, Bizans Kısa Kronikleri (Chronica Byzantina 

Breviora): Osmanlı Tarihinin Bizanslı Tanıkları, İthaki 
Yayınları, İstanbul 2013, s. 192. 

Er-Tuğrul Gâzî’nin türbesinin içinde yer alan sandukası. Söğüt/Bilecik. 
 



Ana hatlarıyla Gündüz Alp ve 
Er-Tuğrul Gâzî dönemleri kronolojisi

(616-688 / 1219-1289)

Gündüz Alp Dönemi:

Sultan I. Alâeddîn’in Cülûsu       616-1219
Cengiz Han İstilâsı        617/1220
Batı Anadolu Ucunda Bizans Akınlarının Başlangıcı    619/1222
Bizans Uç Akınlarının Gök Alp’e Tevdî Edilişi     622/1225
Kayır Hân Ailesinin Uç Akınlarının Nihâyete Erişi    624/1227
Kösedağ Savaşı ve Anadolu’da Moğol İstilâsının Başlaması   Muharrem 641/Temmuz 1243
Gök Alp’in Ölümü ve Gündüz Alp’in Beyliğinin Başlangıcı   647 Sonu/1250 Baharı
Gündüz Alp’in Kızıl-Saray’da Ölümü ve 
Er-Tuğrul’un Söğüt Ucuna Gelmesi     650/1252

Er-Tuğrul Gâzî Dönemi:

Er-Tuğrul’un Doğum Târihi       595/1199
Genç Er-Tuğrul’un Ata Binip Seferlere Çıkmaya Başlaması   609/1212
Er-Tuğrul Alp’in Sultan Alâeddîn’in “Hâs”ları Arasına Girişi   629/1231
Er-Tuğrul’un Söğüt’e Ayak Basıp Domaniç Yaylası’na Çıkışı  Rebî‘u’l-âhir 650/Haziran 1252
Er-Tuğrul’un Söğüt’e Bağlı Beylik Merkezi 
Saraycık Köyüne Dönüşü      Recep 650/Eylül 1252
Osman’ın Söğüt’e Bağlı Göynücek Köyü’nde Dünyâya Gelmesi  652/1254 başları
Sultan II. Alâeddîn’in Ânî Ölümü      652/1254-55
Hülâgu İstilâsı         656/1258
Er-Tuğrul’un Sağlığında Osman’ın Bey Seçilmesi    684/1285-86
Er-Tuğrul Gâzî’nin Ölümü       688/1289

Er-Tuğrul’un Vefâtından İstiklâle Kadarki Ara Dönem:

Osman Beg’in Germiyan-Bizans Savaşları Sonrası
Büyük Uç Emirliğine Yükseltilişi      Rebî‘u’l-âhir 689/Nisan 1290
Osman Gâzî’nin İstiklâli; Uç Beyliğinden Sultanlığa Geçişi   699/1300
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Nilüfer ilçesinin şirin mahal-
lelerinden birisi olan Bü-
yükbalıklı, Bursa-İzmir Ka-
rayolu’nun 7 km kuzeyinde 

yer almaktadır (Resim 1). Mahallenin 
ismi önceleri Balukli - Balukla, Mpa-
likli (Mpalouklη), Balıklıkebir iken 
günümüzde Büyükbalıklı olmuştur. 
120 haneye sahip mahallenin başlıca 
geçim kaynağı zeytin ve siyah incirdir.
Mahalle meydanını kiremit kırma 
çatısı ile tek minareli betonarme bir 
camii taçlandırmaktadır (Resim 2). 
Büyükbalıklı Camii olarak da bilinen 
camii 1966 yılında yenilenmiş ve 
bunun sonucunda günümüze yapı-
nın hiçbir özgün tarafı kalmamıştır. 
Bununla birlikte cami avlusunda ko-
runan bazı elemanlar, alanda yer alan 
orijinal yapı hakkında bazı ipuçları 
vermektedir. 
İpuçlarından ilki camii avlusunu süs-
leyen lahit teknesidir (Resim 3). Avlu 
duvarında, iki sütun gövdesi arasına 
gelecek şekilde yerleştirilen lahit 
teknesinin alt profilinde yan yana üç 

tane delik bulunmaktadır. Bu delikler 
teknenin ikinci kullanımda çeşme ya-
lağı olduğuna işaret etmektedir. Dev-
şirme olarak duvarda yer alan lahdin 
üzerinde bulunan girlandlar, işlenme-
den kaba hâlde bırakılmıştır (Resim 
4). Bu durum lahidin orijinalde ta-
mamlanamadan kullanılmış olduğuna 
işaret etmektedir. Ön cepheye bakan 
yüzeyin her iki yanında, kulpa benzer 
profillerin yer aldığı tabula ansata 
(yazıt plakası veya kitabelik) üzerin-
de 8 satır Yunanca yazıt bulunmakta-
dır (Resim 5). En son Filippo Battisto-
ni tarafından yapılan tercümeye göre; 
“Theagenes’in torunu ve Apollonius 
oğlu Menophanes, henüz hayatta iken, 
kendisi ve karısı Tata için, varislerin 
kullanımına açık olmayan, bu mezarı 
yaptırdı.” ibaresi yer almaktadır. Di-
ğer bir ifade ile lahidin üzerinde yer 
alan saç levhadaki tercümede bazı 
hatalar vardır. B. Deliyannis’in aktar-
dığında göre, orijinali MS 3. yüzyıla 
tarihlenen lahit teknesi Apollonia’dan 
(Gölyazı) getirilmiştir. Diğer bir ifade 

ile lahit orijinalde Apollonia Antik 
Kenti’nin nekropolündedir. 
Yunanca yazıtın her iki yanında 
yer alan kartuşlarda ise eski Türk-
çe ile “Mâşâallah” ve “Bârekâllah”, 
“Sene 1274 (1858)” ve “Tamiri 1312 
(1895)” yazısı bulunmaktadır. Bu 
ibare lahit teknesinin neden Apol-
lonia’dan buraya taşındığını göster-
mektedir. Muhtemelen 1858 yılında 
yaptırılan çeşmede yalak olarak 
kullanılmak için getirilmiştir. Benze-
ri örnekleri çevre mahallelerde gör-
mek mümkündür. Yine lahit teknesi 
üzerinde yer alan 1895 yılı tamir 
yazısı çeşmenin bu tarihte esaslı bir 
onarımdan geçtiğine işaret etmekte-
dir. Avluda yer alan su kaynağı yalak 
olarak kullanılan lahit teknesinin 
orijinal yerinden fazla uzakta olma-
dığını göstermektedir. Ancak 1966 
yılındaki camii inşası sonrasında ne 
çeşme ne de çeşme ile ilintili bir yapı 
günümüze ulaşmamıştır. 
Mevcut caminin öncesine işaret 
eden bir diğer kalıntı yine camii 

Balıklıpınar Ayazması / Büyükbalıklı

Prof. Dr. Mustafa Şahin / Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi
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avlusunda bulunan şadırvandır (Re-
sim 6). Betonarme şadırvan demir 
konstrüksiyonlu kubbeli bir çatı ile 
sonlanmaktadır. Betonarme şadırvan 
1966 yapı faaliyetinden burasının 
da nasibini aldığını göstermektedir 
(Resim 7). Şadırvanın dışında ab-
dest almak için musluklar ve tabure 
yer alırken, iç bölümü yaklaşık kare 
şeklinde derin bir havuz olarak 
düzenlenmiştir. Şadırvan havuzunu 
besleyen kaynak günümüzde hem 
abdest almak hem de tankerlere su 
doldurmak için kullanılmaktadır. 
Yazımızın konusunu aslında bu 
şadırvan havuzu oluşturmaktadır. 
Çünkü şadırvanın çerçevelediği 
havuzun içerisinde alışagelmişin 
dışında koyu renkli sazan türü canlı 
balıklar bulunmaktadır (Resim 8). 
Havuzda sazanların yanı sıra sonra-
dan atıldığı söylenen süs balıkları da 
bulunmaktadır. Mahalle ismini işte 
bu balıklardan almaktadır. Mahalle 
sakinleri balıkların kutsal olduğuna 
inanmakta ve her ne olursa olsun öl-
dürmemektedir. Hatta su almak için 
kuyuya atılan kovaya balık geldiğinde 
bile hemen geri salınmaktadır. Zira 
balıklara zarar vermenin bela aça-
cağına inanılmaktadır. Su kaynağına 
biçilen bu kutsallık şadırvan baş üstü 
tabelasına da yansımıştır: “Su diyor 
ki, evvel akardım yabana, sonra çıktım 
meydana, Cennet mekân olsun, ben-
den abdest alıp namaz kılana” (Resim 
9). Kaynak suyunun önemsenmesi ve 
içinde bulunan balıkların, Şanlıurfa 
Hz. İbrahim Mekânı’nda olduğu gibi 
kutsanarak yaşatılmaya çalışılması, 
kaynağın bir zamanlar ayazma olarak 
kabul görmesi olabilir mi? Y. Ötü-
ken, Büyükbalıklı’dan bahsederken 
sadece bir ayazma kaldığının altını 
özellikle çizmektedir. Muhtemelen 
Ötüken’in bahsettiği ayazma, mahalle 
sakinlerinin Balıklıpınar olarak isim-
lendirdiği bu su kaynağı olmalıdır. 
Zira ayazmalar sadece Ortodokslar 
açısından değil, Müslüman halk tara-
fından da rağbet görmüş, şifâ amacı 
ile sıklıkla ziyaret edilen mekânlar 
arasında yer almıştır. 
Bilindiği gibi, su hayat ve şifâ kaynağı 
olarak kabul edilmekte, suyun saflığı 
ve sürekliliği ölümsüzlüğü çağrıştır-
maktadır. Bu nedenle Pagan dönem-
lerinden başlayarak su kaynakları 
kutsal kabul edilmiş ve özel koruma-
ya alınmışlardır. Hititler su kaynakla-
rını anıtlar ile koruma altına almaya 

çalışırken, daha sonra bu görev su 
tanrılarına veya perilerine (nymp-
heler) havale edilmiştir. Hatta her 
suyun, özellikle deniz ve ırmakların, 
canlı varlık olduğuna inanılmış, deniz 
ve akarsuları koruyan kendi tanrıları 
olduğuna inanılmıştır. 
Daha sonra bu geleneğin Hıristiyanlar 

tarafından devam ettirildiği görül-
mektedir. Kutsal yer anlamına gelen 
Yunanca “Hagiasma” kelimesinden 
gündelik dilimize yerleşen ayazma, 
yer altından çıkan su kaynakları için 
kullanılır ve bunların şifalı oldukları-
na inanılarak kutsallaştırılır. Ayazma 
suları şifâ niyetine içilir veya vücudun 
ağrıyan bölgelerine sürülür. Ayazma-

Büyükbalıklı Merkez Camii

Avlu duvarını süsleyen lahit

Avlu duvarını süsleyen lahidin arka yüzü
Tabula ansata içinde Yunanca ve her iki  

yanında eski Türkçe yazıtlar
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lar birtakım hastalıklar için sürekli gi-
dilen adreslerdendir. Eğer hasta ayaz-
maya gidemeyecek kadar düşkünse, 
kaynaktan alınan su şişelenerek 
hastaya götürülür. Bunun neticesin-
de de “ayazma kültü” adı verilen bir 
inanç sistemi ortaya çıkar. Ülkemizin 
değişik yerlerinde bir kısmı hâlihazır-
da ziyaret edilen, bir kısmı ise zaman 
içinde unutulmuş pek çok ayazma 
bulunmaktadır. Ayazmada şifa bulan 
kişi bir sonraki gelişinde beraberinde 
kandiller için yağ, süpürge ya da faraş 
getirir. Küçük bir bebek, anahtarlık 
tarzı şeylerin getirildiği de olur. Bazı 
ayazmalarda muradın olması için 
duvarlara yazı yazıldığı da görülür. 
Bazen de hasta olan kişinin atleti ya 
da giysisi getirilerek ayazma suyu ile 
yıkanır ve giysi tekrar hastaya giydiri-
lerek hastanın şifâ bulması beklenir.
Hristiyanların bilinen ilk ayazma-
sının Filistin’in Ernaus bölgesinde 
olduğu ileri sürülmektedir. 18. 
yüzyıldan itibaren de ayazma sayı-
sında hızlı bir artış gözlemlenmiştir. 
Hristiyanlığın diğer mezheplerine 
yabancı olan ayazma inancı özel-
likle Ortodokslar tarafından kabul 
görmüştür. 17. yüzyılda İstanbul’u 
ziyaret eden Katolik mezhebine 
mensup Josephus Grelot şehirde şifa 
dağıtan ayazmalardan şaşkınlıkla 
bahsetmektedir: “Rumların kentte ya 
da köyde, her yerde birçok mucizevî 
çeşmesi vardır. Doğal kaynağı yoksa, 
metal borulardan geçip gelenlerin de 
tedavi edici etkilerinin bulunduğuna 
inanılmaktadır. Papazlar, yani Rum 
rahipler, mutlaka kiliselerine yakın 
bir yerde iyileştirici etkisinin olduğu-
nu söyledikleri bir su kaynağı bulma 
konusunda beceriklidirler.”
Balıklı ayazmalar konusunda en bilin-
dik olanı İstanbul’da sur dışında Mev-
levi Kapı yakınlarında yer alan ve adı 
Yunancada “hayat bağışlayan kaynak” 
anlamına gelen Zoodohos Pigi Ayaz-
ması’dır. Ayazma günümüzde kentte 
işlevini sürdüren tek manastır olan 
Balıklı Rum Ortodoks Manastırı’nın 

avlusunda yer almaktadır. Zeytinbur-
nu’ndaki Balıklı Ayazma’nın geçmişi-
nin Bizans devrine kadar dayandığı 
söylenmektedir. Ayazmada şapel ile 
ayazma iç içe geçmiştir. Ayazmanın 
takip edilebilen tarihi MS 5. yüzyıla 
kadar geri gitmekte, inşâ eden kişinin 
Doğu Roma İmparatoru 5. Leon (MS 
813-820) olduğu söylenmektedir. 
Daha sonra İmparator Justinianus 
(MS 527-565) çiçekli çayırları ve 
meyve ağaçları ile insana huzur ve-
ren bir mevkide bulunan ayazmayı 
esaslı biçimde elden geçirtmiştir. Bu 
onarım esnasında küçük bir şapel 
eklendiği de söylenmektedir. 1863-64 
yılları arasında İstanbul’da Osmanlı 
Bankası’nda çalışan Fransız Rene du 
Parquet buradan bahsederken pek 
çok hastanın battaniyeye sarılmış bir 
vaziyette yerde yattığını ve başların-
da onları buraya getiren yakınlarının 
bulunduğunu anlatmaktadır. Kalp ve 
bacak ağrılarına iyi geldiğine inanılan 
ayazmaya 19 basamaklı merdiven ile 
inilmektedir. Toplam dört musluğun 
olduğu ayazmada dileyen bardakla 
su içebilmekte, dileyen ise plastik 
şişelere konmuş suları beraberinde 
götürebilmektedir. Musluğun tam 
karşısında ise küçük bir şapel bulun-
maktadır. Ayrıca mum yakmak için iki 
mumluk da bulunmaktadır. Kaynağın 
içinde ise Büyükbalıklı’da olduğu gibi 
ayazmaya adını veren ve çeşitli efsa-
nelere konu olan balıklar bulunmak-

tadır. İstanbul’daki Balıklı Ayazma, 
avlusu, kutsal su kaynağı, kilisesi ve 
patrik mezarları ile bir bütün oluştur-
maktadır. Miss Julia Pardoe, kaleme 
aldığı seyahatnamesinde Balıklı Ayaz-
ması’nı anlattığı kısımda şunları söy-
lemektedir: “Yanlarında getirdikleri 
kapları doldurmayı başaran bazıları, 
başları çıplak hâlde durup soğuk suyu 
tıraşlı tepelerinden aşağı döküyorlar-
dı. Topal kişiler toprak testileri ayak-
larına boşaltıyorlardı. Kimileri suyu 
göğüslerine döküyor kimileri de içiyor-
du.” Ayazmayı ziyaret eden seyyahlar-
dan bir diğeri ise İtalyan Edmondo de 
Amicis’dir. Amicis, ayazmaya indikten 
sonra kendisine eşlik eden keşiş ilk 
iş olarak kırmızı renkli balıkları gös-
termiş, Amicis’in anlamadığı birtakım 
kelimeler mırıldanmış, sonrasında ise 
tavada kızaran balıklarla ilgili efsa-
neyi anlatmıştır. Amicis, daha sonra 
mırıldanılarak söylenen anlaşılmaz 
sözleri “meşhur balık hikâyesi” olarak 
yorumlamıştır.
Büyükbalıklı’da bulunan ve konu-

Camii avlusunda yer alan şadırvan Camii avlusunda yer alan şadırvan Şadırvanın ortasında yer alan su kaynağı

Şadırvan başüstü tabelası

Çeşme yalağında kaide olarak kullanılan konsol
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muzu oluşturan Balıklıpınar Ayaz-
ması’nın hangi dertlere iyi geldiğini 
bilemiyoruz. Bununla birlikte İs-
tanbul’daki Balıklı Ayazması veya 
genel olarak ayazmalar göz önünde 
bulundurulursa, bunların daha ziyade 
bir kilisenin parçası olduğu ve pek 
çok ayazmanın kilise bahçesinde yer 
aldığı anlaşılmaktadır. Kompleksin 
hemen yanı başında ise çoğunlukla 
mezar alanı bulunmaktadır. 
Büyükbalıklı Ayazması’nın bir komp-
leksin parçası olup olmadığını bile-
miyoruz. Ancak, Merkez Cami’nin 
hemen yan sokağında bulunan çeş-
menin yalağında eşik olarak kullanı-
lan mermer blok bu konuda önemli 
bir ipucu olabilir (Resim 10). Üze-
rinde kabartma şeklinde Latin haçı 
bulunan konsol daha önce Y. Ötüken 
tarafından görülerek kayda geçiril-
miştir (Resim 11). Hristiyanlara ait 
bir dinî yapıya ait olduğunu düşün-
düğümüz konsolun nereden geldiği 
belli değildir. Ancak bu mermer blo-
ğun ayazma ile ilgili dinî bir yapının 

parçası olduğu düşünülebilir. 
Kültür ve Turizm Bakanlığının izni 
ve Nilüfer Belediyesinin desteği ile 
2014 yılında Büyükbalıklı’ya yaptı-
ğımız ziyarette (Resim 12), mahalle 
sakinleri balıkların yaşadığı alanın 
aslında şadırvan havuzu ile sınırlı 
kalmadığını, toprak altında havuzu 
besleyen kanalların bulunduğunu ve 
bu kanalların mahalle meydanının 
altında da devam ettiğini söylediler. 
1966 yılında yapılan caminin temel-
lerinin altında ne tür bir bina vardı, 
bilemiyoruz. Ancak, alanda meydan 
düzenlemesi ile olası kanalları açmak 
mümkündür. Böylece mahalle inanç 
turizmi konusunda Bursa’nın önemli 
ziyaret noktalarından birisi olabilir. 
Günümüzde ayazmaların birçoğu 
kaybolmuş veya sadece isim olarak 
varlıklarını devam ettirmektedirler. 
Ayazmaların büyük bölümü bu süreç-
te kentleşmeden etkilenmiş, varlığını 
sürdüren ayazmaların çoğunun suyu 
ya kurumuş ya da kirlenmiştir. Bütün 
bu gelişmelere rağmen ayazmaların 

halk arasındaki popülerliği sürmekte, 
hatta gün geçtikçe ilgi artmaktadır. 
Suyunun şifalı olduğuna inanılan 
ayazmalar Rum Ortodoksların yanı 
sıra Müslümanlar tarafından da ziya-
ret edilmekte, ayazma sularının bazı 
dertlere şifa olduğuna inanılmaktadır. 
Adaklar adanıp, dileklerde bulunu-
lan ayazmalarla ilgili yazılı ve görsel 
medyada yaygınlaşan haberler, bu su 
kaynaklarını giderek bir inanç merke-
zi hâline dönüştürmektedir. 
Balıklıpınar Ayazması’nın yanı başın-
da bir caminin bulunması, şadırvanın 
üzerine asılan saç levhada, “buradan 
abdest alıp namaz kılanların cen-
netlik olduğu” ibaresinin yer alması, 
Büyükbalıklı’da ayazma geleneğinin 
günümüzde de devam ettiğini göster-
mektedir. Günümüzde avlu duvarını 
süsleyen lahit teknesi ise kaynaktan 
gelen suyun akıtıldığı daha önceki su 
haznesi olmalıdır.
Hem misafirperver mahalleliler ile 
tanışmak hem de Balıklıpınar Ayaz-
ması’nın buz gibi suyunu içmek için 
bir gününüzü Büyükbalıklı’ya ayır-
maya değer. 
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Üzerinde Latin haçı bulunan mermer konsol

Bir traktörün kasasında araştırma ekibimiz



Arş. Gör. Erkan Kaya

Grekçede tek ve yalnız anla-
mında kullanılan “monos – 
Monos” kelimesinden türemiş 
“monazw - monakso” keli-

mesinin değişime uğrayarak zamanla 
Türkçe’ye geçmiş olan manastır keli-
mesi, genelde ilahi amaçlarla yalnız 
başına yaşamayı tercih edenlerin, 
sade bir yaşam sürdürmek için seç-
tikleri yaşam tarzından doğan bir 
faaliyet olarak tanımlanabilir. Fakat 
manastır kuruluş hareketinin köke-
nine bakıldığında, kendini adamış 
bazı Hristiyan gruplardan yayılmış 
olma ihtimaline rağmen bu hareketin 
temelinde, kent yaşamındaki baskı 
ve sorumluluklardan kaçmak isteyen 

kişilerin kent dışına uzaklaşmasıyla 
gelişen, ardından münzevi bir yaşam 
biçimine dönüşen dindışı bir faaliyet 
olarak doğmuştur. 
MS 3. yüzyılda artan baskılar se-
bebiyle farklı girişimlerle kentten 
uzaklaşan Hıristiyanların bir süre 
sonra bir araya geldiği görülmektedir. 
Eken dönemde manastırların birer 
dini kompleks olarak gelişmesiyle 
Hıristiyanlığın güç kazandığı ileriki 
dönemlerde de sürdürülen faaliyet 
merkezleri olarak manastırlar işlevle-
rini devam ettirmiştir. 
Başkente coğrafi yakınlığı bulunan 
Bursa’daki Uludağ’ın ‘Keşiş Dağı’ 
olarak bilinmesinin sebebi farklı dö-
nemlerde Konstantinopolis’te siyasi 

ve dini anlaşmazlıklar sonucu 
keşişlerin başkentten kaç-

mak için saklanılabile-
cek bölgeler arayışına 

girmesi, başkente 
yakın ve yerleş-

mek için elverişli 
bir bölge olan 

Denize nazır bir manastır: 
Ioannes Theologos Pelekete

Manastırın kilise 
haricindeki diğer yapıları 

sadece temel kalıntılarıyla 
günümüze ulaşmıştır. 
Temel duvarları takip 

edilerek yapılan yeni duvar 
örgüleri sadece manastır 
plan biçimine ve orijinal 
malzemenin moloz taş 

olduğuna işaret etmektedir. 
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Uludağ ve çevresinin yoğun bir keşiş 
göçü almasını sağlamıştır. Tabii Ulu-
dağ ve çevresinin yanı sıra başkentin 
hemen karşı kıyısında yer alan Mu-
danya ve çevresinin yoğun ormanlık 
alanları da en çok tercih edilen yerler 
olmuştur. Bu sebeple görmekteyiz ki 
Bursa’nın kuzey kıyısında yoğun bir 
manastır yerleşim dağılımı vardır. Bu 
manastırlardan bir tanesi de denize 
nazır Ioannes Theologos Pelekete 
Manastırı’dır.
Mudanya’nın zeytin bağlarıyla çev-
relenmiş güzel bir mahallesi olan 
Tirilye’nin batısında bulunan Trigleia 
Ioannes Theologos Pelekete Manas-
tırı’nın Marmara’ya hâkim konumu, 
mimarisinin güzelliğine ihtişam 
katmıştır. Ancak günümüzde denize 
nazır konumundan ziyade her geçen 
gün zamanın verdiği yıpranmayla 
dikkati çekmektedir. Manastırla ilgili 
yapılan çalışmalar 20. yüzyılda diğer 
dönemlere göre daha fazladır. İlk ola-
rak 1676 yılında Dr. J. Covel tarafın-
dan kilisenin eskizi çizilmiş, ardından 
1973 yılında C. Mango ve I. Ševčenko 
tarafından kilisenin planı çizilmiştir. 
Bölge halkı tarafından Hagia Yanni 
olarak bilinen, kaynaklarda ise Io-
annes Theologos Pelekete Manastırı 
olarak geçen yapı Trigleia (Zeytinba-
ğı)’nın 3 km batısında, deniz kenarın-
da özel bir zeytinlikte bulunmaktadır. 
Kalolimno (İmralı) Adası’nın karşı-
sında bulunan manastırın konumu, 
Bizans kaynaklarında ve rahiplerin 
vitalarında net olarak belirtilmeyerek 
sadece çevre tanımlaması yapılması-
na rağmen çağdaş araştırmacılar bu 
alandaki yapı kalıntılarının bahsedi-
len manastıra ait olduğu konusunda 
aynı görüştedir.
Manastırın varlığını kanıtlayan en 
erken kaynak St. Stephen vitasın-
da, 342 keşişten oluşan bir grubun, 
manastır topluluğunun en yaşlı 
başrahibi Theosteriktos’un da bu-
lunduğu Ioannes Theologos Pelekete 
Manastırı’na muhtemelen 764 yılında 
katıldığı belirtilir. Başpiskopos ile 
araları bozulduğunda aforoz edilen 
Hagia Yanni, Hagia Yorgi ve Hagia 
Sotri isimlerindeki üç papaz mürit-
leriyle birlikte bugünkü Trigleia’nın 
bulunduğu bölgeye yerleşerek üç 
ayrı yerde manastır kurmuşlardır. 
Hygomenlerin yaşam öykülerinden 
yola çıkarak manastırın inşa tarihi 
için 709 yılını öneren araştırmacılar, 
manastırın ilk hygomeninin kim ol-
duğuna dair görüş birliğine varama-

mıştır. Çağdaş araştırmacılara göre bu 
manastırın ilk başrahibi ya Hilarion 
ya da Theosteriktos’tur. İkonoklastlar 
tarafından burnu kesilen ve sakalları 
yakılan rahip Theosteriktos’un an-
lattığına göre; kendisinin ve Ioannes 
Theologos Pelekete Manastırı’nın 
rahiplerinin bulunduğu, muhtemelen 
763-764 (ya da 766-767) yıllarında 
bir Kutsal Perşembe Ayini sırasında 
askerler manastırı basıp 38 rahibi 
zincire vurarak işkence etmiş, manas-
tırın kilisesi ve ahırı da dâhil olmak 
üzere çevresini ateşe vermişlerdir. 
Tutuklanan 38 keşiş ise Ephesus’a 
götürülerek antik hamamın mahze-
ninde yakılmışlardır. Trigleialı bir 
tarihçi olan Euangelides, bu dönemde 
manastırın gelir kaynağı olan meyve 
bahçelerinden elde edilen gelirin 
rahipler tarafından kendi menfaatleri 
için kullanıldığını aktarmaktadır. Bu 
dönemde gelen baskılarla birlikte 
yaşanan olaylardan sonra bir süre âtıl 
kalan yapı 8. yüzyılın sonlarına doğru 

onarılmıştır. Manastırda daha son-
raki dönemlerde yaşamış Hygomen 
Macarios ve Hygomen Sergios’tan 
bahsedebiliriz. Rahip Macarios, 815-
818 yılları arasında Constantinapolis 
Studios Manastırı’nın başrahibi Theo-
doros Studies ile mektuplaşarak iko-
noklazm karşıtı fikirlerini aktarmıştır. 
Aynı görüşü, Macarios’tan sonra 823 
yılında hygomen olan Sergios da 
savunmaya devam etmiştir. 828-842 
yılları arasında manastırın rahipleri 
İkonoklazm dönemine karşı fikirle-
rini savunmalarıyla birlikte dönemin 
imparatoru Theophilos tarafından, 
rahiplerin dirençlerini zayıflatmak 
üzere bir kişi görevlendirilmiştir. 
Manastırın bulunduğu bölgeye adını 
veren Trigleia, Megara’ya bağlı bir 
Bizans kolonisidir. Bu manastırın 
Bizans’tan sonraki dönemi hakkın-
daki ilk bilgiler ve çizimler 1676 
yılında bölgeyi gezmiş olan Dr. Covel 
tarafından verilmiştir. 1855 yılındaki 
depremde büyük bir bölümü yıkılan 
manastır kısa bir süre içinde onarıl-
masının ardından 1880 yılında yan-
mıştır. Manastır bu yangından sonra 
onarılarak Heybeli Ada’daki Papaz 
Okulu’na bağlanmıştır. 19. yüzyılda 
manastırın kilisesi etrafında papaz 
odaları ve kilisenin giriş kapısının 
da üzerinde 1856 tarihli bir kitabe 
bulunmaktaydı. 1856 yılında kilise-
nin girişine yerleştirilen bu kitabede 
aktarılan kilisenin temelden itibaren 
yıkıldığı bilgisi kısmen doğrudur. 
Panchenko’nun verdiği kitabede, 

Manastırın genel görünümü

Keşiş hücreleri genel görünümü

Kuzeydoğuda bulunan duvar kalıntısı
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“Her şeyi yiyen zaman içinde bu kilise 
ayakta durdu. Ancak Bursa’yı yok 
eden depremde bu kilise temelden 
itibaren yıkıldı ve bir harabe hâline 
geldi. Ama papazların çabası ve diğer 
insanların sevgisi ve parası sayesinde 
bu kilise Nisan 1856’da yeniden inşa 
edildi.” yazmaktadır. 1867 yılında 
Kleonymos ve Papadopoulos tara-
fından yayınlanan Yunanca eserde, 
bölgede bulunan üç manastırdan biri 
olarak Hagios İoannes Pelekete ismi 
geçmektedir.
Ioannes Theologos Pelekete Manas-
tırı, kilise ve çevresindeki mimari 
kalıntılardan oluşmaktadır. Manastır 
alanında bir kilise, yakın dönemde 
ahır olarak kullanılmış bir mekân, 
keşiş hücrelerinin duvar kalıntıları, 
kilisenin kuzeyine bitişik yapılmış 
dikdörtgen planlı bir mekân, kuzey-
doğuya uzanan ve toprak altında kal-
mış olan bir çevre duvarı bulunmak-
tadır. Ayrıca kilisenin 4 m doğusunda 
çağdaş duvar örgüsünden dolayı 
Bizans dönemine ait orijinal bir temel 
üzerine inşa edilip edilmediği anlaşı-
lamayan kuzey-güney yönünde dik-
dörtgen bir mekân bulunmaktadır. 
Manastırda merkezî konumda yer 
alan kilise, Bizans mimarisinde kapalı 
Yunan haçı plan tipi olarak adlandırı-
lan bir plan tipine sahiptir. Manastır, 
kilisenin çevresinde gelişen bir plan-
lamaya sahiptir. Kilisenin çevresinde 
diğer yapıların duvar kalıntıları mev-
cuttur. Bu kalıntıların bir kısmının 
üzerine günümüz yöntemleriyle örü-
len duvarlar sayesinde yeni işlevler 
kazandırılmıştır. Kilisenin güneyinde 
batıya doğru uzanan her biri 4.10 
x 4.80 m ölçülerinde odalar bulun-
maktadır. Bu odaların Euangelides 
ve Panchenko’nun bahsettiği papaz 
odaları olduğu düşünülebilir. Kilise-

nin batısında yer alan ve bu odaların 
da birleştiği kuzey-güney yönünde 
uzanan 24.40 x 8.90 m ölçülerinde bir 
mekân daha bulunmaktadır. Kilisenin 
çevresinde bulunan bu farklı mekan-
lar manastır hayatında gerekli ihti-
yaçların karşılandığı yaşam alanlarını 
oluşturur. Keşiş hücreleri ile batıdan 
birleşen mekân bir süre ahır olarak 
kullanılmıştır.
Kilisenin kalan duvarlarında 5 farklı 
seviyede yatay hatıllar bulunmakta-
dır. Bu hatılların bazıları çürüyerek 
günümüze ulaşamamıştır. Kilisenin 
batı sınırını belirleyen duvar, taş-tuğ-
la ve harç malzemenin kullanıldığı 
düzensiz bir inşaya sahiptir. Bah-
sedilen ahşap hatılların hizasına 
gelen kısımlar batı cephede, yatayda 

düzgün bir tuğla işçiliğiyle örülmüş, 
diğer bölümler ise taşları çerçevele-
yen tuğlalarla oluşturulmuş bir dü-
zenlemeyle inşa edilmiştir. Batı cep-
hede eksene yerleştirilen dikdörtgen 
formlu 2.20 m genişliğinde ve 1.80 
m yüksekliğindeki kapı, yuvarlak 
kemerlidir. Bu kemerin iç kısmı dolgu 
tuğla malzemeyle örülmüştür. Tuğ-
laların dikey yerleştirilmesiyle oluş-
turulan yuvarlak kemerde, kemer 
yayının büyük bölümündeki tuğlalar 
dökülmüştür. Kapının üzerinde yine 
eksene yerleştirilmiş olan dikdört-
gen formlu ve yuvarlak kemerli bir 
pencere bulunmaktadır. Pencerenin 
de kemeri tamamen yıkılmış ve ke-
merin üst bölümündeki duvar örgüsü 
kalmıştır. Bu pencere ile eksende yer 
alan kapı kemerinin üstünde, dikey 
bir tuğlanın iki yanına birer parça 
tuğlanın yatay yerleştirilmesiyle bir 
haç oluşturulmuştur ki cephenin 
inşasına bakıldığında bundan başka 
haç görünümlü bir düzenleme yok-
tur. Buradaki haç uygulaması, 19 yüz-
yılda yeniden inşa edildiği düşünülen 
batı bölümünün kitabesinde de yaz-
dığı gibi yine Hıristiyanlar tarafından 
yapıldığını göstermektedir. Manastır 
alanının yakın dönemde Müslüman-
lar tarafından kullanıldığı ve bazı 
yapı kalıntılarının tamir edilerek ahır 
vb. işlevli mekânlara dönüştürüldüğü 
de düşünüldüğünde giriş cephesinin, 
19. yüzyıl Hıristiyanlarından sonra 
değişiklik geçirmediği anlaşılmak-
tadır. Batı cephede, kilisenin kuzey-
batı köşesinden başlayan ve giriş 
eksenine doğru yönelen bir kemer 
başlangıcı görülmektedir. Bu kemer 
başlangıcı ile kilisenin duvar örgüsü 
birleştirilmiştir. Batı duvarın genel 
inşa yöntemi göz önüne alındığında, 
kuzeybatı köşenin bir tahribattan 

Apsisten batıya bakış

Kilisenin batı girişi  
kapı kemeri üstündeki haç
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sonra bu şekilde sağlamlaştırıldığı 
düşünülebilir. 1855 depreminden 
sonra kuzeybatı köşesinde yıkılma-
yan kalıntılar, batı bölümünün yeni 
inşasına dâhil edilmiştir. Kuzeybatı 
köşenin güneybatı köşeden daha 
düzensiz bir inşaya sahip olması, 
güneybatı köşede bulunan yalancı 
köşe taşlarının nizami görünümünün 
kuzeybatı köşede görülmemesi de bu 
düşünceyi kanıtlamaktadır.
Zemin seviyesindeki temel ve yıkılmış 
duvar kalıntılarının bir kısmı görü-
lebilen narteks günümüzde mevcut 
değildir. Kuzey-güney yönünde dik-
dörtgen, 3.80 x 10.00 m genişliğinde-
ki narteksin batısında yapılan kaçak 
kazılar sonucunda temel ve duvar 
kalıntıları rahatça görülebilmektedir. 
Batı cephede 5.00 m yükseklikte 0.20 
x 0.30 m ölçülerinde 5 tane hatıl yu-
vası bulunmaktadır. Narteks kalıntıla-

rının üzerinde ve çevresinde yığılmış 
moloz taşlı toprak bulunmaktadır. 
Manastırın bulunduğu bu özel ara-
zinin sahibinden alınan bilgiye göre 
2012 yılında kaçak kazı yapmaya 
gelen bir grup bu alanı kepçe ile ka-
zarken yakalanmışlardır. Muhtemelen 
temel taşları olduğunu düşündüğü-
müz moloz taşların ve toprak yığını-
nın bu kazıdan sonra kaldığı da arazi 
sahibi tarafından teyit edilmiştir. Kili-
senin ve narteksin batısı bu tip kaçak 
girişimlerle fazlasıyla tahrip edilmiş-
tir. Narteks planlanışı bakımından üç 
bölümlü olmalıdır. Kalan temel izle-
rinden anlaşıldığına göre, narteksin 
kuzey ve güney bölümleri simetrik; 
giriş eksenindeki bölüm ise daha dar 
bir düzenlemeye sahiptir.
İçte ve dışta yarım daire biçiminde 
şekillenen ana apsiste üç basamaktan 
oluşan ve 1.00 m yüksekliğindeki 

synthronon tahrip edilmiştir. Apsiste 
eksene yerleştirilen yuvarlak kemerli 
bir pencere ve bu pencerenin iki ya-
nına eksene simetrik olarak yerleşti-
rilen iki pencere ile birlikte toplamda 
üç açıklık bulunmaktadır. Bu pencere-
lerin yuvarlak kemerleri dikey yerleş-
tirilen iki sıra tuğla ile oluşturulmuş-
tur. Eksene simetrik yerleştirilen iki 
pencere daha sonra moloz taş dolgu 
malzeme ile kapatılmıştır. Apsisin 
kuzey kenarında bulunan dolgulu 
pencerenin kemerinin alt kısmından 
güneybatıya doğru uzanan bir kemer 
başlangıcı bulunmaktadır. Apsiste 
sadece kemer başlangıcı görülebilen 
bu mimari kalıntı, kilisenin farklı bir 
amaçla kullanıldığına dair net bir 
bilgi vermektedir. Kemer atılımının 
yönüne göre değerlendirildiğinde 
apsis içine bir kemer aracılığıyla 
yerleştirilen mihrap inşa edilmiştir. 

Batıdan doğu bölüme bakış
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Günümüzde, yıkılmış olan mihrabın 
varlığını gösteren bir başka kanıt kal-
mamıştır. Kilisenin mimarisinde daha 
önce bir anlam yüklenememiş bu 
detay kilisenin bir süre camii olarak 
kullanıldığına işaret etmektedir.
Simetrik biçimde şekillenen pastop-
horion odalarının apsidolleri içte 
yarım daire dışta ise düz bir cephe 
olarak yansımaktadır. Pastophorion 
odaları, batısında bulunan odalara 
ve bemaya yuvarlak kemerli birer 
geçit ile bağlanmaktadır. Prothesis ve 
diakonikondan batıdaki mekânlara 
geçit veren kapılar eksenden bemaya 
doğru kaydırılarak yapılmıştır. Mekân 
genişliğindeki yuvarlak kemerin içine 
yerleştirilen prothesis apsidolünün 
yarım kubbesi tahribata uğrayarak 
delinmiştir. Prothesisin çoğu bölü-
münde sıvanın dökülmesiyle duvar 
örgüsü açığa çıkmıştır. Apsidol yarım 
kubbesinin ise tahrip edilerek deli-
nen bölümün dışında sıvası dökül-
memiştir. Tuğlaların dairesel formda 
döşenmesiyle oluşturulan pandantif 
geçişli kubbenin sıvası, zamanın ver-
diği tahribat dışında çok fazla zarar 
görmeden günümüze ulaşmıştır. Aynı 
şekilde prothesis odasına bemadan 
geçit veren kapının kemer altı da özel 
bir tahribat görmemiştir. Fakat ba-
tısında bulunan mekâna geçit veren 
kapının kemer sıvası dökülmüştür. 
Prothesisin batısında yer alan bu oda-
nın kuzeyinde bulunan kapı açıklığı 
da moloz taş ve tuğla ile kapatılmıştır. 
Aynı şekilde prothesisin kuzeyinde 
bulunan bir kemer açıklığı da moloz 
taşla örülmüştür. Prothesisde ve batı-
sındaki mekânda, kuzey kenarda bu-
lunan moloz taş dolgulu ve yuvarlak 
kemerli açıklıklar yapı zeminine ka-
dar inmektedir. Prothesisin batısında 
bulunan odanın tek taşıyıcısı yıkılmış 
olan kubbesinde tuğla örgüsü açıkça 
görülmektedir. Bu mekânda, kubbeyi 
taşıyan kuzey kemerin iç kısmı hariç 
kubbesinde ve duvarlarında hiçbir 
sıva izi kalmamıştır. Prothesisle naos 
arasında yer alan bu mekânın kub-
besini taşıyan ikisi bağımsız dört pa-
yenin üç tanesi mevcut ve güneybatı 
köşedeki taşıyıcı ise manastır alanın-
da bulunmamaktadır. Dört-beş sıra 
tuğla, dört-beş sıra kaba yonul duvar 
örgüsü ile inşa edilen payelerden 
kuzeybatı ve güneydoğu köşede yer 
alan taşıyıcılarda 10 cm kalınlığında 
mermer bir yastık bulunmaktadır. 
Bu mermer yastıklar sayesinde tuğla 
örgülü kemerlere geçiş sağlanmıştır.Prothesisden diakonikona bakış
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Diakonikon mimari, plan biçimi ve 
teknik anlamında prothesis ile aynı 
özellikleri taşımaktadır. Diakonikon-
da da sıvanın tamamı dökülmüştür. 
Çift kemer içinde bulunan apsidol 
yine kaçak tahribattan dolayı delin-
miştir. Fakat diakonikondaki apsidol 
yarım kubbesi, tamamının yok olması 
bakımından prothesisten farklıdır. 
Malzemelerin yerleştirilme biçi-
minden, delinen apsidolün moloz 
malzeme ile kapatıldığı ve daha son-
ra bu moloz malzemenin de tekrar 
delindiği anlaşılmaktadır. Diakonikon 
ve batısındaki mekânın güney duvar-
larındaki açıklıklar da moloz taş ve 
tuğla almaşık malzeme ile kapatıl-
mıştır. Diakonikonun kuzeybatısında 
orijinal yerinde tespit edilen taşıyıcı 
ve başlık ile diakonikondan bemaya 
bağlantı sağlayan kapının lento ve 
söveleri yıkılmıştır.
Kilisenin mimari özelliklerine göre, 
doğu bölümün Bizans döneminde 
batı bölümün ise 19. yüzyılda yapıl-
mış olduğu söylenebilir. Doğu bölüm-
de diakonikon, prothesis, apsis, bema 
bölümleri ve pastophorion odalarının 
batısında bulunan mekânlar günü-
müze ulaşmıştır. Fakat pastophorion 
odalarının batısında yer alan köşe 
odaları kısmen yıkılmıştır.
19. yüzyıl yapım tekniklerini yansıtan 
batı bölümde kilisenin duvarları kal-
mış, bu duvarların da örtü sistemine 
yakın olan bölümü yani 6.50 m’den 
sonrası yıkılmıştır. Batı duvarı kuzey 
ve güney duvarlara nazaran 1.50 m 
daha yüksektir. Prothesisin batısında 
bulunan mekân ile naosun kuzey 
duvarının birleştiği yerde sıvanın 
dökülmesiyle açığa çıkan duvar örgü-
sünde kapatılmış bir yuvarlak kemer 
görünmektedir. Bu kısımda sadece 
kemer başlangıcı bulunmakta; kuzey 
duvarın batı köşesinde ise yuvarlak 
kemerli bir açıklığın tamamı görüle-
bilmektedir. Fakat bu kemer de dolgu 
malzemeyle kapatılmıştır. Kuzey du-
varda yer alan bu kemerler duvarın 
Bizans dönemine ait orijinal hâlini 
yansıtmaktadır. Yükseklikleri farklı 
olan bu iki kemerin arasında 1.30 x 
2.00 m ölçülerinde olan ve zeminden 
2.00 m yükseklikte başlayan iki adet 
mazgal pencere bulunmaktadır.
Kilise zemininden 4.00 m ve 6.00 m 
yükseklikte birer sıra mermer silme 
yapının doğu bölümünü çevrelemek-
tedir. Fakat bu silmeleri oluşturan 
mermer öğeler, duvarların bir bölü-
münde yerlerinden çıkmıştır. İki sıra Kilisenin kuzeydoğu köşe mekânı örtü sistemi
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mermer silme Roma Dönemi’ne ait 
devşirme malzemelerdir ve profilleri 
uymadığı hâlde yakın profile sahip 
parçalar yan yana getirilerek dizil-
miştir. Bu parçalardan kaybolmayan 
bir kısmı naosun doğusunda dağılmış 
vaziyette yerde durmaktadır. 1973 
yılında yayınlanmış olan çalışmada 
aktarılan, haç kabartmalı korkuluk 
levhası, prothesis apsisinde yer alan 
meander kabartmalı geç antik döne-
me ait bir silme, haç kabartmalı iki 
adet impost başlık ve güney cepheye 
yerleştirilen Roma Dönemi’ne ait iki 
lahit parçasından birisi kaybolmuştur. 
Güney cephe duvarının doğu köşesin-
de üst seviyede bulunan bir lahit par-
çası da günümüzde yerinde bulun-
mamaktadır. Bunun yanı sıra, güney 
cephede bulunan iki pencere açıklı-
ğından doğuda yer alan pencerenin 
lentosunun üzerine yerleştirilen bir 
mermer levha da yerinden sökülmüş-
tür. Bu levhanın 1973 yılında yapılan 
bir araştırma sırasında yerinde oldu-
ğu bilinmektedir.
6.00 m yükseklikte olan ikinci silme-
nin özellikle ana taşıyıcılarda, bema 
ve apsise yakın bölümlerde bulunan 
mermer öğelerin, aşağıya bakan yü-
zeyleri kabartma süslemeler ihtiva 
etmektedir. Bu süslemeler haç motif-
leri ile bitkisel ve geometrik kabart-
malardan ibarettir. Kilisede bulunan 
kabartmalı plastik mimari öğelerin 
bazıları yerlerinde bazıları da asıl 
konumundan çıkmış hâlde bulun-

muştur. 1973 yılında varlığı bilinen 
ve merkezinde daire içine alınan 
üçlü haç kabartmalı bir korkuluk 
levhası manastır alanında bulun-
mamaktadır. Latin Haçı kabartmalı 
kenarı kırık hâlde bulunan korkuluk 
levhası, haç kısmı zarar görmemiş 
hâlde bemanın batısında yer almak-
tadır. Kilisede yapılan kaçak kazılar 
esnasında açığa çıkmış olduğunu 
düşündüğümüz korkuluk levhasının 
ise sadece kenarı kırılmış olup; ka-
bartma haç figüründe ise herhangi 
bir tahribat görülmemektedir.
Kilisenin örtü sistemine bakıldığında, 
naos bölümünün örtü sistemi çöke-
rek günümüze ulaşamamıştır. 2.40 x 
2.40 m ölçülerindeki pastophorion 
odaları ile batısında yer alan 2.20 x 
1.50 m ölçülerindeki mekânlar kubbe 
ile örtülmüştür. Apsisi sonlandıran 
3.80 m. yarıçaplı yarım kubbe, 4.30 
x 2.80 m ölçülerindeki bemayı örten 
beşik tonoz ile batıya uzanan haç ko-
lunun 70 cm’lik bir kısmı naos örtü-
sünün çökmesinden etkilenmeyerek 
günümüze ulaşabilmiştir.
Kilisenin çevresinde bulunan, ma-
nastıra ait kalıntıların üzerine duvar 
izleri takip edilerek yeni yapılar 
eklenmiştir. Bu yapılar günümüz 
kullanımları için yapılan ahır ve depo 
amaçlı kullanılan mekânlardır. Ma-
nastır temel duvarlarının kalınlığın-
dan daha dar duvarlara sahip olan bu 
yapılar günümüz mimarisinin özellik-
lerini taşımaktadır.

Ayrıca manastırın yakınlarında keşiş 
hücresi olarak kullanılmış olan kaya-
ya oyma bir mağara vardır. Bu mağa-
ra, kilisenin 55 m kuzeydoğusunda 
konumlanmaktadır. Mağara girişinin 
kenarları harç ve moloz taşla örülmüş 
duvar ile çevrelenmiştir. Mağara, ya-
pılan kaçak kazılar sebebiyle tahrip 
olmuştur. Mağara zemini kaçak kazı-
larda 2.40 m derinliğinde kazılmıştır. 
Bunun yanı sıra mağarada oluşturu-
lan nişler ve seki de kazı girişimleriy-
le tahrip edilmiştir.
Manastırın kilise haricindeki diğer 
yapıları sadece temel kalıntılarıyla 
günümüze ulaşmıştır. Temel duvar-
ları takip edilerek yapılan yeni duvar 
örgüleri sadece manastır plan biçimi-
ne ve orijinal malzemenin moloz taş 
olduğuna işaret etmektedir. Kilisenin 
sonunun da manastırın diğer yapı-
ları gibi olacağı açıktır. Sadece bir 
yılda yapılan gözlemler sonucunda 
kilisenin hızlı bir tahribat sürecin-
de olduğu belirlenmiştir. 2013 yılı 
Haziran ayında yapılan ziyaret ile 
2014 yılı Nisan ayında yapılan ziyaret 
arasındaki fark olumsuz sonuçların 
ortaya çıktığını göstermiştir. Kilisenin 
hem doğal koşullar sebebiyle hem de 
manastır alanının ahır olarak kulla-
nılması sebebiyle tahribata uğraması, 
kilisenin de yok olma vaktinin hızla 
yaklaştığını göstermektedir.
Apsiste yapılan çalışmalarla ve öl-
çümlerle synthrononun üç basamaklı 
olduğu tespit edilmiştir. 1676 yılında 

Kilisenin güneydoğu köşe mekanı 
güney duvarı Kilisenin kuzey duvarı
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Covel tarafından yapılan çizimde 
synthrononun üç basamaklı gösteril-
mesi de bu tespiti doğrulamaktadır. 
Üç basamaklı olduğu görüşünü yapı-
lan ölçümlere, apsisteki synthronon 
izlerine ve az bir payla Covel çizimine 
dayandırmaktayız. Zira Covel çizi-
minde, doğu bölümünün üç apsisli 
verilmesi ve apsislerin doğu cephede 
yarım daire olarak dışa yansıması ise 
kilisenin günümüz planıyla farklılık 
göstermektedir. Bu da göstermek-
tedir ki 1973’te çizilen planın böyle 
olması için kilisenin doğu bölümünün 
1855 depreminde tamamıyla yıkılmış 
olması gerekmektedir. Doğu bölümün 
duvar tekniğine bakıldığında Bizans 
mimarisi olduğu anlaşılmaktadır. 
1880 yılında bir yangın geçirmesi 
kilise mimarisinde değişikliklere se-
bep olmuş olabilir. Fakat bu yangının 
derin bir mimari değişime sebep ol-
ması beklenemez. 1856 yılında kili-
senin girişine yerleştirilen kitabede 
aktarılan kilisenin temelden itibaren 
yıkıldığı bilgisi, sadece kilisenin batı 
bölümünü ilgilendirmektedir. Batı 
bölümde de sıva altında kalıntıları 
görünen orijinal kemerlerin tekniği 
doğu bölümle yani Bizans inşa tekni-
ğiyle uyuşmaktadır.
Özellikle üzerinde durulması gereken 
bir diğer nokta ise, Bursa ilinin yoğun 
bir şekilde yapılan kaçak kazılara ma-
ruz kalmasıyla yapıların ciddi bir tah-
ribata uğruyor olmasıdır. Kilise içinde 
ve çevresinde yapılan kaçak kazıların, 

nitelikli öğelere vermiş olduğu zarar 
yüksektir. Manastırın yakınında kaya-
ya oyulmuş olan mağaranın da kaçak 
kazılarla oldukça kötü bir duruma 
geldiği görülmektedir. Bölgenin öne-
minin farkına varılmasının yanı sıra 
tarihî dokunun geleceğe aktarılabil-
mesi için de kaçak kazılar konusunda 
önlemlerin alınması Bursa tarihinin 
korunabilmesi için kaçınılmaz bir 
gerekliliktir.
Sonuç olarak, Hygomenlerin yaşam 
öykülerinden yola çıkarak manastırın 
inşa tarihi için 709 yılı önerilmekte-
dir. Hilarion ya da Theosteriktos’un 
hygomen olabileceği düşünüldüğünde 
manastırın inşa tarihi için 709 yılı 
fikrine katılmaktayız. Fakat bu fikir 
mimari açıdan kanıtlanabilir durum-
da değildir. Manastırın merkezi yapısı 
kiliseye bakıldığında ise mimari ev-
renin üç aşama geçirdiği anlaşılmak-
tadır. Bizans dönemine ait olan doğu 
bölüm ve kuzeybatı köşedeki kemer 
kalıntısı duvar örgü biçimi bakımın-
dan incelendiğinde kilise tarihini 10. 
yüzyıla götürmektedir. Ayrıca kilise 
için çizilen restitüsyon planı önerisin-
de görüldüğü gibi başkent tipi kapalı 
Yunan haç planın, yapının Bizans dö-
neminden kalan kalıntılarıyla uyumlu 
bir düzene sahip olması bu kilisenin 
mimarisini açıklamaktadır. Fakat tav-
siye edilen plan tipi dikkate alındığın-
da, 709 yılında inşa edilen manastırın 
ilk kilisesi olmadığı açıktır. İkonoklaz-
mın bitmesiyle yani 9. yüzyılda yaygın 

bir uygulama alanı bulan kapalı Yunan 
haç planı başkentte özel bir tip olarak 
gelişmiş ve Hıristiyan dünyasında 
yayılmaya başlamıştır. Başkente yakın 
olmasından dolayı başkent etkilerini 
daha iyi gözlemleyebildiğimiz İznik 
ve çevresi de bu plan tipini uygula-
maya başlayan bir bölge olmuştur. 10. 
yüzyılda plan tipindeki bu değişim 
bölgede yapılan diğer kiliselerde de 
karşımıza çıkmaktadır. 9-10. yüzyılla-
ra tarihlenen Constantinos Manastırı 
Kilisesi ve 1336 yılına tarihlendiri-
len Panagia Pantobasilissa Kilisesi 
kapalı Yunan haç planı gördüğümüz 
örneklerdendir. Kilise mimarisinde 
görülen narteksin Hagios Ioannes 
Theologos Pelekete Manastırı’nın ki-
lisesinde de bulunduğu temel kalın-
tılarından anlaşılmıştır. Kilise komp-
leks tipi ya da başkent tipi denilen 
plan tipi grubunda yer almaktadır. 
Restitüsyon planında aktardığımız 
kilisenin inşa tarihi için 10. yüzyılın 
2. yarısı olabileceği tarafımızdan 
düşünülmektedir. Kilisenin batı bö-
lümü ise kitabesinde de aktarıldığı 
gibi 1856 yılında yapılmıştır.

Kaynak: Kaya, E. (2015). Trigleia 
Ioannes Theologos Pelekete Manastı-
rı: Tarihi, Mevcut Mimarisi ve Gelece-
ği. Zeitschrift für die Welt der Türken, 
1(7), 305-329. 
https://dieweltdertuerken.org/index.
php/ZfWT/article/viewArticle/655 
adresinden alındı

Restitüsyon planı, Ioannes Theologos 
Pelekete ManastırıKeşiş mağarası
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Bir kronik, kroki verir mi?” 
diye sormuştum bir yazımda, 
Geyikli Baba’nın diktiği ağacın 
yerini tarif eden Neşrî Tari-

hi’ndeki ilgili bölümü hatırlattığımda. 
Malum İstanbul’un Suriçi’si, Bur-
sa’nın Hisar’ıdır, kronolojik payeden 
ötürü. Bilindiği üzere burada, Haraç-
çıoğlu Medresesi’nin komşusu Kavak-
lı Camii var, 14. yüzyıla tarihlenen. I. 
Murad devri eserlerinden olan eserin 
banisi; Kadızâde-i Rumî ve Şeyh Bed-
reddin’in de hocalığını yapan, Kuruluş 
devrinin yaşayan efsanesi olarak kal-
mamış, tarih yazımına direkt müda-
hale etmiş, meşhur kadı Koca Naip’tir. 
İşte onun yaptırdığı bu mescidin 
bahçesinde, Tanpınar’ın “Kimdi bu 
Geyikli Baba? Nasılı? Etrafına topla-
nan saf imanlı insanlara neler öğretir-
di? Ömrün hangi meçhulünü, ruhun 
hangi düğümünü onlara çözmüştü?”1 
diye açtığı soru şemsiyesi altında, bu 
Kalenderî dervişinin Sultan Orhan’ın 
saltanatını tebrik için diktiğine inanı-
lan bir çınar (eski dilde kavak) ağacı 
mevcut. Eski fotoğrafları bir hayli 
yakışıklı görünen ağaç, aslında şehrin 
geçirdiği kentsel faciayı imliyor. Bu 
uğurlu ve de dualı ağaç da azala azala, 
bir şekilde bugünlere değin uzanmış, 
tıpkı Bursa gibi...
16. yüzyılda vefat etmiş Osmanlı ta-
rihçisi Neşrî’nin ismiyle müsemma 
kitabının ilgili sayfasına gidelim, ad-
reste buluşalım:
Orhan Gazi, Bursa’ya gelince Bursa’da 
bir imaret yaptı. Dervişleri denetle-
meye başladı. İnegöl yöresinde, Keşiş 

1 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Bursa’da 
Zaman”, Beş Şehir, İstanbul 2003, 
Dergah Yayınları, sayfa 97.

Bursa’da bir kitabe ya da 
Kuruluş tezleri

Bursa’daki Şehadet Cami’nin doğu kapısına yerleştirilen bir kitabenin hikâyesi 
ilgilisinin takip edeceği uzun bir literatürdür. 

Samet Altıntaş / Yazar, editör

Şehadet Camii
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Dağı yanına nice dervişler gelip yer-
leşmişlerdi. Ama içlerinde bir derviş 
vardı ki dağa gidip geyikçilerle yü-
rürdü. Turgut Alp o dervişi sevmişti, 
daima onunla sohbet ederdi. Turgut 
Alp, o sırada gayet yaşlanmıştı. Orhan 
Gazi’nin dervişleri denetlendiğini 
işitince adam gönderip, “Benim köy-
lerim çevresine nice dervişler gelip 
yurt tutmuşlardır. İçlerinde bir derviş 
vardır ki geyikçiklerle arkadaşlık 
eder, geyikçiklerden hiçbiri ondan 
kaçmaz. Hayli mübarek kişidir.” dedi. 
Orhan Gazi, bunu işitince, “Kimin 
müritlerindendir, sorun.” dedi. 
Dervişin kendisine sordular. Derviş 
şöyle cevap verdi: “Baba İlyas müri-
diyim ve Seyit Ebulvefa yolundayım.” 
dedi. Gelip Orhan Gazi’ye söylediler. 
Orhan Gazi de “Gidin, dervişi buraya 
getirin.” dedi.
Dervişi davet ettiler ama gelmedi. 
Derviş, “Orhan Gazi, sakın ola buraya 
gelip beni günaha sokmasın.” dedi. Bu 
haberi, Orhan Gazi’ye götürdüler.
Orhan Gazi yine adam gönderip, “Bi-
zim, derviş hazreti ile buluşmak mut-
laka gayemizdir. Niçin gelmez veya 
bizi oraya gelmeye niçin bırakmaz?” 
dedi. Derviş, “Dervişler gözcüdür ve 
dua vaktini gözetip varırlar. İnşallah, 
vaktinde beyin (Orhan) huzuruna 
vararak dua ederiz.” diye cevap verdi.
Bunun üzerinden birkaç gün geçti. 
Bir gün o derviş, bir kavak ağacını 
omuzuna alıp götürdü, Bursa Hisa-
rı’nda Bey Sarayı avlusunun iç yanına 
bu kavağı dikmeye başladı. “O derviş 
geldi, bir kavak ağacı dikiyor.” diye 
çabucak Orhan’a haber verdiler.  
Orhan geldi, ağacın tamamıyla di-
kilmiş olduğunu gördü. Orhan Gazi, 
daha sormadan derviş, “Bu bizim 
kutlamamızdır. Ama dervişlerin dua-
sı, senin ve neslin için oldukça mak-
buldür.” diyerek dua etti. Durmayıp 
yine dönüp gitti. O kavak ağacının 
şimdi de izleri vardır. Saray kapısının 
iç yanındadır; gayet gür, ulu bir ağaç 
olmuştur. Padişahlar, o ağacı tımar 
edip daima kurusunu giderirler.2 
Şehrin ilk ‘ulu cami’si...
İşte tarif olunan bu cami; İmparator-
luğun ilk idare merkezi addedilen Bey 

2 Mehmed Neşrî, “Geyikli Baba”, Aşi-
retten İmparatorluğa Osmanlı Tarihi 
(1288-1485), Sadeleştiren: Prof. Dr. 
Necdet Öztürk, İstanbul 2011, Timaş 
Yayınları, sayfa 81-82.

Sarayı’nı da gösteriyor bize. O hâlde 
geçmişin levhalarını takip etmeyi 
sürdürelim: Bugün Tophane’deki 
Orduevi’nin bulunduğu arazi, Orhan 
Gazi’nin, Sultan Murad’ın, Mehmed 
Çelebi’nin ve Sultan Cem’in devletle-
rini yönettikleri mahal. Bahsedilen bu 
yerin karşısındaysa “Şehadet Camii” 
bulunuyor. I. Murad Hüdavendigâr za-
manında, 1365 senesinde, dokuz kub-
beli olmak üzere “şehrin ilk Ulu Ca-
mi’si” olarak inşa edilir. Eserin ismiyle 
ilgili iki rivayet karşılıyor bizi. İlki, 
Gazi Murad Han, Bursa kadısına bir 
mesele için şahitlik etmek ister, ancak 
kadı efendi de “Sen cemaatle namaz 
kılmıyorsun.” diyerek, Padişah’ın 
şehadetini kabul etmez, Hünkâr da 
sistemin sitemi üzerine bu camiyi 
yaptırır, diyaloğun anısı yaşasın diye 
de adını ‘Şehadet’ koyar. Yıldırım Ba-
yezid’li varyantlarının da bulunduğu 
bu isimlendirme hikâyesinin yanında 
daha güçlü duran ikinci söylence ise, 
Sultan Murad’ın 1389 I. Kosova Sa-
vaşı’ndaki ‘şehit’ olmasıyla alakalıdır. 
Devlet başkanının savaş meydanında 
‘şehit’ edilmesi, sadece mabedin adını 
değil, bütün bir İmparatorluk için rol 
model olmayı imler. 
Kâmil Kepecioğlu’nun verdiği bil-
gilere göre, Hisar’da olmasından 
mütevellit Kale Camii diye de anılan 
bu tarihî yapının meşhur 1854 depre-
minde büyük oranda yıkıldığını ve 37 

sene harap hâlde kaldığını kaydeder: 
“27 Nisan 1891 senesinde Cumartesi 
günü Hüdavendigâr valisi Mahmud 
Celaleddin Paşa3 caminin tamiri emri-

3 “1838-1899 yılları arası yaşamış, Os-
manlı devlet adamı, tarihçi, hukukçu, 
şair, hattat ve bestekâr olan Mahmud 
Celâleddin Paşa. Meslek hayatında 
bazısı yabancı devletler tarafından ol-
mak üzere pek çok nişanla taltif edi-
len Mahmud Celâleddin Paşa, bulun-
duğu görevlerde gösterdiği başarı ile 
temayüz etmiştir. Keçecizâde Fuad, 
Mütercim Rüşdü, Mahmud Nedim 
ve Midhat paşalar gibi ünlü devlet 
adamları ile çalışmış, Sultan Abdüla-
ziz ve II. Abdülhamid dönemlerinin 
siyasî olaylarına ve devlet işlerine 
yakından şahit olmuştur. II. Abdül-
hamid’e pek çok konuda ve özellikle 
ıslahatlarla ilgili lâyihalar hazırlamış-
tır. Devlet adamlığının yanı sıra bir 
hukuk ve tarih âlimi olan paşa, diğer 
taraftan yazdığı mazbata ve tezkirele-
ri Bâbıâli kalemlerinde örnek kabul 
edilen döneminin en tanınmış mün-
şilerindendi. Hat sanatının özellikle 
rik‘a tarzında eserler verdiği gibi, 
mûsiki alanında da bazıları çok beğe-
nilmiş otuz kadar bestesi günümüze 
ulaşmıştır. Parlak sesinin yanı sıra ta-
vır sahibi bir hânende olan Mahmud 
Celâleddin Paşa’nın özelliklerinden 
biri de dönemin önemli mûsikişinas-
larını teşvik ve himaye ederek onlara 

Şehadet Camii
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ni almış olduklarından, caminin tami-
rine başlanmıştır. Bu hafta Bursa’nın 
imarı bakımından en önemli bir hafta 
idi. Mihaliç yolu, şimendifer yolu, 
Mevlevihane küşadı ve darülaceze 
adıyla bir yoksullar evi açılmıştı. Ca-
minin inşaatına başlanma töreninde 
Bursa’nın hemen bütün halkı, ihtiyar, 
genç, kadın ve erkek görmeye gitmiş-
lerdi. Kalabalığın tarifi kâbil değildi. 
Valinin kısa bir söylevi ve hocaların 
duaları ve sıbyan mektebi çocukla-
rının körpe ve ince âmin sesleriyle 
kurbanlar kesildi. Valinin bizzat en-
kazı nakletmeye başlaması, memur-
ları, ahaliyi gayrete getirerek, herkes 
takım takım enkazı kaldırdı.”4 İşte, 

yeni imkânlar sunmuş olmasıdır. Ya-
zın Büyükada ve Çubuklu’daki evi, 
kışın önceleri Aksaray’da, son za-
manlarında Nişantaşı’ndaki konağı, 
İstanbul’un seçkin mûsikişinaslarının 
haftanın belirli günlerinde toplanması 
ile mûsiki icra ve sohbetlerinin yapıl-
dığı birer sanat mahfili hâline gelmiş-
tir. Tanbûrî Cemil Bey, Kemençeci 
Vasilaki ve Lemi Atlı gibi pek çok 
ünlü sanatkârın yetişmesinde Mah-
mud Celâleddin Paşa’nın büyük rolü 
olmuştur. Çocuklarından Şemseddin 
Ziyâ Bey de Türk mûsikisinin şarkı 
bestekârlarındandır.” Daha ayrıntı-
lı bilgi için İslâm Ansiklopedisi’nin 
aynı adlı maddesine bakınız: Not: 
Mahmud Celaleddin Paşa, Sultan 
Abdülmecid’in kızı Seniha Sultan’ın 
kocası, Prens Sabahaddin’in babası 
Damad Mahmud Celaleddin Paşa’yla 
karıştırılmasın. 

4 Kâmil Kepecioğlu, “Şehadet Camii”, 

Kazım Baykal’ın “Hisarın en büyük ve 
muhteşem bir anıdı olan bu camii iki 
kubbeli, küçük bir camekân antreli, 
etrafı demir parmaklıklarla çevrili 
küçük bahçeli, kesme kefeke taşıyla 
yapılmış duvar ve aynı taşla yapılmış 
ince ve zarif minareli camidir.”5 diye 
andığı cami, 1893’te yeniden inşa 
edilip, ibadete açılmış olur. 
Kurgu mu, gerçek mi?
Bursa Kütüğü’nde de geçtiği üzere 
caminin doğu tarafında bulunan kü-
çük kapının üzerindeki kitabe, Orhan 

Bursa Kütüğü, Cilt 4, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Yayınları, sayfa 144-
145.

5 Kazım Baykal, “Şehadet Cami”, Bur-
sa ve Anıtları, 1993, Taç Vakfı Yayın-
ları, sayfa 55.

Gazi Cami’ne ait. Bu, bugün çarşıya 
yakın Orhan Gazi Camii devrinden 
kalma değil; bir kayda göre Hisar’daki 
Manastır Medresesi6 bitişiğindeki, 
bir rivayete göre, Tophane’de inşa 
edilmiş Orhan Bey Mescidi’nden yadi-
gârdır. Bu kitabenin hassaten muha-
faza edildiğini zannediyorum; çünkü 
mezkûr küçük yazıt, büyük bir anla-
tının anahtarı aslında. Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun kuruluş devrinden ses 
veren ve 1337’ye tarihlenen bu kitabe 
neden mi önemli? Çünkü Osmanlı 
kuruluş tartışmalarının etrafında, 
içinde, yanında, yöresinde hep bu 
burada yazılanlar var. Bu yazıtta kim-
ler yok ki: Paul Wittek, Fuad Köprülü, 
Gibbons, Halil İnalcık, Lindner, Heath 
Lowry, Cemal Kafadar... Peki, ne mi 
yazıyor: “El-emirü’l-kebiri’l-muazzam 
el-mücahid sultanü’l-guzât, Gazi bin 
gazi şucaü’d-dünya veddin afak-baha-
dır-ı zaman Orhan bin Osman.”7 Zaten 
ilmî münakaşa da burada başlıyor. 

6 Manastır Medresesi, “Kıyamet-i suğ-
ra”, yani “küçük kıyamet” olarak anı-
lan 1855 depremi sonrası tamamen 
ortadan kalkar. Burada müderrislik 
yapan birkaç ismi burada zikrede-
lim: “Molla Fenarî, Mola Yegân, 
Kutbeddin Mehmed bin Kadızâde-i 
Rumî, Taceddin İbrahim Efendi, Piri 
Reis...” Daha ayrıntılı bilgi için bakı-
nız: Mefail Hızlı, “XIV. Yüzyıl Bursa 
Medreseleri”, Osmanlı Klasik Döne-
minde Bursa Medreseleri, İstanbul 
1998, İz Yayıncılık, sayfa 19-24.

7 Necdet Sakaoğlu, “Orhan Bey”, Bu 
Mülkün Sultanları, İstanbul 2015, 
Alfa Yayınları, Sayfa 43.
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İlhanlılar’ın vasalı sayılan Türk beyle-
rinin hiçbiri ‘Sultan’ olarak anılmaz-
ken; Orhan’ın bu namı ‘gazi’ unvanını 
da yanına alarak kullanması kurgu 
mu, gerçek mi?8 
Malum Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kuruluş tezleri gaza/yağma sarkacın-
da gider, gelir. Paul Wittek, 1938’de 
yayımladığı kitabında, Osmanlı as-
kerinin motivasyonunu 1337 tarihli 
Bursa kitabesinde de kaydedildiği 
üzere gazaya bağlamış ve teori mo-
dern tarih yazıcılığında mühim bir 
yer tutmuştur. Cemal Kafadar’ın işa-
reti ise şu yöndedir: “Wittek’in Köp-
rülü’yle birçok ortak noktası bulunan 
ama etnik köken tartışmalarından 
kaçınıp Osmanlı gücünün arkasın-

8 Türkolog, dilbilimci Şinasi Tekin 
diyor ki: “Bu kitabe muhtemelen 
1417 tarihini taşıyan başka bir orijinal 
kitabenin veya bundan sonraki 
devirlere ait herhangi bir kitabenin 
üslubundan takliden yazılıp, eski 
Bursa’daki (Hisar) Şehadet Cami’nin 
Doğu kapı üzerine konulmuş ola-
bilir.” Aktaran: Sencer Divitçioğlu, 
“Kutsal Savaş (Gaza), Osmanlı Bey-
liğinin Kuruluşu, İstanbul 2015, Alfa 
Yayınları, sayfa 78. 

daki temel etmen olarak özellikle 
dinî motivasyonun üzerinde duran 
açıklaması geniş kabul bulup ‘gaza 
tezi’ diye bilinen veciz etiket altında 
tekrar tekrar tedavüle sokuldu.”9 Ah-
met Demirhan da Osmanlı ‘kuruluş’ 
varsayımlarının, Osmanlı’nın tarihsel 
mevcudiyetini aşan meselelerle örülü 
olduğunu ve bunların ‘kuruluş’ sar-
malından kurtulmadan aşılamayaca-

9 Cemal Kafadar, İki Cihan Âresinde / 
Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Çevi-
ren: A. Tunç Şen, İstanbul 2018, Me-
tis Yayınları, sayfa 38.

ğını serdeder.10

Kafadar, 15. yüzyıldan itibaren çok 
daha yerleşik ve düzenli bir toplum 

10 “Ama gerçekten Wittek, her ne kadar 
bir ‘uç’ toplumu olarak tasarlasa da 
ve dolayısıyla bu özelliğiyle Kadim 
İslâm unsurlarını tam içinde barındır-
masa da, hem Osmanlı hem de Türki-
ye’nin aynı ruhla kurulduğunu iddia 
ederken, bu ruhun Batı için oluştu-
racağı ‘uyarı’ları hiç düşünmemiş 
midir? ‘Gaza ruhu’na dayalı bir ‘ku-
ruluş’ varsayımı, gerçekten Avrupa 
geleneğinin içinden konuştuğundan 
şüphe duyulamayacak Wittek’in, bu 
geleneğin çıkarlarını ve hedeflerini 
göz ardı ederek ortaya attığı bir varsa-
yım mıdır? Heywood’un iddia ettiği 
gibi, Wittek, gaza ruhuyle gerçekten 
‘aşırı saçmalıklar’ içeren bir varsa-
yım mı ortaya atmıştır? Eğer öyleyse, 
neden? Ancak, bir horror Jihadium 
yaratıcısı olarak Wittek figürüne dön-
meden önce, bizzat Wittek’in kendi-
sinde gazanın böyle bir geçişgenliği 
sağlamadığına bakmak gerekmekte-
dir.” Ahmet Demirhan, ‘Kuruluş Sar-
malı’ndan Kurtulmak / Osmanlı ve 
Hâkimiyet Telakkileri, İstanbul 2019, 
Dergâh Yayınları, sayfa 165. 
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hayatına geçen Osmanlılar’ın ataları-
nı yüceltmek, onların akın ve yağma 
faaliyetlerini din uğruna kahramanlık 
özelliğiyle süslemek için geriye dönük 
olarak böyle bir açıklama getirdikle-
rini, Osmanlı tarihlerinde ilk beylere 
gazilik atfedilmesinin edebî ve ide-
olojik bir motif olarak anlaşılmasını 
iddia edenleri telmih eder, “Hatta 
gazâ ve gazi kelimelerinin XV. yüzyıl-
dan önce Anadolu’da yaygın olarak 
kullanılmadığı, kullanıldığı kadarıyla 
da pek yüce/kutsî bir anlam taşı-
madığı öne sürülmüştür. Gerçekten, 
doğrudan Osmanlılar’la ilgili ve 
otantikliği tartışmasız kaynaklarda, 
Ahmedî’nin XV. yüzyıl başlarında 
kaleme aldığı İskendernâme’ye kadar 
gazâ kavramına rastlanmaz.” diye 
konuşur.11 Ancak yine kendisi gazâ 
kelimesinin ne kadar yaygın olduğu 
bir yana, bu kelimenin barındırdığı 
kavrama yakın düşen dinî motiflerin, 
Osmanlılar dâhil çeşitli beyliklerin 
siyaset söylemlerinde erkenden ken-
dilerini gösterdiğini belirtir. Nitekim 
eldeki en eski Osmanlı vesikaların-
dan (Uzunçarşılı’nın “Orhan Bey’in 
bu vakfiyesi, Osmanlı tarihinin ilk 
zamanlarının karanlığını biraz daha 

11 Cemal Kafadar, “Gaza” maddesi, 
İslâm Ansiklopedisi, Cilt 13, sayfa 
427-429. 

sıyırmaktadır.”12 dediği) 1324 tarih-
li bir belgede Orhan Bey’in adının 
yanı sıra “Şücâüddin”, babası Osman 
Bey’in adıyla birlikte de “Fahreddin” 
lakaplarını kullandığını biliyoruz. 
Kendisine “Şücâüddin” diye hitap edi-
len bir beyin, o devirde Anadolu’nun 
diğer uç boylarında faaliyet gösteren 
çeşitli zümreler arasında yayılmış 
olan gazâ fikrine ilgisiz kalmış olması 
düşünülemez.13 
Bursa Kitabesi’ndeki tekvin, sadece 
Osmanlı değil, Cumhuriyet’in kurulu-
şunda da önemli yer tutan bir imge. 
Laikliğin 1937 yılında Türk Anaya-
sası’na dâhil edilmesine rağmen, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün imzalarını 
genellikle ‘Gazi’ diye atması, tarihin 
kulağına bir şeyler söylüyor olsa ge-
rek. 
Bursa’nın tarihi,  
‘jeolojik tabakalar’ gibi
Son söz anne tarafından Bursalı 
olan Cemal Kafadar’ın: “Bir cihan 
devletinin oluşmasıyla birlikte gazâ 
kavramının gözden düştüğü söylene-
mez; ancak düzenli devlet ordusunun 
faaliyetlerini anlatan eserlerde erken 

12 https://belleten.gov.tr/tam-metin-
pdf/665/tur

13 Cemal Kafadar, “Gaza” maddesi, 
İslâm Ansiklopedisi, Cilt 13, sayfa 
427-429.

kaynaklara göre merkezî konumunu 
yitirmiştir. Yine de Osmanlılar’ın 
çeşitli savaşlarını anlatan eserlere 
gazavatnâme adı verilmesi, bazı sul-
tanlara askerî başarıları bağlamında 
ve bilhassa kahramanlıklarıyla bili-
nen kumandanlara ‘gazi’ diye hitap 
edilmesi geleneği sürdürülmüştür. 
Serhad boylarının askerlerine de gazi 
denilmeye devam edilmiştir. XVII. 
yüzyıldan Tameşvarlı Gazi Âşık Ha-
san adlı asker ve derviş saz şairinin 
bir türküsünde kelime şöyle geçer: 
Gaziler başına takıp çelengi / Kırardı 
Nemçe’yi, Macar, Frengi / Neylesin 
kulların edemez cengi / Hâl ü hatır-
ları sorulmayınca. Zaman içinde gazi 
kelimesinin anlamı kısmen değişmiş, 
devletin parçalanması sürecinde Gazi 
Osman Paşa ve Gazi Mustafa Kemal 
örneklerinde görüldüğü gibi daha çok 
vatanı savunan kahraman ya da İs-
tiklâl Savaşı gazileri örneğindeki gibi 
vatan savunmasına katılanlar anla-
mında kullanımı 20. yüzyıla kadar 
sürmüştür.”
Son not: Bursa’daki Şehadet Cami’nin 
doğu kapısına monte edilen bir kita-
benin hikâyesi ilgilisinin takip edece-
ği uzun bir literatür. Bursa’nın tarihi, 
‘jeolojik tabakalar’ gibi kat kat derine 
indikçe, sesini duyurabildikçe, tarih 
yazıcılığında daha çok meseleye ışık 
tutar; çünkü şehrin gölgesi yeter...
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