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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Hizmetidir.

Uludağ’a Ulaşımda Devrim;

Göçün Orta Yeri 
Hüzün
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Bulgaristan’da ya-
şayan Müslüman Türk azınlık için, önce bahar dalı 
gibi yeşeren sonra hızla sonbahara dönüşen yeni bir 
hayatın kapısı çalınıyordu. >> s16 

Şehirler, medeniyetlerin kurulup geliştiği mekânlardır. Medeniyetlerle 
birlikte şehirlerin hatırlanmasının sebebi de budur. 1071 Malazgirt Za-
feri’nden kısa bir müddet sonra fethedilen kadim şehir İznik bu açıdan 
önemlidir.  >> s38

İznik’te Bir Gönül Sultanı
Eşrefoğlu Abdullah Rûmî

Milli Kurtuluş ve Milli Kuruluş’un büyük önderi,  
atfedilen keskin görüşü ve sezişi ile bu “son yolcu-
luğun” pek de uzak olmadığını aylar öncesinden 
görebilmiştir.   >> s50

Gazi Atatürk’ün
Son Yolculuğu
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Atatürk Hünkar Köşkü önünde.
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 Yeni bir yıl ve yeni bir sayı ile karşınızdayız. Bur-
sa’da Zaman, yayın hayatına başladığı günden bu 
yana Bursa’nın doğal ve tarihsel değerlerini gün 
yüzüne çıkarmayı, bu değerleri insanlığın evrensel 
değerleri arasına katmayı amaç edinmiş bir yayın. 
Bu sayıda da çok sayıda doğal ve kültürel değeri-
miz siz okurların beğenisine ve dikkatine sunuldu.

1963 yılında hizmete girdiğinde Türkiye’de ilk olan 
ve Bursa’nın simgeleri arasına giren teleferiğimizin 
bugün ulaştığı nokta, hem Bursa hem de Uludağ 
açısından çok önemli. Türkiye’nin en gözde yaz 
ve kış tatil merkezlerinden biri olan Uludağ’ın 
hem dört mevsim kullanılabilmesi hem de halkın 
buraya kolayca ve doğrudan Oteller Bölgesi’ne 
ulaşabilmesi devrim niteliğinde bir uygulamadır. 
Yeni durumun Uludağ’ı ve Bursa’yı nasıl etkileye-
ceğini yakın bir gelecekte hep birlikte göreceğiz. 
Arkadaşlarımızın hazırladığı Uludağ dosyasını 
beğeniyle okuyacağınızı umuyorum. 

Hem cazibesi hem de değişik bölgelerdeki soy-
daşlarımıza her dönem kucak açtığı için göçmen 
şehri olan Bursa’nın bu kimliğini bir dosya haline 
getirdik. Değerli yazarlarımız gerek son 89 Bul-

garistan zorunlu göçü ve gerekse tarih boyunca 
Bursa’ya gerçekleşen göçleri değerlendirdiler. 
Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 
tarafından hizmete açılan Göç Tarihi Müzemizi ve 
genel olarak göç olgusunu daha iyi anlayabilmek, 
gelecek kuşaklara daha doğru anlatabilmek artık 
daha kolay olacak.

Değerli dostumuz Prof. Dr. Mustafa Kara’nın, 
tarihimizin önemli alimlerinden Eşrefoğlu Rumi’yi, 
Hacı Tonak’ın Ata’mızın son yolculuğu ve Bursa 
ile ilişkilerini, Prof. Dr. Handan Türkoğlu’nun Kent 
Sağlığı ve Bursa değerlendirmesini ve İsmail Cen-
giz’in, bugüne kadar bir şekilde Bursa’yı ziyaret 
etmiş dünyaca ünlü gezginlerin kentimiz ile ilgili 
değerlendirmelerinden oluşan derlemesini keyifle 
okuyacağını umuyorum.

Elbette, Bursa’nın Longoz Ormanları, kanatlı cev-
herleri olan kuşları ve daha pek çok konu da siz 
değerli okurların beğenisine sunuldu. 

Bir sonraki sayıda buluşmak dileği ile…

Değerli Dostlar

Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Bursa, 1963 yılında Türkiye’nin ilk 
ve en uzun hatlı teleferiğini kurdu. 
Günün koşullarına göre oldukça 
modern bir araç olan teleferikle 
Bursa arasında öyle bir bağ ku-
ruldu ki, zaman içinde, teleferikle 
Uludağ’a çıkma kültürü bile oluştu. 

‘Sevdiğimiz bir yakınımızı, bir 

dostumuzu, yahut Bursa’ya büyük 

emekler vermiş, büyük yararlık 

göstermiş bir hemşehrimizi, 

bir Bursa gönüllüsünü son 

yolculuğuna uğurluyormuş gibi 

hüzünlendik arkasından.’ 

  Bursalılar; teleferiği de, ‘havayi hat’ 
dedikleri bu sistemi kuranları da içselleştirdi, 
sahiplendi. Tüm Türkiye teleferiği Bursa’da 
gördü, binmek için Bursa’ya geldi. Dön-
düğünde teleferikten hikayeler götürdü 
memleketine. Ama sayılı günler çabuk geçti, 
teleferiğin teknolojisi eskidi ve gerek konfor 
gerekse güvenlik bakımından sıkıntılar taşı-
maya başladı. Sıkıntıları gören Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, hem yeni teknoloji teleferiği 
kurmak hem de Sarıalan’da bırakmayıp 
Oteller Bölgesi’ne kadar ulaştırmak için kol-
ları sıvadı. Bugün, elektrik tellerine konmuş 
kuşlar gibi dizilen modern kabinlerle, hızlı, 
güvenli ve daha konforlu bir şekilde, üstelik 
Oteller Bölgesi’ne kadar gidebiliyor Bursa-
lılar. Yeni teleferikle birlikte yeni bir durum 
da oluştu; onlarca yıldır karlı buzlu yollarda 
büyük meşakkat çeken Uludağ sevdalıları, ya 
da, karayolunun külfetini çekmek istemedi-
ği için teleferikle Sarıalan’a kadar gitmekle 
yetinen Bursalılar, Teferrüç’ten binip 22 daki-
kada Oteller Bölgesi’ne ulaşabiliyor. Hem de 
akın akın.  
Teleferiğin Oteller Bölgesi’ne ulaşması, Bur-
sa’da belki yüz yıldır konuşulan bir sorunun 
çözülmesi anlamına geliyor; usta siyasetçi-
den mesleğe yeni başlayan meslektaşına, 
duayen gazeteciden mesleğe yeni başlayan 
muhabire, siyasetini yapmak ve yazmak 
üzere miras olarak aktarılan bir sorunun 
çözümü. 

Saffet YILMAZ
Fotoğraflar :  Hakan Aydın, Ali Atmaca
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Uludağ’a ulaşımda yaşanan bu devrim 
niteliğindeki uygulamanın bölgenin yapısını 
nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerin temel 
sorusu. Beklenti büyük, hem otelcilerde hem 
de Bursalılarda. Öngörü şu; Uludağ’la ilgili 
bilinen doğrular yakın gelecekte tümüyle de-
ğişime uğrayacak, yakın ve uzun vadeli her 
türlü plan mevcut veriler ışığında yeniden 
gözden geçirilmeli.

İsterseniz gelin biraz teleferiğin hikayesine 
bakalım.

Yıl 1950’liler… Teller üzerinden giden 
sisteme ‘havayi hat’ denilen, ‘milli park’ 
kavramının pek bilinmediği yıllar. 1950’de 
Türk siyasetine hızlı bir giriş yapan Demokrat 
Parti’nin gösterişli yatırımlara imza attığı bir 
dönem. Bursa, yanıbaşındaki Uludağ’ı daha 
etkin kullanabilmek, kent halkını kolayca Ulu-
dağ’a çıkarabilmek için arayışta. Göreve ge-
len Bursa Belediye Başkanı Reşat Oyal’in iki 

önemli vaadinden biri Bursa’ya kalıcı eserler 
bırakmak. Arayışların sonucu, Reşat Oyal’in 
1957 yılında gazetelere verdiği beyanatla 
netleşiyor; “30 kişilik kabinlerle Uludağ’a 
teleferik yapacağız.”

Çok büyük yokluk yılları. Bursa Belediyesi’nin 
yıllık yatırım rakamı 1 milyon 100 bin lira 
civarında. Oysa teleferik için yapılan keşif, 
başlamak için en az 3 milyon lira gerekti-
ğini, bu bedelin yakın zamanda 5 milyona, 
iş bittiğinde ise çok daha büyük rakamlara 
ulaşacağını gösteriyor. Belediye Başkanı 
Reşat Oyal ve Vali İhsan Sabri Çağlayangil’in 
teleferiğe kaynak bulma çabaları bugün Bur-
sa teleferiği tarihinin önemli aşamaları olarak 
kabul ediliyor.

Belediye bünyesinde Uludağ Teleferik İşlet-
meleri kuruluyor ve 1958 yılında Von Roll 
firması işe başlıyor. 

Yapım sürecinde bir darbe gören (1960 

darbesi)  Bursa teleferiği, öngörülen tarihte 
açılamıyor ancak 1963 yılının Cumhuriyet 
Bayramı’na yetiştiriliyor. O tarih için Türki-
ye’nin ilk ve en uzun hattı Bursa teleferiği. 
O günün gazetelerinin verdiği bilgiye göre 
toplam 17 milyon lira harcandı teleferik 
inşaatı için ve ilk günde 3 bin 820 kişi taşındı 
Teferrüç-Sarıalan arasında. Gidiş dönüş 9 
liradan başlanan seferler kapsamında ilk gün 
7 bin lira hasılat yapıldı. 

O günden bu yana nice anılar biriktirdik 
Bursalılar olarak teleferikte. “Bir gün 
teleferikte” diye başlayan nice öyküler 
kurduk. Hemen başımızın üzerindeki de-
mir tekerlerin gıcırtısı, aralardaki direkleri 
atlarken titreşim ve sarsıntılar eşliğinde 
50 yıl süren yolculuğun nice kahraman-
ları oldu. Hubert Sondermann örneğin. 
İri yapılı, kırmızı yanaklı, bembeyaz saçlı 
bir yabancı! Teleferik inşaatı için Bursa’ya 
gelen ve bizden biri olan, ezan sesini daha 

araştırma / teleferik

Onlarca yıldır karlı buzlu yollarda büyük meşakkat çeken Uludağ sevdalıları, ya da, karayolunun külfetini çekmek istemediği için teleferikle Sarıalan’a kadar gitmekle yetinen Bursalılar, yeni teleferikle 
Teferrüç’ten binip 22 dakikada Oteller Bölgesi’ne ulaşabiliyor. Hem de akın akın.
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iyi duyabilmek için Namazgah’a taşınan 
ve sonunda Bursa’da son nefesini veren bir 
‘yabancı’!

Zaman içinde teleferikle ilgili konular da 
Bursalıların gündeminden hiç çıkmadı. 
Teleferiğin Oteller Bölgesi’ne kadar çıkması, 
Uludağ’ın yedi kocalı hürmüz durumundan 
çıkarılması gibi meseleler, gazeteci büyükle-
rimiz rahmetli Necati Akgün ve Niyazi Men-
teş’ten günümüze kadar konuşuldu, yazıldı. 
Ahmet Emin ağabey(Yılmaz) bir yazısında 
bu durumu şöyle anlatır; “Bursa Marmara 
Gazetesi’nde çırak olarak başladığım ilk 
yıllarda, rahmetli Niyazi Menteş’in çekmece-
sindeki dosyalar ilgimi çekmişti. Dosyalarda 
Bursa’nın kronik sorunları ile ilgili bilgiler ve 
yayınlanmış haberler vardı. Niyazi Abi de bu 
dosyalarından sık sık yararlanıyordu. İçinde 
yayınlanmış haberlerin de yer aldığı arşiv 
dosyalarından biri Uludağ dosyasıydı. Uludağ 
dosyasında ise iki başlık dikkat çekiyordu: 
Yedi Kocalı Hürmüz Uludağ ve Teleferik 
Hattının Oteller Bölgesi’ne Uzatılması. Zaman 
zaman bilgilerini yenilediği ve yeni haber 
yazarken arşiv olarak yararlandığı dosyayı 
gösterirken rahmet Niyazi Abi bir gün şunu 
söyledi: “Bu iki konu da Bursa’da eskimez. 
Benden önce yazılıyordu, ben yıllarca yaz-
dım, sen de uzun yıllar yazarsın.”

Nesilden nesile, meslekten mesleğe miras 
kalan bu sorunlar konuşulurken zaman ça-
bucak aktı gitti ve Türkiye’nin ilk ve en uzun 
teleferiği yaşlanmaya başladı. Ekonomik öm-
rünü tamamlayan teleferik, son yıllarda hem 
arızalar vermeye hem de güvenlik bakımın-
dan ciddi sıkıntılar yaşatmaya başladı. Artık 
vedalaşma zamanı gelmişti. Hacı Tonak’ın 

ifadesiyle, ‘sevdiğimiz bir yakınımızı, bir 
dostumuzu, yahut Bursa’ya büyük emek-
ler vermiş, büyük yararlık göstermiş bir 
hemşehrimizi, bir Bursa gönüllüsünü son 
yolculuğuna uğurluyormuş gibi hüzünlen-
dik arkasından.’ 

Ve yeni teleferik 
Yeni teleferiğin inşaatı da ilki gibi hengameli 
oldu. İhaleyi alan firma uzun süre kaynak 
aradı. Sonra başka üstlenici girdi devreye, o 
da bir süre kaynak aradı. En sonunda doğru 
yüklenici bulundu ve işe başlandı. Kasım 
2012’de başlayan inşaatın, eski teleferikte 
olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na 
yetiştirilmesi planlanıyordu ama olmadı. 
Araya hem kötü hava koşulları hem de 
hat üzerindeki ağaçların kesilecek olması 
nedeniyle yürütmeyi durdurma yönünde 
mahkeme kararları girdi. Bursalılar, yeni 
ve modern teleferiğe ancak 2014 Haziran 
başından itibaren binebildiler. İlk gün çok 
ciddi yoğunluk yaşandı. Yeni teleferiğin 
Teferrüç-Sarıalan etabının açılış törenine 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa 
Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa Teleferik Aş. 
yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayı-
da vatandaş katıldı. Açıldıktan sonraki ilk 20 
günde yaklaşık 70 bin kişi bindi teleferiğe. 
Daha sonraki günlerde yoğunluk giderek 
arttı. Örneğin, öğretmenlere ücretsiz hizmet 
verdiği 24 Kasım günü teleferiğin Uludağ’a 
taşıdığı insan sayısı 10 bini aştı. 

İlki gibi Türkiye’nin en uzun ve Bursa’nın 
sembolü olan yeni teleferiğin ilk etabı 
yaklaşık 15 milyon avroya mal oldu. Sarıa-

lan-Oteller Bölgesi etabıyla birlikte yaklaşık 
25 milyon avroya mal olan yeni teleferik; 
Teferrüç-Kadıyayla-Sarıalan arasını yaklaşık 
12 dakikada; Sarıalan-Oteller Bölgesini ise 
10 dakikada katedebiliyor. Proje kapsamında 
Teferrüç, Kadıyayla ve Sarıalan istasyonları-
na yeni makine daireleri inşa edildi. Hatlarla 
birlikte mevcut istasyonlar da tamamen 
yenilendi. Oteller Bölgesi hattıyla birlikte 
toplam 8,84 km ile Dünyanın en uzun telefe-
rik hattına sahip oldu Bursa.

8’er kişi kapasiteli 90 kabinle başlayan 
teleferikle Uludağ yolculukları, hat Oteller 
Bölgesi’ne kadar uzadığında 190 kabine 
çıkarıldı. 

Yeni teleferik projesi kapsamında önemli 
bir rekreasyon alanına dönüşecek 
Kadıyayla İstasyonu’nunda tur rehberi 
birimleri, kafeterya ve restoran gibi 
birimler yer alacak. Kampçıların 
yoğun olarak kullandığı Sarıalan 
Bölgesindeki istasyonda da yine 
tur rehber birimleri ile kafeterya 
bulunacak.

Oteller Bölgesi’ne inşa edi-
lecek istasyona ise kayak 
eğitim birimleri, otel, kafe-
terya, kapalı spor ve sağlık 
birimlerinin bulunması 
planlanıyor. 

Yap-işlet-devret 
modeliyle yapılan 
Yeni teleferik hattı 
Bursa Teleferik AŞ. 
tarafından 30 yıl-
lığına işletilecek.
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Dünle beraber gitti,  
cancağızım… 
Yeni teleferikle birlikte sadece sistem ye-
nilenip modernize edilmedi, aynı zamanda 
Bursa’dan Uludağ’a bakış, Uludağ ile ilgili 
planlar da yenilendi, revize edildi. Ya da 
yenilenmesi, revize edilmesi zorunluluğu 
doğdu. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi; Dün-
le beraber gitti, cancağızım / Ne kadar söz 
varsa düne ait / Şimdi yeni şeyler söylemek 
lazım…

Teleferiğin Oteller Bölgesi’ne kadar ulaş-
ması; bir çırpıda söyleniveren ancak hayata 
geçirilmesi o kadar kolay olmayan, sonuçları 
şimdiden kestirilemeyen ancak hem Bursalı-
ların hem de Oteller Bölgesi işletmecilerinin 
onlarca yılda biriktirilmiş beklentilerini sak-
layan bir olgu. Teleferiğin Oteller Bölgesi’ne 
kadar gitmesi gerektiği, eski teleferiğin inşa 
edildiği 1950’li yılların sonunda da çokça 
konuşuluyordu. Ama türlü nedenlerle bu 
olmadı ve teleferik Sarıalan’da noktalandı. 
Bursalılar, 1963 yılından, teleferiğin tekno-

lojisi eskiyip sistemden kaldırılıncaya kadar 
Uludağ diye Sarıalan’a taşındı. Buradan 
karayoluyla Oteller Bölgesi’ne gitmek müm-
kündü elbette ancak teleferikle Sarıalan’a 
gidip oradan karayoluyla Oteller Bölgesi’ne 
ulaşmak zorunluluk halleri dışında pek tercih 
edilen bir uygulama olmadığı için, ‘teleferiğin 
Oteller Bölgesi’ne hiçbir yararı olmadı’ desek 
yanlış olmaz. Sarıalan’da oluşan disiplinden 
uzak, biraz da salaş işletmeler, onbinlerce 
Bursalıya hizmet vermeye çalıştı yıllarca. 

Ömrünü Uludağ’a vermiş bir işletmeci, Haluk 
Beceren, bir söyleşisinde bakın nasıl ifade 
ediyor bu durumu; “Uludağ Oteller Bölge-
si’ne teleferik bugüne kadar hiçbir fayda 
sağlamadı. 1963 yılında teleferiğin yapımıyla 
birlikte Uludağ Oteller Bölgesi milli park 
sınırları içine alındığından, Sarıalan bölgesi-
ne ulaşım da daha kolay hale geldiğinden, 
dağda konaklayan çadırcılar, kampçılar ve 
tüm günübirlikçiler Sarıalan bölgesini tercih 
etmeye başladı. Uludağ’ın yazlık aktivitesi 
de böylece sona ermiş oldu.”

araştırma / teleferik

1978 yılından beri Teleferik’te esnaflık yapan 
Candemir Filizkıran

Nostalji
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Sorunlar, sorunlar… 
Uludağ’ın tek sorunu teleferiğin Oteller 
Bölgesi’ne kadar çıkmaması değildi elbet. 
Bölgenin milli park statüsüne alınması, bir 
türlü turizm alanı ilan edilememesi, muhatap 
onlarca kamu kurum ve kuruluşunun bekle-
nen yatırımları yapamaması, yapılacak her-
şeyin Ankara’dan planlanması ve daha nice 
sorunlar. İsterseniz yine Haluk Beceren’e 
kulak verelim; 

“Hiçbir hayalim yok. İnanır mısınız, bizi öyle 
yordular ki, bu son senelerde benim artık 
Uludağ ile ilgili hiçbir hayalim kalmadı, bu 
çok kötü bir olay esasında. Çocukluğumun 
geçtiği yere, otelimiz kapalıyken bile haf-
tanın üç dört gününü geçirdiğim, Bursa’da 
duramadığım, tüm vaktimi severek ayırdığım 
Uludağ’a artık gitmeyi istememem gerçek-
ten üzücü bir olay. Önümüzü hiçbir biçimde 
göremiyoruz.”

Uludağ’ın en eski işletmecilerinden biri olan 
Haluk Beceren’in umutsuzluğu, teleferik 
Oteller Bölgesi’ne çıkmadan önceydi. Ulu-
dağ’ın tüm sorunlarının, teleferiğin Oteller 

Bölgesi’ne kadar çıkmasıyla birlikte çözüm 
yoluna girmesi gerekir. Aşılması gereken 
sorunlardan biri de bölgenin Ankara’dan ida-
re edilmesi ve ilgili kurumların bu tavırdaki 
ısrarlarıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
talebi ve Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
ısrarlı takipleri sonucu 2012 yılında bölgede-
ki bir kısım yetkiler yerele geçse de, Erciyes 
Dağı’nı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 
yönetmesi gibi bir durum oluşmadıkça, biz 
Uludağ’ın bazı büyük sorunlarını konuşmaya 
devam edeceğiz.

Teleferiğin Oteller Bölgesi’ne kadar uzaması, 
söylemesi kolay ama hayata geçirmesi zor, 
nedenleri ve sonuçlarıyla bir hayli anlam 
yüklü bir olgu demiştik. Teleferik henüz 
Oteller Bölgesi’ne çıkmadan önce konuyu 
değerlendiren Gazeteci Yüksel Baysal’a kulak 
verelim; “Öyle anlaşılıyor ki, teleferiğin Otel-
ler Bölgesi’ne ulaşmasına engel olan bir lobi 
var! 1963 yılında açılan teleferiğin o günden 
bu yana Oteller Bölgesi’ne ulaşması hep 
hayal edildi. Ancak, anlaşılan o ki, zengin 
otelciler, fakir halkın o bölgeye ulaşmasını 
istemediler!

Bugüne dek Uludağ’ın Oteller Bölgesi’nden 
daha çok İstanbul zenginleri yararlandı. 
Doğruyu söylemek gerekirse, Uludağ, adeta 
bir avuç zenginin kuşatması altındaydı. Ka-
dıyayla’ya gidilebilir, Kirazlıyayla’ya çıkılabilir, 
hatta Sarıalan’a da varılabilir ancak Oteller 
Bölgesi’ne geçemezsiniz! Bakalım Başkan 
Recep Altepe bu lobiyi etkisiz hale getirip, 
teleferiği Oteller Bölgesi’ne götürebilecek 
mi?”

Oteller Bölgesi’ne çıkan teleferiğin ilk yolcuları, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Teleferik A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul oldu.
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Teleferikten herkes çok şey bekliyor. Hem 
Uludağ’daki işletmeciler hem de Bursa halkı. 
Bu durumu gazeteci yazar Hacı Tonak şöyle 
anlatıyor; “İki teleferik arasındaki fark, öyle 
görünüyor ki yalnızca 50 yılın teknolojide ve 
teleferik deneyiminde yarattığı gelişmeler-
den ibaret değil.  Asıl büyük fark, Uludağ’a 
ilişkin beklentilerde, buna bağlı olarak da 
Uludağ’a ilişkin planlamadan kaynaklanıyor. 
Bu da doğrusu yeni bir tespit değil. Çünkü 
yıllarca tartışılan konuların başında geliyordu 
Bursa’da. Tartışılmaya da devam ediliyor.”

Evet, tartışmaya, konuşmaya devam edece-
ğiz ancak teleferiğin Oteller Bölgesi’ne ulaş-
tırılmasıyla başlayan yeni süreçte, Uludağ’ın 
diğer köklü sorunlarının da çözülmesini arzu 
ediyoruz. Bu sorunlar çözülürse ancak Ulu-
dağ Bursalı veya İstanbullu bir avuç zenginin 
kullandığı bir yer değil, uluslararası bir yaz ve 
kış turizm merkezi olur. 

araştırma / teleferik
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Bursa Teleferik A.Ş. olarak hizmet vermeye 
başladığımızdan bu yana Uludağ’a ulaşımı 
ekonomik, çevreci, konforlu, güvenli ve en 
önemlisi hızlı bir hale getirdik.

Halatlı taşımacılık bugün dünyada kış tu-
rizminde kayak merkezlerine ulaşım, seyir 
amaçlı ve şehiriçi ulaşımda kullanılmakta 
ve bu anlamda dünyanın her yerinde kulla-
nımı giderek artan bir ulaşım sistemi haline 
gelmektedir. 

Halatlı taşımacılığın tercih edilmesindeki en 
önemli etken ise diğer araçlarla ulaşılması 
zor olan yerlere erişimi kolay, hızlı, güvenilir, 
çevreci ve ekonomik kılmasıdır. 

Güney Amerika, kent içi ulaşımda teleferiği 
başarıyla uygularken, Avrupa’da halatlı taşı-
macılık daha çok kayak merkezlerinde tercih 
edilmektedir. 

Türkiye’de de teleferiğin kayak merkezlerinde 
ve yeni yeni şehiriçi ulaşımda kullanılmaya 
başlanmasıyla önemi giderek artmaktadır. 
Günümüzün çevre odaklı kent yönetimlerin-
de sıfır emisyonla karbon salınımını engelle-
yen ve gürültü yaratmayan halatlı taşımacılık, 
çevreye en zararsız ulaşım sistemi olarak da 
göze çarpmaktadır. Özellikle yüksek rakımlı 
ve engebeli yerlere ulaşımı mümkün kılması 
açısından Bursa gibi yokuşları olan bir şehirde 
teleferik, bu anlamda önemli bir yer tutmakta 
öte yandan yolcularına panoramik manzara-
sıyla keyifli bir yolculuk imkânı da sunmak-
tadır.

Bursa Teleferik A.Ş. olarak 4,5 km ile baş-
ladığımız teleferik hattı ile açıldığından bu 
yana yerli ve yabancı toplam 470 bin kişiyi 12 
dakikada Teferrüç’ten Sarıalan’a ulaştırdık. 

Yoğun bir emekle sürdürülen 2. etap (Sa-
rıalan-Oteller Bölgesi) çalışmaları da ta-
mamlandı, yeni yıl ile birlikte hizmet ver-
meye başladık. Teleferiğin Oteller Bölgesi’ne 
erişimini sezona yetiştirebilmek ve verdiğimiz 
sözü tutabilmek için Uludağ’ın bilinen hava 
koşullarıyla yoğun bir mücadele içine girdik. 
Direklerin dikimini, tellerin çekimi ve kont-
rolünü, kabinlerin devreye alınmasını ve test 
işlemlerini insanüstü bir gayretle tamamladık 
diyebilirim. Ancak çektiğimiz meşakkate 
değdi; teleferik bugün artık Uludağ’da. Bursa-
lılar ve başka kentlerden gelen tatilciler artık 
Uludağ diye Sarıalan’a gitmeyecek, gerçekten 
Uludağ’a, Oteller Bölgesi’ne erişebilecek.

Yeni eklenen 19 direkle 4,5 km daha uzayan 
bu hat ile 50 yıldır Bursa’nın simgesi olarak 
bilinen teleferik artık 9 kilometre uzunluğuyla 
“dünyanın en uzun teleferiği” olarak da tarihe 
geçti.  

Yılbaşından itibaren hizmet vermeye başlayan 
yeni hat ile yolcularımız 22 dakika gibi kısa 
bir sürede Teferrüç Merkez İstasyonu’ndan 
Uludağ Oteller Bölgesi’ne, eskisi gibi kabin 
değiştirmeye gerek kalmadan tek seferde, 
konforlu, hızlı ve en önemlisi trafik kazaların-
dan uzak güvenli bir şekilde ulaşacak. 

Böylece Uludağ artık 4 mevsim rahatça ulaşı-
labilen bir turizm merkezi haline gelecek.

BURSA TELEFERİĞİ
ARTIK DÜNYANIN
EN UZUN TELEFERİĞİ 

İlker CUMBUL
Bursa Teleferik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
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  Kahramanca yapılan direniş ve verilen 
mücadele yalnızca Osmanlı coğrafyasını 
değil tüm İslam coğrafyasını sevinci boğ-
muştur. ‘Çanakkale Geçilmez’  haykırışı tüm 
dünyaya ezberlettirilmiştir.  

Yedi düvele karşı verilen insanüstü müca-
delenin şanlı destanıdır Çanakkale. 18 Mart 
1915 tarihinde denizden başlatılan savaş 
ile başarı gelmeyince bu kez işgal girişimleri 
karadan başlatılır. Sekiz ay devam eden ve 
mahşeri aratmayan mücadelenin yaşandığı 
kara savaşları. Anafartalar, Conkbayır, Alçı-
tepe, Kirte, Kerevizdere, Zığındere, Arıburnu, 
Teke Burnu, Kanlıdere ve Kireçtepe…

Daha nice mevkii ve mevziler… Göğüs göğü-
se mücadelelerin verildiği kanlı muharebeler. 
Karşılıklı taktik savaşları, açlık, susuzluk, 
hastalıklar, taarruzlar, sıcak ve soğuk.

Ancak yaşanılanlara rağmen kaybedilmeyen 
iki şey var; Sarsılmaz iman ve cesaret. Savaş 
sonunda her iki taraftan toplamda 500 bine 
yakın kaybedilen çoğu genç yaşta insan.

Kara harbinin çetin geçtiği günlerde bir-
çok bölgeden takviyeler yapılır. Bıyığı yeni 
terleyen medrese talebeleri, sıbyan mektebi 
talebeleri, tekkelerden dervişler ve daha 
niceleri bu kutlu mücadelede yerlerini almak 
için cephelerde buluverirler kendilerini.  

Bunlarda yetmez, ilave olarak iç asayişten 
sorumlu jandarma bölükleri de bir bir cephe-
ye gönderilirler.

Fakat cephelerin pek isimleri anılmayan bu 
kahraman birlikleri, kitaplarla, dizilerle ve 
filmlerle dillerden düşmeyen tümenler ve 

alaylar kadar çokça bilinmezler.  Bu kah-
raman birliklerden birisi de Bursa Seyyar 
Jandarma Taburudur. Gidenlerin hiç birinin 
geri dönmediği o kutlu birlik. Yolunu dahi 
bir çoğumuzun bilmediği ve bulamadığı 
şehadet mekanlarında sessizce yatarlar. Kimi 
Kirmasti, kimi Yenişehir, kimi Orhaneli, kimi 
Mudanya, kimi Filaderli… Onları neredeyse 
bütün kritik cephelerdeki savaş meydanların-
da buluruz. Hisar Kale, Kireçtepe, Anafarta-
lar, Kerevizdere…

Bursa Seyyar Jandarma Taburu 
Bursa Seyyar Jandarma Taburu seferberliğin 
ilanı üzerine kurulur. Bursa Sabit Jandarma 
alayı eratının üçte ikisi seferberlik talimatı 
gereğince seyyar jandarmaya alınır. Bursa 
Seyyar Jandarma Taburunun geri kalan 
eratı, Bursa iline bağlı Bursa Merkez, İnegöl, 
Karacabey, Kirmasti askerlik şubelerindeki 
askerlik çağındaki erattan tamamlanır.

Tabur dört bölükte toplam 976 erden oluş-
maktaydı. Tabur komutanı ise Yüzbaşı Hasan 
Tahsin Bey idi.

Bursa ve Gelibolu Seyyar Jandarma Taburları 
Bursa Seyyar Jandarma Alayı’nı oluşturmuş-
lar. 1914 yılı Ağustos ayına gelindiğinde Alay 
Karargahları lağvedilir. Taburlar, imkansız-
lıklardan ötürü ancak savaş değerleri az 
olan ‘Martin Hanri’ tüfekleriyle donatılırlar. 
Tahkim, yiyecek, giyecek, araç ve gereç 
anlamında ise oldukça zorlanılır.  

1915 yılı Nisan ayında Bursa Seyyar Jan-
darma Taburunda Jandarma asıllı subaylar 
şunlardır: 

1. Tabur Komutanı 224 sicil nolu Mustafa 
oğlu Yüzbaşı Hasan Tahsin, İstanbul. 
Doğumu 1878. Yüzbaşı Hasan Tahsin 
Temmuz 1915’te binbaşılığa terfi ederek 
aynı tabur komutanlığında kalmıştır.

2. Tabur Katibi Hacı İbrahim

3. Birinci Bölük Komutanı 400 sicil nolu Ra-
şit oğlu Yzb Mazhar Fuat (ÖRTÜN)

4. Birinci Bölük 2. Takım komutanı 2019 
sicil nolu Ahmet oğlu Hamdi ….. doğu-
mu 1893

Aziz ELBAS

araştırma / Çanakkale’ye Bursa’dan bakmak

Tarihimizin şanlı ve bir o kadar da kanlı savaşlarından birisi olan Çanakkale’de elde edilen 
destansı zafer, bizleri bu topraklara sonsuza değin gömmek isteyenlere dünya var oldukça 
unutulmaz bir ders olarak karşılarına çıkacaktır. 

ÇANAKKALE’YE 
BURSA’DAN BAKMAK

Atatürk Bursa Şehitliği’nde… Bursalı gaziler savaştan 
hemen sonra, şehit olan arkadaşları anısına top mermi 
kovanlarını üst üste koyup Çanakkale’deki ilk şehitlik anıtını 
yaparak bu onurlu ve yüce mücadeleyi ölümsüzleştirirler.
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5. Birinci Bölük Takım Komutanı Teğmen 
Arakil

6. İkinci Bölük Komutanı 783 sicil nolu 
Abbas oğlu Hüseyin Hüsnü Kastamonu 
1888

7. İkinci Bölük Takım komutanı 2043 sicil 
nolu Hüseyin oğlu Mehmet Zahit (SA-
KINÇ), Isparta, doğumu 1883

8. İkinci Bölük Takım Komutanı Teğmen 
Kadri

9. Üçüncü Bölük Komutanı 718 sicil nolu 
İsmet oğlu Üsteğmen Fazıl (ÖZTÜRK), 
doğumu 1884

10. Üçüncü Bölük Takım Komutanı 2062 si-
cil nolu Raif oğlu Teğmen Sait, doğumu 
1888

11. Dördüncü Bölük Komutan 408 sicil nolu 
Ahmet Hamdi oğlu Yüzbaşı Hüseyin 
Hüsnü, Nevşehir, doğumu.

12. Dördüncü Bölük Takım Komutanı Üsteğ-
men Yaşar 

Bursa Seyyar Jandarma 
Taburunun Seyrü Seferinden 
Kısa… Kısa….  
Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasında 
oluşturulan tabur Gelibolu’ya gelip 3. 
Kolordu emrine girer. Bursa Seyyar 
Jandarma Taburu, Temmuz 1914’de 
Maydos’a gelerek Koyun Limanı-Ağıldere 
sınırları içindeki bölgeyi gözetleme görevi 
aldı. Tabura daha sonra Koyun Limanı’ndan 
Büyük Masırlık’a kadar olan bölgenin 
sorumluluğu verilir. 1 Nisan 1915’den 
itibaren bu görev Koyun Limanı’ndan 
Büyük Arıburnu’na kadar olan bölgenin 
gözetlenmesi ve korunması şeklini 
aldı. Maydos’un müttefikler tarafından 
bombalanması sırasında taburun eşyası 
ve harp ceridesi yanar.  Seyyar Jandarma 
Taburu doğrudan doğruya 3. Kolordu’ya 
bağlı olup iaşesi 9. Tümen tarafından 
sağlanır. Tabur sağladığı bilgileri 9. ve 10. 
Tümen Komutanlıklarına da bildirmektedir.

Ece Limanından Teke Burnuna kadar olan 
sahilde örtme ve gözetleme yapar. Daha 
sonra Esat Paşa’nın emri ile düşmanın 
Kumtepe’ye yapması muhtemel çıkarmaya 
engel olması için Karatepe’ye gönderilir. 
Bursa Seyyar Jandarma Taburu, 14 Ağustos 

1914’ten itibaren tam iki buçuk ay düşma-
nın ateşi altında kalır ve oldukça yıpranır. 
Tüm olumsuzluklara rağmen Bursa Seyyar 
Jandarma Taburu 26 Nisan 1915’de yalnız 
başına Hisartepe’de Seddülbahir’e çıkan 
İngilizler karşısında 26. Alay’ın Alçıtepe 
önünde kurdukları savunma hattında görev 
alır. Yine 26. Alay emrinde Kirte, Kerevizdere 
ve Eskihisarlık tepesinde Fransızlara karşı 
cephe savaşında yer alır. Bir adım dahi geri 
gitmeyen Taburun o günkü zaiyatı 110 şehit, 
280 yaralı ve 50 kayıp olmak üzere 440’tır.

Bursa Seyyar Jandarma Taburunun bu kah-
ramanca direnişi düşmanın gözünü oldukça 
korkutur ve daha da önemlisi takviye birlikle-
rin cepheye gelmesi için gereken zamanı ka-
zandırır. Düşman birliklerinin 24 Nisan 1915 
sabahı Arıburnu ve Seddülbahir sahillerine 
çıkarma yaptığı kritik bilgisini Başkomutanlık 
Karargahı’na bildiren ilk birlik olur. 

Cepheden cepheye koşan tabur girdiği 
muharebelerde verdiği zaiyatlardan ötürü 
bölük seviyesine düştüğünden bir ara ikinci 
hatta çekilerek Domuzdere–Kerevizdere kıyı 
hattında gözetleme görevini yerine getirir.

Bir müddet sonra kurulan Anafartalar Müfre-
zesine dahil olarak Karakol Dağından Mestan 
Tepeye kadar olan sahil şeridinin savunma-
sında görev alır. Ateş hattına aldıkları İngiliz-
leri Anafarta önlerinde oyalayarak Teke-Ka-
vak Tepe hattının düşman eline geçmesine 
mani olurlar. 

27 Nisan 1915 sabahı 26. Piyade Alay 
Komutanı, Bursa Seyyar Jandarma Tabur 
Komutanı Yüzbaşı Hasan Tahsin’e “Acele 
Taburunuzla harekete geçerek Hisarlık 
mevkiinin zaptını istiyorum” emrini verir. 
Sabahın erken saatlerinde taarruza geçile-
ceği sırada düşmanın üç taburluk kuvveti 
Morto Limanı ve Hisarlık Kalesi tarafından 
taarruza geçer. Taburumuzun açtığı şiddetli 
ve etkili ateş karşısında düşman duraklar ve 
bozguna uğrar.  

28 Nisan 1915’te Bursa Seyyar Jandarma 
Taburu, 26. Piyade alayıyla beraber savaşa 
katılır. 2 Mayıs 1915’te taarruz eden 3. Tü-
menin sol kanadındaki kuvvetler içinde yine 
Bursa Seyyar Jandarma Taburu da vardır. 

O güne değin girdiği savaşlarda büyük kayıp-
lar veren Bursa Seyyar Jandarma Taburu-
nun mevcudu 1200’den 200’e düşer.

Bursa Seyyar Jandarma Taburu oradan 
oraya koşmaktan oldukça çok yorgun düşer, 
mevcudunun büyük bir kısmını yitirir. Din-
lenme, eksiklerini tamamlamaya ve personel 
ikmali yapmaya ihtiyacı olduğundan, Tabur 
Komutanı Binbaşı Tahsin, bağlı olduğu bölge 
komutanına 25 Mayıs 1915’te şu raporu 
gönderir; “Mensubu olduğum tabur, 12 
Ağustos 1914’ten beri kıyıları gözetle-
mekle görevlendirilmiş ve 2,5 ay müte-
madiyen düşman bombardımanı altında 
siperlerde güçsüz ve bitkin kalmıştır. 26 
Nisan 1915 tarihinden bu ana kadar da 
Hisarlık ve Kerevizdere bölgesinde savaş-
mış, yorulmuş, yıpranmıştır. Taburun 1. 
Bölüğü Domuzdere ağzında kıyıyı gözet-
lemekle görevlidir. Bir başka Bölük havan 
toplarını, başka bir takım da Kerevizdere 
gerisindeki dağ toplarını, başka bir takım 
da Kerevizdere gerisindeki dağ toplarını 
korumaktadır.”

Tabur; 26/27 Mayıs 1915’de görev bölgesi-
ni Piyade birliğine devredip Soğanlıdere’ye 
çekilir. 8 Temmuz’a değin burada dinlenip 
güç toplayan birlik, halen sivil elbiselerle 
savaşan askerine askeri elbise dağıtır. Ana-
fartalar Grubu emrinde iken yine çok önemli 
görevler yapar. Conkbayırı ve Kocaçimen 
tepelerindeki savunmayı aşamayan düşman 
kuvvetleri Suğla plajından çıkartma yaparak 
Kireçtepe doğrultusunda harekete geçince, 
Anafartalar Grubu Komutanı Miralay (Albay) 
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Mustafa Kemal tarafından Gelibolu Jandar-
ma Taburu,31 Alayın iki taburuyla oluştu-
rulan özel görev birliğiyle Bursa Merkez 
(Seyyar) Jandarma Tabur Komutanı 
Binbaşı Tahsin Bey komutasında Kireçte-
pe ile İsmailoglu Tepesi arasındaki bölgeyi 
savunmak amacıyla görevlendirilir.

İngilizler Güney’den ilerleyerek Softatepe’yi 
ele geçirmek isteyen İngilizleri Bursa Seyyar 
Jandarma Taburu iki bölüğü Softatepe’de 
karşılar. 9 Ağustostan 15 Ağustosa değin 
gece gündüz gemilerden yapılan topçu des-
tekli saldırılarla oldukça fazla şehit vermesi-
ne rağmen özel birlik düşmanı püskürtmeyi 
başarır. Bunun sonucunda düşman çekilmek 
zorunda kalır. Birlik yine hayati önem arz 
eden bir kahramanlık örneği sunar.

Anafartalar Grubu Komutanı Albay M. Kemal 
Kireçtepe’de durumun kritik hale gelmesiyle 
16 Ağustosta 5. Tümen Karargahı’nın bu-
lunduğu Turşunköy’e giderek harekatı bizzat 
yönetir

Bursa Seyyar Jandarma Taburu daha sonra 
26. Piyade Alayı’nın emrine girer. Alay 
Komutanı, Tabura Domuzderesi ağzının 
batısındaki 3,5 km’lik bölgede hem tahkimat 
yapmak hem de düşman baskısına mani 
olması görevi verilir. Durumun kritikleşmesi 
üzerine 26. Piyade Alay Komutanı Kadri, 

Bursa Seyyar Jandarma Taburu’na Seddül-
bahir tarafından ilerleyen düşmana cephe-
den taarruz etmesini emreder. 

Hisarlık Kalesi karşısındaki 12 düşman gemi-
sinin şiddetli ateşine rağmen Bursa Seyyar 
Jandarma Taburu Hisarlık sırtına kadar 
ilerleyerek düşmanın baskın yapmasını önle-
yecek tertibat alınıp savunmaya devam eder. 
Kara harekatının başlamasından itibaren en 
şiddetli dönemlerinde ihtiyaç duyulduğu her 
kritik bölgeye ve cepheye gönderilen Bursa 
Seyyar Jandarma Taburu savaşın kaderini 
değiştiren stratejik savunmaların hep en 
önünde yer alır. 

Gelibolu’da nerdeyse basmadık yer bırak-
mayan Bursa Seyyar Jandarma Taburu 
verilen görevleri layıkıyla yerine getirerek 
bir anlamda savaşın gidişatını değiştiren 
savaş hamlelerinin hep önemli bir unsuru 
olmuştur. Cepheden cepheye koşup bir nevi 
özel görev taburu olarak muharebelerde yer 
alan Bursa Seyyar Jandarma Taburu, ağır ka-
yıplar vermesine karşın düşman saldırılarını 
kırarak tarihe altın harflerle geçmişlerdir.

Şehit olan arkadaşları anısına geride kalan 
gaziler top mermi kovanlarını üst üste koyup 
Çanakkale’deki ilk şehitlik anıtını yaparak 
bu onurlu ve yüce mücadeleyi ölümsüzleş-
tirirler. Bu şehitlik savaş esnasında kurulan 

gerçek bir şehitliktir. Anıtın hemen önünde 
yazıları az okunabilen taşta; “5. Fırkaya 
mensup 11. Topçu alayı 1. Bölük / 11. 
Topçu alayı 1. Bölük / 2. İstihkam Taburu 
3. Bölük / 3. İstihkam Taburu 2. Bölük / 
Gelibolu Jandarma Taburu / 1. Piyade 
Alayı / 19. Piyade Alayı / 127. Piyade 
Alayı / 17. Piyade Alayı 1. Tabur / 39. 
Piyade Alayı 1. Tabur’un şehitleri” ifadesi 
yer alır. 

Şehitlikte yer alan kitabede “6/8 Ağustos 
1915’te Gelibolu ve Bursa Jandarma 
Taburlarının kahramanca çarpışan 3 
bölüğü, iki tugay gücüne ulaşan İngiliz 
kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe’de 
durdurup Anafartalar Grubu’nun kuzey 
yanını korumuştur.” yazmaktadır.

Gösterdikleri kahramanlıklardan oldukça 
etkilenen Miralay Mustafa Kemal birliği 
burada ziyaret eder. Şehitlik anıtının önünde 
hepimizin gözlerine aşina fotoğraf hatıra ka-
lır. Ulaşılması oldukça zor bir arazi kesiminde 
Kireçtepe sırtlarında kapanca Tepesinde yer 
alan şehitliğe Anafartalar ve Tuz gölü tara-
fından bağlanan toprak bir yol ile ulaşılmak-
tadır. Ulaşılması hayli güç bir arazi kesiminde 
bulunan bu anıt 1992 yılında gelişi güzel 
yenilenerek düzenlenen bir törenle açılmıştır. 
Ne acıdır ki türlü yokluk ve imkansızlıklar-
la verilen ve her bir görevi layıkıyla yerine 

araştırma / Çanakkale’ye Bursa’dan bakmak

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı, Çanakkale’deki Bursa şehitliğinde düzenleme çalışması başlattı. 18 Mart’ta tamamlanması hedeflenen çalışma kapsamında tüm şehitlikler elden 
geçirilecek, bölge, ziyaretçilerin ihtiyaçları da dikkate alınarak yeniden düzenlenecek.
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getirip personelinin tamamını şehit vererek 
görevini tamamlayan Bursa Jandarma Tabu-
ru hakkında birkaç cümle ve birkaç satırdan 
başka bir bilgi ve yazı bulma imkanı yoktur.  
Bunu anlamak ise oldukça güçtür.

Bu onurlu mücadelenin neferleri olan aziz 
şehitlerimizin torunları olarak kahraman 
atalarına minnet borçlarını bir nebze de olsa 

giderme adına oldukça önemli bir projeyi 
gündemine alan Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve Bursa Garnizon Komutanlığı şehitliğin 
yenilenerek şehitlerimizin aziz hatırasına 
bir nebze de olsa sahip çıkmanın heyecanlı 
telaşı içerisinde.

Bu kapsamda şehitlik ve çevresi özgün yapısı 
korunarak tamamen yenilenmekte. Anıttan 

çevresine, ulaşım yolundan gelecek ziya-
retçilerin ihtiyaçlarına değin her bir detay 
düşünülerek çalışmalar sürdürülmekte. 
Hedef 18 Mart 2015 tarihinde Bursalı torun-
larını okunacak dualarla burada buluşturma. 
Çalışmaların en önemli yönü ise yeniden 
hatırlamak ve hatırlatmak olacaktır. 
Ruhları Şad Olsun.

Kireçtepe muharebesinde başarı 
sağlayamayan General Stopford bu vesile 
ile görevden alınır. Bu İngiliz ordusunda 
büyük çalkantılar ve istikrarın bozulmasına 
istifaların peşi peşi gelmesine sebep olur. 
Kireçtepe taarruza geçmesi istenilen General 
Hamilton bir raporunda askerin durumuyla 
ilgili bilgi verdikten sonra “Bütün Hakikati 
size tamamen açık olarak bildirmeyi çok 
doğru buldum.” deyip şu çarpıcı ifadeyle 
raporu tamamlar: “Çok cesur harbeden ve 
iyi sevk ve idare edilen asil Türk Ordusu’nun 
karşısında bulunuyoruz”.

Kireçtepeyi İngilizlerin ağır silah, sayı ve 
teçhizat üstünlüğüne rağmen can pahasına 
savunan birliğin içerisinde bulunduğu 
mahrumiyet koşullarını ve hiçbir yerden 
yardım alamadan yaptığı savunmayı anlatan 
İngiliz General Oglender “15 Ağustos’ta Türk 
birliklerinin telefon irtibatları bile yoktu. Bu 
yüzden öğleden sonraki olaylar sırasında 
Kireçtepe sırtlarındaki birlikler takviye 
kıtaları gönderilmesi haberini Wilmer’in 
4 km. uzaklıktaki karargahına elden 
gönderebilmişlerdi. Turşun Köyü’ndeki kıtalar 
derhal gönderildi ise de muhriplerden açılan 
ateşle bu kıtalar durduruldu. Gece boyunca 
tepe üzerindeki birliklere hiçbir yardım 
yapılamadı.” diye anlatır.

Bursa Seyyar J. Taburu Bölük Komutanlıkla-
rına yarım saat sonra Turşun üzerinden bir 
tümen düşmana taarruz edecektir. “Aman 
arkadaşlar, pek metin olarak tuttuğumuz 
hattı muhafaza edelim. Şimdi rahı mestur 

cihetine bir kısım kuvvet daha gönderiniz. 
Bölgeden (70) kadar süvari gelecektir. İş 
bu emri nizamiye bölüğüne iletirsiniz.” J.K. 
Binbaşı Hasan Tahsin

Gelibolu’da 3. Kolordu K. 
77. Alay’ın 3. Taburu’na bölgeyi ve mevcut 
talimatı vürut eden (gelen) tabura teslim 
ettik. Alessabah (sabah erkenden) Kilye 
iskelesinde bulunmak üzere Turşun’a hareket 
edildiği arz olunur. 11/12 Nisan 1331 (24/25 
Nisan 1915) Bursa Seyyar J. Tb. K. -Hasan 
Tahsin

Kilye’de Bursa Seyyar 
J. Tabur K. 
Taburunuzla hemen Maydos Serafin 
Çiftliği üzerinden Serafin Çiftliği batısındaki 
Kayalıtepe’ye gidiniz. Kendinizi katiyen 
düşmana göstermeyiniz. Düşmanın ansızın 
Kumtepe’ye asker çıkararak Kayalıtepe’yi 
zaptetmesine meydan vermeyeceksiniz. 
Kirte civarında bulunan 9. Tümen ile irtibat 
sağlayınız. Kalayalıtepe güneyinde Palamutlı 
Sırtları’nın gerisinde bulunan 77. Alay irtibat 
sağlayınız. 3. Kolordu Komutanı Miriliva Esat. 

Acele Bursa Seyyar J. Tabur K. 
Düşman Seddülbahir cihetinden (tarafından, 
yönünden) ilerliyor. Bölükleriniz bulundukları 

cepheden taarruza geçsin. Siz de Domuzdere 
tarafındaki bölüklerle hareket ediniz. 26. 
Alay’ın 3. Taburu, Domuzdere’de ihtiyatta 
bulunacaktır. Ben de taburun yanındaydım. 
13/14 Şubat 1331 (26/27 Nisan 1915) 26. 
Alay Komutanı Kadri

Bursa Seyyar J. Tabur K. 
Kirte Güneyi 
14 Şubat 1331 (27 Nisan 1915) 
Acele, şimdi taburunuzla Morto limanındaki 
Hisarlık mevkiinin zaptını görmek isterim. 
Hisarlık’ın düşmandan temizlenmesi 
lazımdır. Ben ordugahtayım. Muharebeyi 
(haberleştirmeyi) acele tesis ediniz. (kurunuz, 
sağlayınız).

26. Alay K. Kadri Bölge K. 24/25 Mayıs 1331 
(6/7 Ağustos 1915)

Düşmanın Laletepe’ye ve Büyükkemikli’ye 
ve Hisarcık önünden 135, 145 rakımlı tepeler 
eteklerine asker çıkardığı şimdi haber alındı. 
32. Alay’ın 1. Tabur 2. Bölüğü Conkbayırı’na 
gitmek üzere taburundan emir aldığı cihetle 
(için) bize yardım edemiyor. Tabur, müşkül bir 
durumda kalmıştır. Gelibolu Taburu’ndan bir 
bölüğün şafak atmazdan evvel Büyükkemikli 
İleri Karakol Bölük merkezine sevki rica olu-
nur. Bursa Seyyar J. Tabur K. Hasan Tahsin 
Bursa Tb. K.

Cepheden Haber Var
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  Göçün Orta Yeri Hüzün sergi ve kitabın-
da yer alan belgesel fotoğrafları çektiğim 
yıllarda gazeteciydim. Tanık olduğum bu 
olay, İkinci Dünya Savaşı’ndan o güne kadar, 
Avrupa coğrafyasında yaşanmış en büyük 
kitlesel göç olayıydı.
Bulgaristan’da yaşayan Müslüman Türk 
azınlık, zorunlu göç adı altında ülkelerinden 
sürgün edilmeye başlanmıştı.
Aslında bir göç coğrafyası olan Balkanlar’da 
Müslüman Türk azınlığın göçe dayalı azınlık 
politikaları ile tanışması, 1878’de Bulgaristan 
Prensliği’nin kurulmasıyla başlar. Bu tarihten 
sonra, genel nüfusun yarısını oluşturan Türk 
ve Müslüman azınlık günümüze kadar uza-
nan zaman diliminde hızla azalma sürecine 
girdi. Bulgaristan’da 2011 yılında yapılan 
son nüfus sayımında bu ülkede hala, 747 bin 
Müslüman Türk’ün yaşamaya devam ettiği 
saptandı. Bu sayı, günümüzde toplam nüfu-
sun yüzde 9,4 oranını oluşturmaktadır. 
Tarihin sayfalarını geriye doğru çevirmeye 
başladığımızda, 1989 zorunlu göçünü doğu-
ran sürecin ayak izlerini rastlarız. Bulgaristan 
1908’de bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı 

Devleti’nin 1909’da Bulgaristan’ı tanıma-
sıyla, iki devlet arasında imzalanan İstanbul 
protokolü bu ülkede yaşayan Müslüman Türk 
azınlığın haklarında iyileştirme yapılmasını 
sağladı.
1913 yılında başlayan bu iyileştirme, ancak 
1923 yılına kadar sürebildi. 
İyileştirilen hakların başlıcaları arasında, 
Türk okullarının emlak sahibi olabilmesi, 
okul fonlarının kurulması, bütçeden adil pay 
alabilmesi yer almaktaydı. 
1923’de hükümetin devrilmesi, ülkedeki 
azınlıkların hakların konusundaki ılımlı iklimin 
sertleşmesine neden oldu. Bu dönemde, 
Türk okulları kapatılıp devlet okullarına dö-
nüştürüldü. Türk çocukları Bulgar okullarında 
eğitime zorlandı. Müftülükler hükümetin 
denetimine girdi. Türkçe yayın faaliyetleri 
durdurularak, Türk aydınlar sürgüne gönde-
rildi. 
Bu yıllarda zorlaşan koşullar sonunda ilk göç 
kafileleri, sayıca az olsa da yola çıkmaya 
başladı. Türkiye’ye göç edenler arasında, lise 
ve üniversite mezunu gençler ağırlıktaydı.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Bulgaris-

Behiç GÜNALAN
Yazı ve fotoğraflar

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Bulgaristan’da yaşayan Müslüman Türk 
azınlık için, önce bahar dalı gibi yeşeren sonra hızla sonbahara dönüşen 
yeni bir hayatın kapısı çalınıyordu. 

GÖÇÜN
ORTA YERİ 
HÜZÜN



18    |   Ocak 2015    |   Sayı 13

tan’da yaşayan Müslüman Türk azınlık için, 
önce bahar dalı gibi yeşeren sonra hızla 
sonbahara dönüşen yeni bir hayatın kapısı 
çalınıyordu. 
Bulgaristan Komünist Partisi’nin öncülüğün-
de, sosyal demokratlar, liberaller, köylüler 
ve bağımsızlardan oluşan Vatan Cephesi 
iktidara geldiğinde 1946’da ülkede cumhuri-
yet ilan edildi. 
1947’de ise Sovyet modeline dayanan 
anayasa kabul edildi. Bu anayasaya göre 
Bulgaristan’da yaşayan azınlıklar kendi dille-
rinde eğitim görme, kendi ulusal kültürlerini 

yaşatma ve geliştirme hakkını elde etmişti. 
Işık adı altında yayınlanmaya başlayan Türk-
çe gazete ılımlı dönemin en olumlu işaret-
lerinden biriydi. Ancak başlangıç yıllarındaki 
iyileşme, kısa bir süre sonra yerini yumuşak 
asimilasyon denilen yeni bir döneme bıraktı. 
Takvimlerin 12 Ağustos 1950’yi gösterirken, 
250 milyon Müslüman Türk’ten, üç ay içinde 
Türkiye’ye yerleşmeleri istendi. Türkiye bu 
zorunlu göçü engellemek amacıyla 8 Kasım 
1951’de sınırlarını kapattığında, 150 bin göç-
men çoktan anavatana gönderilmişti bile... 
Bulgar hükümeti bu kararda, sınır dışı edi-
lenlerin Türkçe konuşması, Bulgar değil Türk 
olmalarını gerekçe gösteriyordu. Hükümet 
kararına yasallık kazandırmak için, sürgünü; 
1925 yılında imzalan Ankara Anlaşması’nda-
ki Türk ve Bulgar azınlıkların mübadelesine 
dayandırılmaya çalışılıyordu.
Bu durum gelecekteki yaşanacak olan büyük 
göç dalgalarının fay hattı gibiydi.
Yakın Akraba Göçü Antlaşması uyarınca da 
1969-1978 yılları arasında da, 130 bin kadar 
soydaşımız Türkiye’ye göç etmek zorunda 
bırakılmıştı.
1989 zorunlu göçünün koşullarını Todor 
Jivkov iktidarının, 1984 yılında yürürlüğe 
koyduğu sert asimilasyon politikalarına da-
yalı uygulamalar oluşturdu.
1984 yılının sonlarında Türk nüfusun yoğun 
olarak yaşadığı Bulgaristan’ın Kırcaali bölge-
sinde önce köylerden başlatılan isim değiş-
tirme politikaları, Mestanlı, Cebel, Benkovski 

kentlerinde de yaygınlaştırılarak, ülkede ya-
şayan bütün Müslümanların, Türkçe isimleri 
Bulgar isimleriyle değiştirilmeye başlanmıştı.
Kamuya açık alanlarda, işyerlerinde ve 
okullarda Türkçe konuşmak ve Türkçe şarkı 
söylenmesi tamamen yasaklanmıştı. Bulgar 
radyosunun Türkçe yayını durdurulmuş, Kır-
caali, Şumnu ve Razgrat’taki Türk tiyatroların 
perdeleri kapatılmıştı. 
Bir yandan Türkçe kitaplar toplatılırken, diğer 
yandan Türkiye’den yayın yapan Türk radyo-
larının dinlenmesine de engeller konulmuştu.  
Türkçe yer isimleri değiştirilmişti. Müslüman 
mezarlıklarında, mezar taşlarındaki isimler 
silinmiş, bazı yerlerde tamamen ortadan 
kaldırılmıştı.
İslam geleneğine göre, cenazelerin gömülme-
si, sünnet, düğün ve bütün İslami ritüeller ya-
saklanmıştı. Sünnet çağındaki çocuklar, resmi 
makamlar tarafında kontrol ediliyorlardı. 
Camiler kapatılmış müze ve ambarlara dö-
nüştürülmüştü. Ramazan ve Kurban bay-
ramlarında namaz kılınması, oruç tutulması 
ve kurban kesilmesi yasaklar arasındaydı. 
Kuran kurslarının tamamı kapatılmıştı. 
Direnenler, yasaklara uymayı kabul etmeyen 
ve uymayanlar Belene Adası’nda kurulan 
toplama kampına gönderiliyor, burada yar-
gılanıp hapis cezalarına çarptırılıyordu. Çoğu 
maden ocaklarında kötü koşullarda çalışma-
ya zorlanıyor; her biri ülkenin farklı yerlerine 
sürgün ediliyorlardı.
1950 yılında Türk oldukları için sınır dışı edi-

dosya konusu / göç / göçün orta yeri hüzün
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len soydaşlarımızın, Türkçe konuştukları ve 
Türk oldukları tezi savunuluyordu. 
Bulgaristan’ta sürdürülen sert asimilasyon 
politikasının gerekçesine göre ise orada 
yaşayan Müslüman Türk azınlık, Osman-
lı döneminde zorla Türkleştirilmiş safkan 
Bulgarlardı. 
Asimilasyon sonuç vermeyince topyekün 
Müslüman Türk nüfus gözden çıkarılmış, 
89 Mayıs ortalarından itibaren Türkiye’ye 
sürgün edilmeye başlanmışlardı. 
Bulgaristan kapalı rejime sahip bir ülke 
olduğu için, o yıllarda bu topraklarda olup 
bitenler, ülke sınırları dışındaki kamuoyu 
tarafından bilinemiyordu. 
İçinden ne çıkacağı belli olmayan tam bir 
Pandora kutusuydu. Üstelik soğuk savaş 
yıllarıydı. Bulgaristan’da yaşayan Müslüman 
Türk azınlık,  bir bilinmezlik okyanusunun 
derinliğinde unutulmuş gibiydi.
İşte bütün bunlar olup biterken ve bütün bu 
olup bitenler abartı sanılırken, Kapıkule De-
miryolu Sınır Kapısı’ndaki perona bir sabah 
erken saatlerde kırmızı renkli bir lokomotifin 
çektiği bir tren yanaştı.   
Vagonları tıka basa insanlarla doluydu. Pen-
cereleri salkım saçaktı.
İnsanlar istiflenmiş gibiydiler, hepsi, endi-
şeli, ürkek, çekingen, donuk, sessiz ve taş 

kesilmiştiler. Sanki bir filmin ağır hüzünlü bir 
sahnesini yaşıyorduk.
Kapıkule Sınır Kapısı’nın beton zemininde 
bu hüzünlü sessizliği bozmamak için adeta 
parmak uçlarımızda yürüyorduk.
Bulgaristan’dan sürgün edilen soydaşlarımı-
zın, hemen hepsi parçalanmış ailelerdi.  Kimi 
tarlasından, kimi fabrikasından, kimi evinden 
yakınlarıyla bir vedalaşma, bir helalleşme 
zamanı bile tanınmadan sürgün trenine 
doldurulup gönderilmişlerdi.
Bu trene, Utanç Treni adı verildi.
Sonraki günlerde, ilk Utanç Treni’nin ardın-
dan, binlerce Müslüman Türk soydaşımızı ta-
şıyan onlarca Utanç Treni daha Kapıkule Sınır 
Kapısı Tren Garı’nın peronlarına yanaşmaya 
devam etti.
İki buçuk ay içinde Edirne’nin Kapıkule kara 
ve demiryolu ile Kırklareli’nin Dereköy Sınır 
Kapıları’ndan Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 
340 bini buldu.
Bir gazeteci olarak tanıştıklarımın, konuştuk-
larımın, fotoğrafladıklarımın her biri, hüzünlü 
buruk bir hikayenin baş kahramanlarıydı. 
Onların hikayeleri onlarca roman ya da film 
senaryosunun konusu olabilirdi.  Her bir 
fotoğraf yaşanmış bir hüzünlü bir hikayenin 
iz düşümüdür. … 
Bulgaristan’da etnik bir temizlik, nüfus 
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yenilenmesi ve arındırması yapılıyordu. Hani 
iradeniz ve isteğinizle daha iyi koşullarda ya-
şamayı umut ederek bir coğrafyadan başka 
bir coğrafyaya göç edersiniz. Tarihin sayfa-
ları bu göç serüvenleriyle doludur. Zorunlu-
luktu derken, bu tanıdık bildik, hele de bizim 
toplumumuza hiç de yabancı olmayan yeni 
bir hayat umuduyla batıya, başka ülkelere 
göç edişi kastetmiyorum. 
1989’da yaşanan zorunlu göç bir kovulma-
dır; Müslüman Türkler’in 16. yüzyıldan beri 
doğdukları, doğup büyüdüğünüz yaşayıp 
gömüldüğünüz topraklardan köklerinizin 
sökülüp atılmasıdır. Bir gecede yaka paça 
sınır dışı edilmedir. 
1989 göçünde bu zorunluluk tanımlamasını 
ıskalarsak, göçün dramını, trajedisini, dehşe-
tini doğru anlayıp algılayamayız. 
Tarlada çalışıyorsunuz, bir devlet görevlisi 
geliyor, ertesi gün ülkeyi terk etmenizi isti-
yor. Evlerde, fabrikalarda da aynı durum. Üç 

çocuğun varsa ikisi bırakılırken, biri alıkonu-
luyor. Ailenin annesi trenle, babası karayo-
luyla gönderiliyor. Her aile parçalanmış bir 
biçimde göçe zorlanıyor. 
Annenizi, babanızı, eşinizi, dostunuzu, 
kardeşinizi, yakın akrabanızı, sevgilinizi, 
yavuklunuzu geride bırakıp yeni bir dünyaya 
sonu bilinmeyen yeni bir hayata gönderili-
yorsunuz. Bütün maddi ve manevi birikimle-
rinizi kaybediyorsunuz. Böyle bir psikolojiyi, 
böyle bir umutsuzluğu, böyle bir çaresizliği, 
teslimiyet ve karamsarlığı düşünmek bile 
insan ruhunu yerle bir eder… 
Her birinin ruhlarını devasa tsunamiler teslim 
almış, her birinin gelecekleri tuz buz olmuş…
Bu tarihi olayın üstünden şimdi çeyrek yüzyıl 
geçti. O yıl doğan çocuklar, bugün 25 yaşına 
geldiler. O günün küçük kız ve erkek çocuk-
ları,  bugün anne ve baba oldular.
O gün tuz buz olmuş umutlarla bir bilinme-
ze yürüyen insanlar, Türkiye’de bugün yeni 

dosya konusu / göç / göçün orta yeri hüzün
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hayatlarını filizlendirdiler. Çoluğa çocuğa 
karıştılar; çoğu anneler babalar torun sahibi 
oldu; yaşlıların çoğu hayata veda edip ara-
mızdan ayrıldı.
Eğer ilerleyen yıllarda yaralar sarılmasaydı 
göçün kayıplarını anlatmak ciltlere sığmazdı. 
Bulgaristan’ın, bu zorunlu göç politikasından 
Jivkov döneminin kapanmasından sonra 
vazgeçmesi soydaşlarımızın istedikleri zaman 
doğup büyüdükleri topraklara yeniden geri 
dönebilme yolunu açtı. 
Görüldü ki; kesin geri dönenlerin yanı sıra 
büyük bir çoğunluk Türkiye’de kalmayı ve 
çifte yurttaş olmayı, çifte pasaport taşımayı 
kabul etti. Bulgaristan’ın AB ülkesi olması, 
taşıdıkları Bulgaristan pasaportunu daha da 
değerli kıldı. Mutlaka ağır bedeller ödendi 
ama zorunlu göç soydaşlarımız için alterna-
tifli bir kimlik fırsatı da yaratmış oldu. 
Türkiye’dekilerin büyük bir bölümünün iş 
ve konut sorunu da çözümlendi. Bence o 

ağır ve acılı günlerin ardından artık huzuru, 
güveni ve mutluluğu buldular.
Göçün Orta Yeri Hüzün kitabı sergisinde 
yer alan fotoğraflar, 1989 yılında Bulgaris-
tan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaş-
larımızın o dönemde yaşadıkları dram ve 
trajediye aittir.
Bu göç dalgası Türkiye’de, yoğun olarak 
Edirne’de yaşandı. Kapıkule kara ve demir 
yolu sınır kapıları, hüzünlü insan manzarala-
rının sergilendiği mekânlardı.
Fotoğraflar bu mekânlarda çekilmişlerdir.
O yılların haber fotoğrafları,
Bu gün tarihin tanıklığını yapmak için karşı-
nızdalar…
Tarihin tanıklığını yapan bu siyah beyaz 
fotoğraflar, kin, nefret ve düşmanlık duy-
gularını değil, hoşgörü, sevgi ve barışa olan 
ihtiyacımızı 
Bir kez daha hatırlatabildiyseler,
Ne mutlu bana…
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Hacı TONAK

dosya konusu / göç / ‘89 “Soydaş” Göçü ve Jivkov’un Gizli Planları

Trajik ‘89 göçünün 25. yılını geride bıraktık. Yıl boyu konu ile ilgili toplantılar, seminerler, sergiler 
düzenlendi.  Bursa Göç Tarihi Müzesi açıldı. Belgeseller yapıldı. Hacı Tonak, bu yazısında hem bunları 
değerlendiriyor; hem de dönemin Bulgaristan yöneticilerinin (Bulgaristan Komünist Partisi politik 
büro üyeleri) 89 göçüne ilişkin hesaplarını ve planlarını hatırlatıyor.

‘89 “Soydaş” Göçü ve
Jivkov’un Gizli Planları
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  Basınımızda, özellikle Bursa basınında 
“Soydaş Göçü” yahut “Soydaş Zorunlu 
Göçü” olarak adlandırılan ‘89 göçünün 
üzerinden çeyrek yüz yıl geçti bile. Geçen yıl 
Bursa’da olduğu kadar öteki büyük kent-
lerde, hatta Bulgaristan’da ’89 göçünü ve 
sonuçlarını çeşitli açılarda değerlendiren çok 
sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu ve benzeri 
alanlarda birikimi, duyarlığı, katkısı tartışıl-
maz Ahmet Erdönmez’in küratörlüğünde 
ve Bursa konusunda olağanüstü özverili 
ve üretken tarih bilimcimiz Prof. Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu hocanın danışmanlığında, Bursa 
Göç Tarihi Müzesi’ni hayata geçirdi. Müze ve 
özenle hazırlanmış tanıtım broşürü, ’89 ben-
zeri göçlerin asla bir “kader” ve “kaza” değil, 
ama şaşmaz şekilde egemenler tarafından 
işlenmiş büyük bir suç olduğuna ilişkin kanıyı 
güçlendiriyor. Müzede bir tarih labirenti gibi 
düzenlenmiş bölümler, zorla göçürme su-
çunun hemen her zaman toplumsal, dinsel, 
etnik farklılıklardan beslendiği ve suçluların 
kendilerini gizlerken bundan yararlanmayı 
iyi bildiklerini düşündürten ayrıntılarla dolu. 

O kadar iyi biliyorlar ki tarihin sayfalarına 
yalnızca zorbalıkları ve cinayetleri ile girseler 
bile, toplumun bir kesimi tarafından kahra-
manlaştırılıp yüceltiliyor, hatta putlaştırılı-
yorlar. Ne var ki eşkıya dünyaya hükümdar 
olamıyor, olsa da uzun sürmüyor hükümdar-
lığı. 

’89 göçünün mimarı Todor Jivkov ve takı-
mının alçaklıklarıyla oranlı itibarsızlığı bunu 
gösteriyor. Onların, bir zamanlar dilediğince 
yönettiği güya “sosyalist” Bulgaristan’da, 
Bulgar parlamentosu göçün mağdurlarından 
resmen ve alenen özür diliyor bugün; ve 
mağdurların örgütü Bal-Göç, orada ’89 göçü 
ile zulmünü teşhir eden sergi açıyor; hem de 
kapalı bir salonda değil, o zulmün sahnesi 
olmuş meydanlarda yapıyor bunu.

Bursa’da, 89 göçüne ilişkin önemli etkinlik-
lerden biri de Mümin Ceyhan Bursa Araştır-
maları Kütüphanesi’nde yapılan forumdu. 
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 
Mümin Ceyhan ve Bal-Göç Genel Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Özkan’ın açılış konuşmaları 
duygulu, sıcak ve yaraya merhem olacak 

türdendi. Prof. Dr. Hüseyin Mevsim, Yard. 
Doç. Dr. İsmail Selimoğlu, Doç. Dr. İbrahim 
Yalımov, Yard. Doç. Dr. Seher Boykoy, Dr. 
Vildane Özkan, Gazeteci Rıdvan Tümenoğlu, 
Şair Hilmi Haşal ile Nilüfer Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih ve Turizm 
Büro Sorumlusu Onur Ulutaş göçün ulusla-
rarası ve ulusal boyutu, sivil toplum yönü, 
politik tarafları ile edebiyat ve basındaki 
yansımalarını değerlendirirken, çok sayıda 
katılımcı söz alıp tanıklığını aktardı. Sergide 
ise göçe ve göçün basındaki yansımalarına 
ilişkin çok sayıda fotoğraf izlenime açılmış-
tı. Onur Ulutaş’ın sunduğu belgesel, ’89 
göçünde yaşananları doğrudan tanıklıklarla 
aktarması bakımından önemliydi.

İstanbul ve Ankara’da da ’89 göçü ve genel 
olarak göç olayları ile sorunlarını tartışan, 
inceleyen etkinlikler yapıldı. Örneğin Türkiye 
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nca Ata-
türk Kültür Merkezi’nde “Elveda Doğduğum 
Toprak” başlıklı bir sergi açıldı. Anadolu’nun 
150 yıllık göç tarihinden kesitler sunan sergi, 
fotoğrafları kadar iliştirilmiş bilgiler bakımın-
dan da çarpıcıydı.

’89 göçünden geriye bakıldığında, öncesinde 
bu bölgeden ’51 ve ‘52 göçü ve başka göç-
ler var. Örneğin bir kısmı Bursa’da yerleşmiş 
1923-1924 göçü var. Bunun, diğerlerinden 
farkı bir mübadele, yani karşılıklı göç olma-
sıydı. Gene de, devletlerarası bir anlaşma-
ya dayanmasına ve devletler bakımından 
göçün sağlıklı, insani ve insanı yıpratmayan 
koşullarda yapılması gibi yükümlülükler içer-
mesine karşılık göçenlerin büyük sorunlar, 
büyük sıkıntılar yaşadıklarını bugünkü yaşlı 
kuşak, büyüklerinin anlattıklarından biliyor. 
Günümüz gençlerinin dinledikleri mübadele 
öyküleri ise, bu kuşağın o zamanki yaşı gere-
ği, çok da sorgulamadan ve olsa, olsa yarım 
yamalak bir algılamayla belleğine kaydettik-
lerinden ibaret. Kaleme alınmış, sahneye ve 
sinemaya aktarılmış gerçek yaşam öyküleri 
de yok değil, ama bire bir yaşanmışlıkları ak-
tarmak konusunda yazı ki çok eksiğimiz var.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce oluşturulan Göç Tarihi Müzesi’nin açılışını, Başbakan Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU yaptı.
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Mübadil olmak da,  
olmamak da sorun 
Özellikle gazeteciler, mübadeleden 75 yıl, 
80 yıl sonra vefat eden, ama Türkiye’de 
defnedilmeyi vasiyet etmiş Müslümanların 
çocukları ile torunlarının “mutlu son”a 
ulaşan veya ulaşmayan çabalarına tanıktır. 
Bunlardan belleğimde yer eden biri, 
ebedi uykusunu Reyhan’da gönül bağıyla 
bağlandığı İsmail Hakkı Dergahı haziresinde 
uyumak isteyen, besbelli dergahın Batı 
Rumeli’deki gönül erlerinden, diyelim 
ki Mehmet Bey merhumun yakınlarının 
çabasıydı. Başbakan Bülent Ecevit’e 
ulaşmışlar ve Mehmet Bey’in vefatından 
önceki son arzusunu iletmişlerdi. Ecevit,  
duyarlıkla ilgilenmiş, merhumun son 
arzusunun yerine gelmesi için gerekli 
talimatları vermişti. 

Ne var ki Yunanistan’dan kaynaklanan 
güçlükler vardı, öncelikle engel çıkaran. 
Başbakan rica etmiş bunlar da aşılmıştı; ama 
Türkiye’de dergah ve tekkeleri tanımayan, 
dolayısıyla bunlarla herhangi bir bağı redde-
den yasalardan kaynaklanan güçlükler nasıl 
aşılacaktı?  İşte o aşamada Mehmet Bey’in 
çocuklarının, torunlarının neredeyse ümitsiz 
görünen çabasına yakından tanık olmuştuk. 
Nihayetinde gene başbakan, bütün yetkile-
rini kullanarak yakınların çabasına yardımcı 
olmuş ve merhumun vasiyetinin yerine 

getirilmesini sağlamıştı.

Bu olay göstermektedir ki kimi durumda 
göçün sıkıntıları, zorlukları, hatta çileleri 
istenmeyen yerde yaşamaktansa baş göz 
üzerine ve içten bir kabulün, samimi bir 
rızanın konusu olabilmektedir.

Dedeleri, büyükanneleri mübadele ile Türki-
ye’ye göçmüş Prof. Dr. Hüseyin Mevsim, ’51 
göçünü dünyadan habersiz bir çocuk olarak 
da değil, bir bebek olarak yaşayan Mümin 
Ceyhan’ın kurduğu ve adını verdiği Bursa 
Araştırmaları Kütüphanesi’ndeki Göç konulu 
toplantının açılışında, mübadillerin Bursa’ya 
ulaşıncaya değin yaşadıklarını hatırlattıktan 
sonra salonu dolduran dinleyicilere şöyle 
sormuştu:

Pekiyi bütün bunlar kaleme alındı mı?  
Yanıtını da şöyle vermişti:  
Hayır alınmadı!

Alındı mı, alınmadı mı üzerine kısa bir 
tartışma başlamış, kimi dinleyici bu konuda 
yeterince kitap yayımlandığından, kimi de 
yeterli olmasa bile hayli yayının yapıldığın-
dan söz etmişti.

Önceki yıl gene göç konusunun ele alındığı 
çok sayıda bilim insanının katkıda bulunduğu 
İstanbul’da başlayıp Bursa’da sonlanan sem-
pozyumun son oturumunda dile getirilenleri 
hatırladım. O gün, söz alan hemen tüm 
konuklar özellikle bize, yani Bursalılara bu 

konudaki eksikliğimizi hatırlatmakla kalma-
mış, anıların kaleme alınmasının tarih ve 
toplum bilimleri açısından taşıdığı önemi de 
vurgulamıştı. Bursa’da ’89 göçünün 25.yı-
lında yapılanlar, çok geç kalınan bir konuda 
elden gelenin yapıldığını göstermesi bakı-
mından önemli. 

Çarpıcı bir şey: Yunanistan’da, mesela Se-
lanik’te Küçük Asya Federasyonu diye bir 
dernek kurulmuş; göçle ilgili ya da müba-
delede buradan oraya gidenlerle ilgili olarak 
herkes ne yaşamış, neye tanık olmuş ve eski 
yurdu ile ilgili ne biliyorsa anlatmış. Gerekirse 
kroki çizmiş, nerede yaşamışsa oranın belli 
başlı özelliklerini bu kroki üzerinde işaretle-
miş. Bildiği ya da aklında kaldığı kadarıyla, 
o bölgede kimler yaşıyor, bunlar orda hangi 
isimle veya lakapla anılıyor; bunların tümü-
nü not etmiş ve götürüp o derneğe teslim 
etmiş! Mübadele ile oralara göçmüş olanların 
torunları bugün Özlüce’ye veya Görükle’ye 
veya Dereköy’e veya Trilye’ye geldiğinde 
dedelerinin, büyükannelerinin yazıp çizip 
not ettiklerinden eski İynesi’yi, Potomya’yı, 
Kuvikliya’yı mezarlığı, meydanı, meyhanesi, 
kahvehanesi, aşhanesi, kilisesi, camisi, muh-
tarlığı ve öteki kamu yapıları ile biliyor. 

Bizde geç kalınan budur ve telafisi de yoktur. 
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’89 Göçünün Perde Arkası
Hak ve Özgürlük Partisi (HÖH), Komünist 
Partisinin arşivlerinden seçilmiş belge ve 
tutanaklara dayanan ve ’89 göçünün iç 
yüzünü deşifre eden bir kitap çıkarmıştı. İki 
yüz sayfalık kitap “İsim Değiştirme Kampan-
yasının Gerçekleri” adını taşıyordu.

Kitapta yer verilen belgelerden biri 6 Haziran 
1989’da toplanan politbürodaki görüşmeleri 
şöyle aktarıyordu:

Todor JİVKOV:  İsyan eylemlerini durdur-
duk. Artık ortada isyan yok. Bu insanlara 
pasaport başvurularını kolaylaştırmalıyız. 
Meseleyi dramatik hale getirmeyelim. Maksi-
mum sayıda insanı göç ettirmek için elimiz-
den geleni yapmak durumundayız. Ancak en 
az 200 bin kişiyi göçe zorlamalıyız. Veriler 
gösteriyor ki eğer bunu yapmazsak birkaç yıl 
sonra er veya geç bir Kıbrıs’a dönüşebiliriz. 
Bu halkın yıllık nüfus artışı ne kadar? 

Georgi  TANEV: 15 bin civarında. 

Todor JİVKOV: 20 yıl sonrasını düşünebilir 
misiniz? 

İvan PANEV: Gitmek isteyen 7 komünist 
var. 

Todor JİVKOV: Komünistlerin gitmek iste-
mesi çok iyi değil.

Grigor STOİÇKOV: Bu insanlar şimdi evleri-
ne kapanıp bekliyorlar. Sorun yaratıyorlar. 

Todor JİVKOV: En önemlisi onları işyerle-
rine döndürmek olacak. Eğer dönmezlerse 
tedbir alınmalı. Onlara, başka bir bölgeye 
gidecekleri, orada çalışacakları ve evlerine 
burada çalıştırılacak başka insanların yerleş-
tirileceği söylensin.

Grigor STOİÇKOV: Hükümet kararı gereki-
yor.

Todor JİVKOV: Ama bu karar basında yer 
almamalı. 

Penço KUBADİNSKİ: Jivkov’un yaptığı 
açıklama çok büyük bir olaydır. Bu tutum 
bütün dünyaya yayıldı. Bunu sonuna kadar 
değerlendirmeliyiz. Kesinlikle tereddüt 
etmemeliyiz. Mesela Razgrad bölgesindeki 
Beli Lom’da 1800 kişinin yüzde 90’ı pasa-
port başvurusu almış bulunuyor. Biz onlara 
şöyle demeliyiz; sizi durdurmayacağız, ancak 
rekoltenin toplanması da size düşer. Önce 
buğday ambara girecek, ondan sonra gide-
ceksiniz!

Todor JİVKOV: Çalışmayan pasaport ala-
mayacak. 

Penço KUBADİNSKİ: Türkiye’nin amacı, 
Bulgaristan’da ekonomik sorunlar yaratmak. 
Buna karşı koyacak gücümüzün olduğu 
bilinmelidir. Göçü durdurmadan duruma 
hakim olmamız gerekir. Bence 300 bin kişi 
göç eder. Bu durum, işgücünde kısmi bir kriz 
yaratabilir, ancak panik yaratmayacak. 

Todor JİVKOV: Türkiye onları kabul etmeyi 
reddedecek. 

Penço KUBADİNSKİ: Türkiye kapıları 
açmazsa suçun Türkiye’ye ait olduğunu 
söyleyeceğiz. Gidip geri döndüklerinde ise 
biz onlara, “Siz Bulgarsınız, nereye gidiyorsu-
nuz? Gitmeyin demedik mi?” diyeceğiz.

Todor JİVKOV: Bu işi boş bırakmayalım... 
Onları bando mızıka ile uğurlamamız gerekir. 

Penço KUBADİNSKİ: Doğru, çünkü ko-
vulmadıklarını görecekler. Bazı işletmeleri 
kapatmak zorunda kalsak bile önemli değil. 
Öğrencilere hızlı meslek kursları vermeliyiz, 
hemen traktör veya biçerdöver koltuğuna 

oturabilmeliler. Emekliler için de önemli, 
onlar da mesleğinde çalışıp maddi anlamda 
teşvik edilmeli. 

TSONEV: Evleri konusunda ne yapacağız? 

JİVKOV: Evleri ile ilgili spekülasyon olmasın. 
Onları bir nevi parasız almalıyız. Toplumsal 
örgütlerce satın alınırsa daha iyi olur. Onların 
yerine gelecek işçilere bu evleri verebiliriz. 

PAPAZOV: Ben Burgaz’daydım. Orada 70 
bin Türkleştirilmiş Bulgar, 100 bin de Çin-
gene var. Şimdi baktığımda Macaristan’da 
Çingeneler parti kuruyorlar, bizde ise 300 bin 
Çingene yaşıyor. Onlardan da parti kurmak 
isteyenler olabilir. İçişleri bakanlığı bu işi 
ciddi olarak takibe almalı. Yaptığımız, aslında 
büyük bir siyasi vurgun sayılır. 

MLADENOV: Bence yoldaş Jivkov’un açık-
laması, politikayla uğraşmaya başladığımdan 
beri gördüğüm en büyük siyasi hamlelerden 
biri. Eğer bunun tarihte bir emsali varsa 
öğrenci eylemleri sırasında De Gaulle’ın 
çıkıp, “Buraya kadar’’ demesine benzetile-
bilir (Fransa’da 1968’de patlak veren büyük 
boyutlu gençlik eylemi ile devlet başkanı De 
Gaulle’ın bu eyleme karşı tutumundan söz 
ediliyor).

Burada bitiyor, politbürodaki konuşmalar. 
O gün orada başka neler konuşuldu, kayıt 
altına alınmadığı için bilmiyoruz, ama Kuba-
dinski’nin sözlerindeki ikiyüzlülüğü aşacak 
ne olabilir ki: “Türkiye kapıları açmazsa 
suçun Türkiye’ye ait olduğunu söyleyeceğiz. 
Gidip geri döndüklerinde ise biz onlara, ’Siz 
Bulgarsınız, nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin 
demedik mi?’ diyeceğiz...

Todor JİVKOV
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Ahmet Emin YILMAZ / yilmaz@ahmetemin.com

Yıllar önceydi... Belediye otobüsü iki mahalleye girdiğinde 
arka kapıda oturan biletçi yolcuları şöyle seslenerek uyarırdı: 
“Avrupa’ya geldik.”

Göç kenti Bursa’da 
asimilasyonla gelen
büyük göç dalgasının
perde arkası öyküsü

 Biletçinin esprili şekilde “Avrupa’ya geldik” 
diye seslenerek yolcuları uyardığı mahalle-
lerden biri Hürriyet, diğeriyse Zafer Mahalle-
si’ydi.
Bu iki mahalleden Hürriyet’te 50’li yılların 
başındaki göçle gelen Bulgaristan göçmenleri, 
Zafer ve yanındaki Namık Kemal Mahallesi’n-
de ise eski Yugoslavya’dan gelen göçmenler 
çoğunluklu olarak yaşardı.
80’li yıllara kadar Bursa’nın gördüğü en 
önemli göç dalgası bunlardı.
1984 yılında ise Bursa bambaşka bir göç dal-
gasıyla karşı karşıya kaldı.
Hiç unutmuyorum...
O dönem Hakimiyet Gazetesi’nde bugün Ha-
ber Müdürü olarak adlandırılabilecek Şehir 
Haberleri Yöneticisi pozisyonundaydım. 
Gazete, Atatürk Caddesi’ndeki Kafkas Pasta-
nesi’nin üst tarafında, yani Basak Caddesi’nde 
şimdi banka olarak kullanılan binadaydı. 

Bina...
Valilik binasının tam arkasındaydı ve Vilayet 
Matbaası olarak kullanılmak üzere yapılmış, 
uzun yıllar da bu amaçla kullanılmıştı.
Bir gün akşam saatlerinde gazeteye dönerken 
Valilik önünde kuyruk gördüm. Çoğunluğu 
yaşlılardan oluşan kadınlı-erkekli bir grup, 

ellerinde kağıtlarla kuyrukta bekliyorlardı.
Mesai saatinin bitmiş olmasına ve Valiliğin 
kapalı olmasına karşın kapıdaki kuyruk ilgimi 
çekti. Gazeteci refleksiyle yanlarına gidince, 
kuyruktaki yaşlılardan kimilerinin ağladıkla-
rını gördüm.
Neden orada bulunduklarını ise şöyle anlat-
tılar:
“Bulgaristan’dan haber geldi... Oradaki hükü-
met yakınlarımızın adlarını zorla değiştiri-
yormuş. Değiştirmeyeni zindana atıyorlarmış. 
Yakınlarımızı buraya getirebilmek için istek 
yapıyoruz, dilekçe vermeye geldik.”
Dinlerken şaşırdım. Çünkü o ana kadar Türki-
ye kamuoyuna yansımış böyle bir haber ya da 
bilgi yoktu.
Gerçi haberleşme bugünkü gibi ileri düzeyde 
değildi, ama Bulgaristan yönetiminin ülkede 
yaşayan Türklerin adlarını zorla değiştirmeye 
başladığı haberi henüz Türkiye’de duyulma-
mıştı.
O yıllar cep telefonu olmadığı içim hemen 
gazeteye döndüm. Haber Merkezi’ndeki mu-
habirlerden şimdilerde yaşamını İstanbul’da 
sürdüren ve Sabah Gazetesi’nde büyük gaze-
tecilik başarılarına imza atan Ahmet Utlu’yu 
Valilik önüne gönderdim.
Bir yandan da, gazetenin Yazı İşleri Müdürü 

Bulgaristan sınırına 
onbinlerce Türk geldi. 
Hepsi de zulümden 
kaçmak için her şeylerini 
bırakıp üstlerindeki 
giysilerle sınıra gelmişler 
ve Türkiye’ye sığınmak 
istiyorlardı.

Fotoğraflar :  Behiç Günalan (Kent Müzesi Arşivi)
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olan Engin Özpınar’ı bilgilendirdim.
Ahmet fotoğraf makinesini alıp hemen fırlar-
ken Engin Abi ile konuyu araştırmaya başla-
dık. Aradığımız yerlerde yeterli bilgi yoktu. 
Resmi bilgi ise hiç yoktu. Her şey Valilik 
önündeki yaşlıların iddialarından ibaretti.
Bunun üzerine Engin Özpınar gazetenin sahibi 
rahmetli Mümin Gençoğlu’nu aradı. Mümin 
Bey de bir Bulgaristan göçmeniydi ve ablaları 
başta olmak üzere ailesinin bir bölümü Bulga-
ristan’da yaşıyordu.
Ona da ulaşmış bir bilgi yoktu.
Bürosu yakın olan Mümin Bey haberi öğre-
nince hemen kalkıp gazeteye geldi.
Ne var ki...
Jivkov döneminde kapalı rejim olan Bulgaris-
tan’dan haber alabilmek kolay değildi. Ulaşı-
lan bazı kişiler ise can güvenliği kaygısıyla 
telefonda konuşamıyorlardı, çünkü telefonlar 
dinleniyordu.
Yine de yoğun bir çabanın ardından ilk bilgi-
lere ulaşıldı.
Evet..
Bulgaristan’da Jivkov yönetimi Türk vatan-
daşlarına karşı baskıya başlamıştı ve asimi-
lasyon uygulayıp adlarını zorla değiştiriyordu. 
Türk adlarının yerine Bulgar adları veriliyordu 
ve karşı çıkanlar ortadan kayboldukları için 

başlarına nelerin geldiği bilinemiyordu.
Elde edilebilen bilgi kırıntılarını, Valilik önün-
de gözü yaşlı şekilde dilekçe verme kuyruğuna 
girenlerin anlattıklarıyla birleştirip Hakimi-
yet’e manşet yaptık.
Ahmet Utlu’nun çektiği fotoğraflar da kaygıyı 
tam sergilediği için çok etkileyiciydi.
Böylece...
Türkiye kamuoyu Bulgaristan’da yaşayan 
Türklere yönelik asimilasyonu o gün ilk kez 
Hakimiyet’in manşetinden öğrendi.
Sonrasında...
Bilgi alabilmek için başladığı araştırma sı-
rasında öğrendikleriyle rahmetli Mümin 
Gençoğlu işin peşini bırakmadı ve davanın 
bayraktarlığını üstlendi.
Bir yandan da konuyu Ankara’nın gündemine 
taşıdı. Hem dönemin Başbakanı olan rahmetli 
Turgut Özal’ı, hem de dönemin Dışişleri Ba-
kanı olan Mesut Yılmaz’ı bilgilendirdi. Özal ve 
Yılmaz’la kişisel dostluklarının da katkısıyla 
Bulgaristan’daki asimilasyonun Türkiye ta-
rafından uluslararası platforma taşınmasını 
sağladı.
Dahası...
O dönem Dışişleri Bakanı olan Mesut Yıl-
maz’ın önerisi ve desteğiyle Bal-Göç yani Bal-
kan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
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kuruldu ve mücadele böylece resmileşti.
Uluslararası pek çok toplantıya Bal-Göç Genel 
Başkanı olarak katılan Mümin Gençoğlu, dün-
yanın olayları öğrenmesini sağlarken, resmi 
heyette olmamasına karşın kısa adı AGİK olan 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’na 
katılmayı başarıp Avrupa’nın dikkatini Bulga-
ristan’da yaşanan drama çekti.
Büyük bir mücadele başladı.
Bu mücadelenin önderi Mümin Gençoğlu her 
şeyini soydaşlar için ortaya koydu. Bulga-
ristan onu kara listeye alıp ülkeye girişini 
yasakladı. Aralarında benim de olduğum kimi 
gazeteciler Mümin Bey’in mücadelesini ka-
muoyuna duyurup, asimilasyon ile ilgili yazı 
ve haber yazdığımız için Bulgaristan’ın yasak 
listesine girdik. Bizlerle birlikte kimi siyaset-
çiler ve Bal-Göç yöneticileri de listedeydi.
Uluslararası alanda köşeye sıkışan Bulgaris-
tan’daki Jivkov yönetimi bu kez daha farkı 
bir baskıyı devreye soktu ve ülkede yaşayan 
Türkleri göçe zorladı.
Bir anda...
Bulgaristan sınırına onbinlerce Türk geldi. 
Hepsi de zulümden kaçmak için her şeylerini 
bırakıp üstlerindeki giysilerle sınıra gelmişler 
ve Türkiye’ye sığınmak istiyorlardı.
O göç dalgasından en çok etkilenen il hiç kuş-

ku yok ki Bursa oldu. Gelenler ya-
kınlarına ulaşmaya çalışıyorlardı ve 
çoğunun yakınları da 50’li yıllarda-
ki göçle gelip Bursa’ya yerleşmişti.
Aslına bakılırsa...
Böylesine büyük ve böylesine ani 
gelişen göç dalgası bir başka ülkenin 
ya da toplumun başına gelse çok ciddi 
sorunlar yaşanır, toplumsal sorunlar 
ortaya çıkar.
Fakat gelenler ilk etapta akrabalarının 
yanına yerleştikleri için çok büyük 
sorunlar yaşanmadı. Hatta, Bursa 
nüfusunda bir anda yaşanan kapsamlı 
artışa karşın günlük yaşam etkilen-
medi.
Devlet de, her şeylerini geride bıra-
kıp zorunlu göçle Türkiye’ye sığınan 
soydaşlarını ortada bırakmadı, gerekli 
önlemleri aldı ve kısa sürede değişik 
bölgelerde toplu konutlar yapıldı.
Sonuçta...
Bugün göçlerle güçlenen ve farklı kültü-
rel kimlikleri zenginliği olan kucaklayıcı 
özelliğiyle büyük bir kentte yaşıyoruz.

89 Göçü canlandırması - Göç Tarihi Müzesi

Göç Tarihi Müzesi
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GÖÇÜN 
RUHU, 
GÖÇMENİN 
DÜNYASI
Şöyle sorulabilir, 
hangi topluma veya 
toplumlardan kaçına nasip 
olmuştur; tam bin yıl bir 
arada hiçbir önemli ihtilaf 
çıkmaksızın Türk, Kürt, 
Acem, Arap, Gürcü, Boşnak, 
Arnavut, Giritli, Çerkez, 
Abaza, Çeçen, Pomak, 
Roman, Yanyalı, Prevezeli, 
Tatar, Yörük, Türkmen 
gibi kavimlerin kardeşçe 
yaşamaları?

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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  Göç veya hicret bu iki kelimenin ahengi, 
çağrışımları ve anlamı bütün düşünce ve sa-
nat hayatımda daima beni heyecanlandırmış, 
etkisine almıştır. Türkülerimizle başlamak 
istersek fazla değil yalnızca iki minik örneği 
hatırlatmak, öyle sanıyorum ki, Anadolu 
hassasiyeti taşıyan herkesin, yerli damarını, 
yerleşikliğini, aidiyeti ve mensubiyetini yitir-
memiş olan herkesin yüreğini kabartacaktır. 
Ne diyordu türküler: Ayrılık, ateşten bir ok/ 
Benim derdim herkesten çok/ Nazlı yârden 
hiç haber yok. İkincisi şöyleydi: Ölüm Allah’ın 
emri/ Ayrılık olmasaydı.

Ne çare ki tarih boyunca özellikle de bizim 
toplumumuz bakımından ayrılık, göç/hicret 
biteviye yaşanan ardı arkası kesilmeyen bir 
ruh haliydi. 

Evvela şunu biliyoruz ki Müslüman toplumlar 
bakımından Son Peygamber’in hicreti bizim 
tarih başlangıcımızdır. O hicret belki ilk değil-
dir ancak en büyük, en anlamlı ve en önemli 
bir tarih dilimini oluşturmuştur. Başlangıçta 
birkaç defa geçici hicretler yaşanmışsa da 
bizzat Peygamberin katıldığı nihai hicret, 
yepyeni bir dünya düzeninin, hayat anlayışı-
nın doğuşuna tanıklık etmiştir. 

Türkçesi göç olan Arapça hicret kelimesinin 
kökü hicr’dir. Bu kelime tek başına ayrılık 
anlamına geliyor. Ama ondan türeyen ve 
dilimizde de sıklıkla kullandığımız bir kelime 
daha vardır: hicran. Bu sevimli kelime kısaca 
ayrılık acısı olarak anlaşılsa da esasen, insa-
nın içinde yer eden, unutulmaz, onulmaz, 
dinmez acıyı niteler. Olaya buradan bakıl-
dığında bize yepyeni bir insanlık durumunu 
hatırlatır. Başka toplumları bilemeyiz ancak 

bizim son derece duygusal olan insanımızın 
hayatı, hasretlerle vuslatlar arasında sürekli 
gidip gelen bir med cezir olayı gibidir. Kar-
şımıza şimdi de hasret kelimesi çıktı. Hasret 
üzerine yaktığımız türkülerin kapağını açacak 
olursak, dışarıya çıkabilmek zorlaşır. İyisi mi 
göç yani hicret özelinde kalarak düşünmeyi 
sürdürelim. 

Büyük Müslüman sosyolog Endülüslü İbn-i 
Haldun’un iki önemli tespiti kılavuz kabul 
edilerek ilerlenirse öncelikle şu sözü hatıra 
gelir: “Tarihin dilimleri suyun suya benze-
diği kadar birbirine benzer.” Bu söz “Tarih 
tekerrürden ibarettir” denilerek sloganlaştı-
rılmıştır. Benimsensin veya benimsenmesin 
büyük düşünürün asıl bu hususu aydınlatan 
görüşü ise daha da ufuk açıcıdır: “Bütün 
büyük medeniyetler, büyük göçler sonrası 
doğmuştur.” 

İlk gençlik yıllarımda seyrettiğim Amerikan 
filmlerindeki uzayıp giden sahnelerde neler 
vardı? Herhangi bir nedenle yaşadıkları yeri 
bırakarak yeni yerleşim bölgeleri arayışına 
çıkan küçük topluluklar görürdünüz. At, 
merkep, bazen deve, at arabası gibi araç-
larla çoluk çocuk yollara düşmüş kafileler 
olurdu. Uzun ve yorucu, çoğu kere yok edici 
yolculukların akabinde nihayet iskâna müsait 
bir bölge bulur, orada kalıcı olmaya, tutun-
maya çalışırlardı. Aslında büyük topluluklar 
gibi ciddi ve uzun boylu bir tarihi olmayan 
bu yeni kıtanın insanı böylesi mizansenlerle 
kendilerine sıfırdan bir tarih yaratmak çabası 
içerisindeydi. 

Yine ilk gençlik yıllarımızda okuduğumuz 
Amerika’dan ithal resimli çizgi romanlar, 

Teksas, Tommiks, Pekos Bill gibileri, benzer 
amaçlara hizmet etmekteydi. Yankee dediği-
miz Amerikalıların bu yeni kıtaya yerleşirken, 
orada kendilerinden önce meskûn bulunan 
halklar üzerinde, ne tür katliamlar yaptığını 
tarih unutmamıştır. İşte tam burada İbn-i 
Haldun’un yaklaşımını tartışmaya açarak 
şunu sorabiliriz: büyük göçler sonucu doğan 
uygarlıkların hepsinin eli Yankee kadar kirli 
midir? Barbarlık ve vahşetin medeniyet kur-
madaki rolü hangi boyuttadır? 

Üzerinde çok çeşitli etnik ve dini grubun ya-
şadığı Anadolu’yu düşündüğümüzde, göçler 
bakımından ilk hatırladığımız tarih, birinci 
bin yılın sonlarına doğru, atalarımızın bu 
bölgeyi yurt edindiklerine dair yazılı belgeler 
ve kayıtlardır. Vaktiyle Anatolia olarak anılan 
bu coğrafyayı Anadolu’ya çeviren ruh iklimi 
neydi, nasıldı? 

Hangi sebep öne çıkarsa çıksın, Anadolu’ya 
Orta Asya stepleri ve benzer bölgelerden 
büyük göçlerle gelip burayı yurt edinen 
topluluklar, Anatolia isminin yerine bütün 
dünya dillerine geçmiş bulunan Anadolu’yu 
yerleştirebilmişse, tarih ve sosyoloji bilimine 
muhteşem malzemeler ve ipuçları vermiş 
demektir. 

Evet, belki kimi bölgelere yerleşmek çok da 
kolay olmamış, savaşlar, ölümler, acılar, yeni 
ayrılıklar doğmuştur. Ancak bakıldığında 
Anadolu’daki halkların insan kanı dökmek-
tense, birlikte yaşama modeli arayarak ha-
yatı idame çabası, öteki toplumlara nazaran 
çok ama çok daha fazladır. Günümüzdeki 
söz düellolarını bir tarafa bırakarak geçmişe 
bakıldığında, bu topraklardaki beşeri hayatın 

Bursa, 19. yüzyılın başından itibaren Girit’ten, Kafkasya’dan, Balkanlar’dan büyük ve kitlesel göçler aldı. ‘89 göçü de bunların bir devamıydı.
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mozaik yapısı gözden uzak kalmayacak-
tır. Şöyle sorulabilir, hangi topluma veya 
toplumlardan kaçına nasip olmuştur; tam 
bin yıl bir arada hiçbir önemli ihtilaf çıkmak-
sızın Türk, Kürt, Acem, Arap, Gürcü, Boş-
nak, Arnavut, Giritli, Çerkez, Abaza, Çeçen, 
Pomak, Roman, Yanyalı, Prevezeli, Tatar, 
Yörük, Türkmen gibi kavimlerin kardeşçe 
yaşamaları? Din ve mezhep bakımından dü-
şünüldüğünde de Sünni, Alevi, Ermeni, Rum, 
Keldani, Süryani ve Yahudilerden mürekkep 
zengin bir insan tabakası ile karşılaşılır. 

İnsanlar doğuş itibariyle babadan ziyade 
anaya nispet edilirler. Analık ise hiç tartışma-
sız evlat üzerindeki hak bakımından elbette 
babadan daha bir tercihe şayandır. İşte 
yukarıda etnik kimliği, dini ve mezhebi zikre-
dilen bütün insan topluluklarının ortak aklıyla 
Anatolia, bu sebeple Anadolu’ya dönüşmüş 
ve muazzam bir şöhrete erişmiştir. 

Anatolia bünyesini oluşturan mesela Eti, Hi-
tit, Frig, Lidya, İyon, Urartu, Bizans ve ben-
zeri unsurlar acaba şimdi neredeler? Elbette 
dünyanın, başlangıcını pek fazla bilmediğimiz 
uzun tarihi boyunca, muhtelif coğrafyalar-
da muhtelif toplumlar yaşamış ve sıralarını 
savarak tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Biz 
geriye kalanlar, onların dünya yüzeyine dik-
tikleri ve gelecek insanlara emanet ettikleri 
bilim ve sanat değeri yüksek kazanımları, 
insanlığın ortak malı olarak görüp gözetmeli 
ve onlardan ibret almalıyız. 

GÖÇ VE “ULU ŞEHİR” BURSA
İnsan topluluklarının yaşadığı en eski hayat, 
daha ziyade toprağa bağlı, küçük yerleşim 
birimlerinde ve akrabalar arası bir hayat 
olmalıydı. İnsana yaratılıştan bahşedilmiş 
düşünme ve yaratma kabiliyeti, onu azla 

yetinmemeye, daha geniş ve daha anlamlı 
yaşama modellerine doğru kılavuzlamış 
olmalıdır. Bu ve benzeri arayışlar onu daha 
geniş ve yaşanabilir mekânlara yöneltmiştir. 
Bulundukları dar alanları bırakarak toplu 
göçler gerçekleştirmiş ve şehirleri oluştur-
muşlardır.

Kuşku yok ki şehir hayatı köylülüğün dar ka-
lıplarına sığmaz. Bu sebeple yepyeni yaşama 
modelleri ve yepyeni anlayışlar doğmuştur. 
Bir belde veya bölge bazen tek tip insan kay-
nağından beslenerek şehirleşmiş, kimileri ise 
neredeyse dört yönlü insan kaynaklarıyla ve 
aralıksız beslenmiş ve desteklenmiştir. Bursa 
elbette ikinci tip göçlerle hem de her geçen 
gün oluşmasını ve büyümesini sürdüren 
ender şehirlerden birisidir.

Yeni zamanlarda özellikle Batı toplumların-
da göçler birer devlet politikası olarak sıkı 
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kontrollere tabidir. Memleketimizde böyle 
bir politika gerçekleştirilemediğinden göçleri 
kontrol etmek olanaksızlaşmıştır. Bu olgu ilk 
bakışta olumsuz bir gelişme gibi görülmekte-
dir. Şehre önceden gelip yerleşmiş bulunan-
lar kendilerinde sahiplenmeyi bir hak olarak 
görüp yeni muhacirlere pek, iyi nazarla 
bakmazlar. Oysa bilinmektedir ki öncekiler 
de bir zamanlar muhacir idiler. Ve onları da 
kendilerinden daha önce burada bulunanlar 
pek fazla hoş karşılamamıştı. 

Nereden bakarsanız bakınız göçün elbette 
başlangıçta türlü olumsuz taraflarını bulur-
sunuz. Yerleşim yerlerinin seçimi, tarım alan-
larının tahribatı, ulaşımın sıkıntılara uğrama-
sı, kamu ihtiyaçlarını gidermede gecikmeler, 
belediye hizmetlerinin aksaması ve buna 
benzer toplu rahatsızlıkları anlamak müm-
kündür. Bu hal çok fazla düşünmeden adeta 
kahve sohbeti, sokak muhabbeti biçiminde 
çoğu kimsenin konuşup ulu orta şikâyet etti-
ği gündelik söylemlerin görüntüsüdür. 

Ben sorunun bu cephesini görmezden 
gelmemekle beraber bu ve benzeri parçacı 
yaklaşımlardan ziyade bütüne bakmayı ter-
cih edenlerdenim. Çünkü her şeyden, bütün 
değişim ve dönüşümlerden, cümle yenilikler-
den, yer yuvarlağındaki fiziki yapı üzerinde 
insan eliyle oluşan her çakılı çividen de önce, 
insan faktörü konuşulmalı ve bu husustaki 
soru ve sorunlar üzerinde durulmalıdır diye 
düşünürüm.

Yeryüzündeki en mucizevi canlı insandır. Ve 
İlahi Hikmet insanı tüm öteki canlı ve can-
sızlardan daha üst bir düzlemde var etmiştir. 
Bakıldığında bütün insanlar biriciktir. Onların 
biricikliğini bozmaya, birbirine benzetmeye 
yönelik tüm çabalar yaratışa karşı bir savaş 
anlamına gelir. Tarih boyunca diktatoryal 
yapılar, totaliter yönetimler kendi arzuları 
yönünde insanları hep birbirine benzeterek, 
tek tipleştirerek daha kolay yöneteceklerini 
düşündüklerinden baskılar, zorlamalarla bu 
temel yapıyı bozmaya çalışmışlardır. 

Her insan tekinin biricik yaratıldığını düşü-
nüp, düşüncemizi sayıları milyarlara varan 
bütün insanlık kitlesi boyutunda genişlet-
tiğimizde, karşımıza son derece renkli ve 
dehşetli güzel bir mozaik çıkacaktır. İşte tam 
burada diyorum ki ben, sözünü ettiğimiz 

mozaikin unsurları arasından, ne kadar çok 
renklisi bizimle aynı yaşama mekânında 
bulunur, bizimle düşer kalkarsa, hem kültür 
düzeyimiz, hem bilgi alanımız daha da zen-
ginleşir, genişler. 

Bursa bana işte böyle bir define sunmakta-
dır. Değeri insan olan bir define. 

Bencil ruhlu, doğuştanlığı zedelenmiş kim-
seler paylaşımcı olamazlar. Erdem, ancak 
paylaşmayı bilen insanların bahçesinde 
göverir. İnsanların biricikliği, onların bireysel 
tavırlarına, kitlesel kültürlerine, bilgi ve sezgi 
güçlerine, folklorik yapılarına derinden iz 
bırakmıştır. Ortaya her insan sayısınca farklı 
mizaçlar, karakterler, tutum ve davranışlar, 
ahlak anlayışları, durum ve duruşlar çıkmış-
tır. Bence asıl zenginlik budur. Bunların üze-
rinde durarak dünya hakkında daha derin, 
daha anlamlı üretimlere geçilebilir. Kalaba-
lıklarından şikâyet etmeyi oldum olası doğru 
bulmam. Önemli olan kalabalıklar arasında 
kaybolmadan, kendi kişiliğini, kimliğini adeta 
bir rozet gibi ortaya koyabilmek, ortaya 
koymaktan korkmamaktır. 

Bence Bursa’nın Ulu Şehir olarak anılmasını 
sağlayan asıl özellik, üzerinde yaşayan insan 
unsurundaki harika çeşitliliktir. Elbette ki 
“Bursa Bir Avrupa Şehridir” yahut “Bursa Bir 
Osmanlı Şehridir” gibi sloganların yansıttığı 
küçük gerçekleri yok sayamayız. Elbette 
ki Bursa’nın en kadim tarih zamanlarına 
uzanan geçmişinden bugüne kadar yaşayıp 
gelmiş bir değeri vardır. Her tarih diliminde 
onun bünyesine nakşedilmiş ve bugün dün-
ya mirası listesine girmiş muhteşem mimari 

eserleri de vardır. Ama Bursa’da, nereden 
gelip yerleşmiş olursa olsun, göğsünü gere 
gere “ben Bursalıyım” diyen, oysa sima-
sından, tersine, mesela Balkanlı, Doğulu, 
Artvinli kimliği yansıyan insanların iç huzuru, 
rahatlığı, yeni meskenini benimsemişliği 
daha bir önemlidir. 

İnsan unsurunu bir kenara bırakarak şehirler 
üzerinde hangi tür tasarruf yapılırsa yapılsın 
eksik kalacaktır. İnsan faktörü, yani onların 
sözü edilen çeşitliliği görmezden gelinerek 
ortaya konulan hiçbir hizmet, beklenildiği 
oranda karşılığını bulamaz. Dünyanın en 
büyük zenginliği, hazinesi, definesi insandır. 
Hele büyük güç dalgalarıyla bir beldeyi/ böl-
geyi her geçen gün biraz daha çeşitlendiren 
insanların, bulundukları önceki hayatlarından 
taşıyıp getirdikleri ruh iklimini, farklı karak-
terleri, folklorik malzemeyi şehrin önceki 
hayatına kattığınızı düşünün. Elinize eşsiz 
benzersiz bir oyun hamuru geçmiş olacaktır 
adeta. 

Kişiliklerin, kalabalıklar arasında seçkinliğini, 
ilerleyişini, görünürlüğünü, bilinirliğini artı-
ran, onun bireysel bilgi, sezgi, estetik değer 
ve kişiye özel durum ve duruşlarının farklılığı 
ve her geçen gün çoğalıyor olmasıdır. Bunun 
ortamı gittikçe küçültülmüş, insan unsu-
rundan olabildiğince arındırılmış mekânlar 
değildir. Ulu Şehirlerdir. 

Başta yazdığım gibi Anatolia’yı Anadolu’ya 
çeviren ruh; güzel ahlakın, erdemin ve onu-
run bölge tüccarıydı bence. İnsandan şikâyet 
etmek yerine insanı anlamamaya çalışmak-
tan şikâyetçi olunmalıdır, derim.
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  Bursa Göç Tarihi Müzesi’ni dolaşıyorum. 
Ziyaretçiler ilgi ile müzeyi izliyorlar. Yaşlı bir 
amca ve teyzeyi; yazıları okurken, fotoğraf-
lara bakarken, canlandırmaları incelerken 
fark ettim ve merak edip yanlarına gittim. 
İkisinin de gözü yaşlı, mendillerle yavaş 
yavaş gözlerini siliyorlardı. Hayrola teyze 
duygulandın mı? diye sordum. “Oğlum biz 
bu eziyetlerin hepsini gördük, bütün birikim-
lerimizi bırakıp Bursa’ya geldik. Allah’a şükür 
bugünleri de gördük” dedi. Anıları Bursa Göç 
Tarihi Müzesi’nde canlanmıştı. Buna ben-
zer onlarca anıyı size anlatabilirim. 7 Kasım 
2014’de açılan Göç Tarihi Müzesi’ni binlerce 
kişi gezdi. Kafkaslar’dan, Kırım’dan, Roman-
ya’dan, Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan, 
Makedonya’dan, Bosna Hersek’ten, Sırbis-
tan’dan, Arnavutluk’tan göç ile gelen aileler 
ve komşuları müzeyi geziyorlar. Şu ana kadar 
on binin üzerinde ziyaretçiye ulaştı.

Bu ilginin nedenini araştırdığımız zaman çok 
açık görüyoruz ki; Bursa’da oturan herkesin 
göç olgusu ile ilgisi bir şekilde var. İster iç 
göç, isterse dış göç olsun fark etmiyor. Göç 
Müzesi’ndeki canlandırmaların gerçeğe yakın 
olması da ilgiyi bir hayli arttırıyor.

Göçün bütün eziyetlerini çekip Bursa’ya 
gelen nesil her şeyin farkında acıları çok iyi 
biliyor. Ama bir veya iki nesil sonra o canlılık 

kayboluyor, birçok anı unutuluyor. Bir gün 
gelmiş ki elde ne bir belge, ne de bir sözlü 
tarih kalmış. Anılar bir varmış bir yokmuşa 
bağlanıyor. İşte böyle bir dimağ kaybına uğ-
ramamak için, Göç Müzesi gerekli idi. Göç ile 
ilgili her şey o müzede anlatılıyor, Göç Müze-
si belleği oluşturuluyor. Fotoğraf, belge, bilgi, 
anılar, yaşanmış eşyalar, evet göç ile ilgili her 
şey arşivleniyor. Sizlerin de bağışlayacağı bir 
şeyler varsa emin olun bağışlamaya değer. 
Gelecek nesillere unutmamaları için miras 
bırakıyoruz.

Göç Tarihi Müzesi’nde on yaşlarında çocuklar 
dolaşıyor, heyecanla her şeyi inceliyorlar. Biri 
öbürüne, bizim dedelerimiz böyle bir Lada 
otomobil ile gelmişler diyerek anlatıyordu. 
Aynısını burada görmek beni heyecanlardı 
dedi. Evet evlerde, sokaklarda, kahvehane-
lerde anlatılan göç hikayelerini Göç Tarihi 
Müzesi’nde canlandırılmış şekilde görebili-

Ahmet Ö. ERDÖNMEZ

dosya konusu / göç / bana muhacir deyin…

BANA MUHACİR DEYİN…
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yorlar. Algılaması daha kolay oluyor. Unut-
ması da bir o kadar imkansız oluyor. 

Göç Tarihi Müzesi’nin kütüphanesi de oluş-
turuluyor. Türkiye’de göç ile ilgili ne kadar 
kitap, yayın, araştırma varsa o kütüphaneye 
toplanıyor. Ziyaretçiler kütüphaneden de 
rahatlıkla faydalanabilecekler. Modern sergi 
salonunda göç tarihi ile ilgili etkinlikler yapılı-
yor ve yapılacak.

Göç Müzesi’nin açılışını, Başbakan Sayın Ah-
met Davutoğlu yaptı. Bursa dışında medya 
yansıması çok güçlü oldu. Türkiye’ye yeni bir 
örnek müze olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. Tarihi Kentler Birliği’ne bağlı birçok 

şehir ve ilçe Bursa Göç Tarihi Müzesi’ni 
görmek için programlar yapıyor. Nasıl Bursa 
Kent Müzesi tüm Türkiye’ye kent müzeleri 
konusunda örnek olduysa Bursa Göç Tarihi 
Müzesi de kendi konusunda örnek olacak. 

Göç Tarihi Müzesi’nde dolaşan amcanın son 
sözleri şöyle: “Doğduğun toprakları unutma 
evladım, ama doyduğun toprakları da sev, 
ihanet içinde olma, vatan belle. Göç etmek 
insanında doğasında var zaten. Ana karnın-
dan dünyaya göç, bir şehirden diğer şehre 
göç, bir ülkeden bir ülkeye göç ama nereye 
göçersen göç sonunda ahirete göç” dedi.

O halde hepimiz göçmeniz arkadaşlar.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan ve Bursa’nın göç tarihinin an-
latıldığı Göç Müzesi’nin açılış törenine 
katılan Başbakan Davutoğlu, kurdeleyi 
kestikten sonra beraberindeki Başba-
kan Yardımcısı Bülent Arınç ve Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ile birlikte müzeyi gezdi. Bursa’nın göç 
tarihini anlatan belgesel filmi izleyen 
Davutoğlu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta 
Doğu ve Kırım göçlerinin anlatıldığı 
canlandırma ve animasyonları dikkatle 
izledi. Müzedeki canlandırma kurgusu 
ve bilgilendirmelerin doğru bir disiplin 
altında hazırlandığını ifade eden Davu-
toğlu, böyle bir eseri Bursa’ya kazandır-
dıkları için Başkan Altepe’ye teşekkür 
etti. Başkan Altepe de günün anısına 
Başbakan Davutoğlu’na göçü anlatan 
tablo hediye etti.

Açılışı Başbakan 
Davutoğlu Yaptı
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Yüksel BAYSAL

dosya konusu / göç / Göçmene kimlik sorulur mu?

Göçmene kimlik 
sorulur mu?



37   |   Ocak 2015    |   Sayı 13

  Toprağın kovduğu insanlardır Anado-
lu’dan, büyük kentlere göç edenler…

Verimsiz arazilerden, ürün alınamayan çorak 
topraklardan kaçıştan başka çare kalma-
mıştır. Bir de düşmanın/düşmanlığın sürüp 
topraklarımıza düşürdüğü insanlar var.

Balkanlardan ve Kafkasya’dan gelenler 
öyledirler. Verimli ve yeterli arazi olmadığı 
için değil, tam tersine en değerli varlığını, 
canını kurtarmak için sığındılar Anadolu’nun 
bağrına… Kör milliyetçilik ateşi Balkanlar’ı 
sardığında Osmanlı’nın o büyük hoşgörü 
geleneği de çare olamadı. Bir arada tutama-
dı halkları…

Bir İsveçli, bir Norveçli kolay kolay yerinden 
kıpırdamaz. O sadece turistik gezi için dolaşır 
dünyayı... Ya da daha güneşli bir ülke düşü-
nü gerçekleştirmek için bırakır memleketini, 
gider uzak diyarlara…

İnsanlar bireysel travma yaşar, göç ise top-
lumsal bir travma, toplu bir dram oluşturur! 
Bir kentten öteki kente giderken bile bavul 
hazırlarken zorlanan insanoğlu, yüz yıllık 
birikimini, bin yıllık geleneğini nasıl sırtına 
yükleyerek götürsün bir başka kente, farklı 
bir diyara!

Göçmen/muhacir dediğimiz kişi çanını dişine 
takarak işlediği toprağı sırtına yükleyebi-
lir mi? Ya da diktiği armut ağacını söküp 
götürebilir mi yeni yaşam alanına? Onun 
için üç yüz- beş yüz yıl önce, at sırtında, ya-
nında götürdüğü bir çuvalla Balkanlar’ı yurt 
edinenler, köklerini orada bırakarak, yerleşik 
düzenlerini tarumar ederek yeniden döndü-
ler ata toprağına…

Zulümden kaçtı çoğu, ölümden, kırımdan, 
soykırımdan… Kan kokusu sarmıştı ortalığı… 
Zalimce kullanılan silahların önünden kaça-
rak yaşama, Anadolu’nun bağrına sığınmak 
istediler. Değerlerinin ayaklar altına alınıp de-
ğersizleştirilmesini de istemediler. Onlar için 
Çanakkale’de şehit oldular, Tuna boylarında 
can aldılar/can verdiler!

1989 yılında başlayan Bulgaristan’daki Türk 
göçünün ana nedeni kimlikleriydi. Kimliksiz 
bir çiçek olmak istemedi Türkler… Dönemin 
diktatörü Jivkof Türklerin dillerini yasakla-
makla kalmamıştı, atadan/dededen-babadan 
gelen isimlerine bile savaş açmıştı. Ya Bulgar 
olacaksınız ya da yok olacaksınız dediler 
Türklere… Hangi insan kabul edebilirdi bu 
dayatmayı?

Türkler de elbette kabul etmedi bu kimlik-
sizliği… Kimliksizlik ölümden beterdi çünkü! 
Jivkof’un imzaladığı ölüm fermanını yırtıp 
attılar. Ve büyük bir kararlılıkla anavatana 
doğru yola çıktılar. Türkiye onları/gelenleri 
bağrına bastı.

1989 yılında en çok göçmenin geldiği kentti 
Bursa… Ben de Bursa Hakimiyet’te Valilik 
muhabiriydim. An be an, gün be gün izledim 
gelenleri… Kimi bir bavulla tek başına çıka-
gelmişti, kimi ailesiyle çıkmıştı göç yoluna… 
Akın akın geliyorlardı Bursa’ya… Daha önce 
Bulgaristan’dan göç eden her aile kucak 
açmıştı gelenlere…

Göçmen mahalleleri adeta tıka basa dol-
muştu. 1 milyon 350 bin civarındaki nüfus, 
1990’da 1 milyon 600 bine, 1997 yılında ise 
2 milyona yaklaşmıştı.

Rakam kesin bilinmemekle birlikte, o tarihler-
de 200 binin üzerinde Bulgaristan göçmeni 
Bursa sokaklarına indi.

Dönemin başbakanı Turgut Özal sınıra gidip 
rest çekmişti, “Hepsini alabiliriz” diye… 
Tamamı olmasa da zulümden kaçanların bir 
kısmı ulaştı Türk topraklarına… Kimi gözyaş-
ları içinde toprağı öpüyordu, kimi al bayrağı 
sallıyordu özgürce…

Türkiye Cumhuriyeti devleti, kentlerin 
kenarlarında yeni yerleşimler yaparak yer 
açtı göçmenlere… Bursa’nın batı aksında 
Görükle, doğu bölgesinde Kestel göçmenler 
için yerleşim yerleri oldu. İnegöl Yenice’de 
yeni bir kasaba kuruldu adeta…

20. yüzyılın sonunda yaşanan insanlık dramı 
uygar ülkelerde de geniş yankı buldu. Uygar 
dünyanın gözü Türkiye’ye ve Bursa’ya 
döndü. Açıklamalar, protestolar, eylemler, 
çağdaş iletişim araçlarıyla dünyaya yayıldı. 
Düşünüyorum da, Berlin duvarının yıkılma-
sında yani Doğu Bloku’nun çözülmesinde 
Jikof zulmüne karşı direnen Türklerin rolü ne 
kadar?

Geldik günümüze…

Sanıldı ki, son büyük göç dalgası o tarihte 
bitti. Hayır, şimdi alt komşumuz Suriye’deki 
yangından kaçanlar için yurt oldu Türkiye… 
Bu coğrafyada zalimler değişiyor ama zülüm 
devam ediyor. Öyle görünüyor ki, zulüm 
bitmeden insanlığın göçü de durmayacak!

Onun için kimse göçmene kimlik sormasın, 
topraklarıma buyur etsin!

Sınırı geçerek Türkiye’ye sığınan Suriyeli göçmenler…
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araştırma / İznik’te Bir Gönül Sultanı Eşrefoğlu Abdullah Rûmî
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Prof. Dr. Mustafa KARA

Şehirler, medeniyetlerin kurulup geliştiği mekânlardır. Medeniyetlerle birlikte şehirlerin 
hatırlanmasının sebebi de budur. 1071 Malazgirt Zaferi’nden kısa bir müddet sonra 
fethedilen kadim şehir İznik bu açıdan önemlidir. 

İZNİK’TE BİR GÖNÜL SULTANI
EŞREFOĞLU ABDULLAH RÛMÎ

  Osmanlı medeniyetinin ilk başkenti Bursa 
olduğu gibi Osmanlı Devleti’nin temel dina-
miklerinden biri olan ilmî hayatın ilk mües-
sesesi de İznik’te kurulmuştur. 1326’da Bur-
sa’nın fethinden hemen sonra 1332 yılında 
İznik’te hizmete giren ilk medresenin başına 
da medrese ilimleri kadar tasavvuf sahasının 
da uzmanlarından Davud-ı Kayserî (öl. İznik, 
750/1350) atanmıştı. Onun kaleme aldığı 
birçok eserin yanında özellikle Muhyiddin Ibn 
Arabi’nin Fusûsu’l-Hikem adlı eserine yazdığı 
Arapça şerh hâlâ bütün İslâm dünyasının 
tanıdığı ve faydalandığı bir eserdir.

Kayserili Davud’un vefatından bir müddet 
sonra Eşref b. Ahmed’in oğlu dünyaya geldi: 
Abdullah b. Eşref. Osmanlı din ve kültür 
tarihinde Eşrefzâde Abdullah, Eşrefoğlu 
Abdullah Rumî gibi isimlerle tanınacak olan 
İznikli bu genç ilk tahsilinden sonra başkent 
Bursa’da eğitim ve öğretimine devam etti. 
Parlak bir yüksek tahsilden sonra danişment 
oldu ve dinî ilimlerle ilgili bilgilerini geliştirdi.

Baba Zâkir’in, Seyyid Usul’un, Abdullatif-i 
Kudsî’nin, Somuncu Baba’nın nihayet Emir 
Sultan’ın yaşadığı Bursa’da, Eşrefoğlu Rumî 
bir müddet sonra bu insanların dünyasına 
ilgi duymaya başladı. Yaygın olan rivayete 

göre Abdal Muhammed adlı bir meczubdan 
bu hayata kabiliyeti olduğuna dair işareti 
alınca Buhara’lı olup Bursa’da yaşayan Emir 
Sultan’a başvurdu ve iç dünyasında olup 
bitenleri anlattı:

N’olayım bir derviş olsam  
Hoş yürüsem dervişane  
Terk eylesem kibr ü kini  
Yüz sürüsem irişene

Babası 
Bazı kaynaklarda Eşrefoğlu Rumî’ye 
Fütüvvetname, İbretname, Elestname, 
Nasihatname, Hayretname, Mazeretname 
gibi eserler atfedilmektedir. Orhan Bilgin, 
M. Fuad Köprülü’nün kütüphanesinde yer 
alan bir mecmuada bulunan bu risalelerden 
444 beyitlik Fütüvvetname’yi 1992 de 
İstanbul’da neşretti. Bu Türkçe mesnevinin 
Eşrefoğlu Rumî’ye değil de babası Eşref b. 
Ahmed’e ait olduğu ortaya çıktı. Bu durum 
yukarıda sıralanan diğer eserlerin de Eşref 
b. Ahmed’e ait olabileceğine dair kanaati 
tekid etmektedir. Bu da bize Eşrefoğlu’nun 
yetiştiği ailede teneffüs ettiği hava hakkında 
da ipucu vermektedir. Fütüvvetname’nin ilk 
ve son beyti şöyle:

Hak Taalâ adı gönlünde sebat 
İdse buldun ahirette sen necât

Anlayana gönülde olmaya gamam 
Anlarisen bunda oldı söz tamam

Kabri İznik’tedir.

Ankara’ya Seyahati 
Her mizaç tasavvufî hayattan istifade 
edemediği gibi her mürşid de her mizaca 
cevap veremeyebilir. Bunun için mürşidler 
arasında mürid alış-verişi vardır. Emir 
Sultan kendisine başvuran bu genç insanı 
çok uzaklarda bulunan bir dostunun 
yanına gönderdi: Ankara’da Hacı Bayram-ı 
Veli. Emir Sultan aslında Hacı Bayram’ın 
mürşidinin dostu idi. Bilindiği gibi Somuncu 
Baba (Hamidüddin Aksarayî) Ulu Cami’nin 
açılışından sonra Bursa’yı terk etmiş 
Aksaray’a yerleşmişti. Orta Anadolu’da 
gönül terbiyesini gerçekleştirdiği insanlardan 
biri de Hacı Bayram-ı Veli idi. İşte Emir 
Sultan bu derviş adayını bir zamanlar ansızın 
kaybettiği Somuncu Baba’nın yetiştirdiği bir 
gönül adamına gönderiyordu.
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Eşrefoğlu günlerce süren bir yolculuktan 
sonra Ankara’daki dergâha ulaştı. Medrese 
ilimlerini tahsil etmiş, danişment olmuş bu 
İznikli genç hiç de umduğu gibi karşılanmadı, 
ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra tekke terbiyesi-
nin nüanslarını kavradı ve “çileye soyundu”. 
Zahirî ilimlere sahip olmanın verdiği avantajla 
birlikte kalbî marifet ve mevhibeleri hisset-
meye başladı. Tevbe ile başlayan bu “ikinci 
doğum” onun gönül dünyasına da yeni 
ufuklar açtı:

Ey hevâsına tapan  
Tevbeye gel tevbeye  
Hakka tap Hak’dan utan  
Tevbeye gel tevbeye

Hacı Bayram’ın dergâhında yıllarca süren bu 
gönül terbiyesinden sonra Eşrefoğlu, gözde 
bir mürit olmanın yanında mürşidinin damadı 
olma imkânını da elde etti.

Abdullah Rumî bu defa, şeyh olduğunu 
sembolize eden alem ve seccade ile İznik’e 
medrese ilmi ve tekke irfanını birleştirmiş 
bir mürşit olarak döndü. Dergâhını kurdu. 
Etrafındaki insanlara tasavvufî derinlik ka-
zandırmaya başladı. Fakat tefekkür, tefeyyüz 
denizine daldıkça daldı ve bir müddet sonra 

müritlerini ihmal edecek derecede bu haya-
tın sükûnet ve halvet boyutunu tercih etti. 
Şu mısraları sanki bu haline ışık tutuyor:

Bu şöhretden geç Eşrefoğlu Rumî  
Ki âşıklara şöhret tuzak oldı  
Elin çek fariğ ol cümle cihandan  
Sana çün bu cihan uğrak oldı

Bu psikoloji ile kendisinden istifade etmeye 
gelen insanların sorumluluğunu daha fazla 
taşıyamayacağını düşünerek tekrar Anka-
ra’nın yolunu tuttu.

Mürşidine içini döktü. Doyumsuzluğunu 
anlatmaya iç alemindeki duyguları, fırtınaları 
terennüm etmeye çalıştı:

Bencileyin yüzü kara gelmemiştir 
hiç bir dahi  
Ben ettiğim yazıkları itmemiştir 
hiç bir dahi 
Daim içtim nefs arzusu açılmadı gönlüm 
pası Bencileyin Hakk’a asî olmamışdır 
hiç bir dahi 

Mesele anlaşılmıştı. Bursalı bu dervişe ikinci 
bir ihtisas için daha uzun bir yol gözüküyor-
du. Şam yakınında Hama şehrinde Abdul-
kadir-i Geylanî’nin torunlarından Hüseyin 
Hemevî’nin rehberliğine başvurmak gereki-

yordu. Emrin gereği olarak Eşrefoğlu güneye 
doğru yola koyuldu: Gönül hürriyet için “yedi 
iklim dört köşe”yi baş açık yalın ayak dolaş-
mak kararında idi:

İstedim yedi iklimi ne Rum’u kodum ne 
Şam’ı 

Gezdim yürüdüm tamamı başım açık 
yalın ayak

Ne uslu ne deli idim ne diri ne ölü idim 

Dost fikriyle dolu idim endişem Dost idi 
ancak

Hama’ya Selâm 
İznikli derviş uzun ve yorucu bir yolculuktan 
sonra Hamalı Hüseyin’in dergâhına ulaştı. 
İçindeki ışığın daha da güçlendiğini hissetti. 
Riyazet ve mücahede için yeni bir sayfa 
açıldı. Kendisini dinleyelim: “On yedi şeyhe 
yetiştim ve her birine hizmet eyledim amma 
içinde hemen dördü şeyh-i kâmildi ve 
şeyhliğe layık idi, ve sufî meşreb idi. Kalanı 
kiminin meşrebi bulantılı ve kimi mübtedi 
idi, alıp gidemezler yolda bırakırlardı... 
Sonunda Sultan Şeyh Muhyiddin Abdulkadir 
Geylânî’nin kaddasallahu sırrehu’l-
azizin oğlunun oğlunun oğlunun oğlu 



41   |   Ocak 2015    |   Sayı 13

Şeyh Hüseyin’e yetiştim, onun yanında 
sülûku tamam ettim, maksuda yetişdim”. 
(Müzekki’n-nüfûs)

Cem olmuş dervişleri  
Pirim Abdulkadir’in  
Yolunda sadıkları 
Pirim Abdulkadir’in

Hak katında uludur 
İki cihan doludur 
Eğrefoğlu kuludur 
Pirim Abdülkadir’in

 

Tekrar İznik 
Daha önce Hacı Bayram’ın yanında yetişen 
bir Bayramî dervişi olarak İznik’e gelen 
Eşrefoğlu bu defa bir Kâdirî mürşidi olarak 
memleketine döndü. Böylece Osmanlı 
topraklarında Kâdirî sadasını taşıyan ilk 
sufîlerden biri oldu. Kendisine İrşatla 
görevlendirildiğini sembolize eden ve 
kendisine mürşidi tarafından verilen alem, 
çerağ, seccade, asa ve taç verilen Abdullah 
Rumî dergâhını yeniden ihya ederek 
uyandırdı. Böylece asırlarca sürecek olan 
“koşu” da başlamış oldu. Bu aynı zamanda 
Kadiriyye’nin Eşrefiyye kolunun da temelinin 
atılışıydı.

Eşrefoğlu bir taraftan kendi kendini gelişti-
rirken bir taraftan da etrafındaki insanlara 
tasavvufun ufuklarını zenginliklerini derin-
liklerini göstermeye çalışmış, bunu sorgula-
mıştır.

Sen ezelden sultan idin  
Şimdi niye oldun esir? 
Eksiğin yok bir bay idin 
Böyle neden oldun fakir?

Hak ve hakikatı arayanlara yol göstermeye 
devam etmiştir.

Gel beru külli hevesden gönlünü  
boş eylegil 

Gel bi-külli masivadan yüz çevir  
yum gözünü

Bursa-Ankara-Hama üçgeninde tasavvufî 
terbiyesini tamamlayan Eşrefoğlu’nun 
Iznik’de oluşturmaya başladığı mektebin 
sınırları tahmin edilenin de ötesindedir. 
Tarikatlar genellikle kurucu sufînin vefatın-
dan sonra neşv ü nema bulur, kurumlaşır. 

Fakat Müzekki’n-Nüfus’ta yer alan şu cümle 
Eşrefiyye’nin tarihi açısından önemlidir: “...
Taliblerimiz vardır, Mısır’da, Şam’da, Arap’da, 
Acem’de, Türk’te dahi bizim zahir suretimizi 
görmediler amma bize teveccüh etmekle 
onca îşler başarmışlardır...” 

Vefatı 
İstanbul’un fethinden on altı sene sonra 
874/1469 yılında İznik’te vefat eden pîr-i 
sânî’nin “asliî vatan” ile ilgili duyguları şöyle: 

Vatan arzuladım bundan giderim 
Koyup bu varlığı andan giderim 
Yuvamı özledim şûrîde oldum 
Uşadıp bu kafes tenden giderim 
Dilerim sabr edem bir dem firâka 
Alır şevk sabrımı benden giderim 
Sefer kılmak için ol dost iline 
Yıkıp işbu beden Mısr’ın giderim 
Bozarım bendini işbu tılsımın 
Bu cism ayrılmadan candan giderim 
Ezel vaslı şarabın içmiş idim 
Ayrılmadan humârından giderim 
Ol meclis zevki zâil olmadı hiç 
Safâ bulmadım ağyardan giderim 
Elest savtın henüz dinler kulağım 
Temâmet doldun ol ondan giderim 
Hayalî şöyle dolu gönlüme kim 

Temâmet doldun ol ündan giderim 
Yürek kaynak bu can oynar bedende 
Gönül cûşu önüme düştü habîbin 
Nice ayrı olam dosttan giderim 
Deme bu sözü Eşrefoğlu Rûmî 
Şulara kim demez bundan giderim

Vefatına tarih
Bir derviş dedi: Lâ maksûde illâ hû 
İkinci ekledi: Lâ meşhûde illâ hû 
Son derviş destekledi: Lâ mevcûde illâ hû 
Çıktı iki derviş: vefatını söyledi 
“EŞREFZÂDE- İ RUMÎ YA HÛ” 
     874 

Menakıbname’den bir bölüm okumanın 
vaktidir:  

“Sultan Eşrefzade Abdullah Rumî Hazretle-
rinin kelimeleri Züleyha hatun hazretlerin-
den naklolunur ki valid-i mâcidimin türbe-i 
münevverelerinde itikâfa niyet edip vucûh-ı 
taata hizmetle meşgul iken bir gece uyku ga-
lebesiyle hâba varub beyne’n-nevm ve’l-ye-
kaza Hazret-i Sultan Eşrefzade’nin merkad-i 
şerifleri içinden bir sada gelub buyururlar ki:

-Yâ Züleyha ! âşık olan uyurmu? Ve âşıka 
uyku haramdır. Züleyha Hatun hazretleri 
gözün açub onu müşahede ederler ki nice 
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esrar-ı hafiye kesfolub ve maarif-i ilahiyyeye 
vâsıl olmuşlardır.

ESERLERİ
Râzıyam derdine yârin ben 
şikayet etmezem 
Kendi hâlim söylerem gayri 
hikâyet etmezem

Eşrefoğlu Rumî üç önemli eserin sahibidir. 
Divan, Müzekki’n-Nüfus, Tarikatname. 

Divan
Türk edebiyatının önemli bir bölümünü, 
tekke edebiyatının meydana getirdiği bi-
linmektedir. Eşrefoğlu Rumî’nin Divan’ı da 
bu edebiyatın vazgeçilmez abidelerinden 
biridir. Osmanlı dönemi tekke şairleri denince 
akla gelen ilk isimlerden biri de Eşrefoğlu 
Rumî’dir. Onun Divan’ında yer alan manzu-
meler asırlardan beri din, edebiyat, sanat 
ve tasavvuf dünyasının bir parçası hâline 
gelmiştir. Tekkelerde, camilerde makamla 
okunan ilâhilerin bir kısmının güftesi de bu 
Divan’dan alınmıştır.

Asırlardan beri ilahî olarak da terennüm 
ettiğimiz şu mısraların güzelliğine, derinliğine 
ve zenginliğine bakar mısınız: 

Ey Allah’ım beni senden ayırma 
Beni senin didarından ayırma  
Seni sevmek benim dinim, imanım 
İlâhî din ü imandan ayırma 
Ben ol dost bahçesinin bülbülüyüm 
İlahî bülbülünü gülden ayırma 
Eşrefoğlu senin kemter kulundur 
İlahî kulu sultandan ayırma

Eski harflerle birkaç defa basılan Divân’ın 
yeni harflerle neşri Âsaf Hâlet Çelebi tarafın-
dan 1944’te gerçekleştirilmiştir. Son olarak 
Mustafa Güneş tarafından yayınlanmıştır 
(Ankara 2000).

Müzekki’n-Nüfus 
Nefisleri arıtan, ruhları temizleyen anlamına 
gelen bu isim Esrefoğlu’nun ahlâk konusuna 
ağırlık veren meşhur eserinin adıdır. Eserin 
hazırlanmasında istifade edilen kaynakları 
sıralamak eserin muhtevasına da ışık 
tutacaktır. Kur’an-ı Kerim, Hadisler, Mesnevi, 
Kutu’l-Kulûb, Behcetu’l-Esrar, Tefsir-i Keşşaf, 
Hidaye, Esmaü’l-Hüsnâ Şerhi, Tefsir-i Arayis, 
Şerh-i Mesabih. Müzekki’n-Nüfus’da fikir ve 
tespitleri nakledilen şahsiyetlerin bir kısmı 
ise şunlardır: Yunus Emre, Attar, Beyazid 
Bistamî, Şiblî, Gazalî, Rabia, Fahreddin Razî, 
Nesefî, Hallaç, İbn Mübarek, Konevî, Cafer-i 
Sadık, Necmeddin Kübra, İbn Fârız, Kuşeyrî. 

İstanbul’un fethinden iki sene önce kaleme 
alınan Müzekki’n-Nüfus’da değişik bakış 
açılarından ele alınarak incelenen tasavvufî 
terimlerin bir kısmı da şöyle sıralanabilir 
Tövbe, zikir, riyazet, mücahede, sabır, uzlet, 
semâ, ilham, tevekkül, çile, edeb, halvet, 
mürşit, mürit, dünya, marifet, cimrilik, veli, 
gönül, nefis.

Müzekki’n-Nüfus nefis terbiyesini, ruh ve 
huy terbiyesini hedef alan bir kitaptır. Bunun 
için eserin ilk satırları nefisle ve onun eğitim 
kademelerini gösteren meşhur dörtlü tasnifi 
ile başlar:

1. Nefs-i Emmâre 
2. Nefs-i Levvâme 
3. Nefs-i Mülheme 
4. Nefs-i Mutmainne

Kitap baştan sona bu örgüyü işler ve insana, 
nefs-i emmare noktasından nefs-i mutma-
inne noktasına nasıl ulaşacağı çok sade ve 
içten bir üslupla anlatılır. Nefis ve ruhu-
muzun bu uzun yolculuğunda önüne çıkan 
engelleri nasıl aşacağı, önündeki tuzaklardan 
nasıl kurtulacağı halkın anlayacağı bir uslub 
ve detayla aktarılmıştır. Bu açıdan eser sa-
dece müritlere değil tarikata mensup olsun 
olmasın bütün müslümanlara hitab eden bir 
“el kitabı”, bir “ahlâk kitabı” mahiyetindedir. 
Konuları daha kolay anlatabilmek için zaman 
zaman menkıbe ve hikâyelerle meselelere 
değişik bir açılım kazandırılmış, hafızalarda 
kalabilecek noktalar vurgulanmıştır.

Müzekki’n-Nüfus’da bütün bu konular iki ana 
başlık altında ele alınmıştır. Birinci bölümde 
dünya ve dünya sevgisinin fayda ve zararları, 
nefs-i emmarenin sıfatları ele alınırken ikinci 
bölümün başlığı çok güzel bir Türkçe ile daha 
kısa ve çarpıcıdır: Gönül erinin terbiyesi.

Eşrefoğlu Rumî’ye göre içimizi kemiren nefs-i 
emmarenin yedi başlı ejderhasının unsurları, 
tezâhürleri, kol ve kanatları şunlardır:

l. Hırs 
2. Hased 
3. Şehvet 
4. Gadab (kızgınlık) 
5. Buhul (cimrilik) 
6. Hikd (kin) 
7. Kibir

Nefis ve gönül terbiyesini gerçekleştirerek 
kemâl noktasını yakalayan insanlarda ise 
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bu kötü vasıf ve huyların yerine şu güzel 
özellikler geçer ve kâmil insan olmanın tadını 
tadar:

1. Hayâ (utanma) 
2. Sehavet (cömertlik) 
3. Şecaat (cesaret) 
4. Tevazu (alçak gönüllülük) 
5. Hilm (yumuşak huyluluk) 
6. Mürüvvet (şahsiyetli) 
7. Kanaat 
8. Sabır-şükür

Herkes anlasın diye eserini Türkçe kaleme 
aldığını söyleyen Eşrefoğlu Rumî zaman 
zaman tekrar metoduna başvurmuştur: “... 
Zira faideli sözleri takrir ve tekrar etmenin 
faidesi çoktur” “.... Her kişi kim bu kitaba 
mütalâa kıla ve yahud bu kitabı okuyup 
dinleye ve bu kitabın içinde olan nasihatları 
kabul edip onun ile amel eyleye şeksiz onun 
nefsi emmaresinden halas olup mutmainne 
nefsiyle karar tuta...”

Eski ve yeni harflerle birkaç defa basılan 
eserin en güzel neşri Abdullah Uçman tara-
fından gerçekleştirilmiştir. İst. 1996. (İnsan 
Yayınları)

Tarikatnâme 
Müzekkî’n Nüfus bir sufî tarafından kaleme 
alındığı için tasavvufî renginin ağır basması 
tabiîdir. Ancak, halk için yazılmış bir ahlâk ve 
etik kitabıdır. Herkes ondan istifade edebilir.

Tarikatname ise -adından anlaşılacağı gibi- 
doğrudan dervişlere hitap eden bir eserdir 
“Allah’a, Rasulüne ve Ulu’l-Emr’e ( yöneti-
cilere) itaat ediniz...”(Nisa, 4/59) ayetiyle 
başlayan bu risale “ulu’l-emr” e açıklık 
getirerek satırlarına devam ediyor: “ve dahi 
ulu’l-emre muti olun, amma ulemâ-yı zâhir, 
amma meşâyıh...”

Abdullah Rumî’ye göre zühd makamı 
mübtediler (ilk), aşk makamı mutevassıtlar 
(orta), irfan makamı ise müntehiler (son) 
içindir . Nefs-i emmarenin zikri La ilahe 
illallah, levvamenin illallah, mülhimenin Allah, 
mutmainnenin ise Hû’dur . Bir diğer tasnif 
de şöyledir: Mübtediler genç olan gibidir. 
Halifeler ana, şeyhler ata, Rasuller ise üstad 
gibidir .

Müzekki’n-Nüfus’da yer almadığı hâlde Tari-
kat-name’de yer alan bir meşrebe de işaret 

etmek gerekir. Bu da, Alevî neşvedir. Yani 
Hz. Ali mahabbeti ve Ehl-i Beyt sevgisidir. 
Eşrefoğlu Rumî Yezid-i Lâin tabirini kullandığı 
gibi “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resu-
lullah Aliyyun veliyyullah” ifadesine de yer 
vermiştir.

Aynı eserde ilk dört halifenin İsmi sıralan-
dıktan sonra şöyle denilmiştir: “Bular a’lâ ve 
güzide velilerdir, bu dört ashab uludur cümle 
ashabdan. Bular Resul’un ulu sevgili yârân-
larıdır”.

Toplumumuzda yaygın olan şu tespit de bu 
eserde yer almaktadır: “Şeriatta şu senin bu 
benim, tarikatta ne senin ne benim, hakikat-
te ise ne sen varsın ne de ben”. Dolayısıyla 
onun eserleri edebiyat ve tasavvuf tarihimiz-
le ilgili olduğu kadar, pedagoji ve psikoloji 
dünyamızla da ilgilidir.

Yazma halinde günümüze ulaşan eser ilk 
defa Esra Keskinkılıç tarafından neşredilmiş-
tir (İstanbul, 2002, Gelenek Yayınları).
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İsmail CENGİZ

araştırma / edebiyatçıların dili, gezginlerin gözüyle Bursa

Medeniyetin ipek şehri, yaşayan müze Bursa, 
bünyesindeki değerleriyle, tarihi eserleriyle, doğal 
güzellikleriyle yüzyıllardır gezginlere, şairlere, 
yazarlara ilham olmuş bir kentimizdir. 

EDEBİYATÇILARIN DİLİ, 
GEZGİNLERİN GÖZÜYLE 

BURSA
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  Evliya Çelebi’nin “ruhaniyetli şehir” dediği 
Bursa, Sadrazam Keçeci Fuat Paşa’ya gore 
“Osmanlı tarihinin dibacesidir(başlangıcıdır).”  
Ahmet Hamdi Tanpınar ise, geçmiş ile gelece-
ği adeta bir arada yaşayan Bursa’da ikinci bir 
zaman olduğunu vurgulamıştır.
Gerçekten de Bursa’nın mahallelerinde, 
sokaklarında dolaştığınızda, kentin bünyesin-
de “ikinci zamanı” barındırdığını görebilecek; 
tarihi şehrin her bir köşesinin size başka bir 
zaman dilimine götürdüğünü hissedebilecek-
siniz.
İpek Yolu’nun “Doğu” için bitiş, “Batı” için 
başlangıç noktasında bulunmasından dolayı 
medeniyetleri buluşturan şehir ünvanına 
sahip olan Bursa, tarihin her döneminde gez-
ginlerin merakına düçar olmuş, edebiyatçılara 
ilham vermiştir. 
Bursa’nın özellikle 14. yüzyıldan sonra gez-
ginlerin ilgisini bir hayli çektiği görülmekte. 
İbn-i Batuta, Bertrandon De La Broquire 
(1432), Polonyalı Simeon(1608), Evliya 
Çelebi (17.yüzyıl), Katip Çelebi (17. yüzyıl), 
George Wheler (1675), Jean de Thevenot 
(1689), A. De La Motray (1969), Paul Lucas 
(1700), Helmuth Von Moltke ile Miss Julia 
Pardoe(1836), Bayan Schneider(1840), G. 
William(1853), George Perpot(1864), Alek-
sander Von Warsberg(1869), İbnülcelal Se-
zayi(1890), Mrs. Max Georgina Müler(1893) 
Clement Huart ile Paul Lindau(1897), Thomas 
Allom (19.yüzyıl), Pierre Loti (20. yüzyıl), 
Regis Delbeuf (1906), Şerafeddi Meğmumi 
(1909) ve Ahmet Şerif (20. yüzyıl) gibi gez-
ginler, tarihçiler, edebiyatçılar Bursa’nın her 
dönemini adeta nakış nakış örerek günümüze 
taşımışlardır.
Bursa’ya gelen gezginlerin, edebiyatçıların, 
devlet adamlarının her dönemde Bursa’nın 
farklı bir güzelliğini paylaştıkları, farklı güzel-
liklerinden etkilendikleri görülmektedir.
Gezginlerin, yazarların şairlerin Bursa’ya 
geldiklerinde hemfikir oldukları bir kaç ortak 
nokta olduğu görülüyor. Bunlardan birincisi 
Bursa’nın güzelliği-yeşilliği olmuştur. Alman 
Generali Moltke, İstanbul ile Bursa’yı mukaye-
se ederken hangisinin güzel olduğuna karar 
veremez ve ‘Birinde mavi, diğerinde yeşil 
insanı büyülüyor’ der. 
Bursa’yı merak edip gelenlerin birleştikleri 
ikinci ortak noktanın da, kentte bulundukla-
rı süre içinde karşılaştıkları “konukseverlik” 
olmuştur. İnatz Von Brenner notlarında Bur-
sa’da gördüğü konukseverliğe Avrupa’da çok 
sık rastlamadığından bahseder.
Bursa’da yabancı gezginlerin gözünden kaç-

mayan üçüncü ortak konu, suların bolluğu ve 
çeşmeler olmuştur.  Nitekim 17. asır gezgin-
lerinden Jean Thevenot, George Wheler, 18. 
yüzyıl gezgini Carsten Niebuhr, 19 yüzyıl ya-
zarı Texier ve Robert Walshson gezi notların-
da suların ve çeşmelerin bolluğundan, evlere 
ve hanlara su nakleden bacak kalınlığındaki 
borulardan bahsederler.
Ancak şahsi kanaatime gore bu kente yolu 
düşenlerin, bu kenti merak edenlerin birleş-
tikleri en önemli ortak nokta, bu tarihi şehrin 
sokaklarında, çarşılarında gizlenen “ikinci 
zamanı” aramak olduğunu ifade etmek istiyor 
ve sizleri Bursa için yazılan güzel sözlerle 
başbaşa bırakıyorum:

George William:  
Herşey Bütünüyle Büyüleyici
Kent servi ağaçlarıyla dolu bir ovadan 
yükselir. Bağlıklar, incir ağaçları, karadutlar 
ve hemen her ağacın yanından, her fidanın 
arasından bembeyaz şirin minareler yük-
selir... Bunların hemen üstünde ise Uludağ, 
uçurumlarıyla bir abidedir sanki... Her şey 
bütünüyle Şark, her şey bütünüyle büyüle-
yici...

Dr. Bernard: Bursa, En Hoş Güzelliklerin 
Buluştuğu Köşe
Bursa, doğanın en hoş güzelliklerini sunduğu 
bir köşedir. Ilıkbaharın tazeliği ve yeşilliği, kır 
ve ovalarının hoşluğu, su ve havasının güzel-
liği insana neşe verir. Güneşin sıcaklığı karlı 
dağların serinliği ile ılıklaşır. Dağ eteklerinden 
akan sularla kırlar ve ovalar yıkandığı için 
havası çok tatlıdır...

Miss Pardoe: Hiç Böyle Güzel Bir 
Kentten Geçmemiştim
Hiç böyle güzel bir kentten geçmemiştim. 
Sonsuz bir biçimde uzanan ovalar, dev gibi 
ağaçların eteklerine yayılmışlardı... Güzel 
çiçek fidanları, tarifsiz kokulu otlar, her renk 
çiçek açmış ağaçlar hep yolumuzun üzerinde 
sıralanmışlardı.
Ortası altın sarısı benekli ladin ağaçları, koku-
lu kozası ile kar gibi beyaz kına ağaçları, gök 
mavisi renginde ve kır papatyası büyüklüğün-
de firuze çiçeği, mis gibi kokulu eflatun renkli 
nişasta çiçeği ve tanımadığımız daha bir çok 
çiçekler, kırları ve yolları doldurmuşlardı...

Von Moltke: İnsanı Büyüleyen Yeşiller…
Tablonun ön tarafı ne kadar cana yakınsa, 
uzaklarının görünüşü de o kadar muhteşem. 
Osmanlı hükümdarlarının her iki başkentin-

den hangisinin, eskisinin mi yoksa yenisinin 
mi; Bursa’nın mı, İstanbul’un mu yerinin 
daha güzel olduğunu kestirmek gerçekten 
çok güçtür. İnsanı büyüleyen şey, orada “de-
niz”, burada “kara”dır. Birinde tablo “mavi”, 
ötekinde “yeşiller” ile işlenmiştir. Üstelik bu-
rada daha zengin bir bitki alemiyle bir ovayı 
sınırlandıran muhteşem dağlar da var.

Clement Huart: Bursa, Yolculuk 
Zahmetine Değer Şehir
Eski zamanların Prusa’sı görülmeye, hem bir 
çok defa görülmeye cidden layık. Baştan-
başa ağaçlarla kaplı geniş ovası, eski İran 
üslubundaki abideleri, İstanbul camilerinden 
bambaşka bir tarzda yapılmış çini kaplı eşsiz 
mabedleri; Yeşil Camiiyle, Birinci Mehmed’in 
Yeşil Türbesi gibi hususiyetleri yolculuk zah-
metine değer şeyler...

Charles Texier: Uludağ, Görkemli ve 
Ezici Bir Manzara
Bitinya kıyılarına denizden gelenler için Olim-
pus’un ilk görüntüsü, çok görkemli bir man-
zaradır. Tepesi yılın büyük bölümünde karlı 
ve asırlık sık ormanlarla çevrili olan bu dağ, 
etrafındaki yerleri ezen müthiş bir büyüklük 
ortaya koyar. Nitekim eski zaman insanları, 
bu dağdan saygı duyan bir şaşkınlıkla söz 
etmişlerdir.

Marie de Launay: Keşiş Dağı Dervişlere 
Vatan Oldu
Osmanlılar Bursa’yı aldıkları zaman Hıristiyan 
keşişlerin yerini İslam dervişleri almıştır. Bu 
nedenle dağ eski işlevini sürdürmüştür. Halk 
da bu dağı eski durumundan dolayı Keşiş 
Dağı olarak anmaktadır. Sultanlar da burada 
birçok zaviye ve türbe yaptırmıştır.
İşte bu keşiş dağı, ulu tanrılara mesken ve 
canavarlar ile haydutlara mekân, dervişlerle 
keşişlere vatan oldu. Selçuklular devrinden 
itibaren, Karakoyunlu aşireti Türkmenlerine 
dahi yaylalık yapmıştır. Bu aşiretten her 
birisinin yaylası vardı. Keçi kılından veya 
kara yünden yapılan çadırlarında yaşayan 
Türkmenler, dağın fundalık ile meşelik kısmını 
tercih ederler.

R. Walsh: Doğa, Bursa’yı Sanki Türkler 
için yaratmış...
Bu kentte daima, gören herkesin gözün-
de hoş bir yer olmasını sağlayan bir sürü 
özgün cazibe ve özellikle Türklere hoş gelen, 
kendine özgü bazı nitelikler vardır. Görkemli 
bir dağın eteğine kuruludur, ardındaki ulu bir 
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araştırma / edebiyatçıların dili, gezginlerin gözüyle Bursa 

ormanın kucağına yaslanır ve önündeki tatlı 
bir eğim üzerinde doğanın en zengin parçası 
vardır. Orman görünümünden yukarıya 
doğru yükselen yüce dağın dimdik, günışığıy-
la parıldayan ve aşağıdaki koyu renkli ve sık 
yapraklı ağaçlarla tam bir kontrast oluşturan 
ebedi karlarla kaplı tepeleri göze çarpar. 
Sıcak geçen dokuz ay boyunca, donmuş yü-
zeyler üzerine düşen yaz ışıkları bin şelaleyle 
dağın yamaçlarından düşen, hiç tükenmez 
saf ve berrak su akıntılarını aşağıya indirir. 
Hızla akıp giden bu çağlayanların bazıları 
kentin içinden akar ve kızgın bir atmosfer 
altında, termometre 35 derecedeyken, her 
caddeden, kıvrılarak akan buz gibi bir su 
dereciği geçer. Kente böylesi bir serinlik ve 
zindelik veren sular daha sonra aşağıdaki 
düzlüklerde akarsular, çaylar oluşturur ve 
daha ötesi hep sıcaktan kavrulan, kıraç 
topraklarla çevrili bu gözde yere inanılmaz 
bir yeşillik ve bereket verir. Derler ki, “Doğa 
Bursa’yı Türkler için yaratmış”…

Baptistin Poujoulat: Bursa, 1001 Gece 
Masalı Gibi….
Şimdiye kadar gördüğüm tüm İslam şehirleri 
içinde Bursa’yı, tam bir Asyatik(Asya tipi) bir 
yer olarak gördüm. Hiçbir şeye benzemek 
pahasına Osmanlı İmparatorluğu’nun birkaç 
kenti Avrupa kenti haline dönüşürken, Bursa 
Doğu’lu simasını ve Kuran’ın şiirselliğini ko-
rudu. Bursa, sanki 1001 gece masallarındaki 
gerçeküstü şehirleri gibi idi.

İnatz von Brenner: Türk kentleri içinde 
Bursa En Şirin Olanı
Yabani lavanta çiçeği, melisa, kekik ve daha 
yüzlerce çiçek ve bitki yoldan geçenlere en 
hoş kokularını sunmak için yarışıyordu. Te-
peden bakıldığında, Bursa ovasında görülen 
manzara kadar başka ki, hiçbir manzara bu 
kadar romantik değildir. Bir ilkyaz incisi gibi 
gözüken ova ve gerçek doğu manzarası, baş-
ka hiçbir yerde görülmeyecek kadar güzel. 
Tüm Türk kentleri arasında Bursa en sevimli 
ve şirin olanı; yeşiller arasında parıldayan ve 
ışıldayan çok güzel bir kent. İnsan yüksekçe 
bir tepeden kente doğru baktığında, gözünü-
zün önünde ancak düşlerinde görebileceği bir 
kentin uzadığını görür.

Hartmann: Bursa’nın Sunduğu Manzara 
Bir Harika
Aşağıya doğru teraslar halinde alçalan, 
ormanlarla ve karlarla kaplı dağlar arasındaki 

bol yeşilli Bursa’nın sunduğu manzara bir ha-
rika!.. Bursa’nın çevresi, gerçekten de, çeşitli 
meyve ağaçlarından, servilerden, akasya-
lardan, kestane ağaçlarından ve çınarlardan 
oluşan ormanlarla çevrilidir. Kent içinde ve 
çevresindeki sular, Doğu’da ender rastlana-
cak bir bitki örtüsünün yetişmesine yol açmış 
ve de Bursa’nın yeşil sıfatıyla anılmasını 
sağlamıştır.

Andre Gide: Yeşil Cami; Tanrı’nın İbadet 
İçin Beklettiği Mekan
Dinlenme, aydınlığa dalma, denge yeri, kutsal 
gök mavisi, kırışıksız gökmavisi, zihnin yetkin 
sağlığına kavuştuğu yer.
Enfes bir tanrı yerleşmiş senin içine ey cami. 
Sivri kemerin silmesinin ortasında ve onu 
kırarak, bu çakışma ve sevgi yerinde ra-
hatlayan, çakışmaya ara verip dinlenmeye 
soyunan iki eğrinin tam kesişmeleri gereken 
bu gizli, etkin yerde insanlara öğüt veren ve 
bu yassı taşın manevi asılışını sağlayan o 
tanrıdır. Ey ince gülümseyiş! Parçaları ince 
ayarlı kemer! Karşılarında ne kadar da rahat-
ça kuruluyorsun zihnimin zarif inceliği!
Uzun süre bu kutsal mekanda derin derin 
düşündüm ve sonunda Tanrı’nın ibadet için 
bizi burada beklettiğini ve bizi arınmaya 
çağırdığını anladım.

Pierre Loti: Yeşil’in Teferruatındaki 
Müthiş Sadelik 
Şehir nihayet geçildikten sonra, arabamız 
Yeşil Cami’nin yanında, çınarların altında 
durmuştu. Ve biz, daha o zamandan meşhur, 
hatta biraz vecde dalmış, mukaddes avluya 
dahil olmak üzere küçük kapıdan geçmiştik.  
O zaman avlunun kenarına oturmuş imam-
ların, temaşa ettikleri derin uzaklıklar üzerine 
resmedilmiş çehreleri gözüktü. Sarıkları, 
beyaz ve yeşil sarıkları, bize doğru bir an için 
dönmüştü ve sonra bizi de temaşa etme-
ye bırakarak tekrar tahayyüle dalmışlardı. 
Bembeyaz ve sakin cami bize kaldı. Asırlarca, 
zelzelelerle biraz eğilmiş duvarları, lekesiz 
beyazlıklarına ragmen evvela uzak zamanlar 
hissini veriyordu. Orada dizili taşlar arasına 
yeşil bir saçak teşkil ederek taraf taraf otlar 
bitiyor ve yuvalarını duvarların kovuklarına 
yapan, meşgul güvercinler, etrafa gidip geli-
yorlardı. Terkibi esrarengiz olan yüksek kapı-
nın başlığı, mağara stalaktitlerinden yapılmış 
karışık bir kemer boynu gibiydi ve pencereler 
Gırnata saraylarının narin ziynetleri ile çerçe-
velenmişti. Fakat teferruatın bu müfrit büyük 

karışıklığına rağmen, heyet i umumiye, büyük 
hutut, herşey yine rahat-aver ve sade idi.

Pierre Loti: Muradiye’de Her Tarafta 
Çeşmelerden Sular Akar
Heyet-I Umumiyesi Bursa’yı teşkil eden bu 
birçok sükun ve hayal mahalleri içinde bilhas-
sa leziz olan biri daha vardır! Muradiye Camii 
etrafındaki mezarlık… Burada kule kadar yük-
sek servilerin, fome baobapları kadar büyük 
çınarları altında geçmiş son padişahlardan bir 
kaçının meskenini teşkil eden küçük türbeler 
var. Gül ağaçları sarmaşıklar gibi, bir ağaçtan 
ağaca dolanır; yabani otların istila ettiği dar 
yollarda hayret-bakış bir hoşlukla çiçek açar-
lar. Her tarafta, eski çeşmelerden su akar; 
kuşların bütün dallarda yuvaları vardır. Burası 
gölgenin korusu, bilhassa güllerin korusudur. 
Bir istisna olarak buradan bir yer gözükmez; 
aşağıdaki ovalar, burada yalnız hissedilir. 
İnsan burada sükutu her yerden daha ziyade 
taarruzdan masun ve mahzun kılan yeşil bir 
kubbe altında duyar.

Georgina Max Müller: Osman ve 
Orhan’ın Türbeleri Göz Kamaştırıyor
Ahmed Vefik Paşa tarafından çok iyi restore 
edilmiş Sultan Osman ve oğlu Bursa Fatihi, 
Sultan Orhan’ın türbeleri, teraçanın tam 
arkasında bulunuyor. Göz kamaştırıcı beyaz 
mermerden yapılmış bu türbelerin içi İstanbul 
türbeleri gibi şallar ve halılarla doşenmiştir. 
Sultan Osman’ın başucundaki kavukta 1860 
yılında Padişah Abdulaziz tarafından tesis 
edilmiş olan Osmanlı nişanı pırlantalar içinde 
parlamaktadır. Büyük Kordonundan sarkan 
nişanın üstünde gayet iri pırlantalar bulunu-
yor. Her ne kadar türbe hiçbir zaman bekçisiz 
kalmıyorsa da, yine geceleri bunlar alt 
kattaki sağlam ve emin bir odada muhafaza 
edilmekteler.

Max Müller: II. Murat Türbesi’nin Etrafı 
Sakin ve Tenhadır
Bundan sonra II. Murad’ın Türbesine gittik. 
Üstü kubbeli çok basit bir bina olan bu türbe-
nin orta yerinde, Macar Kumandanı Hunya-
des ve Arnavut Kumandanı İskender Beyi, 
birçok muharebelerde mağlup ettikten sonra, 
tahttan feragat ederek Manisa’ya giden ora-
da hayatının sonuna kadar rahat, sukun ve 
luks içinde yaşamış olan padişah yatıyordu. 
Bütün bu debdebeli hayata rağmen, ölümün-
den sonra bir fakir gibi toprak bir mezara 
gömülmek istemiş. Vakıa türbesi mermerden 



47   |   Ocak 2015    |   Sayı 13

yapılmış ise de, karın ve yağmurun üstüne 
yağması için türbenin üstündeki kubbenin 
orta kısmı açık bırakılmıştır. Bursa’nın en 
güzel yerlerinden birinde yaptırılmış olan bu 
türbenin etrafı gayet sakin ve tenhadır.

Max Müller: Sultan Mezarları Gül 
Bahçesine Dönüşmüş
Sultanların mezarları, etrafı duvarla çevrilmiş 
bir gül bahçesinde bulunuyor. İngiltere’de 
emsaline rastlanmayan büyüklükteki çınar 
ağaçları bu bahçeyi gölgeliyor. Her ne kadar 
bu türbelerin bir kısmı (takriben 8 tanesi) taş 
ve tuğladan yapılmış ise de, birçokları nefis 
Acem çinileriyle işlenmiştir. Bu türbelerden 
biri de II. Murad’ın bir Sırp prensesi olan 
Hristiyan karısına aittir. Bu prenses Müslü-
man olmamış tek sultandır, zira, daha önce 
türbesini İstanbul’da görmüş olduğumuz 
Hürrem Sultan, Ortodoks Kilisesinden hemen 
ayrılmıstı. Bunların kabirleri arasında vaktiyle 
Bursa’da hükümdarlık yapmış sultanların 
göz kamaştırıcı saraylarına cezbedilmiş olan 
birçok şair, filozof ve din adamlarının da 
mezarları var. Bu sakin, huzur dolu köşede 
akşamın alacakaranlığı bizi otele dönmek için 
uyarıncaya kadar döndük, dolaştık.

Paul Lucas: Bursa’nın Konukseverliği ve 
Kölenin Özgürlüğü
Bursa şehrinde bulunduğum bir gün Moni-
seur Bellocier (de Saint Sauveur) ve birkaç 
Fransız seyyah ile beraberdim. Şehirde bir 
Türk tacirinin kölesinin önünden geçerken, 
köle bizim yabancı olduğumuzu anladı ve bizi 
efendisinin evine davet etti. Biz de bir Müslü-
manın evinde kölenin durumunu görmek için 
bu daveti kabul ettik. Köle ile birlikte efendisi-
nin evine gelince, köle efendisine bizim kendi 
memleketinden olduğumuzu söyledi. Efendisi 
bir Türk taciriydi ve bizi sevinçle kabul etti. 
Kölesine bizi ertesi gün yemeğe getirmesini 
emretti. Ertesi gün evinde bize yemek hazır-
lattı. Köle Fransız mutfağına dair hiçbir şey 
unutmamıştı. Sofrasında olduğumuz tacir, 
bize güler yüz ve nezaket gösterdi. Diğer 
milletlerin barbar dediği bu milletten böyle 
muamele gördük. Bu, Türk Müslümanlar 
içinde gördüğüm yegane kişi değildir.

Henri de Regnier: Hatıramı büyüleyen 
İlahi Şehir
Asya topraklarında, beyaz minarelerinin ve 
daima yeşil servilerin yükselişini gördüğüm 
Bursa… Emellerine ve elemlerine makes ola-

rak, kalbimin bütün şehirlerarasından seçtiği 
ilahi şehir… Manzarası tek bir günde ve ilk 
bakışta beni gaşyeden ve şimdi uzaklarda 
kalan güzelliklerin, hatıramı büyülemekte-
dir…. O günden beri mezarlarının sükûnunu 
daha da derinleştiren çeşmelerinin teranesini 
dinliyorum….

Pierre Loti: Muradiye Sessiz Bir Düş 
Mekanı…
Tümüyle Bursa’yı oluşturan bu çok sessiz ve 
düş mekanı içinde, özellikle hoşa giden biri 
daha vardır. Muradiye Camii çevresindeki 
mezarlık… Burada kule gibi yükselen servi-
lerin, yüksek çınarların gölgesinde, geçmiş 
sultanlardan bir kaçının bulunduğu türbeler 
var.

Betsy Harrell: Çiniler, Yeşil Caminin 
Güzelliğine Güzellik Katıyor
Altın iplikten örülmüş tüllere benzeyen, 
üzerine zar gibi ince bir kat boya geçilmiş 
çiniler, Yeşil Cami’nin eyyamının güzelliğine 
güzellik katıyor. Bazı duvar çinileri, yanyana 
konmuş bir altıgenler silsilesi halinde uzanı-
yor. Öbür panolarda ise koyu renkli altıgen-
lerin çevresini açık renkli üçgenler kuşatıyor, 
ya da bunun tam tersi oluyor. Ve bunların 
tümü, gece göğündeki altı köşeli yıldızları 
simgeliyor. Gerçekten de nereye bakarsanız 
bakın –ister çinilere, ister taş oymalara, ister 
sıva işçiliğine, ister kapıların üzerini süsleyen 
tahta oymalara- her yerde yıldızlar… yer 
yer gezegenleri simgeleyen daireler… hatta 

yıldırımlar görüyorsunuz. Açıkca görülüyor 
ki, gerek Selçuklular, gerek Osmanlılar –bu iki 
ulus da astrolojiye inanırdı- camilerinin içinde 
cenneti yeniden yaratmayı adeta bir saplantı 
haline getirmişler. Kuşkusuz, yıldızlar yakınla-
rında olunca kendilerini Tanrı’ya daha yakın 
hissediyorlardı

Betsy Harrell: Bursa Sokaklarında Plan 
ve Malzeme Uyumu Var
Muradiye semtinde on dokuzuncu yüzyıldan 
kalma birçok güzel ev vardır. Bunların üst 
katları daracık sokaklara doğru taşar, tahta 
kirişleri ise, altındaki dal ve çubuklardan 
örülmüş duvarı ve harcı gözden gizleyen 
şen renkli sıvanın üzerinden binanın ana 
hatlarını çizer. Bu kentin evleri öyle parlak 
renklere boyanmıştır ki, Bursa’ya yeni bir ad 
yakıştırılacak olsa, “Boyalı Evler Kenti” demek 
yerinde olur sanırız. Bursa sokaklarında, 
İstanbul sokaklarından çok daha fazla plan 
ve malzeme uyumu vardır.

Hammer: Yeşil Caminin Duvarlarında 
Rengarenk Manzaralar
Yeşil Cami’nin duvarları haricen büyük levha-
lar halinde, kırmızı, yeşil, mavi, sarı, siyah ve 
beyaz levhalarla örtülü idi, ki; bunlar binanın 
harici heyeti umumiyesine muhtelif renkte 
manzaralar veriyordu.  Bugün bu rengarenk 
manzaralardan ancak pencerelerin cidarla-
rında kalmış açık mavi renkte çini şeritlerden 
başka bir şey yoktur.
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araştırma / edebiyatçıların dili, gezginlerin gözüyle Bursa 

Dr. Osman Şevki: Dünyanın En Dilber 
Ovası, Bursa Ovası
Yeşil Camii localarındaki tezyinatı gördükten 
sonra, ortasında şadırvan bulunan holün 
nefis parmaklıklarına dayanarak Bursa 
ovasını temaşa etmelidir. Dünyanın en dilber 
ovası olan bu saha, bilhassa Yeşil Camii gibi 
size saatlerce oyalamış ve en müşkülpesent 
zihniyetleri teskin etmiş olan bir abidenin üst 
katından daha sihirli olarak görünür.
Karşınızda zümrüt yeşilliği ile tabii bir gü-
zellik… Ve siz Türkler’in en mükemmel bir 
abidesi içindesiniz.

Evliya Çelebi: Bursa’da Her Çeşme Ab-ı 
Hayat Gibidir
Gerçi bu kentin çeşmeye ihtiyacı yoktur 
ama gelip geçenler için hayır sahipleri 2065 
çeşme yaptırmıştır. Her biri âb-ı hayat gibidir. 
Sürgündeki Şeyhülislam Aziz Efendi 200 adet 
çeşme yaptırarak her birinin üzerine “sahi-
bü’l-hayrat fakir Aziz”diye yazdırmış ve fa-
tiha rica etmiştir. Bursa’nın selsebile ihtiyacı 
yoktur ama, büyüklüğünün eseri olarak eski 
sultanlar, âyan ve ileri gelenleri selsebil yapıp 

temmuz ayında tüm susayanlara Uludağ’ın 
billur gibi, buz gibi âb-ı hayatını dağıtırlar. Su 
ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü 
kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir…

Eflatun Cem Güney: Tarih Şehri ve 
Folklor Hazinesi…
Bursa, ne sadece Uludağ’ın eteklerinde bir al 
ipek, ne de Uludağ’ı kucaklayan bir yaprak 
denizi. Burası, üstünden yüzyılların bir su gibi 
akıp geçtiği bir “tarih şehri”; ve dil, duygu 
cevherleri ile dolu bir “folklor hazinesi”dir ve 
mutlaka insan ruhunun yeşile hayranlığından 
doğmuştur.

Ahmet Haşim: Uludağ’ın Eteğindeki 
Yeşil Şehir
On beş sene evvel, bir tatil haftasını geçir-
mek için Bursa’ya gitmiştim. Üç dört saatlik 
hazin, kirli, eğlencesiz bir vapur seyahatinden 
sonra ovalar içinde iri bir tırtıl ağırlığı ile sü-
rüklenen ufak bir şimendifer (tren) beni aynı 
günün akşamında, karanlık bir duvar gibi 
semalara kadar yükselen Keşiş’in (Uludağ) 
eteğindeki yeşil şehre bırakmıştı.
O sıralarda Bursa’da benim de ne yapacağım 
tabi belliydi: Abideleri görmek, nakışlar ve 
çinilere dair tetkikatta bulunmak, sormak, 
düşünmek, not almak ve nihayet mimarinin 
(tarih) ve (ebed)i hakkında az çok uydurma 
yeni bir keşifle zengin, müstakbel münaka-
şalar için yerinde toplanmış kuvvetli vesika-
larla silahlı olarak İstanbul’a dönmekti. Öyle 
yaptım.
Çekirge’de Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret 
ettim. Türbedarın bana üç yüz senelik diye 
gösterdiği bir Kuran’ın yazı ve tezhibine tak-
dir ve hayretle baktım. Türbenin kutsi Ulu’su 
Sultan’ın ceylan derisinden bir seccade, bir 
zırh gömlek ile bir miğferden ibaret cengave-
rane metrukâtına(mirasına) haşyetle(korku 
ve dehşet) ellerimi dokundurdum.
Muradiye’ye gittim. Türbenin rengarenk çini 
bahçesinde, erimiş yakuttan kırmızı lale ve 
karanfillerin havasında uzun müddet otura-
rak düşündüm.
Diğer bir gün Yeşil Cami’ye gittim. Duvar-
ları kaplayan yeşil çiniler bu mabedin içine 
esrarengiz bir denizaltı aydınlığı veriyordu. 
O aydınlıkta kayyımla karşı karşıya oturarak 
nakışlar ve oymalar hakkında uzun uzun 
konuştuk.

Tanpınar: Bursa, İçimizdeki Aydınlığın 
Aynasıdır

Bursa’ya zamanımızın gürültüsünden 
uzaklaşmak, bir hamam kubbesi çınlayışın-
da kendimizi kaybetmek için gitmiyoruz. O 
içimizdeki aydınlığın aynasıdır. Bu aynaya 
ve benzerlerine baktıkça sanatımız ferdi bir 
hüner veya küçük bir huyla olmaktan kurtu-
lacak, hayatın mucizesi olan devamı kendi-
mizde bulacağız. Mimarimiz, resmimiz, musi-
kimiz, romanımız ve şiirimiz bizim olacak.
Bursa, şimdiye kadar sakladığı el değmemiş 
mazi rüyasiyle içimizde konuşan en geniş 
davettir...

Tanpınar: Bursa, Tarihin İçindeki Şehir…
Bursa’ya birkaç defa gittim ve her defasında 
kendimi daha ilk adımda bir efsaneye çok 
benzeyen bir tarihin içinde buldum, zaman 
mafhumunu adeta kaybettim ve daima, bu 
şehre ilk defa giren ve onu yeni baştan bir 
Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşa-
yışlarındaki halis tarafa hayran oldum. 
Cedlerimiz inşa etmiyor, ibadet ediyorlardı. 
Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh 
ve imanları vardı. Taş, ellerinde canlanıyor, 
bir ruh parçası kesiliyordu. Duvar, kubbe, 
kemer, mihrap, çini hepsi Yeşil’de dua eder. 
Muradiye’de düşünür. Yıldırım’da harekete 
hazır, göklerin derinliğine susamış bir kartal 
hamlesiyle ovanın üstünde bekler.

E. Reşit Rey: Bursa’ya Seyahat Etmek, 
Geçmişi Katetmektir
Bursa’ya seyahat etmek, yalnız mekan 
değiştirmek değil, aynı zamanda ve bilhassa 
geçmiş devirleri kat etmek, tarihin menbaına 
kadar çıkmak, kahramanlığın, yiğitliğin her 
şeyden evvel meziyet sayıldığı zamanlara 
ulaşmak demektir. Zira Bursa’nın her semtin-
de geçmiş zamanları hatırlatan, canlandıran 
bir işaret vardır.
… “İlkbaharda (her yer) öyle yeşil ki, misli 
yoktur. Adeta parlar. En açık yeşilden, en 
koyusuna kadar gider, karışır ve harikulade 
bir levha arz eder. Bursa’ya gelir gelmez, yol-
cu kendisini bir kaç asır geride hisseder. En 
ufak bir rüzgarda hışırdayan bu nebati nehir, 
hakiki bir nehirden daha hassastır.

Hasan Ali Yücel: Bursa, Bir Tarih 
Sergisidir
Bursa, bir tarih sergisidir. Hiçbir kitap onun 
kadar, 1299’la 1923 arasındaki olayları bize 
doğru haber veremez. Bursa, bir coğrafya 
gerçeği olmaktan çok bir tarih, hatta tarih 
olmaktan da ileri bir şeydir.
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Abdulbaki Gölpınarlı: Şifalı Sularıyla 
İyileştiren Bursa
Bursa tarihi dile getiren, bir devleti kuran, 
işlenen çiniye, yüzyıllar boyu emeğin göz nu-
riyle rengini katan, yeşilin çeşitli görünüşlerini 
belirten, baharın türlü neşelerini işleyen, asır-
ları canlandıran, modern resmi fotoğraftan 
ayıran şehir. Toprağından sular kaynayan, 
rutubetiyle verdiği sızıyı, şifalı sularıyla iyileş-
tiren, derdini, dermanıyla beraber bağışla-
yan, temizleyen, varlığı yıkayan, arıtan şehir. 
Konuşacağım Bursa, konuşacağım seninle ve 
senin için.
…Uludağ’ın eteğinde, Bursa Ovası’na hakim 
en güzel yerde, manzaraya karşı yayılan 
Gönlüferah otelinden seyrettim Bursa’yı. 
Bütün renkler orada. Yeşilin çeşitlisi oradan 
görünmede; tabiatın yaratıcılığı, yaratılışı, 
yaratılış kudreti ve yaşayış cehdi oradan 
seyredilmede. Şu koyu yeşil selviler, dikine 
çıkmakla beraber orada ufku aşmıyor, sanki 
arkadaki fonun üstüne fırça darbeleriyle 
kondurulmuş, biraz kabarık görünmede. 
Arkadaki hafif sisli açık yeşil fon bunları be-
lirtmek için hazırlanmış. Şu boz yollar, dostu 
dosttan ayıran demiyeyim, dostu dosta, 
sevgiliyi sevgiliye kavuşturan yollar, iki rengi 
birbirinden ayıramıyor. Tarihi dile getiren şu 
güzelim anıtlar manzarayı bozmuyor, görüşe 
düşünceyi katarak dekoru tamamlıyor. Bursa 
tümüyle, tabiatı kudretle, tarihi yaşayışla, 
rengi insan enerjisiyle, göz nuriyle, görüşü 
duyuşla kaynaştıran bir şehir.

Atilla İlhan: Bursa, Eski Bir Kartpostal…
Geçen yıl, eylülde bir sabah, Bursa’dan geç-
tim. Eflatunla mor arası, Uludağ’dan; taze 
bir güneş, gökkuşağı yansımalarıyla, ovayı 
kaplamıştı; şehre girmemizle çıkmamız bir 
oldu ama, nedense otuz yıl önceki İzmir’e, 
uğradığım; oysa kırk yıl önceki Bursa’yı çok 
başka hatırlıyorum.  .... Konya oldum olası 
Selçuklu’dur, Manisa ile Bursa Osmanlı; cum-
huriyet döneminin inkar fırtınası eserken, Os-
manlı kültür sentezinin nostaljisini duyanlar; 
en çok elbette müslüman İstanbul’a, epeyce 
de Manisa ile Bursa’ya sığınırlardı.

Fazıl Yenisey: Gurebahane-i Laklakan/
Leylekler Evi
Bursa’nın Setbaşı semtinde, Selçukhatun 
Mahallesi’nde ve şimdiki Saray Sineması’nın 
önünden Gökdere’ye müvazi(paralel) olarak 
giden Hamam Sokağı’nda 6 kapı numaralı 
bu köşkü ve Gurebahane-i Laklakan’ı, Bursa 

Erkek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 
aziz ve kıymetli arkadaşım İbrahim Dekak’la 
beraber biz de gezdik. Bahçenin ve köşkün 
duvarlarındaki çinilere ve yazılara cidden 
hayran kaldık. Köşk halen Rifat Çelpeşlioğ-
lu’nun tütün deposu olarak kullanılmaktadır. 
Gurebahane-i Laklakan kısmı da Bursa’nın 
meşhur kebapçısı İskender’in oğlu Nurettin 
İskenderoğlu’nun evidir. Edindiğim malumata 
göre: Köşk ve Gurebahane-i Laklakan’ı Mös-
yö Greguvar Bay’dan Hacı Tabak Mustafa 
satın almış. Bu zat vefat edince köşk, oğlu ve 
İbrahim Dekak’ın kaynatası İsmail Tabakgil’e 
kalmış. O da asıl köşkü Hacı Muharrem’e, 
Gurebahane-i Laklakan kısmını da Kebap-
çı Bay Nurettin İskenderoğlu’na satmıştır. 
Halen Nurettin İskenderoğlu’na ait evin kapı 
numarası 4’tür.

Yakup Kadri: Ölüm, Yalnız Burada 
Korkunç Değildir
Ölümün sessizliğini ve öbür dünyada rahatı 
bilmek isteyenler, Muradiye türbelerine 
gitsin… Ölüm yalnız burada korkunç değil-
dir Kutsal kitapların vaat ettiği cennet bize, 
yalnız burada mümkün görünüyor.

Falih Rıfkı Atay: Ölümün Kutsandığı 
Mekan, Yeşil Türbe
Yeşil Türbe’de ölüm, yeşil ve serin çinilerin 
arasında insani korkularını, ağrılarını, ızdırap-
larını ve iskeletlerini gösteren bir kabus değil, 
yeşil ve şeffah bir deniz rüyası gibi gelir… 
Yeşil Türbe’de ölüm; her türlü eziyet, gurbet 
ve ayrılık endişesinden uzak, yaşamdan daha 
sevimli göründüğü bir şevk anıdır…

Mustafa Armağan: Yeşil Türbe, 
Kubbesiyle Nurları toplayan sıradışı 
Mabed!
Osmanlı dünyasında camiden daha yük-
sek konuma oturtulmuş tek türbe, camiyi 
neredeyse ezen, hatta şehrin bu kesimini tek 
başına tayin eden bir pantheon… Güne-
şin ışıklarını kubbesinde cayır cayır yakan, 
“çerh-I ahdar”a renginden ihsanda bulunan, 
Tacü-t-Tevarih müellifinin ifadesiyle kubbesi 
“nurları toplayan” Yeşil Türbe, alelade bir 
mezar değil, Osmanlı’nın Fetret Devri’nin fe-
laketli senelerini unutturmak, o zor günlerin-
de her ayaklarına kapanmalarını nekleyenlere 
nasıl bir dev silkinişiyle dirilmekte olduklarını 
göstermek gayesiyle yapılmış, bu yüzden de 
tepeden tırnağa çini kaplanması, hacminin 
devasa nisbette tutulması ve tek başına 

bütün bir külliyenin, hatta şehir parçasının 
belirleyicisi olması gibi Osmanlı dünyasındaki 
pek çok istisnai uygulamaya göz yumulmuş 
sıradışı bir mabeddir.

İlber Ortaylı: Muradiye Camii’ni 
Gezerken İtalyan Sanatının İzlerini 
Görürsünüz
Muradiye Camii, yani II. Murad’ın ilk dönem 
Osmanlı sanatına hediye ettiği bu pandantif 
gibi eser dikkati çeker. İnsan bu camiyi gez-
diği zaman uzak İtalya’yla, Mısır’la, Suriye’y-
le, Osmanlı ülkesindeki sanatın yakınlığının 
ilişkilerini gözler.

Mustafa Kara: Bursa’nın Kaderi, Osmanlı 
Türkiyesi’nin Kaderi İle Kaynaşmıştır.
Hiç şüphesiz mühim şehirlerimiz arasında 
Bursa’nın çok özel bir yeri vardır. Bu şehir, ilk 
altı Osmanlı Hükümdarı zamanında ülkenin 
ilmi, iktisadi, siyasi ve dini alanlarındaki mü-
esseseleşme ve idaresine merkezlik etmiştir.  
Bursa’nın kaderi, 150 yıla yakın bir süre 
boyunca (1326–1451) Osmanlı Türkiyesi’nin 
kaderi ile kaynaşmıştır. Kuruluş ve yükseli-
şin heyecanını bu şehirden başka bir yerde 
bulmak mümkün müdür?
…..
Elbette mümkün değildir. 
Çünkü Bursa bir aşktır. Bursa’nın her dönemi, 
hatta Bursa’daki her mimari anıt bir sevda ile 
bezelidir. 
Osman Gazi’den Orhan Gazi’ye, Murad Hüda-
vendigar’dan Bayezid’e, Çelebi Mehmed’den 
II. Murad’a, Bursa’ya damgasını vurmuş altı 
Osmanlı Sultanı ve onlarca Osmanlı şehza-
desi, her zafer öncesi veya sonrası bir “aşk 
rüzgarı”na kapılarak soluklanmışlardır. 
Bütün tarihçilerin, seyyahların merakını 
celbeden Osmanlı’nın kuruluşunu gerçekleş-
tiren Sultanlar gerçekten de “…bir gelin odası 
süsler gibi inceden inceye elden geçilerek her 
köşesine zerafetin, zevkin, san’atın bergüzar-
larını Bursa’ya yerleştirmişlerdir.” 
İnsan ve doğa, sanki bu kente bir araya 
gelerek bütünleşmiş, kaynaşmış; insan dehası 
ve doğa arasındaki işbirliği sonucu Bursa’da 
her dönemde, her alanda bir zerafet ve coşku 
yaratmıştır…
İşte bu coşkudan dolayıdır ki;
“…Bursa’ya seyahat etmek, yalnız mekan 
değiştirmek değil, aynı zamanda geçmiş 
devirleri kat etmektir…”
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Hacı TONAK

araştırma / Gazi Atatürk’ün son yolculuğu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “son yolculuğu” şüphesiz, öteki evren’e 
yahut ebedi alem’e göçüdür.  Milli Kurtuluş ve Milli Kuruluş’un büyük 
önderi,  atfedilen keskin görüşü ve sezişi ile bu “son yolculuğun” pek de 
uzak olmadığını aylar öncesinden görebilmiştir. 

GAZİ 
ATATÜRK’ÜN
SON YOLCULUĞU

Fotoğraflar :  Necmettin Özçelik arşivi
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  Bu öngörüye bağlı olarak, en başından 
itibaren kuruluşunu çok önemsediği ve yal-
nızca isim seçmek için bile günler ve geceler 
harcamayı göze aldığı Merinos ve Sunğipek 
fabrikalarının açılışını yapmış; dış politika 
stratejisinin merkezinde yer alan Antakya’nın 
Türkiye’ye yeniden kazandırılması yolundaki 
adımları da hızlandırmıştır. Bursa’dan dönü-
şünde, Serbest Fırka olayının neden olduğu 
soğukluğu bir yana bırakıp Ege vapurunda 
kendisine eşlik etmesini istediği eski silah ar-
kadaşı Ali Fuat Cebesoy’a yolculuk sırasında 
söyledikleri, önündeki zamanın hızla azaldığı-
nın ayrımında olduğunu ortaya koymaktadır. 
Antakya sorununda temelli ve geri dönüş-
süz adımların atıldığına iyice emin olduktan 
sonra, önce Savarona’ya, ardından Dol-
mabahçe’ye taşınmış;  5 Eylül günü hasta 
yatağında vasiyetini yazmış, metin üzerinde 
çevresindekilerle konuşmuş ve aynı gün son 
şeklini vererek imzalamıştır. Bundan yaklaşık 
20 gün sonra ilk koma hali gelmiş, hekimlerin 
müdahalesine yanıt vererek bunu aynı gece 
atlatmıştır. 17 Ekim günü ilkinden daha ciddi, 
daha ağır ikinci bir komaya girmiş, 19 Ekim 
günü açılarak bundan da çıkmıştır. Çıkamadığı 
son koma, ikincisinden de ağır olmak üzere 8 
Kasım günü gelmiş ve O’nu, 10 Kasım günü 
saat 9’u beş geçe hayattan koparmıştır...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı ve 
vefatına sebep hastalık konusunda hekimlerin 
resmi raporları vardır ve bunlar kamuoyu ile 
paylaşılmıştır: 
Buna göre hastalık, karaciğer büyümesi ve 
batında su toplanması ile seyreden Sirozdur.  
Karaciğerin günbegün işlevlerinden kaybede-
rek yetersiz hale gelmesi, öteki organlarda da 
sorunlara ve yetmezliklere yol açmış ardından 
koma hali, ardından da ölüm gelmiştir!
Ne var ki Türkiye’de 10 Kasım 1938 günü 
başlamış olması gereken tartışma, hekimlerin 
açık saptamalarına ve bunların ilan edilmesi-
ne karşın her yıl yeni ekler alarak sürmekte-
dir. Basın yayın organlarının 10 Kasım tarihli 
nüshalarına göz atıldığında görülen şudur:
Görüş belirtenlerden kimi bu ölümden “Ma-
son” teşkilatını, kimi İttihat ve Terakki örgütü 
ile uzantılarını, kimi hekimleri, kimi ünlü sofra-
sında eksik olmayan içkiyi, kimi de on yıldan 
fazla süren savaş ve cephe ortamının yokluk 
ve yoksunluklarını sorumlu tutmaktadır.  

Bu sonuncusunun, özellikle Birinci Dünya 
Harbi’nde, örneğin Çanakkale Savaşı’nda, 
asker içinde düşman mermileri ile süngü-
lerinin sebep olduğundan çok daha fazla 
kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Musta-
fa Kemal Paşa, askerleriyle aynı siperleri 
paylaşan komutanlardandı.  Dizanteri, tifo, 
tifüs gibi ölümcül hastalıkların kol gezdiği o 
siperlere her gün, her saat obüs yağıyordu. 
Her gün, her saat hücum bekleniyor veya 
hücuma kalkılıyordu. Bu koşullarda hastaları 
cephe gerisine göndermek, öteki güçlükle-
rin yanında tüfek tutan her ele olan büyük 
gereksinim nedeniyle de mümkün olamıyor-
du. Mustafa Kemal Paşa’nın Çanakkale’de ve 
sonrasında Doğu Cephesi’nde (Diyarbakır, 
Bitlis), Güney’de Nablus’ta (Filistin), Şam’da, 
Yıldırım Orduları grubunun çekildiği Halep’in 
kuzeyinde (Suriye) kaderini eratın kaderinden 
ayıracak, eratın kaderinden koruyacak özel 
önlemleri yoktu; kaldı ki bu, düşmanla burun 
buruna yaşanan, çatışılan, savaşılan koşullar-
da mümkün de değildi. Osmanlı ordusunda, 
Erkan-ı Harb-i Umumiye’nin merkez bürokra-
sisi içinde yer almayan her komutan, eylemli 
olarak savaş içinde yer alan her asker aynı 
durumdaydı.  Kısacası cephedekiler için Siroz 
dahil kanser dahil her hastalığa kapılar ardına 
kadar açıktı.

Geç Kalan Teşhis, Ümitsiz Tedavi
Kabul etmeli ki Mustafa Kemal Atatürk gibi 
askeri ve siyasi bir önderin, günümüz tıbbının 
“yaşlı” kabul etmediği bir yaşta hayata veda 
etmesi, ister istemez bir takım soruları ve 
tartışmaları beraberinde getirecekti. Ne var ki 
1938’de ne hekimlik ve eczacılığın dolayısıyla 
tedavi araçlarının ve ne de mikrobiyolojinin 
bugünkü seviyesinde olmadığını, örneğin 
kanserin önemli ölçüde gizemini koruduğunu 
unutmamak gerekir. Nitekim araştırmacıların 
görüşlerine başvurduğu hekimler, Atatürk’ün 
vefatına neden olan hastalığı günümüzün 
tıbbi birikimi içinde tanımlamaları istense 
“kanser” diyeceklerini belirtmişlerdir (E. Mü-
tercimler). 
Günün koşullarında ise hastalığa (Siroz) ilişkin 
kimi işaretler, Çin’den geldiği öne sürülen bir 
karınca türüyle ilişkilendirilmiş, önlem olarak 
da köşkün tepeden tırnağa ilaçlanması yoluna 
gidilmiştir. Atatürk’ün yakındığı yorgunluk, 
iştahsızlık, kilo kaybı ve ödem gibi günümüz-
de hekimlerce karakteristik sayılan hastalık 
belirtileri de iyi anlaşılamadığından, reçete 
olarak Yalova Termal tesislerinde dinlenme ve 
özel kür uygun görülmüştü.
Termal Otel’de, 22 Ocak 1938 günü Ata-
türk’ü muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, 
karınca ısırıkları ve öteki allerjen öykülerini 
bir yana bırakıp ciddi bir karaciğer rahatsızlı-
ğından kuşkulandı ve Atatürk’e Siroz teşhisi 
koydu.  Bu ilk teşhisti ve yazık ki gecikmiş bir 
teşhisti. Dr. Belger,  Atatürk’e hastalıkla başa 
çıkabilmenin biricik yolunun perhiz olduğunu 
hatırlattı ve buna “bil’a kaydı-ı şart” (kayıt-
sız şartsız) uymasını tavsiye etti. Atatürk, 
Termal Otel’de bir süre sıkı perhize ve özel 
kür tedavisine boyun eğdiyse de bu uzun 
sürmedi. Çünkü isim babası olduğu, ayrıca 
proje aşamasından başlayarak A’dan Z’ye her 
aşamasıyla yakından ilgilendiği ve faaliyete 
geçirilmesini sabırsızlıkla beklediği iki önemli 
sanayi tesisinin açılışı gelip çatmıştı. Dr. Bel-
ger’in ve arkadaşlarının şiddetli karşı koyuşla-
rını dinlemedi; iki tesisin önceden ilan edilmiş 
açılışını ertelemeyi hiç düşünmemişti, açılış 
günü orada olmamayı da hiç düşünmedi.  
Kaldı ki doktorlar ne derse desin, kendisini hiç 
olmadık şekilde iyi ve sağlıklı hissediyordu. Bu 
arada doktorların sıkı perhizi sonuçlarını gös-
termiş, kilo bile almıştı. Bursa’ya gitmemesi 
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için ortada hiçbir sebep görmüyordu.
Cumhurbaşkanı Gazi Atatürk, 1 Şubat 1938 
sabahı beraberinde Başbakan Celal Bayar, 
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Bayındırlık Bakanı 
Ali Çetinkaya, Ekonomi Bakanı Şakir Kesebir, 
Orgeneral Fahrettin Altay ve sınıf arkadaşı 
Emekli General Ali Fuat Cebesoy olduğu 
halde, Yalova’dan hareket etti. Önce Or-
hangazi’ye uğrayarak, burada halkla kısa bir 
görüşme yaptı.  Ardından Gemlik’e geçerek,  
Sunğipek adını koyduğu fabrikaya geldi. 
Fabrikanın açılışını yaptı ve yöneticilerinden 
üretimine ve çalışmasına ilişkin bilgi aldı. Üni-
telerin çalışır halini gözlemledi, üretimin çeşitli 
aşamalarını yakından gördü ve fabrikanın 
onur defterine şunları yazdı:
“1.2.1938
Sümerbank Sunğipek fabrikasının ziyare-
tinden duyduğum bahtiyarlık büyüktür. Bu 
değerli kurumun millet için kutlu olmasını 
dilerim.
K.ATATÜRK”

Merinos’un Açılışında
Gazi Atatürk ve beraberindekiler, Sunğipek’in 
açılışından sonra saat 16.00’yı geçe Bursa’ya, 
Cumhuriyet alanına geldiler ve burada halkın 
coşkun sevgi gösterisiyle karşılandılar. Cum-
hurbaşkanı Gazi Atatürk, Tayyare sineması 
önünde otomobilinden inerek bir süre halkın 
arasında yürüdü. Durumundan memnundu, 
ama hekimlerin sıkı sıkıya uyardığı Başbakan 
Bayar ve öteki yetkililer bir an önce köşke git-
mesi ve dinlenmesi gerektiği konusunda ısrar 
edip durmaktaydılar.  Uyarılara kulak verdi-

ğinden mi, yoksa yorulduğundan mı bilinmez; 
Ulucami önünde yeniden otomobiline binerek 
Çekirge yolundaki köşküne gitti.
Gece olunca Bursalılar gençlik dolu, tutkulu, 
coşkulu bir fener alayı düzenledi. Cumhuriyet 
alanından marşlar ve türkülerle hareket eden 
alay,  Altıparmak üzerinden bugünkü Ata-
türk Köşkü Müzesi önüne geldi ve Gazi için 
tezahürata başladı. Gazi, köşkün balkonuna 
çıkarak fener alayına katılan halkı selamladı.
Ertesi gün (2 Şubat), saat 16.00’da Atatürk 
ve beraberindekiler Merinos fabrikasına geldi-
ler. Konferans salonunda kısa bir dinlenmenin 
ardından belediye Başkanı Neşet Kiper, Bur-
sa’nın ve Bursalıların Atatürk’e ve devrimlere 
bağlılığını belirten bir konuşma yaptı. Baş-
bakan Celal Bayar da, Merinos fabrikasının 
Bursa’ya sağlayacağı yararları vurgulayan bir 
söylev verdi.
Bayar’ın söylevinin ardından Atatürk ve bera-

berindekiler otomobillerine binerek fabrikanın 
bahçesindeki bir yolu izleyerek ana giriş kapı-
sına geldi. Burada Sümerbank Genel Müdürü 
Nurullah Esat Sümer, Atatürk’e, pamuk bir 
yastık üzerinde, “SB” harflerinin (Sümer ve 
Bank’ın ilk harfleri) şekli verilmiş Merinos’un 
“altın anahtar”ını sundu. Atatürk kapının içeri 
doğru açılması gerektiğini söyleyerek anahta-
rı kilide soktu ve çevirdi.
Aynı anda fabrika çalışmaya başladı.
Gezi ve incelemelerin ardından Atatürk, fabri-
kanın onur defterine şunları yazdı:
“Sümerbank Merinos fabrikası, çok kıymetli 
bir eser olarak milli sevinci artıracaktır. Bu 
eser yurdun, hususiyle Bursa bölgesinin en-
düstri inkişafına (gelişimine) ve büyük milli ih-
tiyacın giderilmesine yardım edecektir. Eserin 
başarılmasından Ekonomi bakanlığını tebrik 
ederim. Sümerbank direktörlüğüne teşekkür 
ve fabrikayı, gördüğüm gibi yüksek bilgi ve 

1 Şubat 1938. Atatürk’ün Bursa’yı son ziyareti.

Atatürk, Merinos Fabrikası’nda
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tam düzenli idarede direktörüne başarılar 
temenni ederim.
K. ATATÜRK”

Onur defterinin imzalanmasının ardından 
Atatürk ve yanındakiler fabrikadan ayrılırken, 
Anafartalar’da emirerliğini yapan Güllüce 
Köyü Muhtarı Ali, aracın yolunu keserek 
kendini tanıttı. Atatürk, bir süre Muhtar Ali ile 
sohbet etti ve bu karşılaşmadan çok memnun 
olduğunu söyledi.

Son Balo ve Zeybek
O gece Bursa belediyesi salonunda, Cum-
hurbaşkanı Gazi Atatürk onuruna bir balo 
düzenlenmişti. Atatürk, rahatsızlığının artmış 
olmasına karşın 22.30 sularında baloya 
katıldı.
Bursa Belediye Başkanı Neşet Kiper, Gazi’nin 
Bursa’ya geldiğinde çoğunlukla misafir oldu-
ğu köşküyle birlikte Çelik Palas’taki hisselerini 
Bursa belediyesine devrettiğine ilişkin şu 
bağış mektubunu okudu:
“Bursa, 2 Şubat 1938
Bay Neşet Kiper
Bursa Belediyesi Reisi
Bu defa Bursa’yı ziyaretim münasebetiyle 
Bursa’nın resmi ve hususi bütün teşekkülleri 
ve güzel şehrinizin bütün vatandaşları tara-
fından hakkımda izhar edilen sevgi ve saygı-
dan çok duygulandım. Modern bir zihniyetle 
ve temiz bir konforla vücuda getirilen Çelik 
Palas’ta beni konuklayan Bursalıların yüksek 
misafirperverliklerinden çok mütehassıs ol-
dum. Burada Türk milletinin siyasi ve medeni 
yüksekliğini gösteren parlak deliller gördüm. 
Bundan mütevellit tahassüs ve teşekkürleri-
min Bursalılara iblağını rica ederim.
Bursa kaplıcalarının büyük ve medeni ihtiyaç-
larından birini karşılayan Çelik Palas Oteli’nin, 

Bursa Belediyesi’nin de himmet ve muave-
netiyle daha fazla inkişaf edebilmesini temin 
için, bu otelin ait olduğu şirketteki (34 840) 
Türk liralık hissemi Belediye’ye terk ediyorum. 
Aynı zamanda vaktiyle Bursa Belediyesi’nin 
(1923) tarihinde bana hediye etmiş olduğu 
otel bahçesine muttasıl köşkü de, bütün 
müştemilâtı ile Belediye’ye hibe ettim. Bu 
köşk, otelin bir aneksi olarak kullanılacak ve 
Bursa Belediyesi bu köşkün bedelini takdir 
ettirerek şirketten o miktar hisse senedi mü-
bayaa edecektir.
K. ATATÜRK”
Mektubun okunması, balo salonunda coşkun 
gösterilere neden oldu. Alkışlar sürmekte iken 
Av. Hulusi Köymen, ortaya çıkarak Atatürk’e 
hitaben övücü coşkulu bir konuşma yaptı.

Bursa’yı Seven İlk Türk Değilim
Gazi Atatürk, Kiper ve Köymen’in içten ko-
nuşmalarına şöyle yanıt verdi:
“Değerli hatip arkadaşlarımızın sözleri, benim 
üzerimde çok büyük hassasiyet uyandırdı. 
Bunun derecesini ifade etmek bence müm-
kün değildir.
Fakat Bursa’yı ve Bursalıları seven ilk Türk 
ben değilim. Tarihte ve cihanda en büyük 
imparatorluk kurmuş olan Türkler de, evvela 
dikkat nazarlarını Bursa’ya, bu değerli şehre 
çevirmişlerdir. Onun için değerini anlamış ve 
ifade etmişsem çok bahtiyarım.
Bursa, inkılap hayatımızda nice müşkül anlar 
geçirmiştir. Fakat Bursalılar, yetenek ve güç-
leriyle bu zor zamanları kolaylıkla atlatmışlar, 
biz de kendilerine kavuşmak bahtiyarlığına 
nâil olduk. Bugün o bahtiyarlığın safhala-
rından birini idrak etmekle mutlu olduğumu 
ifade edebilirim.”

Bu, Bursalılara son seslenişi olacaktı.
Atatürk, katıldığı son balo olan Bursa’daki 
bu baloda ölüme meydan okurcasına canlı 
ve umursamaz bir tutum sergiledi. Dans etti, 
bir ara orkestradan “Sarı zeybek” çalınmasını 
istedi ve dizlerini yere vura vura coşkuyla 
zeybek oynadı. 

Bursa’ya ve Bursalılara Veda
Atatürk geceyi köşkünde geçirdi. 3 Şubat 
sabahı, Mümtaz Sokullu, Dr. Edip Rüştü Akyü-
rek ve Nurettin Öğünç’ten oluşan ve Bursa 
Belediyesi adına teşekkür ziyaretinde bulunan 
bir kurulu kabul etti. Öğleden sonra saat 
15.00’te İstanbul’a gitmek üzere Çelik Pa-
las’tan ayrıldı. Mudanya yoluna dizilmiş yurt-
taşlar onu son kez gördüklerini biliyormuş gibi 
sevgiyle selamlıyordu. Mudanya’ya ulaştığında 
aracından indi, bir süre Mudanyalılarla sohbet 
etti ve onlarla birlikte İskeledeki Ege vapuruna 
kadar yürüdü. O gece vapurda, saat 23.00 
sularında hastalandı. Kamarasına çekildi, sınıf 
arkadaşı Ali Fuat Cebesoy’u yanına çağırdı, 
onun elini tutarak, belki de yaşamı boyunca ilk 
kez umutsuzluk içinde şöyle konuştu:
“Yatakta uzun zaman kalacak olursam çok 
sıkılacağım, ancak sizin gibi arkadaşlığımız 
mektep hayatından başlayan eski dostlarımla 
oyalanabileceğim. Beni yalnız bırakmayınız 
Fuat Paşa...”
Ali Fuat Paşa,  böyle durumlarda arkadaşlar-
dan beklenen yanıtlar verdi:
“Bundan daha mühim hastalıklardan kur-
tulmuştunuz. Maşallah bünyeniz sağlamdır, 
bunu da atlatacaksınız .”
Atatürk, bu son Bursa gezisinin ardından bir 
süre dinlendi.  Doktor Berger’in uyguladığı re-
jime uydu, kaplıca kürlerini de devam ettirdi. 

Atatürk ve Bursa
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Sağlık durumundaki ciddiyet hükümeti de te-
laşlandırdı. Başbakan Celâl Bayar, Avrupa’dan 
iki hekim getirilmesini önerse de Atatürk o 
günlerdeki Hatay Sorunu yüzünden hastalı-
ğının dışarıda duyulmasının iyi olmayacağını 
düşündüğünü belirtti ve bunu reddetti. Türk 
doktorların kapsamlı bir muayene yapmasını 
kabul etti. Nihayet 6 Mart 1938 günü beş 
doktor Çankaya Köşkü’nde Atatürk’e bir kon-
sültasyon yaptılar ve siroz hastalığı teşhisini 
yenilediler. Atatürk’ün kesinlikle alkolü kesme-
si gerektiğini ve yoğun çalışma temposunu 
biraz düşürmesini istediler. Atatürk bu öneri-
lere olumlu yanıt verdi. Bu muayeneden bir 
süre sonra Başbakan Celâl Bayar’ın tavsiyesi 
üzerine Paris Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Noel 
Fissenger Ankara’ya davet edildi. Fransız dok-
tor, Atatürk’ü muayene etti ve diğer doktor-
ların tanı ve önermelerine uyan saptamalarda 
bulundu.  Vardığı sonuçları iletirken, sevimli 
bir ifade ile şöyle konuştu:
“Efendim, büyük savaşlar kazanmış olabilir-
siniz ancak bu olayda vaka sizsiniz ve ben 
de sizin komutanınızım, lütfen bu hususu 
unutmayınız.” 
Gazi Atatürk, Fissenger’in muayenesinden 
memnun olmuştu, daha önce hiç olmadığı 
şekilde tavsiyelerini ciddi şekilde uyguladı.

Bursalılara Son Mesajları
Gazi Atatürk Bursa’ya bu son gezisini tamam-
larken Başbakan Celal Bayar ve İçişleri Bakanı 
Şükrü Kaya aracılığıyla iki demeç yayınlata-
rak Bursa’ya ve Bursalılara son mesajlarını 
iletti.  Başbakan Celal Bayar’ın kaleme aldığı 
ilk mesaj şöyleydi (Yılmaz Akkılıç, Atatürk ve 

Bursa):
“Cumhurbaşkanı Atatürk’ün Bursa’yı 
onurlandırmaları dolayısıyla resmi ve özel 
bütün kurumlar ve Bursa’nın bütün değerli 
vatandaşları tarafından Ulu Önder’e yapılan 
minnet ve şükran, bağlılık ve inan gösterileri, 
Büyük Liderimizi pek çok duygulandırmış ve 
Türk ulusunun siyasal yüksekliğinin parlak 
kanıtı olan bu sevgi ve saygı gösterileri, hü-
kümeti de özellikle müteşekkir bırakmıştır
Liderimiz Atatürk, derin sevgi ve duygularının 
Bursalılara ulaştırılmasına beni görevli kıldılar. 
Bu onurlu görevi yerine getirirken, kendimin 
ve hükümet arkadaşlarımın takdir ve teşek-
kürlerini de eklerim.
Başbakan
Celal Bayar”
 İçişleri Bakanı Şükrü Kaya aracılığıyla Bursa 
Valisi Şefik Soyer’e gönderilen mesaj ise 
şöyleydi:

“Bay Şefik Soyer
Bursa Valisi
Cumhurbaşkanı Atatürk ve Başbakan Bur-
sa’ya varışlarında yapılan karşılamada ve 
bugün Merinos Fabrikası’nın açılış töreninde 
gördükleri düzen ve olgunluğu takdir buyur-
muşlardır.
Bu takdirlerinin size ulaştırılmasıyla beni 
görevlendirdiler. Bursa’daki yöneticilerin 
böylelikle takdir edilmelerinden büyük bir haz 
duydum. Kişiliğinizde arkadaşlarımı kutlar, 
daha büyük başarılar dilerim.
İçişleri Bakanı 
Şükrü Kaya”

Hatay ve Son Yolculuk
Gazi Atatürk’ün hastalığı, özellikle de 
Fransa’dan ünlü bir hekimin davet edilmesi 
nedeniyle dünya basınında yankı buldu. Has-
talığının ağır olduğuna dair haberler ve ölümü 
halinde Türkiye’nin siyasi rotasının ne olacağı, 
cumhurbaşkanının kim olacağı üzerine yo-
rumlar yapılıyordu. Atatürk ne kadar sağlıklı 
olduğunu kanıtlamak ister gibi 19 Mayıs 1938 
günü Ankara Stadyumu’nda halkın karşısına 
çıktı. O gün son defa Ankaralıların karşısın-
daydı. Kutlamalar çok parlak geçti hatta o 
günün anısına Ankara Stadyumu’nun adı 19 
Mayıs Stadyumu olarak değiştirildi.
Atatürk bu törenden sonra Mersin’e ve 
Adana’ya gitti.  Askeri geçit törenleri yaptır-
dı ve hem sağlıklı olduğunu, hem de askeri 
konularla yakından ilgilenmeye devam ettiğini 
gösterdi. Bu arada Fransa, Hatay konusunda 
Gazi’nin istediği doğrultudaki kararını açıkladı, 
yaklaşık bir ay sonra da Türk askeri Hatay’a 
girdi. 
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Hastalığın her aşamasında yönetim sorunla-
rıyla ilgilenmekten geri kalmayan Atatürk’ü 
bu gezi iyice yormuştu; 26 Mayıs 1938 günü 
Ankara’dan ayrılarak İstanbul’a geldi ve 1 
Haziran’dan itibaren artık bir hastane kabul 
ettiği Savarona’da kalmaya başladı.  25 
Temmuz’da Dolmabahçe Sarayı’na geçti.  5 
Eylül günü vasiyetnamesini yazdı, imzaladı.  
Doktor Fissenger ve Türk doktorlar su alma 
işlemi uyguladı, karından 6 litre su aldılar. 26 
Eylül günü ilk komaya girdi. İkinci gün yakın-
larına uzun bir rüya gördüğünü ifade ederek  
“Demek ki ölüm böyle olacak” dedi (Afet 
İnan). 18 Eylül’de Başbakan Bayar’dan “İkinci 
Beş Yıllık İktisadi Kalkınma Programı”na ilişkin 
sunum aldı. Yorulmaması gerektiği uyarıları, 
“Memleketin en mühim ve esaslı işlerini konu-
şuyoruz. Bunlar beni yormuyor. Bilakis hayat 
veriyor” sözleriyle yanıtladı. Ekim ayında bir 
kez daha su alındı, ardından da 18 Ekim 1938 
günü ağır bir koma geldi, bunu 22 Ekim günü 
atlattı. Ancak çok yorgun ve halsizdi. Artık 
tamamen yatağa bağlanmıştı. Çok sevdi-
ği denizi (Atatürk denizi ve ağacı severdi) 
bile görmek istemiyor, odasının pancurları 
genellikle kapalı kalıyordu. Cumhuriyetin on 
beşinci yıldönümü kutlamalarına katılamadı. 
Bayram konuşmasını Başbakan Bayar okudu. 
TBMM beşinci dönem dördüncü yasama yılını 
açış konuşmasını da 1 Kasım 1938’de gene 
Bayar okudu.  7 Kasım 1938 günü son defa 
Atatürk’ün karnından su alınma işlemi yapıldı. 
8 Kasım 1938 akşamı saat 19.00’da son 
komaya girdi. 9 Kasım günü ve gecesi bu ağır 
koma devam etti. Atatürk, 10 Kasım 1938 
perşembe sabahı saat 9’u 5 geçe, İstanbul 
Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetti. 
Naaşı 16 Kasım 1938 günü Dolmabahçe 
Sarayı tören salonunda katafalka konuldu. İs-
tanbul halkı Büyük Önder’in önünden saygıy-
la geçti. Atatürk’ün cenaze namazı 19 Kasım 
1938 günü Dolmabahçe Sarayı’nda kıldırıldı. 
Aynı gün çok büyük bir kalabalıkla cenaze Ya-
vuz Zırhlısı ile İzmit’e oradan da aynı günün 
akşamı 20.30’da Ankara’ya uğurlandı. Ertesi 
gün (20 Kasım 1938) Ankara’da Cumhur-
başkanı İsmet İnönü tarafından karşılanan 
cenaze TBMM önünde hazırlanan katafalka 
konuldu. Ankara halkı Atatürk’ün önünden 
saygı geçişlerini yaptı. 21 Kasım 1938 günü 
yabancı devletlerden gelenlerin de katıldığı 
çok büyük bir cenaze töreni ile Atatürk’ün 
cenazesi Ankara Etnografya Müzesi’ndeki 

geçici kabrine konuldu. Atatürk’ün ebedi 
istirahatgahı Anıtkabir’in yapımına 1944 
yılında başlandı, 1953 yılında tamamlanabildi. 
Ölümünden 15 yıl sonra 10 Kasım 1953’te 

Gazi Atatürk’ün cenazesi Ankara Etnograf-
ya Müzesi’nden alınarak törenle Anıtkabir’e 
getirildi.
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Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU / Mete Başar BAYPINAR

Bursa’nın
Kent Sağlığı
Profili
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)1987 yılında Sağlıklı Kentler girişimini 
başlatarak sağlığın kişisel, sosyal, ekonomik ve çevresel çok sayıda 
faktörden etkilendiğini vurgulamış ve “Herkes için Sağlık” stratejisinin 
yerel yönetimlerce benimsenmesini amaçlamıştır.

 Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) 1987 yılında 
Sağlıklı Kentler girişimini başlatarak sağlığın 
kişisel, sosyal, ekonomik ve çevresel çok sayı-
da faktörden etkilendiğini vurgulamış ve “Her-
kes için Sağlık” stratejisinin yerel yönetimlerce 
benimsenmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda, 
“Sağlıklı Şehirler” projesi başlatılmış ve 6 Dün-
ya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde, 66 ülkede, 220 
Dünya kentinde, 55 Avrupa kentinde 1500’den 
fazla kentin katılımıyla yerel düzeyde küresel 
bir halk sağlığı hareketine dönüşmüştür.  

Sağlıklı Şehirler Projesi; sosyo-ekonomik du-
rum, meslek, eğitim, ırk ve etnik köken ayrımı 
yapmaksızın tüm toplumu bir bütün halinde 
görerek insanların doğup büyüdüğü, çalıştığı, 
yaşadığı ve yaşlandığı fiziksel ve sosyal çevre-
lerin unsurlarının adil dağılımı ve hakça pay-
laşımına odaklanmıştır.  

Küresel ölçekte insan odaklı bir bakış açısıyla 
katılıma ve ortaklıklara dayalı olarak yürütülen 
bu sağlıklaştırma hareketine 5 Temmuz 2000 
tarihinde DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi 3. fazına 
üye olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediye-
si Türkiye’de sağlıklı şehirler hareketinin baş-
lamasında öncü ve teşvik edici olmuştur. 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na katılan şe-
hirler sağlık sorunlarının temelinde yatan sos-
yal belirleyicileri anlamak için yerel düzeyde 
uygulanacak stratejilere odaklanmakta ve 
sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, toplu-
mun genel olarak sağlığını arttırmak amacıyla 
dezavantajlı ve sosyal dışlanmaya sebep olan 
süreçleri ele alarak, daha adil bir toplum oluş-
turmak için çalışmaktadırlar. 

Bu süreçte önemli bir rol üstlenen yerel yöne-
timler kent sağlığında lider rolünü üstlenerek 
daha sağlıklı yaşamın ve katılımcı yönetimin 
ön koşullarının gerçekleşmesini sağlamakta, 
sektörler arası işbirliğine ağırlık vermekte, 
kendi bölgelerinde yaşayan vatandaşların daha 
iyi koşullarda yaşamasına da destek vermek 
üzere çalışmalar gerçekleştirmektedirler. 

Bursa’da sağlıklı kentler projesi kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalar, kentin sağlıklı bir 
kent olabilmesi için çaba gösteriliyor olması 
açısından önemlidir. Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi 2014-2018 yılları arasında ana temaları 
“Yaşam Seyri ve İnsanların Güçlendirilmesi’, 
‘Avrupa Bölgesinde Temel Halk Sağlığı So-
runlarıyla Mücadele’, ‘İnsan Odaklı Sağlık 
Sistemlerinin ve Halk Sağlığı Kapasitesinin 
Desteklenmesi’ ve ‘Dayanıklı Toplumlar ve 
Destekleyici Ortamların Oluşturulması’ ko-
nuları kapsamında Bursa’da fiziksel ve sosyal 
açıdan yaşam kalitesinin yükselmesine yö-
nelik çalışmalarına kentin dinamiklerini de 
sürece dahil ederek çok aktörlü bir çalışma 
modeliyle devam edeceğini vurgulamaktadır.

Sağlıklı Kent Ne Demektir?

Şehirlerin yaşam kalitesi insan sağlığı için 
temel niteliğindedir.  Dünya çapında yaygın 
bir hareket olarak uzun bir süredir devam eden 
sağlıklı kent hareketi, kent halklarının yaşam 
kalitesinin artırılmasında, eşitsizliklerin azal-
tılmasında ve kentlerin varlıklarını sürdürebil-
melerinde önemli bir rol oynamaktadır.  Sağ-
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lıklı bir bölgeyi, kenti ya da yerleşmeyi, belirli 
bir sağlık düzeyinde olan yer olarak değil, sağ-
lıklı ve yaşanabilir, varlığını sürdürme şansını 
yükseltecek şekilde güçlü bir yapıya ulaşmış 
bir birim olarak düşünmek gerekir. Sağlıklı 
kentler, güçlü kurumsal yapıları, müdahale 
araçları ve gelişmiş alt ve üstyapıları ile 
halklarını gelecekte de belirli bir yaşam kalitesi 
içinde yaşatma olanağı yaratmış kentler olarak 
düşünülmelidir. Bu kapsamda sağlıklı bir ken-
tin özellikleri

•	 Temiz ve güvenli bir fiziksel çevre, 

•	 Stabil ve sürdürülebilir bir eko-sis-
tem,

•	 Kapasiteli ve destekleyici bir toplum-
sal çevre,

•	 Hayatlarını ve sağlıklarını etkileye-
cek kararlara yüksek düzeyde katı-
lımcı bir toplum,

•	 Halkın temel ihtiyaçlarının karşı-
lanmış olması (yiyecek, su, barınma, 
gelir, güvenlik ve çalışma)

•	 Çeşitli deneyimlere, kaynaklara,  
ilişkilere erişilebilirliğin yüksek 
olması,

•	 Sektörel olarak çeşitlilik ve yenilikçi-
lik gösteren canlı bir ekonomi,

•	 Kültürel ve doğal zenginliğinin ko-
runması için çaba sarfedilen bir yer-
leşme,

•	 Optimum seviyede kamu sağlığı ve 
sağlık tesislerinin varlığı,

•	 Yüksek derecede sağlık düşük dere-
cede hastalık olarak belirlenmektedir 
(DSÖ, 1987)

Şehir planlaması konu alanı sosyal, ekonomik 
ve fiziksel çevreler ve şehirlerin işleyiş şekli 
ile ilişkilidir. Bu yüzden problemlerin ortaya 
konulmasında, sağlık ve yaşam kalitesinin 
artırılmasında anahtar bir role sahiptir. Nüfus 
yapısı ve demografik eğilimler, konut ve barın-
ma koşulları, kentsel ekonomi, sosyal hizmetler 
ve donatılar, ulaşım ve erişim, çevre ve ekosis-
temlerin sürdürülebilirliği, doğal ve teknolojik 
afetlere karşı dayanım ve halk sağlığı konuları 
şehir planlamanın konu alanları ile ilişkili olup 
planlama sürecinde geleceğe yönelik olarak 
verilecek kararlar kentlerin ve kentlerde yaşa-
yanların sağlığını etkileyecektir.  Öte yandan 
kentin geleceğine yönelik olarak verilen karar-
ların katılımcı bir süreç izlenerek, güvenilir ve 
sağlıklı mevcut durum verilerine dayalı olarak 
verilmesi ve denetlenmesi uygulama şansını 
artıracaktır.

Bursa için sağlık profilinin hazırlanması süre-
cinde mevcut verilere dayalı olarak oluşturulan 
konu alanlarının paydaşlarla tartışılması sü-
recin sağlıklı işlemesi açısından önem arzet-
mektedir. 

Doğal kaynakların sürdürülebilirliği 
Bursa 1950’li yıllardan itibaren gelişmeye bağ-
lı olarak göç almış ve Türkiye ortalamasının 
üzerinde bir hızla kentleşmiştir. Bu süreçte 

başta verimli tarım arazileri yerleşme alanla-
rına dönüşmüş, orman alanları tahrip olmuş, 
su kaynakları kirlenmiş, hava kirliliği de ön-
lem alınması gereken boyutlara ulaşmıştır. Bu 
sorunların en aza indirilmesi için en kısa za-
manda mücadeleye başlanması bir gerekliliktir. 
Örneğin hava kirliliğinin azaltılması için ko-
nutlarda düşük kaliteli kömür ve soba kullanı-
mının alternatif ve temiz, ekonomik seçenek-
lerle değiştirilmesi, özellikle sanayi alanlarında 
kirletici gazlara neden olan uygulamaların yeni 
tesislerde kısıtlanması, su kirkiliğinin önlen-
mesi açısından arıtma sistemlerinin denet-
lenmesi yararlı olacaktır. Ayrıca kentte toplu 
taşımanın desteklenmesi, elektrikli araçların 
yaygınlaştırılması, yaya ve uygun bölgelerde 
bisiklet ulaşımının desteklenmesi sağlıklı kent 
olma yolunda önemli adımlardan biri olacaktır. 

Arazi kullanımı ve ulaşım talebi 
Verimli tarım arazileri ile çevrili Bursa ken-
tinde hızla kaybedilen tarım toprakları kent 
sağlığı açısından en önemli sorunlardan 
biridir. Kentsel yayılmanın önlenmesi için 
kontrolü gelişmenin sağlanması, kentsel 
hizmetlerin il ölçeğinde dengeli gelişimi ve 
ulaşım kararlarının arazi kullanım talebini 
artırıcı bir şekilde alınmaması bu açıdan önem 
kazanmaktadır. 

Yaşam/Mekan Kalitesinin artırılması 
Bursa’da hızlı kentleşme sürecinde konut 
alanlarının yarısından fazlası düzensiz olarak 
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gelişmiştir. Özellikle bu alanlar başta olmak 
üzere yaşam ve mekan kalitesinin artırılması 
amacıyla yeniden düzenlenecek konut alanla-
rında sürdürülebilir, enerji etkin, standartlara 
uygun herkesin erişebildiği sosyal donatı alan-
ları olan, farklı toplum kesimleri gözetilerek 
oluşturulan kullanışlı ve güvenli çevrelerin 
üretilmesi kent ve kentte yaşayanların sağlığı 
açısından önemlidir.

Yeşil alanlar… 
Kent sağlığı açısından yeşil alanların özel bir 
önemi vardır. Yeşil alanlar hem fiziksel hem 
de ruhsal sağlığımızı olumlu yönde etkilerler. 
Kentin bazı bölgelerinde yeşil alan miktarı 
standartların çok altındadır. Bu bölgelerden 
başlayarak aktif yeşil alan miktarının artırıl-
ması,  kentsel yeşil alan sistemi oluşturularak 
yeşil alanların hem sürekliliğinin sağlanması 
hem de yaya erişiminin artırılması ve sağ-
lığımızla yakından ilgili olan rekreasyonel 
yürüyüş için altyapı hazırlanması kent sağlığı 
açısından hayati önem arzetmektedir. 

Sosyal bütünleşmenin sağlanması 
Kentin uzun dönemde göç alması, özellikle kır-
dan kente göç eden nufus profilinin eğitimsiz 
olması sosyal bütünleşme açısından bir sorun 
oluşturmaktadır. Özellikle kırdan kente göç 
eden kadın profillerinde işgücüne katılımın 
çok düşük olduğu göz önünde alındığında özel-
likle bu kesimlerin, genel olarak tüm kesimlerin 
işgücüne katılımı teşvik edici ekonomik, sos-

yal ve kentsel düzenlemelerin yapılması, sosyal 
faaliyetlerin ve eğitim programlarının gelişti-
rilmesi gerekmektedir.

Çevre dostu sektörler… 
Bursa’da sektörel gelişim çeşitlilik 
göstermektedir. Sanayi sektörü, tekstil, oto-
motiv, makina, mobilya ve gıda sanayiinde 
yoğunlaşmıştır. Hizmetler sektöründe turizm 
sektörü öne çıkmaktadır.  Tarımsal üretim de 
ekonomide önemli yer turmaktadır. Öte yan-
dan sanayiinin bir bölümü düzensiz olarak 
yerleşmiş olup çevresel sorunlara yol açmak-
tadır. Mevcut kent dokusunda yer alan kirletici 
sanayi alanlarının dönüştürülmesi, il genelinde 
katma değer kazandıran, ileri teknoloji kulla-
nan, çevreyi kirletmeyen, ar-ge kuruluşları ile 
işbirliği yapan,  rekabet gücü yüksek sanayi 
üretiminin geliştirilmesi, işgücünün niteli-
ğinin artırılması, turizmin çeşitlendirilmesi, 

rekabet gücünün arttırılması, kültür ve doğayı 
koruyarak turizmin geliştirilmesi, müzelerin 
ve müzelerle ilişkili aktivitelerin geliştirilmesi, 
tarımsal alanları koruyarak ve iyileştirerek 
tarımsal üretimin desteklenmesi, çeşitliliğin 
sağlanması sağlıklı kent ekonomisi açısından 
önemlidir. 

Toplumun güçlendirilmesi

Toplumların ve yerleşmenin risklere karşı 
güçlendirilmesi, dayanıklılığının artırılması 
sağlıklı kent olabilmenin en önemli gösterge-
lerinden biridir. Bursa bir yandan deprem teh-
likesi diğer yandan sel ve heyelan tehlikeleri 
açısınan riskler barındırmaktadır. Sakıncalı 
alanlarda yeralan niteliksiz yapıların sağlıklı 
bir kentsel dönüşüm modeli ile gerçekleştiril-
mesi, sel yataklarında ve heyelan alanlarıda 
yer alan yerleşmelerin tahliyesi gerekmektedir. 

Kurumsal kapasitenin arttırılması

Doğal ve kültürel değerlerin korunmasına, 
küresel ısınma dahil afetlerle ve çevre kirliliği 
ile mücadeleye yönelik süreçlerin toplumsal ve 
kurumsal kapasiteyi ve sahiplenmeyi arttırıcı 
şekilde planlanması ve yönetilmesi amacıyla 
her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi 
uzun vadede sağlıklı kent olma yolunda atıla-
cak en önemli adımlardan biri olacaktır.
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Keşfedilmeyi 
Bekleyen 
Yeryüzü Cenneti; 
KARACABEY 
LONGOZU
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İbrahim BÜYÜKFURAN

Dünyanın nadir doğal yaşam alanlarından biri olan Kocaçay Deltası, 
denize kavuşan akarsuyu, kıyıları saran kumulları, kumsalları 
taçlandıran lagün gölleri, doğa harikası Karacabey Longoz Ormanları 
ve deltanın damarlarında doğan, büyüyen binlerce canlı türü ile 2000 
hektarlık eşsiz coğrafyada nefes alıp veriyor. Bu çeşitlilik sayesinde birçok 
canlı için yaşam fırsatı var oluyor ve doğa, kendi seyrinde ortaya çıkardığı 
mucizeleri görmeniz için sizleri davet ediyor.

 Uludağ, krater gölleri, şelaleler, göller ve 
sahilleri ile Türkiye’nin cennet köşelerinden 
biri olan Bursa’nın sahip olduğu çok önemli bir 
değer daha gün yüzüne çıkıyor. Türkiye ge-
nelinde öne çıkan Kırklareli İğneada, Sakarya 
Acarlar, Sinop Sarıkum ve Kızılırmak Delta-
sı’ndaki Samsun longozu gibi evrensel değer 
olarak kabul edilen jeolojik ve biyolojik çeşitli-
liğe sahip Karacabey Longozu’nun korunarak, 
doğa turizmine açılması yönündeki çalışmalara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlandı.

Bölgede yapılan veya yapılması düşünülen 
projelerden önce, içinde subasar (longoz) or-
manını da barındıran Kocaçay Deltası’ndan söz 
etmek gerekir. Kuş Gölü’nden gelen Karadere, 

Uluabat Gölü’nden gelen Uluabat Deresi ve 
Bursa’dan gelen Nilüfer Çayı’nın birleşerek 
oluşturduğu, Kocaçay’ın Marmara Denizi’ne 
döküldüğü alan Kocaçay Deltası’nı oluşturur. 
Deltanın batı yarısında toplam alanı 194 hektar 
olan Dalyan ve Poyraz gölleri, 600 hektar alan 
sazlıklar, 730 hektarlık alanı kaplayan subasar 
ormanları bulunur. Deltanın doğu bölümünde 
de 391 hektarlık Arapçiftliği Gölü, tarım alan-
ları, kumullar, sazlıklar, deniz börülcesi ve ılgın 
ile kaplı geniş çamur düzlükler bulunur. Dalyan 
Gölü bir kum kordonu ile denizden ayrılırken, 
kış aylarında deniz suları göle girer ve göl su-
ları da yükselerek alanı genişletir. Bahar mev-
siminde göl suyu dengeleninceye kadar denize 
boşalır. 

Fotoğraflar :  Alper Tüydeş, Sabri Pala
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Denize doğru akan derelerin getirdiği kumların 
birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını 
kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde 
oluşan özel bir ekosistemdir Longoz. Dişbudak, 
kızılağaç, Söğüt gibi belli türdeki ağaçlar ile göl 
soğanı, su menekşesi, nilüfer gibi özel bir bitki 
örtüsünü bünyesinde barındıran Karacabey 
Longozu, kara leylek,  bataklık kırlangıcı, akça 
cılıbıt, küçük balaban, gece balıkçılı, alaca ba-
lıkçıl, küçük ak balıkçıl, gri balıkçıl, kuğu, ye-
şilbaş, çıkrıkçın, Macar ördeği, elmabaş patka, 
ak kuyruklu kartal, sakarmeke, poyrazkuşu, 
sumru ve pek çok ağaçkakan türü ile göç es-
nasında küçük karabatak ve ak pelikan gibi 
kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Tatlı su ve deniz balıkların yaşayabildiği lagün 
gölleri bundan 20 yıl öncesine kadar Meksi-
ka’dan Türkiye’ye göç eden yılan balıklarının 
üreme merkezi durumundaydı. Ancak Bur-
sa’dan gelen Nilüfer Çayı ile Susurluk’tan gelen 
Susurluk Irmağı’nın taşıdığı aşırı kirlilik ve 
kimyasal atıklar nedeniyle lagün gölleri ve 
Kocaçay Deltası’nda ekolojik sistem önemli 

ölçüde tahribata uğradı. Longoz ormanlarının 
bitişiğindeki Kocaçay Deltası “Korunacak Su-
lak Alan” statüsüne alınmışsa da nehrin del-
tasındaki aşırı kirlilik sudaki oksijeni de yok 
ettiğinden halen burada canlıların üremesi ve 
barınması beklenen seviyeye ulaşamamıştır. 

Tüm güzellikleri kayıt altında 
Sahip olduğu ekolojisi ve biyolojik çeşitliliğiyle 
bakir bir cennet olarak keşfedilmeyi bekleyen 
Kocaçay Deltası ve Longoz ormanlarının doğa 
turizmine açılması için ilk somut adım atıldı. 
70 familyaya mensup 454 türden oluşan Tür-
kiye’nin toplam kuş varlığının 250 kadarının 
fotoğraflandığı Kocaçay Deltası’ndaki longoz 
ormanlarının tüm güzelliği hazırlanan belgesel 
ile kayıt altına alındı. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan belgesel çekimlerine 
geçtiğimiz Nisan ayında başlandı. 517 aynı 
planda toplam 460 saat çekim yapıldı. Yaklaşık 
4 ay süren çekimlerin ardından görüntülerin 
ayıklanması ve belgesel haline getirilmesi de 
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2 ay sürdü. Büyük titizlikle süren yorucu bir 
çalışmanın ardından hazırlanan 22 dakikalık 
belgesel, Karacabey longozunun keşfedilmeyi 
bekleyen tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.

Yeryüzü cenneti olarak kabul edilen Karacabey 
Longoz ormanlarındaki doğal yapının yanı sıra, 
hayvan ve bitki türlerini kayıt altına alarak 
belgesel haline getiren Büyükşehir Belediyesi, 

bölgenin ulusal ve ulus-
lararası alanda 
tanıtımı için 
yakın zaman-
da başka orga-
nizasyonların 
da hazırlığını 

yapıyor.
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Alper TÜYDEŞ / Sabri PALA

doğal yaşam / kanatlı cevherler

Hep güzeli görmek ister göz. Arar durur… Bazen bir renkte bulur güzelliği, bazen bir seste, bir gülüşte, bir 
şehirde, kimi zaman da başka bir çift gözde. “Yüksek bir dağa çıkma güçlüğünden kaçınırsanız, güzellikleri tam 
olarak göremezsiniz” der, William Shakespeare. 

Bursa’nın Kanatlı Cevherleri

 Aramadan, yorulmadan, sabretmeden 
görünmez çoğu zaman. Çamura batar, 
üşür, emek sarf edersiniz, sonra dikenli 
bir çalının ardından belirir. Gördüğünüz 
güzellik her şeye bedeldir ve onu herkese 
göstermek istersiniz. Her gün tarihini, 
kültürünü soluduğunuz şehri çepeçevre 
kuşatmış, kanatlı cevherlerle buluşursu-
nuz. Bu ulu şehrin kuş gözlemcileri bizle-
rin; ellerimizdeki fotoğraf makineleriyle 
Bursa’nın dağlarını, ormanlarını, göllerini, 
çalılıklarını ve sazlıklarını arşınlamamız, 
işte hep bu yüzdendir.

İşin zorluğundan bahsedip de heves ka-
çırmaya hiç gerek yok.  Zaten hiç birimi-
zin zorluktan dem vurduğu da yok. İşleri 
güçleri bitirip, kendimizi bir an önce ara-
ziye atma derdindeyiz. Arazi dediğimiz de 
bu işin jargonu biraz. “Arazi yapmak” yani 
kendini doğaya atmak. Tek derdimiz kuş-
lar değil elbette; doğanın kendi seyrindeki 
akışına tanık olmak ve gerçekte nereye 
ait olduğumuzu hatırlamak, doğadaki her 
canlı türünü gözlemlemek ve göstere-
bilmek, hissettiklerimizi başkalarına da 
hissettirebilmek…                           

Arıkuşu - Alper TÜYDEŞ

Bıyıklı Baştankara - Alper TÜYDEŞ
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Türkiye’de doğaya adım attığınızda kuşlar, 
şimdiye kadar kayıtlara geçmiş 474 tür ile en 
çok karşılaşabileceğiniz canlılardandır. Peki, 
şehrimiz bu anlamda nasıl bir konumda? Bursa, 
bu zamana kadar kaydedilmiş 300’e yakın kuş 
türüne ev sahipliği yapan bir şehir. Bu sayının 

düzenli bir envanter çalışması sonucunda art-
ması oldukça muhtemel. Kuş gözlemcilerinin 
çok olması önemli ancak şehrin konumu da 
önemli olan bir diğer etken. Özellikle İstanbul, 
Samsun ve Hatay göç yolları üzerinde olması 
sebebiyle, kuş gözlemcilerinin rüya şehirleri-

nin başında gelmekte Bursa. Yüksek ve engin 
dağları, geniş ve derin ormanları, önemli gölle-
ri, sulak alanları, verimli tarım arazileri, meyve 
bahçeleri ve bozkırları ile şehrimiz, farklı doğal 
yapılara ihtiyaç duyan kuş türlerine ev sahip-
liği yapmakta. 

Kuşçular için Bursa demek aslında su-kıyı kuşları, ağaçkakanlar ve 
gece yırtıcıları (Baykuşlar) şehri demektir. Önemli sulak alanları her yıl 
binlerce kuş türüne barınma imkanı sağlamakla birlikte, Türkiye’de gö-
rülen 10 farklı baykuş türünden olan çizgili ishakkuşu ve balık baykuşu 
haricindeki diğer 8 baykuş türünü bünyesinde barındıran bir şehirdir. 
Bu yönden kuş gözlemcilerinin gözünde eşsizdir Bursa. Birçok yerde 
görülmesi mümkün olmayan ve zaten gece aktif oldukları için zor görü-
len baykuşlar Bursa’da oldukça cüretkar pozlar vererek kuşçuların adeta 
iştahını kabartmaktadır.

Ak Kuyruklu Kartal - Kadir DABAK

Kulaklı Orman Baykuşu - Alper TÜYDEŞ

Alaca Baykuş - Alper TÜYDEŞ

Peçeli Baykuş - Alper TÜYDEŞ

Sülün - Alper TÜYDEŞ
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doğal yaşam / kanatlı cevherler

Bursa’da yer alan baykuş türlerini sıra-
layacak olursak; kukumav, ishakkuşu, 
alaca baykuş, peçeli baykuş, kulaklı orman 
baykuşu, kır baykuşu, puhu ve Türkiye’de 
ilk defa 27 Temmuz 2010’da Emin Yoğurt-
çuoğlu tarafından Uludağ’da kaydedilen 
“paçalı baykuş”tur.

Türkiye’nin en yeni türlerinden olan ve ilk 
kez Bursa’da kaydedilen “paçalı baykuş” 
daha sonra Bolu’da da gözlemlenmiştir. 
Ancak kuş fotoğrafçıları için bu kuşun 
vazgeçilmez adresi beyaz cennet Ulu-
dağ’dır.

Bursa sınırları içerisinde yer alan Karacabey 
Dalyan Gölü, Arapçiftliği Gölü, İznik Gölü, Ulu-
abat Gölü ve komşu il sınırları içerisinde olma-
sına rağmen bize oldukça yakın olan Manyas 
Kuş Gölü’nün aynı bölgede yer alması, Bursa’yı 
su kuşları için de ayrı bir noktaya taşımakta. 
Ördek ve kaz çeşitlerinin yanı sıra balıkçıllar, 

kıyı kuşları, kum kuşları ve Marmara Denizi 
sahillerinde yer alan deniz kuşları ile Bursa, 
kuş gözlemcilerine farklı dönemlerde farklı 
türleri görüntüleme imkânı sunmakta. 

İlk olarak sularımızdaki canlılardan, ördekler-
den bahsetmek gerekirse Pasbaş Patka, Kara-
baş Patka, Sütlabi, Çamurcun, Dikkuyruk, Suna, 

Altıngöz, Tarakdiş gibi ördekleri çetin geçen kış 
aylarında görmek mümkün. Diğerlerinin aksi-
ne Pasbaş Patka yaz ayları içerisinde Bursa’da 
pek çok sulak alanda ürediği için dünya ko-
ruma listesinde nadir sayılırken, dört mevsim 
Bursa’da görülebilmekte.

Paçalı Baykuş
Murat DEMİRTAŞPaçalı Baykuş - Murat DEMİRTAŞ

Çamurcun - Alper TÜYDEŞ

Dikkuyruk - Murat DEMİRTAŞ

Kara Karınlı Kumkuşu-Sabri PALA

Pasbaş Patka - Ömer Faruk AHU Sakarmeke - Ali Rıza ÖZER
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Su kuşlarında bir diğer önemli familya olan 
karabataklar için de Bursa ayrı bir cennet. Tür-
kiye’de görülen 3 karabatak türünü Bursa’da 
dört mevsim görmek mümkün. Özellikle Küçük 
Karabatak ve Tepeli Karabatak nadir görülen 
ancak Bursa’da üreyen ve yerleşik yaşayan 
türlerimizden. Karabatakların ardından onların 
çok yakın arkadaşları olan ve neredeyse bir-
likte avlandıkları Pelikanlar yönünden de ol-
dukça zengin olan şehrimizde, Tepeli Pelikanlar 

ile Ak Pelikanlar da yılın büyük bir bölümünde 
gözlemleyebilmek mümkün.

Burada önemli bir ayrıntıyı belirtmekte fayda 
var. Bursa’nın adeta kuş bahçesi sayılan Ka-
racabey semaları her yıl nisan ayının ilk iki 
haftasında binlerce bireyden oluşan büyük Ak 
Pelikan göçüne şahit olur. Kanat açıklıkları 3 
metreyi bulan, boyları 2 metreye yaklaşabilen 
ve ağırlıkları ortalama 7 kilo olan bu kuşların, 

aynı anda binlercesini havada görmek adeta 
görsel bir şölen yaratır. Bu manzara her yıl 
Karacabey sınırları içerisinden, hatta ilçe mer-
kezinden bile izlenebilmekte. Eğer günümüzde 
bu kuşların ülkemizdeki üreme alanlarını 
tehdit etmiyor olsaydık, belki de bu kuşlar 
ülkemiz sınırları içerisinde sıkça üreyen ve 
dört mevsim ülke sularında görülen türlerden 
olacaklardı.

Kuğuların üreme alanlarının Türkiye’de bir 
elin parmaklarını geçmediği düşünüldüğünde 
Bursa, Karacabey Dalyan Gülü ve Uluabat Gölü 
ile bu kuşlar için önemli bir üreme bölgesi. Yine 
kış aylarında Sibirya Kazı başta olmak üzere 
çeşitli kazların şehrimize geldiği bilinmekte 
ama çetin kış şartları nedeniyle belgeleme ko-
nusunda yetersiz kalınmakta.

Tepeli Karabatak- Alper TÜYDEŞ Kuğu - Okan YAVUZ

Ak Pelikan- Okan YAVUZ
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Benekli Su Yelvesi - Cansu ÖZCAN

doğal yaşam / kanatlı cevherler

Bursa’da gerçekleştirilen gözlemler ve arazi 
çalışmaları, zaman zaman bilimsel çalışmaların 
da bir parçası olmakta. 2013’te Alper Tüydeş 
tarafından, 2014 yılında ise Sabri Pala tara-
fından kaydedilen halkalı (numaralandırılmış) 
tepeli pelikanlar önemli bir araştırmaya da 
katkı sağladılar. İlk olarak 2013 Ekim’inde 
Karacabey Dalyan Gölü’nde kaydedilen p717 ve 
p718 ayak numaralı halkalanmış tepeli pelikan, 
Ege Üniversitesi’nde bu kuşlar üzerine halka-
lama çalışması gerçekleştiren Orhan Gül tara-
fından onaylanmış ve henüz 5 ay önce yuvada 
uçamayacak bir yavru halindeyken takıldığı 
belirlenmişti. 2014 yılında ise kaydedilen 
x021 ve x022 ayak numaralı pelikan da 2014 
Mayıs’ında yine yavruyken çalışmayı yürüten 
Orhan Gül tarafından tespit edilmişti. Böyle-
likle pelikanların üreme sonrası izledikleri yol, 
bulundukları bölge ve dönemsel hareketleri 
hakkında önemli ipuçlarını açığa çıkartılmış 
ve bilimsel çalışmanın bir parçası olarak belge-
lenmiş oldu.

Elbette Bursa’nın su kuşları bu kadarla sınırlı 
değil. Yerleşik türlerden olan ve tatlı pembe 
renkleriyle görenleri büyüleyen Flamingolar, 
kıpkırmızı renkleriyle uzaklardan fark edilen 
Angıt Ördekleri de yüzlerce bireyi bulan sü-
rüleriyle Bursa’nın sularını renklendirmekte 
ve bu tür kuşlara Bursa sınırları içerisinde her 
geçen gün yeni türler eklenmekte. 

Bursa’daki sulak alanların bu verimliliği hem 
kuşlar hem de biz kuş gözlemcileri açısından 
eşsiz bir çekiciliğe sahiptir ve çoğu zaman 
etkileyici sonuçlar verir.

Tepeli Pelikan- Sabri PALA

Angıt Ördeği-Alper TÜYDEŞ

Balaban-Sabri PALA Suçulluğu - Ömer Faruk AHU Balık Kartalı - Kadir DABAK
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Günden güne kuşlara olan 
ilginin ve gözlemcilerin art-
ması, Bursa’ya yeni türler 
katmaya devam ediyor. Şa-
nına yakışan yeşil ormanları 
içerisinde de nadir ve gizemli 
türlerin şehri burası. 

Yeşil ve sık ormanlarının 
içerisindeki kanatlı uygarlı-
ğın öncelikli türleri arasında 
ağaçkakanlar yer alıyor. Öyle 
ki; Türkiye’deki 9 ağaçkakan 
türünün tamamına ev sa-
hipliği yapan Bursa, bu sivri 
ve güçlü gagalı türleriyle kuş 
gözlemcilerine tek bir böl-
gede birden fazla ağaçkakan 
türünü gözlemleme imkanı 
sunuyor. Özellikle nadirat-
lardan olan Kara Ağaçkakan 
ve Ak Sırtlı Ağaçkakan, kuş 
gözlemcilerinin başlıca he-
deflerindendir.   

Bursa’da Kara Ağaçkakan’a Uludağ’ın yaşlı 
ve yüksek ağaçlarının bulunduğu bölgelerde 
rastlanırken, Ak Sırtlı Ağaçkakan’ı Türkiye’de 
tespit edildiği 2-3 alandan birisi olan Karaca-
bey Longozu’nda görmek mümkündür. Yaşlı 
ağaçların kabuklarında sert ve sivri gagala-
rıyla açtıkları oyuklardan içeri, bukalemun 
gibi uzayabilen ve yapışkan dillerini sokarak, 
kurtçukları yakalar ve böylelikle hem ağaçları 
parazitlerinden kurtarır hem de yaşamını 
sürdürebilmek için ihtiyacı olan besinleri 

sağlamış olur. Ayrıca ormanda yaşlı ağaçlarda 
yuva amaçlı açtıkları oyuklar daha sonra pek 
çok baykuş, küçük ötücü kuşlar ve hatta me-
meli hayvanlar için hazır yuva olma özelliği 
taşımaktadır. Sadece Kara Ağaçkakan ve Ak 
Sırtlı Ağaçkakan için bile Bursa’ya her yıl on-
larca kuş fotoğrafçısı gelmekte ve bu kuşları 
doğal habitatlarında seyretmektedir. 

Bunların yanında Türkiye’nin en küçük kuşu 
olan çalıkuşu, 8 cm’lik boyu ve 7 gramlık ağır-

lığı ile kuşçuların sevimli ve Bursa’da göz-
lemleyebildikleri türlerindendir. Çalıkuşunun 
yakın ve nadir görülen akrabası sürmeli 
çalıkuşu da Uludağ Milli Parkı’nda bulunan 
bir diğer türümüzdür. Çalıkuşlarını, enteresan 
ve güçlü gagasıyla çam kozalaklarını açan 
Çaprazgaga takip eder. Yine Uludağ’ın keskin 
renklere sahip kuşlarından Çütre ile Kara 
İskete de birçok kuş gözlemcisinin heyecan 
duyduğu canlılar arasındadır. 

Ak Sırtlı Ağaçkakan - Sabri PALA

Çalı Kuşu-Sabri PALA Sürmeli Çalıkuşu - Alper TÜYDEŞ

Çaprazgaga - Murat SOYDAŞ
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doğal yaşam / kanatlı cevherler

Yalıçapkını - Ömer Faruk AHU

Çam Baştankarası- Sabri PALA
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Tür listesi bu şekilde uzar gider. Hep-
sinden bahsetmek ise mümkün değil. 
Her biri diğerinden güzel renklere, ilginç 
davranışlara ve enteresan hikayelere 
sahipler. Aslında hayatımızın her ala-
nında var olan bu kuşlar, gizli olmayan 
dünyalarına tüm insanları bekliyorlar. 
Yapmanız gereken kuşlara dikkatli 
bakmak sadece. Onları dürbün, fotoğraf 
makinesi gibi ekipmanlarla yakından 
izleyebilirsiniz. Eğer kamuflaj yeteneği-
nize güveniyorsanız bunlara gerek bile 
kalmayabilir. Bunun yanında balkon ve 
bahçelerinizde küçük ve basit yöntem-
lerle yemlikler yaparak bu kuşları ya-

kınınıza çekebilir ve renkli dünyalarını 
seyredebilirsiniz. 

Biz dilimiz döndüğünce sizlere biraz 
kuşların dünyasını anlatmaya ve Okan 
Yavuz, Ömer Faruk Ahu, Kadir Dabak, 
Murat Demirtaş, Cansu Özcan, Murat 
Soydaş, Ali Rıza Özer’in gördüklerini 
fotoğraflarıyla göstermeye çalıştık.

Türkiye’de kuşçuluğun yaygınlaşma-
sına ve gelişmesine imkan sağlayan iki 
önemli internet sayfasını da sizlere sun-
makta fayda var. Bu sayfalar hem türleri 
tanımlamada hem de kuşçuluğun yay-
gınlaşmasında çok önemli bir yere sahip. 

Bunlardan birisi daha çok görsel çeşitli-
liğe ağırlık veren ve tüm türler hakkında 
tanımlayıcı bilgileri ayrıntısıyla ziya-
retçilerine sunan www.trakus.org, diğeri 
ise sayısal verilerle kuşların dönemsel 
hareketlerini, adetlerini ve tarihlerini 
gösteren www.kusbank.org . 

Bu yazıyı okuduktan sonra eğer siz 
de tüm küçük kuşlara serçe gözüyle 
bakmayıp bu diğerlerinden farklı diye-
biliyorsanız, artık kuş gözlemcisi olma 
yolunda ilerliyorsunuz demektir. Bu 
uğurda size başarılar, bize mutluluklar 
düşer.

Küçük Ak Balıkçıl - Ali Rıza ÖZER

Alaca Sinekkapan - Murat SOYDAŞ Şahin-Alper TÜYDEŞ
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haber / Muradiye Medresesi restore edilmeye başlandı
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Yard. Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

Bir sosyal ve kültürel kurum olan külliyelerde mutlaka olması gereken yapılardan biri de medreselerdir. Bir 
eğitim kurumu olan bu yapılar, o bölgenin hareketlenmesi ve şenlenmesi içinde önemli rol oynamaktadır. 

MURADİYE MEDRESESİ 
NİHAYET ASLINA DÖNÜYOR

  Sultan II. Murat tarafından Bursa’da 
yaptırılan ve bulunduğu semte de adını veren 
cami, medrese, hamam, imaret, çeşme ve 
türbeden oluşan yapılar topluluğu bünye-
sinde yer alan Muradiye medresesi on altı 
hücresi, sekizgen şadırvanlı revaklı avlusu ve 
yazlık dershane eyvanı ile tipik bir erken devir 
Osmanlı medresesidir. Bu hücrelerden birini 
müderris yani ders veren hocaya bir tanesini 
de muid yani asistanlara ayırdığımızda geriye 
14 oda kalır ve her odada bir öğrenci olmak 
üzere 14 öğrencinin burada eğitim ve öğre-
tim gördüğü anlaşılır (Plan 1). Vakfiyelerde, 

medreselerin hücrelerinde birer öğrencinin 
oturması şart koşulmaktadır, bununla da öğ-
rencinin başka şeyle meşgul olmayıp dersine 
çalışması ve medreselerde asıl olan tefekkür 
yani derin düşünceye dalarak ilmi konuları 
daha iyi kavraması amaçlanmaktadır. 

1421’den 1451 yılına kadar otuz sene tahtta 
kalan Sultan II. Murat döneminde memle-

ket sathında tam üç yüz elli dört tane eser 
ortaya konulmuştur. Bu eserlerin 67 tane-
si Bursa’da inşa edilmiştir ki bir tanesi de 
işte bu medresedir. II. Murat’ın Edirne’de 
oturmasına rağmen bir ilim merkezi olan 
Bursa’da böylesine büyük bir eğitim yapısı 
inşa ettirmesi Bursa’ya verdiği değeri de 
göstermektedir. Burada Veliyyüddin oğlu 
Ahmet Paşa, Hatipzade’nin kardeşi, Dâbbe 
Halebî, Mirim Göresi, Aklık Sinan, Kibritçizade, 
İsrafilzade, Pir Ahmet, Manav Abdi, Nimetul-
lah Ruşenizade, Niksari, Akşehirli Sadi Çelebi 
ve Ümmi Kemal gibi müderrislerin görev 
yaptığı belirlenmiştir. İlk zamanlar müderrise 
günde 29 akçe verilirken sonraları yevmiye 
60 akçeye kadar çıkmış ve hep öyle kalmış-
tır. Bursa’daki diğer medreselerden Yıldırım 
Medresesi’nin yevmiyesi 40, Orhan Gazi’nin 
vakfı olan Manastır Medresesi’nin yevmiyesi 
ise 50 akçe idi. Sultan II. Murat’ın daha sonra 
Edirne’de yaptıracağı Üç Şerefeli Medresesi 
de, oğlu Fatih’in binası olan Sahn-ı Semân 
Medreseleri’ne kadar Osmanlı coğrafyasının 
bir numaralı eğitim kurumu olacaktır. 
Muradiye medresesi, tamamen moloz taş ve 
tuğla hatıllı duvar tekniğinde inşa edilmiştir. 
Bu haliyle tipik bir erken devir Osmanlı yapı-
sıdır. Giriş eyvanı, Türk üçgenli ve mukarnaslı 
tromplu kubbelidir. Medresenin avlu revakları 
odalardan daha yüksektir. Her odada bir 
ocak, bir pencere ve duvarlarda üçer niş, 
köşe odalarda ise ikişer pencere ve altışar 
adet niş bulunmaktadır. Odalardaki bu nişler 
öğrencilerin kitaplıklarıdır. 1950’li yıllarda 
medrese restore edilirken ocak yaşmakları 
kapanmış ve ocaklar kullanılmaz hale getiril-

miştir. Girişte, iki adet devşirme korint başlıklı 
sütuna oturan revakın diğer bölümleri tuğla 
payelerle taşınmaktadır. Avluyu üç taraftan 
çevreleyen revakın yan kolları kubbeyle, giriş 
tarafı ve tüm medrese hücreleri ise aynalı 
tonozla örtülmüştür. On basamakla çıkılan ve 
önünde revak bulunmayan dershane eyvanı-
nın kubbesi sekizgen kasnağa oturur, köşe-
likler yine stalaktitlidir. Dershane duvarlarının, 
pencerelerin üst sövelerine kadar çini ile kaplı 
olduğu anlaşılmaktadır fakat firuze renkli bu 
çinilerin yarısı yok olmuştur. Frederic Reigh-
ton adlı bir ressamın 1867 senesinde yaptığı 
yağlı boya tablodan o yıllarda medresenin 
avlusu ile dershanesinin durumu görülebil-
mektedir (Resim 1). Yine o yıllara ait bir fotoğ-
rafta da medresenin yandaki hazire duvarları 

Resim 1. Muradiye Medresesi’nin avlusu ve dershanesi.

Plan 1. Muradiye Medresesi’nin planı - Mimar Deniz ÖNER
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ile birlikte görünümü yer almaktadır (Resim 2). 
Medresenin kurşunları tamamen dökülmüş 
ve duvarları da harabe halinde iken dönemin 
sağlık bakanı tarafından 1951 yılında restore 
ettirilmiş ve Verem Savaş Dispanseri olarak 
kullanılmaya başlanmıştı daha sonra da Döne 
Ocak Kanser Araştırma Merkezi adıyla hizmet 
vermekte iken bina boşaltılarak restorasyon 
çalışmalarına başlanmıştır.

Genelde bütün topraklarımızda ama özel-
de Bursa’nın eğitim-öğretim hayatında çok 
önemli bir yer tutan bu müstesna kurum, 
günümüze kadar pek çok onarım geçirmiş-
tir. Arşivlerimizde yer alan belgelere göz 
attığımızda, yapılan tadilat ve onarımlara 
ait bazı sicilleri buraya alıyoruz. İlk belgemiz 
1603 yılına aittir “Mahrûse-i Brusa’da vâkı‘ 
Merhûm Sultan Murâd Hân-ı Sânî evkâfının 
mütevellîsi olan fahru’l-emâcid Mustafa 
Beg ibn-i İskender mahfil-i kazâda takrîr-i 
merâm idüb vâkıf-ı mumaileyhin mahrûse-i 

merkûmede vâkı‘ medresesinin mürûr-ı 
eyyâm ile on altı bâb hücerâtının kapuları ve 
pencereleri ve musandıraları ve sofalarının 
ve hareminin döşemeleri ayağları ve sıvaları 
harâbe-müşrif olub ta‘mîr ve meremmetîçün 
….” “harc ü sarf olunan kerâste ve lâzimesinin 
ve bennâ ve ırgâdiyesinin cem‘an on altı bin 
akçeye tahammüli” satırlarından, medresenin 
odalarının, kapılarının, pencereleri ve nişle-
rinin, revaklarının, kemerlerin ve ayakların 
sıvalarının yenilendiği ve malzemesi ile işçilik 
gibi harcamalarıyla 16.000 akçeye ulaşan 

kapsamlı bir tamir ve termîm gördüğü belli 
olmaktadır (Belge 1) .

Aynı tarihli ikinci bir belgede karşılaştığımız 
“….vākıf-ı mumaileyhin mahrûse-i merkûme-
de vâkı‘ medrese-i şerîfesinin kadîmden dâhi-
linde kenîfi olmayub hâricinde dört bâb kenîfi 
olub zikr olunan kenîflerin kadîmden tahâret 
içün mâ-i cârîsi olmayub künkle icrâya ta‘mîr 
ve meremmet mümkün idüği” satırlarından 
medresenin dışarısında bulunan helâlara künk 
döşenerek su getirilmesi gerektiği, “…. cânib-i 
şer’den Mevlânâ Ahmed bin Mehmed irsâl 
olunub ol dahî hâssa mi‘marlardan el-Hâc 
İbrahim ve zeyl-i kitâbda isimleri mestûr olan 
Müslümanlar ile üzerine varub zikr olunan 
kenîflerin kadîmden tahâret içün mâ-i cârîsi 
olmayub künkle icrâsîçün ve kârîzi yolu ve 
dıvarları ve sakfının kiremidleri harâb olub 
ta‘mîr ve meremmetîçün cem‘an iki bin akçe 
ancak ta‘mîr mümkün idügi tahmîn-i sahîh 
ile….” satırlarından da döşenecek su yolunun 
toplam iki bin akçeye mal olacağı tahmin 
edildiği anlaşılmaktadır (Belge 2) .

Diğer bir sicil ise 1813 senesine aittir ve 
“Haremeyn-i Muhteremeyn’e tâbi’ evkâf-
dan mahrûse-i Burûsa’da vâkı’ merhûm ve 
mağfûrun leh Sultan Murad Hân-ı Sânî tâbe 
serah hazretlerinin bina ve ihya buyurdukları 
câmi-i şerîfe ve türbe-i münîfe ve medrese-i 
celîle ve imâret-i âmireleri eşedd-i ihtiyâc 
ile muhtâc-ı ta’mîr olub bu makûle selâtîn-i 

izâm hazretlerinin muhtâc-ı ta’mîr olan âsâr-ı 
celîlelerinin muacceleden evkâf ve ……” 
cümlelerinden anlaşılacağı üzere külliyenin 
bütün yapılarını kapsamaktadır (Belge 3). Bu 

tarihteki ona-
rımda cami ve 
imaretin etraflı 
bir bakımdan 
geçtiği medre-
senin tamirinin 
yüzeysel kaldığı 
“Medrese-i 
celîle odaları 
üzerlerinde 
kiremidleri ve 
saçakları turresi 
ve dershâne 
önünde saçak 
ma’a tavan tec-
dîd ve ta’mîrâtı 
kâffe-i levâ-
zımâtına 1000 
guruş” ibaresin-
den belli oluyor. 
Genel toplamda 

Resim 2. Muradiye Medresesi’nin eski bir fotoğrafı

Belge1.  Muradiye Medresesi Onarımı

Belge 2.  Muradiye Medresesi Su Yollarının onarımı

Belge 3. Muradiye Camii  ve 
Medresesi onarımı.
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yapılan yaklaşık 10.000 kuruşluk harcamanın 
onda biri medrese için harcanmıştır. 

1852 yılında da cami ve türbe ile birlikte 
medresenin kurşunlarının da yenilenmesi 
gerektiği, “Cennetmekân Sultan Murad-ı Sânî 
tâbe serah hazretleri vakf-ı celîli hayrâtın-
dan mahrûse-i Burûsa’da kâin câmi-i şerîfi 
ile medrese ve türbe-i lâtîfeleri üzerlerinde 
mefrûş kurşunları şiddet-i rüzgârdan fersû-
de ve ba’zı mahalleri harâb olarak muhtâc-ı 
ta’mîr olduğu ve erbâb-ı vukûf ma’rifetiyle 
bi’l-keşf tesviyeleri yigirmi beş bin altı yüz 

yigirmi yedi 
buçuk guruş 
masrafla vü-
cûda geleceği 
tebeyyün eyle-
diği…” yapılan 
keşif neticesin-
de 25.627.5 ku-
ruşa mal olacak 
olan bu tamir 
faaliyetinin 
uygulanabilmesi 
için de Hüda-
vendigâr Eyaleti 
valisinden izin 
istendiği anlaşı-
lır (Belge 4) . 

Bursa’yı yerle bir eden 1855 depreminde 
Muradiye Külliyesi’ne fazlaca bir zarar verme-
diği, depremden sonra tutulan kayıtlardaki 
“Murâd-ı Sânî hazretlerinin câmi-i şerîflerinde 
bir zarar olmayub edâ-yı salât olunmakdadır, 
minâresinde bir mikdâr münşakk var ise de 
ta’mir kabul ideceği, türbe-i şerîfelerinde 
cüz’îce inşikâk var ise de zarar olmadığı ve 
civarlarında bulunan dokuz aded türbe-i şerî-
felerinde bir zarar olmadığı ve medreselerinin 
sofa dıvarı bir mikdâr zedelendiği, imâret-i 
âmirelerinde bir zarar olmadığı” ibaresinden 
anlaşılmaktadır (Belge 5) . 

Buraya aldığımız son belge 1872 tarihlidir ve 
Hüdavendigâr Eyaleti İdare Meclisi’nden Ev-
kaf-ı Hümayûn Nezareti’ne yazılmıştır. İçeri-
ğindeki “Burûsa’da vâkı’ Cennetmekân Sultan 
Murad Hân-ı Sânî tâbe serah hazretlerinin 
türbe-i münîfeleri ittisâlinde kâin medresenin 
ba’zı mahalleri müşrif-i harâb olarak ta’mîr 
ve termîme muhtâc bulunduğundan bahisle 
icrâ-yı ta’mîri hakkında derûnunda bulunan 
tullâb tarafından vuku’bulan istid’â ve istir-
hâm üzerine keşf ve münâkasası bi’l-icrâ…” 
satırlarından, medresede okuyan öğrencile-
rin talepleriyle tamir edilmesi gerektiği  “…
ma’lûm-ı âlî-i nezâret-penâhîleri buyurulacağı 
vechile otuz sekiz bin guruşa Paskal Kalfa 
üzerinde tekarrür iderek masârif-i mezkûre 
eğerçi …” ve otuz sekiz bin kuruşluk bir keşif 

çıkarıldığı an-
laşılmaktadır 
(Belge 6) . 

Hem eğitim 
tarihimiz hem 
de sanat tari-
himiz açısın-
dan önemli bir 
mevkiye sahip 
olan Muradiye 
medresesi, 
restorasyon 
çalışmaları 
aşamasında 
önce drenajı 
yapılarak 
rutubetten 
kurtarılacak, 
daha sonra da 
çimento harçlı 
sıvaları raspa 

edilerek Horasan harcı ile orijinal derzlerine 
kavuşacaktır. Üst örtü sisteminin kurşun 
kaplamaları da tamamen yenilendikten sonra 
bu tarihi kültür mirasımız uzun yıllar boyunca 
farklı işlevlerde varlığını sürdürecektir.
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Belge 5. Muradiye Medresesi’nin depremde zarar görmediği hakkında. 
(B.O.A. EV. 15785).

Belge 6. Muradiye 
Medresesi Tamiri

Belge 4. Muradiye Camii, Türbe ve 
Medrese Kurşunları Tamiri

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, medreseden önceki dönemlerde çalınan çinileri yerinde inceledi.
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yorum / Muradiye ruhu

Üst ahlak prensipleriyle, manevi hayatların oldukça yüksek kalitede seyrettiği mekânlardan, terazili adaletin, 
sosyal saadetin, bedeni huzurun, toplumsal refahın, izafi de olsa yaşandığı yeryüzünden, toprağın teniyle 
buluşmak, derinliklerine,  kabirlere taşınmak.

MURADİYE 
RUHU

  Kabirler vardır, iki kardeş olan iki aynı 
hakikatin, nefse bürünen insanın ve harfe 
bürünen kitabın, ifadesini anlatan kabirler.

Kabirler vardır, ihmal edilen ruhun gerçek ma-
nada dinginliği tahsis eden. 

Zahiri ve batini olan birlikteliğin sembolü, 
mekân olan kabirler. 

Mekânlar vardır, sonsuz yaşama ve aydınlan-
ma esaslı ruhun ve ete kemiğe bürünen be-
denin, hakiki ortaklığa, kendi özüne döndüğü. 

Mekânlar vardır, içte yatarken dıştaki pa-
ralelliklerin bulunduğu, hayatın yenilendiği, 
zamanın eskimediği mekânlar.

Şerefli insanların varlığından dolayı değer 
kazanan, kutsallaşan mekânlar. 

Bu nezih özellikleri taşıyan mekânlardan 
biri de, hiç şüphesiz Muradiye Külliyesidir. 
Sultan 2. Murat tarafından yaptırılan, içinde 
bulunduğu semte ismini veren ve merkezini 
Muradiye Camiinin oluşturduğu külliye; Fatih 
Sultan Mehmed, 2. Bayezid ve Kanuni Sultan 
Süleyman dönemlerinde de eklenen şehzade 
türbeleriyle son halini alan, Osmanlı padişah-
larınca yaptırılan, son külliye olma özelliğini 
taşır.

Cami, medrese, hamam, imaret ve türbeler-
den oluşan ve sonradan eklenen 12 türbeyi 
içeren külliyede, türbeler arasında iki adet 
sekizgen mermer havuz mevcuttur.

Muradiye Külliyesi; iz bırakan manevi us-

taların, irfanı düzenleyen evliyaların, yol 
gösteren ariflerin, kandil asan ruhani efen-
dilerin, yüksek irfan düzeyini yakalayan 
önder şahsiyetlerin mekânı olan derviş kalpli 
Bursa’da, maddi ve manevi bakımdan çok 
farklı özelliklere sahiptir. Bursa’nın ruhu biraz 
da burada gizlidir.

Bursa; dağıyla ovasıyla, sokağı ve ırmağıyla, 
ufkundaki kalem minareleriyle, bağrındaki 
kubbeleriyle, tarihiyle, kültürüyle, medeni-
yetiyle aziz bir yurt, güzellik abidesi has bir 
şehirdir. Muradiye Külliyesi ise, bu güzelliğin 
sürmeli gözü, tılsımlı sözü, endamlı duru-
şudur. Huzur ve sükûn mahallidir. Hayat ve 
ölüm iç içedir. Burada ölüm; korkulan, ürkülen 
bir şey değil, yaşanan hayatın devamı gibidir.

Dünya imtihanında, manevi eksiklerini tedavi 
eden, olgunlaştırıp kimlikleri pişirerek saflaş-
tıran Muradiye Külliyesi, âlemlere indirilmiş 
gerçek yasalara uyan, her daim dua cetvelini 
cebinde taşıyan, sahte sermaye ortaya koy-
mayan bir duruşa sahip. 

Külliye; en görkemli yapısı olan Muradiye 
Camii, Muradiye Hamamı, Muradiye İmareti, 
Muradiye Medresesi ile birlikte Türk-İslam 
Dünyası’nın en önemli türbelerini barındırır. 

Muradiye Külliyesi görkemli tavrıyla, hayat, 
ölüm ve mezar üçgeninde ruhun dilini çözen, 
sermayesi dua olan, garip, mahzun, ölümün 
o soğuk yüzünü yumuşatan füsunkâr bir 
hazinedir. 

Bu dünyada, bitmeyen bir yaşam verilmeyen 
insan için, belli bir ömür vardır. Nefeslerin sa-
yılı olduğu bu ömürde, vakti, ganimet olarak 
bildiren Muradiye Külliyesi, dünya gözünden 
manevi perdelerin kaldırıldığı bir değerdir. 

Mana âleminde maneviyat ocaklığını üstle-
nen külliye, bir olana varmak için yolculuğa 
çıkanlara, kutsala irtibatlı, anlam haritasının 
ilk noktasıdır. 

Barındırdıklarıyla gönlü besleyen, sabit olan 
bir hakikat. Sonsuz bir özgürlük alanı, Üc-
retsiz refakatiyle, topraktan gelen bedenlere 
toprağın kolları ve gerçeğe işaret eden sem-
bol, mana ve sözün dışarıda, hakikatin içeride 
kaldığı, kayda alınan bir rüyadır. 

Çizilen sınırları önemsemeyenleri, ötelere yol 
almak isteyenleri, zamanın yorgun mekânın-
dan alıp, diriliğe; renklerin solduğu geceler-
den, aydınlık ötesi gündüzlere taşıyan külliye, 
kendinden geçen yolculara hüzünlenir. Bir 
Fatiha derinliği bakar yüzünüze.

Esen uhrevi havayı teneffüs etmek, şehrin ru-
hunu anlamaksa Bursa ziyaretiniz, Bursa’nın 
eşsiz ziyneti olan Muradiye Külliyesindeki ma-
nevi havayı kuşanmanız gerekir. Muradiye’de-
ki bu havayla kuşanmak adeta bir terapidir. 

Hayatın ve ruhun bütün çizgilerini gönüllere 
yansıtır. Bir büyük müjdenin simgesi olur. O 
müjde ki, bir yandan ezele dayanırken, diğer 
yandan ebed idealine. O ideal ki, doğru ve 
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gerçeğin kuşanmışlığı yanında dünya ve ahi-
reti bir araya getirir ve hakikati bir ateş gibi 
yüreklere işler.

Kendine has, ayrı ayrı cazibesi olan, keş-
fetmenizi bekleyen, gezdikçe sırlarına vakıf 
olacağınız Bursa, sokak, cadde ve semtlerinin 
yanında Muradiye, farklı bir tarihi doku ile 
uhrevi havası ile sizi ellerinizi açarak duaya 
davet eder.

Burada yatıp ta manevi anlamda aramızda 
yaşayanların yeri olan Muradiye Külliyesi, dün 
ve bugünü, büyülü bir ibrişimle bağlayarak, 
verdiği ikazı, değişik devran ederek mesajını 
ziyaretçisine iletir.

Zaman ve mevsime bağlı kalmaksızın ateş 
rengi ağırlıklı envaı çeşit gül ve çiçeklerle dolu 
bahçesiyle sizi karşılayan Muradiye,  gönlü-
nüzün gökyüzüne tutsak ettiğiniz uçurtmayı 
mavi bulutlara bırakır.

Her şeyi geride bırakırken, aşka dokunur 
gibi umuda dokunursunuz. Çözülür hayatın 
şifreleri, gökkuşağını ararken hayatın tam 
ortasında. Gerçeğin dünyası oluverir, ebedi 
saadete erdiren Muradiye Külliyesi ve kadim 
şehir Bursa.

İnsanlardaki manaları keşfettiren ruhları din-
lendiren, huzur veren enerjisini hissettiren, bir 
kılavuz Muradiye. Çok sayıda ünlü şahsiyetle-
rin istirahatgahı. 

Ecdat sevgisi barındıran gönül sahiplerine 
Muradiye, kimseye göstermediği manevi gü-
zelliklerini sunar. Efsunkâr bakışlarınıza, buğu-
lu suskunluğuyla çok şey anlatır. Her noktası 
bir vuslat bestesi terennüm eder. Tarihe nakış 
gibi işlenen hayatların destanını size anlatır. 
Muradiye çeşmelerinde veda ağırlıklı narin 
damlalar akarken, siz, ölümün konuşan dilin-
den dinlediğiniz tüm çirkinliklerden arınmış,  
masalın asude iklimi içinde bahara bakan 
tarafında bulursunuz kendinizi.

Sunduğu ebedi uykunun yanında, geçmiş 
ve geleceğinizi ruhunuza seslenen ilahi bir 
mesajdır Muradiye. Gerçek bir destan, farklı 
yaşam öyküleriyle bir roman, tarih şeridi 
kaybolmayacak bir kültür, paha biçilmez bir 
miras olduğu kadar, en canlı ve en anlamlı bir 
emanettir Muradiye.  

Sükûnetiyle, gizemiyle, sadeliğin ardındaki 
ihtişamıyla, bir o kadar kutsallığıyla, yaşanan 
dünya ile ahiret yurdunun arasında bir geçiş 
kapısı olan,  ilahi katları hatırlatan ve ruhu 
yücelten çok hassas bir alemdir külliye.  

Burada, üstünlük iddiaları, elitler, cinsiyet 
ayrımı, ayrıcalıklı sınıflar, çirkinlik ve güzellik 
yarışının olmadığı, tüm hakları eşit olanların, 
sadece terazi gününü bekleyen ev sahipleri-
nin sabırlarına şahit olursunuz.

Gönül burçlarınızdan semaya yükselen vuslat 
bestelerini duyarsınız. İçinizdeki kandilin yan-
dığını, kalbinizdeki gülfidanlarınızın sulandığını 
hissedersiniz. Faniliğin dik yokuşunda yalnız 
kalmadığınıza sevinir, ruhani bir zevk ve lez-
zet duyarsınız. Bu bir nimet ve lütuftur. 

Bütün sahteliklere çığlık atan, ıslak tövbe-
leri kurutan, Araf’ta bekleyen umutlara göz 
kırpan Muradiye’de geçirdiğiniz her dakika, 
seccadelere bırakılmış dünya, aşka uyarlan-
mış bir moladır. Burada, Bir an celladı olur-

sunuz veballerinizin. Kirpiklerinize saklarsınız 
hıçkırıklarınızı. Çalar gönül kapınızı çift vardiya 
çaresizlik, susarsınız. Oysa konuşur misafir 
olarak gelip te, ev sahibi olarak kalacağınız 
yarınki evler, yeryüzünün beşiği olan ninnisiz 
mezarlar.

Dün ve bugün arasındaki köprülerden biri 
olan mezarlıklar, mezar taşları, türbeler millet-
lerin vazgeçilmez kültür miraslarındandır. Bu 
miras milletlerin hafızalarıdır. 

Türkler’in tarih boyunca geçmişine gösterdiği 
saygının değişmez ifadesinin tezahürü olan 
bu somut simgeler, Muradiye Külliyesi’nde 
de karşınıza çıkar. Süslü ve yalın olan mezar 

taşlarının üzerine oyma veya kabartma olarak 
işlenmiş motif ve şekillerin sembolik anlamları 
ile yüz yüze gelirsiniz. 

Mezar taşlarının üzerindeki yazılar, işaretler, 
mezarların biçimleri, mezar sahibi hakkındaki 
bilgileri size aktarır. Bunlar kültür ve medeni-
yetimizin tapu kayıtlarıdır. 

Sahih geleneğin barındığı hayatların elini 
tutan, dünyaya ve Hakka bakan bir göz olan 
bedenin, bir bütün olarak teslimiyetine şahit 
olan Muradiye Külliyesinde, mezarlıkların 
tamamlayıcı bir unsuru olan servi ağaçlarının 
gölgesinde barınan türbeler; Sultan II. Murad 
Türbesi, Şehzade Mustafa Türbesi, Şehzade 
Mahmut Türbesi, Şehzade Ahmed Türbesi, 
Gülşah Hatun Türbesi, Cem Sultan Türbesi, 
Mükrime Hatun Türbesi, Hümâ Hatun Türbe-
si, Şirin Hatun Türbesi, Gülruh Sultan Türbesi, 
Saraylılar (Cariyeler) Türbesi, Ebe Hatun 
Türbesidir. 

Mezar taşları açık müzesini andıran mekânın 
bahçesinde, yer alan çiçekler çınarlar arasın-
da mevlid yazarı Süleyman Çelebi’nin mezar 
taşı da yer almaktadır.

Ruhani boyutu unutulmayan mesajların müj-
decisi olan Muradiye Külliyesi, dünya kokulu 
soluklarda, nefis vasıtası için ehliyet taşıma-
mayı, felsefi ve ruhi derinliklere müdahale 
etmemeyi, mutlak esasları kullanmayı söyler. 
Görüntünün ötesine geçmenin de mümkün 
olacağını, tek boyutlu bir âlemden ziyade, 
geçişli âlemlerde de yaşanacağını kulaklara 
fısıldayan külliye, ilimleri kâmil anlamda doğru 
şekilde kullanmayı, esas hakkı bulma hedefi 
için çalışmayı, hayat enerjisine manevi zırh 
giydirmeyi hatırlatır.

Bursa Tarihi içinde çok kilit bir rolü üstlenen 
ve çok ünlü ve kutlu isimleri misafir etme 
şerefine kavuşan Muradiye Külliyesi, bu mih-
mandarlık sayesinde haklı ve manevi bir azık 
hüviyeti kazanmış, dünden bu güne kadar da 
bu azık ziyaretçileri beslemiştir.

Yaşam ve ölüm iklimlerinin okunmasında, 
geçmiş ve gelecek arasında, gönül kuşatan 
bir aşk beldesi olmuş, ölüm gerçeğini zama-
nın ruhuna işleyen, solmayan bir sevgi ışığıyla 
kâinata vurulan mühür olmuştur.
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Sefer GÖLTEKİN

Düş; görülünce rüya, kurulunca umuttur. Düş kurmak dua 
etmektir. Şehir-ler, iktidar yeteneği olanların umududur. 
Bir şehrin muhasara altına alınması, fethedilmesi, ele 
geçirilmesi, düşürülmesi, bir duanın fiiliyat kısmıdır. 

DÜNYANIN
KADİM ŞEHİRLERİ VE

BURSA
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  Kimi şehirler inşa, kimi şehirler ihya edilip 
özgün bir duruş kazandırılarak yekdiğerinden 
ayrılırlar. Krallar, sultanlar, hanlar, beyler, dev-
letlerinin sınırlarını genişletmek için girdikleri 
şehirleri inşa ve/veya ihya ederek abat etmiş-
lerdir. Bazı şehirler inşa ve/veya ihya edilerek 
devletlerin medeniyet ölçütlerinin uygulama, 
geliştirme ve yayılma merkezi olarak kabul 
edilse de bazı şehirler imha edilerek tarih 
sahnesinden silinmeye mahkûm edilmişlerdir. 
Başka bir açıdan baktığımızda şehirler suya 
benzer. Kap nasıl suya şekil verirse, hâkim 
iktidar da şehirleri şekillendirir. Bu ikisi arasın-
daki tek fark, kap değişse de su özelliğinden 
bir şey kaybetmezken, iktidar değişimi şehir-
lerde derin izler bırakır. Bu yüzden tarihi mi-
rası yoğun şehirlerin hikâyeleri yüzlerce hatta 
binlerce yıl öncesine uzanır. Bir işaret taşı, bir 
deniz feneri, bir kutup yıldızı gibi yeryüzünün 
farklı noktalarından başını uzatan bu şehirler 
değişen/dönüşen dünyanın belleği, şahidi ve 
başvuru kaynağıdır. 

Osmanlı’nın,  beylik döneminde çadır hayatı 
yaşarken kalıcı evler yaparak, sulak alanı ve 
geniş ovası dolayısıyla ordunun Anadolu ve 
Ortadoğu seferlerinde kullandığı bir üs olarak 
inşa ettiği ilk şehir, Yenişehir’dir.(1) Şehircilik 
anlayışının yansıtıldığı, İslam medeniyetinin 
estetik kaygılarının ince ince işlenerek ihya 
edildiği ilk Osmanlı şehri ise Bursa’dır. Osman 
Gazi’nin 1316 yılında zabtına karar verdiği 
ancak ömrü yetmediği için oğlu Orhan Gazi 
tarafından on yıllık bir muhasaranın ardından 
1326’da alınan Bursa;(2) bu tarihten itibaren 
bir kutup yıldızı gibi sabit kalıp, Osmanlı’nın, 
baba ocağı olarak teklifsiz girip çıktığı evi(3) 
olmuştur. Altı buçuk asır boyunca, Fas sınır-
larından doğuda Basra Körfezi’ne; kuzeyde 
Ukrayna steplerinden, güneyde Somali ve 
Eritre’ye ve Mezopotamya’da Fırat’a kadar 
uzanan(4) bir alana yayılan imparatorluğa 
130 yıl boyunca başkent olarak hizmet ver-
miş, İstanbul’un fethinden sonra unutulmuş 
gibi görünse de, gönüllerdeki yerini daima 
muhafaza etmiştir. Tanpınar’ın ifadesiyle; 
“uğradığı değişiklikler, felaketler ve ihmal-Fo
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ler, kaydettiği ileri ve mesut merhaleler ne 
olursa olsun o, hep kuruluş çağının havasını 
saklamıştır…”(5) Çünkü o, Sadrazam Keçeci-
zade Fuad Paşa’nın ifadesiyle, “Osmanlı’nın 
dibacesi”dir. 

Osmanlı’nın şehir tasavvurunun ilk yansıma-
sı olan Bursa’nın, medeniyet merkezi olma 
özelliğini nasıl kazandığını anlayabilmemiz 
için şehrin kuruluşundan bugünlere uzanan 
inşa, imar ve ihya süreci hakkında bilgi sahibi 
olmamız gerekir. Ancak daha öncesinde dün-
yanın şehircilik geleneği ile İslam medeniye-
tinin estetik kaygılarıyla inşa edilen şehirlere 
kısaca değinmekte fayda vardır.

Dünyanın en eski şehirlerinden olan Eriha, 
Biblos, Halep, Şam, Susa, Fey-yum, Sayda, 
Filibe, Gaziantep, Beyrut, Kudüs, Sur, Erbil, 
Kerkük, Belh, Ati-na, Larnaka, Thebai, Cadiz, 
Varanasi gibi şehirler milattan önce 1000-
9000 yıllarına kadar uzanan tarihleriyle,(6) 
şehircilik geleneğinin referans isimleridir. Tabii 
bu liste uzatılabilir. Örneğin, Rayy, Harran, 
Arrafa, Yafa, Hanya, Lizbon, Tuşpa, Sakız, 
Ecbatana(7) şehirlerini de ekleyebiliriz. Kimi 
uzun yolların kesişme noktasında, kimi bir 
deniz kenarında, kimi bir adada, kimi bir çöl-
de kurulmuş. Kimini ibadetin merkezi, kimini 
ticaretin kalbi, kimini şehirlerin anası, kimini 
kültür ve sanatın şehri diye anmışlar. Kiminde 
eşsiz mimari, kiminde ticari hayat, kiminde 
toplumsal hayatın farklılığı, kiminde yaşam 

tarzının özgünlüğü öne çıkmış.(8) Bu şehirle-
rin her biri, tarihleri boyunca nice medeniyete 
beşiklik etmiş, nice kültürün harmanlandığı 
merkez olmuştur.

Şehirler, medeniyetlerin özü, özetidirler.
(9) Medeniyet, insanca yaşama çabalarının 
bir ürünüdür. Belirli bir coğrafyayı paylaşan 
insanların hayat tarzlarının, yerelden evrense-
le uzanan yolculuğunun adıdır. Her ne kadar 
antropologlar medeniyetlerin doğuş ve yayıl-
masını gelişme fikrine yaslasalar da, medeni-
yetlerin sancılı süreçlerin ardından doğduğu 
aşikârdır. Birçok medeniyet göç sonrası 
doğmuştur mesela. Hititler’in, Frigler’in, 
Lidyalılar’ın, İyonlar’ın öykülerinin göçmekle 
başladığını biliyoruz.(10)

Dünyanın en eski yerleşim biriminin Mek-
ke olduğu kabul edilmektedir. Kızıldeniz’in 
doğusunda yer alan eski Hicaz bölgesindeki 
bu kadim şehrin tarihi ilk insana kadar uzanır. 
İslam kaynaklarına göre bilinen tarihi İbrahim 
Peygamberin, eşi Sare ile oğlu İsmail’i buraya 
yerleştirmesiyle başlar. İsmail büyüyünce 
birlikte Kâbe’yi inşa ederler. Mekke’deki bu 
mabet insanlık için inşa edilen ilk evdir.(11) 
Mekke, içindeki “ev” dolayısıyla kutsal bir 
şehirdir artık. Kudüs de böyledir. Süleyman 
Peygamberin inşa ettiği Mescid-i Aksa da 
Kudüs’ü kutsallaştırır. Son peygamber Hz. 
Muhammed döneminde, Mekkelilerin İslam 
inancına tahammülsüzlükleri ve bu doğrultu-

daki yaptırımları Müslümanları Yesrib’e hicret 
etmeye mecbur bırakmıştır. Hicretin hemen 
ardından, Medine’de Mescid’i Nebevi inşa 
edilir. Bu mescit dolayısıyla Medine, Müslü-
manların kutsalları arasına girer. Medine’ye 
hicret bir yerde medeniyete hicrettir ve bu 
olay diyalogun, hoşgörünün, bir arada yaşa-
manın en güzel örneği olarak tarihteki yerini 
alır. Tabii ki bu şehirler sadece içlerindeki 
mabetlerden dolayı kutsal kabul edilmez-
ler. Mekke’yi “Mükerreme” diye, Medine’yi 
“Münevvere” diye ve Kudüs’ü “Şerif” diye 
isimlendiren Türkler, Mekke’yi ikram eden ve 
ikram edilen, Medine’yi aydınlanan ve aydın-
latan, Kudüs’ü şereflendiren ve şerefli olan 
şehir diye tanımlayarak bu şehirlerin İslam 
ve Müslümanlar ile kazandıkları güzelliklere 
dikkat çekmişlerdir.(12)

Allah insanı topraktan yaratmış ve yeryüzünü 
imara memur etmiştir.(13) Müslümanlar bu 
bilinçten hareketle, İslam’ın yayılma sürecin-
de girdikleri tüm şehirleri Medine merkezli 
şehirler olarak inşa ve/veya ihya etmişlerdir. 
Böyle olunca, mumun etrafını aydınlatması 
misali, her biri bulunduğu bölgenin merkezi 
olarak aydınlanan ve aydınlatan şehir olarak 
anılmışlardır. Örneğin Abbasiler zamanında en 
parlak dönemini yaşayan ve bilimsel ve kül-
türel hayatın yanında canlı bir ticaret hayatı 
bulunan Bağdat, Moğollar tarafından talan 
edilinceye kadar bu işlevini sürdürmüştür. 
17. yy.da Osmanlı eline geçen şehir, 1917’de 
İngilizlerin, 2000’li yıllarda ise Amerikalıların 
işgaline uğramıştır. “Dünyanın yarısı” diye 
adlandırılan İsfahan 11. yüzyılda Selçuklula-
ra başkentlik yapmış, 13. yüzyılda Moğollar 
tarafından yıkılmış, 17. yüzyılda Safeviler 
tarafından mimari anlamda ihya edilmiştir. 
Hakeza Buhara, Fustat, Semerkant, Harran, 
Basra, Kurtuba, İstanbul ve Dımeşk gibi şehir-
ler, farklı devletlere başkentlik yapmış, bir şe-
kilde İslam Medeniyetinin merkezi olmuşlardır. 
İslam Medeniyeti, Asrı Saadette sosyal geli-
şimini tamamladıktan sonra, müthiş bir hızla 
bilim ve kültür alanında gelişmeye başlamıştır. 
Bu baş döndürücü hızın sonunda dünyanın 
çeşitli yerlerinde, zamanın çok ilerisinde olan 
medeniyetler oluşmuştur. Hulefa-i Raşidinden 
sonra, Emevi ve Abbasilerle başlayan bu hızlı 
gelişim süreci, özellikle Ortadoğu’da kurulan 
diğer devletlerle devam etmiş, bu akımın son 
temsilcisi de birçok şehri imar eden üç kıtaya 
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yayılmış Osmanlı devleti olmuştur. (14)

Bugün ülkemiz sınırları içinde kalan yerleşim 
yerlerini toplu olarak gözden geçirdiğimizde 
ve çağlar boyu süren gelişmeleri yakından 
izlediğimizde, belki dünyada en devingen 
toprak parçasının Anadolu ve yakın çevresi 
olduğunu görürüz. Uygarlığın ilk izlerinin 
yaşandığı, ticaretin ilk adımlarının atıldığı 
Asya, Avrupa, Akdeniz, Yukarı Mezopotamya 
coğrafyalarının birikimi, sonunda gelip Ana-
dolu’da düğümlenmektedir. Bir bakıma kültür 
yolu-ticaret yolu dediğimiz ağ da Anadolu’da 
buluşmaktadır.(15) Hayatı boyunca yaklaşık 
120 bin km yol kat eden Mağripli Seyyah 
İbn Battuta Anadolu’yu anlattığı notların-
da; “Bilâd-ı Rum (Anadolu) denilen bu ülke 
dünyanın en güzel memleketidir. Allah Teâlâ, 
güzellikleri öteki ülkelere ayrı ayrı dağıtırken, 
burada hepsini bir araya toplamış!”(16) de-
mekten kendini alamaz. 

Arkeolojik bulgular, “cennetten bir köşe” 
tabirini hak eden Bursa ve çevresinin çok eski 
çağlardan beri yerleşimlere sahne olduğu-
nu gösteriyor.(17) Öyle ki, bilim adamları 
Phrygialılar, Mysialılar, Dolienler, Mygdonlar 
ve Troilılar’ın Bursa ve çevresinde yaşayan 
farklı halklar olduğunu belirlemekle birlikte, 
yerleşim sınırlarını kesin sonuçlarla açıklaya-
mamaktadırlar.(18) Bölge, Bithynia Devleti 
kurulana dek, Lidyalılar, Persler, Yunanlılar 
Chalchedon’lar gibi çeşitli kolonilerin ve ülke-
lerin egemenliğinde yaşamıştır. Çıkan savaş-
larda bölge çok tahrip olmuştur. Kartaca Kralı 
Hanibal Roma ile yaptığı savaşları kaybedince 

Bithynia Kralı Prusias’a sığınır ve gördüğü 
itibar üzerine Prusias onuruna bir kent kurar. 
Kurulan kente Prusa adı verilir.(19)

Maalesef Bithynia döneminin kentsel kurgusu 
ve yapısal çevresiyle ilgili eski yazarlardan 
bilgi edinilememektedir. Roma döneminden 
bahseden yazılarda ise Bursa ve civarında-
ki yerleşim yerlerinde kütüphane, hamam, 
avlulu evler, tapınaklar, kamu konutları, 
su kemerleri, stadyum, hipodrom, tiyatro, 
ticaret yapıları ve mekanları yapıldığından 
bahsedilmektedir. Doğu Roma döneminde ise 
Bizans yapılarının karakteristik örnekleri olan 
tapınaklar, kiliselerden söz edilmektedir. Buna 
rağmen kaynaklar, hisar içinin yüzyıllar boyu 
durağan kaldığından bahsederler.(20)

Müslümanlar ilk kez Abbasiler döneminde, 
Türkler ise ilk kez Selçuklular döneminde 
Bursa bölgesine gelmişlerdir. 1097 yılında 
Haçlı Savaşları’na sahne olan bölge, yapılan 
savaşlarla tekrar Türklerin eline geçse de 
Bi-zanslılar bazı anlaşmalarla 1326’lara kadar 
buralardaki hâkimiyetlerini sür-dürdüler.(21)

Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklu Dev-
letinin Anadolu’da Türk Birliğini sağlaması 
üzerine Anadolu’ya göç eden Oğuzların Bo-
zok Kolu’na mensup Kayı Boyu önce Ankara 
yakınlarına sonra Söğüt ve Domaniç tarafı-
na yerleştirilmiştir. 1281’de aşiretin başına 
geçen Osman Bey, 1299’da İnegöl’ü alarak 
istiklalini ilan eder. Osman Bey sonraki 27 yıl 
boyunca, Bursa civarındaki İzmit, Adranos, 
Kestel, İmralı, Akhisar, Lefke, Tekfurpınarı, 
Yenikale, Yanıkcahisar, Mudanya ve Karamür-

sel’i topraklarına katarak devletin büyüme-
sine zemin hazırlamış olur. Ancak Osman 
Bey’in devlet tasavvurunun merkezinde 
Bursa vardır ve mutlak alınmalıdır. 1316 yı-
lında başlatılan kuşatma hareketi on yıl sürer. 
Şehrin fethi, 1326 yılında Orhan Bey’e nasip 
olur. 1326 tarihi aynı zamanda Bursa’nın ve 
Bursa’ya benzeyen şehirlerin inşa, ihya ve 
imar sürecinin de başlangıç noktası sayılır. 

Bursa bu tarihten itibaren, İstanbul’un fethine 
kadar sadece bir “Osmanlı Başkenti” olarak 
kalmadı. Büyük bir şehir niteliği kazanması 
ve sürekli yenilenen ve genişleyen bir şehir 
olması noktasında sur dışına taşan yapılaş-
masıyla önemli eserler kazandı. Yeni oluşan 
mahallelerin yanında Orhan Gazi’nin yaptırdı-
ğı külliye içinde yer alan cami, imaret, med-
rese, hamam ve bedesten devletin Bursa’ya 
yüklediği misyon gereği kısa sürede üretim ve 
ticaret merkezinin çekirdeğini oluşturdu.(22) 
Orhan Gazi’nin kardeşleri ve akrabaları tara-
fından yapılan camiler, mescidler, medreseler, 
zaviyeler hamamlar ve evlerle Bursa iyice 
genişledi.(23) Nilüfer Hatun’un daha sonra 
kendi adını taşıyacak çay üzerine yaptığı 
ve ticaret kervanlarının her koşulda geçişini 
sağlayan köprü, Lala Şahin Paşa’nın yaptırdığı 
dükkanlar (24) da Osmanlı’nın mimari anlam-
da verdiği ilk örnekler olmanın dışında şehrin 
gelişimini tetikleyen eserler arasındadır. 

Bursa, fethedilmesinin üzerinden daha on yıl 
geçmeden bambaşka bir havaya bürünmüş-
tür. Bu durum Mağripli Seyyah İbn Battu-
ta’nın gözünden kaçmaz. Bursa’nın güzel 
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çarşıları, geniş caddeleriyle, bahçeleri ve 
gür çay-larıyla muazzam bir şehir olduğunu 
vurgulayan seyyah, Orhan Bey hakkında da; 
“Bursa’nın sultanı Osmancık oğlu İhtiyaruddin 
Orhan Bey’dir. Bu hükümdar Türk padişah-
larının en ulusu olduğu kadar, toprak, asker 
ve varlık bakımından da onların en üstünü 
bulunmaktadır. Yüz kadar kalesi vardır. Çoğu 
zamanını bunları dolaşmakla geçirir ve her 
kalede bir müddet kalarak durumlarını anla-
mak, noksanlarını tamamlamakla meşgul olur. 
An-latıldığına göre, hiçbir şehirde bir aydan 
fazla oturmaz, aralıksız olarak kâfirlerle savaşı 
sürdürür, onların kalelerini bir bir kuşatarak 
fethedermiş!” der.(25) Bu bilgiden hareketle, 
Osmanlı’nın, bir şehri inşa, ihya ve imarıyla 
askeri, siyasi ve ticari oluşum ve gelişimleri 
aynı anda yürüttüğünü anlıyoruz. 

Orhan Gazi’den sonra idareyi ele alan Murad 
Hüdavendigar, Bursa’yı batıya doğru şekillen-
dirme arzusu doğrultusunda, Çekirge’de bir 
cami, bir medrese, bir imaret, kaplıca binası 
hamam, han inşasının yanında su yolları 
yaptırmıştır. Orhan Gazi zamanında ticaret-
haneler yapan Lala Şahin Paşa, hisarda bir 
medrese ile Pazar yerinde bir han yaptırmış-
tır. Şehrin doğu hududu ise Yıldırm Bayezid 
zamanında gerçekleşmiştir. Edirne’de tahta 
çıkan Yıldırım, Bursa’ya gelip cami, medrese, 
imaret, hamam, hastane inşasının yanında 
Akçağlayan suyunun şehre getirilmesini 
sağlamıştır. Damadı Emir Sultan ise cami, 
medrese ve hamam yaparken Atpazarındaki 
büyük çifte hamam ile Kütahya Hanı onun 
adına yaptırılmıştır. İnebey Subaşısı da Tah-
takale civarına hamam ve medrese; Başvezir 

Çandarlı Halil paşa ise maskem civarında bir 
hamam ve gümrük hanı inşa ettirmiştir.(26)

Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan en 
önemli yapılardan biri ise Uluca-mi’dir ve 
daha önce Anadolu’da yapılan çok kubbeli 
camilerin hiçbirine ben-zemeyen yapısıy-
la(27) özgün bir eser olarak tarihe damgasını 
vurmuştur. 

Bursa’nın sembol yapılarından olan Yeşil 
Cami, medrese, türbe ve imaret ise Çelebi 
Sultan Mehmed’in armağanıdır. Sultan Meh-
med, Bursa’nın gözbebeği olan bu yapıların 
dışında, cami, han, çarşı ve büyük binalarla 
şehri süslemiştir.(28)

Sultan II. Murad ise çekirge ve Hisar arasında 
kalan sahayı doldurmaya gayret etmiş ve 
bu doğrultuda, cami, imaret ve medreseler 
inşa etmiştir. 1451 yılına kadar, en kalabalık 
zamanlarını yaşayan Bursa, camiler, mektep-
ler medreseler, çeşmeler, köprüler, imaretler, 
hastaneler, hanlar, hamamlar, bedestenlerle 
devletin en mamur ve zengin piyasa yeri 
olmuştur.(29)

Bursa zaman içinde türlü talihsizlikler de ya-
şamıştır. Bu talihsizlikler tarihi yapılar için ta-
miri imkansız etkiler bırakmıştır.(30) Özellikle 
1402 yılında Timur ve destekçilerinin Bursa’yı 
işgali şehirde büyük yıkıma neden olmuştur. 
Çelebi Mehmet’in müdahaleleri onun “devleti 
ikinci kez kuran sultan” olarak anılmasını 
sağlamıştır.(31)

Celali isyanları, yangınlar, yüz-yüz elli yıl 
aralıklarla meydana gelen ve adeta Bursa’nın 
tümüyle yok olmasına sebep olan deprem-
ler Bursa’nın acı yılları olarak tarihteki yerini 

almıştır.(32) Ne ki, Osmanlı’nın ilk göz ağrısı 
olan bu şehir her yıkılışın ardından yeniden 
yağa kalkacak dirayeti göstermiş, kuruluş 
çağının havasını saklayan sırrını bugünlere 
ulaştırmayı başarmıştır. 

Yunanlıların Bursa’yı işgalinde yaptıkları 
katliam ve yıktıkları yapıların haddi hesabı 
yoktur. Yaşanan, savaş hukukuna aykırı bir 
süreçtir. Osman Gazi’nin türbesine girip 
hamle yapar gibi kılıcını sallayan Sofokles’in; 
“Kalk ey koca sarıklı, Koca Osman! Kalk da 
torunlarının halini gör! Kurduğun devleti 
yıktık. Seni öldürmeye geldim!” narasından 
sonra ayağını sandukanın üzerine koyarak 
yanındaki fotoğrafçıya “çek bakalım bir Bursa 
hatırası” demesi işgallerin aynı zamanda bir 
psikolojik harekat olduğunu göstermektedir. 
Bu işgal, sade Bursa’yı değil tüm ülkeyi yasa 
boğan bir işgaldir. Akif’e; “…Çökük bir kubbe 
kalsın mabedinden Yıldırım Han’ın / Şena-
atlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan’ın…” 
dizelerini yazdırmış,(33) TBMM kürsüsüne 
asılan siyah örtü Bursa’nın kurtuluşuna kadar 
kaldırılmamıştır.(34)

1880’li yıllarda başlayan ve bugünlere uzanan 
toplu göçler de şehrin in-şasında belirleyici rol 
üstlenen gelişmelerdendir. Bu göçler sonunda 
Bursa merkez ilçede 18 yeni köy, 15 de yeni 
mahalle kurulmuştur. Gemlik´te 12 yeni köy, 
İnegöl´de de 32 yeni köy, üç de yeni mahalle 
kurulmuştur. 

Bu tarihten itibaren Bursa göçlerle şekillenen 
bir şehir olmuştur. Özellikle 1970’li yıllarda 
başlayan sanayi hamleleri dolayısıyla yoğun 
göçe sahne olan Bursa, 1987’ye gelindiğinde 
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yüzde 20’lik bir kesim dışındakilerin göçmen-
lerden oluştuğu bir şehir haline gelmiştir.(35) 
Bu göçler şehri farklı kültürlerin harman ye-
rine çevirirken plansız ve çarpık yapılaşmaya 
davetiye çıkararak geleneksel inşa hareketini 
sekteye uğratmıştır. 

Bütün bu olumsuzlukların yanında, ecdat 
yadigârı eserlerin unutulmuşluğu, kaderine 
terk edilmişliği, modern diye tabir edilen an-
cak Bursa’nın geleneksel yapılarıyla hiç ama 
hiç uyuşmayan mimari akımlar gibi sebep-
ler yüzünden şehir özgün kimliğini yitirme 
aşamasına gelmiştir. Ancak son dönemlerde 
yerel yönetimler tarafından başlatılan, şehri 
yeniden planlama, tarihi dokuyu muhafaza 
ederek geleceğe taşıma gayretleri takdir 
edilecek girişimlerdir. 
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Saffet YILMAZ

BATIK BAZİLİKANIN 
KEŞİF HİKAYESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 2014 Şubat 
ayında “Tarihi Kültürel Mirası Tespit ve 
Havadan Fotoğraflama Çalışmaları” sırasında 
fark edilerek görüntülenen İznik Gölü’ndeki 
bazilika kalıntısına ilgi her geçen gün artarak 
devam ediyor. Batık Bazilika, Amerika 
Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan 
ve bu alanda dünyada otorite kabul edilen 
Archaeology dergisi tarafından, 2014 yılında 
dünyada keşfedilen en önemli 10 keşiften biri 
olarak gösterildi.

Fotoğraflar :  Aykut GÜNGÖR
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  Bazilikanın tespit edilmesi, hem ulusal 
hem de uluslararası arenada büyük ilgi gördü. 
Yerli ve yabancı haber ajansları bölgeye 
gelerek bazilikayı bizzat görüntüleme yoluna 
gittiler. Diğer yandan, TRT ve Kültür Bakanlı-
ğı, bazilikanın sualtı görüntülerini elde etmek 
amacıyla bu alanda uzman kuruluşları bölge-
ye davet ettiler. Yıl boyunca gerek gazeteci 
ve televizyoncular, gerekse bilim insanları 
bölgeye giderek araştırma-inceleme yaptı-
lar. Bursa Büyükşehir Belediyesi de, Kültür 
Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, bazilikanın su 
altında hem korunması hem de kentin turiz-
mine katkı sağlaması amacıyla daha algılanır 
duruma getirilmesi için proje hazırlamaya 
başladı.

Keşfin Hikayesi
Son yerel seçimlerle birlikte Bursa’nın Bü-
yükşehir’den Bütünşehir’e geçmesi, yani, 
Büyükşehir görev alanı sınırlarının eskiden 
olduğu gibi 7 merkez ilçeden çıkıp 17 ilçenin 
sınırlarına erişmesi nedeniyle belediye, yeni 
bağlanan ilçeleri havadan fotoğraflamak için 
çalışma başlattı. Fotoğraflamanın ama-
cı, Büyükşehir’in imkanlarını uzak ilçelere 
ulaştırırken yararlanılmak üzere, ilçelerin hem 
doğal ve tarihsel değerlerinin hem de kent 
merkezlerindeki kamu yapıları ve halkın yarar-
landığı terminal, pazaryeri, yol vb. yatırımların 
mevcut durumunu tespit etmek idi. Bu amaç-
la kameraman ve fotoğrafçılardan oluşan bir 
ekip oluşturuldu. Ekipte yer alanlardan biri de 

bendim. Çekimler, önceden hazırladığım ve 
uçuş öncesi hem çekim hem de uçuş ekibi 
ile paylaştığım yönlendirme taslağı çerçeve-
sinde yapılıyordu. Çalışmalar kapsamında; 
Yenişehir, İnegöl, dağ ilçeleri, Karacabey, 
Mustafakemalpaşa, Uludağ ve sahillerde hava 
çekimleri yapıldı. Bu çekimlerden biri de, tari-
hi bakımdan Bursa’nın en önemli ilçelerinden 
biri olan İznik’te gerçekleştirildi. Kent merkezi, 
Ayasofya, medreseler, tiyatro, surlar, kapılar, 
göl, Abdülvahap tepesi ve buradan İznik 
detaylı olarak kayıt altına alındı. İznik’te tarihi 
eserlerin yoğun olması nedeniyle helikopte-
rimiz kent merkezi üzerinde birkaç tur attı. 
Bu turlardan birinde helikopter kıyı çizgisine 
yakın uçarken, altımızda, suyun içinde ve 
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kıyıdan yaklaşık 15-20 metre açıkta bir nesne 
gördük. O anda helikopterdeki herkesin, ne 
olduğu bilinmeyen, sonradan dünyanın ilgi 
göstereceği bu nesneyi farkedip objektifini o 
yöne çevirdiğini gördüm ama helikopterin ko-
numu nedeniyle sadece aracın bir tarafındaki 
bir kamera ve fotoğrafçı iyi görüntü alabildi, 
helikopterin diğer tarafındaki ben ve diğer 
fotoğrafçı arkadaşım sadece genel görüntü-
ler alabildik. Yakın plan VE NET görüntüleri 
ancak diğer iki arkadaşımız çekebildi.

Yapıyı helikopterden ilk gördüğümde, zemi-
nine fayans döşenmiş bir yapı kalıntılarının 
göle atılmış olabileceğini veya göl kıyısında 
inşa edilmiş restoran veya benzer bir yapının 
göl içine çöküp öylece kalmış olabileceği-
ni düşündüm. İznik’te çekilecekler listemiz 
oldukça kabarık olduğu için, zihnimizdeki neyi 
çektik, neyi iyi çekemedik soruları arasında 
günü tamamladık ve Bursa’ya döndük. Çekim 
ekibindeki arkadaşlar, diğer çekimlerde oldu-
ğu gibi İznik çekiminden sonra da görüntüleri 
belediyeye teslim ettiler.

İlçeleri havadan görüntüleme projesi içinde 
İznik –bilinen nedenlerle- çok önemli bir yere 
sahip olduğu için ben hemen arkadaşların 
çektiği görüntüleri izlemeye, neyin iyi çekildi-
ğini, neyin iyi çekilemediğini görmek amacıyla 
fotoğrafları incelemeye koyuldum. Helikop-
terden inci tanesi gibi dizilmiş nesneler olarak 
görünen bazilikanın fotoğrafları çok ilgimi 
çekti. Fotoğrafları yakınlaştırınca, ilk gördü-
ğümde edindiğim ‘fayans’ izleniminin doğru 
olmadığını, kalıntıların tarihi bir yapıya ait ol-
duğunu fark ettim ve birkaç fotoğrafı, İznik’te 

kazılar yapan UÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’e göndererek yorum 
rica ettim. Mustafa Hoca ilk incelemeden 
sonra bu yapının, yeri bugüne kadar tespit 
edilememiş batık bir bazilikaya ait olabile-
ceğini söyledi. Ne kadar önemli bir kalıntıyı 
görüntülediğimiz böylece ortaya çıkmış oldu.

Bazilikanın duyurusunu, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yayını olan ve benim de yayın 
yönetmeni olduğum Bursa’da Zaman dergisi 
ile yapmayı planlıyorduk ancak ekipteki 
gazeteci arkadaşların gazetecilik refleksi 
ağır bastı ve eşzamanlı yayınlama planımızı 
uygulayamadık. Olay Gazetesi UÜ’den Doç. 
Dr. Bedri Yalman’a, Anadolu Ajansı ise Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’e fotoğrafları yorumlatarak 
haberi servise koydular. Uludağ Üniversitesi 
Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Antik Dönemde Askania Gölü ola-
rak anılan İznik Gölü’nün yaklaşık 20 metre 
açığındaki anıtsal yapı kalıntılarının bugüne 
kadar ilk kez görüntülendiğini ve çok önemli 
bir keşif olduğunu bildirdi. Doç. Dr. Bedri 
Yalman da yapının Hristiyanlık tarihi açısından 
çok önemli olan batık Bizans bazilikası olduğu 
bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Haber yayınlanır yayınlanmaz tüm haber 
ajansları manşetlere çıkardılar. Batık bazilika-
ya sualtı çekim ekipleri gönderildi, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’den görüşler 
alındı, ne olduğu, neler olacağı, nasıl ortaya 
çıkarılacağı konusu o haftanın ve daha sonra-
ki zamanların başlıca konularından biri oldu. 

Yeri gelmişken, görüntüleri kimin çektiği 
konusunu da aydınlatmak isterim. Göldeki 
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yapı görüldüğünde helikopterdeki ben de 
dahil herkes iyi kötü birşeyler çekti. Ancak, 
helikopterin bulunduğu konuma göre açısı 
daha uygun olanlar çok daha güzel görün-
tüler yakaladılar. Çekim için konumu uygun 
olanlardan biri Aykut Güngör, diğeri de Meh-
met Yiğit idi. Ajanslarda kullanılan fotoğraf 
ve kamera görüntülerinin neredeyse tamamı 
bu iki arkadaşımızın çektiği görsellerdi. Hala 
da öyledir, çünkü bir daha o günkü güzel 
görüntüler elde edilemedi. Ne bizim İznik’e 
ikinci gidişimizde, ne de Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’nin hem batık 
kalıntılarında hem de genel olarak İznik’te 
inceleme yapmaya gittiği zaman. O gün, ba-
tığı ilk görüp görüntülediğimiz gün; ışık, hava 
kalitesi ve zamanlama bakımından çok özel 
bir gündü: Kış mevsimi olduğu için göl suları 
soğuktu ve göldeki planktonlar azalmıştı, yapı 
kalıntılarını kapatmıyorlardı, görüşe uygun bir 
durum oluşmuştu. Mevsim biraz kurak geçtiği 
için göl suları biraz çekilmiş, bu da batık yapı-
nın algısını kolaylaştırmıştı. Havada çok hafif 
bir rüzgar vardı, rüzgar havadaki sis ve bula-
nıklığı temizlemiş, görüntü kalitesini artırmıştı. 
Göl durgundu, dalga yoktu, suda kırılmaların 
olmaması altındaki nesnenin algılanmasını ko-
laylaştırmıştı. Elbette, bizim orada olduğumuz 
saat, zaman dilimi de çok önemliydi, güneş 
ışınları konumumuza göre göldeki nesneyi en 
güzel gösterecek şekilde idi. Bütün bu koşul-
lar bir araya geldi ve bin 500 yıldır göl içinde 
bekleyen yapı bir anda sadece Bursa’nın ve 
Türkiye’nin değil, dünyanın bildiği, öğrenmek 
için çaba harcadığı bir batık haline geldi. Bir 
anlamda dünyanın gündemine oturdu. Hem 
bilim dünyası ve tarihçiler için hem de turizm 
değerlerini dünyaya açma konusunda büyük 
hamleler içinde olan İznik ve Bursa için çok 
önemli olduğunu düşündüğüm batık bazilika-
nın keşfinde ve daha sonra dünyaya duyurul-
masında emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunarım.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ
10 KEŞFİNDE NELER VAR?

Ercüment YILMAZ

Amerika Arkeoloji Enstitüsü’nce yayımlanan 
Archaeology dergisi her yıl, o yıl dünyada 
yapılan en önemli keşifleri açıklıyor. Bu alanda 
dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan 
Amerika Arkeoloji Enstitüsü’nün dünyaya 
duyuracağı liste, tarihçi ve akademisyenlerce 
de büyük ilgiyle bekleniyor. Bu listede ilk kez 
Türkiye’den ve Bursa’dan bir keşfin yer alması, 
arkeoloji dünyasında heyecanla karşılandı.

İşte 2014’ün ‘top on’ listesinde yer alan  
10 keşif:

İNGİLTERE/ 
Stonehenge’in altı: 
İngiltere’nin güneyindeki 
Stonehange taşlarının 

altında 5000 yıllık geçmişe ait, üzerinde 
simgeler bulunan 17 yeni tapınak bulundu.

İNGİLTERE/ Seaton 
Down Hoard(Seaton 
Definesi): Güneybatı 
İngiltere’de şu ana kadar 

bulunan en fazla Roma sikke bulundu. 
Toplamda 22000 adet.

KANADA/HMS 
Erebus’un keşfi: 
İngiltere donanmasına 
ait, İngiliz kaşif Sir John 

Franklin’in kuzey kutbunda 1846 yılında 
kaybolan iki gemisinden biri, 168 yıl sonra 
Kanada açıklarında bulundu.

TÜRKİYE/ İznik’te 
Batık Binazs 
Bazilikası: 5. Yüzyıla 
ait bir Bizans Bazilikası 
İznik’te keşfedildi.

İNGİLTERE/
Pharoah’lardan 
önce Mumyalama: 
Mumyalamanın M.Ö 1500 

yılından 3 bin yıl önce M.Ö. 4300’lü yıllarda 
başlamış olduğu York Üniversitesi bilim 
adamları tarafından keşfedildi.

DANİMARKA/  10. 
Yüzyılda Vikingli bir 
savaşçı olan Harald 
Bluetooth Gormson’a 

ait olduğu belirlenen bir kale Danimarka’da 
bulundu.

MEKSİKA/ 13.000 
Yaşında Kızılderili: 
Meksika’da keşfedilen ve 
Naya adı verilen bir genç 

kız bedeninin 12.000 ila 13.000 yaş arasında 
olduğu keşfedildi.

YUNANİSTAN/ Yu-
nanistan’ın en büyük 
mezarı: Selanik’in 60 mil 
kuzeyinde bir tepenin 

altında yapılan kazılarda birden çok büyük 
galeri keşfedildi.

NEPAL/ Budizmin 
başlangıcı: Nepal’de 
yapılan kazılarda M.Ö. 6. 
yüzyılda Budizmin nasıl 

başladığına ilişkin detaylar keşfedildi.

İSRAİL/Neanderthal 
genetikleri: 
Neandertal genetikleri 
üzerinde çığır açıcı 

bulgular elde edildi.



88    |   Ocak 2015    |   Sayı 13

Sefer GÖLTEKİN

haber / Bursa’da zaman’ın ayineleri

BURSA’DA ZAMAN’IN 
AYİNELERİ
Bugün dünyada öne çıkan özel ve önemli birçok şehir var. Bu kadim şehirlerin 
en önemli özelliği tarihleri boyunca inanç, kültür, bilim, sanat, edebiyat ve 
medeniyet gibi insanlığın ortak kültürüne katkı sağlamalarıdır. 

 Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, an-
tik dönemlerden bugünlere uzanan tarihinde, 
dünya kültürünün harmanlandığı merkezler-
den bir olma başarısını gösteren Bursa, engin 
medeniyet birikimi sayesinde örnek ve öncü 
şehir olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.

Şehirler, tarihe şahitlik yapan, tarih yazan ve 
yazdıran merkezlerdir. Günümüzde küreselle-
şen dünyaya şehirler yön vermektedirler. Do-
layısıyla şehirler günümüzde daha da önemli 
hale gelmişlerdir. Tabii olarak şehirlerle ilgili 
araştırmaların kıymeti de yükselişe geçmiştir. 
Şehirler dönüşüp değişirken, seyyahlar, tarih-
çiler ve edebiyatçılar da boş durmamışlar; şeh-
rin o ‘an’a, o güne, o zamana ait görünümlerini 
kayda geçirmişlerdir. Bu sayede bazı isimler, 

kendileri adına değer üretirken yaşadıkları 
yere de değer katmışlardır. 

Örneğin Evliya Çelebimiz bütün şehirlerimizin 
duayenidir. Yahya Kemal Beyatlı İstanbul’la, 
Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa ile özdeşleşmiş-
tir. İsmini bildiğimiz bilmediğimiz birçok araş-
tırmacı, yazar, şair ve tarihçi içinden geçtiği 
şehirlerle ilgili çalışmalar yapmış, kendilerin-
den yüzlerce yıl sonrasına ayna olmuşlardır.

Medeniyet birikimin yazınsal anlamda ka-
yıt altına alındığı şehirlerin başlarında Bursa 
gelmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
tüm zamanların nadide şehirlerinden biri olan 
Bursa’nın bu alandaki zenginliğini gün yüzüne 
çıkaran çalışmalara imza atıyor. Bu hizmet 
sayesinde Bursa’nın tarihi, kültürel ve sosyal 

hafızası titiz çalışmalarla geleceğe taşınırken 
şehir aşıklarına da yeni başvuru kaynakları 
sunulmuş oluyor.

Bugüne kadar tarihinden yerel kültürüne, eko-
nomik zenginliğinden doğal güzelliğine, edebi-
yat birikiminden, sanat eserlerine kadar birçok 
konunun gün yüzüne çıkarılmasına veya ye-
niden gündeme getirilmesine vesile olan 270’i 
aşkın çalışma, Bursa’nın gerçekten de söyleye-
cek çok sözü olduğunun bir kanıtı olmuştur. 

Büyükşehir Belediyesi’nin, gerek şehrin önemli 
sorunlarına çözüm için ürettiği gerekse ken-
tin ufkunu açmak için uyguladığı projeleri 
tamamlayan, anlamlandıran ve taçlandıran 
yayıncılık faaliyetleri, ‘Bursa’nın kalkınma 
hamlesi’nin, şehrin bütün değerleriyle birlikte 
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düşünülerek uygulandığının da bir işaretidir.

2014’ün son günlerinde yapılan kitap tanıtım 
toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nce hem 
Bursa hem ülke belleğine yeni eserler kazan-
dırıldı.

Bursa ve İlçeleri Arkeolojik Kültür 
Envanteri-I
Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından hazırlanan 
bu çalışma, “Olimpos Araştırmaları (Keles-Or-
haneli-Harmancık-Büyükorhan)” alt başlığı ile 
yayınlandı. Bu çalışma Bursa’nın tarihi miras 
yoğunluğunu gözler önüne seren çalışma ola-
rak öne çıkıyor. Dağ yöresi başta olmak üzere 
Uludağ sınırları içinde kalan köylerin kültür 
varlıklarını ortaya çıkarmayı hedefleyen pro-
jenin ilk ayağı. Bu çalışma kültür varlıklarının 
ortaya çıkmasına vesile olurken, zamanla 
bölgenin kültür turizmine de katkı sağlayacak 
bir çalışmadır. Çalışma kapsamında, Bursa’nın 
taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, güncel-
lemesi, yeniden tanımlanması, görsellenmesi, 
koordinatlarının belirlenmesi ve korunmasına 
yönelik önlemler ele alınmış.

Yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda tamamla-
nabilen Bursa ve İlçeleri Arkeolojik Kültür En-
vanteri I çalışmasından sonra, serinin devamı 
olan II ve III için de çalışmalara başlandı.

Hülasatü’l-Vefeyat
Gazzizade Seyyid Abdüllatif Efendi’nin Os-
manlı Türkçesi ile kaleme aldığı eser Mustafa 
Demirel tarafından günümüz diliyle sade-
leştirildi. ‘Bursa’da medfun meşayihin kısa 
hayatı’nın anlatıldığı bu eser Bursa’ya değer 
katan, şehrin kimliğini oluşturan, toplumsal 
hayata önemli katkılar sağlayan ecdadımızın 
geleneksel kültürümüzdeki yerine de vurgu 
yapmakta. Bursalı olan ve olmayan ancak Bur-
sa’ya defnedilen sultan, şehzade, şeyh ve ulema 
gibi tanınmış şahsiyetlerin bilgilerini içeren bu 
çalışma ile bugüne kadar sadece arşiv çalışma-
ları yapanların bilgisi dahilinde olan konular da 
gün yüzüne çıkmış oldu. 

Başlangıcından Bugüne  
Bursa Dergileri
Cemil Meriç, dergilerden ‘hür tefekkürün ka-
lesi’ olarak görür. Bursa’nın da hayli zengin bir 
dergicilik birikimi var. 1880’li yıllara uzanan 
bu serüven Nevzat Çalıkuşu tarafından gözler 
önüne seriliyor. Bu eser sayesinde “Nilüfer” 
adıyla bir edebiyat dergisi olarak başlayan, 
Bursa’nın sosyal ve kültürel hayatına önemli 

bir katkılar yapan 250’yi aşkın dergiden bu 
şehrin fikir ve düşünce hayatının zenginliğine 
tanık oluyoruz.

Öykülerde Bursa
Mustafa Başpınar’ın hazırladığı ‘Öykülerde 
Bursa’ adlı çalışma ise Bursa’nın zamansal ve/
veya mekansal olarak içinden geçtiği öyküleri 
nasıl renklendirdiğini görüyoruz. Bursa’nın, 
Bursa’da yaşamayanlar tarafından tanınırlığı-
nın, bilinirliğinin bu çalışmalarla sağlandığını, 
Bursa tasavvurunun bu edebiyat ürünleri 
sayesinde şekillendiğini ve unutulmaz izlerle 
hafızalarımıza kazındığının en güzel örnek-
lerinden olan bu öyküler yeniden ve yeniden 
okunmayı hak ediyor. Bu eserin aynı zamanda 
Bursa’ya dair edebi ürünler kaleme almaya ni-
yetlenen günümüz yazarlarına ilham vereceği 
de şüphesizdir.

Manzum Osmanlı Tarihi
Manzum Osmanlı Tarihi ise 1867’de Bur-
sa’nın Abdal Mehmed Mahallesi’nde dünyaya 
gelen Abdullah Sabri Karter’in kaleme aldığı 
bir eser. Mustafa Fırat Gül tarafından yayına 
hazırlanan eser Osmanlı’nın kuruluş yıllarına 
atıfta bulunan şiirleri içeriyor. Abdullah Sabri 
Karter, hayatı dolu dolu geçen bir kişilik. Öğ-
retmenlikten kaymakamlığa, yazarlıktan Bursa 
milletvekilliğine, valilikten Tanzimat dairesi 
üyeliğine varıncaya kadar bir çok alanda 
hizmet vermiş. Osmanlı’nın son demlerinde 
dünyaya gelip, Osmanlı’nın kuruluş dönemine 
atıfta bulunan şiirleriyle ecdadını yad eden bu 
değerin kaleminden dökülenler bütün okurlara 
yeni ufuklar açacaktır.

Hz. Hüseyin ve Kerbela
Kerbela olayı, müslümanların tarihindeki en 
trajik olaylardan biridir. Peygamber Efendi-

miz’in torunu Hz. Hüseyin’le birlikte kadın ve 
çocukların da şehit edildiği olay 10 Muhar-
rem’de gerçekleşti. Muharrem Ayı’nın tarihi-
mizde kültürümüzde önemli bir yeri vardır. 
Ama en çok da yüreklerimizi sızlatan Hz. Hü-
seyin’in şehit edilmesi olayını hatırlatan aydır. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Hüseyin 
Algül ve Mustafa Kara tarafından kaleme alı-
nan ve geleneksel kültürümüzün ayrılmaz bir 
parçası olarak hayatımızda yer alan Hz. Hüse-
yin ve Kerbela Olayı’nın anlatıldığı bu çalışma-
yı yayınlaması, milletimizin ortak kültürüne 
gösterilen hassasiyetin de bir işaretidir. 

Keşfedilmeyi Bekleyen Yeryüzü 
Cenneti; Karacabey Longozu
Bursa’nın bağrında taşıdığı zenginliğin ne 
denli kıymetli ve evrensel olduğunu kanıtlayan 
önemli çalışmalardan biri de görsel belgelerden 
oluşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
üzerinde hassasiyetle durduğu konuların ba-
şında gelen çevreye duyarlı bir yönetim an-
layışının bir ürünü olarak da görebileceğimiz 
çalışma, ülkemizin nadide doğal güzelliklerini 
içinde barındıran Kocaçay Deltası’nda gerçek-
leşti. Çekim ekibinin 4 ay boyunca gece gündüz 
çalışarak ortaya çıkardığı belgesel çalışması, 
Türkiye’de sadece 3 yerde bulunan ve ‘subasar 
ormanı’ olarak da tabir edilen longozlardan en 
büyüğü olan Karacabey Longozu’nun yanında 
Arap Çiftliği ve Dalyan Lagün Gölleri’nin hem 
eşsiz güzelliğini hem de bu bölgede yaşayan 
hayvan ve bitki çeşitliliğini gözler önüne se-
riyor. 

Bursa’mızdaki doğanın, tarihin, kültürün, sa-
natın ve edebiyatın şahlanışını gözler önüne 
seren bu eserlerin hazırlanışında emeği ge-
çenler kutluyor, yapılacak yeni çalışmaların 
habercisi olmasını diliyoruz.

Resim altı buraya
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haber / Bursa’da Zaman Fotoğraf Yarışması

BURSA’DA ZAMAN’IN 
DÖRT MEVSİMİ 
FOTOĞRAFLANACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUFSAD işbirliği ile düzenlediği “Bursa’da 
Zaman” temalı ulusal fotoğraf yarışması için başvurular 1 Ocak’ta başladı. 

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa 
Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle 
düzenlendiği “Bursa’da Zaman” temalı Ulusal 
Fotoğraf Yarışması için başvurular 2 Ocak 
2015’te başladı. Fotoğraf yarışmasıyla; doğal, 
tarihi ve kültürel değerlere sahip Bursa’nın, 
dört mevsime yansıyan güzellikleri bir anlam-
da kayıt altına alınmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi, dört yıldır düzenlenen 
ve dünya fotoğrafçılarını Bursa’da buluşturan 
Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali’nin ar-
dından şimdi de kentin değerlerini ön plana 
çıkaracak Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenli-
yor. Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) 
işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın teması 
“Bursa’da Zaman” olarak belirlendi. Bursa’nın 
doğal, tarihsel ve kültürel değerlerinin mev-
simler üzerinden elde edilecek karelerle dün-
yaya sunulması hedeflenirken, şehirdeki tarihi 
ve kültürel mirasın yoğunluğuna, zaman ve 
mekân, mekân ve insan ilişkisine ışık tutul-
ması amaçlanıyor. Bursa ili sınırları dâhilinde 
doğal, kültürel ve tarihsel özelliklerini ortaya 
koyan ve dört mevsimi anlatan “Bursa’da Za-
man” Fotoğraf Yarışması; 2015 yılında “Bur-

sa’da Kış”, “Bursa’da Bahar”, “Bursa’da Yaz” ve 
“Bursa’da Güz” olmak üzere 4 ayrı kategoride 
gerçekleştirilecek. Yarışmalarda derece alan, 
sergilemeye değer bulunan ve Seçici Kurul’un 
uygun bulacağı fotoğrafların tamamı, basılacak 
bir katalogda yer alacak. Katalog ayrıca tüm 
katılımcılara gönderilecek.

“Bursa’da Kış”
Bursa’da Kış alt başlığıyla düzenlenen ilk kate-
gori için başvurular 2 Ocak 2015 başlayıp, 20 
Mart 2015’te son bulacak. Fotoğraf Sanatçısı 
İzzet Keribar, Uludağ Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Güven Aktaş, Fotoğraf Sanatçısı Fevzi 
Yapıcı, BUFSAD Başkanı İlhan Özer ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Saffet Yılmaz’dan oluşan seçici ku-
rulun 28 Mart’ta yapacağı değerlendirmenin 
ardından sonuçlar 31 Mart’ta açıklanacak. Ya-
rışmanın ödül töreni ve sergisi de 11 Nisan’da 
gerçekleştirilecek.

Yarışmanın diğer kategorileri olan “Bursa’da 
Kış”ın başlama tarihi 2 Mart 2015, “Bursa’da 
Yaz”ın başlama tarihi 25 Mayıs 2015, “Bursa’da 

Güz”ün başlama tarihi ise 24 Ağustos 2015 
olarak belirlendi. Tüm kategorilerde yarışma 
tamamlandığında, dereceye giren ve sergileme 
alan fotoğraflar büyük bir sergiyle Bursalılarla 
buluşturulacak. Ayrıca, sözkonusu fotoğrafları 
içeren bir albüm oluşturulacak.

Katılım Koşulları 
Yarışma, seçici kurul üyeleri ile birinci dere-
ceden yakın akrabaları dışında tüm amatör ve 
profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır. 
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sa-
natı Derneği, ödül alan ve sergilemeye değer 
bulunan fotoğrafları sahibinin adı ile birlikte, 
başta yarışmaya ilişkin yayınlar olmak üzere 
ticari olmayan, tanıtıcı kurumsal yayınlarında 
kullanabilir. Fotoğraflar, amacı her ne olursa 
olsun, belediye ve BUFSAD dışındaki kişi ve 
kurumlarla paylaşılamaz. Daha önce herhangi 
bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğ-
raflar bu yarışmaya gönderilemez. 

Yarışma sonrasında katılım koşullarına uy-
mayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü 
geri alınır, katılımcı hakkında kural ihlali işle-
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mi uygulanır. İptal edilen eserin yerine başka 
bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu du-
rumda yarışma iptal edilemez. Seçici kurul en 
az 3 (üç) üyenin bir araya gelmesiyle toplanır. 
Üç üyenin bulunmaması durumunda toplantı 
bir hafta sonraya ertelenir. Seçici kurul, ödüle 
ya da ödüllere değer fotoğraf bulunamaması 
durumunda serbesttir. Katılım koşullarında 
belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde 
seçici kurul kararları geçerli olacaktır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın 
tümüyle kendisine ait olduğunu ve varsa fo-
toğraftaki canlı-cansız varlıklar için izinlerin 
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül 
alan katılımcılardan bu beyanları ve kabulleri 
dışında hareket ettiği anlaşılması durumunda 
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kaza-
nımları geri alınır, ödül yeri boş bırakılır. Bu 
durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış 
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ayrıca, 
bu konularda doğabilecek yasal yaptırımlardan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bufsad sorum-
lu olmayacaktır.

Fotoğraf özellikleri
Yarışma renkli (sayısal) dalda yapılacaktır. 
Katılımcılar her bir kategoriye en fazla 4 (dört) 
fotoğrafla katılabilir. Fotoğrafların kısa kenarı 
2000 pikselin altında olmamalıdır. Fotoğrafla-
rın çözünürlüğü minimum 300 dpi olmalıdır. 
Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz 
olmalıdır. Fotoğraflar jpeg dosya formatında 
gönderilmelidir. Fotoğraflarda makul ölçülerde 
renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapı-
labilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulama-
lar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen 
ölçülere uymak koşuluyla yeni kadrajlama 
yapılabilir. Katılımlar, bursadazamandergisi.
com adresli web sitesi üzerinden olacaktır ve 
yalnızca bu adresten gönderilen fotoğraflar 
değerlendirmeye alınacaktır.

Tüm kategorilerde yarışmanın birincileri 3 bin, 
ikincileri 2 bin, üçüncüleri de 1000 TL ile ödül-
lendirilirken, 3 adet özendirme ödülü için ise 
500’er TL verilecek.

Hedef, Bursa’nın tanıtımı…
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın tarihi ve doğal güzellikleri açısından 
fotoğraf sanatı için doğal bir plato olduğunu 
belirterek, fotoğraf yarışması ile kentin de-
ğerlerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını 
söyledi. Önümüzdeki dönemde fotoğraf sanat-
çılarını Bursa’ya çekecek başka organizasyon-
lara da evsahipliği yapacaklarını bildiren Baş-

kan Altepe, “Karacabey Longozu’ndan Uludağ 
krater göllerine kadar Bursa tam bir fotoğraf 
atölyesi durumunda. Yüzlerce bitki ve hayvan 
türüne evsahipliği yapıyor bu şehir. Aynı za-
manda bir tarih kenti. Elimizdeki bu doğal ve 
tarihi değerleri fotoğraf sanatının eşsiz tanıtma 
ve duyurma imkanlarından yararlanarak dün-
yaya sunmak istiyoruz.” Dedi.

BUFSAD Başkanı İlhan Özer de, Büyükşehir 

Belediyesi’nin fotoğraf sanatına verdiği değeri 
özellikle Fotofest ile en güzel şekilde gösterildi-
ğini belirterek, ulusal çaptaki bu yarışma ile de 
tüm zamanların en güzel şehri Bursa’nın fotoğ-
raf kareleriyle belgeleneceğini belirtti.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için 
bursadazamandergisi.com adresini ziyaret 
etmek gerekiyor.
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haber / Bursa’da çarşının simgesi “Kapalı Çarşı”ya altın değerinde proje

  İmparatorluğa giden yolda Bursa, erken Osmanlı mi-
marisinde külliyelerin şekillendirdiği ilk kent, ilk başkent 
olmuştur. 1326 yılındaki fetihten sonra Orhan Gazi, kenti 
geliştirme politikası doğrultusunda Bursa yaşamını surlar 
dışına taşıyan ilk külliyeyi,  Orhan Külliyesi’ni inşa ettirmiştir. 
Cami, hamam, imaret ile ilk kez bir han binasını (Emir Han) 
içinde barındıran külliye; Bursa ticaret hayatının şekillenece-
ği Hanlar Bölgesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Dünya çarşı 
kültürünün atası olarak kabul edilen ve yüzyıllardır Bursa’nın 
kent merkezini belirleyerek 14. yüzyıldan günümüze kadar 
eşsiz değerleriyle korunan “Hanlar Bölgesi”; hanlar, bedes-
ten, çarşılar olarak tanımlanan 3 ana tipte ticari yapıdan 
oluşmaktadır. Tarihi süreç içerisinde bölgede hanların sayısı 
arttıkça aralarında bir iş bölümü ortaya çıkmış ve hanları bir-
birine bağlayan yollar üzerinde loncalar halinde örgütlenmiş, 

üretim ve satış işlevi farklılaşmış, belli mallarda uzmanlaşan 
çarşılar oluşmuştur. Labirenti andıran sokaklarıyla bölgenin 
önemli bir öğesidir çarşılar… Ve Bursa’da çarşının simgesi de 
“Kapalı Çarşı”dır. 

Kapalı Çarşı; güneyde Emir Han, Aynalı Çarşı (Orhanbey Ha-
mamı), Gelinlikçiler Çarşısı ve Ulucami ile, kuzeyde Ayakkabı-
cılar Çarşısı, Bedesten, Yorgancılar Çarşısı ve Geyve Han’la, 
doğuda Koza Han’ın taç kapısı ve Uzun Çarşı ile, batıda 
Bakırcılar Çarşısı’nın doğu kapısı ile sınır oluşturmaktadır.

Bursa Kapalı Çarşısı, 1801 ve 1889 tarihlerindeki yangınlar-
da, ayrıca Bursa halkının “küçük kıyamet” diye hatırladığı 
1854 depreminde büyük hasar görmüştür. Ancak 1958 
yılında gerçekleşmiş olan yangın, Bursa kent tarihinin 1854 
depreminden sonra yaşadığı en büyük doğal afet olmuştur. 

Kapalı Çarşı’da Tarih
Yeniden Yazılıyor

Birben DURMAÇALIŞ 
Yük. Restoratör Mimar

Kapalı Çarşı’nın eski hali
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1958 yangını sonrasında, İstanbul’un plan-
lamasında danışman olarak görevli bulunan 
Prof. Dr. Luigi Piccinato’ya Bursa’nın plan-
lanması için de danışmanlık yapması teklif 
edilmiştir. Bu teklifi kabul eden Piccinato, 
belediye mimarı Emin Canpolat başkanlığında 
bir ekip ile birlikte hem çarşı alanının yeniden 
planlanması, hem de Bursa’nın nazım planının 
hazırlanması çalışmalarına başlamıştır. Mimar 
Emin Canpolat’ın denetiminde, mal sahipleri 
tarafından kurulan Kapalı Çarşı derneklerinin 
gayreti ve inşaat bedeli kendilerince öden-
mek suretiyle çarşı ve hanlar yeniden ihya 
edilmiş olup; Kapalı Çarşı 2011 yılına kadar 
gelen halini o günlerden almıştır. 

1962 Yılı - Luigi Piccinato’nun Taslak 
Çalışması                                                         
2011 yılındaki durumuna bakıldığında, dük-
kân cepheleri ve iç mekânlarının tamamen 
günümüz malzemeleri ile birbirinden farklı 
biçim ve tarzlarda dizayn edildiği görülmek-
tedir. Bu doğrultuda, plan kurgusunda ve 
cephe anlayışında herhangi bir dil birliğinden 

ya da mimari kimlikten bahsetmek mümkün 
olamamaktadır. Ayrıca günümüz teknolojik 
imkânlarını kullanmak için gerekli olan alt 
yapının oluşturulamadığı, her tarafı bir ağ gibi 
ören kabloların, kanalların,  iklimlendirme dış 
üniteleri ve jeneratör gibi cihazların görüntü 
kirliliğine sebebiyet verdiği gözlemlenmekte-
dir. 

Yapının Mimari Özellikleri
1962 yılında Emin Canpolat’ın başkanlık 
ettiği 4 kişilik ekip tarafından yeni bir yorum 
ile projelendirilen “Kapalı Çarşı” betonarme 
olarak bodrum kat, zemin kat ve birinci kat 
olmak üzere üç kat halinde inşa edilmiştir. 
Kuzey ve güney yönündeki dükkân bloklarının 
sınırlandırdığı ana cadde, modern mimari-
nin hatları ile Klasik Türk mimarisinden farklı 
tarzda, ahşap kaplamalı demir konstrüksiyon-
lu kırık plak bir çatı ile örtülmüştür. Çarşının 
özgün hali tek katlıdır. Örtünün betonarme 
bloklara bastığı noktalarda çatı formundan 
kaynaklanan üçgen boşluklar oluşmuştur. Bu 
boşluklardaki pencerelerle havalandırma ve 
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gün ışığı ihtiyacı belli bir oranda karşılanmış-
tır. Dükkân bloklarının üzeri teras çatı olarak 
bırakılmıştır.

Bodrum kata doğu ve batı yönünde olmak 
üzere birer merdivenle ulaşılmakta, buradaki 
mekânların bir kısmı dükkân şeklinde kapalı 
mekân olarak bazıları da açık sergi alanı 
olarak hizmet vermektedir. Kapalı çarşının 
doğu ve batı yönünde yer alan ana kapıları ile 
birlikte diğer çarşılara geçiş sağlayan toplam 
on bir adet bağlantı noktası bulunmaktadır. 
Zemin katta güney yönünde sırasıyla; Eski 
Aynalı Çarşı (Orhanbey Hamamı), Erakiyeciler 
Sokak, Emir Han kapısı ile iki adet Sahaflar 
Aralığı (Gelinlikçiler Çarşısı) olmak üzere 
toplam 5 adet geçiş noktası bulunmaktadır. 
Kuzey yönünde sırasıyla; Yorgancılar Çarşısı, 
Kuyumcular Aralığı, Bedesten Aralığı ve Zincir 
Kapı Bağlantıları olmak üzere toplam 4 adet 
geçiş noktası bulunmaktadır. Bodrum katta 
ise doğu ve batı yönünde yer alan ve mer-
divenle ulaşılan bağlantı noktaları haricinde 
güney yönünde üç, kuzey yönünde dört 
aralık bulunmaktadır. 

Zemin katta kuzey ve güney yönünde olmak 
üzere toplam 86 dükkân bulunmakta, ara 
sokaklardaki 42 kapalı çarşı derneğine ait 
dükkânıyla beraber bu sayı toplam 128 ade-
de ulaşmaktadır. Bodrum katta ise toplam 75 
dükkân bulunmaktadır.

Proje Süreci
“Tarihi ve Kültürel Miras Çalışmaları” kapsa-
mında, Hanlar Bölgesi’nin kalbinde yer alan 
ve kentin en işlek çarşılarından biri konumun-
daki Kapalı Çarşı’nın estetik değerini yükselt-
mek, daha modern hale getirerek ve iyileştir-
meler yaparak alışveriş merkezleri ile rekabet 
edebilmesini sağlamak, vatandaşların ferah 
bir ortamda dolaşımını sağlamak, karmaşık 
görünümden arındırmak ve sağlıklaştırmak 
amacıyla; Bursa Büyükşehir Belediyesi’n-
ce 2011 yılında çalışmalara başlanmıştır. 
UNESCO Dünya Mirası olarak uluslararası 
öneme sahip olan Hanlar Bölgesi’ne yakışan 
bir mimari üslupla; 700 yıllık geçmişten gelen 
veriler ile günümüz teknolojisini harmanlaya-
rak Kapalı Çarşı’ya mimari kimlik kazandırmak 
üzere hazırlanan cephe sağlıklaştırma ve 
çatı örtüsü projeleri Bursa Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nca 2012 yılında onay-
lanmıştır. 

Kapalı Çarşı ile ilgili Koruma Kurulunun da 
onayladığı altın değerindeki proje için Kapalı 
Çarşı Derneği ile esnafın da desteği alınarak 
2013 yılında uygulama ihalesi yapılmış ve 
onaylı projelerine göre uygulama çalışmaları-
na başlanmıştır.

Çarşı esnafının çalışma saatleri ve gündüz 
saatlerindeki yoğun insan sirkülasyonu göz 
önüne alınarak etaplamalar yapılmış ve dik-
katli bir iş programı oluşturulmuştur. Bu doğ-
rultuda ilk olarak dükkân bloklarının üzerin-
deki teras çatıda ve ana yol üzerindeki ahşap 
çatı üzerinde yer alan tüm kablolar, sonradan 
eklenen eklentiler ve klima vb. üniteler topla-
narak, görsel kirlilik ortadan kaldırılmıştır. Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi’nin çarşıya kattığı 
bir değer olacak Gelinlikçiler Çarşısı projeleri 
ile de koordineli olarak yürütülen çalışmalar 
sonucunda Ulucami’nin avlusundan bakıldı-
ğında tarihi çarşılarımıza saygılı bir uygula-
manın tamamlandığı görülecektir. Tamamen 
sökülen eski ahşap çatının yerine, Türk İslam 
kültürünün izlerini taşıyan, içleri turkuaz renkli 
çinilerle kaplı altıgen motiflerden oluşmuş 
konstrüksiyona sahip tonoz çatı uygulaması 
yapılmıştır. Çarşıda bulunan dükkân sahip-
lerinin ihtiyaçları doğrultusunda ana yolun 
sadece kontrollü ışık alması düşünülerek pen-
cereler kuzey yönünde özel reflekte malzeme 
kullanılarak tasarlanmıştır.  Dükkân bloklarının 
üzerindeki yalıtım sorunları için eğimli bir çatı 
oluşturularak yağmur suları yapıdan uzaklaş-

tırılmıştır. Çatı kaplaması olarak, özel ve hafif 
olması için tasarlanan titanyum alaşımlı çinko 
kenetli sistem kullanılmıştır. Dükkânların cep-
heleri mekanik sistem olarak adlandırılan cep-
heye yapıştırma yapılmadan uygulanan bir 
yöntemle traverten taşla kaplanmıştır. Vitrin 
ve doğramalarda altın rengini yansıtan sarı 
paslanmaz malzeme kullanılmıştır. Cephelerde 
yer alan aydınlatma elemanları aplikler, yapı-
ya özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir. 
Ayrıca tonoz çatıda da gizli led aydınlatmalar 
yer almıştır. Zemin düzenlemesinde, sekizgen 
yıldızlardan oluşan Selçuklu motiflerinin mar-
küteri olarak işlendiği yeşil, siyah ve beyaz 
mermerlerden oluşan kaplama malzemesi 
kullanılmıştır. Doğu ve batı yönünde bulunan 
çarşının kapıları da özel tasarlanan saçakları 
ve kemerli pencereleri ile yeniden ele alınmış-
tır. Ayrıca alt çarşıya iniş sağlayan merdiven-
lerden birinin erişimin rahat sağlanabilmesi 
amacıyla yürüyen merdivene dönüştürülmesi 
planlanmıştır. Ana çarşı aksında su buharı ile 
serinletme teknolojisi kullanılarak vatandaş-
ların sıcak yaz günlerinde serinlemelerine de 
olanak verilmiştir.

Tüm bu çalışmalar sonucunda, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin Tarihi Kültürel Miras 
çalışmaları kapsamında, “Kapalı Çarşı” bu 
özgün kimliği ile büyük alışveriş merkezleriyle 
gerçek anlamda rekabet edebilir hale gele-
cek, Türkiye ve dünyaya örnek bir çarşı haline 
gelecektir.
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  Bursa’yı her alanda geleceğe taşıyan 
projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin 
bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay 
anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel 
konuları sunmak amacıyla bilim merkezini 
geliştirildi. 25 Ocak 2014’te TÜYAP Fuar Alanı 
yanında, 9.000’i kapalı olmak üzere toplam 
20.000m2’lik yeni binasında hizmet vermeye 
başlayan merkez, açıldığı ilk yıl, Bursa’dan, 

çevre illerden ve Türkiye’nin 7 bölgesinden 
120.000 ziyaretçi ağırlamayı başardı.

Bilimsel konuları eğlenceli bir şekilde anla-
tan merkezler Türkiye’deki büyük bir açığı 
dolduracak. BTM ile insanoğlunun merak 
duygusunu tetikleyen, klasik eğitim tarzına; 
araştırmacı, geliştirmeci ve uygulamacı bir 
yaklaşımla yeni bir soluk getirmeyi, toplu-
mun bilimsel farkındalığını arttırarak bilimsel 

konulara ilgi duymasını sağlamayı amaçlıyo-
ruz. Mutlak hakikati arayan toplumların refah 
seviyesine ulaşmasının bilim ile olacağına, 
bilimsel çalışmaların etik değerlere uygun 
daha iyi bir yaşamın temellerini oluşturduğu-
na inanıyoruz.

Çocukların Özgürce Eğlendiği 
ve Öğrendiği Bir Ortam
Medeniyetleri geliştiren en önemli araç bi-
limdir. Bizler medeniyet üstü gelişim sağla-
yabilmek için yeni neslimizin çocuklarını bilim 
merkezleriyle buluşturmalıyız. Çocuklarımızı 
bugünden gelecekte seçecekleri meslek 
seçimlerine doğru yönlendirmeli onlara 
uygulamalı çalışma alanları sunarak mesleki 
deneyim fırsatları oluşturmalıyız. Bizler yara-
maz çocuklarımıza kızan değil, onlara enerji-
lerini faydalı çalışmalar için kullanabilecekleri 
ortamları hazırlayan, onları bilimle, sanatla ve 
üretimle buluşturan bilim merkezlerini inşa 
eden ekiplerden olmalıyız.

Bilim merkezinde amacımız hem bilimi 
öğretmek hem de çocukların kabiliyetlerini 
geliştirmek. Bu sebeple düzeneklerin okul 
müfredatına uygun ve aynı zamanda yara-
tıcılığı teşvik edici olmasına dikkat ediyoruz. 
Bilim merkezinde bulunan uzman eğitmen 

Rıfat BAKAN 
KÜLTÜR AŞ. Gen. Müd.

Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi Dünya Sahnesinde
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe önderliğinde sosyal sorumluluk bilinciyle 
yürütülmekte olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi-BTM projesi, Türkiye’nin bilim ve teknoloji 
alanındaki gelişimine hız kazandırmayı ve bu alanda en kapsamlı örnek olarak tüm Türkiye’ye model 
olmayı hedefleyen vizyon projedir.  
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rehberler ile çocuklara özgü tasarımlar ve 
yaratıcılığı geliştiren atölyeler düzenliyoruz. 
İkisi bir arada düşünülemeyen eğlence ve 
bilim kavramları BTM’de harikulade bir şekilde 
ziyaretçilerin bilimi sevmesi için kullanılıyor.  

14 farklı alanda, 270 deney düzeneği, Enerji 
Makinesi, Büyük Makine, Yenilenebilir Enerji 
ve Suyun Serüveni gibi özel tasarım galerileri, 
eğitim ve atölye salonları, simülatörler, yıldız-
ları keşfe çıkabileceğiniz veya uzayın derinlik-
lerine yolculuk yapabileceğiniz planetaryum, 
bilimsel içerikli filmlerin oynatıldığı 3 boyut 
sinema, gezici-geçici sergiler ve daha fazla-

sını kapsayan BTM ile Bursa’mız, dünyadaki 
örnekleriyle rekabet edebilecek muazzam bir 
merkeze kavuştu. 

Yıl boyunca, her hafta sonu farklı bir içerikle 
düzenlenen atölye çalışmaları, sömestr ve 
yaz aylarında gerçekleşen Bilim Kampları, 
Mart ve Temmuz ayının Bilimsel Gecele-
me’si, Mayıs ayını bilim baharı haline getiren 
Bursa Bilim Şenliği ve daha birçok etkinliği ile 
Türkiye’de alanında lider pozisyona ulaştı ve 
tam 2 yıl içinde dünya sahnesine çıkabilecek 
tecrübe ve birikime sahip hale geldi.

BTM; ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 
Bilim Merkezlerini Biraraya getirdi 
Birçok ürün ve hizmetiyle markalaşan Bursa 
kenti artık bilim ve eğitim konusundaki 
çalışmalarıyla da dünya platformunda adını 
pekiştirmeyi başardı. Gönül rahatlığıyla diye-
biliriz ki, Kasım ayının ilk haftasında büyük bir 
başarı ile gerçekleştirilen 4. Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu Bilim Merkezleri Birliği Konferansı 
(NAMES) ve 2. Türkiye Bilim Merkezleri Sem-
pozyumu (TBMS) sonrasında, Türkiye’de bilim 
merkezi denildiğinde dünyada bu işle ilgilenen 
kişilerin aklına ilk Bursa gelecek.

Yoğunlukla Avrupa, ABD ve Ortadoğu olmak 
üzere 4 kıtadan, 14 farklı ülkeden 70 bilim 
merkezi yöneticisinin, Türkiye bilim merkez-
lerinden 75 temsilcinin ve sempozyum otu-
rumlarını takip eden 150’den fazla misafirin 
katılımıyla gerçekleşen sempozyum 3 gün 
devam etti.  

‘Zihninizi Gözden Geçirin ve Yenilikleri Keş-
fedin’ yaklaşımıyla gerçekleştirilen oturumlar 
bilim merkezlerinin geleceği açısından olduk-
ça faydalı oldu. Sempozyumun açılış konuş-
malarında tecrübe ve yaklaşımlarını paylaşan 
NASA’da Jeofizik ve Evren üzerine çalışmalar 
yapan Dr. Essam HEGGY ile 21.YY’ın Türk 
Edison’u olarak bilinen, Evateg Teknoloji Ofisi 
Direktörü ve Özyeğin Üniversitesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Mehmet ARIK’ın yorumları, 
bilim merkezlerinin 5 ile 10 yıllık periyotta 

Başkan Altepe, Bilimsel Geceleme programına katılan öğrencilere eşlik etti.
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yönelmesi gereken trendlere dikkat çekti, yol 
gösterici oldu. Heggy sözlerinde, ‘Bilimi din-
lemek için değil değiştirmek için buradayız. 
Başarı, bilimsiz ve eğitimsizlik nasıl sağlanabi-
lir’ diyerek konunun önemine dikkat çeker-
ken Arık; Yıllar boyu Türkiye’de genç neslin 
bilim-teknolojiyle tanışması sadece Bilim-Tek-
nik dersiyle olmuştu. Hatta lisede olduğum 
zamanlarda dergiyi alabilmek için para 
bulamadığımızı hatırlıyorum. Bugün Bursa 
Bilim Teknoloji Merkezi (BTM) gibi merkezlerin 
kurulması yaratıcı gençleri harekete geçirmek 
için çok önemli’ dedi ve bilim merkezlerinin 
önemine vurgu yaptı.

Sempozyum süresince Hüdavendigar Salonu 
önüne kurulan özel fuaye alnında, bilim ve 
teknoloji merkezlerine ürün ve hizmet teda-
riğinde bulunan yerli ve yabancı 16 firma ve 
kurum, ilgilileriyle bir araya geldi. Teknoloji, 
yazılım ve deney düzeneği sektöründe yer 
alan bu firmalar arasında yerli üreticilerin 
yaptığı tasarımlar ilgi odağı oldu. Yabancı ve 
Türk bilim merkezleri yöneticileri ile firmalar 
arasında iş ortaklıkları sağlandı, gelişmekte 
olan Ortadoğu bilim merkezleri pazarında 
yatırım fırsatları doğdu. 

3 gün boyunca 300’den fazla bilim severin 
katılımıyla, 70 konuşmacı ve oturum başkanı-
nın katkısıyla, 19 toplantı gerçekleşti. Ayrıca 
sempozyum süresince 2 farklı salonda gün 
boyu devam eden atölye etkinlikleri yapılmış 

olup bu alanlar hedeflendiği gibi eğitimciler 
ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Sempozyum oturumlarında genel olarak, 
bilimde inovasyon, pratik ve uygulamalı 
eğitimin öğrenim sürecine etkileri, bilim mer-
kezlerinin formal eğitime katkıları, toplumun 
yenilikler yapan bilim toplumuna dönüşme 
süreçleri gibi konular uzmanlar tarafından ör-
nekler üzerinden tartışıldı. Bilim merkezlerinin 
gelecek süreçleri değerlendirildi ve mevcut 
koşulların iyileşmesi, sürdürülebilirliğinin 
sağlanması adına yapılabilecek erken çalışma 
planları üzerinde değerlendirme yapıldı.

Ayrıca TBMS olarak, bilim merkezlerinin tüzel 
kişiliğinin oluşturulması çalışmalarının başla-
tılması için TÜBİTAK yetkilileriyle görüşmeler 
yapılmış böylece bilim merkezlerinin gelişimi 
sürecinde karşılaşılabilecek engellerin daha 
kolay aşılması hedeflenmiştir.

Türkiye’de ilk defa Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi desteği ile Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen NAMES 
ve 2. kez Bursa’da organize edilen TBMS 
sonunda; bilim merkezlerine ve bilimsel gelişi-
me verilen önemin arttırılmasına yönelik fikir 
birliğine varıldı, uluslararası anlamda tecrübe 
ve uzmanlık paylaşımı yapıldı ve işbirlikleri 
geliştirildi. 

Tüm bu sempozyumun sonunda gururla pay-
laşmak isteriz ki, son bir yılı kendi binasında 
olmak üzere 2 yıldır hizmet veren ve tüm 

uluslararası platformlarda kendini ifade eden 
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, ülkemizdeki 
lider konumunu pekiştirdi. Etkinlik süresince 
Bursa’mızın kendine has özellikleri misafirlere 
aktarıldı, tarihi yerleri gezdirildi, özel tatları 
denetildi. Böylece dünya ülkeleri zihninde 
tarihi miras, üretim ve gelişmiş sanayi tekno-
lojileri ile nam salmış Bursa’mızın adı: bilim, 
teknoloji ve eğitim konularında da örnek 
alınacak kent olarak hafızalara kazındı. 

Emeği geçen ve katılım gösteren tüm kurum, 
kuruluş ve kişilere gönülden teşekkürü borç 
biliriz.
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  Bursa şehrini kuran Bithinyalılar tarafından 
M.Ö. 180-234 yılları arasında inşa edilmiş 
olan Bursa Surları kentin ilk yerleşim alanını 
belirleyen önemli bir tarihsel değere sahiptir. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce geçmişe 
yönelik tüm unsur ve figürlerin bu güne 
ve geleceğe taşımak amacı ile restorasyon 
çalışmaları başlatılan ve büyük bir titizlikle 
tarafımızdan yürütülen Bursa Surları ve çevre 
düzenlemesi restorasyon çalışmaları yer 
tesliminden itibaren aralıksız olarak devam 
etmektedir. Tophane parkı çevre düzenlemesi 

ve Bursa Surları restorasyonunu kapsayan 
çalışmalarımız bilimsel kurul ışığında ve Bursa 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu karar-
ları doğrultusunda devam etmektedir.

Yapılan çalışmalarla kent kimliğinin oluş-
masında önemli bir paya sahip olan Bursa Ka-
lesi’nin algılanırlığı sağlanmıştır. Bu kapsamda 
birinci etap olarak belirlenen Balibey Han’dan 
Bey Sarayı’na kadar olan bölümün sur du-
varlarının restorasyonu, sağlamlaştırılması 
tamamlanmıştır. Duvarların ön bölümünde 

duvar boyunca devam eden yürüme yolları 
üzerindeki iyileştirme çalışmalarına devam 
edilmektedir. Balibey Han’ın hemen yanında 
yapılan yürüyen merdiven ile yayaların üst 
kısımda yer alan Tarihi Sit alanına ulaşımı-
nın kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Balibey 
Han’ın hemen yanında yer alan Okçu Baba 
Türbesi Çevre düzenlemesinde kullanılmak-
ta olan traverten taş kaplamaları strüktürel 
anlamda gerekli sağlamlaştırılmaları yapılan 
bu yollarda da devam ettirilerek yürüme 
yolları kullanılabilir hale getirilmiştir. Yürüme 

Mahmut SABUNCUOĞLU 
İnşaat Mühendisi

TOPHANE PARKINA 
SİHİRLİ DOKUNUŞ
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yollarında yapılan restorasyon ve aydınlatma 
çalışmaları sayesinde izbe durumda olan me-
kanlara hayat verilmiş ve Bursalı’nın hizmeti-
ne sunularak sur boyunca mekanın yaşana-
bilir hale gelmesi sağlanmıştır. Yol boyunca 
yürünerek seyir terasında yer alan merdi-
venler ile Tophane Meydanı’na ulaşılırken bir 
diğer kolu da B Kulesi olarak adlandırılan Bey 
Sarayı bitişiğinde yer alan sur duvarı bitimi-
ne ulaşmaktadır. Bursa sur duvarının fark 
edilebilirliğinin sağlandığı bu uygulamalar aynı 
zamanda tüm bu yapılar topluluğunun öm-
rünün de uzatılmasını sağlamıştır. Temelden 
itibaren belirli akslarla inşa edilen payandalar 
sayesinde yaklaşık 2500 yıllık sur duvarlarının 
gelecek nesillere aktarımı sağlanmıştır. 

Seyir terasının bağlı olduğu Tophane Meyda-
nı’nda mevcut durumda yer alan kırma granit 
taşlar sökülmüş yerlerine büyük ebatlı siyah, 
gri ve bej mermerlerden oluşan kaplamalar 
uygulanmıştır. Orhan Gazi’nin Bursa’yı fethet-
mesinin ardından şehrin merkezi haline gelen 
Tophane Meydanı kendisine verilen önem ve 
değeri bugün de sürdürmektedir. Ana aks 
olarak kabul edilen Osman Gazi ve Orhan 
Gazi türbeleri arasından geçen ve özgün iki 
kanatlı demir kapı ile sonlanarak ana caddeye 
açılan meydan, aksın diğer ucunda yer alan 
saat kulesi ile sonlanmaktadır. Tamamı yaya-

ların kullanımına ait olan bu çevre düzenle-
mesinde ortada yer alan bu ana yol belirgin 
hale getirebilmek için gri mermer ile kaplan-
mış ve kontürleri siyah bazalt ile belirlenmiş-
tir. Bu sayede aynı aks üzerinde yer alan saat 
kulesi, havuz ve türbeler adeta zamanın sıralı 
birer simgesi şeklinde vurgulanmıştır. Birey 
saat kulesi ile ömrün başlangıcını, havuz ve 
akan su ile hayat sürecini ve en sonda yer 

alan türbeler ile ölümü bir kez daha düşünme 
şansını elde etmektedir.

Meydanda yer alan ağaç çevrelerinde yapılan 
oturma alanları yaşayan halkın ve büyük top-
luluklar halinde gelen turist kafileleri için hem 
bir dinlenme yeri hem de şehre hakim man-
zarası ile seyir noktaları özelliğini getirmiştir.
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yorum / Bursa’nın UNESCO Yolculuğu

Saffet YILMAZ

  Bursa, tarihin her döneminde dünyanın 
aktör kentlerinden biri olmuş bir medeniyet 
kenti. Biz bunu genellikle kendi medeniyeti-
mizin başladığı, medeniyetimizin doğumuna 
evsahipliği yaptığı, medeniyetimize yön ver-
diği, çizgilerini belirlediği için söylüyoruz kuş-
kusuz. Bu doğru olmakla birlikte, bu kentin, 
bizden önceki dönemleri de çok ciddi tarihsel 
önem içeriyor. Bilebildiğimiz ilk toplu yaşam 
örnekleri 8500 yıl öncesine ait. Doğu’dan, 
muhtemelen güneydoğudan Batı’ya doğru 
göç eden avcı ve tarıma, yerleşim düzene 
geçme aşamasındaki topluluklar, Anadolu’da 
son olarak Bursa yakınlarındaki Akçalar’da 

mekan tuttular, yerleşim alanı oluşturdular. 
Bu bölgede kaç yıl kaldıklarını bilmiyoruz ama 
buradan, önce Kuzey Avrupa’ya, sonra da 
Avrupa içlerine tarımı taşıdıkları, Anadolu’nun 
çeşitli tarım ürünlerini ve evcil hayvanlarını 
götürdükleri bugün tarihçilerin ortak kanaati. 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden tarihçilerin ve 
televizyoncuların bu topraklara gelerek çiftçi 
atalarının izlerini sürmelerinin başka da bir 
anlamı yok. Sadece bu bile insanlık tarihine 
Bursa’nın sunduğu önemli bilgileri gösterme-
ye yeter. Ancak zaman içinde bu şehir hem 
çok farklı medeniyetlere evsahipliği yaptı 
hem de iklimi ve mümbit toprakları nedeniyle 

‘yeryüzü cenneti’ olarak ün saldı.

Gurebahane i Laklakan’ın kapısındaki kitabe-
de yer alan şiir bu durumu şöyle özetliyor; 

Hazreti Adem Eğer Haki Serendibe Bedel 
Bursa’ya inse idi çıktığı dem cennetten, 
Der idi; Böyle çemenzarı Hüdayi Var İken 
Acırım Bağı cinanda geçen evkatıma ben

Yani mealen şunu diyor; Hz. Adem Cennetten 
çıktığı zaman Serendip(Hz. Adem’in indirildi-
ğine inanılan yer) toprağına bedel Bursa’ya 
inseydi şöyle derdi: Allah’ın böyle bir çimen 
bahçesi varken Cennette geçen vakitlerime 
acırım.

Bursa’nın,
Mutlu Sonla Biten
Unesco Yolculuğu
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Bugün ne Gurebahane i Laklakan yerin-
de duruyor ne de kapısındaki kitabe. Ama 
Bursa’nın güzelliği, yüzündeki derin çizgilere 
rağmen kendini hissettirebiliyor.

Şehrin bize ait kısmı, yani Osmanlı’nın kurul-
duğu ve devlet düzenine geçtiği tarihten son-
raki serüveni de birbirinden önemli kırılmalar 
ve dönüşümleri barındırıyor. 

Böylesine önemli bir kentin son sahipleri, ne 
yazık ki uzun yıllar, kentin medeniyet biriki-
mine birşeyler katma telaşıyla değil, mevcut 
birikimi bozmakla meşgul oldular. Aslında 
gaye bu birikimi bozma değildi kuşkusuz ama 
dönemin hayat-memat mücadelesinde ilk 
feda edilen o birikim ve medeniyetten arta 
kalanlardı. Bursa’da 1950 sonrası tam bir 
kıyım yaşandı tarihi miras için. Bu duruma 
dışarıdan gelen zorunlu göçlerin yanı sıra, 
kentteki istihdama dayalı sanayi kuruluşla-
rının artmış olması nedeniyle iç göçler etkili 
oldu. Daha iyi koşullarda yaşamak, daha iyi 
eğitim ve daha iyi gelecek planlarıyla Bursa’yı 
yurt edinenler, ne yazık ki şehrin yüzyıllar 
içinde oluşturduğu siluetine derin çizgiler 
çekti. Bir yanda tarım toprakları diğer yanda 
tarihi eserler birer birer ‘modern kent’e kur-
ban edildi. Ta ki 1970’li yılların sonuna kadar. 
Türkiye’de tarihi mirasın korunması gerektiği 
fikrinin ilk temellenmeye başladığı yerlerden 
biridir Bursa. Kuşkusuz bu fikrin çok değerli 
kahramanları var ve o kahramanlar bu süreci 
hızlandırdılar. 1985 yılında bir grup mimar ve 
tarihçi, kentlilik bilinci ve tarihi mirasın ihya-
sını içeren programlar başlattı, 2000 yılında 
kurulan Tarihi Kentler Birliği(TKB) ise bu olum-
lu gidişe kurumsal bir nitelik kazandırdı, hem 
Bursa için hem de Türkiye için. Günümüzde 
kuşkusuz çok iyi durumdayız. Bu ‘iyi’nin altın-
da çok değerli kent yöneticileri var; TKB’nin 
kurulmasına önayak olan Erdoğan Bilenser 
gibi, başta Irgandı Köprüsü olmak üzere pek 
çok tarihi yapının restorasyonuna başlayan 
Hilmi Şensoy gibi, bugün tarihi mirasın ihyası 
noktasında aşılamayacak bir noktaya gelen 
Recep Altepe gibi. Kuşkusuz başka başkanlar 
ve bürokratlar da bu sürece önemli katkılar 
sağladılar. 

Kentin geleceğinin tarihinde olduğu bilin-
ciyle hareket eden kent yöneticilerinin son 
dönemde yaptığı en önemli atılımlardan biri 
de UNESCO Dünya Miras Listesi başvuru-

suydu. 2000 yılında “Bursa ve Cumalıkızık 
Köyü Erken Osmanlı Dönemi Kentsel ve Kırsal 
Yerleşimleri” adıyla başvuru yapıldı ve bu baş-
vuru kısa süre içinde Bursa’nın Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ne alınmasını sağladı. Başvuru 
için gerekli altyapıyı hazırlayanlar ne yazık 
ki sonrasında aynı hızda hareket edemediler 
ve Bursa yaklaşık 9 yıl geçici listedeki yerini 
korudu. 2009 yılında dönemin Büyükşehir 
Belediyesi yönetimi konuyu raftan indirdi ve 
çok daha kararlı bir şekilde hazırlığa başladı. 
Önce profesyonel profesyonel bakış açısıyla 
işin kurumsal altyapısı oluşturuldu; Alan Baş-
kanlığı kuruldu. Başına da bu şehirde onlarca 
yıl tarihi miras üzerine çalışmalar yapmış olan 
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu getirildi. Prof. Dr. 
Dostoğlu başkanlığındaki Alan Başkanlığı, ilk 
başvurulan dosya ile kent merkezideki tarih-
sel değerleri içeren mekanlara ilişkin dosyaları 
birleştirdi. Cumalıkızık, Hanlar Bölgesi ve 
Çarşılar ile Sultan Külliyelerinden oluşan yeni 
dosya, “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun Doğuşu” şeklinde düzenlenerek 
yeniden sunuldu. 

Bir kentin ya da bir tarihsel veya doğal meka-
nın UNESCO Dünya Miras Listesine girme-
sinde iki önemli etken var. Birincisi o yerin 
gerçekten listeye girmeye değer olması, bunu 
hak etmesi, diğeri de çok iyi bir teknik altyapı 
oluşturulması ve sürecin iyi yönetilmesi. 
Bursa listeye girmeyi çoktan hak etmiş olma-
sına karşın, asıl belirleyici olan 2011 yılında 
kurulan Alan Başkanlığı’nın bu süreci çok iyi 

yönetmesi oldu. Koordinasyon toplantıları, 
bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar, arama 
toplantıları, eşgüdüm toplantıları ve benzeri 
yüzlerce toplantı. Hem Kültür Bakanlığı ile 
hem de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
ile yapılan ortak çalışmalar Bursa’nın elini 
güçlendirdi ve Bursa, Türkiye’nin 2014 yılı 
için UNESCO Dünya Miras Listesi resmi adayı 
oldu. Bilindiği gibi 2013 yılından itibaren 
ülkelerin UNESCO’ya başvurusu sınırlandırıl-
dı ve daha önce sınırsız başvuru yapılabilir 
iken artık biri Doğal Miras alanında, diğeri de 
Tarihsel Miras alanında olmak üzere sadece 
iki başvuru hakkı tanınmıştı. Türkiye bu iki 
başvuru hakkından Doğal Miras kategorisi 
için Bergama’yı tercih ederken, Tarihi Miras 
kategorisi için Bursa’yı resmi aday yaptı.

Resmi adaylık sürecinden sonra da Alan Baş-
kanlığı’nın çabaları takdire değerdir. Çok iyi 
dosyalar hazırlandı, çok iyi sunumlar yapıldı 
ve en önemlisi 2013 yılında Bursa’ya bir 
anlamda denetim için gelen ICOMOS heyeti 
ile çok başarılı görüşmeler yapıldı. 

Bütün bu çabaların nihayetlenmesi, 15-25 
Haziran 2014 tarihleri arasında Katar’ın 
Başkenti Doha’da gerçekleştirilen 38. Dünya 
Miras Komitesi toplantısında oldu. Türkiye’nin 
UNESCO Daimi Temsilciliği, Kültür Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Beledi-
yesi yetkililerinin hazır bulunduğu 22 Hazi-
ran tarihli toplantıda, yaklaşık 1400 kişinin 
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bulunduğu salonda Bursa’nın üyeliği, komite 
üyelerinin büyük çoğunluğunun olumlu 
görüşü ile, oylamaya bile gerek görülmeksizin 
alkışlar arasında kabul edildi. Bursa artık Dün-
yanın Üstün Evrensel Değeri kabul edilmişti. 
Yaklaşık 14 yıl önce başlayan ve son yıllarda 
üzerinde önemle durulan UNESCO Dünya 
Mirası Listesi yolculuğu başarıyla sonuçlan-
dırılmıştı. Hem de 26 yer için 1600 civarında 
başvurunun arasından sıyrılarak, Dünya Miras 
Listesi’ne girmek için UNESCO’nun aradığı 
6 temel kriterden birine-ikisine değil 4’üne 
uygunluğunu belgeyerek.

Süreci başarıyla yürüten ve sonuçlandıran 
ekibin küçük bir eksiğini burada anmak iste-
rim. Bursa için hayati önemde bu toplantıya 
şehirden ne bir gazeteci-televizyoncu ne de 
belediyeden bir kameraman veya fotoğrafçı 
götürülmüştü. Bursa ve Türkiye, Dünya Miras 
Listesine girdiğimiz anın görüntülerini ancak 
katılımcıların cep telefonları ve amatör kame-
ralarla çektiği görüntülerden izleyebildi.

Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
alındığı haberini 22 Haziran Pazar günü 
akşam saatlerinde, Bursa’nın ‘Doğal Miras’ 
kategorisinden UNESCO listesine girmeyi 
hak eden bir başka değeri olan Karacabey 
Longozu’nda belgesel çekimi için ön incele-
me yaparken aldım. Arayan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe idi. Alan Baş-
kanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’ndan almıştı 
haberi. Seslerdeki sevinç tonu bugün bile ak-
lımda. Bu arada, Longoz demişken, Bursa’nın 
ve hatta Türkiye’nin çok iyi bilmediği bu 
yeryüzü ceennetinin yakın zamanda UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne aday gösterilmesi ve 
girmesi için hiçbir eksiği olmadığını söyleme-
liyim. Bursa’nın 998. sıradan girdiği UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne aynı gün ve toplantıda 
1000. sırasından Okavango Deltası’nın(-
Bostwana) girdiğini hatırlatırsam konu biraz 
daha iyi anlaşılır sanıyorum.

Şimdi Ne Olacak?
Temel soru bu, şimdi ne olacak?

Önce UNESCO listesine girmenin ne anlam-
lara geleceği üzerinde düşünmek gerek. Her-
şeyden önce, tarihi miras dünyanın koruması 
altına giriyor. Bu tabii ki ‘dünya bu mirası 
koruyor’ anlamına gelmiyor, korumadığını son 
10 yıldır Ortadoğu’da yaşanan savaşlarda 
kaybedilen –bir kısmı Osmanlı eseri- onlarca 

Dünya Mirası eserden anlıyoruz. Eserlerimiz, 
mekanlarımız, şehrimiz artık dünyanın gözü 
önünde, bu anlamda bir korumadan sözet-
mek daha doğru olur. Diğer yandan, Dünya 
Miras Listesi’ne giren bir alan veya şehir, 
dünya üzerinde kurulu tarih ve turizm ağının 
bir parçası oluyor. Uzun Çarşı’da konfeksiyon 
üzerine iş yapan bir esnaf 22 Haziran’a kadar 
çarşının veya Bursa’nın herhangi bir esnafı 
iken, bu tarihten sonra artık dünya çarşısı-
nın bir esnafı oldu. Dünya üzerindeki turizm 
hareketliliği ile UNESCO Dünya Miras Listesi 
arasında her zaman doğrusal bir ilişki yok. 
Bazen listeye paralel bir hareketlilik gözlenir-
ken, bazen bunun tersi gözlenebiliyor. Ama 
genel kanaat, daha önce bu listeye giren 
şehirlerin veya bölgelerin durumu, Bursa’da 
yoğun bir hazırlığa girilmesi gerektiğinin 
habercisi gibi. Birkaç küçük rakam konunun 
ciddiyetini daha iyi anlatabilir: Çin’in Juizhai-
ghou bölgesinin günlük turist sayısı 500 iken 
11 bin oldu. Giriş ücreti de 50 cent’ten 46 
dolara yükseldi. Hırvatistan’ın Plivitçe Gölleri 
bölgesine giriş ücretsizdi ve günde birkaç yüz 
insan geliyordu. Listeye girdikten sonra turist 
sayısı günlük 6 bin kişiye, giriş ücreti de önce 
8 euro’ya yükseltildi. 2013 yılında günlük 9 
bin kişi ziyaretçiye ulaşınca giriş ücretini 18 
euro’ya yükselttiler. Venezuella’nın Canaima 
Milli parkı 3 yılda 5 kat, İran’ın Tebriz yakınla-
rındaki Ermeni kiliseleri bir yılda 4 kat, İspan-
ya’nın Pirene ağlarındaki Taş Kiliseleri’nde 3 
kat turist artışı görüldü. Filipinler’in Palawan 
Milli Parkı’na günde 22 uçak seferi düzenleni-
yor. Günde sadece 900 kişiye izin veriliyor, 45 
dolar ödeyerek aylar öncesinden rezervasyon 
yaptırmak gerekiyor. Çin’in Taş Ormanları’nda 
tüm düzen değişti, herşey günlük 7 bin 500 
turiste göre ayarlanıyor. 

Bursa’da da aslında yoğun bir hazırlık göz-
leniyor. Büyükşehir Belediyesi UNESCO Bu-
luşmaları adı altında, listeye giren bölgelerin 
esnaf ve sakinleriyle bilinçlendirme toplan-
tıları yapıyor. Konunun uzmanları çağrılarak 
neler yapılabileceği araştırılıyor. Bir yandan 
kentin her noktasına UNESCO Dünya Miras 
Listesi ve UNESCO logoları yerleştirilerek kent 
sakinlerinin ve ziyaretçilerinin yeni durumu 
içselleştirmesi sağlanırken diğer taraftan 
altyapının iyileştirilmesi, yeni hediyelik ürünler 
tasarlanması gibi konularda beyin fırtınası 
yapılıyor. Bursa, konunun fazlasıyla bilincinde. 
Sivil toplum örgütleri, belediyeler ve diğer 
kamu kurumları her türlü yatırımı yapıyor. Es-
nafın da, gerek ürün yelpazesini planlamak ve 
gerekse çalışma mekanları konusunda ciddi 
değişikliklere gitmesi gerek. Valiliğin, Beledi-
yenin ve Kent Konseyi’nin yıllardır dillendir-
diği çarşıların geceleri daha geç kapatılması 
konusunun sonuçlanması gerek. En önemli 
düzenlemelerden biri de, çarşıların yaya trafi-
ğine açılması, araç yoğunluğunun kaldırılması 
için esnafın mal indirme-bindirme saatlerini 
yeniden belirlemek gerek. Sadece metropol 
kentlerde değil, Anadolu’nun pek çok tarihi 
kentinde uygulanan, belirli saatlerde araç 
giriş-çıkışı uygulamasının Bursa çarşıların-
da mutlaka uygulanması, şimdi olduğu gibi 
11.00-12.00 aralığında bile çarşıya araç giri-
şinin engellenmesi gerek. Toptan mal alıcıları 
ve satıcılarının bu duruma çabucak adapte 
olması ve çarşıyı yayalara bırakması lazım.

Bir tarih kenti olarak geleceğini tarih turiz-
minde arayan Bursa için UNESCO Dünya 
Miras Listesi adaylığı çok iyi değerlendirilmesi 
gereken bir kapıdır. Değerlerimizin dünya ile 
entegrasyonu, bu kapıyı sonuna kadar arala-
makla mümkün olabilecektir.

Büyükşehir Belediyesi, Doha’dan gelen olumlu haberin ardından kısa süre içerisinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren bölgelerdeki esnaf ve paydaş-
larla bilgilendirme toplantıları düzenledi. Bu toplantılardan birinin konuğu da ünlü gezgin Atilla EGE oldu.
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