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“...Bursa’yı ve Bursalıları seven ilk Türk, 

ben değilim. Tarihte ve dünyada en büyük 

imparatorluk kurmuş olan Türkler de 

evvelâ ilgilerini Bursa’ya, bu değerli şehre 

yöneltmişlerdir. Onun değerini anlamış ve ifade 

etmişsem çok mutluyum.” 

02 Şubat 1938 - Bursa

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Bursa’da eski bir cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su.
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinden gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilahisi.

Bir zafer müjdesi burda her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hala bu taşlarda gülen rüyanın
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvası,
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camileri eski bahçeler,
Şanlı hikayesi binlerce erin
Sesi nabzım olmuş hengamelerin
Nakleder yadını gelen geçene.

Bu hayalde uyur Bursa her gece,
Her şafak onunla uyanır, güler
Gümüş aydınlıkta serviler, güller
Serin hülyasıyla çeşmelerinin.
Başındayım sanki bir mucizenin,
Su sesi ve kanat şakırtısından
Billur bir avize Bursa’da zaman,

Yeşil Türbesini gezdik dün akşam,
Duyduk Bir musikî gibi zamandan
Çinilere sinmiş Kur’an sesini.
Fetih günlerinin saf neşesini
Aydınlanmış buldum tebessümünle.

İsterdim bu eski yerde seninle
Başbaşa uyumak son uykumuzu,
Bu hayal içinde... ve ufkumuzu
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevi ahenk.
Bir ilah uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette
Belki de rüyası büyük cetlerin,
Beyaz bahçesinde su seslerinin.

Ahmet Hamdi TANPINAR

bursa’da zaman

SUNUŞ
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Recep ALTEPE 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

TARİHİYLE 
YAŞAYAN ŞEHİR
Tanpınar’ın; cami avlularında, 
şadırvanlarda, tarihten süzülüp gelen 
duvarlarda, ihtiyar çınarlarda, ovanın 
yeşilinde, isimlerde, mevsimlerde, 
türbelerde çinilerde, Gümüşlü’de 
Muradiye’de; bir hayalin içinde olduğunu 
itiraf ettiği yerdir Bursa. Ne zaman 
Bursa’dan, ne Bursa zamandan ayrı 
düşünülmedi ondan sonra. Billur bir avize 
gibi aydınlatır ömrümüzü.

Bursa’yla zaman iç içe. Bir bakışta 
anlaşılacak bir şehir gibi dursa da 
zamanla derinliğine çeker insanı. 
Ülkemizin toplumsal hafızasında, 
kadim şehircilik geleneği olan, kendine 
özgülüğü ile adeta köşe taşı hüviyetinde 
bir şehirdir. Kuruluşundan bu yana 
daima örnek ve öncü olma erdemliliğini 
gösteren, kültürlerin ve medeniyetlerin 
filizlenip boy verdiği bir şehirdir.

Bursa dendiğinde akla ilk gelen şüphesiz 
ki, tarihi mirasın yoğun bir şehir 
imgesidir. Tarihçilerin, edebiyatçıların, 
seyyahların dilinden Bursa’yı dinleyen 
her insanın bu şehri bir açık hava müzesi, 
kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma ve 
kaynaşma noktası olarak algılamaması 
mümkün değildir.

Bugün bu şehirde yaşayanların vakıf 
olduğu bir gerçek var ki tarihi mirasımıza 
sahip çıkma noktasında gereken 
vefa öteden beri gösterilemedi. Evet 
Bursa tarihi boyunca bir çok yıkımlar, 
yangınlar, istilalar sebebiyle yıkıldı ama 
ecdadımızın şehircilik bilinci ile ince 

ince işlenerek her defasında geleceğe 
miras bırakılmak için yeniden inşa edildi. 
Başımızı ne yana çevirsek tarih kokan 
bu şehir üzüldüğü her dönem sonrasında 
yeniden güldü, yeniden güldürüldü. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, 
bu dönemin Bursa’nın yeniden 
yüzünün güldüğü dönem olarak tarihe 
geçmesini umut ediyoruz. Bu yüzden 
telaşımız, heyecanımız, gayretlerimiz, 
çalışmalarımız hep bu yönde 
yoğunlaştırılmıştır. Sadece tarihi mirası 
koruma ve geleceğe taşıma çalışmaları 
kapsamında 250’yi aşkın somut tarihi 
ve kültürel mirasımızın yanında onlarca 
somut olmayan tarihi ve kültürel 
miras yeniden gün yüzüne çıkarma 
projesiyle Bursa’da tarihi şenlendirmeye 
çalışıyoruz.

Sadece tarihi ve kültürel mirasımız 
noktasında değil, Bursa’nın her açıdan 
gelişmiş olması için altyapıdan ulaşıma, 
turizmden spora, kentsel dönüşümden 
sosyal projelere kadar hemen her alanda 
yatırımlarla “Yaşayan Bursa” hedefimizi 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz 
inanıyoruz ki; Bursa’da zaman tarihe 
akıyor, Bursa’da zaman geleceğe bakıyor. 
Bursa, geçmişten yarın dokuyor. 

Tarihiyle yaşayan şehir hedefinde 
birikimlerimizi paylaşacağımız 
“Bursa’da Zaman” aracılığıyla tüm 
Bursa sevdalılarını sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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ZAMAN TÜNELİ 

Bursa’ya dair eski fotoğraflara 
baktığınızda çoğu zaman derinliklere 
doğru dalıp gidersiniz.
Külliyeler ve o ihtişamlı Selatin Camileri 
ile bütünleşmiş çevresine saygılı ve 
mütevazi, kiremit çatılı kimi köşk ve 
konaklar dikkatinizi çeker. Bu fotoğraf 
karelerini yaşayan ve hafızalarında 
yaşatanlar, yüksekçe bir yerden şehri her 
temaşa ettiklerinde kendilerini hayale 
dalmaktan alıkoyamazlar. 

Yeşil-Heykel arası attığınız sayısız 
turları, Mahfel’de soluklanıp 
yudumladığınız salepleri, sizi sokağın 
başında karşılayan çeşmeyi, evinizin 
cumbasından seslendiğiniz sokaktan 
geçen yoğurtçuyu, Bursa hamamlarında 
temiz pak olmayı, Arnavut kaldırımlı 
sokakları, Pınarbaşı bayram yerinde 
bayram sevincini, komşu annenin tadı 
damağınızda kalan peksimetlerini, 
mahallenin tozlu taşlı toprak sahasındaki 

kıyasıya mahalle maçlarını, Koza Han’da 
koza bayramını, evinizde itinayla bakılan 
ipek böceklerini, çarşıdan her geçişinizde 
esnafın davetkar tebessümlerini, usta 
çırak arasında şahit olduğunuz saygı ve 
sevgiyi unutamadıysanız tabi ki hayallere 
dalmaktan kendinizi alıkoyamazsınız.

Türlü vesilelerle sohbetlerde 
bulunduğumuz birçok eski Bursalı her bir 
laf açıldığında ilk etapta dile getirdikleri 

HAYATIMIZDAKİ BURSA’DAN 
HAYALİMİZDEKİ BURSA’YA…
Yazı: Aziz ELBAS
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anılardan bazıları bunlar. Gördüğümüz 
eski fotoğraflarla anlatılanları üst üste 
koyduğunuzda bir hayal şehir gözünüzde 
canlanıveriyor. 

Nüfusu merkezde 2 milyona dayanan bir 
şehirde hayal şehri yeniden oluşturmak 
tabi ki hayal görmek olur. Ancak hayal 
ettiğiniz şehrin unutulan, unutturulan, 
ötelenen, ötekileştirilen, saklanan, ihmal 
edilen, imha edilen değerlerini hiç 
olmazsa geriye kalanlarını sadece koruma 
altına almakla yetinmeyip yeniden 
yaşamın bir parçası haline getirmeye 
gayret sarfedebilirsiniz. Tam bu mantık 
çerçevesinde 2004 yılında başlatılan 
çalışmalarla Bursa’da ikinci zamanın 
startı verilmiştir. “Bursa Tarih ve Kültür 
Yolu Canlandırma Projesi” adı altında 

geliştirilen proje ile kentte bütünselliğin 
ve sürekliliğin ön planda tutulduğu 
bir bakış benimsenmiştir. Bu güzergah 
en doğuda Yıldırım Külliyesi’nden 
başlayarak Murad Hüdavendigar 
Külliyesi’nde son bulan ve tarihi şehir 
merkezini külliye ve tarihi bölgelerden 
geçerek kat etmektedir. Çalışmalar bir 
anlamda özgün kimlik mücadelesinin 
başlatılmış olması açısından oldukça 
önem arz eder.

Değerli hocamız Prof Dr. Metin 
Sözen’in “Kale düşerse Kent düşer, 
Çarşı düşerse Kent biter” söylemini 
destekler nitelikte başlatılan çalışmalarla, 
Bursa’da tarihi kimliğin yeniden ayağa 
kaldırılmasına Bursa Kalesi’nin ana 
kapısı niteliğindeki “Saltanat Kapısı”ndan 

başlanması, bir nevi Bursa’da ikinci 
zamana açılan kapı olmuştur. Kale 
ile başlayıp tarihi çarşı ve çevresinde 
yoğunlaşan çalışmalar çerçevesinde depo 
işleviyle kullanılmaktan başka adeta bir 
kenara itilmiş hanlarla birlikte, harabe 
nitelenmesiyle bir an önce yıkılarak 
ortadan kalkması arzu edilen, bir takım 
kişilerce gecelemekte kullanılan tarihi 
mekanlarımız bir bir ayağa kaldırılmış, 
adeta kentin çeyiz sandığı yeniden 
görücüye  çıkarılmaya başlamıştır. Tuz 
Han ve Geyve Han gibi hanlar tarihi 
çarşı kimliği içerisinde kendi özgün 
kimliklerini işlevsel olarak yeniden 
kazanırken; Uzun Çarşı, Okçular Çarşısı, 
Tuz Pazarı Çarşısı, Havlucular (Ertaş) 
ve Kayıhan Çarşısı’nda gerçekleştirilen 
düzenlemeler beraberinde geleneksel 
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alışveriş konforunu Tarihi Çarşı’ya 
getirerek büyük alışveriş merkezleriyle 
rekabet güçlerini arttırmıştır. Bununla 
birlikte Ördekli Hamamı, Gökdere 
Medresesi, Haraççıoğlu Medresesi, 
Seyyid Usul Tekkesi ve Karabaş-ı Veli 
Tekkesi gibi tarihi değerler harabelikten 
kurtarılıp birer yaşam merkezleri haline 
getirilerek, Bursa’nın kültür, sanat, 
turizm ve sosyal yaşamına yeni bir soluk 
kazandırmıştır. Bir dönem Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı yapmış merhum 
Teoman Özalp’ın değerli eşi Prof. Dr. 
Ülkü Özalp’ın doğup büyüdüğü Sümbüllü 
Bahçe Konağı karşılıklı iyi niyet 
çerçevesinde 2006 yılında satın alınıp 
yok olmaktan kurtarılarak Bursa’nın 
sosyal ve kültür hayatına kazandırılmıştır. 
Somut değerlerin ayağa kaldırılmasının 
yanında somut olmayan kültürel 
değerlerin araştırılarak bu değerlerimizi 
tanıtma, hatırlatma ve elde edilen bilgi ve 
belgelerin kent belleğine kazandırmaya 
yönelik çalışmalar mahalle, köy ve 
çarşı bazında yapılan yayınlarla ortaya 
konulmuştur.

2004 yılından sonra kaydedilen bu ivme, 
2009 yılından sonra hiç aksamadan devam 
etmiş, bu yıldan itibaren kent merkezli 
bütünsel bakıştan Büyükşehir Belediye 
sınırlarıyla yetinilmeyip il sınırları 
bütününü kapsayan bir bakış açısıyla 

sahip olunan tarihi ve kültürel mirasın 
ayağa kaldırılması için start verilmiştir. 
Toplamda 250’yi aşan proje noktasıyla 
Bursa il coğrafyasının her bir yanını 
kucaklayıcı tarihi dokunuşlarla kent 
kimliğinin yeniden kazanılmasına yönelik 
atılan adımlar kent adına ulaşılması 
hedeflenen yere gelinmesi açısından 
önemlidir.

Bursa bir çırpıda sayabileceğimiz 
birçok özellik ve niteliklerden ötürü 
diğer şehirlerden ayırt edici bir yere 
sahiptir. Bu pozitif ayrıcalık şehir 
yöneticilerine şehir adına ayrıcalıklı 
bir bakış açısıyla bakmayı zorunlu 
kılmakta. Bu zorunluluğu kutsal bir 
görev olarak kabullenen ve üstlenen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu 
bilinç ve hassasiyetle projelerin adım 
adım gerçekleşmesi yönünde çaba 
sarfetmektedir. 2004 yılından başlatılan 
sürecin hiç ara vermeden ve hız kesmeden 
sürdürülmesi temel ilke olarak kabul 
edilmiş, bu bağlamda en başta şehrin 
kalesinin algılanırlığını güçlendirici 
restorasyon çalışmalarına önem 
verilmiştir. Kent surlarını saran birçok 
yapı (Yokuş Caddesi, Zindan Kapı ve 
Yer Kapı’da) kamulaştırılmak suretiyle 
ortadan kaldırılmış özgün dokular ortaya 
çıkartılmıştır. Gün geçtikçe algılanırlığı 
artan kent kale surları, yakın zamanda 

kent kimliğinin vazgeçilmez unsurları 
arasında olacaktır.

Tarihi Bursa Çarşısı’nın bir yandan 
Unesco bazında dünya koruma alanları 
listesine aldırtma çalışmaları devam 
ederken diğer yandan, başta tarihi 
hanlarımız ve çarşılarımızın(İpek Han, 
Emir Han, Kütahya Han, Eskişehir ve 
Tahtakale Han’I;  Gelincik, Sipahi, 
İvaz Paşa, Yorgancılar ve Gelinlikçiler 
Çarşıları) restorasyon ve çevre 
düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi için 
çalışmalar sürdürülmekte. Bursa’mızın 
gözbebeği Ulu Cami ise yapılan çevre 
düzenlemesi ve özgün şadırvanlarıyla 
ziyaretçilerine daha iyi hizmet 
verebilmektedir.  Kayıhan’da bir ur gibi 
duran tekel binalarının yıkılmasıyla 
çarşı önemli bir meydan kazanmış, 
Cumhuriyet Caddesi’nde yeni konsept 
dahilinde gerçekleştirilen cephe ve zemin 
düzenlemeleriyle birlikte sefere başlayan 
nostaljik tramvay bölgeye ayrı bir 
heyecan kazandırmıştır.

Atıl durumda bulunan tarihi hamam 
yapılarının yeniden hayatın içine katılarak 
yaşam merkezlerine dönüştürülmesi 
amacıyla; Kayıhan Hamamı, Mahkeme 
Hamamı, Reyhan Hamamı, Cık Cık 
Hamamı, İncirli Hamamı, Muallimzade 
Hamamı, İbrahim Paşa Hamamı, Hasan 

ZAMAN TÜNELİ 
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Bey Hamamı ve Balık Pazarı Hamamı 
gibi tarihi yapıların restorasyon amaçlı 
çalışmaları devam etmektedir. Bir tarihi 
kentin en önemli unsurlarından birisi olan 
ve mevcut olmayan mahalle mescidleri 
kalıntılarından faydalanarak yeniden 
ayağa kaldırmakta (Çukur Mescid, Elvan 
Bey vb), kötü durumda olanlar restore 
edilmekte, çevrelerini saran yapılardan 
arındırılarak çevreleri düzenlenmektedir. 
(Tatarlar, Mollafenari, Üçkuzular, Şeker 
Hoca, Yaylacık, Tekke-i Cedid, Şehadet 
Camii vb) 

Kenti ayakta tutan bir başka unsur ise 
şehrin manevi odaklarıdır. İnanç turizmi 
ise Bursa turizm potansiyelinin önemli 
bir oranını oluşturur. İnanç turizmi 
kapsamında manevi odaklarımız en çok 
ziyaret edilen mekanlar arasında ilk 
sıralarda yer alır. Bu düşünce ile başta 
Sultan Külliyeleri ve türbelerin manevi 
sorumluluklarını omuzlarda hissetmekle 
kalmayıp, yaklaşık iki yıl bürokrasiyle 
verilen mücadele sonucunda yetki ve 
sorumluluk resmi olarak belediyemiz 
uhdesine alınmıştır. Bununla birlikte hiç 
vakit kaybedilmeden öncelikle Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “Sabrın Acı Meyvesi” 
olarak nitelendirip özetleyiverdiği 
Muradiye Külliyesi’nin bütünüyle 
restore edilip düzenlenmesi başta olmak 
üzere, tüm külliyelerde düzenlemeler 

yapılmakta, Yıldırım Külliyesi’nin 
150 yıldan bu yana yıkık duran cami 
minareleri de bu kapsamda özgün olarak 
yeniden ayağa kaldırılmıştır. Osman 
Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yer 
aldığı Tophane Meydanı’nın ise bir 
imparatorluk kurucusuna yaraşır şekilde 
yeniden düzenlenmesi için çalışmalar 
başlatılmıştır. Bu önemli emanetlerin 
başta temizlik ve güvenlik olmak üzere 
her türlü ihtiyaçları karşılanarak gelen 
ziyaretçiler hazırlanan broşürler ile 
bilgilendirilmektedir. Yine manevi 
odaklarımızdan Üftade Tekke ve Camii 
(eşyalarıyla birlikte), Üç Kuzular, Molla 
Fenari gibi merkezlerin restorasyon ve 
çevre düzenlemeler devam etmektedir. 

Bursa’da gün geçtikçe, bir bir yok olan 
sivil mimari örneği Bursa evlerinin 
gerek kamulaştırarak gerekse destek 
verilerek işlevsel olarak yaşatılması için 
çaba sarf edilmektedir. Bursa tarihi kent 
merkezinde belki de her gün önünden 
iç burkarak geçtiğimiz kırık taşlarıyla 
hazire alanları mezarların onarım ve 
düzenlemesi kapsamında şehrimizin 
tapuları niteliğindeki 93 adet hazirenin 
düzenlemesi yapılmakta.

Yalnızca kent merkeziyle yetilmeyip 
Gemlik’te Paşa Konağı’nın, Gürsu’da 
Su Değirmeni’nin, Mudanya’da Hasan 

Bey Hamamı’nın ve Zeytin Hali’nin 
Kestel’de Kale ve Aksu Kervansarayı’nın 
ayağa kaldırılması, çalışmaların 
merkezden ilçelere oradan da köylere 
yaygınlaştırılmasının bir gereği 
görülmektedir.

Bursa ile özdeşleşen su kültürünün 
yeniden canlandırılması adına Buski ile 
birlikte yürütülen çalışma çerçevesinde, 
şehrin her bir köşesine özgün çeşmeler 
konulmaya başlamıştır. 
Somut olmayan kültürel miras olarak 
adlandırılan yaşam kültürümüzün 
araştırılması, tanıtılması ve yaşatılması 
adına yaptığımız çalışmalar mahallelerden 
köylere değin hız kesmeden 
sürdürülmekte. 

Şehirler sahip oldukları tarihi ve kültürel 
değerleriyle birlikte yaşadıkları ve 
yaşattıkları müddetçe dünya üzerinde 
kalıcı olmuşlardır. Günümüzde dünya 
üzerinde varlığını sürdüren birçok 
tarihi nitelikteki kent bu özelliklerini 
korudukları ve yaşattıkları içindir ki 
turizm potansiyelleri ve buradan elde 
ettikleri gelirler üst seviyededir. Hedef 
yalnızca turizm potansiyeli değil, türlü 
nedenlerden dolayı yok olmakla karşı 
karşıya getirilen kent kimliğini yeniden 
yeşertmektir ki bu uğurda sarf edilen çaba 
ve gidilen yol doğrudur.
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Değerli Dostlar,

Bursa kent yerleşimindeki tarihsel 
değişimler, Osmanlı’nın Bursa’yı fethi 
ve sur içinde sıkışmış kenti sur dışına 
çıkarmasıyla başlar. Fetihten sonraki 
150 yıllık süre içinde, belirli bir plan 
dâhilinde merkezi iş alanları oluşturulmuş 
ve bu alanların çevresinde yerleşimler 
planlanmıştır. Bu dönemde; ticareti 
çekebilmek, yönlendirip yürütebilmek ve 
kontrol edebilmek için yapılan onlarca 
han, hamam vb. yapı kenti süslemiştir.

Kent merkezindeki bir diğer tarihsel 
değişim, 19. yüzyıl başında kent 
merkezinde yaşanan imar hareketleridir. 
Saray Caddesi’nin Hükümet Caddesi 
olarak yeniden düzenlenmesi, Gemlik, 
Maksem, Hamidiye ve Mecidiye 
caddelerinin açılması bu dönemdeki 
tarihsel değişimlerin ürünüdür. 

Değerli dostlar,
Bursa kent merkezi bugün de bir tarihsel 
değişim içerisindedir. En büyük dönüşüm 
ve değişim Cumhuriyet Caddesi’nde 
yaşanmakla birlikte, tarihi kent merkezi 
baştanbaşa ele alınarak ‘turizm’ odaklı 
değişime tabi tutulmuştur. Tarihi 
bölgenin doğusundan batışına; Irgandı 
Köprüsü’nden Kayıhan Çarşısına, 
Gökdere Medresesi’ne, Okçulara 
Çarşısı’na, Kütahya, Geyve, Galle ve 

Tuz Han’a, Uzun Çarşı’ya, Ertaş’a, 
Bakırcılar ve Balibey Han’a kadar pek 
çok yapı ve çarşı artık yeni kimliği ve 
yeni vizyonuyla kente hizmet eder hale 
gelmiştir.

Tarihsel değişim veya kırılma 
diyebileceğimiz dönüşümün merkezi 
kuşkusuz Cumhuriyet Caddesi’dir. 1906 
yılında Vali Mahmud Reşid Paşa'nın 
hizmete açtığı cadde, ömrünün en 
büyük değişimini, açıldıktan 105 yıl 
sonra yaşadı. Kurulduğu günden bu 
yana taşıtların yoğun olarak kullandığı 
caddeyi, 2011 yılında araç trafiğine 
kapattık. Cadde artık yayaların. Ve tabi 
bir de tramvayın.

19. Yüzyıl başında tarihi kent merkezi 
çevresinde açılan büyük caddeler, 
yüzyıllarca 
kentin neredeyse 
her bölgesinde 
gerçekleşen ticareti, 
bugünkü Atatürk, 
İnönü, Cumhuriyet 
ve Cemal Nadir 
caddeleri arasına 
sıkıştırmıştı. 
Cumhuriyet 
Caddesi’ni trafiğe 
kapatarak bu sınırı 
kaldırmış olduk. 
Buna bağlı olarak, 

tarihi merkezin ‘ticari’ etkisinin de daha 
geniş bölgelere ulaşmasını sağladık. 
Tarihi bölgenin yoğunluğunu azaltarak, 
ziyaretçilerine güvenli alışveriş ve 
seyahat imkânı sunmuş olduk.

Sosyal ve kültürel aktivitelerin merkezi 
olmasını arzu ettiğimiz Cumhuriyet 
Caddemizin; tramvayıyla, kent mobilyası 
niteliğindeki yeni aksesuarlarıyla, 
düzenlenmiş ve estetik hale getirilmiş 
zemin ve cepheleriyle başta cadde esnafı 
olmak üzere tüm Bursalılara hayırlı 
olmasını diliyorum.

Recep ALTEPE 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı



11bursa’da zaman

Yazı: Saffet YILMAZ
Batılılaşma hareketine paralel olarak 
yeni kamu binaları ve geniş yollar birer 
birer yerini alır. Okullar, hastaneler, 
oteller, lokantalar, bankalar, mağazalar, 
iş hanları, ipek fabrikaları, belediye, 
posta ve telgraf idaresi, tiyatro binası, 
karakollar ve saat kulesi gibi kente 
damga vuran onlarca anıtsal yapı kentin 
simgeleri arasına girer.

Bu dönemde Bursa’da yaşanan büyük 
değişimin öncüsü kuşkusuz Vali Ahmet 
Vefik Paşa’dır. Daha sonra gelen Nazif 

Paşa, Ahmet Münir Paşa, Mahmut Reşit 
Paşa gibi valiler de bu değişimi sürdürür 
ancak şehirde iki ayrı dönemde görev 
yapan ve ikincisinde halkın şikâyeti 
nedeniyle geri çağrılan Osmanlı’nın 
ünlü valisi Ahmet Vefik Paşa’yı ayrı bir 
yere koymak gerekecektir. Bursa’nın 
çıkmaz sokaklarına arabasıyla girip 
“Valinin yolu kesilir mi, açın burayı” 
diyerek, evleri ve anıtsal yapıları yıkarak 
yol açan Paşa’nın uygulamaları kimine 
göre ‘taşkın kişiliğinden’ kimine göre 
ise içinde bulunulan dönemin taşıdığı 
‘Batıcı’ karakterinden kaynaklanmaktadır. 

Bursa çarşısı ve kentsel dokusunda 
meydana gelen fiziki değişimlerin, 
devlet adına yönetme yetkisini elinde 
bulunduranların sahip oldukları vizyon 
çerçevesinde gerçekleştiğini düşünenler, 
uygulamaların; günün farklılaşan 
sorunlarına cevap niteliğinde olduğunu 
ve hem parçacı hem de sezgisel 
planlama çabaları özelliği taşıdığını, 
tam bir planlama stratejisinden söz 
edilemeyeceğini iddia etmektedir. Öyle 
ki; Bursa’da 15. ve 16. yüzyıllarda 
oldukça geniş bir alana yayılan ticaret, 
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında 

BİR YOL HİKÂYESİ…
HAMİDİYE’DEN MEŞRUTİYET’E, MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E

Yüzyıllar boyunca Doğu’nun en güzel kentlerinden biri olarak kabul edilen Bursa, 19. Yüzyılın sonu 20. 

yüzyılın başında, Osmanlı’daki batılılaşma hareketine paralel olarak bazı ‘yeni’ uygulamalara sahne olur. 

Ekonomide ve sosyal hayatta yaşanan bu değişimler şehircilik alanında da kendisini hissettirir. Şehirde, 

yüzyıllardır ticaret ve konaklama hizmeti veren hanlar yerini otellere, iş merkezlerine bırakır.
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hizmeti veren Cumhuriyet Caddesi, 
2004 yılından sonra Bursa çarşıları için 
yaptırılan yeni planlama doğrultusunda 
araç trafiğine kapatılarak, sadece 
yayaların kullandığı bir cadde haline 
getirildi. Caddeye doğu-batı uzantılı 
bir tramvay hattı da inşa edilerek, hem 
geleneksel doku-nostalji ilişkisi kuruldu 
hem de caddenin ulaşım yönü kısmen de 
olsa devam ettirilmiş oldu.

Cumhuriyet Caddesi’nin yüzyıllık 
ömründe keskin bir işlev değişikliğine 
gidilmesine yol açan süreç aslında 21. 
yüzyılın ilk yıllarında başlamıştı. 2000 
yılında Bursa’da kurulan Tarihi Kentler 
Birliği, ortak mirasın korunması ve 
yaşatılması konusundaki uygulama ve 
politikalarla hem Bursa hem Türkiye 
için yeni açılımlar sundu. Kent 
bütününde konsept koruma planları 
koruma politikaları oluşturma çabaları 
ve bilinci de bu döneme rastlar. Daha 
sonraki yıllarda oluşturulan Kültür 
Haritası ve Tarihi Yaya Aksı projeleri, 
yakın dönemde gerçekleştirilen kale 
ve çarşıyı fonksiyonel birleştirme 
çabalarına dayanak oluşturmuştur. 
Doğu-Batı uzantılı kale-çarşı hattı 
üzerindeki pek çok tarihi yapı bu 
bütünsel planlama çerçevesinde ele 
alınmış ve Bursa’nın sosyal ve kültürel 
yaşamına katılmıştır. Son 6-7 yıl içinde 
Çarşı bölgesinde gerçekleştirilen; Ertaş 
çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Kapalı Çarşı 
alt çarşı, İvazpaşa Çarşısı, Geyve Han, 
Uzunçarşı, Simkeş Mescidi, Tuz Pazarı, 
Ulucamii çevresi, Okçular Çarşısı, 
Tuz Han, Kayhan Çarşısı, Galle Han, 
Balibey Han, Gökdere Medresesi ve 
Irgandı Köprüsü restorasyonları ile 
halen devam eden Kayıhan Hamamı, 
Kütahya Han, Eskişehir Hanı ve Nilüfer 
Köylü Pazarı restorasyonları bu bütüncül 
bakışın ürünüdür. Önümüzdeki yakın 
dönemin hedef projesi olan Davutpaşa 
Hamamı, Emirhan, Fidan Han ve İpek 
Han restorasyonları da yine bu bütüncül 
bakışın bir ürünü olacaktır. 

Doğrudan çarşı merkezinde olmayan 
ancak bu konsepti destekleyen Ördekli 

KAPAK
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Hamamı, Haraççıoğlu Medresesi, 
Karabaş-i  Veli Tekkesi, Seyyid Usul 
Dergahı, Eskici Mehmet Dede Türbesi 
restorasyonları da, bir yandan “Kültür 
Yolu”nu tamamlarken diğer yandan, 
belirli bir bölgeye sıkışmış olan ticaret 
bölgesi ve tarihi aksın daha geniş bir 
alana yayılmasına imkan tanımıştır.
Bursa tarihi çarşı bölgesinde yapılan bu 
düzenlemelerle; dünya imparatorluğunun 
kuruluş vizyonu ve stratejisinin somut 
yansıması olan anıtsal yapılar ve tarihi 
kent kimliği daha algılanır hale gelmiş, 
onarılan yapılar, mahalleler ve meydanlar 
–özellikle Reyhan, Kayhan ve Hanlar 
Bölgesi- ilişkilendirilerek tarihi dokuya 
akıcılık kazandırılmıştır.

YENİ BİR 
CUMHURİYET CADDESİ 
Çarşı bölgesinde yapılan en kapsamlı 
çalışmalardan biri de Cumhuriyet 
Caddesi’ne yeni bir kimlik verilmesi 
olmuştur. 1906 yılında hizmete 

açılan ve 100 yılı aşkın süre kentin 
en önemli ulaşım aksı olarak 
hizmet veren Cumhuriyet Caddesi; 
UKOME’nin(Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi) 09.04.2010 tarih ve 75 
sayılı, Bursa Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 22.04.2010 tarih ve 368 
sayılı kararlarıyla, lastik tekerlekli 
araç ulaşımına kapatılıp, tramvay 
ulaşımına açıldı. Yaklaşık bir kilometre 
uzunluğundaki caddeye döşenen tramvay 
hattı 23 Mayıs 2011 tarihinde hizmete 
sunuldu. Bununla birlikte, caddedeki 
geleneksel mimari değerler yaşatılarak, 
sosyal-kültürel bir kimlik kazandırıldı…
 
TÜM CEPHELER ELDEN 
GEÇİRİLDİ
İşlevi değiştirilerek sosyal kimliği 
öne çıkarılan Cumhuriyet Caddesi’nde 
kapsamlı bir cephe sağlıklaştırma 
çalışması da yapılarak cadde kente 
yakışır hale getirildi. Restorasyon ve 
rekontrüksiyon çalışmaları kapsamında 

cadde üzerindeki 120 yapıya müdahale 
edildi. Her binaya, binanın şekline göre 
farklı müdahalede bulunuldu. 
Genel olarak dış cephelerdeki klimalar ve 
reklam tabelaları tümüyle kaldırıldı, ısı 
yalıtımlı pencere ve doğrama değişimleri 
yapıldı. Kaldırılan klimalar 1. kat 
seviyesinde yapılan ‘Klima Saklama 
Hazneleri’nde gizlendi. Hazneler, 
çelik konstrüksiyon üzeri ireko ahşap 
malzemeden yapılarak mimari bütünsellik 
sağlandı.

Dükkânların giriş kat camekânları ve 
doğramaları da yenilendi, mal sahiplerinin 
talebi doğrultusunda tam otomatik 
uzaktan kumandalı kepenk sistemi takıldı. 
Doğrama kenarları herhangi bir müdahale 
ve kablo vs. kirliliğin önlenmesi 
amacıyla birinci sınıf emprenyeli 
ahşap lambri ile kaplandı. Böylece, 
klima saklama haznesi, tam otomatik 
uzaktan kumandalı kepenk sistemi 
ve ahşap lambri kaplama elemanları 
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Genel olarak dış cephelerdeki klimalar ve 
reklam tabelaları tümüyle kaldırıldı, ısı 
yalıtımlı pencere ve doğrama değişimleri 
yapıldı. Kaldırılan klimalar 1. kat 
seviyesinde yapılan ‘Klima Saklama 
Hazneleri’nde gizlendi. Hazneler, 
çelik konstrüksiyon üzeri ireko ahşap 
malzemeden yapılarak mimari bütünsellik 
sağlandı.

Dükkânların giriş kat camekânları ve 
doğramaları da yenilendi, mal sahiplerinin 
talebi doğrultusunda tam otomatik 
uzaktan kumandalı kepenk sistemi takıldı. 
Doğrama kenarları herhangi bir müdahale 
ve kablo vs. kirliliğin önlenmesi 
amacıyla birinci sınıf emprenyeli 
ahşap lambri ile kaplandı. Böylece, 
klima saklama haznesi, tam otomatik 
uzaktan kumandalı kepenk sistemi 
ve ahşap lambri kaplama elemanları 
bir bütünlük içinde yerleştirildi. 
Cadde üzerindeki binaların çatıları da 
düzenleme kapsamında elden geçirildi. 
Dış kaplaması traverten olan cephelerde, 
kırık kısımlar yenilendi, sağlam olanları 
da temizlenerek görsel açıdan güzel hale 
getirildi. Dış cephesi mozaik binalarda, 
binanın dış cephesinde 5 cm kalınlığında 

mantolama ile koruma yapılarak, binanın 
ısı yalıtım sorunu çözüldü. Ayrıca, sıva 
grenli boya ile uygulama tamamlandı. 
Doğrama değişimleri ve mantolama (XPS 
kaplama) sonrası pencere denizlikleri de 
yenilenerek cadde üzerindeki binalara son 
şekli verildi. Bununla birlikte, cepheleri 
yenilenen cadde, araç trafiğine de 
kapatıldığı için eski tretuarlar sökülerek 
tamamen düz hale getirildi.

NOSTALJİ
Araç trafiğine kapatılan ve cepheleri 
geleneksel mimari özellikleri dikkate 
alınarak yenilenen Cumhuriyet Caddesi, 
nostaljik tramvayla renklendi. İlk 
aşamada, Cemal Nadir Güler Caddesi 
ile Gökdere arasındaki yaklaşık 1250 
metrelik bölümde uygulanan, daha 
sonra yoğun talep nedeniyle Yıldırım 
Davutkadı’ya kadar uzatılan tramvay 
hattı, bir yandan önemli bir kent 
mobilyası olarak caddedeki yerini alırken, 
diğer yandan önemli bir ulaşım aracı 
oldu. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 
tramvay hattı, bölgenin mimarisine 
göre düzenlenmiş 5 durağı, aydınlatma 
elemanları, kataner direkleri ve bakım, 

depolama ve idari ofisin yer aldığı 
İşletme Bakım Merkezi binasıyla bölgeye 
soluk aldırdı.

Güzergah üzerinde Tramvayın enerji 
beslemesi için inşa edilen kataner 
direkleri, aynı zamanda aydınlatma 
amaçlı da kullanılarak cadde 
aydınlatılması için gerekli direk sayısı 
minimumda tutuldu. Cadde üzerindeki 
aydınlatma armatürleri bölgenin mimarisi 
dikkate alınarak seçildi. Diğer yandan, 
hem hattın enerji beslemesi hem de 
caddenin aydınlatması için kullanılan 
kataner direkleri, resim-fotoğraf sergileri 
için de uygun hale getirildi. Böylece 
Cumhuriyet Caddesi, bir yönüyle de sanat 
galerisi halini aldı. 

Kaynaklar
Çarşının Öyküsü- Bursa Büyükşehir 
Belediyesi
Yer Adları Ansiklopedisi- Raif 
Kaplanoğlu
Meşrutiyetten Cumhuriyet’e Bursa- Raif 
Kaplanoğlu
Bursa Defteri dergisi
Ticaret Mekan ilişkisi- Kerem Kırayoğlu

KAPAK
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Yazı: Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL 

Google Map yardımıyla Bursa 
haritasına baktığınızda şunu rahatlıkla 
görebilirsiniz: Ortada “Eski Bursa” 
diyebileceğimiz bir parça ve bu parçaya 
Nilüfer ve Yıldırım tarafından eklenen iki 
yeni parça. Ancak dikkatli bir göz hemen 
bu iki parçadan Nilüfer kaynaklı olanının- 
ki bu parça büyük bir hızla Mudanya’ya 
koşar gibidir- Kestel tarafındakine 
göre daha büyük ve gelişmiş olduğunu 
görebilir. Kısaca, Bursa büyük bir hızla 
İstanbul’a doğru koşmaktadır. İstanbul 
- İzmir Otoyolu projesi ile eğer dört yıl 
sonra İstanbul - Bursa arası bir saate 
inecekse, o zaman Bursa İstanbul’un, 
yasal idari yapı her ne olursa olsun doğal 
bir ilçesi haline gelecektir. Aslında bu 
süreç, çok eskiden başlamıştır ve sadece 
önümüzdeki yıllarda hız kazanacaktır.  

Demek ki, Cumhuriyet Caddesi’ne 
de bu tür bir varsayım çerçevesinde 
bakmalıyız. Eğer Cumhuriyet Caddesi, 
Güney İstanbul’un içinde yer alan 
Bursa ilçesinin tarihi çekirdeğindeki 
bir cadde olarak düzenlenecekse nasıl 
düzenlenmelidir sorusunu sormalıyız 
kendimize. 

Cadde, Hanlar Bölgesi’nin ovaya doğru 
olan bölümünü sınırlar ve yeni Bursa’dan 

çok (Nilüfer-Mudanya tarafından çok) 
eski Bursa ile ilgilidir. Pirinç Han ve 
Koza Han bu caddeye çok yakın olan 
iki mekân. İşte bu nedenle bize göre 
burada eskinin korunması, anlatılması, 
eskiye ilişkin ürünlerin satılması uygun 
olacaktır. 

İstanbul’un kenti sürekli kendine doğru 
çekmesinin ise, en azından iç turizm 
açısından önemli etkileri olabileceğini 
düşünüyoruz. Cumhuriyet Caddesi’ne 
bu çerçeveden de bakılabilir. Diğer 
yandan, kentsel dönüşüm ile Cumhuriyet 
Caddesi’nin altına Doğanbey’e önemli bir 
nüfus yerleşecektir. Bu nüfusun dinlenme 
ve eğlence talepleri için de Cumhuriyet 
Caddesi uygun olabilir. 

Özet olarak Cumhuriyet Caddesi için 
gelecekte iki etkinin önemli olacağını 
düşünüyoruz:

Bursa’da artan İstanbul etkisi ve caddeye 
yakın bir yerleşim yeri olan kentsel 
dönüşümün etkisi… 

Caddenin nasıl düzenleneceği 
değerlendirilirken bu iki etkenin göz 
önüne alınması yararlı olacaktır.

ESKİNİN KORUNMASI GEREK
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Faruk Boztepe: Caddenin bu durumunu çok beğeniyoruz, ziyaretçiler de beğeniyor. Tabi eksikler 
var, tamamlanması gerekiyor, örneğin tramvay İncirli’ye bağlandıktan sonra yetersiz kalmaya başladı. 
Sayı ve nitelik olarak artırılmalı. Tramvay hattının uzatılması sadece Cumhuriyet Caddesi esnafı için 
değil tüm çarşı esnafı için iyi olacaktır. Keşke, Siteler- Mesken tarafına kadar uzatılabilse. Cepheler 
ve zeminin yenilenmesi hem görsel açıdan güzellik sağladı hem de ziyaretçilerin rahat alışverişini 
sağladı. Tabi bu noktada cadde üzerindeki esnaf yapılanmasının da değişime uğraması gerekiyor 
ancak bu zamanla olabilecek bir şey. Sosyal mekânların artması lazım. Umuyoruz zamanla bu da 
gerçekleşecektir.

Fikri Kahraman: Uzun zamandır (yaklaşık 40 yıl) çarşı ve civarında esnaflık yapıyorum. Bu süre 
içinde sektörel temelde değişiklikler en çok Cumhuriyet Caddesi’nde olmuştur. Son yıllarda yapılan 
düzenlemelerden birçok esnafımız mağdur olup sıkıntılı bir süreçten geçmiştir. Temennimiz; yapılan 
bu değişimler çekilen sıkıntılara değsin ve uzun yıllar kalıcı bir etki bıraksın. Cumhuriyet Caddesi 
bundan sonra güzel bir cazibe merkezi haline gelsin. Halkımızda bu olumlu değişime katkıda bulunup 
esnafımızın yüzünü güldürsün.Tüm esnaf arkadaşlarıma hayırlı alışverişler, yapılan güzelliklere ve 
hizmetlere de teşekkür ederim.

Hikmet Kurtuluş: Tarihi bir cadde olan Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapatılması, hem 
esnaf için hem alışveriş yapan vatandaş için iyi oldu. Eskiye nazaran daha ferah bir ortam oluştu. 
Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Caddesi, insanların daha rahat alışveriş edebileceği bir yer olacak. 
Bundan önce trafik yoğunluğu fazlaydı, araç ve egzoz sorunu vardı. Şimdi ise insanlar çoluğuyla 
çocuğuyla rahatça gezebileceği bir yer oldu. Şu an esnafın ekonomik sıkıntısı var fakat bunu zamana 
yaydığımızda bu sıkıntılar unutulacak. İleride iyi günler göreceğiz.

Kamil Özen: Görüntü olarak çok güzel. Fakat ulaşımla ilgili sorunlarımız var. Otopark meselesi 
başlıca sorunlarımızdan... Otopark bulunmaması alışverişi kötü etkiliyor. İnsanlar büyük alışveriş 
merkezlerine, otopark imkânı olduğu için gidiyor. Burada da böyle imkânların hazırlanması lazım. 
Buradan satın alınan bazı ürünlerin mutlaka bir vasıtayla taşınması lazım. Trafiğe kapandığı için bu 
imkân şimdilik yok. Eksiklerin giderilmesiyle daha iyi olacağını umuyorum.

Mustafa Aksoy: Büyükşehir belediyemiz katkıları ile Bursa’da tarihi mirasın ayağa kaldırılması 
için Cumhuriyet Caddesi’nde gerek nostaljik tramvayla gerek cephe sağlıklaştırma çalışmaları ile 
büyük bir projeye imza atılmış, Cumhuriyet Caddesi güzide şehrimiz Bursa’nın vizyon caddelerinden 
birisi haline getirilmiştir. Bursa’nın dünya şehirleri ile yarışır hale gelmesi için yapılan bu çalışmalara 
esnafında gerekli desteği vermesi caddede kafeler, restoranlar, mağazalar, bankalar ve benzeri 
işletmelerin hayat bulması gerekmektedir. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin ortasında yaklaşık 100 
yıl önce oluşmuş kentin en önemli ana arterlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi bölgenin gerek 
ekonomik gerekse sosyal açıdan önem taşıyan yerlerinden biridir. Bu düzenlemelerle Cumhuriyet 
Caddesi’ndeki mevcut dokunun korunması ve değerlendirilmesi bölge esnafı ve şehir halkı için güzel 
bir fırsat haline dönüşecektir.

Şakir Özen: Yoğun bir araç trafiğinin yaşandığı Cumhuriyet Caddesi belediyemiz tarafından trafiğe 
kapatıldı. Şu an daha uygun olduğunuzu düşünüyoruz ancak caddede sektörel değişim gerekiyor. 
Turizmle ilişkili olacak bu değişim gerçekleştiğinde caddenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca, 
bölgede otopark sıkıntısı yaşanmaktadır, bu sıkıntı da giderildiğinde Cumhuriyet Caddesi herkes için 
görülmeye ve alışveriş edilmeye değer bir yer olacaktır.

ESNAF CUMHURİYET’TEN UMUTLU
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1950’li yılların başından itibaren 
Cumhuriyet Caddesi’nde ticaret yapmış 
bir ailenin ferdiyim. Yaklaşık 60 
yıldan beri aile büyüklerimle birlikte 
caddenin, Tarihi Hanlar Bölgesi’nin ve 
çarşılarımızın her türlü halini; en popüler 
yıllarından tutun da en vasat günlerine 
şahitlik ettik.

Ben Erkan ÖNCEL olarak neredeyse 
çarşıda dünyaya geldim. Hisar’da 
oturduğumuz yıllarda daha ilkokula 
başlamadan dükkana gidip çıraklık 
yaparak çarşı kültürünü aldım. 1970’li 
yıllardan 90’ların sonuna kadar 
bizlerin dükkanları çarşının gözbebeği 
konumundaydı ve alışverişin kalbi orada 
atıyordu… Ta ki dış sermayeli başta 
olmak üzere, büyük ekonomiye sahip 
şirketler AVM’lerini açana kadar. İşte 
o noktadan itibaren alışverişin kültürü, 

tarzı tamamen değişti ve dolayısıyla 
çarşıya olan ilgi de azaldı. Bu kaçınılmaz 
değişim beraberinde mutsuz esnafı 
getirdi. Ne yazık ki ticareti zayıflayan, 
yeteri kadar kazanamayan esnaf vaktini, 
mazide kalan şaşalı günlerini anarak 
ve günün koşullarıyla kıyas yaparak 
geçirmeye başladı. Tamam, büyükşehir 
olmanın yarattığı dönüşümün kaçınılmaz 
gerçekleri olan AVM’lerin halkımıza 
sunduğu imkanları çarşı esnafının 
sunması mümkün değil ama çarşı 
kültürünün yok olmaya başlaması da bir o 
kadar can sıkıcıydı. 

Tam da o günlerde “Birlikten kuvvet 
doğar” ilkesiyle yola çıkan çarşı 
dernekleri düzenledikleri toplantılarla 
önce esnafı aydınlattılar, sonrasında da 
yerel yönetimlerle sıkıntılarını paylaşıp 
ortak akıl oluşturmaya çalıştılar. İşte 
bu noktada uzun yıllar ihmal edilen 
çarşılarımız da birer birer gün yüzüne 
çıkarılmaya başlandı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin 
önderliğinde başlayan çalışmalara 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
DÜNDAR da destek verdi ve Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde büyük 
değişim başladı. Önce AVM’lerle şartları 
eşitlemek için çarşılarımızın fiziki 
koşulları örnek projelerle değiştirilmeye 
başlandı. Aynı anda merkez çarşılara 
dikkat çekmek için de çevrede bulunan 

tarihi yapılar ayağa kaldırılarak eski 
alışveriş kültürünün canlandırılması 
hedeflendi. Ama yapılan tüm bu 
hamlelerin en radikali ve en cesur olanı, 
yaklaşık 1,5 kilometrelik Cumhuriyet 
Caddesi’ni araç trafiğinden arındırıp 
yayalaştırmak oldu. Yıllarca konuşulan 
ancak 2011 yılında başlanan bu vizyon 
projenin tamamen hayata geçmesiyle 
birlikte bölge rahat bir nefes alacak. Fakat 
en önemlisi komşu illerde uygulanan 
ve başarılı olan bu hamlenin hakettiği 
değeri bulması. Birçoğumuz Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinde görmüşüzdür; şehir 
merkezlerinde tarihi yapıların bulunduğu 
yerlerde turistler kilometrelerce 
yürüyüp gittikleri şehirleri tanıma fırsatı 
buluyorlar, alışverişlerini rahatça yapıp 
aynı zamanda da kent ekonomisine 
katkıda bulunuyorlar. 

Gökdere’den başlayan ve Zafer Plaza’ya 
kadar uzanan bu tarihi hattaki değişime 
esnaf arkadaşlarım da eşlik ederlerse 
ortaya çok güzel bir fotoğraf çıkacak, 
bundan eminim. Bugünlerde ben ve benim 
gibilerin hayali; ecdadımızdan aldığımız 
bu güzel emaneti gelecek nesillere 
aktarırken ticaretinden keyif alan, 
kazanan, mutlu olan ve değerlerine sahip 
çıkmanın huzurunu yaşayan Bursalılar 
olmak. Bu hayalin gerçekleşmesi için 
çalışanların emeğine sağlık…

OLUMLU ÇABALAR 
Yazı: Mevlüt ÇİÇEK
CUMSİAD - BTÇH

Cumhuriyet Caddesi Vali Mümtaz Reşit 
Paşa döneminde açılmıştır. Böylece 
asırlardır şehrin yegane üretim ve 
ticaret merkezi olan çarşı bölgesinin 
ulaşımı çok rahatlamış ve şehir 17-
18. Yüzyıldaki duraklamayı üzerinden 
atarak iktisaden yeniden yükselişe 
geçmiştir. Ulaşım kolaylığı nedeniyle 
halkın bölgeye geliş gidişi artmış, buna 
bağlı olarak cadde üzerinde alışveriş 
mekanları da oluşmuştur. Ayrıca 
Cumhuriyet Caddesi’nin bir ucunda 
Emniyet Amirliği’nin diğer ucunda 

da İtfaiye Merkezi’nin bulunması ve 
cadde üzerinde bulunan hanlar, oteller, 
bankalar, iktisadi birlik, müessese, ambar 
ve depolar hareketliliği geliştirilmiştir. 
İlerleyen yıllarda Cumhuriyet Caddesi 
üzerinde büyük işhanları ve tekstil 
merkezleri oluşmuştur. Son yıllarda 
özellikle, mefruşat, halı, oyuncak, 
tekstil ve zücaciye sektörlerinde artışlar 
görülmüştür. 2000 Yılından itibaren 
Cumhuriyet Caddesi çok ağır trafik 
yoğunluğu ve trafik gürültüsü başlamış, 
2010 yılından itibaren yaşanmaz hal 
almıştır. Hem orda yaşayan esnafın hem 
de alışverişe gelen müşterileri egzoz 
dumanı ve trafik gürültüsü yaşamı 
zorlaştırır duruma getirmiştir. Ticareti ve 
alışverişi de güç duruma sokmuştur. Bu 

olumsuzlukları dikkate alan Büyükşehir 
Belediyemiz, gerek yayalaştırma 
ve gerekse tramvay uygulamasıyla 
bölgemizin cazibe merkezi olması 
için adımı atmıştır.Özellikle hizmet 
sektöründe gelişmesini beklediğimiz 
caddemizin, geceleri ve tatil sürelerinde 
açık olacağını ve böylece çarşı esnafına  
da örnek teşkil edeceğini umuyoruz. 
Yurtiçi ve yurtdışı örneklerinde olduğu 
gibi, caddenin üzerinde yayaların 
serbestçe dolaşıp gezebilmesi, dinlenme 
ve ihtiyaç mekanlarının artırılması, 
cephe ve çevre iyileştirilmesiyle tarihi 
doku görselliğinin ve bütünselliğinin 
sağlanması çok olumlu çabalar olarak 
görülmektedir. 

CUMHURİYET
CADDESİ BİR 
EMANET

Erkan ÖNCEL
CUMSİAD Başkanı
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Yazı: Aziz ELBAS
Osmanlıca Çeviriler: Metin SARI  
Bursa Şehir Kütüphanesi

Dünyada yük taşıma amaçlı ilk tramvay 
1803 yılında, yolcu taşıma amaçlı ise 
1807 yılında İngiltere’de kullanıldı. 
Atların çektiği tramvaylara ilişkin 

şirketler, sonraki yıllarda New York, 
Paris, Londra, Viyana ve Sofya gibi 
kentlerde kurulmaya başlandı.

Ağır yüklerin kaydırılma yöntemiyle 
taşınması amaçlı geliştirilen yöntemin 
ilk olarak Mısır’da M.Ö 2500’de 
piramitlerin yapımı esnasında taşların 

kalaslar üzerinde kaydırılmasında 
kullanıldığı biliniyor. Daha sonra farklı 
yer ve zamanlarda bu teknik geliştirildi. 
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi 
sırasında gemileri karadan kaydırıp 
Haliç’e indirmesi bu tekniğe bir örnektir. 

BURSA’NIN TRAMVAY RÜYASI
BİR ASIRLIK ACIKLI HİKAYE
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İlk raylı yollar ahşap tekerlekli yük 
arabalarının gitmesi için yapılmıştır. 
Buna örnek olarak 1350’li yıllardaki 
Almanya’nın Freirburg şehrindeki 
ahşap kalaslardan yapılan yol gösterilir. 
Ahşap rayların demirle kaplanması yine 
İngiltere’de 1768 yılında karşımıza 
çıkıyor. Maliyete bağlı olarak daha 
sonraki yıllarda tekerlekler ve 
raylar tamamen demirden yapılmaya 
başlanmıştır. Çeliğin ucuzlamasıyla da 
üretimler çeliğe dönmüştür.

Elektrik üretimi ve uzak mesafelere 
iletilmesindeki maliyetin azalmasıyla 
elektrikli tramvay fikri ortaya atılmış, 
Ukrayna’lı mühendis F. Pyrotskyi bu 
fikirleri 1875 yılında bir kilometre 
mesafeye iletilebilir şekilde uygulamaya 
geçirmiştir. İlk elektrikli tramvay Saint 
Petersburg’da yolcu taşımaya başlar, bunu 
müteakiben W. Von Siemens 1881 yılında 
Almanya’da ilk uzun mesafeli elektrikli 
tramvayı işletmeye sokar. Daha sonraki 
yıllarda Londra’da ve Boston(ABD) gibi 
şehirlerde elektrikli tramvay işletilmeye 
başlanır. 

Osmanlı topraklarında ise Sultan 
Abdülaziz döneminde 1869 yılında 
İstanbul’da “Dersaadet Tramvay Şirketi” 
kurularak atlı tramvay çalıştırmak için 
anlaşma imzalayarak Aksaray-Eminönü, 
Aksaray-Topkapı, Aksaray-Yedikule 
ve Galata-Azapkapı hatlarında 1871’de 
yolcu taşınmaya başlandı. Ardından 
II. Abdülhamid döneminde Osmanlı 
topraklarındaki önemli büyük kentlere 
yaygınlaştırılmaya başlandı. Örneğin 
1892 yılında Selanik’te çalışmaya 
başlayan tramvay sistemi; İzmir, Konya, 
Trablusşam, Şam ve Bağdat illerine de 
kurulmuş, Bursa gibi birçok önemli şehre 
kurulması için çalışmalar yapılmıştır. 

Yaşanan iç ve dış gelişmelerden dolayı 
ordunun at ihtiyacından ötürü ordu atlı 
tramvaylardaki tüm atları ücret karşılığı 
almak için talip olmuş ve bu şekilde atlar 
satılmıştır. Bunu müteakiben Avrupa’da 
yeni yeni yaygınlaşan elektrikli tramvaya 
doğru bir eğilim başlamış, bunun ilk 

örneği Şam’da uygulamaya geçirilmiş, 
bunu müteakiben 1907’de Selanik’te 
çalışmaya başlamıştır. Tramvayın 
İstanbul’da işlemeye başlaması ise 1914 
yılına rastlar.

BURSA
Dünyada ve Osmanlı topraklarında 
yaşanan bu gelişmelere paralel olarak 
Bursa’da da tramvay kurulmasına 
yönelik çalışmalarda eşzamanlı 
olarak başlatılarak, bu amaçla Payitaht 
tarafından Bursa’da atlı tramvay 
kurulması arzu edilmiştir.1904 yılında 
Hacı Kamil Efendi Zade Arif Bey 
atlı tramvay yerine elektrikli tramvay 
kurulması amacıyla bir Osmanlı Anonim 
Şirketi kurulmasını teklif etmiş, bu 
iş için Koza Han’da faaliyet gösteren 
yol müteahhidi Ali Rıza Efendi kefil 
olmuştur.  Ancak istenilen çalışmalar 
başlatılamaz ve imtiyaz hakkı belediyeye 
verilir.

Payitaht tarafından belediyeye verilen 
imtiyaz hakkı 17 Şubat 1905 tarihli yazılı 
bir emir ile  bu işe talip olan Aşkudere 
eşrafından  Süleyman oğlu Mehmed Ali 
Ağaya verilmesi emredilir. Bu emirde 
şehirde kurulması hedeflenen tramvay 
hatlarının elektrikle çalıştırılabilecek 
şekilde sözleşme hazırlanması 
istenilmiştir.

Aşkudereli Süleyman oğlu Mehmed Ali 
Ağa ile imzalanmak üzere 1906 yılında 
hazırlanan 21 maddelik sözleşmenin bazı 
maddeleri şunlardır:

Madde 1: Bursa şehrinde bulunan 
Setbaşı - Çekirge hattında, arada Hükümet 
Konağı’na, oradan da Mudanya – Bursa 
Demiryolu durağına bağlanan mecburi 
hatlar ile Uludağ’a mevsim şartları 
uygun oldukça inip çıkılmak üzere, yolcu 
taşıma ve eşya nakline mahsus olmak 
üzere tercihli tramvay hatlarının inşa 
ettirilmesi. Hatların yapımında her 5 km 
mesafe bir Ticaret ve Nafia Bakanlığı’nın 
(Bayındırlık) üretim uygunluğu ile 
lüzum görülen yerlere tramvay hatlarının 
uzatılması, Bursa şehrinin elektrik 

ile aydınlatılması şartı ile Aşkudereli 
Mehmed Ali Ağa’ya İmtiyaz verilip ihsan 
buyurulmuştur.

Madde 2: İmtiyaz Müddeti Padişah 
Fermanı’nın verildiği tarihten itibaren 75 
yıl olacaktır.

Madde 3: İmtiyaz sahibi fermanın 
tesliminden sonra mukavelenamenin 
görüşülmesi tarihinden itibaren 18 ay 
müddet zarfında şartnamede açıklanan 
yönü ile kesin keşfedilen işler üzere 
4 parça haritanın tanzimi ile Nafia 
(Bayındırlık) Bakanlığı’na takdimi 
gereklidir. Elektrik fabrikalarının yerleri 
Bursa Belediyesi ve Vilayet’ten kabul ve 
uygunluğu alınacaktır.

Madde 4: İmtiyaz sahibi masrafları 
kendisinden olmak kaydı ile ilgili 
projelerin tasdikinden itibaren son olarak 
18 ay müddetle çalışmalara başlayacaktır. 
O tarihten itibaren ise mecburi çalışmayı 
2,5 sene ve tramvayın çalışması ile 
birlikte tüm işin tamamlanmasının 
süresi 7 sene olarak taahhüt eder. Fakat 
çalışmalar fenni kurallara ve yazılara 
uygun tatbiki olacak, onaylanan projelere 
uygunluğu bulunacaktır. Şayet bazı 
zorunlu sebeplerden dolayı çalışmalarda 
aksaklık olur ise Ticaret ve Nafia 
nezaretince çalışmalara ek süre ilave 
edilerek uzatılacaktır.

Madde 7: İş bu çalışmalar umumi 
menfaatlerle bağlantılı hususlardan 
olduğu için elektrik ve aydınlatma 
müesseseleri ile idare kısmı gibi 
müştemilat yapılarını yerlerinin satın 
alınması hususunda imtiyaz sahibi 
istimlak kanununa uygun hareket edecek. 
Bu kısım yerlerin lüzumu olduğunda 
imtiyaz sahibi tarafından yer sahiplerine 
tazminat ödenip kullanılabilecektir. Bu 
gibi yerlerde vakıf arazileri olur ise bu 
konuda şer-i kurallar geçerli olacaktır. 
Tramvay ve fabrikalara uygun görülen 
arazi şayet sultan arazisi veya ferman ile 
verilmiş ise ücretsiz terk edilecektir.
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Madde 12: İmtiyaz sahibi ferman 
tarihi itibari ile iki (2) sene zarfında 
bir Osmanlı Anonim Şirketi tesciline 
mecburdur. Şirketin ortaklar meclisi ve 
toplantı merkezi Payitaht’ta olacaktır.

Madde 14: Devlet-i Aliye imtiyaz 
müddetinin 25 senesi sonrasında her 
zaman imtiyazı açık arttırma suretiyle 
satışa çıkartabilme salahiyetine haiz 
olacaktır. 

Madde 13: İmtiyaz suresi dolunca 
imalat ve fabrikalar ile doğan bütün 
hukuki işlemler hükümete devrolunacak. 
Hasılat vs. diğer gelirlerden hükümet 
istifade edecektir.

Madde 16: Şirkette görev yapacak 
memur ve müstahdemler hükümet 
tarafından tayin edilecek, fes giyilip, 
Devlet-i Aliye’den seçilecek ve 
şirket dairesinde görev alacak kişiler 
Osmanlı katip mektebin mezunlar tercih 
edilecektir. Vazifelerinden ötürü halkın 
içinde görev alacak olan memurlar iyi 
Türkçe konuşması gereklidir. 

Madde 19: Zorunlu sebeplerden 
oluşan bir engelin zuhuru olmaksızın 
imtiyaz sahibi belirlenen süre zarfında 
çalışmaya başlamadığı veya başlayıp 
da tamamlamadığı veya bu işi 
mukavelenameye uygun yapmaz ise 
imtiyaz hakları elinden alınacaktır. Bu 
durumda şartnamenin özel maddelerinde 
gösterildiği yönü ile işletme işlerinin 
zamanlı temini için gerekli tedbirlerin 
uygulanacağı, imalat ve aletler 
bakımından ihaleye konulacak, teminat 
ücreti iade edilmeyecek ve devlet 
tarafından el konulacaktır.

Madde 21:  İmtiyaz sahibinin 1. 
maddede tayin edilen hatlar dahilinde 
ilave vagon/araba talebi olur ise bu 
taleplerde uygun şartlarda imtiyaz 
sahibinin hakkı korunacaktır.

Eklenen Not:  İş bu mukavelename 
mucibince şirket teşkili için belirlenen 

2 sene müddetin dışında tarih itibariyle 
2 sene daha uzatılması ve elektriğin 
sanayide de kullanılması hususlarına 
sure-i devlet ve mülkiye daireleri 
tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile arz, 
25 Mayıs 1908 tarihinde Padişah fermanı 
ile Ticaret ve Nafia nezaretine tebliğ 
edilmiştir.

SÖZLEŞMEYE İLAVE
8 Şubat 1906 yılında mukavelede yer 
alan bazı maddelerde Hüdavendigar 
Vilayeti Valiliği’nden ve halktan gelen 
talep üzerine değişiklikler yapılmıştır. 
Burada en önemli madde imtiyaz 
kapsamı yalnızca elektrikli tramvay 
hatları yapılması iken düzeltme ile 
elektrik üretilerek şehre verilmesiyle 
ilgili madde de eklenmiştir. 21 Temmuz 
1906 yılında, elektriğin üretileceği 
fabrika binasının vergi ve harçlardan 
muaf tutulması hususuyla ilgili olarak 
Sadrazam Ferid tarafından hazırlanan 
‘emir dağıtımlı’ belge; Nafia İdaresi’ne, 
Hukuk Müşavirliği’ne, Demiryolu ve 
Limanlar İdaresi’ne gönderilmiş ancak 
buralardan gelen cevaplarda imtiyazın 
devriyle ilgili tereddütler olduğu yönünde 
görüşler ortaya konulmuştur. Şartnameye 
göre 2 yıl içerisinde şirket kurulup 
binanın yapılmasına başlanması şart 
koşulmuştur. Ancak bu 2 yıl geçtikten 
sonra halen şart yerine getirilmediğinden 
sözleşmede bu madenin 2 yıl daha 
uzatılmasıyla birlikte üretilen elektriğin 
sanayide de kullanılması için ek bir 
fıkra eklenmesi, 27 Mayıs 1908 tarihli 
bir yazıyla Sadrazam Ferid tarafından 
emrolunmuştur.

İMTİYAZIN 
BELEDİYEYE DEVRİ
Hüdavendigar Valiliği’nce yazılan 3 
Eylül 1908 tarihli bir yazıyla imtiyazı 
alan şahsın sözleşmeye istinaden 
gerekli çalışmaları yapmamasından 
dolayı imtiyazın yeniden Bursa 
Belediyesi’ne devredilmesi Payitaht’tan 
talep edilmiştir. Belediye ve vilayet 
meclisinde bu yönde alınan kararlar 
vurgulanmıştır. Bunun üzerine 20 
Eylül 1909 tarihinde Nezare-i Umur-ü 

Ticaret ve Nafia Dairesi’nden(Ticaret 
ve Bayındırlık Bakanlığı) Hüdavendigar 
Vilayet makamına gönderilen bir 
yazı ile tereddütlerin dikkate alındığı 
ve Aşkudereli Süleyman Efendi 
oğlu Muhammed Ali Ağa’nın elinde 
bulundurduğu imtiyaz hakkını kendi 
rızasıyla Bursa Belediyesi’ne devretmek 
istediğini kendilerine beyan ettiği 
bildirilmiştir.

Bu şekilde yeniden Bursa Belediyesi 
uhdesine geçen imtiyaz hakkı ihaleye 
çıkarılmıştır. Sözleşmeler Fransızca’ya 
çevrilerek uluslararası şirketlerin de 
katılmaları öngörülmüştür. İhaleye 
girmek için dosya alan talep sahiplerinin 
nerdeyse tamamı Avrupa ülkelerinden 
olmuştur. Şartnamelerin Fransızca 
basılıp gelmesi gecikince Rus baden 
sendikası vekili Vartanyan ve Belçika 
sendikası vekili Serakyan Efendinin 
talebi üzerine ihale süresi uzatılmış, 
ancak diğer şirketler bunun üzerine 
itirazda bulunmuşlardır. En ilginç itiraz 
dilekçesi; İsviçre’nin Paun Şehrindeki 
Braun Paveri şirketinden gönderilmiştir. 
Dilekçede resmi dilin Türkçe olduğu ve 
şartnamenin Fransızca’ya çevrilmemesi 
gerektiği vurgulandıktan sonra, sürenin 
uzatılmaması, gelen zarfların açılması 
gerektiği savunulmuştur. 7 şirketin 
ihaleye girmek için dosya aldığı ihale, 
kapalı zarf usulüyle 30 Ocak 1910 
tarihinde yapılmıştır. İhaleye dosya veren 
İzmirli Yovaniç Efendi’nin verdiği teklif 
uygun görülmüş ancak diğer şirketler 
buna itiraz etmişler, Arsenid Kasid adlı 
kişinin özellikle ihalenin yapılış usulüne 
ve bazı kişilerin kayırıldığına, belediye 
menfaatlerinin gözetilmediğine ilişkin 
itiraz dilekçesi dikkat çekicidir.

Bununla birlikte Ticaret ve Nafia Nezareti 
Celilesi’ne (Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlığı) merkezi İsviçre’nin Baden 
şehrinde bulunan Browve Kumpanyası 
adlı şirket 1 Mart 1910 tarihinde yazdığı 
itiraz yazısında; yapılan tekliflerde gerek 
belediye ve gerekse halkın menfaatleri 
gözetilmediği vurgulanmış, taahhüt 
edilen 500 beygirlik elektrik fabrikasının 
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tramvay ve şehrin aydınlatılmasına 
yetmeyeceği, bunun en azından 2000 
beygir gücünde olması gerektiği, ancak 
bu şekilde yapılan yatırımın hem belediye 
adına hem de şirket adına daha karlı 
olacağı belirtilmiştir. Buradan elde 
edilecek enerji ile tramvaya binecek 
yolculardan daha az para alınabileceği, 
artan kısmın sanayi tarım ve madencilikte 
kullanılabileceği ifade edilmiş, hatta 
örnek bir çiftlik kurmayı ve sanayi 
mektebinde deneme amaçlı kullanımı 
taahhüt etmiştir. Bu surette masraflar 
hariç belediyenin an az % 40 kar elde 
edebileceği vurgulanmıştır.  

Bu dilekçeye istinaden Nafia Nezareti 
ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 
inceleme başlatmış, bütün bu 
gelişmelerden sonra Bursa Elektrik 
Şirketi murahhas azası Mösyö Gustav 

Lade’ye devir olunarak 3 Mart 1912 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Ancak 
şikayetler, itirazlar ve yaşanan bazı tatsız 
olaylardan ötürü belediye menfaatleri 
öne sürülerek sözleşme daha sonra tekrar 
iptal edilmiştir. Daha sonra tekrar yapılan 
ihale, Oropedi Mauri Matis Efendi 
adında, merkezi İstanbul Galata’daki 
İnayet Hanı’nda olan şirket sahibine 
12 Temmuz 1913 tarihli imzalanan 
sözleşme ile devredilmiştir. Aradan bir 
yıl geçmesine rağmen şartnamede taahhüt 
edilen çalışmaların, harita ve projelerin 
teslim edilmemesinden ötürü müddet 2 yıl 
daha uzatılmıştır. 

Ancak işler yine yolunda gitmemiş 
ve şirket şartname gereklerini yerine 
getirememiştir. Tramvay hatlarına 
ait yolların açılıp malzemelerin 
tamamlanmasına rağmen inşa çalışmasına 

başlanmadığı konusunda Hüdavendigar 
Valisi tarafından 1 Mayıs 1916 tarihinde 
İstanbul’a rapor edilmiş, bunun üzerine 
Nafia Nezareti(Bayındırlık) 30 Eylül 
1916 tarihli yazı ile inceleme başlatarak, 
inşaatın neden yapılmadığı ve şartnamede 
yer alan Osmanlı Anonim Şirketi adıyla 
şirket kurulup kurulmadığının tetkik 
edilmesini istemiştir.

Tramvaylara elektrik üretecek olan 
fabrikanın inşasına başlanıp bir kısmı 
tamamlamış olmasına karşın araya 
I. Dünya harbi girdi ve Avrupa’dan 
gelmesi gereken alet edevat ve makineler 
gelemedi. Diğer yandan, Fransızlarla 
savaş halinde olmamız dolayısıyla 
şirket birçok kereler uyarılmış, buna 
karşın çalışmalar istenilen seviyelere 
ulaşamamış ve sözleşme feshedilerek 
imtiyaz tekrar belediyeye verilmiştir.
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AYRINTI

Bu arada hiç olmazsa şehri aydınlatmayı 
hedefleyen Bursa Belediyesi, Elektrik 
Mühendisi Tevfik Bey’i davet edip 19 
Mayıs 1916 yılında bir sözleşme imzalar. 
Sözleşme kapsamında ilk önce Cilimboz 
Köprüsü üzerinde buharla çalışan 
bir trübün kurulmuş, ardından bunun 
yetersiz olduğu anlaşılınca Hükümet 
Konağı civarından buharla çalışan ikinci 
bir trübün kurulmuştur. Ancak kısmi 
enerji ihtiyacını karşılayan bu tesislerin, 
tramvay işletmesi için oldukça yetersiz 
olduğu ve hatta şehrin genel ihtiyaçlarına 
dahi cevap veremediğinden dolayı 
tüccar Yani Sideraris ve Sivastopolis 
adındaki kişilere ait buz fabrikasında 
elektrik üretilip şehre verilmesi amacıyla 
sahipleriyle 13 Kasım 1921 yılında bir 
sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme 7 
Mart 1926 yılına değin devam etmiştir. 

Tramvaylara elektrik sağlaması amacıyla 
kurulup daha sonra Haziran 1916 yılında 
feshedilen Bursa Osmanlı Elektrik 
Şirketi, dünya harbinden sonra kuruluş 
sözleşmesinin aslı muhafaza edilmek 
suretiyle bazı maddelerinde değişiklik 
yapılarak 23 Haziran 1924 yılında Bursa 
Cer, Tenvir ve Kuvve-i Muharrike-i 
Elektrikiye Türk Anonim Şirketi olarak 
ismiyle birlikte yenilenmiştir. Şirket aynı 
yıl ilk santral binasını, tramvay depoları 
ve tamir atölyelerini Muradiye istasyonu 
yakınında (Bugünkü Tedaş) kurmuştur.  
İleriki yıllarda bir süre daha Tramvayla 
ilgili çalışma ve beklentiler devam etmiş 
ise de elektrik üretimi daha çok şehir 
aydınlatma ve sanayi eksenli olarak 
gelişmiş tramvayla ilgili istenilen sonuç 
bir türlü alınamamıştır.

Bir asırlık rüya günümüzde Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilk örneğini 
uygulamaya soktuğu Cumhuriyet Caddesi 
ve uzatılan İncirli Hattı ile gerçekleşmiş 
oldu. Bundan sonra gerçekleştirilecek 
olan ilave hatlarla ömürler tüketen 
uzun bekleyiş mutlu sonla bitecektir. 
İmzalanan son sözleşme esasına göre 
tramvay hatlarında bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Buna göre 4’ü mecburi 5’i 
tercihli olmak üzere 9 hat belirlenmiştir.

1- Yeşil’den Başlayıp Ulucami ve Zafer Meydanı’ndan geçip Çekirge’de biten hat.
2- Demirtaş Paşa’dan başlayıp Hükümet Konağı önünde Yeşil-Çekirge hattına bağlı hat.
3- Tahıl Caddesi’nden(Tahıl Hanı yanı) başlayıp Mecidiye Caddesi’nin(Fevzi Çakmak 
Caddesi) ve Meşrutiyet caddesiyle (Cumhuriyet Caddesi) kesiştiği yerden geçerek 
Yeşil -Çekirge hattına bağlanan hat. 
4- Muradiye İstasyonu’ndan (Merinos Tren İstasyonu) başlayıp Çekirge hattına 
bağlanan hat)

Mecburi Hatlar

(12 Temmuz 1913 tarihli sözleşmeye gore) 

Yeşil-Setbaşı veya Hükümet Konağı’ndan Çekirge’ye    60 Para
Tahıl-Çekirge       60 Para
Yeşil’den ve Setbaşı’ndan Yahudiler İstasyonu’na     60 Para
Yeşil’den ve Setbaşı’ndan Tahıl’a      60 Para
Yeşil’den ve Setbaşı’ndan Timurtaş İstasyonu’na      60 Para
Hükümet Konağı’ndan Timurtaş İstasyonu’na      40 Para
Hükümet Konağı’ndan Tahıl İstasyonu’na       20 Para
Hükümet Konağı’ndan ve Camii Kebir’den Yahudiler İstasyonu’na 50 Para
Osmaniye Caddesi’nden Yahudiler İstasyonu’na    40 Para
Camii Kebir’den ve Osmaniye Caddesi’nden Çekirge’ye  50 Para
Otel Belud’dan Çekirge’ye      40 Para
Yeşil Caddesi’nden ve Setbaşı’ndan Bademli’ye (Bademli Bahçe) 50 Para
Yeşil Caddesi’nden ve Setbaşı’ndan Camii Kebire    30 Para
Yeşil Caddesi’nden ve Setbaşı’ndan Hükümet Konağı’na   20 Para 
Yeşil Caddesi – Setbaşı - Osmaniye Caddesi ve Otel Belud’a     40 Para
Hükümet Konağı - Camii Kebire ve Osmaniye Caddesi  20 Para
Hükümet Konağı’ndan Belud Oteli’ne    40 Para
Hükümet Konağı’ndan Bademli’ye(Bademli Bahçe)   50 Para
Camii Kebir’den Osmaniye Caddesi’ne    20 Para
Camii Kebir’den Belud Oteli’ne     30 Para
Camii Kebir’den Bademli’ye (Bademli bahçe)   50 Para
Osmaniye Caddesi’nden Belud Oteli’ne    20 Para
Osmaniye Caddesi’nden Bademli’ye (Bademli bahçe)   40 Para

Not: Birinci mevki yolcuları 30 paraya kadar olan ücretlere ilaveten 10 para, 50 paraya 
kadar olan ücretlere ilaveten 20 para fazla ücret ödeyeceklerdir.

En pahalı bilet olan 60 para ile o tarihte  1,5 okka ekmek veya 1 okka zeytin, 3 
okka soğan, 6 okka mangal kömürü, 6 günlük gazete, 1 paket tütün satın alınırdı. (1 
okka=1283 gr.)

Tramvay Hatları 
Yolcu Tarifeleri 
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Mahmudiye Caddesi (Şimdiki Uluyol 
Caddesi’nden Merinos’a ve Yahudi 
Mezarlığı’na doğru giden eski yol) 
üzerinde yeralan Yahudiler İstasyonu’nun 
Belvo (Belvu) Oteli kısmından başlayarak 
Acemler istasyonu ile Belediye 
Bahçesi’ne kadar bir hat veya diğer 
mevkilerin birinden 3 kilometrelik ek bir 
hat kurulması.

Acemler’den Çekirge’ye kadar bir hat ki 
şu şartta; önce Yahudiler - Acemler hattı 
tesis edilmelidir. Çekirge yolunun yüzeyi 
belediyece % 5 tenzil edilmeli.

Camii Kebirden (Ulucamii) başlayarak 
Maksem Köprüsü, Temennaaltı 
(Temenyeri), Harir Dârü’t-talimi(İpekçilik 
Okulu) ve Kilise yollarını (İpekçilik 
Caddesi)  takip ederek Setbaşında son 
bulan hat.

Mekteb-i Mülkiye’den (Erkek Lisesi) 
başlayarak Hisar, Osmangazi Türbesi ve 
Mekteb- Sınai (Tophane Endüstri Meslek 
Lisesi) yollarını takiben Demirkapı ve 
Muradiye’den geçerek Çörekçilerde  
bitecek  bir hat.

Tercihli hatlar, mecburi hatların işletmeye 

açılacağı günden itibaren 6 yıl içinde tesis 
edilecektir.

Tercihli tramvay hatlariyla ilgili 
özel şartlar
Bu hatlar, mevcut olan ve açık olan 
yolar üzerinde inşa edilecektir. Güzergah 
yolları, çalışmaya başlamadan en az 2 ay 
önce belediyece hazır hale getirilecektir.
İşletmede ihtiyaç duyulacak enerji şehirde 
bulunan nehirlerin menbalarından elde 
edilecektir. Bu kapsamda Yenice, Nilüfer, 
Araç, İznik ve Deliçay nehirlerinin 
menbaalarını seçecektir. Menbaaların 
yetersiz olması halinde ilave bir menbaa 
daha ilave edilebilecektir. Mütahit 
imza tarihinden 6 ay içerisinde asıl 
projeleri takdim etmeyi taahhüt eder. 
Tramvay şebekesi işletme hattında 
yeteri kadar durak yeri bulunacak, bu 
yerler müteahhidin teklifiyle belediye 
tarafından belirlenecektir. Mecburi 
hatlardaki kaldırımsız ve arızalı 
kaldırımlı sokakların düzeltilmesini 
belediye ihale yoluyla yaptıracaktır. 
Müteahhit sözleşmenin imzalanmasından 
sonra 4 ay içerisinde projeleri ve 
güzergah haritalarını  belediyeye teslim 
edecektir. Proje ve güzergah haritaları 
2 ay içerisinde Nafia nezaretince 

(Bayındırlık Bakanlığı) kontrol edilip 
aynen tasdik edilecek veya değişiklik 
yapılacaktır. Proje ve güzergah 
haritalarının tasdikinden 1,5 ay içerisinde 
çalışmalar başlayıp, 18 ay içerisinde 
tamamlanacaktır. Tercihli hatlar, mecburi 
hatların işletmeye başlamasından 6 
yıl içerisinde inşa edilecektir. Aksi 
takdirde belediye tercihli hatların imtiyaz 
haklarını başka şahıslara verecektir. 
Yolcu ve nakliyatın en yoğun olduğu 
gün ve saatlerde belediye nakilin 
sürat ve intizamına temin noktasında 
lüzumlu miktardaki yolcu ve yük taşıma 
amaçlı vagon/arabalarını bulundurmaya 
mecburdur.
Vagonların yetersizliğinden dolayı şikayet 
vuku bulduğunda belediye memurları 
yerinde inceleme yapacak, inceleme 
sonucunda vagonların adedi ihtiyacı 
karşılamadığı anlaşılırsa mevkiler 
dolaşılıp konulması gereken vagon/
arabaların adedi yazı ile müteahhide 
bildirilecektir.  Müteahhit eklenmesi 
gereken vagon/arabaları 6 ay içerisinde 
temin etmez ise geciken her gün için 
5 Osmanlı lirası tazminat verecektir. 
Belediyece istenilen vagon / arabaların 
adedi her 2 kilometre için 2 vagon / 
arabadan fazlası olmayacaktır.

Bursa’nın tramvay rüyası Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

2011 yılında ürettiği “İpek Böceği” isimli tramvay vagonuyla 

son buldu diyebiliriz. Durmazlar Makina tarafından üretimi 

gerçekleştirilen “yüzde yüz” yerli tramvay, 2012 yılında 

Bursa sokaklarındaki yerini alacak. İpek Böceği, hem 

Bursa’nın hem Türkiye’nin yurtdışına akıttığı milyarlarca 

doların yurtiçinde kalmasını sağlayacak. Böylece Bursa 

otomotivin yanı sıra tramway üretim merkezi de olacak.

(12 Temmuz 1913 yılında imzalanan sözleşmeye göre) 

YÜZDE YÜZ YERLİ ÜRETİM 

Tercihli tramvay hatları 
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KÜLTÜREL MİRAS

Yazı: Işık DEMİR

Bursa Araştırmaları Merkezi’nin Bursa 
Kitaplığına yeni eserler kazandırmasından 
başka yüklendiği çok önemli bir görevi 
daha vardır. Bursa’nın kaybolmuş veya 
kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini 
ortaya çıkarmak. Nedir bu değerler? 
Somut olmayan kültürel miras çalışmaları 
dediğimiz bu alan araştırmalarında halk 
oyunları, sözlü anlatımlar, maniler, 
ninniler, öyküler, efsaneler, düğün, 
doğum, sünnet, ölüm gelenekleri, seyirlik 
oyunlar, toplumsal uygulamalar, ritüeller, 
el sanatları, kültürel ürünler ve üretim 
süreçleri gibi konular araştırılmaktadır. 

Bursa bir zamanlar Hıdırellezlerin 
kutlandığı, erguvan bayramlarının 
yaşandığı bir şehirdir. Bugün bunların 
birçoğunu göremiyorsak, kültürel mirasın 
aktarılmasında problem var demektir. 
Nedir bu problem; dededen toruna bu 
mirasın aktarılmasında yaşanan sorunlar. 
Bu miras hakkıyla aktarılmadığı için 
yeni nesil kültürel yoksunluk içinde 
büyümektedir. Bu işe dünya ölçeğinde 
baktığımızda, dünya küresel bir köy 
haline gelmektedir. Bunda da medyanın 
ve diğer iletişim araçlarının rolü 
büyüktür. Bizim olan çoğu değer unutulup 
yerine farklı bir kültürün ürünü bizimmiş 
gibi alınıp belleklerimize yerleşmektedir. 
Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras 

Komitesi Başkanı Oğuz Öcal’ın dediği 
gibi bizim Köroğlu’nun yerini Robin 
Hood, Nardaniye Hanım’ın yerini Pamuk 
Prenses, Kerem ile Aslı’nın yerini Romeo 
ve Juliet almaktadır. Yeni nesil bunları da 
öğrenecektir ama kendinin olana da sahip 
çıkacaktır.

Bursa Araştırmaları Merkezi’nin 
asli görevi aslında bir imparatorluğa 
başkentlik yapmış, büyük bir mirası 
barındıran, medeniyetlerin geçiş noktası 
olmuş bir şehrin hafızasına yolculuktur. 
Bizler bu yolculuk için hafta sonları 
Merkez’deki arkadaşlarımızla ve gönüllü 
ekibimizle birlikte Bursa’nın adını 
duyduğumuz fakat haritada yerini bile 

BİR KENTİN 
HAFIZASINA 
YOLCULUK

Dibekte bulgur dövme /  
Düvenli - Keles 

Kaşık oyunu / Hereke - Keles
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bilmediğimiz köylerini araştırmaya 
gitmekteyiz.  Bu köylerde bizlerinde 
ilk defa duyduğu, gördüğü ve bizi her 
seferinde yeni bir heyecana sürükleyen 
ninniler, masallar, türküler, halkoyunları, 
kaybolmuş el sanatları ve daha niceleri 
karşımıza çıkmaktadır. Şu ana kadar 
alan araştırmasına çıktığımız köy 
sayısı otuz ikidir. Bursa halkına nelerle 
karşılaştığımızı da göstermek için bir 
ara ürün olarak Harman Yeri adında kısa 
bir tanıtım filmi hazırladık. Yerinde 
yapılan bu tespitlerin Bursalılara neleri 
unuttuğunu hatırlatmak için de Merinos 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
de Harman Yeri adında bir sunum gecesi 
organize ettik. Uludağ’ın Eteğinden 
Türküler adlı bir albüm hazırladık. 
Bu albümde şu ana kadar okunmamış 

Bursa türküleri, Bursalıların dinletisine 
sunulmuştur. Bu çalışmalar aynı zamanda 
TRT repertuarına da kazandırılmaktadır. 
Derlenen halk oyunları da Karagöz Halk 
Dansları ekibi tarafından sergilenmektedir 
ve arşivlere geçmektedir. Bulduğumuz 
diğer ürünler de zamanla yayın haline 
gelecektir.

Bursa’nın bütün ilçelerini kapsayacak 
bu çalışmaların ikinci etabı geçen hafta 
Orhaneli’nin Karaoğlanlar köyünde 
başladı. Her hafta faklı bir köyün konu 
edildiği bu çalışmalara yeni katılan 
gönüllü ekibimiz mevcuttur. Bursa 
Araştırmaları Merkezi’nde görevli 
arkadaşlarımız, alan araştırmalarında 
çalışılacak konuları kendi aralarında ilgi 
duydukları konuya göre paylaşmaktadır. 

Bir sanat tarihçisi, iki arkeolog, bir 
gemolog (taş bilimcisi), profesyonel 
fotoğrafçı, bir tarih öğretmeni, Uludağ 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden üç son sınıf öğrencisi, iki 
halk dansları uzmanı, emekli bir ilkokul 
öğretmeni ve halk kültürüne gönül 
vermiş diğer gönüllülerimizle birlikte 
Merkez’in asli kadrosu, bu çalışmalarda 
yirmi kişilik ekibiyle köylere konuk 
olmaktadır.  İlerleyen zamanlarda bu 
çalışmaların içinde yer almak isteyen 
Uludağ Üniversitesi’nden hocalarımızla, 
bulduğumuz ürünlerin detaylandırılması 
konusunda çalışmalar yapılacaktır. Kültür 
Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz arşiv 
çalışmaları da bulunmaktadır. 

Yılancık taşı tedavisi  
/ Düvenli - Keles 
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Yazı: Fahrettin BEŞLİ

Farkında değiliz ama hepimiz birçok 
açıdan çok şanslıyız. Birincisi dünyanın 
en güzel coğrafyasına vatanım diyoruz. 
Hem de 700 küsur yıldan beri. Anadolu 
coğrafyası uygarlık tarihinin en köklü 
medeniyetlerini topraklarından çıkarmış, 
özellikle kültürel açıdan çok verimli bir 
mevkidir. İkinci olarak çok şanslı bir 
şehirde yaşıyorsunuz. Çünkü Bursa;
bilinen 8500 yıllık tarihi ile eski 
medeniyetlerinin dini ve kültürel 
izlerini camileri, hanları, hamamları, 
kervansarayları, konakları, aşevleri, 
vb maddi unsurları ile var. Zamandan 
bugünlere ulaşan nesillerin vasıtası ile 
somut olmayan kültür mirasını, 700 
yıllık Osmanlı tarihinin geçtiği yerleşim 
yeri olmakla ve Türk kültürünün en 
eski izlerini, hala yaşatılan örneklerini, 
büyük kent olmasından kaynaklanan 
göçler sonucu Türkiye bütünün tüm 
kültürel renkleri bünyesinde toplayan 
Bursa, zengin bir çalışma alanı sunuyor. 
Üçüncü olarak yine çok şanslıyız ki, 

bize atalarımızdan miras kalan bu 
değerleri kaderine terk etmeyen, onları 
onarıp, iyileştirip ilk günkü hallerine 
getiren, bununla da yetinmeyip buraların 
yaşaması için bu mekânlara işlerlik veren 
bir belediyemiz var. Önce Osmangazi 
Belediyesi’nde sonra da Büyükşehir 
Belediyesi’nde çalışmalarında buna 
önem ve öncelik verdiği için başta Sayın 
Başkan’ımıza ve ekibine müteşekkiriz. 
Hatırlayın; Balibey Han, Karabaşi Veli 
Tekkesi, Irgandı Köprüsü, Surlar Bölgesi, 
Gökdere Medresesi, Ördekli Hamamı, 
Hünkar Köşkü, Fabrika-i Hümayun ve 
Dağ Kültür Merkezi hem o günlerdeki 
ihtişamı ile karşımızda hem de her biri 
bir kültür faaliyetini yaşatacak şekilde 
faaliyet sürdürüyorlar. 

Elle tutulur gözle görülür bu türden somut 
mirasın yanında, bir de terbiyemizi örf ve 
adetlerimizi, müziğimizi, inançlarımızı, 
törenlerimiz, oyunlarımızı, yemeklerimizi 
içiren somut olmayan miraslarımız 
var. Günlük yaşantımızın her anını 
şekillendiren, duygularımızı ruh halimizi 

etkileyen bu kültürel motiflerimiz 
de en az bu somut maddi mirasımız 
kadar önemli ve milli kimliğimiz 
ve beraberliğimiz için vazgeçilmez 
unsurlardır.

Somut Olmayan Kültürel Miras; 
“toplulukların, grupların ve kimi 
durumlarda bireylerin, kültürel 
miraslarının bir parçası olarak 
tanımladıkları uygulamalar, temsiller, 
anlatımlar, bilgiler, beceriler ve 
bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve 
kültürel mekânlar” olarak tanımlanıyor. 
Bunlar genel olarak, gelenek, görenek, 
inanış, ritüel, tören, şenlik, kutlama 
ve festivaller, geleneksel el sanatları, 
geleneksel mutfak, halk müziği, 
halk oyunları, halk edebiyatı gibi 
konulardan müteşekkildirler. Bunların 
tamamı toplumsal ruhumuzu oluşturur, 
karakterimizi belirlerler. Bunlar 
atalarımızdan bize miras kaldılar ama 
bizim mülkümüz değiller. Gelecek 
nesillere miras bırakmak üzere biz de 
emanettirler. Bu emanetler korunmalı 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR 

MİRASIN SOMUTLAŞAN HARMANI

KÜLTÜREL MİRAS

Çıkrıkla iplik hazırlama
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yaşatılmalı ve kaybolmasına, bozulmasına 
izin verilmeden evlatlarımıza 
devredilmelidir. Hatta sadece kendi 
evlatlarımıza değil tüm insanlığa miras 
bırakılmalıdır. Artık dünyada tüm medeni 
ülkeler bu tür değerleri evrensel miras 
olarak tanımlıyor.

İşte Büyükşehir Belediyesi bu 
sorumluluklarının idraki ile bir ekip 
oluşturdu. Bir kısmı kadrolu bir kısmı 
benim gibi gönüllülerden müteşekkil bu 
ekiple Bursa’nın bugüne kadar 32 köyünü 
dolaşarak “somut olmayan kültür mirası” 
izlerini taradık. Gittiğimiz her yerde 
büyük misafirperverlikle karşılaştık. 
Sandığında bohçasında neleri varsa 
çıkardılar koydular. Gönül kapılarını 
bizlere açtılar. Kimi yerde tarihlerini 
hikâyelerini hatıralarını anlattılar, kimi 
yerde geleneklerini, düğünlerini anlattılar. 
Bazen onlar çaldı biz dinledik, kaydettik, 
bazen biz çaldık onlar oynadı. Hepsini 
kayıt altına aldık. Hepsini belgeledik 
arşivledik. İçerinden bir kısmını seçerek 
Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde 
sahneledik.

Kültür hayatın ta kendisi... Doğumdan 
ölüme kadar, bebeklik, çocukluk, gençlik, 
yetişkinlik ve ihtiyarlıkta hep bu kültürel 
zenginliklerimizle ananelerimizle 
şekillendik. Doğduk, kötülüklerden ve 

talihsizliklerden koruyacak ritüellerle, 
tedbirlerle, uygulamalarla hayata giriş 
yaptık. Kırk uçuruldu, kurşun döküldü, 
ninni söylendi, masal anlatıldı. Çocuk 
oyunlarıyla kendimizi geliştirdik, hayatın 
provalarını yaptık. Oyunlar karşılıklı 
işbirliğini, dayanışmayı, kurallara 
uymayı, bir disipline dâhil olmayı, takım 
olmayı kazanmanın keyfini, kaybetmenin 
hüznünü, ortak başarıların hazzını öğretti 
bize. Büyüdük askere gönderildik, kız 
istedik evlendik velhasıl her şey yazılı 
olmayan bir formatta babadan oğla, 
anadan kıza devredilerek süregeldi.

İşte tüm bu yaşadıklarımızın bozulmadan 
uygulanmaya devam edenlerini 
gittik bulduk. Hiç kurgulamadan, 
prova yapmadan orijinal halleri ile 
sahnede oluşturduğumuz dekor içinde 
sergilemelerini sağladık. Köylerde 
bu gelenekleri yaşatanlar birinci sınıf 
oyuncuları kıskandıracak şekilde “artislik 
yapmadan rol yaparak” tüm detayları 
canlandırdılar. Biz de onlarda seyredenler 
de büyük keyif aldılar.

Birinci yılını tamamladığımız projenin 
ikinci döneminin biran önce başlaması 
için sabırsızlanıyorum. Bazıları elinde 
define haritası ve detektörlerle somut 
hazineler arayıp bulamamamın hayal 
kırıklığını yaşarken; bizler, bakır sesini 

ve kaşık şıkırtısını takip ederek; her 
gittiğimiz yerde mutlaka en az bir 
somut olmayan hazine bulmanın hazzını 
yaşıyoruz. Gerçek zenginliğin de bu 
olduğunu her ziyarette bir kez daha idrak 
ediyoruz.

Bu çalışma ile önemsenmeyen şeylerin 
önemsenmesi, kıymeti bilinmeyen 
şeylerin kıymetinin bilinmesini 
sağlamaya başladık. Şimdi artık bizim 
köyümüzde düğünler eski geleneksel şekli 
ile yapılıyor, tüm detaylar canlandırılıp 
uygulanıyor. Sandıklarda, tavan arasında 
unutulmuş objeler, resimler, malzemeler, 
elbiseler tekrar güneş görmeye başladı. 
Hafızlarda unutulmaya başlanan anılar, 
türküler, masallar, oyunlar, maniler, 
tarihçeler dile gelmeye anlatılmaya ve 
söylenmeye başladı. Herkes geçmişin 
tadına varmaya başladı.

Keşke bugünün yemek kültürünü 
müziğini, halk oyunlarını, çocuk 
oyunlarını, seyirlik oyunlarını, 
düğünlerini, bayramlarını eskileri ile 
değiştirebilsek, olmayanları da hayatımıza 
ekleyebilsek. Baksanıza hayatımızdan 
bunları çıkardığımızda geriye hiçbir şey 
kalmadı.
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Yazı: Menteşeli Cengiz BÜTÜN

“Zengin ve engin geçmişimizin adeta bir 
özetidir türkülerimiz.” 
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
2010 yılında kurulan Bursa Araştırmaları 
Merkezi’nde yürüttüğümüz “Somut 
Olmayan Kültürel Miras” projesi 
kapsamında yaptığımız araştırmalarda 
Bursa, ilçe ve köylerindeki kültürel 
zenginliğin ne kadar derin ve ne denli 
zengin olduğuna bir kez daha tanıklık 
etmiş olduk.

Köylerdeki araştırmalarımızda 
belirlediğimiz; sözleri yazılmadan, 
notalara dökülmeden, nesilden nesile 
aktarılmış türkülerimizi derleyerek, 
bizden sonraki kuşaklara miras bırakmak 
için yeni CD'mizde ilk defa sazın teline 
döktük. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
stüdyolarında kayıtlarını yaparak on 
adet türküyü albüm haline getirerek 
“Uludağ’ın Eteğinden Türküler” 
albümünü halk müziği dinleyicileri ile 
buluşturulduk. Notalarla hayat bulan 
türkülerimizin derlenerek albüm halini 
almasında; Sayın Yücel Paşmakçı,  Dr. 
Süleyman Şenel, Mesruh Savaş ve Prof. 
İsmail Göğüş gibi değerli hocalarımızın 
destek ve katkıları en büyük gücümüz 
oldu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa 
Araştırmaları Merkezi’nde yaptığımız bu 
çalışmalardaki esas olan, oluşturduğumuz 
ses ve görüntü kayıtlarıdır. Çünkü bugüne 
kadar kuşaktan kuşağa yaşatılarak 
ebelerimizin, dedelerimizin akıllarına 
ve kalplerine yazdıklarını, bugünkü 
teknoloji ile kayıda dökmüş olduk. Aynı 
zamanda da bu zengin kültürümüzdeki 

güzellikleri yaşamamız için Bursa 
Araştırmaları Merkezi’nde ürün şekline 
yani CD, DVD ve kitap haline getirip 
halkımızla buluşturduk. Bu kültür 
mirasımızın bir sonraki kuşaklara 
kalacağının mutluluğunu her ürünü 
çıkardığımızda tereddütsüz yaşamaktayız. 
Çalışmalarımızdaki kaynak köy ya da 
kaynak kişilerin de ebediyen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin belleğinde 
olacak olması da ayrı bir gururumuzdur. 
Gelecekte bu çalışmaların değerinin çok 
büyük olacağını, bugün bu çalışmaların 
“keşke daha eskiden olsaymış”ı aklımıza 
getirmesinden de anlayabiliyoruz. 
Çağımızın kent toplumu koşullarında 
toplumlar arasındaki iletişim, büyük 
ölçüde basın, radyo, televizyon, internet, 
sinema, tiyatro, vb. kitle iletişim 
araçlarıyla sağlanmaktadır. Günümüzün 
gelişen toplumlarında modern 
teknolojinin de getirdiği olanaklarla 
kitle iletişim araçlarını üst düzeyde 
kullanan medyanın toplumu istediği 
gibi yönlendirme olanaklarına sahip 
bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu 
şekildeki folklorik çalışmaların karşısında 
ise popüler kültür yaşlanıp çekilmez 
hale gelecek ama öz kültürümüz ise 
tarihe tanıklık etmiş çınar gibi kendini 
yeniden gösterecektir. Halkımız da bu 
çalışmalarımızı gördüğünde çok mutlu 
olacaktır. Kente göç eden bir vatandaş 
köyde bıraktığını düşündüğü türkülerinin 
kentte de yaşadığını görünce nasıl can 
olacağı kendisinin de türkülerin de hayat 
bulacağı popüler kültür karşısında ona 
sahip çıkacağı daha da ötesi türkülerimizi 
yeni neslin uluslararası platforma 
taşıyacağı şüphesizdir. Bilindiği üzere 
türküler bizim ortak değerimiz ve 
mirasımızdır. Hatta en iyi iletişim 

aracıdır. Yirmi birinci yüzyılda bile 
bizlere asırlar öncesini anlatır. Dinleyen 
ve türkü bilen herkes bilir; 
Tuna nehrinin neden akmam dediğini, 
Çırpınırken Karadeniz’in bayrağımıza 
selam vermeye çalıştığını,
Cezayir’in Harmanları’nın neden, niçin, 
nasıl savrulduğunu…

Türküler öyle şeyler anlatır ki bizlere 
ruhumuzu okşar; bizleri annelerimizin 
kucağındayken güzel dilekleri ile 
söylediği ninnilerden beri eğitir, 
yetiştirir. Ninnilerde bizim nasıl bir hayat 
süreceğimizin hayali bile mevcuttur. 
Bizim toplumumuzda insan hayırlı dua, 
güzel dileklerle dolu ninnilerle dünyaya 
gelir. Türkü, mani dinler; ağıtlarla da bu 
dünyadan göçer. 

Bursa Araştırmaları Merkezi’ndeki 
yaptığımız araştırmalarda toplanan tarihi 
kültürel verilerin içinde ninni, mani, 
türkü ve atasözlerinin de olduğunu Eylül 
2011 tarihinde çıkardığımız Uludağ’ın 
Eteğinden Türküler CD’sinde bir nebze 
de olsa gösterebildiğimizi düşünüyorum.  
Ve bunlar gibi birçok ürün çıkmasına 
yetecek kadar veri, arşiv ve kaynağa sahip 
olduğumuzu vurgulamak isterim.  

ULUDAĞ’IN ETEĞİNDEN TÜRKÜLER 

KÜLTÜREL MİRAS
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KILIÇ-KALKAN: Bursa’dan çıkıp 
Türk kültürüne mal olmuş önemli kültürel 
değerlerden biri olan kılıç-kalkan, 
Büyükşehir Belediyesi’nce belgesel 
haline getirildi. Dünyanın, müzik aleti 
olmadan oynanan tek oyunu olan kılıç-
kalkan, hazırlanan belgesel sayesinde 
gelecek kuşaklara aktarılabilecek.

KILIÇ-KALKAN MÜZE EVİ: 
Büyükşehir Belediyesi, Setbaşı Şehir 
Kütüphanesi yanında bulunan sivil 
mimarlık örneği yapıyı kılıç-kalkan 
müze evine dönüştürdü. Kılıç-Kalkan’la 
ilgili materyallerin sergileneceği bu özel 
mekanda, ilgili sivil toplum örgütleri de 
çalışmalarını yürütebilecek. Binanın yeni 
işleviyle önümüzdeki günlerde açılması 
hedefleniyor.

MEHTER: Dünyanın en eski askeri 
bandosu olarak bilinen mehter, orijinal 
haliyle kayıt altına alınıyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nce gerçekleştirilen belgesel 
çalışması kapsamında, somut olmayan 
önemli kültür değerlerimizden biri olan 
mehter de aslına uygun olarak gelecek 
kuşaklara aktarılabilecek.

KARAGÖZ: En önemli Türk gölge 
oyunlarından biri olan Hacivat-
Karagöz’ün eski görkemli günlerine 
dönmesi için çalışmalar sürüyor. Son 
dönemde büyük bir gerileme içine 
giren, neredeyse yok olma durumuna 
gelen gölge oyunumuza sahip çıkan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, çeşitli 
söylencelerle yüzlerce yıldan süzülüp 
gelen bu değerin hak ettiği noktaya 
gelebilmesi için öncelikle tescil 
işlemlerini gerçekleştirdi. Bursa adına 

tescillenen gölge oyunumuzun yaşatılması 
için hem yeni ustalar yetişmesine dönük 
hem de genç nesillerin bu kültürle 
tanışmasına dönük yoğun çalışmalar 
yürütülüyor.

BURSA BIÇAĞI: Büyükşehir 
Belediyesi, bir zamanlar kentin adıyla 
anılan bıçaklarının yeniden aynı itibarla 
dünya pazarlarına çıkması için yoğun bir 
çalışma yürütüyor. Bursa Bıçakçılar Odası 
ile yürütülen yarışma kapsamında, Bursa 
bıçağı tasarım yarışması düzenlendi. Elde 
edilen yeni tasarım bıçaklar, hem günlük 
kullanıma hitap edecek hem de hediyelik 
olarak değerlendirilebilecek. Yarışma 
sonucu elde edilen onlarca yeni tasarım 
Bursa bıçağı, kentin değişik bölgelerinde 
açılan sergilerle halkın beğenisine 
sunuldu.

BURSA, DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYOR
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GECE GÖRÜŞÜ

“IŞIK SAÇAN” TARİH
Gündüzleri birer cevher gibi kenti süsleyen tarihi yapılar, Büyükşehir 

Belediyesi tarafından yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla artık geceleri de 

kente ayrı bir güzellik katıyor. İlk olarak Tophane Parkı içinde bulunan 6 katlı 

tarihi saat kulesini ışıklandıran Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen 

olumlu tepkilerin ardından Emir Sultan Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Yıldırım 

Cami ve Ulu Cami’nin de dış cephelerini ışıklandırdı. 
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Bursa’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin 
ilk durağı olan Ulu Cami’yi bir bütün 
olarak ele alan Büyükşehir Belediyesi, 
dış cephe temizliği ve çevre düzenleme 
çalışmalarında sona gelirken, ışıklandırma 
çalışmaları ise tamamlandı. 

Osmanlı’nın ilk eserlerini verdiği 
Bursa’da 1402 yılında Yıldırım Beyazıt 
Han tarafından yaptırılan Ulu Camii, 
ışıl ışıl görüntüsüyle Atatürk Caddesi’ni 
aydınlatıyor. Meydan düzenleme 
çalışmalarının tamamlandığı Emir Sultan 
da geceleri daha ihtişamlı bir görüntüye 

büründü. Osmanlı’nın ilk Şeyhülislamı 
Molla Fenari’nin, “Hz. Peygamber’in 
neslinden Anadolu’ya bunun gibi değerli 
bir zat gelmemiştir” sözleriyle övdüğü 
Emir Sultan’ın adını taşıyan Cami, 
geceleri adeta büyülüyor.

Avrupa’daki tarihi yapıların 
aydınlatılmasının asırlık bir geçmişi 
olduğunu belirten Başkan Altepe, 
“Avrupa’daki tarihi yerleri gezdiğinizde 
gündüz ne görüyorsanız geceleri 
de aynılarını aydınlatılmış olarak 
görürsünüz. Tarihimize ışık tutan anıtsal 

yapıların aynı ihtişamlı görüntülerinin 
geceleri de gözler önüne serilmesi için 
aydınlatma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Gündüzleri birer cevher gibi kenti 
süsleyen tarihi yapıları aydınlatılarak, 
geceleri de kente ayrı bir güzellik katmayı 
hedefliyoruz. Bu çalışmalar kapsamında 
surların tamamı, Muradiye ve 1. Murad 
külliyeleri, Abdal, Boyacıkulluğu 
ve Tatarlar gibi tarihi köprüler de 
aydınlatılacak. Bursa’nın gündüz görünen 
kent silueti gece de yansıtılacak” diye 
konuştu.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe; “Bugün konuşulan kültür 
turizmine biz 8 yıl önce başladık. 
Evliya Çelebi’nin birinci Hac yolculuğu 
güzergâhı “Evliya Çelebi kültür Yolu” 
oluyor…” 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay; “Vaktiyle Yunanistan’ın yıllık 
turist sayısına ulaşmaya çalışırdık, 
bugün Yunanistan’ı ikiye, Mısır’ı üçe 
katlıyoruz…” 
ÇEKÜL Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Metin Sözen; “Halk halkla 
buluşmadan kültür turizmi olmaz…”

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın açılışını 
yaptığı Kültür Turizm Zirvesi’ne Bursa 
adına katılan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Uludağ’dan 
termale, tarihi çarşılardan müzelere 
ve kültür yollarına kadar Bursa’nın 
kültür değerlerini tanıttı. Tarihi mirası 
koruma çalışmalarına başladıklarında 
genel konsepti “kültür turizmi” 
üzerine kurduklarını ifade eden Altepe, 
“Bugün Türkiye’de kültür turizminin 
konuşuluyor olması ne kadar doğru yolda 
olduğumuzun göstergesidir” dedi.  

TURİZMDE BAŞARI HİKÂYESİ
Zirvenin açılışında konuşan Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, son 8 
yılda yapılanlarla Türkiye’ye gelen turist 
sayısını 13 milyondan 28,6 milyona 
yükselttiklerini söyledi. Bakan Günay, 
“Toplam turizm gelirlerimiz bugün 25 
milyar dolara ulaşmıştır. Ancak biz 
istiyoruz ki, turizmin getirilerinden 

Türkiye’nin bütünü yararlansın. Daha 
önce güneş-deniz-kum olarak özetlenen 
turizm bugün; kış turizmine, termal 
turizmine, kongre turizmine ve bunun 
gibi farklı alanlara dağılmıştır. Eskiden 
Yunanistan’ın yıllık turist rakamlarını 
hayal ederdik, bugün Yunanistan’ın 2 
katı, Mısır’ın 3 katı turist alıyoruz.” dedi.
Bakan Günay ayrıca, UNESCO’nun 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki 
eserlerimizi artırmaya çalıştıklarını, daha 
önce 18 olan geçici listedeki tarihi eser 
sayımızın 27’ye yükseldiğini, 
Anadolu yemek kültürünün vazgeçilmezi 

olan Keşkek’in de UNESCO’nun 
somut olmayan kültür mirası listesine 
kaydedildiğini bildirdi.

BAŞARILI ÖRNEKLER…
Zirvede daha sonra, Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde gerçekleşen başarılı turizm 
uygulamaları masaya yatırıldı. Bursa’da 
gerçekleştirilen başarılı uygulamaları 
anlatmak üzere zirveye davet edilen 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe; turizm sektörü temsilcileri, 
belediye başkanları, sivil toplum örgütleri 
ve üst düzey bürokratlardan oluşan 500’ü 

Kültür Bakanlığı’nın desteği ve sektör temsilcileri ile ilgili belediyelerin katılımıyla Ankara’da düzenlenen 

Türkiye’nin ilk Kültür Turizm Zirvesi, ülke genelinde gerçekleştirilen başarılı kültür turizmi uygulamalarını 

bir araya getirdi. Başkentteki kültür turizmi zirvesine Bursa damgasını vurdu. 

KÜLTÜR TURİZMİ ZİRVESİ’NE 
BURSA DAMGASI

TURİZM
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aşkın katılımcıya, son dönemde yapılan 
çalışmaları ve bu çalışmalarda temel 
aldıkları ilkeleri anlattı.
Roma, Bizans, kısmen Selçuklu ve 
genellikle Osmanlı medeniyetlerine 
ev sahipliği yapan Bursa’da tüm tarihi 
eserlere, mülkiyeti kime ait olduğuna 
bakılmaksızın el atıldığını anlatan Altepe, 
ilk olarak Bursa kalesini ayağa kaldırarak 
işe başladıklarını kaydetti. Surların ve 
sur kapılarının yenileme süreçlerini, bu 
süreçlerde yaşanan bürokratik sorunları 
anlatan Altepe, “Kale düşerse kent 
düşer, o nedene işe surlardan başladık. 
Sur kapıları birer birer ayağa kaldırıldı. 
Şimdi surların kalan kısımları da restore 
ediliyor. Hedefimiz, surların hâkim 
noktasındaki Bey Sarayı’nı ayağa 
kaldırmak” dedi.

HER YERDE RESTORASYON
Kale’de yürütülen çalışmalara paralel 
olarak tarihi çarşılarda da belirli bir 
konsept dahilinde çalışma başlattıklarını 
ifade eden Altepe; Uzun Çarşı, Okçular, 
Tuz Han, Tuz Pazarı, Geyve Han, 
Galle Han, Gökdere Medresesi, Kayan 
Çarşısı, Kütahya Hanı, Ördekli Hamamı, 
Haraççıoğlu, Seyyid Usul Tekkesi, İncirli 
Hamamı, Kayıhan Hamamı, Mahkeme 
hamamı, Fabrika i Humayun, Sümbüllü 
Bahçe Konağı ve Eskişehir Hanı 
restorasyonları ile sivil mimarlık örneği 
Bursa konakları ve sosyal tesis yapılan 

anıtsal eserlerin restorasyonlarını anlattı. 
Restorasyonların yanı sıra, endüstri 
mirasının yaşatılması bağlamında Tekstil 
Sanayi Müzesi ve hem Bursa’nın binlerce 
yıllık tarihini anlatması bakımından hem 
de insanlık tarihine sunduğu yeni bilgiler 
bakımından çok önemli olan Arkeopark’ı 
anlatan Altepe, “Hangi tarihe, döneme ve 
medeniyete ait olursa olsun, mirasımız 
olan her esere sahip çıkıyor, geleceğe 
kazandırma heyecanını yaşıyoruz” dedi.

EVLİYA ÇELEBİ 
KÜLTÜR YOLU OLUŞUYOR
Başkan Altepe, Türkiye’de son 
dönemlerde yükselen anlayış olan “Kültür 
Yolu oluşturma” projelerine Bursa olarak 
yaptıkları katkıyı da anlattı. Gezi ve 
anlatı sanatının ustası Evliya Çelebi’nin 
1. Hac yolculuğu olarak bilinen güzergâhı 
“Evliya Çelebi Kültür Yolu” adıyla 
kültür yolu rotaları arasına katmak için 
çalıştıklarını bildiren Altepe, “Kültür 
Bakanlığı’mızın desteği ve ünlü Osmanlı 
tarihçileri Caroline Finkel ve Kate 
Clow’un katkıları ile güzergâhta inceleme 
yapıldı. Hatta söz konusu güzergâhtaki 
rotaları, güzergâh üzerindeki yerleşimleri 
ve tarihi eserleri gösteren kitabı da bu 
zirveye yetiştirdik. UNESCO’nun da 
tanıdığı bu rota önümüzdeki dönemlerde 
Türkiye’nin önemli kültür yollarından 
olacaktır” dedi.

Uludağ’dan Uluabat’a, somut olmayan 
kültür mirası çalışmalarından kültürel 
yayınlara ve köylerdeki restorasyonlara 
kadar pek çok çalışmayı bir çırpıda 
anlatan Başkan Altepe, bütün bu 
çalışmaların bir sonucu olarak bugün 
Bursa’da 20’yi aşkın otel inşaatının 
başladığını bildirdi. Altepe’nin konuşması 
katılımcılardan büyük alkış aldı.

“BURSA ÖRNEK”
Zirvede konuşan Tarihi kentler Birliği 
Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen 
ise, Anadolu’dan gelen tarihi miras 
projelerinin Ankara bürokrasisince aynı 
ilgiyle değerlendirilmediğini savundu. 
Ankara bürokrasisi ile hesaplaşma 
mahiyetindeki konuşmasında Prof. Dr. 
Sözen, “Halk halkla buluşmadığı sürece 
kültür turizmi olmaz. Ankara’nın basacağı 
bir kitaba, bir broşüre artık Anadolu’nun 
ihtiyacı yok, gidin Bursa’nın yaptığı 
kitaplara bakın. Hepsinde bizzat 
halkın kendisi var.” dedi. Anadolu’da 
gerek belediyeler gerekse diğer kamu 
kuruluşlarınca halkın da katılımıyla 
gerçekleştirilen tarihi mirası koruma 
amaçlı çalışmalara İstanbul’un farklı bir 
gözle bakmasını eleştiren Prof. Dr. Sözen, 
“Türkiye’de siyaset yerelde incelecek ve 
kültüre dönüşecek. Bu kaçınılmazdır.” 
şeklinde konuştu. 
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Konuşmaların ardından, zirveye katılan 
kuruluşların turizm değerlerini içeren 
standları da gezildi. Ziyaretçiler Bursa 
standına özel ilgi gösterdi. Başkan 
Altepe, Bursa standını ziyaret eden 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Gökçek, Urfa Belediye Başkanı Fakıbaba 
ve protokol üyelerine yayınlar ve 
Bursa’nın kültürel değerleri konusunda 
bilgi verdi. Özellikle tarihi mirasla 
ilgili çalışmaların anlatıldığı harita ve 
kitaplara büyük ilgi gösteren Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm 
yayınlarından iki takım istedi. 

BURSA YAYINLARINA ÖZEL İLGİ

TURİZM

Türk tarihinin en önemli gezgin ve anlatı 
ustalarından biri olan Evliya Çelebi’nin 
Hac Yolculuğu olarak bilinen güzergahı 
kültür yolu oluyor. 70 yıllık ömrünün 
50 yılını gezerek geçiren ve hem Bursa 
hem de Anadolu coğrafyası ve toplumları 
hakkında eşsiz bilgiler aktaran Evliya 
Çelebi’nin birinci Hac yolculuğu 
güzergâhı, tarihçi Caroline Finkel ve 
gezgin Kate Clow tarafından titizlikle 
incelendi. İnceleme ve gözlem bir kitapta 
toplandı. Caroline Finkel imzalı “Evliya 
Çelebi Kültür Yolu” kitabı, Ankara’da 
düzenlenen Kültür Turizmi Zirvesi’nde 
okuyucuyla buluştu.  Evliya Çelebi 
Yolu projesi; Batı Anadolu üzerinden 
ilerleyen bir kültürel rota oluşturarak, 
tarihi yeniden canlandırmayı, kültürel 
bağları yeniden kurmayı, bir anlamda 
kültürel mirasla yeniden buluşmayı 

öngören uluslararası bir projedir. 
Projenin birbiriyle bağlantılı iki amacı 
var. Birincisi, Osmanlı Türkiye’sinin en 
büyük yazar, seyyah ve gündelik hayat 
tarihçilerinden Evliya Çelebi’nin yaşamı 
ve çalışmaları anılıyor. 

Evliya’nın Batı Anadolu rotasının at 
sırtında kat edilmesi amaçlanıyor. 
Toynak izleri takip edilerek kültürel 
keşif yapılacak. İkincisi ise, günümüz 
Türkiye’si binicilik geleneğimiz ile 
yeniden ilişkilendirilecek. Proje iki 
aşamada gerçekleşecek. Birinci aşamada 
rotayı çizme ve yerel şartları tanıma 
amaçlı uzun mesafeli yolculuk yapılacak. 
İkinci aşamada ise, at sırtında Evliya 
Çelebi Yolculuğunda kazanılan deneyim 
temel alınarak Evliya Çelebi Yolu 
oluşturulacak.

EVLİYA’NIN HAC YOLU 
DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİNİ 
BEKLİYOR
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Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nin 
amacı; Türkiye’de hızla yok olmaya yüz 
tutmuş sanayi mirasına sahip çıkmaktır. 
Sanayi mirasına sahip çıkmanın 
yollarından biri de sanayi tesislerinin 
kültür mekânlarına çevrilmesidir. 
Dünyada örneklerini gördüğümüz birçok 
müze sanayi mirası binaları içinde yer 
alır. İşte Bursa Tekstil Sanayi Müzesi de 
bu amaçla kurulmuştur. 

Merinos Fabrikası Bursa’nın son dönem 
Tekstil Sanayi belleği sayılır. Bu belleği 
korumak gerekir. İşte korumanın toplum 
açısından en etkili yöntemlerinden biri 
de Sanayi mirası fabrikayı müze haline 
çevirmektir. Bursa Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi kendi konusunda Türkiye’de ilk 
örnek olmuştur.

Tarihçe / Müzeye dönüşümü
Merinos yeni yüzüyle kongre ve kültür 
merkezine dönüştü. Tarihi Merinos 
Fabrikası, "Merinos Yünlü Sanayi 
İşletmesi'nin toplam 314 bin 569 
metrekarelik arazisi ve üzerinde bulunan 
taşınmazların eğitim, halka açık kültür, 
sanat, spor ve rekreasyon amaçlarında 
kullanılması için kamu yararı göz 
önüne alınarak", Özelleştirme Yüksek 
Kurulu tarafından Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bedelsiz devredildikten 
sonra 2007 yılında bir kültür merkezine 
dönüştürüldü ve arazisine yeni bir kongre 
merkezi inşa edildi. Bu önemli iki yapının 
meydana getirdiği Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'ni içine alan Merinos 
Parkı, Bursa'nın önemli bir dinlenme 
alanı haline geldi. 

Türkiye tekstil sanayinin hafızası
2011 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Merinos Fabrikası’nın müze 
ortamında yaşatılması kararı, Merinos'un 
yeniden yaşamla buluşmasının kapısını 
araladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
tartışmasız "Endüstri Mirasları" 
arasında yer alan Merinos fabrikasının, 
müze kimliği kazanması için titiz bir 
çalışma başlatıldı. Bir kısmı Demirtaş 
depolarında, bir kısmı Merinos 
tesisleri içinde korunan tüm koleksiyon 
malzemeleri gözden geçirilerek, makine 
parkı üretim akışına göre sergi alanı 
düzenlendi. Merinos Fabrikası'nda 
yıllarca kumaş üretimini sağlayan 
makine ekipmanı, yüzlerce fotoğraf ve 
obje canlandı, Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi'ni oluşturdu. 

İPEKTEN BİR GEÇMİŞİN
IŞILDAYAN İZLERİ

MERİNOS TEKSTİL SANAYİ MÜZESİ

KÜLTÜR MİRASI

Yazı: Ahmet ERDÖNMEZ  / Bursa Kent Müzesi
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Türkiye'de açılan ilk tekstil sanayi müzesi 
Merinos Kongre merkezi içinde yer alan 
müze bölümünde; Merinos Koyununu 
yetiştirip yününü elde etmekten, bu 
yünün işlemlerden geçip kumaş oluncaya 
kadarki serüveni tekrar canlandırıldı. 
Avrupa'da birçok sanayi müzesi örnek 
alınarak yapılan bu düzenlemelerde 
Merinos' a ait hiçbir parça göz ardı 
edilmeden fabrikaya ait her mevcut 
malzeme sergi düzeninde yerini aldı.
Merinos Tekstil Sanayi Müzesi senaryosu 
hazırlandıktan sonra mevcutta bulunan 
malzemelere göre bir kurgu ortaya kondu. 
Merinos'un teknik özelliklerinin yanı sıra, 
sosyal yönüyle de müzede sergilenmesi 
amaçlandı. Merinos Fabrikası’nda 
çalışmış personellerle de görüşülerek 
belge ve anılar kayıt altına alındı. Türkiye 
Tarihi Kentler Birliği kurucu üyesi olan 

Bursa, endüstri mirasının korunması 
gerekliliğine dikkat çekerek bu konuda 
da öncü oldu. Başka konulardaki sanayi 
tesislerinin de müze yapılması konusunda, 
bu müze çalışması ile önemli bir örnek 
ortaya koydu.

BÖLÜMLER

A Bölümü (Tops) Yün İşleme: 
Bu bölümün giriş kısmında da Merinos 
Fabrikası’nın tarihçesi anlatılmaktadır. 
Merinos fabrikasının kapatılıncaya 
kadarki tarihi gelişmesi ve orijinal eşyalar 
bulunmaktadır. 1957 yılında yapılmış 
fabrika ve bahçesinin maketi,  Merinos 
Fabrikası’nın amblemi olan mozaikten 
yapılmış Merinos koyunu figürü, 
Merinos’a ait törenlerde kullanılan çelenk 
ve Merinos fabrikasına ait telefon santrali 

bulunmaktadır. Üretimin başladığı 
bölümün adı Tefrik olarak geçiyor. 
Burada Merinos koyunu üzerinden alınan 
yapağı (yünlerin) temizleme işlemlerini 
yapan makineler bulunmaktadır.
Bu bölümde bulunan makineler şunlardır: 
Kirli yapağı açmak, yıkama makinesi, 
yün kurutma makinesi, harman hallaç 
makinesi ve tarak makinesi. Ayrıca, 
tarak açma makinesinin ardında 
fabrikanın açılışında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün girdiği kapının mermer 
plakası bulunmaktadır. Yine bu 
bölümde Sümerbank Bursa Merinos ve 
kardeş kuruluşlar köşesindeki belgeler 
bulunmaktadır. Yıllarca Merinos 
Fabrikası’nda ayakkabı boyacılığı 
yapmış, üzerinde Boyacı Apo 1950 
yazılı Sümerbank arması olan boyacı 
sandığı bulunuyor. Merinos Fabrikası’nda 
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çalışan ilk 10 bayan ve erkek işçilerin 
fotoğrafları ile bilgilerine de rastlıyoruz.

Gezi güzergâhımız üzerinde Tarak çekme 
makinesinin hemen önünde fabrikada 
çalışan işçilerin sicil kayıt defterleri 
vitrinde gözüküyor. İlk dönem mankenin 
de orada olduğunu fark edeceksiniz.  
Birinci bölümün sonunda Merinos 
Fabrikası müdürlerinin fotoğrafları ve 
Atatürk’ün anı defterini imzalarken 
gösterilen büyük boy yağlıboya panoyu 
da görebiliriz. Duvarlarda Merinos 
fotoğraf koleksiyonundan oluşan orijinal 
fotoğraflara dayalı fotobloklar bizlere bir 
dönemi anlatıyor. Mankenlerle takviye 
edilmiş mekânlar müzeyi canlı tutuyor.

B Salonu (İplik): 
Bu bölümün başlangıcında işçilerin 
kullandığı döneme ait kart basma 
makinesi, telefon santrali ve şef masası 
bulunmaktadır. Devamında ise Lizoz 
makinesi vardır. Bu makine tops halindeki 
yünü kimyasallardan ayırmak, temizleme 

ve ütülemeye yarar. Hemen yanında ilk 
dönemlerden kalma kantar bulunmaktadır. 
Renkli topsları ayrıştırmaya yarayan 1938 
model melanjör makinesi dikkatimizi 
çekiyor. Devamında harmaniye finisör 
makinesi (lizözden çıkan dublajların 
gramaj ayarını yaparak yeni tops haline 
getirir.) Hemen yanında 1937 model 
Finisör makinesi (şeritten fitil elde 
etmeye yarar) gelmektedir.

B bölümün önemli yerlerinden biride 
Merinos Fabrikası’na gelen misafirlerin 
ağırlandığı bölümdür. Burada o dönemden 
kalma masa, sandalye, yemek grubu 
ve takımları bulunmaktadır. Hemen 
yanında Merinos İtfaiyesi’nin jenaratör 
aracı ile sirenleri vardır. Merinos sinema 
salonunda haftanın belirli günlerinde 
film gösteren makine orada bulunuyor. 
Devamında Çile makinesi 1938 model 
(gramaja göre çile yapar), sonra tek 
büküm (Fitilden iplik üretir), Dublaj ( Tek 
bükümden gelen ipliği bitirmeye yarar).

C Bölümü (Dokuma): 
Bu bölüme merdivenlerden çıkarken, 
duvarlardaki fotoğraflarda Merinos 
Fabrikası’nın fotoğraf arşivinden ilginç 
kareler görebilirsiniz. Bölümün girişinde 
fabrikanın fizik ve kimya laboratuvarını 
göreceksiniz. Laboratuvarın bütün 
malzemeleri konmuş, çalışacakmış 
gibi düzenlenmiştir. Kumaşın 
kalitesini yükseltmek için kurulmuş 
bu laboratuvarlarda araştırma ve 
geliştirmenin Merinos Fabrikası için 
ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 
Bölümün devamında numune dokuma 
tezgahları, diğer dokuma tezgahları, atkı 
aktarma makinesi, tarak bakım makinesi, 
tahar makinesi (iş bağlama) konik çözgü 
makineleri (Dokuma için çözgülük 
hazırlar). 

Bölümün ilginç yerlerinden biride 
fabrikaya ait mavi levhalardır. Fabrika 
çalışırken bölümlere asılmış mavi 
levhalar bir araya getirilerek duvar 
panosu oluşturulmuştur.

KÜLTÜR MİRASI
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Sergi Salonu 
Sergi salonu içindeki Atatürk odası 
Merinos’un en önemli koleksiyonlarını 
saklar. Örneğin; Atatürk’ün imzaladığı 
anı defteri, o dönemde çekilmiş Atatürk 
fotoğrafları, çalışma masası, piyano, 
Atatürk’ün yağlıboya tabloları gibi. 
Odanın önemli eserlerinden birisi 
de Merinos’un açılışında kullanılan 
kürsüdür. Atatürk odası karşısındaki 
sergide Merinos anı defterindeki ünlü 
ziyaretçilerin yazıları göze çarpar. 
Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar ve 
diğer devlet adamlarının anı defterine 
yazdığı Merinos Fabrikası ile ilgili 
görüşlerini anlayabiliyoruz.
Sergi salonunun diğer bir bölümünde 
Merinos Fabrikası müdürlerine ayrılmış 
bir oda bulunuyor. Odada, kuruluşundan 
günümüze kadar müdürlerin kullandığı 
eşyalar sergilenmektedir. Odanın 
karşısında dönemin Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar’ın Merinos Fabrikası’nı ziyaretleri 
sırasında çekilmiş fotoğraflar ve söylediği 
sözler yer alıyor. Sergi salonunda ise; 
belirli aralıklarla Bursa konulu sergiler 
açılmaktadır.

D Bölümü (Boya-Apre): 
Bu bölümde top boyama kazanı, Santrafuj 
makinesi (ipliği beslemek için), Çile 
boyama kazanı, Çile pres makinesi, 
dokunan kumaşı boyayan makine, 
Vigora baskı makinesi (beyaz Topslara 
baskılı boya yapar), kumaş üzerindeki 
sıvıyı emme makinesi, kumaşı fikse 
etme makinesi, kumaş yıkama makinesi, 
kumaşa çeşitli kimyasallar uygulama 
makinesi, iplik fiksaj kazanı (ipliğin 
katlanmasının ve bükülmesini sağlar), 
Çile kurutma makinesi, kuru Termofiksaj 
makinesi (yüksek sıcaklıktaki kumaşa 
Fiksaj yapmak), Dink makinesi (elyaf 
elastikiyetini sağlar), kumaş nemlendirici, 

kazan Dekatür makinesi (kumaşa buhar 
vererek fikse ve tuşe işlemi yapar) 
bulunmaktadır. Konfeksiyon bölümde 
ise, kumaştan elbise oluncaya kadarki 
aşamalar gösterilmektedir. Dikiş makinesi 
ve ütü çeşitleri bulunmaktadır. Buradaki 
duvarlar Merinos kumaşları kartela 
örnekleri ile kaplanmıştır.

Çok Amaçlı Kırmızı Salon, 100 Kişilik 
olup yarım kuyruklu birde piyanoya 
sahiptir. Kültür-Sanat etkinliklerinin 
yapılabileceği bir mekân olmuştur. 
Bu bölümün ilginç yerlerinden biri 
de, Merinos Fabrikası kumaş satış 
mağazası canlandırma bölümüdür. 
Orijinal kumaşlarla desteklenmiş 
kumaş mağazasında kartela örnekleri 
de bulunmaktadır. Bu bölümde Merinos 
kooperatifinin bastığı ve Merinos 
Fabrikası içinde geçerli olan paralar 
sergilenmektedir.
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Yazı: Ahmet Emin YILMAZ 

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, 
Anadolu’nun değişik kentlerine farklı 
üretimler yapan fabrikalar inşa ederek 
yerli sanayi devrimi gerçekleştirme 
adımları atan Atatürk’ün emriyle kurulan, 
inşaatı da yine Atatürk’ün emriyle, 
Bursa’nın düşman işgalinde kaldığı 2 
yıl 2 ay 2 günlük sürede tamamlanan 
Merinos uzun yıllar ürettiği kumaşlarla 
Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Aynı 
zamanda Bursa’nın en önemli istihdam 
alanı oldu. Bir zamanlar Bursa’da 
yaşayanların yolu mutlaka Merinos’tan 
geçerdi. Teknolojinin gelişmesine, 
yenileşmeye dayanamadığı için kapanan 
Merinos’un adı şimdi Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde yaşıyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ise bir 
adım daha atarak Merinos’un sanayi 
müzesini oluşturdu. Müzenin açılışında 
gözlerimizin önünden anılar gelip 
geçerken, fabrikanın kapanışı üzerine 
19 Şubat 2005 tarihli Olay gazetesinde 
yayınlanan yazımızı anımsadık.
İşte…

Merinos’un yalnızca bir fabrika 
olmadığını, Bursa’nın sosyalleşmesi 
ve kent yaşamına etkisini anlatmaya 
çalıştığımız o yazı:

Çocukluk yıllarımda…
Sanayileşmenin henüz başlamadığı, 
Organize Sanayi Bölgesi’nin henüz 
kurulmadığı süreçte, Bursa’da 
fabrika kavramının ne olduğu da pek 
bilinmiyordu. O nedenle mahalle 
aralarındaki kimi dokuma atölyeleri 
fabrika olarak kabul ediliyordu. Büyük 
fabrika denildiğinde ise insanların aklına 
iki yer geliyordu: Merinos ve İpekiş.

İkisi de Atatürk’ün emriyle kurulmuştu. 
İkisinde de kumaş üretiliyordu. Ama 
Merinos daha büyüktü. Merinos kollarıyla 
kent yaşamını daha fazla sarıyordu.
Çok değil… 40 yıl öncesine kadar 
Merinos’ta çalışıyor olmak bu kentte 
yaşayanlar için önemli bir ayrıcalıktı. 
Çünkü Merinos bu kentin statüsüydü.

60’lı yılların ilk yarısında babam 
Merinos’ta çalışıyordu. Çocukluğumun 
o döneminde, Merinos’un kent yaşamı 
için önemini öğrenme ve daha iyi görme 
fırsatım oldu. Üretim değeri ve ekonomik 
katkısı bir yana, kazandırdığı pek çok 
alışkanlık var Merinos’un bu kente. 
Katkıdan öteye, kent yaşamını öğreten 
pek çok organizasyonu var. Örneğin, hafta 
sonları çalışanların aileleri Merinos’a 
gidip doktor kontrolünden geçerdi. 
Bugün bile bir türlü oturtulamayan 
aile doktorluğu uygulaması daha o 

zamanlar Merinos’ta tıkır tıkır işliyordu. 
Ben dişçi koltuğu ile ilk Merinos’ta 
tanıştım. Bursalılar kreşin ne olduğunu 
ve önemini Merinos ile gördüler, 
öğrendiler. Bursa’daki aileler tüketim 
kooperatifi uygulamasını Merinos 
sayesinde öğrendiler, tanzim satış 
alışkanlığı Merinos ile geldi. Balo salonu 
ile Bursalılar orada tanıştılar. İşçilerin 
topluca yemek yemeleri, yani yemekhane 
geleneği de Merinos’la başladı.
Sosyal tesisin ne olduğu, tenis kortunun 
ne işe yaradığı Merinos ile öğrenildi.

Türkiye’nin sanayileşmesinde en önemli 
kilometre taşlarından biri olan, üretimi 
ve istihdamı öğreten Merinos, çalışanlar 
örgütlenmesinin de öncülüğünü yaptı. 
Türkiye’nin sendikalaşma tarihinde de 
Merinos’un çok önemli yeri var. İnsanlar 
sendikanın ne olduğunu, çalışanların 
haklarının nasıl elde edileceğini 
hep Merinos sayesinde öğrendiler. 
Sendikacılığın kökü de Merinos’tur. Önce 
Teksif, sonrasında da Türk-İş’in buradan 
doğduğunu unutmamak gerekir. Sendikal 
örgütlenme ve sendikal mücadele 
Merinos’la öğrenildi. Merinos’ta sendika 
temsilcisi olmak ya da sendika başkanlığı 
yapmak krallık gibi bir şeydi. 
Bursa kentinin Merinos sayesinde 
öğrendiği bir şey daha var: Yapı 
kooperatifi. Çalışanları için yapı 

Bursa Merinos’ta hem çalıştı, 
hem kent yaşamını öğrendi

KÜLTÜR MİRASI
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Yazı: İsmail KEMANKAŞ

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları…
Sermaye ve girişimci henüz oluşmamış. 
Buna karşın İzmir İktisat Kongresi ile 
Mustafa Kemal, kalkınma hamlesini 
başlatmış. Dönemin gereği kamu ağırlıklı 
bir ekonomik model uygulanacak. Coğrafi 
konumu ve insan alt yapısı nedeniyle, 
kamgarn ipliği üretecek dev bir tesisin 
Bursa’da kurulmasına karar veriyor 
devletin zirvesi… Osmanlı döneminde 
sarayların ipekli ve kadife kumaş 
ihtiyacını karşılayan Bursa, bu kez İngiliz 
kalitesinde bir kumaş üretecek. Gazi’nin 
bir başka amacı da 2 yıl 2 ay 2 gün 
Yunan işgali yaşayan bu kentin moralini 
düzeltmek ve ödül vermek. Bu nedenle 
1935 yılında temeli atılan Merinos 
Fabrikası, işgal süresine denk gelen 2 yıl 
2 ay 2 günlük bir çalışma sonucu 2 Şubat 
1938’da hizmete giriyor. Mustafa Kemal, 
açılışı bizzat elleriyle yapıyor.

Önce Türkiye sonra da Bursa ekonomisine 

açıldığı yıllarda büyük 
katkı sağlayan bu fabrika, 
bunun dışında kente yaşam 
kültürü de getiriyor.

Ortak girişimle tesis 
edilen yapı kooperatifleri, 
çalışanlara sunulan sosyal haklar, 
revir, kreş, ordino gibi kavramlarla 
tanışıyor Merinoslular… Merinoslu 
deyip geçmeyin ilk yallarda neredeyse 
kentin dörtte birlik nüfusu bu fabrika 
ile ilişkili… Bu nedenle, çalışma 
yaşamı, eğlence alışkanlıkları, sahip 
olunan hakların bilinmesi gibi konular, 
Merinos’tan kente yayılıyor. Sonra 
insan yaşamı gibi Merinos da aynı sonu 
yaşıyor. Misyonunu tamamlıyor ve geriye 
taş binalar kalıyor. Bu güzel gelişmenin 
kaybolup gitmemesi için kollar sıvanıyor 
ve Bursa’nın çalışma sosyal yaşamındaki 
yaklaşık 70 yıllık bir dilimi Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi’nde canlanıyor.
2012 yılının Bursalı sakinleri, çok 

değil yakın geçmişe tanıklık eden bir 
sanayi kuruluşunun bir kente neler 
kattığını müze disiplini içinde bir 
çırpıda görebiliyor. Duvarlardaki bir 
fotoğraf, dokuma tezgahının üzerindeki 
bir kumaş parçası, vitrindeki bir kupa 
insanı geçmişe götürüp getiriyor. Hızına 
yetişmekte zorlandığımız günümüz 
temposu içinde, bir soluk, küçük bir 
seyahat ve anılarla yüzleşme içinde 
oluyorsunuz.

Bir müzeye sığan koskoca bir dönem 
ve içinde barındırdığı binlerce insan 
yaşamını görmek tanımak istemez 
misiniz? Paha biçilmez bu küçük gezi, 
size o kadar yakın ki …

Emeği geçen herkese binlerce teşekkür.

kooperatifi kurarak onların ev sahibi 
olmalarını Merinos sağladı. O tarihlerde 
Türkiye’de başka bir örneği var mıydı 
bilemiyorum ama Bursalılar kooperatif 
aracılığıyla ev sahibi olmayı Merinos 
sayesinde öğrendiler. Üstelik Merinos’un 
çalışanları için kurduğu kooperatif, 
Bursa’da bir semtin oluşmasına da 
öncülük etti. Bugün Çarşamba Pazarı 
olarak bilinen Darmstadt Caddesi 
çevresindeki bölgede bir zamanlar 
Merinos Evleri vardı. Eski Odun 
Depoları’nın yanından İpekiş’e kadar 
uzanan alanda, Merinos Lojmanları 
ile Hocahasan ve Çırpan mahalleleri 
arasında fabrika çalışanları için kurulan 
kooperatif binlerce ev yaptı. Kimi tek 
katlı, kimi iki katlı, kimi üç katlı, kimi 
de dört katlı ama hepsi de bahçe içinde 
evlerdi bunlar. O nedenle bölgenin adı 
o zamanlar Bahçeli Evler’di. O evler 

kentin en güzel evleri, bölge ise ilk 
planlı modern yerleşim bölgesiydi. 
Orası Bursa’nın en gelişmiş bölgesi 
oldu. Evlerin arasında düzenli sokaklar 
ve caddeler vardı. Bugünkü Darmstadt 
Caddesi, kooperatif evleri arasındaki 
ana yol olarak planlanmıştı. 40 yıl 
öncesinde, Merinos Evleri ya da Bahçeli 
Evler olarak bilinen bölgede oturmak 
ayrıcalıktı. İnsanların bahçelerinde gül 
yetiştirdikleri, çiçek ektikleri, yollarında 
yürüyüş yaptıkları, akşamüstleri gençlerin 
bisikletle dolaştıkları, hatta genç kızların 
şortla gezebildiği ilk bölgedir orası. 

O yılları gözümün önüne getiriyorum 
da, Merinos’un ekonomik ve sosyal kent 
yaşamına katkısıyla birlikte kent tarımı 
için önemini de anımsıyorum.
Uçsuz bucaksız Merinos bahçesinin üst 
bölümü bir zamanlar şeftali bahçesi idi.  

Bugünkü ana giriş kapısından, şimdilerde 
İl Özel İdare Müdürlüğü olarak kullanılan 
yere kadar uzayan o uçsuz bucaksız 
bahçede eşsiz şeftaliler yetişirdi. 70’li 
yıllarda yol Merinos bahçesinden geçince 
bahçe ikiye bölündü. Şeftali ağaçlarının 
olduğu bölümün çoğunluğu yolun üstünde 
kaldı ama zamanla değişik bina ihtiyaçları 
için o yerler kullanılınca da muhteşem 
bahçe eriyip yok oldu şimdilerde…

Bir zamanlar şeftali ağaçlarının olduğu o 
bölgede başta Osmangazi Belediyesi ve 
Bursaray istasyonu olmak üzere pek çok 
yapı var. Böylesine bir değerdi Merinos. 
Bir kent için bir fabrikanın önemini 
araştırmak isteyenler Merinos’a bakmalı. 
Çünkü bir fabrikanın kent yaşamına, 
dahası kentleşmeye katkısı Merinos’ta 
kendini gösteriyor.

Müze ile bir 
dönemi tanımak
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ENDÜSTRİ MİRASI

İslam’ın ünlü komutan, din ve bilim 
adamlarının kabirleri, türbeleri, camileri, 
tekkeleri, Haliç’i, Santral İstanbul’u, 
padişahların cülus dağıttığı ve tahta 
çıkmadan önce ilk adımı attıkları Cülus 
Yolu ile tarihle modern arasındaki 
uyumun en güzel örneklerinden biri 
olan Eyüp ilçesinde gerçekleştirilen 
TKB Buluşması’nda, Türkiye’de 
bugüne kadar yürütülen sanayi mirası 
çalışmaları ile önümüzdeki dönem için 

hazırlanan projeler masaya yatırıldı. 
Osmanlı döneminde orduya fes ve 
yelek hazırlamak üzere oluşturulan ve 
tarihimizin modern anlamda ilk tekstil 
fabrikası olan Feshane’de gerçekleştirilen 
toplantıda ilk olarak, Haliç ve çevresinde 
korunan endüstri yapıları ve anıtsal 
yapılara ilişkin bilgi verildi. Daha sonra, 
Türkiye’deki endüstri mirası koruma 
örnekleri birlik üyelerine tanıtıldı.

Sanayi Mirası restorasyonu 
Fabrika-i Humayun’la başladı
Türkiye’deki son örnek olarak Merinos 
Tekstil Sanayi Müzesi’ni TKB’ye 
üye 350’yi aşkın belediye başkanı ve 
yöneticisine anlatan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, TKB’nin 
2000 yılında Bursa’da kurulduğunu ve 
tarihi mirasın korunması noktasında 
önemli mesafeler kat ettiğini hatırlattı. 
”TKB, kentlerin ziynetlerinin ortaya 

Tarihi Kentler Birliği (TKB) İstanbul Buluşması’na, Türkiye’nin ilk tekstil sanayi müzesi olan Merinos Tekstil 

Sanayi Müzesi damgasını vurdu. “Türkiye’de Yeni Gündem; Sanayi Mirası” gündemiyle İstanbul’un Eyüp 

ilçesinde 2011 yılının son buluşmasını gerçekleştiren Tarihi Kentler Birliği(TKB), endüstri mirasının ayağa 

kaldırılması anlamında Türkiye’de son örnek olan Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi’ni örnek alınacak 

projeler arasında gösterdi.

TÜRKİYE’DE YENİ GÜNDEM; SANAYİ MİRASI…
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çıkarılması ve yerel yöneticilerin bu 
konuda sorumluluk alması noktasında 
çok önemli bir işlev üstlenmiştir” diyen 
Başkan Altepe, Bursa’da bu anlamda 
ciddi projelere imza attıklarını kaydetti. 
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerine ait yapıları kapsayan 
260’ın üzerinde tarihi miras projesini 
uyguladıklarını hatırlatan Başkan Altepe, 
son dönemde Türkiye’de yükselen 
değer olan sanayi mirası konusunda 
da önemli mesafeler kat ettiklerini 
bildirdi. Yüzyıllarca ticaretin, tekstilin 
ve ipeğin başkenti olan Bursa’da 
yıllarca harabe durumda beklemiş 
olan Fabrika-i Humayun’un restore 
edilerek aslına uygun işlevlendirilmesini 
sağladıklarını hatırlatan Altepe, “Sanayi 
mirası anlamında Bursa’daki en önemli 
projelerden biri Fabrika-i Humayun’dur. 
Bu tarihi değerimiz, orijinal kimliğine 
uygun olarak bugün de tekstil sanayine 
moda alanında hizmet vermektedir” dedi.

2 Ayda 7 Bin Ziyaretçi
Bu alandaki ikinci ve büyük atılımı 
Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’ni 
oluşturarak attıklarını ifade eden Başkan 
Altepe, şu bilgileri verdi: “Dünyanın 
en ünlü yünlü kumaşlarının üretildiği 
Merinos’un gerçek kimliğini barındıran 
bir müzeye ev sahipliği yapması için 2011 
yılı ilk aylarında başlattığımız çalışmaları 
bir yıldan az bir sürede tamamladık. 
Merinos yününün elde edilmesinden o 
yünün kumaş haline dönüşmesine kadarki 
serüveni anlatan müzeyi oluşturduk. 
Hiçbir parçayı göz ardı etmedik. Yaklaşık 
iki ay önce hizmete açtık ve bu kısa 

zaman içerisinde 7 bini aşkın ziyaretçiyi 
ağırladık müzede. Bu da ne kadar doğru 
bir iş yaptığımızın göstergesi oldu.”

Büyük Projeler
Avrupa’da endüstri mirası koruma 
çalışmalarının, bu amaçla kurulan 
örgütlerin, endüstri-kültür ilişkisinin ve 
UNESCO’nun dünya kültür mirasına 
aldığı sanayi mirası eserlerin konuşulduğu 
TKB Buluşması’nda, henüz proje 
aşamasında olan Türkiye’deki büyük 
projelere ilişkin de bilgi verildi. Bunlar 
arasında, Türkiye’nin ilk un fabrikası 
olan ve Merinos’la aynı dönemlerde 
yerel yönetime devrolunan Aksaray Azmi 
Milli Un Fabrikası ile kültür merkezine 
dönüştürülen İzmir Havagazı Fabrikası 
dikkat çekti. 

Kalanla Yetinme Toplantısı 
Akademik sunum ve saha 
incelemelerinden oluşan 2 günlük 
toplantının sonuçlarını değerlendiren 
TKB Danışma Kurulu Başkanı ve ÇEKÜL 
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise, 
geçmişte özelleştirme uygulamalarıyla 
endüstri mirasımızın eşsiz örneklerinin 
kaybedildiğini açıkladı. Şimdi elde 
kalanlarının envanterinin çıkarılması 
ve korunması noktasında gerekli 
bilincin ve gündemin oluşturulması 
gerektiğini savunan Prof. Dr. Sözen, 
“Örnek uygulamalarımız var. Örneğin 
Bursa Merinos’la başlayan süreç bizi 
buralara getirdi. Bursa kendi kararını 
kendi verdi ve bugün toplumun tüm 
kesimlerinin yararlanacağı eserler 
yarattı. Fabrika i Humayun olmasaydı 

Merinos olmazdı. Biz bugün bu sürecin 
halkalarını tüm Türkiye’ye yaymalıyız. 
Merkezi hükümetin de buradan çıkarması 
gereken dersler var. Çok eserimizi 
kaybettik ve maalesef bu toplantı kalanla 
yetinme toplantısıdır. Artık elimizdekini 
kaybetmeyeceğiz” dedi.

Sonuç Raporu
Toplantının sonuç raporunu TKB Danışma 
Kurulu adına, Kurul üyesi gazeteci Oktay 
Ekinci açıkladı. Ekinci, toplantıdaki 
bildiriler ve sunumlar doğrultusundaki 
sonuç raporunu 3 başlık altında topladı. 
Bunlar;
Koruma Kurulları’nın, sanayi mirasının 
hangi ilkeler doğrultusunda tescil 
edileceğine ilişkin mevzuat eksiğinin 
acilen giderilmeli. 
Endüstri mirasının ayağa kaldırılması 
çalışmaları sivil mimarlık ve anıtsal 
eserlere göre çok daha pahalı bir iş. 
Bu nedenle devletin ilgili bakanlıkları 
devreye girmeli ve bütçelerinden bu işe 
pay ayırmalı.
Endüstri mirası bir binanın fiziki 
düzenlemesi olarak algılanmamalı. 
Restore edilen her endüstri mirası eser, 
orijinal işlevi ile paralel ve asıl kimliğini 
yaşatacak şekilde işlevlendirilmeli.
Restore edilen endüstri mirası yapıların 
asli kimliklerinden soyutlanarak lokanta, 
kafeterya vb. yapılmasına tepki gösteren 
Oktay Ekinci, “Endüstri mirası yapılar, 
üretim geçmişleri ile birlikte yaşatılmalı. 
Oranın vaktiyle bir üretim merkezi 
olduğu bilinci yeni işlevinde de yer 
bulmalı. Bursa Merinos bunun için iyi bir 
örnektir” dedi.

Mimar Oktay EKİNCİProf. Dr. Metin SÖZEN
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KÜLTÜR MİRASI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, her yıl ortalama 2,5 ay kazı 
yapıldığını hatırlatıyor. Kazılar sonucu 
elde edilen bulguların kent tarihine ışık 
tuttuğunu kaydeden Altepe, “Bursa şehir 
merkezinin yaklaşık 3 bin 500 yıllık 
bir tarihi olduğunu biliyorduk. Burada 
sürdürülen çalışmalar sayesinde öğrendik 
ki Bursa aslında 8 bin 500 yıllık bir tarihi 
birikimi olan bir kent. Üstelik modern 
yaşama geçiş konusundaki öncü kimliği 
sadece bizim bildiğimiz dönemlerle 
sınırlı değil, bundan birlerce yıl önce 
de Bursa ilk yerleşim merkezlerinin 
kurulduğu, ilk medeniyetlerin oluştuğu 
bir yer” dedi. Arkeopark alanında, 8 

bin 500 yıllık zaman dilimine ait yaşam 
kesitleri oluşturulacağını da ifade eden 
Başkan Altepe, “8 bin 500 yıl öncesinin 
Taş Devri ve Bakır Çağı dönemi ile 
daha yakın tarihlere ilişkin yaşam 
formları oluşturuluyor. O günkü yaşam 
tarzları, evler ve diğer yaşam alanları 
canlandırılıyor. İnsanların öğreneceği, 
ders alacağı, ibret alacağı her şey burada 
var.” dedi.

ARKEOLOJİK 
CANLANDIRMALAR
Altepe’nin verdiği bilgiye göre, park 
alanı içerisinde 8 bin 500 yıl önceki 
Taş Devri’ne (Neolitik dönem) ve 

7 bin 500 yıl önceki Bakır Devrine 
(Kalkolitik Dönem) ait yerleşim alanları 
oluşturuluyor. Binlerce yıl öncesinin 
evleri, oturma kısımlarından avluya 
ve yemek pişirme yerlerine kadar pek 
çok noktasında aslına uygun yaşam 
formları ile donatılıyor. Ayrıca, günümüz 
geleneksel mimari özelliklerini taşıyan bir 
yerleşim alanı da oluşturularak bölgeyi 
inceleyenlerin zamanda yolculuk yapması 
sağlanıyor.

Kazılarda elde edilen buluntuların 
kopyaları da çıkarılarak, Arkeopark 
damgasıyla turizme kazandırılacak.

ZAMANDA 8 BİN 500 YIL 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilecek Türkiye’nin ilk 

Arkeopark’ı için geri sayım başladı. Akçalar Aktopraklık mevkiinde yaklaşık 8 yıl önce başlanan kazılara 

son 3 yıldır aktif destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sadece Bursa ve Türkiye için değil tüm insanlık 

için çok önemli bilgiler barındıran Arkeopark’ı halka açmak için tüm hazırlıkları tamamladı.
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ÇEVRECİ BİNA
Kazı alanında yılın belli dönemlerinde 
kazı yapılabildiğini hatırlatan Başkan 
Altepe, kazı süresinin dışındaki 
önümüzdeki kış mevsimi boyunca proje 
kapsamındaki; başta peyzaj olmak üzere 
diğer aksamların yapılacağını kaydetti. 
Altepe şu bilgileri verdi: Sergilerin, 
eğitim faaliyetlerinin, konferansların 
yapılacağı binayı yapacağız. Yeşil 
Bursa’ya yakışır, leed sertifikalı, çevreci 
bir yapı olacak. Kültür Bakanlığı, 
Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 
Üniversitesi işbirliği ile Türkiye’nin ilk 
Arkeopark’ı oluşacak. Buranın çevresi 

çok önemli yerleşimlerle örülü. Ayvaini 
mağarasından Gölyazı’ya kadar pek çok 
değerli nokta var. İleride bunlar arasında 
bir bağ da kuracağız.” 

OTOBAN BAĞLANTISI
Önümüzdeki yıllarda bölgeden geçecek 
İstanbul-İzmir otobanından Arkeopark’a 
giriş sağlanması için ilgili bakanlıklar 
nezdinde girişimlerde bulunacaklarını 
da ifade eden Başkan Altepe, sadece 
Türkiye’de değil dünyada tek olacak 
projenin halkla buluşacağı tarihi de 
açıkladı. Altepe; “Önümüzdeki yaz 

açmayı hedefliyoruz. Onun için kışın biz 
çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlarla 
bu verileri paylaşmak istiyoruz. Başta 
Doç. Dr. Necmi Karul olmak üzere 
İstanbul Üniversitesi’ne ve diğer ilgililere 
teşekkür ediyoruz. Böyle bir çalışmaya 
Büyükşehir Belediyesi olarak katılmış 
olmaktan mutluyuz.” dedi. 
Başkan Altepe’nin verdiği bilgiye göre, 
Arkeopark projesi Kültür Bakanlığı’ndan 
belediye adına tescil edildi. 
Yerel yönetimlerin doğrudan içinde 
bulunacağı ilk arkeolojik alan olan 
Arkeopark’ta yer alacak veriler tüm 
insanlığa hizmet edecek.
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İNSANLIK TARİHİNİ 
AYDINLATACAK 
Yaklaşık 2,5 ay süren kazılar sonucunda 
elde edilen bulguları değerlendiren 
İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi 
Doç. Dr. Necmi Karul ise, sezonun 
en önemli keşfinin, burada bulunan 
ilk çiftçi topluluklarına ait bulgular 
olduğunu söyledi. Bölgenin, ilk çiftçi 
topluluklarının Anadolu’dan Avrupa’ya 
geçişte çok önemli bir geçiş noktası 
oluşturduğunu ifade eden Karul, “Burada, 
sadece bizlerin veya Bursa’nın geçmişini 
aydınlatmasından öte, tüm insanlığa 
sunulacak bilgiler var. Önceki yıllarda 
bölgede hendekle çevrilmiş yerleşim 
alanları bulmuştuk, bu yıl ise bu alanın 
içinde, bölgenin yöneticilerine ait 
olduğunu tahmin ettiğimiz çeşitli özel 
yapılar bulduk” dedi.

Doç. Dr. Karul, kazılarda elde edilen 
en önemli bulgulardan birinin, yerleşim 
merkezinin ortasında, büyük olasılıkla 
kurban edilmiş, elleri arkadan bağlı 2 
yetişkin ve 3 çocuk iskeleti olduğunu 
söyledi. İskeletlerle ilgili DNA ve 
karbon 14 analizlerinin yapıldığını ifade 
eden Doç. Dr. Karul, “Bugün kesin 
bir yargıya varmak güç. Ancak analiz 
sonuçları bize net bilgileri verecektir. Bu 
bulgular, burada yaşayan insanların değer 
sistemlerinden ekonomik ölçeklerine 
kadar pek çok konuda fikir verecektir” 
dedi.

Doç. Dr. Karul’un verdiği bilgilere göre, 
bölgedeki önemli buluntulardan biri 
de Roma çiftliği. Kazı ekibi içinde yer 
alan Viyana Arkeolojik Enstitüsü’nden 
uzmanlarının, 8 bin 500 yıllık yerleşim 

alanı içinde bir çiftlik yapısı tespit 
ettiğini kaydeden Karul, çiftlikte 
zeytinyağı üretildiğine dair bulgular elde 
ettiklerini kaydetti.

ZAMANDA YOLCULUK 
OKULU…
Doç. Dr. Karul, Japonya’dan Amerika’ya 
kadar 12 üniversiteyle işbirliği yapılarak 
yürütülen kazıların ortalama 10-15 yıl 
daha sürebileceğini bildirdi. Doç. Karul, 
“Ancak burada farklı bir uygulama 
yapacağız. Arkeolojik alanı sadece kazı 
sırasında yararlanılan bir alan olmaktan 
çıkaracağız. Arkeopark gelecek yaz 
açıldığında hem ziyaretler olacak hem 
de kazı sürecek. Böylece ziyaretçiler 
açısından tam anlamıyla bir okul teşkil 
edecek” dedi.

KÜLTÜR MİRASI
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Doç. Dr. Necmi KARUL
İstanbul Üniversitesi

Akçalar’da yapımı devam eden 
ArkeoPark binlerce yıl öncesine uzanan 
zaman tünelinin kapılarını aralamaya 
hazırlanıyor. Proje aynı zamanda Türkiye 
için yeni bir model sunuyor.

Genelde yakın dönem tarihimizle tanınan 
Bursa insanlık tarihinin hemen her 
aşamasına şahitlik eden, bu birikimi ile 
ülkemizin en gözde tarihi kentlerinden 
biridir. Bursa ne kadar yer üstündeki 
tarihi yapıları ile tanınıyor olsa da henüz 
günışığına çıkarılmayan ya da kazısı 
devam eden arkeolojik yerler açısından 

da zengin bir kenttir. Bu yerlerden biri 
olan Aktopraklık Höyük Ulubat Gölü’nün 
doğu kıyısında Akçalar Beldesi’nde 
yer alır. Aktopraklık Bizans dönemi bir 
lahit kapağının bulunduğu Akçalar’daki 
arkeolojik alanının sınırlarını tespit etmek 
için gelindiğinde sürpriz bir şekilde 
keşfedilir. 2002 yılında gerçekleşen bu 
keşfin hemen ardından, 2004 yılında, 
İstanbul Üniversitesi, Prehistorya 
Anabilim Dalı tarafından başlatılan 
kazılar devam etmektedir.

Bursa’nın yanı başında, kent merkezine 
yaklaşık 25 km mesafedeki Aktopraklık’ta 
ilk yerleşim günümüzden yaklaşık 8500 
yıl önce kurulur. Başlangıçta burada 

avcı toplayıcı geleneği sürdüren; hala 
bu dönemin aletlerini üretmeye devam 
eden bir topluluk yaşamaktaydı. Ağırlıklı 
olarak kızıl geyik, bugünkü türlerin iki 
misli büyüklüğündeki yabani sığır ve 
yabani domuz gibi büyük ya da porsuk, 
tilki ve tavşan gibi daha küçük hayvanları 
avlayarak besleniyorlardı. Balıkçılık da 
yapan bu topluluk zamanla tarıma başladı. 
Olasılıkla Anadolu’nun içlerinden 
gelen çiftçiler sayesinde tarımı öğrenen 
Aktopraklık sakinleri bu süreçte evcil 
hayvanları da barındırmayı öğrendi. Bu 
değişimi kanıtlayan buluntular arasındaki 
kap kacaklar ızgaranın yanı sıra sulu aşın 
da beslenmeye katıldığını gösterirken, 
tahıl yetiştirip onları küçük öğütme taşları 

BURSA’DA YAŞAMIN İLK İZLERİ
Ulubat Gölü’nün kenarında Bursa’daki yerleşik yaşama ait ilk izlere ulaşıldı. 8500 yıl öncesine ait ilk 

çiftçilere ait köylerden, Roma dönemi kalıntılarına kadar Aktopraklık Höyük Bursa’nın geçmişine yeni bir 

boyut kazandırdı.
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ile ezerek ufalayan bu insanlar avcılık ve 
balıkçılık da yapmaya devam etti.

Aktopraklık’daki bu ilk köyün konutları 
yaklaşık 3 metre çapında, tabanları 
çukurlaştırılmış, yuvarlak planlı 
kulübelerden oluşur. Ahşap dikmelerin 
aralarını dallarla örerek inşa ettikleri 
duvarlar her iki yönden kerpiç çamuru 
ile sıvanmaktadır. Kulübelerin etrafında 
avlulular vardır ve günlük işlerini bir 
kısmı buralarda yapılmaktadır. Bu 
dönemde ölüler yapı tabanlarının altına 
gömülmekte; bir bakıma aynı mekanda 
var olmaya devam etmektedir. Ölüler 
zemine bir bebeğin anne karnındaki gibi, 
cenin pozisyonunda yatırılarak yanlarına 
pişmiş toprak kaplar gibi hediyeler 
bırakılmaktadır.

KORUNAKLI KÖY
MÖ 6450-6000 yılları arasına 
tarihlediğimiz bu dönemin ardından 
yerleşim yüz metre kadar güneye kayar. 
İki yerleşim yerini birbirinden küçük bir 
dere yatağı ayırır ve yeni yerleşim bu 
derenin kıyısına kurulur. Yer değişimi 
ile birlikte yeni bir kültürün izleri 
ortaya çıkar ve yaklaşık 500 yıl kadar 
sürer. MÖ 6000-5500 yılları arasına 
tarihlenen bu ikinci aşamada ilk yerleşim 
yerinde görülen dal örgü kulübelerin 
yerini kerpiçten daha kalıcı konutlar 
alır; beslenme ekonomisi ise tamamen 
çiftçiliğe dayalı hale gelir. Bütün bu 
değişimler bölgeye yeni bir topluluğun 
geldiğini düşündürürken buluntular yine 
Orta Anadolu Neolitik dönem toplulukları 
ile yakın benzerlikler gösterir.

Yerleşim tarihinin bu ikinci aşaması 
en az dört evre içerir; başka bir deyiş 
ile hemen hemen aynı alanda, üst üste 
dört köy inşa edilir. Bu köyler benzeri 
bir yapı geleneği ve yerleşme düzeni 
sergilerken MÖ 5600’lü yıllara tarihlenen 
köy yerleşimi büyür ve diğerlerine göre 
daha geniş bir alan kaplar. Söz konusu 
dönemde hendekler ile çevrili bir 
yerleşim düzeni ile karşılaşılır.  Şimdilik 
üç tanesi belirlenen hendeklerden en iyi 
araştırılanın çapı 120-130, derinliği 4, iç 
açıklığı ise 11 metreye ulaşır. Kenarları 
kalker ile sıvanan hendeğin, birçok kez 
bu sıvanın yenilenmesi ile bakımdan 
geçirilir; her yenilemede önce toprak 
dökülerek kenarlar düzeltilir ve ardından 
sıvanır. Hendek çukurluğunun içinde, 
yine cenin pozisyonunda yatırılmış ve 
etraflarına pişmiş toprak kaplar gibi 
hediyeler bırakılan gömüler bulunur. 

KÜLTÜR MİRASI

* Ulubat Gölü’nün doğu teraslarından 

birinin üzerinde bulunan Aktopraklık Höyük, 

aynı zamanda Akçalar Sanayi Bölgesi’nin 

içerisinde yer alır.

* Konutların bir daire oluşturacak şekilde 

çevrelediği alanın merkezinde kümelenen 

birkaç konut vardır. Bu durum olasılıkla 

hiyerarşik bir yerleşim düzenini yansıtır.

* MÖ 5600’lü yıllara tarihlenen yerleşim 

bir daire oluşturacak şekilde ardı sıra 

yerleştirilmiş yapılardan oluşuyor. Yapıların 

dış kenarı boyunca uzanan bir hendek aynı 

zamanda yerleşmeyi de çevreliyor.

* Aktopraklık Höyük kısa mesafelerde yer 

değiştiren üç yerleşim biriminden oluşur ve 

her birimde üst üste birkaç köyün kurulduğu 

billinmektedir. Yerleşme MÖ 5600 - 5700 

yıllarında ulaşır.
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Hendeğin çevrelediği alanın içerisinde 
ise, hendeğe paralel inşa edilmiş 
yapılar vardır. Bitişik düzendeki bu 
yapılar, hendeğin iç çeperine paralel 
olarak dairesel bir hat boyunca uzanır. 
Dörtgen planlı, 25-30 metrekarelik 
bir alanı kaplayan yapıların hendeğe 
bakan duvarlarında dışa doğru ‘cumba’ 
niteliğinde bir ek bulunur. Kerpiç 
tuğlalardan örülen ve 50 cm kalınlığa 
ulaşan duvarlar kalker ile sıvanırken 
yer yer de kırmızı renkte kil ile boyanır. 
Duvarları destekleyen ve mekânın içine 
doğru uzanan payandalar ise olası bir 
ikinci katı taşımanın yanı sıra, mekânı 
da oda gibi işlevsel alanlara böler. Bu 
alanlardan birinin içine ise standart olarak 
kubbeli bir fırın yer alır.

Her yapının önünde, onunla ilişkili bir 
avlu vardır. Standart olarak düzenlenen 
avlularda minik taşlardan, olasılıkla sebze 

ve meyvelerin kurutulduğu platformlar, 
işlikler yer alır. Ayrıca açığa çıkarılan 
direk yerleri avluların üzerinin örtülü 
olduğunu gösterir. Avluların hemen 
önünde, yerleşmenin merkezine doğru 
ise ardı sıra inşa edilen fırınlar bulunur. 
Ev içlerindekilere göre daha büyük olan 
bu fırınların birçok kez yenilendiğini 
gösteren kat kat sıvalı tabanlar, aynı 
zamanda uzun süre kullanıldıklarını 
gösterir.

Daha içeride, yerleşmenin merkezine 
doğru bir başka yapı grubu ve bu grubun 
çevrelediği küçük bir avlu vardır. 
Hendeğe paralel uzanan yapıları ile 
aynı malzeme ve teknikle inşa edilen 
bu yapılar farklı olarak bir doğrultu 
üzerinde değil merkezde kümelenmiştir. 
Ayrıca sözü edilen küçük avluda 
olasılıkla elleri arkada bağlı yetişkin ve 
çocuklara ait gömütler bulunmuştur. Bu 

alışılmadık türdeki gömütler, hiyerarşik 
bir yapıyı çağrıştıran yerleşme düzeninin 
merkezinde olmaları bakımından da 
yeterince dikkat çekicidirler. 
Tüm veriler Aktopraklık’taki bu dönem 
köyünün önceden tasarlanarak inşa 
edildiğini işaret eder. Aynı planda, niş 
ve fırın gibi benzer yapı öğelerine sahip 
her evin, aynı zamanda kendine ait bir 
avluya da sahip olması bağımsız bir 
ev iç ekonomisinin varlığını gösterir. 
Merkezdeki büyük fırınlar ise, ortak 
kullanım alanlarının olduğunu başka 
bir deyiş ile ortaklık içeren ekonomik 
faaliyetlerin de söz konusu olduğunu 
düşündürür. Merkezdeki yapıların varlığı 
ise aynı alanı paylaşan ancak olasılıkla 
farklı bir ‘statüye’ sahip bireyler için 
ayrılmış bir kesimin varlığını işaret eder. 
Ancak söz konusu statünün, kan bağı, 
yaş, güç veya bir başka sebebe mi bağlı 
olduğunu söylemek şimdilik olanaksızdır.

* Tarih öncesi yerleşmenin tam merkezinde, 

birer çocukla birlikte iki yetişkin ve bir çocuk 

gömütünün bulunduğu küçük bir avlu tespit 

edildi. Oturur ya da 

yüzüstü pozisyondaki 

iskletlerin el ve 

ayaklarının da 

arkada toplanması 

kurban edilmiş 

olabileceklerini 

düşündürüyor. 

* Eski Kızılelma 

köylülerinin çalıştığı 

kazılarda işçilerin 

büyük bir kısmı 

kadınlardan oluşuyor.

* Arkeolojik kazılarda 

tarihöncesi yaşamın izleri sürülürken oluşan 

istihdam özellikle yerel ekonomiye katkı 

sağlıyor.
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KÜLTÜR MİRASI

* 2010 yılı çalışmalarında günümüzden 

yaklaşık 7600 yıl öncesine ait katmanlara 

ulaşıldı. Yanmamış olmasına rağmen 

kerpiçten duvarları yer yer 1 metreye kadar 

korunan bir yapıda fırın, depo ve sekilerin yanı 

sıra tabandaki ahşaplara kadar çok sayıda 

kalıntıya ulaşıldı. 

* Aktopraklık’daki yerleşimin ilk evrelerinde 

ölüler evlerin altına gömülüyordu. MÖ 6000’li 

yıllardan itibaren ölüler yerleşmenin yakınına 

gömülmeye başlandı. Bir bakıma ‘ölüler kenti’ 

kuruldu. İnsanlar ölülerinin yanına pişmiş 

topraktan kaplar gibi hediyeler bırakıyordu.

* El yapımı 

kil kap 

pişirilmeden 

önce kalker 

boncuklar ile 

benzenmişti.

Yerleşmenin hendek ile çevrelenmesi de 
öncelikle organize bir işgücünün kanıtıdır. 
Bir halka gibi yerleşmeyi çevreleyen 
hendek ile yerleşmenin boyutları önceden 
belirlenmiş, bir süre de olsa büyümesi 
engellenmiş olacaktır. Bu aynı zamanda 
nüfus artışının da hesaplandığını ya da 
sınırlandırıldığını düşündürür. Ancak 
her koşulda hendeğin, toplumun ortak 
kabulünün bir ürünü olduğunu ya da 
bir otoriteyi yansıttığını söylemek 
mümkündür. Kimi uzmanlar hendeklerin 
düşman ya da vahşi hayvanlardan 
korunmak için yapıldığını önerir. 
Ancak bugüne kadar Aktopraklık’ta 
bu tarz bir çatışmaya işaret edecek 
verilere rastlanmamış olması ve hendek 
içine yapılan gömüler, yerleşmenin 
farklı amaçlar ile çevrelendiğini 
düşündürür. Bununla birlikte, daha 
önce de değindiğimiz gibi birbirine 

yakın mesafelerde, olasılıkla eşzamanlı 
kullanılan farklı hendeklere rastlanması; 
bu dönemde hendeklerle çevrili, bir 
anlamda mahalleler şeklinde örgütlenmiş 
bir yerleşim düzeninin olduğuna işaret 
eder. Bu mahallelerin oluşturulmasındaki 
nedenin ekonomik, akrabalık ilişkileri 
ya da hiyerarşik farklılıklardan mı 
kaynaklandığı cevaplanmayı bekleyen 
sorular arasındadır.

Aktopraklık yerleşim tarihindeki bu 
ikinci aşamaya ait bir de mezarlık 
bulunmaktadır. İlk yerleşim alanı terk 
edildikten sonra bu kesim mezarlık 
olarak kullanılır. Artık gömüler Neolitik 
dönemdeki gibi evlerin altında değil 
yerleşim dışına alınmış, bir bakıma 
‘ölüler kenti’ kurulmuştur. Gömütler 
yine cenin pozisyonundadır ve yanlarına 
pişmiş toprak kap, taş balta ve kemik alet 

gibi hediyelere bırakılmaya devam eder.

MÖ 5500’lü yıllara gelindiğinde 
Aktopraklık’taki mevcut kültür kesintiye 
uğrar. Bu kesinti aslında sadece 
Aktopraklık’ta değil bütün kuzeybatı 
Anadolu ve Balkanlar’da takip edilen 
yeni bir sürecin başlangıcını ifade eder. 
Bu dönemde özetlediğimiz karmaşık 
toplumsal düzen tümüyle ortadan 
kalkar ve yerine yine basit, dal örgü 
yöntemi ile inşa edilmiş kulübeleri olan 
yeni bir yerleşim alır. Aynı zamanda 
yerleşme küçülür ve Ulubat Gölü’ne 
nazır yamaca taşınır. Yüz yıl kadar süre 
giden bu yeni kültür evresi kendi içinde 
aşamalar yansıtsa da köklü bir değişiklik 
yaşanmadan kısa bir süre içinde ortadan 
kalkar ve Aktopraklık çok uzun bir 
süreliğine terk edilir.
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* Kilden, küçük hayvan figürini olasılıkla 

insanın en eski dostlarından köpeği betimliyor.

* Ustaca 

işlenmiş yeşil 

renkli taş 

boncuklar 

tarih öncesi 

dönemdeki 

estetik kadar 

erişilen 

teknolojik 

düzeyi de 

gösterir.

* Taştan 

yapılmış insan 

biçimli heykelcik 

bir kadını 

betimliyor. 

Alanda Tunç Çağı’na tarihlenebilecek 
bazı buluntulara rastlanmışsa da, bir 
sonraki yerleşim Geç Roma-Erken Bizans 
döneminde gerçekleşir. Bu dönemde 
bağımsız birimlerden oluşan büyük bir 
yapı kompleksine ait kalıntılar, olasılıkla 
Gölyazı’daki Apollonia ad Ryndacum 
yerleşimi ile ilişkili bir çiftliğe aittir. 
Aktopraklık Höyük kazıları, Bursa kadar 
kuzeybatı Anadolu’nun da tarihöncesi 
hakkında birçok konuyu aydınlattığı 
gibi arkeologların uzun süredir tartıştığı 
bazı soruların çözümüne de katkı 
sağlar. Bunların başında ilk yerleşik 
hayatın ne zaman, nerede ortaya çıktığı 
sorusuna bağlı olarak şekillenen farklı 
coğrafyalara nasıl yayıldığı sorusu gelir. 
Eldeki veriler Anadolu’nun içlerinden 
Marmara Bölgesi’ne gelen ilk tarım 
toplulukların buradaki insanların yaşam 
biçimlerini, beslenme alışkanlıklarını 

değiştirdiklerini, tarıma dayalı, yerleşik 
bir yaşamın bölgede etkin olmasını 
sağladıkları yönündedir. Bu etki Marmara 
Bölgesi ile sınırlı kalmayarak MÖ 7. 
binyılın ortalarında halen avcı toplayıcı 
yaşam biçimini sürdüren Avrupa’da da 
etkili olur ve olasılıkla Anadolu’dan göç 
eden topluluklar yerleşik çiftçi yaşamı bu 
coğrafyaya taşımıştır. 

Özetlemeye çalıştığımız bu sonuçlar 
bugün özellikle Avrupa’da hâkim 
toplum düzenin ilk temellerinin atıldığı 
sürecin köklerine ışık tutarken Anadolu 
ve Bursa’nın bu süreçte oynadığı 
rolün kanıtlarını ortaya koyar. Tüm bu 
çalışmalar farklı ülke ve üniversitelerden 
uzman ve öğrencilerin katılımı ile 
gerçekleşirken kurumsal olarak İstanbul 
Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı’nın izin 
ve katkılarıyla yürütülmektedir. Ayrıca 

çalışmalarımız başta Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere Karsan Otomotiv 
A.Ş., MasterShip A.Ş. ile Akçalar 
Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından 
desteklenmektedir.

ARKEOPARK
Dünyada arkeolojik araştırmalar 
desteklenirken bu alanlara ilişkin koruma 
ve toplum ile paylaşılmasına yönelik 
çalışmalar da başlı başına bir ihtiyaca 
dönüşmüş durumdadır. Koruma ile ilgili 
yasal düzenlemeler ya da yenileme 
uygulamaları gibi çağın ihtiyacına göre 
tedbirler alınırken arkeolojik bilginin 
toplumun her kesimi ile paylaşılabilir hale 
dönüştürülmesi de gündemin en aktüel 
konuları arasındadır. Artık arkeolojik 
alanların değerini arttırarak, ekonomik 
kalkınma ile birlikte çevrede yaşayanların 
bilinçlendirilmesi, kültürel ve eğitsel 
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* Mermer halkaların gömütlerde rastlanan örnekleri 

bilezik olarak kullanıldıklarını gösteriyor.

* Boyutları günümüz örnekleri ile örtüşen kemik olta 

bu aletin binlerce yıldır değişmediğini gösteriyor. 

gibi vazgeçilmez olduğu kadar yaşamın 
kalitesini de arttıran yerler olarak kabul 
edilmektedir. Türkiye bu tür yerler 
açısından son derece büyük bir zenginliğe 
ev sahip yapmakla birlikte arkeolojik 
alanların sosyal, ekonomik, kültürel 
ya da eğitsel amaçlı kullanılmasında 
henüz yeterince yol almadığı görülür. 
Bu konularda dünyada çok sayıda 
örnek proje olmasına rağmen kültürel 
mirasın yönetimi çok yönlü bir alan 
olduğu için her zaman yeni uygulama ve 
arayışlar ile karşılaşılır. Ülkemizde de bu 
konuda girişimler bulunmakta; özellikle 
teşhir açısında en zor dönem olmasına 
rağmen tarihöncesi yerleşimlerin açık 
hava müzesi olarak düzenlenmesi için 
çalışmalar yapılmaktadır. Bunun en iyi 
örnekleri arasında Kırklareli-Aşağıpınar, 
Konya-Çatalhöyük, Malatya-Arslantepe, 
Aksaray-Aşıklı ve Güvercinkayası 
yerleşmeleri sayılabilir. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin destek ve yürütücülüğünde 
devam eden Bursa Aktopraklık ArkeoPark 
projesi ise gerek açık hava müzesi, 
gerekse alanın canlandırma ve yeniden 
inşa edilen mahalleler ile eğitsel amaçlı 
bir Arkeopark’a dönüştürülmesi ise ünik 
bir proje olarak sadece ülkemiz için değil 
bilinen tüm uygulamalar arasında önemli 
bir yere sahiptir.

Bursa kentinin konumu, gelişmişlik 
düzeyi ve altyapı olanakları kent içi 
kadar yakın çevresindeki zenginliklerin 

paylaşımı için uygun bir ortam sunarken, 
kentin nüfusu ve yaşamı da bu alanlarda 
sosyal ve kültürel zenginliği besleyecek 
projelerin yapılmasını bir anlamda 
zorunlu kılıyor. Örneğin arkeolojik, doğal 
çevre ve sosyo-etnografik açıdan çok 
sayıda değeri barındıran, ancak şimdiye 
kadar hak ettiği ilgiyi görmeyen Ulubat 
Gölü ve çevresi özellikle kültür ve doğa 
turizmi açısından ilgi odağı olabilecek bir 
potansiyele sahiptir.

Doğal çevrenin sunduğu değerlerin yanı 
sıra, Aktopraklık Höyük’ten elde edilen 
arkeolojik bilgiler ile yok olmaya yüz 
tutan etnografik alanlar, merkezinde 
arkeolojinin olduğu bir Arkeopark projesi 
oluşturmamızı sağladı.  Bu proje ile özet 
olarak bilimsel bilginin toplumun sosyal 
zenginliğine katkı sağlayacak bir biçime 
dönüştürülmesi ve herkese bu bilgiden 
yararlanabilecek ortamın sağlanması 
hedefleniyor. Ayrıca bu haliyle proje 
üniversite, belediye, devlet kurumları ve 
yerel halkın işbirliği içerisinde ürettiği 
arkeoloji merkezli bir proje olarak da 
örnek oluşturuyor.

Aktopraklık Höyüğü’nün içerisinde 
bulunduğu sit alanı, Akçalar Beldesi’nin 
hemen doğusunda; Akçalar – Hasanağa 
yolunun üzerinde yer alıyor. Öncelikle 
projenin arkeolojik ayağını bu alanda 
açığa çıkarılan arkeolojik kalıntıların 
teşhiri oluşturuyor. Ayrıca günümüzden 

yaklaşık 8500 ve 7500 yıl öncesine 
yaşamın, 1/1 boyutlarda inşa edilen 
yapılarla, canlandırılması hedefleniyor. 
Bir diğer kesiti ise Eski Kızılelma 
Köyü’nden getirilerek yeniden inşa 
edilen ahşap evler ile yakın tarihimizin 
geleneksel köy yaşantısı oluşturuyor. 
Proje kapsamında bir de geç Roma 
dönemi zeytinyağı atölyesinin yapımı 
planlanıyor. Tüm canlandırmalarda ev 
içlerinin donatıları kadar avlu ve diğer 
ortak kullanım alanlarına, dönemin 
eşyaları ya da fırın vs. gibi yapılara da 
yer veriliyor.

Bu sayede bir “zaman tüneli” 
oluşturularak binlerce yıl öncesinden 
bugün yok olmaya yüz tutmuş geleneksel 
mimarinin ve yakın çevrede bulunan 
etnografik malzemenin korunması ve 
sergilenmesi öngörülüyor. Deneysel 
arkeoloji ve mimarlık atölyeleri, tarih 
öncesi tarım alanı, deneysel kazı alanları 
gibi birçok aktivite alanını da içeren 
projede dinlenme mekânları da bulunuyor. 
Proje, alanı eğitici bir gezi güzergâhı 
olarak düzenlemekten öte, özellikle 
yaz okulları kapsamında, öğrencilerin 
faydalanabileceği yapıları içeriyor. 
Ayrıca teşhir, konferans ve bilgilendirme 
mekânları ile kafeterya gibi sosyal 
alanlara sahip karşılama yapısının yakın 
zamanda hayata geçirilmesi hedefleniyor. 

KÜLTÜR MİRASI
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Tarih öncesi dönemde kilden insan heykelcikleri 

yapılıyordu. Bu dönemde bulunanların çoğunluğu 

kadınları betimliyordu...



bursa’da zaman54

EKOTURİZM

Önemli ekolojik, tarihi ve kültürel 
değerlere sahip olan Bursa, Uludağ’dan 
Uluabat’a kadar eko-turizm konsepti 
üretilen projeler ile farklı potansiyellerini 
(ekoloji, tarih, kırsal yaşam ve eğlence) 
bir araya getirmeyi ve bölgesel ve 
ülkesel ölçekte öneminin vurgulanmasını 
hedeflemektedir. Bu kapsamda Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Uluabat ve 

çevresinde alanın potansiyellerini 
gözeterek ulusal ölçekte iki büyük proje 
çalışması yürütmektedir. Bu projelerden 
ilki, Uluabat Gölü ve Kocadere çevresini 
kapsayan, sahip olduğu ekolojik 
zenginlik, tarihi ve kültürel özellikler 
açısından Bursa ili içerisinde önemli bir 
potansiyele sahip alanda planlanmaktadır. 
Kocaçay deltası, Marmara Denizi’nin 

güney kıyısında, Kuş Gölü’nden gelen 
Karadere, Uluabat Gölü’nden gelen 
Uluabat Deresi ve Bursa’dan gelen 
Nilüfer Çayı’nın oluşturduğu Kocadere 
Çayı’nın Marmara Denizi’ne döküldüğü 
yerde yer almaktadır. Bu bölge biyolojik 
çeşitlilik açısından Türkiye’nin en önemli 
sulak alanlarından bir tanesidir. Bu genel 
çerçeve içerisinde amaçlanan proje ile 

EKO-TURİZM İLE ULUABAT’IN 
GELECEĞİ AYDIN Yazı: Bayram VARDAR / Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
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birlikte ; “eko-turizm” Uluabat Gölü ve 
çevresinin korunması için bir fırsat olarak 
değerlendirilmektedir. Turizmin alandaki 
mevcut ekonomik faaliyetler içerisinde 
ağırlıklı bir biçimde yer alması ile 
koruma için gerekli olan çevre bilincinin 
oluşturulması hedeflenmektedir. Çevreyi 
korumanın aynı zamanda eko-turizmin 
çerçevesinde ekonomik katkısının 

sağlanması ile alanın sahipliliğinin 
artırılması da önemli bir katkı olarak 
ortaya çıkmaktadır.
Uluabat Gölü’nden başlayarak 38 
kilometrelik hat boyunca devam eden ve 
Marmara Denizi’ne dökülen Kocadere 
Çayı ve Kocaçay Deltasını kapsayan proje 
alanı konum olarak birçok farklı ulaşım 
modlarının kesiştiği, bölgesel ve ülkesel 

ölçekte önemli doğal potansiyellere 
sahip bir alan niteliğindedir. Çalışma 
bölgesi, Bursa kent merkezine 
yakınlığı(34 km), Marmara Denizi’ndeki 
denizyolu güzergâhları üzerinde olması 
ve çalışmalarına başlanan hızlı tren 
projesi ve İstanbul-İzmir otoyolu 
projelerine bağlantı noktaları ile son 
derece erişilebilir bir konumdadır. 
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EKOTURİZM
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Ancak gerek tesis yetersizliği, 
gerekse de tanıtım eksikliği nedeniyle 
bölge bu potansiyellerini yeterince 
kullanamamaktadır. 

Projenin ilk ayağı Kırsal Yaşam ve 
Doğa Koridoru olarak belirlenen 
Harmanlı ile başlayıp, doğa sporları ve 
rekreatif aktivitelerin olacağı Hayırlar, 
kırsal yaşam merkezi olarak belirlenen 
Ekmekçi ile devam edip sulak alanların 
yoğun olduğu ve lagün göllerinin 
bulunduğu, tekne gezintileri ve su 
sporların gerçekleştirileceği Ekinli ile son 
bulmaktadır. 

Projenin ikinci ayağı ise Kültür ve Doğa 
Koridoru’dur. M.Ö. 4000 yıllarına kadar 
uzanan çeşitli yerleşmelerin olduğuna 
dair izlerin bulunduğu yörede, M.Ö. 
1200’lerden Türkiye Cumhuriyeti’ne 
kadar Bithynia, Lydia, Pers, Roma, 
Bizans ve Osmanlı egemenliği söz 
konusudur. En eski yerleşimlerin 
Miletopolis (Karacabey) ve Lapadion 
(Uluabat) olduğu bilinmektedir. Ayrıca 
antik bir kent üzerine kurulu olan Gölyazı 
(Apollonia Ad Rhydacum) en çok ziyaret 
edilen yerdir. 1998 yılında Anıtlar Yüksek 
Kurulu tarafından Kentsel Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescillenen yerleşmede 87 
Sivil Mimarlık Örneği, 4 Anıtsal yapı 
ve sur, 17 tescilli ağaç bulunmaktadır. 
Bunlar arasında Apollon Tapınağı, Antik 
Yol ve Nekropol, Taş Kapı, Surlar, 
Stadion ve Tiyatro Kalıntıları, Cami, 
Manastır ve Kilise sıralanabilmektedir. 
Yine gölün kuzeybatısında yer alan 
Issızhan ve doğusunda yer alan 
Arkeopark bu anlamda önemli tarihsel 
değerlerdir. Bu iki temel konseptin 
kesişim noktasında bulunan Uluabat ise 
hizmet merkezi olarak planlanmaktadır. 
Bu merkezde idari birimler, bilgilendirme 
merkezi, tur organizasyon merkezi 
ile gelen ziyaretçilerin yeme-içme ve 
alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacak ticari 
rekreatif üniteler, yöresel ürünlerin 
bulunduğu bölge pazarı ve sağlık 
birimlerini içerecektir.

Uluabat’ta gerçekleştirilmesi düşünülen 
ikinci ulusal proje ise Uluabat Eğlence 
ve Doğa Parkı’dır. Uluabat Gölü ve 
çevresinde yer alan eğlence ve doğa 
parkı bölge geneli için bir çekim 
merkezi olarak düşünülmektedir. Eko-
turizm yaklaşımını destekleyecek ve 
turistik potansiyel oluşturacak proje 
benzerlerinden farklı olarak doğa temalı 
geliştirilmiştir. Eğlence parkı 4 milyon 
metrekare alana sahip olması nedeniyle 
projedeki ana erişim noktalarının 
belirlenmesi, alanın çevresel ilişkileri, 
topografyası ve ekolojik yapısı tasarım 
sürecini etkileyen faktörler olmuştur. 
Eğlence parkı işlevsel olarak üç ana 
başlık altında yer almaktadır; Eğitim-
Eğlence Parkı, Oteller Bölgesi ve Doğa 
Parkı.

Eğitim ve Eğlence Parkı konseptinin 
yer aldığı alanın ana girişinde Bursa’nın 
simgelerinden biri olan Hanlar Bölgesi 
sembolize edilerek gelen ziyaretçilerin 
yeme-içme, alışveriş, dinlenme 
ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde 
tasarlanmış birimler yer almaktadır. 
Alanın çevresini gezen mini trenin ilk 
istasyonu ana girişten başlayarak çocuk 
kulübü istasyonu, spor aktiviteleri 
istasyonu, lunapark istasyonu ve iki adet 
adrenalin parkı istasyonu olmak üzere 
tüm alanı dolaşma imkânı sunmaktadır. 
Alan içerisinde bilim ve teknoloji müzesi, 
eğitici 3d gösterimler, sergi salonları 
olduğu gibi, su dünyası içerisinde 
dev kaydıraklar ve dalga havuzları, 
adrenalin parkında roller coasterlar, 
korku parkları, dinamik platfomlar da 
planlanmaktadır. Gelen ziyaretçilerin 
konaklamalarına imkan sağlayacak 
oteller bölgesinde ekolojik oteller, 
organik tarım bahçeleri, hobi bahçeleri 
ile bu bahçelerden elde edilen ürünlerin 
yer aldığı doğal ve yerel ürün satış 
birimleri bulunacaktır. Parkın üçüncü 
konseptini oluşturan doğa parkında ise 
günün yorgunluğunu atmak isteyenlere 
yürüyüş yolları, pony parkurları ve doğa 
sporlarının gerçekleştirileceği alanlar 
planlanmaktadır. 



bursa’da zaman58

BURSA KALESİ

Saltanat Kapı’dan başlayan ve Osmangazi Caddesi boyunca Çakırhamam’a kadar devam eden sur 

duvarları ve 2 adet burç restore edilerek kentin tarihi ve turistik değerleri arasına katıldı. Böylece kent 

kimliğinde “Bursa Kalesi”nin algılanırlığı sağlandı. 5 ana kapısı ve 14 burcu olan Bursa Surları’nın ayağa 

kaldırılması için Saltanat Kapı-Bey Sarayı arasında ve Yer Kapı dış kapı kısmında çalışmalar sürüyor.
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BURSA SURLARI 
KALDIĞI YERDEN
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BURSA KALESİ

Bursa’nın ilk kurucusu Bithinyalılar 
tarafından M.Ö. 180-234 yıllarında inşa 
edilen Bursa Surları, kentin ilk yerleşim 
alanını çevreleyen önemli bir tarihsel 
değerdir. Bursa Hisarı’nı oluşturan 
ve kısmen yapılaşmaya maruz kalmış 
surların ayağa kaldırılması amacıyla 
başlatılan projenin ilk bölümü 2005-2007 
yılları arasında tamamlandı. 

YER KAPI VE DEVAMI
Bursa surları ve kapılarının restorasyonu 
kaldığı yerden devam ediyor. İlk 
aşamada, Yer Kapı’nın ikinci kısmı 
ve iki kapı arasındaki surlar ayağa 
kaldırılıyor. Tarihi kapının bulunduğu 
Yokuş Caddesi üzerindeki sur duvarları 

içine yapılmış yapılar kamulaştırılarak 
yıkıldı. Ardından, tarihi kapı ve sur 
duvarlarının restorasyonuna başlandı. İç 
Yer Kapı ve Dış Yer Kapı olmak üzere 
iki adet kapısı bulunan bu bölgedeki kale 
surlarına ait kapılardan Dış Yer Kapı’nın 
restorasyon ve rekonstruksüyonunun 
gerçekleştirilmesiyle; Saltanat Kapı, 
Fetih Kapı ve İç Yer Kapı’dan sonra Dış 
Yer Kapı da kentin ziynetleri arasına 
katılmış olacak. Yokuş Caddesi’ndeki 
surların önünü kapatan dükkan ve binalar 
kamulaştırılarak yıkıldı. Tarihi gün 
yüzüne çıkarma hedefi doğrultusunda 
gerçekleştirilen yıkım çalışmalarıyla 
2300 yıllık surlar sırayla ortaya çıkıyor. 
Yer Kapı Dış Kapı restorasyon projesi 

kapsamında, Yokuş Caddesi güneyinde 
kalan yamaçlar da düzenleniyor. 
Özellikle, Üftade Camii ve Türbe 
bölümde yapılan düzenleme çalışmaları, 
önemli bir ziyaretgah olan bölgeye ayrı 
bir anlam kazandırdı.

ZİNDAN KAPI VE 
KAPLICA KAPI
Yer Kapı’da süren restorasyona paralel 
olarak Kaplıca Kapı ve Zindan Kapı’da 
da çalışmalar sürüyor. Zindan Kapı 
üzerindeki binaların kamulaştırılıp 
yıkılmasının ardından, bölgede başlatılan 
arkeolojik kazılar da tamamlandı, 
önümüzdeki günlerde restorasyona 
başlanması hedefleniyor. Aynı şekilde, 

BURSA KALESİ

YER KAPI

1870’li yıllarda Merry Adelaide Walker tarafından hazırlanan 
tarihi Bursa albümünde yer alan Yer Kapı gravürü.
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Kaplıca Kapı’da da kamulaştırma 
ve yıkım çalışmaları sürüyor. Tarihi 
yapıların üzerine sonradan yapılmış 
binaların yıkılmasının ardından arkeolojik 
kazı yapılarak surlar ve kapılardan 
günümüze kalan bölümler tespit edilecek. 
Ardından da, restorasyona başlanacak. 
Bir zamanlar kenti korumak için inşa 
edilen Bursa Kalesi, bundan sonra kent 
turizmine katkı sağlayacak.

BURSA’DAN BAKINCA
KALE GÖRÜLECEK
Bursa Kale surlarının restorasyonu 
kapsamında I. etap olarak belirlenen 
Balibey Han’dan Bey Sarayı’na kadar 

olan bölümün restorasyon projesi 
onaylandı ve çalışmalara başlandı. 
Çalışmaların 2012 yılı başlarında 
tamamlanması hedefleniyor. Tophaneyi 
kuşatan surlar ayağa kalktığında, Balibey 
Han’dan Orduevine kadar kısmını 
çevreleyen surlar Bursa’nın her yerinden 
görülebilecek. Çalışmalar kapsamında 
tophane yamaçları da yeniden 
düzenleniyor.

BEY SARAYI
Bursa Kalesi’nin en temel simgesi 
Osmanlı Devleti’ne başkentlik yaptığı 
yaklaşık 150 yıl boyunca birçok hayati 
kararların verildiği Bursa Bey Sarayı. 

Bir yandan Bursa Kalesi’ne ait sur 
duvarları ve burçların restorasyonu 
devam ederken, diğer yandan da 
kalenin en hakim noktasındaki sarayın 
restorasyon ve rekontrüksiyonu için 
askeri makamlarla görüşmeler sürüyor. 
Bölgede yakın zamanda jeoradar 
sistemiyle gerçekleştirilen arkeolojik 
araştırmalarda önemli veriler elde edildi. 
Bey Sarayı’nın bulunduğu yerde bulunan 
askeri garnizonun belediyenin göstereceği 
bir başka noktaya nakledilmesi ve 
kentin en simge yapısı olacak sarayın 
yeniden ayağa kaldırılarak kent turizmine 
kazandırılması hedefleniyor.

ZİNDAN KAPI VE KAPLICA KAPI
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Son yıllarda gerçekleştirilen restorasyon 
ve sağlıklaştırma çalışmalarıyla adeta 
kendine gelen Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi, bundan sonra, gerek yerel 
güçlerin gerekse uluslararası kuruluşların 
destek ve katılımlarıyla eski kimliğine 
kavuşacak. Bir yandan özgün kimliğini 
koruyan, diğer yandan alışveriş konforu 
ve standartlarını yükselten Sultan 
Çarşıları, Bursa’nın turizm kenti 
kimliğindeki ağırlığını koruyacak.  

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 

hem özgün kimliğine uygun korunup 
yaşatılması hem de yaşayan bir mekân 
haline getirilmesi için projeler üreten 
Bursa Büyükşehir Belediyesi başta 
Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları 
olmak üzere kentin ilgili sivil toplum 
örgütleri, çarşı esnaf teşkilatlarıyla 
da, bölgenin korunarak yaşatılması 
konusunda işbirliği yapıyor. Kentin 
kalbi konumundaki Hanlar Bölgesi ile 
Reyhan Mahallesi’nde; kültür, tarih 
ve inanç turizminin öne çıkması için 
Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları 

Odası ile protokol imzalandı. Protokol, 
bölgede yapılacak çalışmalarda işbirliğini 
öngörüyor. Bu çalışmalar içerisine yakın 
zamanda Bursa’ya bir konferans vermek 
amacıyla gelen ve bu şehre katkı koymayı 
arzuladığını ifade eden dünyaca ünlü 
İtalyan Mimar Massimiliano Fuksas da 
katılmış durumda. Hedef; Bursa’nın tarihi 
dokusunun özgün haliyle yaşatılması, 
tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, 
canlandırılması ve fonksiyonel hale 
getirilmesi…

SULTAN ÇARŞILARI 
DÜNYA VİTRİNİNDE 

Bursa’nın dünden bugüne gelen en önemli ticaret ve sosyal yaşam merkezlerinden biri olan Tarihi Çarşı 

ve Hanlar Bölgesi, bu özelliğini türlü doğal afet ve başka olumsuzluklara rağmen sürdürüyor. Bursa 

Büyükşehir Belediyesi, bölgenin geleneksel kimliğini ve yaşam merkezi olma özelliği koruyarak gelecek 

kuşaklara aktarma çabasında.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’den 
10 tarihi bölgenin yer aldığı Birleşmiş 
Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne; Hanlar Bölgesi, Sultan 
Külliyeleri ve Cumalıkızık ile adaylık 
sürecinin adımlarını atmaya devam ediyor. 
Dünya kültür mirası listesinde yer 
alması durumunda Bursa’nın turizm 
değerini arttırması beklenen uzun soluklu 
adaylık maratonunda;  sürecin sağlıklı 
sürdürülebilmesi için alan yönetimi 
ve planlaması ile ilgili çalışmalar 
tamamlanıyor. Büyükşehir Belediyesi; 
kentin tüm dinamiklerini, ortak hedef ve 
vizyon belirlemede bir yönetişim modeli 

çerçevesinde toplamak için aldığı yetki 
doğrultusunda “Bursa Alan Başkanlığı” 
oluşturdu. Bu kapsamda Alan Başkanı 
olarak Prof. Dr. Neslihan Türkün Dostoğlu 
seçildi. Danışma, Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulları ise, alanlarda söz sahibi olan 
çeşitli kurum ve kuruluşlar(Valilik, 
belediyeler, muhtarlıklar, üniversiteler, 
Vakıflar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu, ilgili kurumların Bursa 
il müdürlükleri,  Bursa Barosu, Mimarlar 
Odası, Şehir Plancıları Odası, ÇEKÜL, 
TÜRSAB, BTSO, BTÇH, Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu vb.) ile sivil toplum 
örgütlerinin temsilcilerinden oluşturuldu. 
Oluşturulan “Bursa Alan Başkanlığı”; 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak 
yürütülen çalışma kapsamında ilk olarak, 
geçici listede “Bursa ve Cumalıkızık 
Erken Osmanlı Kentsel Ve Kırsal 
Yerleşimleri” adıyla yer alan alanlara, 
Bursa’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
önemini daha güçlü vurgulamak amacıyla 
Sultan Külliyelerini de ekledi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, adaylık 
başvuru dosyası ve Alan Yönetim 
Planlarını Eylül 2012 tarihine kadar Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na iletmeyi ve 2014 
yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
girmeyi hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmek için; Hanlar Bölgesi, Sultan 

Külliyeleri ve Cumalıkızık ile başlattığı adaylık sürecinin adımlarını atmaya devam ediyor.
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SULTAN ÇARŞILARI
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Bursa’nın sembol yapılarından birisi olan 
ve en çok ziyaretçi çeken mekanların 
başında gelen Ulu Cami’nin çevresi 
restore edildi. Bu kapsamda; avlu taşları 
aslına uygun şekilde yeniden düzenlendi, 
cepheler özel yöntemlerle temizlendi, 
derz dolgular yenilendi, zemin ile yapı 
arasındaki izolasyon sağlandı. 
Proje çerçevesinde daha önce var olan 
ve birçok eski belgede fotoğrafı görülen 
ahşap şadırvanlar da aslına uygun olarak 

yeniden yapıldı. Bursa’nın hem turistik 
hem de manevi açıdan en merkezi yeri 
olan Ulu Cami, yapılan düzenlemelerin 
ardından yeni bir görünüme kavuştu. 
Yapılan çalışmalar sayesinde tarihi yapıya 
fiziki açıdan zarar veren unsurlar ortadan 
kaldırıldı. Sadece Bursa’nın değil, 
kullanım alanı açısından Türkiye’nin en 
büyük ibadethanelerinden biri olan Ulu 
Cami, yeni yüzüyle ziyaretçilerine ayrı 
bir keyif veriyor. 

YENİ YÜZÜYLE 
ULU CAMİ…
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Hamam vakfiyesinden öğrenildiğine göre; Çandarlı İbrahim Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa tarafından 1421 

tarihinde yaptırılmıştır. İbrahim Paşa İznik’teki imaretine bu hamam ile birlikte yedi köyü de vakfetmiştir.

Tarihi emanet emin ellerde
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Çifte hamam niteliğindeki ender 
yapılardan biri olan Mahkeme 
Hamamı’nda restorasyon son aşamasına 
geldi. Hamam kültürünün yaşatılması 
amacıyla tarihi yapının bir bölümü 
orijinal kimliği ile hizmet vermeye devam 
edecek. Diğer kısmına ise, bölgedeki 
eğitim kurumlarının yoğunluğu ve bu 
kurumların kullanabileceği sosyal-
kültürel amaçlı salon bulunmadığı 
dikkate alınarak “sosyal ve kültürel” işlev 
verilecek. Tarihi yapının 2012’nin ilk 
aylarında tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Mahkeme 
Hamamı’nda sürdürdüğü restorasyon 

çalışmaları, yüzlerce yıllık geçmişe 
sahip ecdat yadigarı eserlerin ne kadar 
bilinçsizce ve tahrip edildiğini de 
ortaya çıkardı. Harabe halindeki kent 
ziynetlerini ayağa kaldırma çalışmaları 
kapsamında restorasyonu devam eden 
Mahkeme Hamamı, kubbe, duvar ve 
çevresine yapılan yaklaşık 3 bin tonluk 
hatalı dolgudan arındırılınca, tarihi 
doku ortaya çıktı. 1421 yılında Çandarlı 
İbrahim Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa 
tarafından yaptırılan ve takas yoluyla 
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu’ndan alınan tarihi yapıdaki 
çalışmalar son aşamaya geldi.
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Bursa Tarihi Çarşı Bölgesi’nde Okçular 
Çarşısı üzerinde yer alan Kütahya Han, 
restore edilerek Bursa’ya kazandırıldı. 
II. Murat dönemi eserlerinden biri olan 
ve günümüzde özel mülkiyette bulunan 
tarihi yapının harabe görünümden 
kurtulup kentin ziyneti olarak yerini 
alabilmesi için mülk sahipleriyle 

görüşen Büyükşehir Belediyesi, anlaşma 
sağlanmasıyla birlikte restorasyon 
projesini hazırladı. Tarihi han ile 
yapıyı çevreleyen dükkânların bir 
bütünlük içinde özgün kimliklerine 
kavuşması için özel bir çalışma yapıldı. 
Restorasyonu tamamlanan tarihi 
yapının, mülk sahipleri ile ortaklaşa 

belirlenecek işlev doğrultusunda kente 
hizmet etmesi planlanıyor. Kütahya Hanı 
restorasyonunun tamamlanmasıyla, Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin kalbinde 
eşsiz bir eser daha Bursa’nın ziynetleri 
arasına katılmış oldu.

Yaklaşık 600 yıllık geçmişiyle Kütahya Han, bugün üzerini örtüp saklayan zamanların ağır tortusundan 

silkelenip dirilmeye, canlanıp hayata karışmaya; kapılarının ardına gizlediği anlamlarla barışık yeni 

çehresiyle gülümsemeye durdu. Yıllanmış uyku mahmurluğunu üzerinden atmaya hazırlanan bu vefalı dost 

bugün tekrar aramızda…

600 YILLIK HASRETE SON 
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TARİHİ
Tuzpazarı Caddesi’nde bulunan Kütahya 
Hanı, Yıldırım Beyazıt’ın damadı Emir 
Sultan adına yaptırılmıştır. II. Murat 
dönemi yapılarındandır. Duvarları 
kesme taş ve tuğla ile yapılmıştır. 1608 
yılındaki Celali isyanında han büyük 
zarar görmüştür. Kütahya adı Kite veya 

Kutikie’den gelmiş olmalıdır. Çünkü 
bazı belgelerde Kite ve Kite’nin Rumcası 
olan Kutikie olarak anıldığı görülmüştür. 
Olasılıkla bir galat olmak üzere Kütahya 
denilmiştir. Son yıllarda Uzun Çarşı’nın 
altında, çukurda kaldığı için Çukur Hanı 
olarak anıldığı görülmüştür. Hanın bugün 
alt katındaki hücrelerin dışındaki tüm 
bölümler yıkılmıştır. Duvarları kesme 

taş ve tuğlayla örülmüştür. Ortasında 
mescidi yoktur. Özelikle güney yönündeki 
zemin kat mahzenleriyle batı yönündeki 
kapı kemeriyle, merdiven ve birkaç oda 
kalmıştır. Kuzeydeki bölüm ise kısmen 
yıkılıp, yerine apartman yapılmıştır. Emir 
Sultan’ın vakfı iken nasılsa özel mülke 
geçmiştir. (Kaynak: Raif Kaplanoğlu)
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Kayıhan Hamamı’nın Bursa’ya 
kazandırılması için mülk sahipleriyle 
varılan anlaşma çerçevesinde, Büyükşehir 
Belediyesi hamamın restorasyonuna 
başladı. Tarihi yapının restorasyonu 
karşılığında hamam 10 yıllığına 
belediyenin kullanımında olacak. 

Restorasyonu tamamlanma aşamasında 
olan tarihi yapı, ‘sosyal mekân’ işleviyle 
hizmet verecek. Kayıhan Hamamı 
restorasyonunun 2012’nin ilk aylarında 

tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir 
Belediyesi bölgede kısa süre içinde 
çok sayıda proje başlattı. Bunlardan 
ilki Tekel binası. Eski Tekel binası 
yıkılarak yaklaşık 5 bin metrekarelik 
meydan haline getirildi. Bununla birlikte, 
bölgede bulunan Eskişehir Hanı’nda da 
restorasyon başladı. Daha önce yapılmış 
olan Kayıhan Çarşısı düzenleme çalışması 
ve önümüzdeki dönemde yapılacak olan 
Bat Pazarı düzenleme projeleri dikkate 
alındığında, Kayıhan Hamamı’nın 

restorasyonu bölgeye ayrı bir vizyon 
yükleyecek.

15. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılan 
Kayhan Hamamı “Dülgerler” ya da 
“Keresteciler Hamamı” olarak da 
biliniyor. Hamam; 1727, 1763 ve 1870 
yıllarında geçirdiği büyük yangınlarda 
önemli oranda hasar görmüş ve asıl 
işlevini kaybetmişti.

kayıhan hamamı hayata dönüyor...
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Kayıhan bölgesinde önemli bir yer işgal 
eden eski Tekel binası, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yıkılarak bölgeye 
soluk aldırıldı. Yıkım sonucu elde edilen 
alan, altı otopark üstü meydan olacak 
şekilde projelendiriliyor. 

Şimdilik meydan olarak düzenlenen alan, 
hazırlanan projenin hayata geçirilmesiyle 
birlikte otopark ve meydan olacak. 
Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde 
gerçekleştirilecek otopark projesi, sadece 
Kayıhan Çarşısı’nın değil, Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölgesi’nin otopark ihtiyacını 
da karşılayacak. Böylece, ciddi bir araç 
trafiği baskısı yaşayan çarşı bölgesi 
rahat bir nefes almış olacak. Alanın üst 
kısmının meydan olarak düzenlenmesi 
de bölgeye rahat bir nefes aldıracak. 
Tekel Meydanı, Gökdere ve Tarihi Çarşı / 
Hanlar Bölgesi aksında önemli bir durak 
olacak.

ESKİ TEKEL GİTTİ, MEYDAN GELDİ
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TARİHİ MİRAS

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde 
orduların savaşa giderken ve dönüşte 
topluca namaz kıldığı ve bundan dolayı 
da Yıldırım İlçesi’nde bulunduğu yere 
adını veren “Namazgah”ı temizleyerek 
ibadete açarken, 700 yıl önceki geleneği 
yeniden yaşattı.

Bursa’nın tarihi eserlerini restore edip, 
gelecek nesillere aktaran Büyükşehir 
Belediyesi, kentin unutulan kültürel 
değerlerini de yaşatıyor. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde 

orduların savaşa giderken zafer, dönüşte 
ise şükür namazı kıldığı Namazgah, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eski 
milletvekili Hayrettin Çakmak’ın yanı 
sıra binlerce vatandaş, Ramazan’ın ilk 
teravih namazını mihrap ve minberi 
mermerden olan, üstü açık tarihi mekanda 
kıldı. Yoğun ilgiden dolayı Namazgâh’ın 
dışındaki parka taşan Bursalılar, 700 yıl 
öncesinin geleneğini yeniden yaşamaktan 
duydukları mutluluğu dile getirdiler. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın unutulan değerlerini 
ortaya çıkardıklarını, bunların arasında 
yer alan yüzyıllar önce ibadet edilen 
tarihi yerin de uzun süre kullanılmadığını 
belirterek, “Bildiğiniz gibi atalarımız 
yüzyıllar önce bu mekanda namazlarını 
eda ediyorlardı. Burası Namazgah semti. 
Bulunduğu yere adını vermiş. Burayı 
temizledik, namaz kılınır hale getirdik. 
Vatandaşlarımızla birlikte namazımızı 
bu tarihi yerde kıldık. İlerleyen günlerde 
burayı daha iyi hale getireceğiz” dedi.

700 YILLIK GELENEK YAŞATILIYOR
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Yazı: Zafer Ünver 

Osmanoğulları tarafından muhasarası 
10 yıl süren Bursa alınırken askerler 
Balabancık’tan (şimdiki Balaban Bey) 
aşağıya doğru inmişler, bulabildikleri 
şehre hâkim büyük bir çayırlıkta cuma 
ve bayram namazı kılabilecekleri, 
sosyal ilişkilerini düzenleyecekleri üstü 
açık mescit inşa etmişlerdir. Dilimize 
Namazgâh olarak katılmış olan bu ibadet 
mekânları Arapça ve Farsça aynı anlamı 
ifade eder. İslamiyet’in ilk dönemlerinde 
örneklerine rastlanan namaz kılmaya 
mahsus açık yerlere Musalla denir. 
Buralarda bayram ve cuma namazları 
eda edilirdi. Anadolu’da namazgâh 
adını kullanan köy ya da semtler vardır. 
Çoğunda bir iz, işaret bulamazsınız. En 
bilinenleri Bursa’da Yıldırım ilçesinde 
semte adını veren namazgâhtır. Diğerleri 
Çanakkale Gelibolu Azepler, İstanbul 
Esma Sultan Namazgâhı Osmanlı 
döneminden kalan önemli Namazgâhlar 
olarak kabul edilir. Ya kaybolanlar…     
               
İstanbul’da kayıtlarına rastlanan ancak 
günümüze ulaşmamış 153 Namazgâh var. 
Sadece Üsküdar’da 50 Namazgâh’tan 
söz ediliyor. Namazgâhların işlevi 
sadece namaz kılma yeri olmakla 
bitmiyor. Kervanların geçtiği, sefer 
öncesi asker toplama yolları üzerinde 
yer aldığı biliniyor. Şehir içlerinde 
yapılanlar yaz mevsiminde, bitişiğindeki 
gölge veren birkaç ağaç ile birlikte 
ibadeti kolaylaştırmak düşüncesi ile 
yapılmış. Yol kenarında yer alanlar 
ise seyahat edenlerin ibadet, dinlenme 
ihtiyaçlarını karşıladıkları, yağmur 
duası için toplandıkları mekânlar olarak 

düşünülmüş. Öyle ki buralarda çeşme, 
kuyu, abdesthaneler yapılmış. Yaz 
aylarında serin olmaları için özellikle 
koyu gölge veren yüksek ağaçların 
bulunduğu yerler seçilmiş, sayıca az olan 
ağaçlar arttırılmış. Hac ve askere gidenler 
buradan dualarla uğurlandıkları gibi ay 
ve yıldızlı gecelerde yatsı ve teravih 
namazları uhrevi bir geceye dönüşmüş.

Fiziki bir yapı olarak incelediğimizde 
Namazgâhlar, Musalla denilen kıble 
yönünü gösteren, yaptıran hayır sahibinin 
adını ve kimi ayetlerin yazılı olduğu basit 
bir dikilitaştır. Bu erken bir Namazgâh 
tipini oluşturur. Gelişmiş Namazgâh 
planında ise zeminden birkaç basamakla 
çıkılan, tuğla veya mermer kaplı olan, 
mihrabın yanı sıra iki yanında mermer 
ya da taştan minberi olan, taş işçiliği 
zengin, kesme taştan ihata duvarları 
izlenen bir yapıdır. Bu yapıya iki yanında 
taştan sövesi olan üstünde kitabesi 
bulunan bir kapıdan girilir. Girişin 
yanlarında Maksure denilen büyüklerin 
namaz kılmasına ayrılmış kısımlar 
bulunur. Bursa Umurbey Namazgâhı ile 
Gelibolu Azepler Namazgâhı’nda çift 
minberin varlığını açıklamak gerekirse, 
büyük sultan camilerinde bile tek bu 
elemanın doğu tarafında da olması 
bunun vaiz kürsüsü veya ezan okuma 
yeri olabileceğini akla getirmekledir. 
Buna karşılık Kadırga’daki Esma Sultan 
Namazgahı ise farklı bir yaklaşımı 
sergiler. Gösterişli bir çeşmenin su 
haznesinin üstüne (teras) yandan bir 
merdiven ile çıkılarak namaz kılınacak 
yere ulaşılır. Bu namaz kılınan yerde 30 - 
40 kişi saf tutabilir.  
  

Bir çeşmenin yanına kıble taşı koymak 
suretiyle oluşturulmuş namazgâhlara 
örnek ise İstanbul Maçka’daki 
Bezm-i Âlem Valide Sultan Çeşmesi 
Namazgâhı’dır. Çeşmenin yanındaki 
kıble taşı ile ancak Namazgâh 
olduğunu anlamak olasıdır. İstanbul’da 
izlerini halen sürdüren Namazgâhlar 
Beykoz’daki Anadoluhisarı Namazgâhı 
ile Ayrılık Çeşmesi ya da Bostancı’daki 
Çatalçesme Namazgâhlarıdır. Balkan 
ülkelerinde bulunan Namazgâhlar içinde 
en bilineni Fatih Sultan Mehmed’in 
1455’de yaptırdığı Kosova’daki Prizren 
Namazgâhı’dır. Bir diğeri Selanik 
yakınlarındaki kadılık merkezi olan 
Karaferye’de olandır. Bugün bir Yunan 
Ortodoks kilisesi olarak kullanılan 
bina minberi ahşap olan tek örnektir. 
Bitişiğinde yer alan serviler eski günlere 
tanık gibidir.

Namazgâhlar hakkında daha fazla 
bilgi veren yayınlar için bkz. 
*C.Esat ARSEVEN,Türk Sanatı, M.Uğur 
Derman, ‘Osmanlı Devri Şehir ve Menzil 
Yollarında İstirahat ve İbadet Yerleri’ 
(Namazgahlar),
*M.Sinan GENİM ‘Mihraplı ve Minberli 
Namazgahlara Bir Örnek’
*Hüdavendigar AKMAYDALI  ‘Vakıflar 
Dergisi’ Yıl 1994
*Ekrem Hakkı AYVERDİ ‘Osmanlı 
Mimarisinde Çelebi ve Sultan 1.Murad 
Devri’
*Albert GABRİEL ‘Une Capitale Turque 
Brousse ‘ 1958

* Bu makale Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II (Bursa Büyükşehir Belediyesi yayını) kitabından alınmıştır.

NAMAZGAHLAR
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Yıldırım Camii’nin, 1854 depreminde ve 
1949 yılındaki afette yıkılan minareleri 
orjinaline uygun olarak yerine yeniden 
yapıldı. Çalışmalar sonrasında Bursa 
kaybettiği yeni bir siluetine daha 
kavuşurken, yıkılan minarelerin yerine 

yakın tarihte yapılmış olan ve aslına 
uygun olmayan minare ise kaldırıldı. 
İlk mahya uygulamasının yapıldığı cami 
olarak da bilinen Yıldırım Cami, aslına 
uygun yeni minaresine kavuştuktan bir 
süre sonra mahyasına da kavuştu.

yıldırım’ın
156 yıllık özlemi
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Hacı Şevki Efendi tarafından 18. 
yüzyılın son dönemlerinde kurulan 
Şabani Dergahı, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yeniden kullanıma 
açıldı. Restorasyonu Vakıflar tarafından 
tamamlanan, tefrişat, çevre düzenlemesi 
ve diğer eksikleri ise Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tamamlanan tarihi 

yapı, geleneksel sanatların merkezi oldu. 
Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür 
Derneği ile işbirliği yapılarak hayata 
geçirilen tarihi yapıda alanında uzman 
sanatçılar eğitim veriyor. Bir misafirhane, 
2 adet çok amaçlı konferans ve sergi 
salonu, hat sanatı odası, musiki, ebru, 
naht, tekzip sanatları için ayrı odaları 

bulunan merkezde, açık sergi alanı da 
mevcut. Bab - ı Nun Geleneksel Sanatlar 
ve Kültür Derneği'nin katkılarıyla kültür 
ve sanat alanında etkinlik gösteren 
merkezde, hüsnü hat, tezhip, ebru, naht 
el sanatları ile okçuluk, klasik Türk 
musikisi, Osmanlıca ve Arapça dersleri 
veriliyor.

ŞABANİ DERGAHI’NDAN 
GELENEKSEL SANATLARA
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Bursa’nın büyük evliyalarından 
Muhammed Üftade Hazretleri’nden geriye 
kalan yok olmaya yüz tutmuş 500 yıllık 
kutsal emanetler, özel yöntemlerle restore 
ediliyor. 500 yıllık Üftade Dergahı’nda 
iki sandıkta saklanan Üftade Hazretleri’ne 
ait kaftan, seccade, pantolon, takke, 
sikkeler, makam ve çile kemerleri, 
tekkeye ait orijinal objeler, Kabe-i şerif 
örtüsü, ipek ve kadife duvar levhaların 
yaklaşık 5 ayda restorasyonunun 
tamamlanarak Üftade Camisi ve 
Dergahı’nda sergilenmesi planlanıyor. 

Uludağ eteklerindeki Üftade Dergahı, 
camisi ve çilehanesini restore eden 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, buradaki 
iki sandıkta saklanan 500 yıllık değerli 
eşyaları da tamirden geçirmeye başladı. 
Restorasyonu yapan güzel sanatlar 
uzmanları, depodan çıkan sandıklarda 
paçavra gibi çıkan güvelerin yediği 
çok kıymetli emanetleri görünce büyük 
şaşkınlık yaşadılar. Parçalanmış ve 
buruşmuş olarak sandıktan çıkartılan 
kutsal emanetlerin önce envanterinin 
yapıldığı, rölevelerinin çıkarılıp form 
kazandırılacağı, tamir ve temizliğinin 
ardından müze ortamında sergileneceği 
belirtildi.

“Sandığın içine atılan 500 yıllık birikim 
ziynet gibi işleniyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tarihi ve kültürel mirasa, 
kent ziynetlerini bulup canlandırdıklarını, 
yaşayan canlı bir tarih şehrini oluşturmayı 
hedeflediklerini belirterek, "Kutsal miras 
ortaya çıkarmak için bu laboratuvarda 
güzel bir çalışma yapılıyor. Bursa’nın 
manevi şahsiyetleri var. Muhammed 
Üftade Hazretleri, Aziz Mahmut Hüdai 
Hazretleri’nin hocası oluyor. Bursa’nın 
en büyük velilerinden. O dönemin yaşam 
tarzı, tekkedeki objeler ve o günün 
yaşantısı tüm aksesuarlarıyla burada 
bulunuyor. Bir sandığın içine atılmış 500 
yıllık birikim. Hepsi paçavra şeklindeydi 
ve onlar şimdi birer ziynet gibi nakış 
nakış işlenecek, göz nuru dökülecek. 
Bursa ve İstanbul tarihiyle bütünleşmiş 
kadıyken ciğer satmasıyla ünlenmiş 
Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri’nin ciğer 
sopaları da burada tamir edilecek" dedi. 

“Ecdada layık şekilde tüm Türkiye 
ve dünyaya tanıtacağız"
Büyükşehir Belediyesi olarak özel 
laboratuvarda restore edilen hazine 
niteliğindeki değerler için güzel sanat 
uzmanlarından hizmet aldıklarını anlatan 
Başkan Altepe, "Bunlar büyük ve emek 
isteyen işler. Her parça tek tek incelenip 
fotoğraflanıyor, desenler kâğıtlara 
çıkarılıyor. Arşivleniyor, motif ve 
desenler belirleniyor. Fiziki temizlemeler, 

ayıklamalar yapılarak eksikler gideriliyor. 
500 yıl önceki tarihi ayrıntılarıyla bugüne 
taşıyoruz. Burada birçok bilinmeyen 
şeyleri de öğreneceğiz. O günkü yaşam 
tarzından, kıyafet sistemine kadar her şey 
canlandırılmış olacak. Üftade Tekkesi ve 
Camisi restore edilirken ecdadımıza layık 
bir şekilde onlardan kalan emanetler de 
müze ortamında sergilenecek. Bu paçavra 
gibi gözüken manevi değeri yüksek 
objeler gerçek kimliğine kavuşacak" diye 
konuştu. Kutsal emanetlerin tüm İslam 
alemini ilgilendirdiğini anlatan Altepe, 
"Bu büyük zatlar, kendilerini insanlık 
için feda etmiş idealist insanlar. Dünyaya 
iz bırakmış insanlar. Bu izleri ortaya 
çıkarıyoruz. Bunlar önemli misyonlar... 
Tarih başkentinde bu hazineleri dünya 
ve Türkiye ile paylaşmamız gerekiyor. 
Tüm dünya merak ediyor. Biz de onların 
merakını giderecek şekilde çalışıp, bu el 
emeği göz nurlarını ortaya çıkaracağız" 
şeklinde konuştu.

Uzmanlar sandıklardan çıkan 
parçaların halini görünce şok oldu
Daha önce Peygamber Efendimiz’in 
hırkai şerifini restore eden Güzel Sanatlar 
Uzmanı Levent İnan, sanat tarihçisi Hülya 
Demirhan ve Güzel Sanatlar Uzmanı Esra 
Çetin ile özel laboratuvarda kıymetli 
emanetlerin önce rölevesini çıkarıp, sonra 
restorasyonunu yapıyor. Cumhuriyet 

Bursa´nın en büyük evliyalarından Muhammed Üftade 

Hazretleri’nin dergahında saklanan iki sandıktan çıkan 500 

yıllık değerli eşyalar, kıyafetler, Kabe’nin örtüsü ve duvar 

levhaları, aslına uygun olarak restore ediliyor.

SANDIKLARDAKİ 
500 YILLIK 

DERVİŞ ÇEYİZİ
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Bursa’nın ziyaret edilen önemli manevi 
odak noktaları arasında ilk sıralarda 
yer alan ve vakıflar mülkiyetinde yer 
alan tekke ve cami yapısıyla ilgili 
2007 yılında başka kurumlar tarafından 
başlatılan restorasyon çalışması çeşitli 
nedenlerden dolayı yürütülemedi. 
2009 yılından itibaren devreye giren 
Büyükşehir Belediyesi, yapıların 
restorasyon amaçlı tahsislerini alarak 
restorasyon çalışmalarını devam ettirdi. 
Tarihi tekke yapısının restorasyonu 
sırasında, yapının bitişiğindeki tarihi 
caminin restorasyonu da gündeme geldi. 
Camiinin restorasyon projesini hazırlayan 

ve restorasyon ihalesini gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılı 
ortalarında bu yapının restorasyonuna da 
başladı. Çevre düzenlemesiyle birlikte 
restorasyon çalışmasının 2012 yılı 
ortalarında tamamlanması hedefleniyor.  
Üftade Hazretleri özel eşyalarının 
restorasyonunun da tamamlanmasıyla 
birlikte söz konusu yapının bir kısmı 
müze olarak diğer kısımları ise sosyal 
ve kültürel amaçlı kullanılacak. Üftade 
Tekkesi ve Camii, restorasyonun 
ardından, zaten yoğun bir ziyaretgâh olan 
bu bölgeye ayrı bir anlam katacak.

ÜFTADE TEKKESİ’NE HAYAT SUYU

döneminde kapatılan dergahta, sandıkta 
saklanırken hasar gören ve parçalanan 
çok kıymetli emanetlerdeki zararlılar 
dijital mikroskopla bariz şekilde 
görülüyor. Sandıktaki kutsal emanetlerin 
halini görünce büyük şaşkınlık 
yaşadıklarını anlatan restorasyon 
sorumlusu Levent İnan, "Burada eserler 
hepsi belgelenip künyelendikten sonra ön 
temizlikleri yapıldıktan ve ana işlemleri 
yapıldıktan sonra formları kazandırılıp 
müze ortamında sergilenecek hale 
getirilecek. 64 farklı obje burada koruma 
altına alındı. Kâbe örtüsünden ipek ve 
kadife duvar levhasına, sikkelerden 
takkelere, Üftade Hazretleri’nin 

giydiği pantolondan kaftana, makam 
ve çile kemerlerinden seccadeye, 
asalardan kılıçlara 64 parça obje tamir 
edilecek. Bu onarımları tamamen 
doğal malzemelerle yapıyoruz. Hiçbir 
kimyasal kullanmıyoruz. Üzerindeki 
tozları ve fiziksel yapıları temizleyip, 
orijinal prototiplerini çıkarıyoruz. Buna 
göre, tümlemelerini yapıp arkasına başka 
eşdeğer malzeme koyarak formunda 
estetik olarak anlaşılır hale getiriyoruz" 
dedi.

Uludağ´ın eteklerindeki cami, külliye, 
çilehane restorasyonu devam ederken, 
burada daha 2 ay sürecek değerli eşya 

onarımlarının tamamlanmasıyla 2011 
sonunda bir bölümü müze olacak şekilde 
külliyenin hizmete alınması planlanıyor. 
Tamir edilen seccadedeki işlemeler, 
kaftanın düğmelerindeki kat kat el 
işçiliği, seccade kenarlarındaki altın 
tel işlemeleri, muhteşem Kâbe örtüsü, 
kadife ipek duvar süsündeki muhteşem 
hat yazısı, keten ve pamuktan yapılan 
kıyafetlerdeki el işçiliği, fotoğraflanıyor, 
desenler kağıtlara çıkarılıyor. Arçile 
ve makam kemerindeki sağlamlık ve el 
işçiliği ise asırlar önce her şeyin ne kadar 
güzellikleri içinde barındırdığını gözler 
önüne seriyor.

Üftade 
Hazretleri’nin 
kaftanı
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ÜFTADE TEKKESİ EŞYALARI 
RESTORASYONUNDA YAŞANANLAR
Yazı: Levent İNAN 
Restorasyon ve konservasyon uzmanı 

Restorasyon ve konservasyon bir süreç. 
Eser ya da belge niteliğini taşıyan bu 
malzemeler de çeşitli serüvenler geçirerek 
günümüze kadar gelmeyi başarmış 
yaşamın tanıkları. 

Üftade Hazretleri’nin eşyaları ile 
karşılaşmak, geçen zamanın üstünde 
bıraktığı izleri görmek. Hatta onlara 
dokunabilmek hem de ihya edebilme 
şansına sahip olmak. Öncelikle insan 
olarak bizde güzel duygular ve heyecan 
yaşatan bir durum.  Fani olan dünya 
hayatına ait eşyaların bugüne kadar 
gelebilmiş olması öncelikle beni çok 
şaşırttı. Çünkü dile kolay yaklaşık 500 
yıl. Tekstil ağırlıklı malzemeler için 
ciddi bir yaş. Dış şartlardan çabucak 
etkilenebilecek yapıdaki eşyalar için bu 
uzun bir süredir.

Bizler bu tip eserlerle çalışan 
profesyonelleriz. Ama teknik düşünmenin 
yanı sıra bu eserlere saygı ve hürmetle 
de yaklaşmalıydık. Kendi adıma şunu 
söyleyebilirim ki; dünya nimetlerini terk 

etmek yolunda yürümüş olan evliyaların 
eşyaları da mütevazı. Onlar gerçek. Terk 
etmeyi bir yaşam şekline dönüştürmüşler. 
Yaşamlarıyla, kıyafetleriyle, çileleriyle, 
öğretileriyle asla çelişmemişler. Sadece 
söylememişler, yaşamışlar, örnek 
olmuşlar. İnsan değil kul yetiştirmişler. 
Bu ister istemez insanda saygı göstermeyi 
gerektiriyor. Yaşadıkları dönemin 
zorluklarının onları asla yıldırmadığını 
görüyoruz. Bu tip saptamalar yapmak 
bizim için çok kolay. Çünkü yaşanmış. 
Zaman geçmiş. Günümüze bu elde 
kalanlar ulaşmış. Öğretileri zamana yenik 
düşmemiş. Bugün de aynı canlılığını 
koruyabiliyor. İşte sanırım bizim katkımız 
bu noktada başlayacak. Bizim mesleki 
bilgi ve tecrübelerimiz ile yapacağımız 
çalışma, günümüz nesillerine, Üftade 
Hazretleri’nin akıllarda kalan varlığının 
somut ipuçlarının aktarılmasını 
sağlayabilecek bir kültür yapısı ortaya 
koymak. Onun özel eşyalarını onarıp 
görsel olarak sunulabilecek hale getirmek. 
Aynı zamanda tekke yaşantısından 
kesitleri de, o dönemde kullanılmış 
objelerle anlatmak. Şu anda restorasyonu 
devam eden Üftade tekkesinin 
bir bölümünde bütün bu eserlerin 

sergilenebileceği bir alanın planlanmış 
olması bizi daha da heyecanlandırıyor. 

Buraya kadar çok iyi... Ta ki eşyaların 
durumunu görünceye kadar… Son 
derece kötü duruma düşmüş hemen 
hepsi. Zamandan çok insanoğlunun 
bu eşyaları bu kadar yıprattığını 
görmek bizi gerçekten derinden üzdü. 
Yapılabileceklerin sınırlı olduğunu, kısa 
bir zamanda çok sayıda esere müdahale 
etmek gerektiğini de düşünürsek... 
Bu durum bizde umutsuzluk yerine 
yapabileceklerimizin en iyisini, en 
güzelini, en yakışanını yapmak gerektiği 
inancını verdi. Evet her şey gibi bu 
eşyaların da bir ömrü var. Ama bugünkü 
teknolojinin ve bilimin bize sağladığı 
tüm imkanları da kullanarak çalışmaya 
başladık. İşimiz çok zordu biliyorduk. 
Eşyalarla ilk çalışma dönemlerinde 
moralimiz çok bozuldu. Nerdeyse 
tanınmaz hale gelmişti eşyalar. İki sandık 
derviş çeyizi. Ama derviş çeyizine iyi 
bakmamış, kadir kıymet bilmemiş bizler... 
Çalışma sürdükçe ortaya çıkan eserler, 
yaptığımız müdahalelerin sonuçlarının 
olumlu olarak bize dönmeye başlaması. 
Bir kolu bir sandıkta, ön yüzü başka 
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bir bohçada çıkan tanımsız kumaşlar 
birleştikçe, Üftade Hazretleri’ne ait 
kaftanlar, yelekler, çakşırlar, Kâbe 
örtüleri, çile ve makam kemerleri ortaya 
çıktıkça, bizlerin işimize olan sevgisi 
arttıkça artıyordu. Ellerimizde eskide 
kalmış bir kültür, geçmişten bir yaşam 
yeniden canlanıyordu. Modern kent kültür 
yaşamına eskilerden gelen yaşlı ama 
o günleri gösterecek bir kültür yapısı; 
Üftade Tekkesi bütün varlığıyla ortaya 
çıkıyor. 

Eserlerin her birinin durumu birbirinden 
farklı olduğu için hepsine ayrı ayrı 
müdahaleler gerektiriyordu. Biz de bu 
doğrultuda eserlerin mukavemetine 
ve cinsine göre farklı uygulamalarda 
bulunduk. Yaptığımız çalışmanın 
tamamında doğal malzemeler kullandık. 
Kimyasal veya yabancı bir malzeme 
kullanmadık. Çünkü bunun eserlere 

faydadan çok zarar getireceğini 
düşünüyorduk. Tekstil eserlerin 
önce makro ve mikro aspırasyonla 
temizliklerini yapıp, daha sonra soğuk 
buharla mukavemetlerini artırdıktan sonra 
cam çubuklar sayesinde düzleştirilmesi 
işlemlerini uyguladık. Son olarak da 
konservasyon dikişi ile sağlamlaştırdık. 
Deriden yapılmış eserlere durumlarına 
göre birkaç kere vazelin sürerek, 
ahşaplara da vazelin veya gliserinle 
uygulamalarda bulunduk.

Tüm bu uygulamaları yaparken hem kendi 
sağlığımızı hem de eserleri düşünerek 
hareket ettik. Eserleri korumak için 
atölyenin ısı ve nem değerlerini aynı 
derecelerde tutmaya çalıştık. Temizlik 
aşamasında ise hem kendimizi tozdan 
korumak için hem de eserlerin tekrar 
tozlanmaması için havalandırma 
sistemlerini kullandık. Ayrıca mikrop 

kapmamak ve aynı zamanda eserlere 
zarar vermemek için sürekli eldiven ve 
maske takarak çalıştık. Zaten önlemler 
konusunda bu ortam sağlandıktan sonra 
geriye eserlerin daha iyi durumda 
korunması için yapılacak çalışmalar 
kalıyor.
 
Envanterli eserlerin dışında asıl 
sandıktan çıkan eserler bizi daha çok 
heyecanlandırdı. Ne olduğunu ilk 
başlarda anlamadığımız fakat temizleyip 
düzleştirdikten sonra form kazanan 
eserler bizi çok şaşırttı. Sandıkta çok 
harap durumdayken son aşamadaki 
hallerine geleceklerini hiç tahmin 
etmiyorduk. Bu eserlere de envanter 
numarası verilerek en son aşamada 
Üftade Tekkesi’nde müze ortamında 
sergilenecekler.
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Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı ailesine 
ait 12 türbe ve çok sayıda mezarı içinde 
barındıran ve Semerkant’taki Şah Zinde 
ve İstanbul’daki Eyüp Sultan ile birlikte, 
Türk İslam dünyasının sayılı türbe 
topluluklarından biri olan Muradiye 
Külliyesi’ne el attı. Osmanlı sultanları 
tarafından yaptırılan son külliye olan ve 
Sultan 2. Murat tarafından 1425-1426 
yılları arasında yaptırılan Muradiye 
Külliyesi’ndeki geleneksel süsleme 
sanatlarının ortaya çıkarılması için 
çalışmalara başlandı. Cami, hamam, 
medrese, imaret ve külliyenin bahçesine 
daha sonraki yıllarda yapılan 12 türbeyi 
bünyesinde barındıran külliyede 

güvenliğin sağlanması için gerekli 
personeli görevlendiren Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de bakım onarım 
çalışmalarını başlatıyor. Osmanlı’nın 
tezhip ve hat sanatının en güzel 
örneklerinin sergilendiği başta Cem 
Sultan’ın türbesi olmak üzere, tarihi 
mekanın iç cephe duvarlarında yer 
alan ancak zaman içinde önemli ölçüde 
yıpranan süslemeler, nakış gibi yeniden 
işlenerek aslına uygun olarak gelecek 
kuşaklara aktarılacak.

Muradiye; Kanuni’nin Konya’da öldürttüğü oğlu Şehzade Mustafa, 

Fatih’in Napoli’de sürgünde ölen oğlu Cem Sultan, Yavuz Sultan 

Selim'in boğdurttuğu kardeşi Şehzade Ahmet gibi “sabrın acı 

meyvesi”ni tatmış bahtsız şehzadelerin mekanı…

SABRIN ACI MEYVESİ, 
MİMARİLERİN EN GÜZELİ
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“Ölümün sessizliğini ve öbür dünyada rahatı bilmek isteyenler 

Muradiye’ye gitsin. Ölüm yalnız burada korkunç değildir.” 

Y. Kadri Karaosmanoğlu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı 
sultanları tarafından yaptırılan sultan 
külliyelerinin bakım, onarım, restorasyon, 
temizlik ve güvenliği konularında 
yaptığı başvuru sonucunda Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'ndan yetkiyi aldı. 
Bursa'da bulunan tüm külliyeleri ve 
türbeleri restore etmek için Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'na başvuran Bursa 
Büyükşehir Belediyesi'nin talebi olumlu 
karşılandı. Bakanlığın yetkiyi vermesinin 
ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ile imzalanan protokol çerçevesinde 
kolları sıvayan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep ALTEPE Bursa'nın 6 

padişaha başkentlik yapan önemli bir 
şehir olduğunu vurgulayarak "Biz de bu 
açıdan yola çıkarak, Bursa'da bulunan 
tarihi eserlerin canlandırılmasına ilişkin 
faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Burada 
en önemli eserlerin başında Osmanlı 
sultanlarının külliyeleri yer alıyor. Başta 
Muradiye Külliyesi geliyor. Buraların 
daha iyi bakımının yapılması, restorasyon 
çalışmalarına başlanması, buranın 
ecdadımıza yakışır hale getirilmesi için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduk. 
Bakanlık, bundan sonraki çalışmaları bize 
bıraktı" dedi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile imzalanan 
protokol doğrultusunda Bursa’daki tüm 
külliyelerin bakım ve onarımını Bursa 
Büyükşehir Belediyesi yapacak. Bu 
sayede hem Bursalılar’ın külliyelerle 
ilgili talep ve beklentileri karşılanmış 
olacak hem de kent turizmine katkı 
anlamında büyük bir işlev üstlenecek 
külliyeler yeniden hayat bulacak. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ne devrolunan 
külliyeler şunlar; Muradiye Külliyesi, 
I. Murad Hüdavendigar Külliyesi, Yeşil 
Külliyesi, Yıldırım Beyazıd Külliyesi, 
Orhangazi-Osmangazi Türbeleri ve 
çevresi.

KÜLLİYELER EMİN ELLERDE
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Bursa’nın manevi kimliğini oluşturan 
önemli şahsiyetlerin mezar taşları, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore ediliyor. Çalışma kapsamında 
93 hazire alanında bulunan yaklaşık 
bin 100 mezar taşı, arkeolog ve sanat 
tarihçileri tarafından temizlenecek, 
restore edilecek ve güvenli bir şekilde 
yerine konulacak. Hazire alanlarının 
ziyaretini kolaylaştıracak düzenlemelerin 
de yapılacağı çalışmalar, Yeşil Türbe 
bahçesindeki hazire alanında bulunan 
mezar taşlarının restorasyonuyla başladı. 
Uludağ Üniversitesi Öğretim üyesi 
Doç. Dr. Doğan Yavaş danışmanlığında 
yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın soyut-somut her 
türlü tarihsel mirası ile yakından 
ilgilendiklerini söyledi. 

Mezarlıkların, orada yatanlarla ilgili 
kişisel bilgileri barındırmakla birlikte 
aynı zamanda hem tarihi açıdan hem 
de sanatsal açıdan birer kütüphane 
olduğuna dikkat çeken Başkan Altepe, 
“Toplumsal hafızamızın saklandığı bu 
yerleri Açıkhava müzelerine dönüştürmek 
istiyoruz. Bunun için önce mevcut 
varlıklarımızı tespit etmemiz, envanterini 
çıkarmamız ve sonra restore etmemiz, 

geleceğe güvenli bir şekilde aktarmamız 
gerekiyordu. Biz de, Bursa genelindeki 
bin 100 kadar mezar taşını kapsayan bu 
restorasyon ve düzenleme çalışmasını 
başlattık. cami, mescid, medrese, tekke 
vb. ibadet yapılarının bahçesinde bulunan 
mezar taşları teker teker düzenlenecek. 
Tarihi kaynaklar Bursa genelinde 
153 adet hazire bulunduğunu bildirir. 
Buna karşın, bu hazirelerin sadece 93 
adedi günümüze kadar ulaşabilmeyi 
başarmıştır. Çalışmalar kapsamında, yıllar 
önce yaşanan taşınmalar nedeniyle yer 
değiştirmiş veya toprak altında kalmış 
ve kaybolmuş mezar taşları da ortaya 
çıkarılacak” dedi. 

Envai çeşit taş işlemeciliği ile meydana 
getirilen mezar taşlarını, medeniyetimizin 
bu coğrafyaya bastığı mühür olarak 
değerlendiren Başkan Altepe, “Bu 
belgelerin korunarak yarının Türkiye’sine 
hakkıyla teslim edilmesi, biz yöneticilerin 
manevi sorumluluğudur.” dedi. Altepe’nin 
verdiği bilgiye göre, çalışmalar önce 
kent merkezindeki hazire alanlarında 
ve mezarlarda gerçekleştirilecek, 
ardından ilçe ve köylerdeki hazire 
alanlarında bulunan mezar taşlarına el 
atılacak. Yaşadığı dönemde tüm Türk-
İslam coğrafyasında iz bırakmış Lami 

Çelebi’den Molla Hüsrev’e, Koca 
Mustafa Paşa’dan Adal Murad’a, Aşık 
Yunus’tan Seyid Nasır, Nakkaş Ali, 
Mecnun Dede, Satı Fakıh ve Ahmet 
Paşa’ya kadar pek çok din adamı, 
komutan ve bilginin bu vesileyle yeniden 
hatırlanacağı çalışmanın bir yıl sürmesi 
hedefleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Uludağ 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü 
Öğretim üyesi Doç. Dr. Doğan Yavaş ise, 
mezar taşlarının düzenlenerek geleceğe 
aktarılmasının önemine dikkat çekti. 
Çalışmaların oldukça profesyonel bir 
ekip tarafından yürütüldüğünü ifade 
eden Doç. Dr. Yavaş, “Bu, çok geniş 
spektrumlu bir çalışma. Şairlerin, 
hattatların ve taş ustalarının hünerlerini 
gösterdiği tarihi vesikalardır mezar 
taşları. Çalışmalar sırasında, bazı eksik 
olduğunu düşündüğümüz mezar taşlarını 
bulabileceğiz. Örneğin, Nakkaş Ali’nin 
mezar taşı kayıp, bunu bulabiliriz. 
Çalışmaların başladığı Yeşil haziresinde 
daha önce bilinmeyen yeni bir taş 
bulduk mesela. Yeni taşlar bulundukça 
ve mevcutlar analiz edildikçe, Bursa 
tarihine ışık tutacak yeni bilgilere de 
ulaşılacaktır” dedi.

ZAMANI AŞAN TAŞLAR

Düzenleme ve restorasyon başlatılan hazire alanları 
Abdal Murad, Ahmet Paşa Camii, Akbıyık Sultan, Alacahırka Camii Haziresi, Alaaddinbey Camii 
Haziresi, Ali Mest Zaviyesi, Ali Paşa Camii, Altıparmak Camii, Azab Bey Camii, Baba Zâkir, 
Başçı İbrahim Camii, Beşikçiler Camii, Bedreddin Camii Haziresi, Çerağı Bey, Daru’l-Kurra, 
Daye Hatun Camii, Elvan Bey Haziresi, Emirsultan Camii Hazireleri, Fışkırık Camii Haziresi, 
Hacı Sevinç Camii, Hamzabey Camii, Hanım Kızlar Türbe Haziresi, Hoca Alizâde Camii, Hoca 
Hasan Camii, Hoca Sinan Camii Haziresi, Hoca Muslihiddin Camii, Hoca Taşkın Camii, Hızır 
Dede, Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı), İncirli Eşrefoğlu Dergâhı, İmaret-i İsabey 
Haziresi, Karakâdi Camii, Kayhan Camii, Koca Naib Cami Haziresi, Mecnun Dede, Mevlevihane, 
Mir-i Budelâ, Molla Arap Camii, Molla Fenarî Camii, Muradiye Camii, Musa Baba Camii, 
Nakkaş Ali, Namazgah Sofu Mehmed Camii, Oruç Bey Kabri, Piremir Camii, Satı Fakih Mescidi, 
Selâmi Dergâhı, Selçuk Hatun Camii, Seyyid Nasır, Şeker hoca Camii, Şehadet Camii Haziresi, 
Uçkuzular Camii, Umurbey Camii, Üftade Camii, Veled-i Vezir Camii, Veled-i Yaniç Haziresi, 
Veli Şemsettin Camii, Yeşil Türbe bahçesi, Yiğid Cedid Camii, Yıldırım Camii Çevresi Haziresi, 
Yoğurtlu Baba Dergâhı, Zenciri Ali Efendi, Zeyniler, İbni Bezzaz Camii Haziresi, Devlet Hatun, 
Boyacıkulu Fethullah Efendi Haziresi, Karamazak Aşık Yunus, Yiğit Köhne Camii Haziresi, 
Umurbey Beyler Mezarlığı. 
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Bahçesindeki mezar taşları ile adeta açık 
müzeyi andıran Muradiye Külliyesi, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
mezar taşları müzesi haline getirilecek. 
Proje kapsamında hem bölgedeki tarihi 
mezar taşları onarılıp temizlendikten 
sonra izlenime açılacak hem de haziresi 
ortadan kalkmış veya hangi hazireye ait 
olduğu bilinmeyen mezar taşları bir araya 
toplanacak. Proje kapsamında, Bursa ve 
çevresindeki mezarı kaybolmuş mezar 
taşları da Muradiye Açıkhava Müzesi’nde 
toplanacak. Böylece Muradiye, sadece 
kendi hazire alanındaki taşları değil, 
her bölgeden gelecek mezar taşlarına ev 
sahipliği yapacak.

Mezar Taşları Müzesi

Başkan Altepe, Projeler 

Koordinatörü Aziz Elbas ve 

Doç. Dr. Doğan Yavaş, Yeşil 

haziresinde bulunan Vakıf Katibi 

Katipzade Mustafa Efendi, Ahmet 

Aziz Paşa ve Çelebi Mehmet 

Medresesi müderrislerine ait 

mezar taşlarının restorasyon ve 

düzenleme çalışmalarını yerinde 

inceledi. 

Büyükşehir Belediyesi, Bursa ve 
civarındaki tüm şehitlikleri vatanı 
uğruna can veren tüm Mehmetçiklere 
yakışır bir hale getiriyor. Bu kapsamda, 
Halhalca, Mirzaoba, Ziraat Mektebi 
Bahçesi, Yenikaraman, Minareliçavuş, 
Fethiye ve Tahtalı Köyü şehitliklerine 
başlandı. Çağlayan ve Aksu Köylerindeki 

şehitlikler tamamlanırken, diğer 
bölgelerde uygulama ve projelendirme 
çalışmaları devam ediyor. Hedef ise, 
Bursa ve çevresinde kaybolmaya yüz 
tutmuş veya bakımsız kalmış tüm 
şehitliklerin düzenlenmesi ve ziyarete 
uygun hale getirilmesi… 

“Şehitlikler düzenleniyor”
Balkan Savaşları'nda, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, I. ve II. 

Dünya savaşlarında ve Kore Savaşı’nda canını veren şehitlerimizin 

yattığı tüm şehitlikler, düzenleniyor ve ziyarete uygun hale getiriliyor. 
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Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırma 
çalışmaları kapsamında tüm tarihi eserleri 
mercek altına alan Büyükşehir Belediyesi, 
harabe halindeki sivil mimarlık örneği 
yapıları da kente kazandırmak için 
yoğun çaba harcıyor. Tahtakale’deki 
150 yıllık sivil mimarlık örneği yapının 
restorasyonu için DAĞDER’e gerekli 
her türlü desteği sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, kent merkezindeki bu yapının 
DAĞDER Kültür Merkezi olarak kente 
kazandırılmasına katkı sunuyor. 

Kentin ortak değeri sivil mimarlık 
yapılardan biri olan tarihi konak, 
Tarihi Kentler Birliği Bursa Buluşması 
kapsamında hizmete açıldı. Eşsiz 
mimariye sahip Tahtakale’deki konağın 
açılışında konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bundan sonra 
sonra dağ yöresi kültürünün bu merkezde 
yaşatılacağını söyledi. Bölgeye hem 
altyapı-üstyapı yatırımları anlamında 
hem de kültürel anlamda desteklerinin 
süreceğini ifade eden Başkan Altepe, 

“Bursa, tarih başkenti. Bu kentin 
yöneticileri olarak, Osmanlı’ya başkentlik 
yapan Bursa’nın tarihi kimliğini ayağa 
kaldırıyoruz. Bu eserlere fonksiyon 
verilerek Bursa, yaşayan, canlı bir tarih 
şehri ve müzekent oluyor. Bugünden 
sonra ecdadımızın özkültürü olan Yörük 
ve Türkmen kültürünün kalbi burada 
atacak. Mekan, dağ yöresinin misafir 
odası olacak. Dağ-Der’e yakışan bir 
merkez oldu” diye konuştu.

Dağ yöresinin misafir odası
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Yazı: Erkan AYDIN 
Dağ-Der Genel Başkanı

Bizler sevgi ve hoşgörünün, bereketin 
sembolüyüz. Ecdadımızın mirasına 
sahip çıkarak kültürümüzü kimliğimizi 
yaşatmaya ve geleceğe taşımaya 
çalışıyoruz. Bizi biz yapan değerlerin bizi 
el üstünde tuttuğunun farkındayız. Bu 
değerlerimizle gurur duyuyoruz.
Biliyorsunuz Dağ-Der olarak, gerek 
yöremizin Bursa'da temsiliyetinde 
gerekse dağ yöremizin sorunlarının 
çözümünde önemli adımlar atıyoruz. 
Dağ-Der bugün Bursa'nın en güçlü 
sivil toplum kuruluşlarından biridir. 
Derneğimiz bir yandan dağ yöremizin 
gelişimine katkıda bulunurken bir yandan 
da Bursa'nın sosyal ve kültürel hayatına 
renk katmaktadır. Biliyoruz ki yükümüz 
ağır, sorumluluğumuz ağırdır. Dağ-
Der yönetimi olarak bu sorumluluğu 
yüklendiğimiz günden beri yöremize 
yakışır etkinliklerle sesimizi duyurduk 
duyurmaya da devam ediyoruz. Yöremizi 
zaman zaman hem Bursa'nın hem de 
Türkiye'nin gündemine taşıyoruz. Dernek 
merkezimizde olsun, Bursa'nın değişik 
merkezlerinde olsun, danışık geceleriyle, 
konferanslarla, kampanyalarla, 
kurduğumuz çadırlarla, ikramlarımızla, 
kültürümüzün kimliğimizin aynası olduk. 
Yaptığımız organizasyonlar herkesin ve 

her kesimin takdirini kazanmaktadır.
Uzun yıllar önce hemen hemen tüm 
üyelerimizin üzerinde hemfikir olduğu 
bir projeyi hayata geçirildi. Tahtakale’de 
satın aldığımız tarihi bir yapıyı dernek 
merkezi olarak Bursa’ya kazandırmak 
adına yoğun emekler harcandı. Fiziki 
uygulamalarına birkaç yıl önce başlanan 
restorasyon çalışmaları nihayet 
tamamlandı ve derneğimizin 25. Yılında 
Tahtakale’deki sivil mimari örneği 
yapıyı “Dağ-Der Kültür Merkezi” olarak 
Bursa’ya kazandırdık.
Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız 
sayın Recep ALTEPE olmak üzere 
restorasyon aşamasında her türlü desteği 
bizlerden esirgemeyen tüm kurum ve 
kuruluşlara, işadamlarımıza, yöremiz 
insanına ve burada adını sayamadığımız 
herkese bir kez daha teşekkürlerimizi 
sunuyorum. Tahtakale yeniden dağlıların 
buluşma noktası olacak, Dağ-Der’in sesi 
daha gür çıkacaktır. Tahtakale’nin dağ 
yöresi için anlamı büyüktür.
Büyük şehrin imkânlarından uzakta, 
sadece tarım ve hayvancılıkla geçimlerini 
sağlayan dağ yöresi insanı Bursa’ya 
geldiğinde ihtiyaçlarını karşılamak, 
alışveriş yapmak, sebze meyvesini satmak 
için tercih ettiği mekân daima Tahtakale 
olmuştur. Tahtakale bugün bile hala dağ 
yöresi insanının buluşma noktasıdır. 
Restore ettiğimiz bina, Tahtakale’nin 150 

yıllık geçmişine ayna tutan bir değere 
sahiptir. 
Dağ-Der Kültür Merkezi, sadece Dağ-
Der üyelerine ve yöre insanına değil 
Tahtakale’ye yolu düşen herkesin 
uğrayabileceği şekilde işlevsellik 
kazandırılan bir merkez konumundadır. 
Sadece buluşma mekanı değil, yöre 
kültürü ve folklorunun sergilendiği 
bir müze olarak da hizmet verecektir. 
Misafirlerimize sunacağımız yöresel 
tatların yanında hanımlarımızın allı-
pulu işlemeleri, oyalı yemenileri; 
erkeklerimizin kuşakları, fesleri, 
köstekleri, mutfaklarımızın kazanları, 
ibrikleri, yatıkları, dığanları, odalarımızın 
kilimleri, çulları, çuhaları; kara 
sabanlarımız, düvenlerimiz, dirgenlerimiz 
gibi sosyal ve kültürel hayatımızın 
vazgeçilmez parçaları sergilenecek.
Kente gelen özellikle yabancı misafirler, 
orada ağırlanacak. Orada yine 
kültürümüzün canlandırıldığı haftalık 
“danışığımız” yapılarak; oyunlarımız, 
folklorümüz, eğlencelerimiz, sohbetimiz, 
örfümüz anlatılacak. Yöremizin yemekleri 
yapılarak, ikram edilecek. Yapılışları 
öğretilerek yaygınlaştırılacak. Bu 
mekânda, dağ yöresinde yaşayan DAĞLI 
tabir edilen, Yörük ve Türkmen kültürü 
ruh ve anlam bulacak. 

“KÖKLÜ BİR GELENEĞİN 
TEMSİLCİLERİYİZ” 
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Bursa’nın ekonomik yaşamında önemli 
bir yere sahip olan ve ahşap arabacı 
hanları olarak da anılan Eskişehir 
Hanı, restore edilerek kente yeniden 
kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaklaşık 450 yıllık geçmişe sahip handaki 
mülk sahipleriyle yaptığı görüşme 
sonucunda, kat karşılığı restorasyon 
anlaşma yoluyla tarihi yapının üst katları 
belediyenin kullanımına bırakılacak. 
Restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi 
yapının 2012 yılı ortalarında Bursa’nın 
sosyal ve ekonomik yaşamına katılması 
hedefleniyor. Konumu itibariyle oldukça 
önemli bir noktada bulunan tarihi yapı; 

çevresinde yapılacak Tekel Meydanı 
düzenleme çalışması, Davutpaşa Hamamı 
restorasyonu ve Bat Pazarı düzenleme 
çalışmalarıyla çarşı ve hanlar bölgesine 
ayrı bir soluk getirecek.

TARİHİ: Batpazarı olarak anılan 
çarşının asıl ismi Bayat Pazarı olduğu, 
zamanla isminin değişerek bugünkü adı 
aldığı ifade edilmektedir. Eskişehir Hanı 
olarak anılan hanın ilk yapısı Batpazarı 
ve Demirciler Çarşılarının dayandığı 
alanda yer almakta idi. Eskişehir 
Hanı isminin çarşı bölgesine ulaşan 
Eskişehir istikametinden gelen ipek yolu 

ticaret kervanlarının yolunun üzerinde 
olmasında ötürüdür. 1517 yılında Davut 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. Hanın 
orijinalinden bugün sadece birkaç kemer 
ve hücresi kalmıştır. Hanın ortasında 
bir mescidin olduğu belirtilir. Eski 
mescidin yerinde bugün yer alan yeni 
mescit Şiblizade adındaki bir şahıs 
tarafından yaptırılmıştır. 1530 ve 1765 
yıllarında meydana gelen yangınlar 
sonucu büyük zararlar gören çarşı 1608 
yılında Kalenderoğlu isyanlarında yakılıp 
yıkılmış, zaman içerisinde günümüzdeki 
görünümüne bürünmüştür.

KÜLLERİNDEN DOĞAN ESKİŞEHİR HAN
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Özgün mimari özelliklerini bugüne kadar 
taşımayı başaran ancak günümüzde 
harabe halinde kaderini bekleyen 
Nilüfer’e bağlı Yaylacık Köyü’ndeki 
tarihi Camii, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından restore ediliyor. 
Osmanlı mimarisinden güzel örneklerin 
yer aldığı anıtsal yapının restorasyonu 
2012 yılı ilk aylarında tamamlanacak. 
Köy tüzel kişiliğinde olan ve sayıları 
oldukça azalan ahşap caminin 
restorasyonu tamamlandığında, köye ayrı 
bir güzellik katacak.

YAYLACIK 
KÖYÜ CAMİ 

Yıldırım Mahallesi Beyazıt Caddesi 
üzerinde yer alan ve yapılış tarihi net 
olarak bilinmeyen mescidin restorasyonu 
için mülk sahibi dernek ile anlaşan 
Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede röleve 
restorasyon projelerini hazırlayarak işe 
başladı. Harap vaziyetteki tarihi yapıyı 
hayırsever desteği ile restore ettiren 
Büyükşehir belediyesi, bu çalışmalara 
paralel olarak, yapının kuzeyinde yer alan 
ve içerisinde tarihi çınarın bulunduğu 
meydanın düzenlemesi için de düğmeye 
bastı.

Kamulaştırma işlemleri tamamlandığında 
bölge, Çukur Mescid’le birlikte yaklaşık 

4 bin metrekarelik bir meydana da 
kavuşacak. Yaklaşık 10 yıl öncesine 
kadar marangoz ve demir atölyesi olarak 
kullanılan, ancak çatışının çökmesiyle 
sadece yan duvarları ayakta kalan Çukur 
Mescid’in tekrar ayağa kaldırılması, 
bölge halkı tarafından sevinçle 
karşılanıyor. Hayırsever işadamlarının 
desteği ile restore edilen Kurtuluş 
Caddesi üzerindeki 80 metrekare alana 
sahip tarihi yapının önümüzdeki günlerde 
açılması bekleniyor.

TARİHİ: Çukur Mescit, 15. yüzyılın 
ikinci yarısında Ahmet Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Zaman zaman yapılan 

onarımlarla ve bir ara dokuma fabrikası 
olarak kullanılan mekân, bu nedenle 
orijinalliğinden uzaklaşmıştır. İbadet 
mekânı 7.60x7.57 m. ölçüsünde kareye 
yakın dikdörtgen planlı olup, moloz 
taştan duvarları 0.80 m. kalınlığındadır. 
Üzeri çatı ile örtülü olan ibadet mekânı 
altı pencere ile aydınlatılmıştır. Ancak 
binaya bitişik olan bir yapı nedeni 
ile bu pencerelerden biri kapanmıştır. 
Caminin içerisinden herhangi bir bezeme 
günümüze gelememiştir. Son cemaat 
yerindeki ahşap sütun ve sütun başlıkları 
ise orijinaldir.

ÇUKUR MESCİD “YENİDEN”
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Osmanlı döneminin ilk medresesi 
Lala Şahin Paşa’nın restorasyonunun 
tamamlanmasının ardından, Bursa’ya 
çocuk kütüphanesi olarak hizmet verecek. 
Restorasyonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
tarafından yapılan tarihi yapının iç 
tefrişatı Büyükşehir Belediyesi’nce 
yapılıyor. Bursa’nın geçmişinde iz 
bırakan yapılardan biri olan Lala 

Şahinpaşa Medresesi, önceki yıllarda 
çocuk kütüphanesi olarak kullanılıyordu. 
Ancak yapıdaki bakımsızlık nedeniyle 
uzunca bir süre boş bekledi. Daha sonra 
Vakıflar tarafından restore edilen tarihi 
yapı, Büyükşehir Belediyesi’nin tefrişat 
ve diğer eksiklerini gidermesiyle çocuk 
kütüphanesi olarak hizmet vermeye 
devam edecek. Rumeli Beylerbeyi Lala 

Şahin Paşa tarafından 1339 yılında inşa 
edilen ve yapımında Bizans ve Osmanlı 
yapı malzemeleri kullanılan tarihi yapı, 
Osmanlı’nın ilk eğitim kurumlarından 
biri. Çevre düzenleme, teknik temizlik 
ve tefrişatın tamamlanmasıyla birlikte 
açılacak olan kütüphane, asıl işlevinin 
yanı sıra, çocuklar için kültür alanı 
olacak.

LALA ŞAHİN PAŞA 
ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

Gir Çık Hamamı diye de bilinen Cık Cık 
Hamamı, I. Murat Külliyesi bünyesindeki 
tuvaletler ile bitişik vaziyettedir. Oldukça 
küçük ölçekli olan ve Bekarlar Hamamı 
diye de anılan tarihi yapı, uzun bir 
zamandır harap vaziyette bekliyordu. 

Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar 
mülkiyetindeki hamamın restorasyonu 
için ilgili kurumla gerekli anlaşmaları 
yaptı ve tarihi yapının restorasyon 
projesini hazırladı. 2011 yılı ortalarında 
başlayan restorasyon çalışmalarının 
2012 yılı ilk aylarında tamamlanması 

hedefleniyor. Gir Çık Hamamı olarak da 
bilinen tarihi yapı yeni yüzüyle hizmete 
girdiğinde, önemli bir ziyaretgah noktası 
olan bölge hem ayrı bir hava kazanacak 
hem de önemli bir eksik giderilmiş 
olacak.

Cık Cık Hamamı
AÇIĞA ÇIKIYOR
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15. yüzyılda II. Murat’ın vezirlerinden 
Feyzullah Paşa tarafından yaptırılan 
mescidin ayağa kaldırılması için 
harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 
yapının röleve ve restorasyon projelerini 
hazırladı. 1900’lü yılların başına 
kadar sağlam olarak geldiği bilinen 

tarihi yapı, özel mülkiyete geçmiş 
olmasının da etkisiyle kaderiyle baş 
başa kalmıştı. Günümüze sadece duvar 
ve kolonları ulaşabilen tarihi yapıda 
restorasyon başladı. Yapının 2012 yılında 
yeni yüzüyle Bursalılarla buluşması 
hedefleniyor. 

15.YY’DAN GELECEĞE
FEYZULLAH PAŞA MESCİDİ

Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1400’lü 
yılların başında yaptırılan ve zaman 
zaman amacı dışında kullanılan Yeşil 
İmareti yeniden aşevi olarak hizmete 
açıldı. Çelebi Sultan Mehmet’in Cuma 
namazları sonları aş dağıttığı tarihi 
imarette 6 asır sonra Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe tarafından 
vatandaşlara çorba dağıtıldı. Yeşil 
Külliyesi’nin bir bölümünü oluşturan 
ve yakın tarihe kadar sadece yemekhane 

kısmına ait duvar kalıntılarının ayakta 
kalabildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü 
mülkiyetindeki İmaret, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından aslına uygun restore 
edilip işlevlendirildi. Restorasyonu 
tamamlayan Yeşil İmareti, geçtiğimiz 
Ramazan ayından itibaren imaret olarak 
hizmet vermeye başladı. Aşevinden her 
gün yüzlerce eve sıcak yemek ve kuru 
gıda dağıtılıyor.

600 YIL SONRA ÖZÜNE 
DÖNEN İMARET

Uludağ’ın beşibirliği olarak adlandırılan 
tarihi Kızık köylerinden Fidye Kızık Köy 
merkezinde yer alan ve Kızık Köyleri 
Derneği mülkiyetinde olan konak, 
Kızık köylerine hizmet etmek üzere 
ayağa kaldırılıyor. Küçük bir hissesi 
Büyükşehir Belediyesi tarafından satın 
alınan konağın restorasyon projelerini 
hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 2011 
yılı ortalarında restorasyonu başlattı. 
Kızık köyleri dernek merkezi ve çok 
fonksiyonlu kültür merkezi olarak 
işlev görecek olan konak bu kültürün 
yaşamasına önemli bir katkı koyacak. 
Restorasyon çalışmalarının 2012 yılı 
ortalarında tamamlanması planlanıyor.

KIZIKLARA DERNEK 
VE KÜLTÜR MERKEZİ
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Bursa’yı bir tarih başkenti kimliğiyle 
Türkiye vitrinine çıkarmakta kararlı 
çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmalarını merkeze bağlı tüm 
ilçelerde de hızla sürdürüyor. Yıldırım 
ilçesi sınırlarındaki İncirli Caddesi’nde 
bulunan ve Osmanlı döneminde yapılan 
Bursa’nın en büyük hamamlarından biri 
olan Dökümhane Hamamı’nın mülkiyetini 
alarak restorasyon çalışmalarını başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, aynı cadde 
üzerinde bulunan İncirli Hamamı, kente 
kazandırmak için de çalışmalara start 
verdi. Kamulaştırma çalışmalarının 
ardından İncirli Hamamı’nın mülkiyetini 
de alan Büyükşehir Belediyesi, 

restorasyon çalışmalarına başladı.

Başkan Altepe, “Osmanlı’nın ilk 
eserlerini verdiği, kentimizin tüm 
ana caddeleri hanlar ve hamamlarla 
donatılmış. İncirli Caddesi üzerinde 
bulunan anıtsal yapılardan biri 
Dökümhane Hamamı’nda çalışmalara 
başlamıştık. Şimdi de İncirli Hamamı’na 
el attık. Kamulaştırma çalışmaları bitti 
ve tapusu Büyükşehir Belediyesi’ne 
geçti. Restorasyonla birlikte yapılacak 
çevre düzenlemeleriyle İncirli Caddesi 
de kimlikli bir hale gelecek. Burası da 
sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerin 
gerçekleştirileceği bir aktivite merkezi 
olacak” diye konuştu. Yeni yılın ilk 

günlerinde başlayan restorasyon 
çalışmalarının 2012 yılı sonuna 
tamamlanması hedefleniyor.

TARİHİ
İncirli Caddesi üzerindeki bu hamam, 
Fenari Ahmet Paşa’nın kardeşi Alaaddin 
Bey tarafından XV. Yüzyılın sonlarında 
yaptırılmıştır. Taş ve tuğladan yapılan 
bu hamam, tek hamamlar grubundandır. 
Değişik zamanlarda yapılan onarımlar 
nedeniyle özelliğini yitirmiştir. 1900’lü 
yılların ortalarına kadar kullanıldığı 
bilinen tarihi yapı, son 30 yıldır harabe 
bir durumda kaderini değiştirecek bir el 
beklemekteydi.

İNCİRLİ’DE 
TARİHİ ADIMLAR
İncirli Caddesi’ndeki Dökümhane Hamamı’nın ardından aynı cadde 

üzerinde bulunan İncirli Hamamı’nı da kamulaştıran Büyükşehir 

Belediyesi restorasyon çalışmalarına başladı.
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Tahir Ağa Hamamı ile Tekke-i Cedit 
Camii’nin arasında yer alan eski hal alanı, 
diğer ismi ile Zeytin Hali, Mudanyalıların 
dünden bugüne önemli bir buluşması 
noktası olarak yeniden düzenlendi. Bu 
misyonunu daha güzel ve özgün şekilde 
sürdürmesi amacıyla başlatılan çalışmalar 
tamamlandı ve hizmete açıldı. Eski adıyla 
Zeytin Hali, yeni adıyla Zeytin Hali 
Çarşısı, Mudanya’ya önemli bir sosyal 
mekân olarak hizmet veriyor. Tarihi 
mekanın açılış töreninde konuşan Başkan 
Recep Altepe, “Eski Zeytin Hâli’nin 
orijinaliyle alakası yoktu. Mudanya’nın 
zeytin hâli, bugün orijinaline uygun 
olarak yenilendi” dedi. Eski Zeytin Hâli 

olarak bilinen Tahirağa Hamamı çevresi 
kentsel tasarım restorasyonu ile Tekke-i 
Atik Mahallesi’nde bulunan Tahirağa 
Hamamı çevresini kapsayan restorasyon 
projesi ile bölgenin alışveriş ihtiyacını 
karşılayacak bir hale getirildiğini anlatan 
Başkan Altepe, “Burası Mudanyalıların 
buluşma noktası, Mudanya’nın nabzının 
attığı bir yer haline geldi. Mudanya’ya 
kazandırılmış olan 820 metrekare 
oturumlu bu güzel meydanda dükkânların 
zemin kaplamaları sökülerek kaldırıldı. 
İnşaat genelinde yaklaşık 660 metrekare 
alanda 27 adet dükkan yeniden yapıldı. 
Bin 350 metrekarelik çevre düzenlemesi 
ve meydan, çalışmalar kapsamında 

yeniden düzenlendi. Tüm elektrik ve 
mekanik imalatların gerçekleştirildiği 
proje kapsamında gerek binalarda 
kullanılan malzeme ve gerekse plan ve 
konumlanış itibariyle bölgeye farklı bir 
mimari kimlik ve görünüm kazandırıldı” 
diye konuştu. Diğer yandan, Büyükşehir 
Belediyesi, Zeytin Hali’nin yakınında 
bulunan anıtsal eserlerin restorasyonuna 
da başlıyor. Başta Tahir Ağa Hamamı ve 
Hasanpaşa Hamamı olmak üzere pek çok 
anıtsal yapının restorasyonu için proje 
çalışması başladı. Restore edilecek anıtsal 
eserlerden biri de, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde önemli bir yeri olan Mudanya 
Mütareke binası.

MUDANYA HALİNDEN MEMNUN

Bursa’nın en 

önemli sayfiye 

yerlerinden biri 

olan Mudanya, 

son dönemdeki 

yatırımlarla 

önemini günden 

güne artırıyor. 



bursa’da zaman92

SINIR ÖTESİ

Yazı: Bayram Vardar
BBB Genel Sekreter Yardımcısı

Sultan Orhan Gazi’nin 1326 yılında 
Bursa’yı fethinden ve payitaht ilanından 
ancak 66 yıl sonra, oğlu Sultan 1.Murat 
Hüdavendigar, Kosova zaferi ile 
Osmanoğulları’nın kurduğu devletin 
rotasını çoktan belirlemiş olmanın sonucu 
olarak bir Balkan devleti temeli atılmış 
oldu. 1389 yılındaki Kosova Zaferi’nden 
ancak 3 sene sonra, İstanbul’un da 
fethinden 61 yıl kadar öncesine dayanan 
1392 yılında, zamanının da en önemli 
kentlerinden birisi olan Üsküp Şehri 
de Osmanlı topraklarına katılmış oldu. 
Özellikle, 1453 yılında Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın İstanbul’u fethetmesi 
sonucu, Osman Gazi’nin kurduğu devlet, 
Doğu Roma İmparatorluğu’nun mirasını 

devralmakla birlikte; Osmanoğulları, 
beylik ve devletten sonra imparator 
olma gücüne ulaşmış, daha sonraki 
yıllarda, Viyana kapılarına kadar dayanan 
bir ufukla Batı Avrupa’yı kendine 
hedef edinen bir vizyonla özellikle 
Balkanlardaki yerini sağlamlaştırmıştır. 
Osman Gazi’nin 1299 yılında kurduğu 
beylikten, bir yüzyıldan bile kısa bir 
sürede Bursa’dan Kosova Ovası’na 
sıçrayan fütuhat ruhu öyle bir misyon 
ile sağlam temellere dayandırılmış 
ki; Balkanlar’daki bu varlık 1914’lü 
yıllara kadar, yaklaşık 522 yıl hükümran 
olmuştur. Hiç şüphesiz ki; Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 600 küsur yıl süren 
ömründeki birçok fütuhatın temeli 
Bursa’dan atılmış, asırlara hükmeden 
misyonu Bursa’da karılmıştır. Edirne 
Payitaht olsa bile, Osmanlı Hanedanı 

Bursa’dan vazgeçememiş, Bursa hep 
gözünde tütmüş, birçok tarihçiye göre 
de Bursa, İstanbul’a “el veren Şehir” 
unvanına layık görülmüştür. Bursa şehri 
ile ilgili bu duygu ve düşünceler bütün 
Rumeli insanında da mevcuttur.

Osmanlı, İstanbul - Bursa ile Saraybosna 
ve Üsküp merkezli üçlü saç ayakları 
üzerinde temellerini oluşturan, bu 
üçgende omurgasını belirleyen bir 
stratejik ve jeopolitik mantık üzerinde 
yıllarca hayat bulmuştur. Üsküp, Bosna 
ve İstanbul - Bursa üçgenindeki omurgada 
Üsküp ve Bosna ayakları kontrolden 
çıkınca, bir seneden kısa bir süre sonra, 
Batılı güçler Çanakkale Boğazı’na kadar 
gelebildiler. Demek ki; Osmanlı’yı iç 
kalesinde huzurlu kılan şey, Balkan 
coğrafyasındaki varlığıyla direkt etkilidir.

BALKANLAR’DAKİ BURSA İZLERİ

Eski ÜSKÜP
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Edebiyatımızın ünlü 

şahsiyetlerinden, Üsküp doğumlu 

Yahya Kemal BEYATLI, Bursa ile 

Üsküp’ün bağlarını ne de güzel 

özetlemiş; “…Üsküp ki; Şar 

Dağı’nda devamıydı Bursa’nın…”

Paşa Yiğit Bey tarafından 6 Ocak 
1392 yılında fethiyle birlikte Üsküp 
şehri hiç görmediği kadar imar 
faaliyetleri ile mamur edilmiş ve Türk 
İslam şehirciliğinin temel kurumsal 
yapılarıyla tanışmıştır. Üsküp şehrinin 
ne kadar büyük bir merkez olduğunu 
anlayabilmemiz için, Hicri 1314 (Miladi 
1896) yılı salnamesine bakmamız 
yeterli olacaktır. 1896 yılında Üsküp’te; 
ikisi askeri olmak üzere 3 hastane, 9 
karakol, 32 cami, 17 mescidi şerif, 8 
medrese, 19 tekke, 7 türbe, 4 kilise, 1 
havra, 2 metropolithane, 17 müslüman 
ve 17 gayrimüslim okulu, 1 matbaa ve 
4 hamam, 26 su değirmeni, 8 otel, 1 
saat kulesi, 75 lokanta ve meyhane, 44 
han, 33 kahve ve kıraathane, 69 fırın, 2 
kaytan ve 2 un fabrikası, 4.474 hususi 
yapı, 32 çeşme, 141 dükkân ve mağaza 
bulunuyordu. (Dipnot:1)

Yine aynı yıl Üsküp’ün nüfusuna 
baktığımızda; nüfusun 36.101’i 
Müslüman, 21.682 Bulgar (Makedon), 
6.320’si Rum (Sırp), 727’si Yahudi, 24’ü 
Latin ve 149’u Teba-i Ecnebiye (yabancı 
uyruklu) olmak üzere kadın ve erkek 
toplam 65.003 kişilik nüfusuyla bugünkü 
Kosova Cumhuriyeti Devleti’nin birkaç 
katı büyüklüğündeki Osmanlı Kosova 
vilayetinin merkez sancağı konumundadır 
Üsküp şehri. (Dipnot:2) Bursa’nın 1960’lı 
yıllara kadar nüfusunun ancak bu kadar 
olduğunu düşünürsek, Üsküp’ün bu 
büyüklüğü ile Balkanlarda önemli bir 
merkez olduğunu daha iyi görebiliriz.

1683 yılındaki Viyana bozgunundan 
sonra, 1699 yılına kadar süren Osmanlı 
Avusturya savaşları neticesinde serhat 
boylarındaki çekilmeler neticesinde 
Balkanlar’dan Anadolu’ya ilk geri 
göçler başlamış, özellikle 1689 yılında, 
Avusturyalı General Piccolomini Üsküp’ü 
yakıp yıkarak yerle bir etmiş, şehrin 

büyük bir kısmını muhacir durumuna 
düşürmüştür. Bu dönemde yakılan ve 
yıkılan Osmanlı camilerinin kubbeleri, 
maddi imkânsızlıklar nedeniyle sonraki 
yıllarda ancak piramit veya beşik çatı 
şeklinde inşa edilebilmişlerdir. Üsküp 
Yahya Paşa Camisi buna açık bir örnektir.

İstanbul’a ulaşan muhacirlerden bir 
kısmı Haliç kıyısında, Unkapanı Köprüsü 
civarında yer alan Üsküp Mahallesi’ne 
yerleştiler. İstanbul’da Unkapanı 
ile Cibali arasında sahil boyundaki 
mahalle Üsküplü Şahin Mahallesi olarak 
adlandırılmaktadır.(Dipnot:3) Bursa’da 
da bugün Selamet Mahallesi olarak 
bilinen mahallenin ilk kurulduğundaki adı 
Üsküp Mahallesi olarak kullanılmıştır. 
İstanbul’dan sonra Bursa, Rumeli’den 
göçlerin önemli bir limanı olagelmiştir 
öteden beri. Osmanlı Devletinin yıkılması 
ile birlikte kurulan yeni Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin nüfusu henüz 10 
milyonun bile altında iken; yeni devletin 

Eski Bursa
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Balkanlar’a ilişik demografik beklenti 
ve niyetlerini Hükümet Başkanı olarak 
Mustafa Kemal şöyle dile getirmekteydi: 
“Memleketin nüfusu şayan-ı teessüf 
bir derecededir. Zannederim ki bütün 
Anadolu halkı sekiz milyonu geçmez… 
Şimdi biz bunu telafi etmek istiyoruz… 
Hududu milliye haricinde kalan aynı ırk 
ve harstan olan anasırı da getirmek ve 
onları da müreffeh bir halde yaşatarak 
nüfusumuzu tezyid etmek lazımdır… 
Bence Makedonya’dan ve Garbi 
Trakya’dan kâmilen Türkleri buraya 
nakletmek lazımdır.” (Dipnot:4)

Bu karar üzerine, 1923 ile 1933 yılları 
arasında Yugoslavya’dan 26.120 ailede 
108.197 kişi serbest göçmen, 1934 ile 
1949 yılları arasında da 5.894 kişi iskanlı, 
3.139 kişi de serbest göçmen olarak 
gelmiştir.(Dipnot:5) 

Yine daha sonraki yıllarda, özellikle 1952 
ile 1967 yılları arasında Yugoslavya’dan 
46.338 aile ve toplamda 175.392 kişi göç 
etmiştir.(Dipnot:6)
Yakın tarihimizde ise, gerek Bosna’daki 
Sırp zulmü, gerekse sonraki Kosova 
savaşı nedeniyle ve diğer sosyo-ekonomik 
ve kültürel sebepler sonucunda hala 
Balkanlardan Bursa’ya göçler devam 
etmektedir. Balkanlardan göç edecekler 
için Bursa cazibesini hala muhafaza 
etmektedir. Özellikle 93 Harbi olarak 
bilinen savaşın sonucu olarak oluşan 
Kafkas göçlerinden hemen sonra 
başlayan Balkan göçleri, 1989 yılındaki 
Bulgaristan rejiminin baskıları nedeniyle 
zorunlu göç sonucu sadece Bursa’ya 300 
bine yakın soydaş yerleştirilmiştir. Bursa 
ilimizin son yüzyılda aldığı göçler, şehrin 
demografik yapısının değişiminde ciddi 
etkileri olmuştur.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, 
şehrimizi oluşturan nüfusun demografik 
yapısını göz önünde bulundurarak, 
özellikle son yıllarda; Saray Bosna 
Devleti’nin Sarayevo Büyükşehir 
Belediyesi ile Starigrad (Eskişehir) ilçesi 
belediyesi, Makedonya’nın Üsküp Çayır 
Belediyesi ile Manastır Şehri Belediyesi, 
Kosova’nın Priştine, Mamuşa ve Obiliç 
Belediyeleri, Arnavutluk’un Tiran 
Belediyesi ve Bulgaristan’ın Kırcaali 
Belediyesi gibi birçok Balkan şehir ve 
kasabalarının belediyeleri ile Kardeş 
Belediye ilişkileri kurulmuştur. Kaldı 
ki; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 
74. maddesi kardeş kent ilişkisi 
kurulabileceğini, yine aynı kanunun 
17. Maddesinin “p” bendi gereğince; 
“…ekonomik ve sosyal ilişkileri 
geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve 
spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler 

Paşa Yiğitbey mezarını saran evin 

yıkılmasından sonraki bir görüntü
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gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, 
bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, 
kiralama veya tahsis etmeye…”  yönelik 
belediye meclis kararı almak kaydıyla 
tüm bu iş ve işlemleri gerçekleştirmesine 
olanak sağlamıştır. Yerel yönetime 
tanınan bu salahiyetle beraber, başta 
Bursa Büyükşehir Belediyemiz olmak 
üzere, diğer ilçe belediyelerimiz 
ve ülkemizdeki birçok belediyemiz 
özellikle Balkanlar’daki evlad-ı fatihan 
topraklarında, yıkılmaya yüz tutmuş 
ecdad yadigarı eserlerin yaşatılmasına 
ve sosyal - kültürel değerlerin geleceğe 
taşınması için birçok projeye imza 
atmaktadırlar. Bu çerçevede, Bursa 
şehrinin evlatları, doğdukları toprakların 
kültürünü, Sultan Murat Hüdavendigar 
Han’ın misyonunda olduğu gibi geleceğe 
taşımak için, yerel dinamiklerle birlikte 
ve kardeş kent ilişkisi kurulan belediye 

ile sosyal ve kültürel proje ortaklıkları 
kurarak ilişkileri yeniden canlandırmaya 
çalışmaktadırlar.

Bu amaçla ilgili olarak, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak; 
ilk önce kültür gezileri düzenleyerek 
Balkanlar’a ve Balkan insanına yönelik 
olarak bilinirlilik oluşturmaya çalıştık. 
Göçmen olmasına rağmen o topraklara bir 
daha gidememiş hemşerilerimizle beraber 
ve Bursa bürokrasisinden kişilerin 
bulunduğu yaklaşık dört otobüsten oluşan 
kafilelerle Makedonya ve Kosova’ya 
kültür turları düzenledik. Balkanlardaki 
dokunun herhangi bir Anadolu şehrinden 
pek de farklı olmadığını gösterdik.
Her yıl sünnet şölenleri ve aşure 
programları düzenlenerek ortak kültürel 
unsurlar yaşatılmaya çalışılmaktadır. 
İlki Üsküp Kalesi’nde Mehter Eşliğinde 

gerçekleştirilen Sünnet Şölenlerine bütün 
Üsküplüler davet edilerek Kültür Şöleni 
yaşatılmaktadır.

Kosova Meydan Savaşı’nda, savaş 
galibiyetinin sonrasında, savaş alanında 
inceleme yaparken bir Sırp askeri 
tarafından şehit edilerek iç organları 
hemen şehit edildiği yerde defnedilen 
ve üzerine bir türbe inşa edilen 
Sultan 1. Murat Hüdavendigar Han’ı 
anma programlarını ilk biz başlattık. 
Kosova’nın başkenti Priştine’ye yaklaşık 
on kilometre mesafedeki, şimdiki 
Obiliç Kasabası sınırları içinde kalan 
alanda bulunan türbesinin başında her 
yıl anılan Sultan Murat Hüdavendigar 
Han’ın kişiliği, misyonu ve davası 
böylelikle tüm Balkan insanına 
anlatılarak kültürel birliktelik sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Bu programa gerek 

Üsküp Hatuncuklar Cami’sinde restorasyon 

çalışması öncesinde bir inceleme

Üsküp Kebir Mehmet 

Çelebi Camii 

Restorasyon çalışması
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Bosna’dan gerek Bulgaristan’dan ve 
gerekse Makedonya’dan da katılımcılar 
davet edilmektedir. Ayrıca Sultan Murat 
Hüdavendigar Han’ı anlatan Türkçe, 
Arnavutça ve İngilizce dillerinde bir 
kitap hazırlatılarak bölge insanına 
dağıtılmaktadır. Heyetin Bursa’ya 
dönüşünde de aynı anma programı Şehit 
Sultan’ın Bursa’daki türbesi başında da 
yapılmaktadır. Üsküp’ün mahallelerinden 
Butel semtindeki Butel Camisi’nin 
yapımına destek olunmaktadır.

Mezarlıklar bir kentte yaşamış olan 
kültürlerin tapularıdır. Geçmiş kültürlere 
ait en önemli izler mezarlıklarda saklanır. 
1960’lı yılların yeni şekillendirilmeye 
çalışılan Yugoslavya’sında yıkıma 
tabi tutulan en önemli unsurdan birisi 
de Üsküp Müslüman Mezarlığı’nın 
bozularak parka dönüştürülmesi 
işlemidir. Üsküp’teki en büyük ve en 
eski Türk ve Müslüman Mezarlığı olan 
Gazi Baba Mezarlığı, 1960’lı yıllarda 
tamamen dağıtılarak büyük bir parka 
dönüştürülmüştür. Bu mezarlıktan 

kalan yegâne şey ise Üsküp’ün manevi 
şahsiyetlerinden Gazi Baba’nın kalıntı 
durumundaki türbesi, gerekli izinler 
sonrasındaki arkeolojik çalışmalarla elde 
edilen veriler ve tarihi kayıtlarına uygun 
olarak tamamen yıkılmış olduğunda 
rekonstrüksiyonu gerçekleştirilerek kentin 
tarihindeki önemli bir bellek gün yüzüne 
çıkarılmış olunacaktır.

Üsküp Karadağ Mahallesi’nde, 
Makedonya Devleti’nin de kültür varlığı 
envanterinde koruma altında olmasına 
rağmen, yıkılmaya yüz tutmuş Kebir 
Mehmet Çelebi Camisi’nin restorasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Özellikle 1963 
yılında gerçekleşen büyük deprem 
sonrasında yapılan gecekondularla Üsküp 
Fatihi Paşa Yiğit Bey’in mezarının etrafı 
sarılmış, adeta unutulmaya yüz tutmuş 
iken, gerekli çalışmalar neticesinde 
yeniden keşfedilerek gecekondulardan 
arındırılmaya çalışılmaktadır. Bir 
evin arka bahçesinde dışarıdan hiç 
görünmeyen Paşa Yiğit Bey Mezarı, ilk 
önce bulunduğu ev satın alınarak etrafı 

açılmış, daha iki evin de alınmasından 
sonra gerekli arkeolojik çalışmalarla 
bölge incelenecektir. Kaldı ki, mezarın 
bulunduğu bölge, Balkan ve Üsküp tarihi 
açısında çok önemli bir yer tutan Meddah 
Baba Medresesi, Meddah Baba Türbesi, 
Meddah Baba Camisi ve Haziresi ile bir 
külliyenin arkeolojik verileri bulunarak 
ve bir tarih canlanacaktır.

Tamamen yıkıntı halinde olan ve 
Makedonya Devleti’nin koruması gerekli 
kültür varlığı envanterinde bulunan, 
Gazi Baba Mahallesi girişindeki yine 
bir Osmanlı eseri olan Hatuncuklar 
Camisi’nin rekonstrüksiyonu 
gerçekleştirilerek Cumhurbaşkanı 
Sayın Abdullah Gül’ün katılımıyla 
hizmete açılmıştır. Yine kültür varlığı 
niteliğindeki Osmanlı eseri olan ve 
haziresinde ünlü şairimiz Yahya Kemal 
Beyatlı’nın annesinin metfun bulunduğu 
İsabey Camisi’nin bahçe duvarları yapımı 
ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.
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Üsküp’ün manevi odaklarından birisi de, 
Üsküp’te Türkçe Eğitim veren Tefeyyüz 
İlköğretim Okulu’nun hemen yanında 
bulunan Rufai Tekkesi’nin restorasyonu 
önümüzdeki günlerde başlamak üzeredir. 
Bunun için rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon çalışmaları tamamlanmış 
olup, ilgili kurumlardan izin alınma 
aşamasına geçilmiştir. Üsküp Tarihi Türk 
Çarşısı ve Bit Pazarı’nın hemen yanında 
bulunan bir Osmanlı eseri olan Alaca 
Camisi’nin bahçe duvarları yapımı ve 
çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. 
Makedonya Türkleri’nin Türkçe’nin resmi 
dil olarak kabulünü kutladıkları Resmi 
Dil Bayramı’na katılım sağlanarak destek 
olunmaktadır. Yine koruma altında olan 
ve bugünlerde tamamen yıkıntı halinde 
bekleyen Üsküp Çarşısı’nın içindeki 
Arasta Camisi’nin rekonstrüksiyonuna 
destek olunmaktadır.

Osmanlı döneminde Üsküp Vilayet 
Konağı olarak kullanılan tarihi 
yapının, özel mülkiyetten bir vakfın 
mülkiyetine geçmesi sonrasında, bir 

araştırma merkezi şeklinde faaliyet 
gösterebilmesi ve geleceğe daha 
uzun yıllar hizmet verebilmesi için 
restitüsyon ve restorasyon projeleri 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
gerçekleştirilecektir. 

Yukarıda ifade edilen çalışmalar, kardeş 
belediye ilişkisi kurulan belediye ile 
birlikte, o şehrin sivil toplum örgütleri 
ve Bursa şehrimizdeki o toprakların 
insanı kişi ve sivil toplum örgütleri 
ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Üsküp 
Çayır Belediyesi, Üsküp’teki sivil 
toplum örgütlerinden El Hilal, Ensar ve 
köprü dernekleri, Matusiteb gibi sivil 
toplum örgütleri, Bursa’dan Birlik Vakfı, 
Üsküp Kosova Türkleri Yardımlaşma 
Derneği, Namık Kemal Gençlik ve Spor 
Derneği, Rumeli Derneği ve Rumelisiad 
gibi sivil toplum örgütleri ve adını 
sayamayacağımız kadar çok olan kişi 
ve kuruluş bu işbirliğinin tarafları 
arasındadır. Yapılan bu çalışmalarda, 
ayrışma unsurları üzerinde değil, 
kardeşlik ve birlik içerisinde ortak 

kültür ve sosyal değerler üzerinde 
durularak geleceğe daha emin bakmak 
hedeflenmektedir. 

DİPNOT 
1: 1896 Kosova Vilayeti Salnamesi, 
Yay. Haz: H. Yıldırım Ağanoğlu, Rumeli 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
Yay. İstanbul 2000
2: H. Yıldırım Ağanoğlu, Üsküp Kitabı, 
Fide Yay. Sayfa 112
3: Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri 
sonlarında İstanbul mahalleleri, şehrin 
iskanı ve nüfusu, Ankara 1958, s.51.
4:Mustafa Kemal, Eskişehir ve İzmir 
konuşmaları (1923), İstanbul 1999, s.112  ve 114.
5:Cevat Geray, Türkiye’den ve 
Türkiye’ye göçler ve Göçmenlerin İskanı, 
Ankara 1962., Ek tablo2.
6:Şerafeddin Yücelden, “Yugoslavya 
Türkleri”, Türk Dünyası El Kitabı, 
Ankara 1976, s. 1094.
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yayınlar

Yazı: Işık DEMİR
Bursa Araştırmaları Merkezi 
Koordinatörü

Merkez’in en büyük fonksiyonu Bursa’nın 
kaybolan kültürüne ait değerleri 
araştırmak, bir bir ortaya çıkarmak 
ve yayınlarla kente kazandırmaktır. 
Setbaşı’nda Şehir Kütüphanesi’nde 
kendine tahsis edilen yerde gün geçtikçe 
uzmanlaşan kadrosuyla beraber sürekli 
yeni çalışmaların peşinde koşmaktadır. 
Bu faaliyetleri Uludağ Üniversitesi başta 
olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve 
gönüllüleri ile birlikte yürütmektedir. 
Şehre kazandırmayı düşündüğü daha 
nice eserler vardır. Hazırlanan bu 
eserlerin incelendiği, değerlendirilip 
karara bağlandığı Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde oluşturulmuş konusunda 
uzman kişilerden oluşan bir Yayınlar 
Kurulu mevcuttur. Haftanın belirli 
günlerde toplanılarak merkezin 
çalışmalarının niteliği ve niceliği 
konusunda ortak kararlar alınmaktadır. 

Balibey Han’daki küçük bir odada 
ilk çalışmalarına “Çarşının Öyküsü” 
adlı kitap ile başlayan Merkez’in ilk 
günkü heyecanı hâlâ devam etmektedir. 
Bursa kamuoyunda da bu konuda 
sürekli takdirler almaktadır. Arşivlerde, 
kütüphanelerde, mahallelerde, köylerde 
kısaca Bursa’nın araştırılmamış her 
yerinde kayda alınabilecek değerleri 
bir define avcısı gibi bulup çıkarmaya 
çalışmaktadır. Bazen bunları bir kuyumcu 
hassasiyetiyle işlemektedir. Toplanan 
bu bilgiler kimi zaman ansiklopedi 
kalınlığında yayınlara dönüşebilmektedir. 

Bursa halkıyla bütünleşerek ortaya 
çıkacak nice kültürel zenginliklerimizi 
kitap haline getirmek merkezin 
amaçlarından biridir. Bunun için de bu 
işe gönül vermiş kadrosu, hafızasının 
bir köşesinde Bursa’nın bir değerini 
unutmamış bir Bursalı ile saatlerce 
Bursa’yı konuşmaktadır. Sözlü tarih 
dediğimiz bu çalışma ile cebinde eski bir 
mahalle fotoğrafı kalmış bir yaşlımızın 

Bursa Araştırmaları 
Merkezi ve Yayınları
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi 2010 

senesinde, Bursa’nın süregelen, kaybolmaya yüz tutmuş ya da yitip 

gitmiş somut ve somut olmayan kültürel değerleri üzerine araştırmalar 

yapıp yayın haline getirerek, bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak 

amacıyla kurulmuştur. Kurum, son iki yıl içerisinde kırkın üzerinde 

yayını Bursa belleğine kazandırmıştır. 
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anlattığı bir Heykel önü anısı kent 
belleğinde yerini almaktadır.

İlk eserimiz olan Çarşının Öyküsü, 
2010 yılının Haziran ayında çarşı 
esnafının ve kitaba katkı koyan değerli 
hocalarımızın katılımı ile Fidan Han’da 
gerçekleşen tanıtım toplantısı ile 
Bursa’ya kazandırılmıştır. Bu eserin 
gördüğü ilgi, yepyeni çalışmaların önünü 
açmıştır. Türkiye’nin birçok yerinden 
de bu eserlere ilgi gösterilmiş, özellikle 
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL 
tarafından üye belediyelerine örnek 
olarak dağıtılmıştır. İlk olması hasebiyle 
Çarşının Öyküsü’nden biraz bahsettik. 
Bursa Araştırmaları Merkezi’nin 
kendisinin hazırladığı ve bir proje halinde 
yürüttüğü eserlerin bir kısmından da 
sırayla bahsedelim;

Çarşının Öyküsü; Haziran 2010’da 
hazırlanan kitap çok geniş bir esnaf 
profiliyle yapılan sözlü tarih çalışmasıyla 
başlayarak, edebiyatçı gözüyle çarşı, 
sosyal ve kültürel gelişim, ekonomik 
gelişim, fiziksel gelişim ve dünden 
bugüne esnaf profili, değişimleri ve 
haritalardan oluşmaktadır. Neslihan 
Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Hasan 
Basri Öcalan ve Aziz Elbas’ın 
editörlüğünde çalışılan bu kitap 
Uludağ’ın Üniversitesi’nin değerli 
hocalarının araştırma yazılarıyla 
bütünleşmiştir. Bu kitabımız her yönüyle 
bir ilktir. Bursa Araştırmaları Merkezi 
çok yönlü çalışmalarıyla o dönemde 
Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü 
Sempozyumu’nun da yürütücülüğünü 
üstlenmiş, çarşılar üzerine de kısa bir 
belgesel film hazırlamıştır. 

Osmanlı Çarşıları Atlası; Atlas 
Dergisi ve Bursa Araştırmaları 
Merkezi’nin ortak çalışması ile 
“Osmanlı coğrafyasında Çarşı Kültürü 
Sempozyumu” çalışmaları kapsamında 
hazırlanmıştır.

Osmanlı Coğrafyasında Çarşı 
Kültürü ve Çarşılar; Temmuz 
2010’da merkezin yürüttüğü çarşı 

sempozyumunun sonunda toplanan 
bildirilerin Uludağ Üniversitesi’nden 
Sezai Sevim’in editörlüğünde toplanması 
ile yayınlanmıştır.

Bursa Araştırmaları Merkezi 
Kültür Gezileri - Yarhisar, Çiçeközü, 
Akbıyık, Tekke Köyleri ve Yenişehir 
kitabı; bir araştırma gezisi ürünüdür. 
Merkez’in organize ettiği kültür 
gezilerine araştırmacılar, akademisyenler 
ve gönüllüler katılmaktadır. 

1896 Baharında Bursa; Ahmet 
Vefik Paşa’nın torunu Fatma Fahrünnisa 
Hanım tarafından yazılmış gezi 
notlarından oluşur. Nezaket Özdemir 
tarafından günümüz diline uyarlanan bu 
kitap Merkez tarafından yürütülen bir 
çalışmanın ürünü olarak basılmıştır.

Bursa Hatırası; Hüseyin Vassaf’ın 
kayıp eseri Mustafa Kara ve Bilal 
Kemikli tarafından günümüz Türkçesine 
uyarlanıp, hazırlanmış ve aynı zamanda 
o dönemi de ifade etmesi açısından 
orijinal metinlerine de yer verilmiştir. 
Proje yürütücüsü Bursa Araştırmaları 
Merkezi tarafından yayın hayatına 
kazandırılmıştır.

I. Uludağ Buluşmaları; Uludağ’a 
isminin verilişinin yıldönümünde Merkez 
tarafından düzenlenen panel ve kültür 
gezisi sonrası hazırlanmıştır. Panele 
katılan akademisyenlerin ve Uludağ’a 
gönül verenlerin birikimleriyle Bursa 
Araştırmaları Merkezi tarafından 
İngilizce ve Türkçe yayınlanan bir 
eserdir.

Bursa Ziraat Mektebi; Bursa’nın 
Köklü Eğitim Kurumları projesi 
kapsamında basılan ilk eser olup, Merkez 
tarafından hazırlanmıştır.

Osmanlı’dan Günümüze Bursa’da 
Spor; İsmail Kemankaş tarafından 
hazırlanan kitap, Merkez’in yürüttüğü 
çalışmaların bir ürünü olarak İngilizce ve 
Türkçe yayınlanmıştır.
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yayınlar

Savunma Hatlarından Yaşam 
Alanlarına Kaleler; Ekim 2009 yılında 
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL işbirliği 
ile düzenlenen 19. Uluslararası Kaleli 
Kentler Sempozyumu’nun bildirilerinin 
toplanıp derlenmesi ile ortaya çıkmış 
bir eser olup yayın editörlüğünü Uludağ 
Üniversitesi’nden Doğan Yavaş yapmıştır 
ve merkez tarafından çalışmaları 
yürütülmüştür. 

Tarihi Bursa Mezar Taşları-1 / 
Bursa Hazireleri; Bedri Mermutlu ve 
Hasan Basri Öcalan tarafından hazırlanan 
eser, Bursa’nın bir nevi tapu senedi olan 
mezar taşları hakkında her türlü bilgiyi 
vermektedir. Bu çalışmanın ikincisi 
de yakın zamanda Bursa Araştırmaları 
Merkezi’nin katkılarıyla yayınlanacaktır.

Bursa’nın Tarihi Mahalleri-1 / 
Alipaşa, Hocaalizade, İbrahimpaşa, 
Maksem, Nalbantoğlu ve Tahtakale 
mahallerini geçmişten günümüze 
en ince ayrıntısıyla anlatan, 
hocalarımızın yazılarıyla değer kattığı, 
mahallelilerimizin anlattıkları anılarıyla 
renk kattığı, zengin görsel arşivli bir 
eseridir. 

Bursa’da Kırklar Meclisi; tarihten 
günümüze Bursa’ya değer katan kişiler 
arasından seçilmiş kırk kişinin Mustafa 
Kara tarafından anlatıldığı bir eserdir.

Bursa Erkek Lisesi; Bursa’nın Köklü 
Eğitim Kurumları projesinin devamı olan 
kitap, okulun ve derneğin katkıları ve 
okulun eski mezunları ve hocalarından da 
değerli bilgilerin alınmasıyla hazırlanan 
güzel bir eseridir. Bursa’nın renkli 
simalarını, siyasetçilerini, hukukçularını 
mezun eden tarihî okulun günümüze 
değin geçirdiği evrelerin işlendiği kitabın 
editörü Uludağ Üniversitesi’nden Necmi 
Gürsakal’dır. 

Kukla ve Gölge Tiyatrosu; UNIMA 
Türkiye Milli Merkezi Başkanı Mevlüt 
Özhan tarafından hazırlanmıştır. Kukla 
ve gölge tiyatrosunun tarihini ve dünya 
ölçeğindeki yerini anlatmaktadır.

Tanıkların İfadeleriyle Mirzaoba 
Şehitleri ve Gazileri; yazar Sait 
Alper tarafından hazırlanmıştır. Dönemin 
tanıklarıyla Mirzaoba hakkında bilgiler 
vermektedir.

Bursa Şehitleri ve Şehitlikleri; 
Dr. Seher Boykoy tarafından derlenip 
hazırlanan kitap, Bursa’daki bilinmeyen 
şehitliklere de yer verir.

Benimle Oynar Mısın? kitabı; 
geçmişten günümüze sokak oyunlarını 
anlatır. Bursa Kent Müzesi’ndeki 
arkadaşlarımızın, ilk baskısını Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
Müdürü Ertan Akman, ikinci baskısını 
da Uludağ Üniversitesi’nden Necmi 

Gürsakal ile birlikte hazırladığı renkli bir 
eserdir.

Tophane Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi; Bursa’nın Köklü 
Eğitim Kurumları projemizin bir 
ürünüdür. Bugün Bursa’nın önde gelen 
sanayicilerinin de mezun olduğu okulun 
kitabında, ıslahhane olarak kuruluşundan 
günümüze kadarki süreç işlemektedir. 

Heykel Önü Fotoğrafları kitabı 
ve sergisi; Bursa Kent Müzesi’ndeki 
arkadaşlarımızın hazırladığı bir eserdir. 
Bursa’da Heykel önünde fotoğraf 
çektirme geleneği, anılar ile birlikte 
derlenerek kitaplaştırılmıştır.

Bursa Camilerinde Revak;  Dr. 
Özlem Çuhadar’ın “Erken Devir Bursa 
Camilerinde Revak Uygulamaları” adlı 
doktora tezinden hareketle oluşturulmuş 
bir eserdir.

Tarihi Bursa Belediye Binası; 
Türkiye’nin en eski belediye binası 
olan Osmanlı’da da Belediye Yasası’nın 
çıkarıldığı yer olan bu değerli kurumun 
anlatıldığı kitapçıktır. Bursa Araştırmaları 
Merkezi ekibinin bir ürünü olarak 
İngilizce ve Türkçe hazırlanmıştır.

Malik Aksel Tabloları Sergi 
Kataloğu; Bursa Kent Müzesi’nde 
“Malik Aksel Koleksiyonu Taşbaskısı 
Halk Resimleri Sergisi’nin ardından 
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açılan Malik Aksel Tabloları Sergisi’nden 
oluşan bir eserdir.

Orhan Bey Külliyesi & Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölgesi Gezi Rehberi; 
Bursa Araştırmaları Merkezi’nin 
Bursa kentini tanıtmaya yönelik gezi 
rehberlerinin ilkidir. 

Muradiye Külliyesi ve Çevresi 
Gezi Rehberi; Bursa Araştırmaları 
Merkezi ekibinin önemli tarihi yapılar 
topluluklarından biri olan Muradiye 
Külliyesi’ni tanıtmak için hazırladığı 
ve bu konudaki boşluğu önemli ölçüde 
dolduran güzel bir kitapçıktır.

Bursa Kaynakçası; Nezaket Özdemir 
tarafından hazırlanan eser, Bursa 
hakkında hazırlanmış kitap, tez ve 
dergilerin tamamını bulacağınız bir 
kaynaktır.

Gelenek ve İnançlarıyla Uludağ’ın 
Arka Yüzü; Büyükorhan, Harmancık, 
Keles ve Orhaneli ilçelerimizin, kısaca 
Dağ Yöresi’nin detaylı bir şekilde 
incelendiği bir çalışmadır. Alaattin 
Dikmen tarafından hazırlanmış doktora 
tezinin kitap haline getirilmesiyle 
oluşturulmuştur.

Bursa’nın Tarihi Mahalleleri – 2 
yayını; Bursa’nın köklü bir geçmişe sahip 
tarihi mahallerini her yönüyle incelemeye 

çalıştığımız eserlerin ikincisidir. Uludağ 
Üniversitesi’nden çok sayıda değerli 
hocamızın yazılarıyla değer kattığı bu 
eserde Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, 
Namazgâh ve Yeşil mahalleleri 
incelenmiştir.

Uludağ’ın eteğinden türküler; Bursa 
Araştırmaları Merkezi’nin yürüttüğü 
“Somut ve Somut Olmayan Kültürel 
Miras Projesi” kapsamında, 2011 yılı 
içerisinde 30’un üzerinde köyde yapılan 
araştırmalar sonucunda Türk halk 
kültürüne kazandırılan Türkülerden 
oluşan bir albümdür. Proje kapsamında 
ayrıca köylerde oynanan farklı yerel 
dans figürleri de kayıt altına alınarak 
Karagöz Halk Dansları Topluluğu 
tarafından derlenmiş ve kültürümüze 
kazandırılmıştır. Bu uzun soluklu 
olarak yürütülecek projede köylülerin 
evlilik, doğum, ölüm, sünnet, giyim ve 
kuşam gelenekleri ile yemek kültürü, el 
sanatları, seyirlik oyunları ve şenlikleri; 
kısacası kültüre dair her türlü değerleri 
de fotoğraf, film çekimleri ve sözlü tarih 
çalışmaları ile kayıt altına alınmaktadır. 

Bursa’nın manevi değerlerinin nerede 
meftun olduğunu, bu şahsiyetlerinin 
kimler olduğu ve ne gibi eserler bıraktığı 
ile ilgili herkesin faydalanabileceği, bu 
mekânları ziyaretlerinde bilgi alabileceği 
broşürler, Bursa Araştırmaları Merkezi 
tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan 

broşürlerimiz; Muradiye Külliyesi, 
I. Murad (Hüdavendigar) Külliyesi, 
Osmangazi ve Türbesi, Orhangazi 
ve Türbesi, Yeşil Külliyesi,  Üftade 
Hazretleri Tekke, Cami ve Türbesi, 
Yıldırım Külliyesi.

Bursa Araştırmaları Merkezi ayrıca 
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL işbirliği 
ile 13-16 Ekim 2011 tarihleri arasında 
düzenlenen Osmanlı Coğrafyası’nda 
Mahalle Kültürü Sempozyumu’nun proje 
yürütücülüğü sorumluluğunu üstlenmiştir. 
Gelecek yıl da Osmanlı Coğrafyası’nda 
Köy Kültürü Sempozyumu düzenlenerek; 
Kale, Çarşı, Mahalle ve Köy dörtlemesi 
tamamlanmış olacaktır. 

2011 yılının Unesco tarafından Evliya 
Çelebi yılı ilan edilmesi ile Osmanlı 
tarihçisi Caroline Finkel ve Likya 
Yolu kitabının yazarı Kate Clow’un 
hazırlayıp 2011 yılı içerisinde İngilizce 
olarak bastığı, Yalova – Hersek’ten 
başlayıp Kütahya – Simav’da biten 
“Evliya Çelebi Yolu” gezi kitabı, 
Bursa Araştırmaları Merkezi’nin 
katkılarıyla Türkçeye çevrilmiş ve yayına 
hazırlanmıştır. Merkez, Evliya Çelebi 
Yolu’nun tanıtılması ve gezginler için 
daha kullanışlı hale gelmesi için de 
çalışmalarını sürdürmektedir.
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KÜLTÜR SANAT

Yazı: Beşir Ayvazoğlu

Türk resim tarihinin büyük isimlerinden 
biri olan Malik Aksel, Selanik 
yakınlarındaki Katerin’de doğmuş 
olmakla beraber, baba tarafından 
İstanbulluydu; fakat Bursa’nın köklü 
ailelerinden birinin kızıyla, Müşerref 
İğnemutlu’yla evlendiği için sık sık 
geldiği Bursa’yı da bir Bursalı kadar 
bilir ve severdi. Bursa Necatibey Kız 
Enstitüsü’nü bitirdikten sonra Ankara 
Kız Meslek Öğretmen Okulu’na kabul 
edilen ve bu okulun Meslekî ve Tezyinî 
Resim Şubesi’nden 1944 yılında mezun 
olan Müşerref Hanım’la Ankara’da, Gazi 
Terbiye Enstitüsü’ndeki öğretmenliği 
sırasında tanışmıştı. 

Malik Aksel, birçok yazısında Bursa’dan 
çeşitli vesilelerle söz etmiş, Bursa 
folkloruyla da yakından ilgilenmiştir. 
Bursa resimlerinin sayısı ve nerede 
oldukları hakkında maalesef bilgimiz 
yok. Müşerref Hanım’ın evinin bahçesini 
gösteren bir yağlıboyası, Bursa’da 
yaşayan büyük oğlu Murat Aksel’dedir.
Çocukluğundan itibaren halk resimlerine 
ve dinî resimlere büyük ilgi duyan Malik 
Aksel, Bursa’dan da epeyi resim ve 
malzeme toplamış olmalıdır. Anadolu 

Halk Resimleri adlı kitabında, kâğıt 
üzerine yapılanların dışında, gergef, 
yağlık, sandık, bakır sini, hamayil 
mahfazası ve tütün tabakası gibi günlük 
hayatta kullanılan eşyalarda da halk tarzı 
resimlere rastlandığından söz ettikten 
sonra, bu işlerde çiçeklerden sonra en 
çok tekrarlanan motifin iki tarafında 
üçer şerefeli minareler bulunan camiler 
olduğunu, Bursa havlularında da rastlanan 
bu motifler arasında bazan:

Safa geldin gözüm nuru kusura hiç nazar 
etme
Bu yaz burada iç eğlen, sakın kış 
gelmeden gitme

gibi beyitlere rastlandığını söyler. 
Malik Aksel, aynı kitabında, eski kız 
ve kadın kıyafetlerinden söz ederken, 
her biri bir sanat eseri niteliği taşıdığı 
halde, çeşitli tesirlerle elden çıkarılan 
ve çoğu ne yazık ki Avrupa müzelerine 
taşınan bu kıyafetlerdeki işlemelerin, 
oyaların vb. bir çeşit resim anlayış ve 
zevkini yansıttığı görüşündedir. Armut 
şeklinde “maşallah”lar, tığ işleri, mekik 
işleri, iğne oyaları, boncuk oyaları, 
makramalar, sevai’ler, firkete oyaları, 
pullu oyalar, çatmalar, uçkurluklar, 
hotozlar, dal oyaları, taç oyaları, saksı 

oyaları... Malik Aksel’e göre, taşıdıkları 
isimler bile, bu işlerin aslında resimden 
başka bir şey olmadığını göstermektedir. 
Mesela Kütahya, Bilecik, Bursa civarı 
oyalarından bazılarının isimleri: Isran 
Sapı, İftar Tabağı, Hanım Köşkü, Elif 
Badem, Zerenkadeh, Saray Süpürgesi, 
Gelin Tacı, Hanım Kirpiği, Bülbül 
Tükürüğü, Subay Sırması, Zabit Çimciği, 
Paşa Nişanı, Gül Goncası, Yedi Dağın 
Çiçeği, Kuyumcu Kafesi, Kâkül Tarağı, 
Leylâ İle Mecnun, Sarhoş Kavgası, 
Özerlik, Kandil, Hanım Beye El Etti...

Aydınların halk resmini ilkel bularak 
küçümsemeleri, Malik Aksel’e göre, bir 
zamanlar evlerin, tekkelerin ve kahvelerin 
duvarlarını süsleyen bu resimlerin de yok 
olmasına ve kaynaklarının kurumasına 
yol açtı. Halkın kültürü, inançları, efsane 
ve menkıbeleriyle doğrudan ilişkili olan 
bu resimlerden toplayabildiği kadar 
toplayarak zengin bir koleksiyon vücuda 
getiren sanatçı, 1958 yılında Devlet 
Resim ve Heykel Müzesi’nde sergilediği 
bu koleksiyondan yola çıkarak Anadolu 
Halk Resimleri (1960) ve Türklerde 
Dinî resimler (1967) adlı kitaplarını 
yazmıştı. Bilindiği gibi, Malik Aksel’in 
“Taşbaskısı Halk Resimleri koleksiyonu”, 
sanatçının Bursa’da yaşayan oğlu Murat 

MALİK AKSEL VE BURSA
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Aksel tarafından Bursa Kent Müzesi’ne 
bağışlandı ve 2011 yazında sergilendi. 
Kısa bir süre önce de İstanbul’a 
götürülerek Taksim Sanat Galerisi’nde 
sanat kamuoyunun dikkatine sunulan ve 
beklenmedik bir ilgi gören bu koleksiyon 
artık Bursa’nın malıdır.

Malik Aksel, Türklerde Dinî Resimler adlı 
eserinde yazı-resimlerden söz ederken, 
yazı hünerleriyle yetinmeyen, şekiller 
dünyasına başka yollardan gitmek isteyen 
hattatların Bursa Ulucamii’nde önemli bir 
denemeye giriştiklerini ve duvarları bir 
çeşit mücerret resme dönüşen yazılarla 
donattıklarını anlatır. Minber şeklinde 
yazılmış yazıların en güzel örneğinin de 
Ulucami’de olduğundan söz eden Aksel, 
bu yazı resim hakkında şunları söyler: 

“Kalın ve siyah bir Kûfî hatla yazılmıştır. 
Yer yer ejderi andıran veya onun hayalini 
aksettiren kıvrımlarla bezenmiştir. 
Camilerde olduğu gibi mütenazır bir şekil 
almıyor. Minber kulemsi bir alemle (veya 
minare) son buluyor. Bu güzel mimari 
eser ‘Fetebârekallah’ diye okunur; ‘Allah 
mübarek etsin’ demektir.”

“Halk Resimlerinde Minareler” başlıklı 
yazısında da, minare çeşitlerini uzun uzun 
anlattıktan sonra sözü Bursa’daki ünlü 
Demirtaş minaresine getirir. Altı sütunlu 
kubbemsi bir çatı üzerinde oturtulan ve 
XV. yüzyıldan beri dimdik ayakta duran 
bu minarenin çini mürekkebiyle bir de 

resmini yapan Malik Aksel, “İstanbul 
Mimarisinde Kuşevleri” başlıklı ünlü 
makalesine de Bursa’da, Beşikçiler 
Caddesi’yle Umurbey Mahallesi’ndeki 
kuşevlerinden söz ederek başlamıştır. Bu 
kuşevlerinin çizimlerinin de yer aldığı söz 
konusu makaledeki şu paragraflar, Malik 
Aksel’in Bursa’yı köşe bucak bildiği 
izlenimini uyandırmaktadır:

“İşte bunlardan biri Bursa’da Beşikçiler 
Caddesi’nde tahtadan ve dilimli 
veya çadırımsı, üzerinde uzunca bir 
alem görülen bir kuş evidir ki, bugün 
bu eserciğin alt kısmı tamamıyla 
yıpranmıştır. Kuşlardan çok, güvercinler 
için yapılmış olan bu evcikte, pencereler 
Türk kırık kemerlerini belirtir. Bir bakıma 
da bu dilimli kuş evi eski bir feneri 
andırmadadır. 

“Bursa’nın doğusunda, Umurbey 
Mahallesi’nde Cıngıllı Sokağı’nda 
görülen büyük, eski bir konağın ön 
kısmında saçağa yakın, büyük bir evi 
andıran kuş evi, bu şehrin en güzel 
kuş evlerinden biridir. Hafif malzeme 
ile yapılan, daha doğrusu ince tuğla 
ve harç ile örülen bu küçük yapının 
pencerelerinden bir kısmı kapalı, bir 
kısmı açıktır. Açık olanlarda kuşlar 
bulunur, kapalı olanlar da süslüdür. 
Resimde görüldüğü gibi alt pencereler 
oyuk, üsttekiler örtülüdür. Ayrıca bu 
kuş evinin alt kısmı bir yarım kubbe 
ile armudî şekilde biter, Yine burada 

görüldüğü gibi evin ön sağ yanı 
tamamıyla bozulmuş, kuşların bile 
barınamayacağı hâle gelmiştir. Eskiden 
güzel bir evden söz edildiği zaman 
‘kuş kafesi gibi’ yahut ‘kuş yuvası gibi’ 
tabirleri kullanılırdı ki, bu da bu evciğe 
ne kadar yaraşmaktadır.”

Malik Aksel’in Sanat ve Folklor adlı 
kitabında da “İnsanlar yalnız Kalacaklar” 
başlıklı ilgi çekici bir yazısı vardır. 
Bu yazıda, İstanbul’da, Tabakhane 
Mahallesi’nde yaşayan Lebibe adlı 
bir kadın ve yaşlı teyzesi çok canlı 
bir şekilde tasvir edilir. Bir gece yaşlı 
teyzenin rüyasına giren Emir Sultan 
kendisine Bursa’da Mevlid okutmasını 
ister. Bu rüyayı üç gece üstüste görünce 
Lebibe Hanım’la birlikte kalkıp Bursa’ya 
gider ve Emir Sultan’da Mevlid okutur. 
Yaşlı teyze, bir ara Emir Sultan’a 
türbesinin penceresinde Fatiha okurken 
gözlerine inanamaz; sanduka önündeki 
kavuk yavaş yavaş sallanmış, biraz 
sonra kavuğun altından hafif hafif 
bir yüz belirmiştir: ürkütücü değil, 
teşekkür ve memnunluk ifade eden bir 
yüzdür bu. “Lebibe, Lebibe! Bak bize 
tebessüm ediyor Emir Hazretleri!” diyen 
yaşlı tayze, yeğeni bir şey görmediğini 
söyleyince ısrar eder: “Görmüyor musun? 
İşte yine bize bakıyor!” 

Eski devirlerde insanların böyle şeylere 
çok inandıklarını söyleyerek başka olaylar 
da anlatan Malik Aksel’in Türk Folklor 
Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan 
“Bursa’da Sünnet Düğünleri” başlıklı 
yazısı da ilgi çekicidir. “Bursa’da ağustos 
böceklerinin öttüğü yaz aylarında pazar 
sabahları Çınarlı Kahve’de oturanların 
kulaklarına uzaktan uzağa bir darbuka 
sesidir gelirdi” cümlesiyle başlayan yazı, 
sanatçının Bursa folkloruyla yakından 
ilgilendiğini göstermektedir. Bu yazıda 
anlatıldığına göre, çocuk seslerinin 
de karıştığı darbuka sesleri gittikçe 
yaklaşırmış; çok geçmeden sünnet 
çocuklarını taşıyan fayton Ulucami 
önünde belirir, oradan Yeşil yoluyla Emir 
Sultan’a yollanırmış. Sünnet kıyafetleri 
bayramlıklardan farklıymış; mavi 
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yayınlar

sünnet takkesi üzerine ailenin varlığına 
göre inciler, elmaslar, altından imal 
edilmiş armudî “maşallah”lar konurmuş. 
Omuzlara da nazar değmesin diye mavi 
veya kırmızı fiyonklu, beş delikli nazar 
boncukları, başlarına da bazan ayaklarına 
kadar uzanan gelin tellerine benzer teller 
takılırmış. Hatta bazan sünnet çocuğunun 
gözlerine sürme, kaşları arasına elif 
çekilir, serçe parmağına kına sürülürmüş. 
Sünnet gezdirmesinde söylenen Bursa 
türküleri varmış, bunların en çok 
tekrarlananı:

Bursa’nın ufak tefek taşları 
Kalem olmuş o yârimin kaşları
 
türküsüymüş. Yeşil Türbe ziyaret 
edildikten sonra Emir Sultan’da arabadan 
inilir, türbe ziyaret edilir, dualar okunur, 
oradan geri dönülür, el öpmeler bittikten 
sonra baba evine gelinir, kalabalık 
arasında içeri girilirmiş. Sünnetten önce 
babanın sünnet hediyesi vermesi veya 
ev, tarla, dükkân gibi yüklü bir bağışta 
bulunması adettenmiş. Bursa sünnet 
düğünlerini bu minval üzere ayrıntılı bir 
şekilde tasvir eden Malik Aksel şöyle 
devam eder: 

Bursa’da önce Mevlid okunur, arkadan 
da tekbirlerle sünnet olunurdu. Her yerde 
olduğu gibi burada da mahalleden fakir 
bir çocuk da sünnet edilir, olmadığı 
takdirde bir horoz kesilirdi. Bundan sonra 
eski devirlerde erkek misafirlere çengiler 
çıkarılırdı. İncesaz da ahenge başlardı. 

Yemek zamanı gelince önce erkeklere 
sofralar kurulurdu. Bu yemeklerin 
sonunda mutlaka buranın meşhur 
sükkerisi (tatlısı) yenirdi. Sükkerisiz 
düğün olmazdı. Erkekler evden ayrılırken 
çocuğun babasına, dedesine yakınlarına, 
“Güveyiliğini de görürüz inşallah!” 
temennisinde bulunurlardı. Bu defa 
kadın davetliler gelmeye başladı. Yakın 
akrabalar çocuğun yastığı altına ya bir 
altın kordonlu saat, ya bir beşibiryerde 
korlardı. Bu arada gaz boyamalarına 
sarılmış ibrik, tencere, kap çanak, buna 
benzer şeyler hediyelerin bulunduğu 
yere konurdu. Bursa’da daha birçok 
yerlerde olduğu gibi âdetler günden 
güne değişmektedir. Bakır tencere yerine 
düdüklü tencere, kordonlu saat yerine 
kol saati, hokka takımı ve divit yerine 
dolmakalem, gramofon yerine pilli radyo 
hediye olarak geliyor. Bu hediyeler 
gaz boyamalarına, bürümcüklere sarılı 
değil, jelâtin naylon takımlarına sarılıdır. 
Eskiden aileler, hele zenginler evlerine 
kol kol çengi getirirlerdi. Bu yine de 
unutulmuş değildir, ama o da şekil 
değiştirmiştir. Folklor hareketlerinin 
yayılmasından sonra çok defa genç 
kızlar sandık dibinde kalmış ninelerinin 
elbiselerini çıkarıp Bursa’nın o meşhur 
havalarını söyleyip yine o güzel 
güvendelerini, sekmelerini, yedi benli, 
kırık hava, firaknâme, hatta oturak 
oyunlarını oynarlar. Bu arada kadın 
ustalar düğünü idare ederler, genç kızları 
da oyuna kaldırırlardı.

Bursa düğünlerinde darbukanın önemli 
bir yer tuttuğunu, Tuz Pazarı’nda 
karpuz kavun sergileri gibi darbuka 
sergileri açıldığını, sünnet çocuklarının 
ellerinden bırakmadıkları oyuncaklardan 
birinin darbuka olduğunu, bunların 
testi kısımlarının genellikle kırmızıya 
boyandığını, üzerine beyaz ve sarıçiçekler 
yapılıp güller kondurulduğunu anlatan 
Malik Aksel, başka bir yazısında da Oyun 
Dede adında bir yatırın mezarı etrafında 
genç kızların üç defa çalgı çalıp göbek 
attıklarından ve bu tuhaf inanışın hâlâ 
devam ettiğinden söz eder. Kendine has 
dikkatlere sahip bir ressam ve yazar olan 
Malik Aksel, keşke Bursa hakkında daha 
fazla yazmış ve daha çok resim yapmış 
olsaydı. 

 Müşerref Hanım 15 Temmuz 1990 
tarihinde Bursa’da vefat etmiş ve Emir 
Sultan Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir. 
 Hamâil: Sağ omuzdan sol kalçaya kadar 
inen ve ucuna kılıç takılan kayış anlamına 
gelir. Fakat halk arasında hamayil veya 
hamaylı şeklinde ve muska anlamında 
kullanılmaktadır. 
 Macremé: Kalın iplikle elde örülmüş iş.
 Sevai: Şalvar gibi erkek ve kadın 
elbiseleri yapımında kullanılan bir ipek 
kumaş cinsi. 
  Çatma: Birçok anlamı bulunan çatma, 
burada başörtü anlamında kullanılmıştır. 
  Bkz. Sanat ve Folklor, Kapı Yayınları, 
İstanbul 2010, s. 155-163.
  İstanbul Enstitüsü Mecmuası, nr. 5, 
İstanbul 1959. Bu yazı için ayrıca bk. 
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