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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Hizmetidir.

MURADİYE’DE 
GÜL DEVRİ

XVI. yüzyılda Bursa’da dokunan yünlü kumaşların, ipekli 
kumaşların ve her cins kadifenin ünü dünyaya yayılmıştır. 
Dokumalarıyla ünlü Çin bile Bursa’dan kumaş satın almış; 
Macaristan, Polonya, İtalya ve Balkan ülkelerinin pazarla-
rında Bursa kumaşları satılmıştır.  >> s40

İPEK ŞEHRİ 
BURSA

ASLINDA HERŞEY 
TAYYARE İLE BAŞLADI…
Tayyare Kültür Merkezi 2015 Mart’ında 20 yaşını geride bıraka-
cak. Ama binanın öyküsü 1932 yılında başlamış, yani 83 yıl ön-
ceye gidiyor. Kültür merkezi faslı, 60 yıl boyunca sinema ağırlıklı 
olarak faaliyet gösteren binanın son süreci aslında. >> s64

ÇANAKKALE’Yİ 
BURSA’DAN 
SAVUNMAK

AHMET Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’ini 1969 yılında 
1000 Temel Eser Dizisi’nde yapılan baskısından oku-
muştum. Bursa hakkındaki ilk bilgilerimi bu nefis ki-
tabın kim bilir kaç defa okuduğum “Bursa’da Zaman” 
bölümünden edindim.   >> s16 
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1 Ocak 1916 Harp Mecmuası’nın 4. sayısının kapağı.  
Gazi, Kireçtepe’de askerlerin top mermileriyle yaptığı 
anıtın önünde(Bursa Şehitliği)
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 Çok değerli konularla yine karşınızdayız. Kentin 
tarihi köklerine inme çabalarımız hem meyvesini 
veriyor hem de bu süreçte muhteşem fırsatlarla 
karşılaşıyoruz. Bunlardan biri, Çanakkale’de yüz 
yıldır ilgi bekleyen Bursa şehitliğidir. Tarihin akı-
şını değiştiren Çanakkale savaşlarında en büyük 
fedakarlıklardan birini gösteren Bursa Seyyar 
Jandarma Taburu’nun şehitliğini, -bu şehitlik 
bölgedeki tek ilk ve doğal şehitliktir- düzenlemek 
bize kısmet oldu. Hem bu şehitliğin hem de Ça-
nakkale savaşlarının hikayesini; sevgili dostlarımız 
Prof. Dr. Mustafa Kara, Metin Önal Mengüşoğlu 
ve Necmettin Özçelik’in kaleminden keyifle oku-
yacağınızı umuyorum.

Bursa yüzyıllarca ipeğin başkenti olmuş, ipe-
ğin konforunu ve zenginliğini kentin dokusuna 
işlemiş bir kent. Ancak son yüzyılda Bursa’da ya-
şanan çevre tahribatı, oldukça hassas bir hayvan 
olan ipekböceğinin yaşama şansını kısıtlamış ve 
Bursa, Anadolu’dan Uzakdoğu’ya tüm sarayları 
donatan ipeğini, yeniden uyanacağı güne kadar 
uykuya bırakmıştı. İşte o gün bugün. Bursa’da 

ipek üretimini yeniden başlatıyoruz. Dağ köy-
lerimize ipek işleme makinelerini gönderdik, 
köylülerimiz ciddi gelir elde edecekler, bu sayede 
göç azalacak, belki de tersine göç başlayacak. 
Prof. Dr. Necmi Gürsakal’ın, Prof. Dr. Yusuf Oğu-
zoğlu’nun, Ergun Kağıtçıbaşı’nın ve günümüzde 
ipek üretiminin ısrarlı takipçisi Mehmet Ünal’ın, 
Bursa’nın ipekle ilişkisini anlatan yazıları, geçmişe 
tutulan ışık mahiyetinde. Keyifli okumalar dilerim.

Ve, elbette ve ısrarla Muradiye. Osmanlı tarihinin 
dibacesi oku oku bitmiyor. Sizi, sevgili Beşir Ay-
vazoğlu’nun o nefis Muradiye’de Gül Devri ma-
kalesiyle baş başa bırakacağız ama okuyacağımız 
ve öğreneceğimiz daha o kadar çok şey var ki!

Bursa’nın ilk ve önemini hiç yitirmeyen kültür 
merkezi Tayyare’den, medeniyetler başkenti 
İznik’e kadar pek çok konuyla karşınızdayız, be-
ğeniyle okumanız ümidiyle…

Değerli Dostlar

Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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AHMET Hamdi Tanpınar’ın Beş 
Şehir’ini 1969 yılında 1000 Temel 
Eser Dizisi’nde yapılan baskısından 
okumuştum. Bursa hakkındaki 
ilk bilgilerimi bu nefis kitabın kim 
bilir kaç defa okuduğum “Bursa’da 
Zaman” bölümünden edindim. İlk 
okuyuşumda aldığım zevk dima-
ğımda hâlâ taptazedir. Tanpınar’ın 
üslûbundan öylesine etkilenmiştim 
ki, Bursa’ya görmeden âşık oldum. 

  Yükseköğrenim için Bursa’ya seçişimde 
bu aşkın birinci derecede rol oynadığını söy-
leyebilirim. Bursa’nın “takvimle, saatle alâka-
sı olmayan” ikinci zamanını hissedip yaşa-
mak, bu derunî zamanda menkıbelere karışıp 
Osmanlı Devleti’nin kurucuları ve manevi 
öncüleriyle hemhal olmak istiyordum. Önce 
Ulucami’de iki rekât namaz kılmalı, Yeşil’de 
mola verip Çelebi Mehmed’le tanışmalı, Emir 
Sultan’a selam vermeli, Osman ve Orhan 
Gazi türbelerini de ziyaret ettikten sonra 
Muradiye’de “sabrın acı meyvesi”ni tatmalı, 
dakikalara “Dur!” demeliydim. 

1971 yılının sonlarında şimdi yerinde Kent 
Meydanı’nın bulunduğu terminalde oto-
büsten inip Bursa toprağına ayak basınca 
hissettiklerimi keşke anlatabilsem. Şehre 
çıkma fırsatını yakalar yakalamaz soluğu 
Ulucami’de alarak planımı eksiksiz tatbik 
etmiştim. Bursa’daki ilk keşif yolculuğumun 
son durağı Muradiye olmuştu. Muradiye’ye 
çok özel bir alaka duyuyordum; çünkü 1000 
Temel Dizisi’nde Beş Şehir’den bir yıl sonra 
yayımlanan Erenlerin Bağından adlı kitabı da 
okumuş ve bu kitaptaki “Muradiye” yazısına 
bayılmıştım. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
“Uhrevî sükûnetin ve uhrevî rahatın ne ol-
duğunu bilmek isteyenler Bursa’da Muradiye 
Türbesi’ne gitsinler! Ölüm yalnız burada 
korkunç değildir. Burada her dakika bir mele-
ğin kanadı gibidir,” diyor ve dakikalara “dur” 
diyebileceğimiz yerin sadece burası olduğu-
nu söylüyordu. 

Beşir AYVAZOĞLU
Fotoğraflar :  Hakan Aydın
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Muradiye’de o gün neler hissettiğimi keli-
melerle kısaca anlatabilmeme imkân yok. 
Duygularımı belki en iyi ifade edecek kelime 
-çağrışımlarını da hesaba katmak şartıyla- 
“göç” kelimesidir. Başta II. Murad’ınki olmak 
üzere bütün türbeler yere sağlam oturmuş 
taş binalar olmasına rağmen, İç-Asya’dan 
kopup gelen fatihlerin buracıkta bir oba kur-
duklarını, birazdan çadırlarını söküp yüklerini 
bağlayarak daha, daha uzaklara göçecekle-
rini düşünmüş, sonra göçün mecazi mânâsı 
aklıma gelince derin bir hüzne kapılmıştım. 
Evet, ölüm de bir göç! İrtihal etmek, öte-
ki dünyaya göç anlamına gelmiyor mu? 
Muradiye’de trajik göçlerin büyük hikâyeleri 
gizliydi. Bütün çocukluğum ve ilk gençliğim, 
Abdullah Ziya Kozanoğlu, M. Turhan Tan ve 
Feridun Fâzıl Tülbentçi gibi popüler romancı-
ların tarihî romanlarını okuyarak geçtiği için 
burada yatan Cem ve Mustafa gibi şehzade-
lerin trajik akıbetleri hakkında bir hayli ma-
lumatım vardı. Üstelik Tülbentçi’nin Kanuni 
Sultan Süleyman isimli romanını da birkaç ay 
önce okumuştum ve Şehzade Mustafa’nın 
yattığı türbeyi görmeye can atıyordum. 

*

BURSA’da yaşadığım sürece Muradiye’yi o 
kadar çok ziyaret ettim ki, sessiz sakinleriyle 

aramda ciddi bir ünsiyetin doğduğunu te-
reddütsüz söyleyebilirim. Sultan II. Murad’ın 
ismini yaşatacak camii için neden bu bölgeyi 
seçtiğini tahmin edebiliyorum. Siz de gözle-
rinizi kapatır, modern yapıları manzaradan 
silerek etrafa bakarsanız kendinizi bir yeryü-
zü cennetinde hissedebilirsiniz. 1426-1428 

yılları arasında inşa edilen ve ön cephesinde 
beş gözlü bir revak bulunan Muradiye Camii, 
bu manzaranın ortasında, bütün hususiyet-
leriyle Bursa devri mimarisini aksettiren bir 
güzellik olarak yükselmişti. Bursa’yı yerle 
bir eden 1855 depreminde bu caminin de 
kubbeleri ve iki minaresi yıkılmış. Mimari ve 
tezyinattaki yeni modaların onarım sırasında 
Muradiye Camii’ne yansıdığı, mihrabın zevk-i 
selimi rencide eden rokoko üslûbundan anla-
şılıyor. Bursa’da tamir edilen yahut yeniden 
yapılan bütün eserlerde maalesef bu zevksiz 
ilâve ve müdahalelerle karşılaşılmaktadır. 

Deha sahibi bir devlet adamı ve asker olduğu 
kadar, âlim denecek kadar bilgili bir pa-di-
şah olan II. Murad, aynı zamanda şair ve 
musikişinastı. Çelebi Mehmed’in ölümüyle, 
daha on sekiz yaşında bir delikanlıyken tahta 
geçmiş, babasının bıraktığı yerden devam 
ederek Anadolu birliğini tamamlamıştı. En 
büyük hususiyetlerinden biri de alçakgönüllü 
oluşuydu. Tahttan kendi isteğiyle feragat 
eden kaç hükümdar vardır dünya tarihin-
de? Kardeş katlini doğru bulmadığı, kardeşi 
Mustafa’nın Hamideli Sancağı’nda sancak 
beyi olarak kalmasına izin verip Yusuf ve 
Mahmud isimli kardeşlerine de Bursa sa-
rayını tahsis etmesinden anlaşılıyor. Ancak 
Mustafa’nın çevresinden etkilenerek isyan 

araştırma / Muradiye’de Gül Devri

Mükrime Hatun Türbesi’nden
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etmesi hayatına mal olduğu gibi, Yusuf ve 
Mahmud’un da gözlerine mil çekilmesine 
sebep oldu. Murad, diğer kardeşlerine kıya-
mamış, Mustafa gibi isyan ederek devletin 
bekasını tehlikeye atmamaları için gözlerine 
mil çektirmekle yetinmişti. Oğlu Alaaddin 
Ali’yi öldürttüğüne dair rivayetler varsa da, 
Osmanlı kaynakları bu konuda sessizdir. 
Alaaddin’in üç dört arşın ötesine gömülmeyi 
vasiyet etmesi, eğer vicdan azabının sonucu 
değilse, onun gencecik yaşında ölmesine 
çok, hem de çok üzüldüğü anlamına gelir. 

Büyük hükümdarlarınkine benzer muhteşem 
bir türbe istemeyen II. Murad’ın vasiyet na-
mesi, bana sorarsanız, onun bilgece tevazu-
unu belgeleyen ezberlenesi bir metindir. Bu 
vasiyetnamede, Murad, Bursa’da yaptır-
dığı camiin yakınına ve doğrudan doğruya 
toprağa defnedilmeyi, kabrinin etrafına dört 
duvar örülmesini, rahmete vesile olan yağ-
murun toprağını besleyebilmesi için üzerinin 
örtülmemesini ve -nedendir bilinmez- yanına 
ailesinden kimsenin gömülmemesini istemiş-
ti. Edirne’de, 3 Şubat 1451 tarihinde öldü, 
henüz kırk yedi yaşındaydı. Acı haber, Şehza-
de Mehmed, Manisa’dan Edirne’ye gelinceye 
kadar tam on üç gün halktan ve ordudan 
gizlendi. Cülus törenin ardından görevlendi-
rilen İshak Paşa, cenazeyi Bursa’ya getirerek 
toprağa verdi ve üzerine vasiyetnameye 
uygun bir türbe yaptırdı. Dört duvarlı olması 
için kare planlı olarak inşa edilen türbenin 
kubbesindeki merkez, yağmur girecek şekil-
de açık bırakılmıştı. Bu sade türbenin en ih-
tişamlı yeri, girişindeki revakın üzerini örten 
saçaktır. İnanılmaz güzellikteki tezyinatıyla 
âdeta bütün bir dünya görüşünü ve estetiği 
özetleyen bu saçak, merkezlerinde on iki 
köşeli yıldızların bulunduğu iç içe geçmiş 
çeşitli geometrik şekiller, sarkıtlar, kabaralar 
ve mukarnas dolgulu çökertmelerle artık 
unuttuğumuz bir dili üstün bir belagatle hâlâ 
konuşuyor. 

II. Murad’ın tek başına yattığı türbenin 
doğusundaki pencere kapı şekline sokularak 
çok sevdiği oğlu Alâaddin’in türbesine geçiş 
sağlanmıştır. Öyle anlaşılıyor ki, Muradiye’ye 
gömülen ilk hanedan mensubu Şehzade 
Alâaddin olsa da, ilk türbe II. Murad’ınkidir. 
Alaaddin’in türbesi daha sonra bu türbeye 
bitişik olarak inşa edilir, yanına da muhte-
melen amcası olan Orhan, kardeşi Ahmed ve 

kızkardeşi Şehzade Hâtun defnedilir. Orhan 
ve Ahmed’in Fatih tarafından öldürtüldüğü-
nü tahmin etmek zor değildir. 

*

MURADİYE âdeta Fatih’in aile kabristanı; 
fakat kendisinin bulunmadığı bir kabristan... 
Annesi Hüma Hatun da Muradiye Camii’nin 
doğusundaki Hatuniye türbesinde yatı-
yor. Fatih’in 1449 yılında, yani şehzadeliği 
sırasında yaptırdığı bu altı köşe planlı küçük 

kümbetteki ikinci lahdin kime ait olduğu belli 
değil. Türbede, Fatih’in annesinin kimliğine 
dair tartışmaları gereksiz kılan Arapça bir 
kitabe var: “Bu nurlu türbe, büyük Sultan 
Murad zamanında kendi gözbebeği, Pey-
gamber’in adaşı olan çocuğu Mehemmed 
Çelebi tarafından annesi Baş Hatun’a 
yapılmıştır. Bina 853 senesi Receb’i başında 
ikmal edilmiştir. Cenâb-ı Hak devlet çadırı-
nın iplerini ebediyet kazıklarına bağlayarak 
kıyamete kadar izzet ve saadet dairesinde 
pâyidar eylesin.”

Hatuniye türbesinin hemen karşısındaki 
türbeye “Saraylılar Türbesi” deniyor. Bir-
birine sivri kemerlerle bağlı sekiz ayağın 
taşıdığı kare planlı ve etrafı açık türbenin 
üzeri se-kizgen prizma bir külahla örtülmüş. 
Türbedeki alçıdan iki sandukanın kimlere 
ait olduğunu bilmiyoruz. Kim bilir, belki de 
ninniler söyleyerek Fatih’in beşiğini sallayan 
güzel cariyelerindir.

Muradiye’yi ilk ziyaretimde, Muradiye Ca-
mii’ni ve II. Murad türbesini gezdikten sonra, 
trajik hayat hikâyesini o tarihte M. Turhan 
Tan’ın Cem Sultan isimli romanında anlattığı 
kadarıyla bildiğim Cem Sultan’ın türbesine 
geçmiştim. Cem’in hayatı hakikaten roman-
lara konu olacak kadar -olmuştur da- heye-
canlı ve yürek burkan maceralarla doludur. 
Ağabeyi Bâyezid’le aralarında geçen saltanat 
mücadelesi; Mısır’a, ardından Rodos’a sığın-
ması, Rodoslu şövalyelerin zoruyla Fransa’ya 
geçmesi ve giderek milletlerarası bir mesele 

Gülruh Hatun Türbesi’nden
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haline gelmesi... Bu mücadele sırasında ina-
nılmaz pazarlıklara konu olan Cem, sonunda 
Papa’ya teslim edilir. Kendisini kazanamaya-
cağı bir kavgaya sürükleyen büyük ihtirasına 
rağmen, Fransızların ve Papa’nın siyasî emel-
lerine âlet olmayan Cem, Arapça, Farsça, 
Latince, Yunanca ve İtalyanca biliyordu, âlim 
ve şairdi. Napoli’de büyük ihtimalle Papa VI. 
Alessandro Borgia tarafından zehirlenerek 
öldürüldü. İş bu kadarla kalmamış, zavallı 
şehzadenin naaşı da devletlerarası bir me-
sele haline gelmişti. Ölüm haberi İstanbul’a 
ulaşınca gaib cenaze namazı kılınan ve üç 
gün matemi tutulan Cem’in naaşı, ülkesine 
1499 yılında, yani ölümünden dört yıl sonra 
getirildi ve Bursa’da kardeşi Mustafa’nın 
yanına defnedildi. 

Fatih’in Gülşah Hatun’dan oğlu Mustafa, 
yakışıklı, bilgili, ileri görüşlü, babası ta-rafın-
dan çok sevilen gözü pek bir şehzadeydi ve 
Otlukbeli’nde Uzun Hasan’a karşı kazanılan 
zaferde çok önemli bir rol oynamıştı. Ne var 
ki böbreklerinden rahatsızdı; sefer yorgun-
luğunun da tesiriyle hastalığı şiddetlendi 
ve 19 Ağustos 1474’de Niğde civarındaki 
Borpazarcığı’nda öldü. Bu vakitsiz ölümün 
Fatih’i çok üzdüğü söylenir. İlk ziyaretimde 
Mustafa hakkındaki bilgilerim yok denecek 
kadar azdı, mesela Mahmud Paşa’yla ara-
larında ciddi bir düşmanlığın bulunduğunu 
bilmiyordum. Bir namus meselesi yüzünden 
Mahmud Paşa tarafından zehirletilmiş ola-
bileceğini, Fatih’in birlikte büyüdüğü ve çok 
sevdiği vezirini bu yüzden öldürttüğünü çok 
sonraları öğrendim.

Şehzade Mustafa için yaptırılan türbe, Mura-
diye’nin en güzel türbesidir. Daha meşhur bir 
şehzade olduğu için Cem’in ismiyle tanınan 
bu altıgen planlı türbe, türbe değil, zarif bir 
pırlanta sanki. Duvarlar pencere üzengilerine 
kadar altıgen firuze çinilerle kaplı. Çinilerin 
üzerinde, baskı tekniğiyle yapılmış altın 
yaldızlı rûmîler ışıldıyor. Duvarlardaki ve kub-
bedeki eşsiz kalem işçiliğine bakılırsa, meç-
hul sanatkârlar burada apaçık bir yeryüzü 
cenneti tasavvur etmişler. Terkibindeki esrârı 
hâlâ koruyan nefis kırmızı, türbeye büyüleyi-
ci bir derinlik katıyor. Kubbedeki hâkim renk 
ise lâcivert. Eteklerde bir kuşak halinde Bes-
mele ve Âyetelkürsî, kubbe kaidesinin altında 
ise kûfî hata “Esmâü’l Hüsnâ”, yâni Allah’ın 
güzel adları yazılı Kasnak eteklerinde palmet 

araştırma / Muradiye’de Gül Devri

Şehzade Mahmut Türbesi
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motifleri, kemer içlerinde hatâî sarkmalardan 
zincir, mihrabın üstünde serpme çiçekler... 
Belli ki tam bir zevk inkırazı yaşayan Batıcılar 
bile bu türbedeki klasik süslemelere kıya-
mamışlardı. Acaba diğer türbelerde de bir 
zamanlar, bu türbedekine benzer tezyinat 
var mıydı? Kim bilir!

Muradiye’nin mütevazı türbelerinden birinde 
Mustafa’nın annesi Gülşah Hatun yatıyor. 
Girişte ufacık bir eyvan, mermer kapı söve-
sinin üstünde dokuz dilimli bir taç. İçeride 
iki mermer lahit var; birinde Gülşah Hâtun, 
diğerinde ise İkinci Bâyezid’in oğlu Şehzade 
Ali uyuyor. O gün, yani Muradiye’yi ilk ziya-
retimde, Fatih’in mütevazı türbelerde yatan 
kadını Gülşah ve gelini Gülruh, belki de güllü 
isimlerinden dolayı beni çok etkilemişti; 
türbeleri birkaç defa daha ziyaret ettikten 
sonra “Muradiye’de Gül Devri” isimli uzunca 
bir şiir yazmıştım. Maalesef kaybettiğim bu 
şiirde Fatih’in âdeta bir gül yağmuruna tu-
tulduğunu, meşhur minyatüründe kokladığı 
gülün o güllerden biri olabileceğini söylüyor, 
şiir diliyle “Acaba Gülşah Hâtun, Mehmed’ini 
üstüne gül kokluyor diye kıskanmış mıdır?” 
diye soruyordum. Fatih’in Gülbahar adında 
bir kadını daha var, İkinci Bâyezid’in annesi. 
Muradiye’de, dört tarafı açık sevimli bir tür-
bede yatan ebesinin adı da Gülbahar değil 
mi? Ebe Gülbahar belki de Mehmed’i doğar 
doğmaz gül sularıyla yıkamış, gül yaprakla-
rıyla belemişti. Büyük büyük dedesinin vasi-

yetine uyarak İstanbul’u açıp gülzâr yapan 
da o değil miydi? Bunun için Fatih demişlerdi 
ona, Gül Fatihi de diyebilirlerdi. Şiir böyle 
devam edip gidiyordu.

Şehzade Cem’in annesini az kalsın unutuyor-
dum: Çok uzaklarda, Kahire’de ölen ve orada 
toprağa verilen Çiçek Hatun... Farsçada gül, 
çiçek demek.

*

MURADİYE Camii’nin güneydoğusundaki se-
kizgen planlı türbede, taht kavgalarının baş-
ka bir kurbanı yatıyor: II. Bayezid’in büyük 
oğlu Şehzade Ahmed... Devlet-i Aliy-ye’nin 
geleceğiyle ilgili ideallerini gerçekleştirmek 
için babasıyla bile savaşmaktan çekinmeyen 
Yavuz, tahta geçtiğinde, ağabeyleri Şehzade 
Korkut Manisa, Şehzade Ahmed de Amasya 
valisiydi. Harekete ilk geçen Ahmed olmuş, 
fakat yeniçerilerin isyanı yüzünden bu emeli-
ne kavuşamamıştı. Fırsatı kaçırmayan Selim, 
şiddetli kışa aldırmaksızın üç bin süvari ile 
Kefe’den hareket ederek İstanbul’a geldi 
ve babasının elini öperek 25 Nisan 1512’de 
tahta oturdu. Oğlu Alâeddin’le birlikte Se-
lim’e karşı ha-rekete geçen Ahmed’in bütün 
gayretleri boşa çıkmıştı. 24 Nisan 1513’te 
uğradığı ye-nilgiden sonra yay kirişiyle 
boğularak idam edildi. Selim, kendisiyle taht 
mücadelesine giren çok sevdiği ağabeyi 
Korkut’u da Antalya’dan Bursa’ya getirterek 
17 Mart 1513’te boğdurtmuştu. Gerçekten 

çok değerli bir Şehzade olan Korkut, büyük 
dedesi Orhan Gazi’nin Tophane’deki türbe-
sinde yatıyor. 

Selim sadece ağabeylerini değil, Şehzade 
Ahmed’in beş oğlunu ve daha önce ölen 
kardeşlerinin oğulları olan beş şehzadeyi 
de yay kirişiyle boğdurtarak idam ettirdi. 
Bunlar arasında Şehzade Şehinşah’ın oğlu 
Mehmed Şah gibi çok küçük şehzadeler de 
vardı. Mehmed Şah, babası Şehinşah, annesi 
Bülbül Hatun, Şehzade Ahmed’in kızı Kamer 
Sultan ve İkinci Bâyezid’in kızı Sofu Sultan, 
hepsi Muradiye’de mütevazı bir türbede 
yatıyorlar. Selim’in öldürttüğü şehzadelerden 
üçü, Orhan, Emir ve Mustafa ise, babaları 
Şehzade Mahmud’un türbesindeler. İkinci 
Bayezid’in oğullarından Mah-mud 1506’da 
31 yaşındayken Manisa’da ölmüş ve bu 
türbe annesi Bülbül Hâtun ta-rafından onun 
için Mimar Yakup’a yaptırılmıştı. Bâyezid o 
sırada Bursa’daki Pirinç Hanı’nı yaptırmakla 
meşguldü. Şehzade Mahmud türbesi, çinile-
riyle Muradiye’nin en zengin kümbetlerinden 
biridir.

Muradiye’de birkaç türbe daha var. Mese-
la Şehinşah’ın kadını Mükrime Hâtun’un 
tür-besi. Mükrime Hatun, türbesini Âlem-
şah’ın kızı Fatma Hatun’la paylaşıyor. Biraz 
ileride birbirine benzeyen kare planlı iki 
türbeden birinde II. Bâyezid’in kadını Gülruh 
Sultan yatıyor. Yanında kızı Kamer Sultan, 
Âlemşah’tan torunları Osman ve Âyinşah 
Sultan... Diğer türbe ise, yine İkinci Bâye-
zid’in kadınlarından Şirin Hatun’a ait; yanın-
da oğlu Şehzade Abdullah’ın kadını Ferahşah 
Sultan ve kızı Âyinşah Sultan uyuyor. Mura-

Şehzade Mahmut Türbesi’nden

Mükrime Hatun Türbesi’nden
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diye’yi ilk ziyaretimde Âlemşah, Şehinşah, 
Âyinşah, Ferahşah gibi isimler taşıyan şeh-
zade ve sultanların bende bir ara Binbirgece 
Masalları’nın içinde olduğum duygusunu 
uyandırdığını söylemeden geçmek istemem. 
Kapısından içeri adım atarken hazırlandığımız 
trajedi hissi, Muradiye’nin sırrını açıklamak-
tan zor-landığım büyüleyici atmosferinde 
tuzla buz oluyor. Bunda galiba bu panteonun 
gül’lü ve şah’lı isimler taşıyan sakinlerinin de 
azımsanamayacak bir payı var. 

*

MURADİYE’nin saltanatı, Kanuni’nin oğlu 
Şehzade Mustafa’nın defin merasimiyle sona 
erdi. O günden sonra Bursa, gözden düşen 
vezirlerin, kazaskerlerin vb. sürgün yeri 
olacaktı.

Mustafa’nın yattığı türbe o kadar güzeldir 
ki, ilk ziyaretimde, “II. Selim, bu türbeyle 
kardeşinden özür dilemiş!” diye düşündüğü-
mü çok iyi hatırlıyorum. Meçhul sanatkâr, II. 
Selim adına, devrin çini sanatının en nadide 
örneklerini Mustafa’ya sunarak bu kor-
kunç trajediyi sevimli bir cennet masalına 
dönüştürmek için çalışmıştı sanki. Duvarlar 
pencere üzengilerine kadar beyaz üzerine 
mavi, yeşil, kırmızı ve lâcivert sümbüller, ka-
bak çiçekleri, lâleler, karanfiller, camgüzelle-
riyle bezeliydi. Ama duvarların üst kısmı, alt 
kısmındaki çinilerin estetiğine taban tabana 

zıt bir anlayışla 19. yüzyılda barok süsle-
melerle kirletilmişti. Bu süslemelerin Barok 
üslûbunda olduğunu o tarihte bilmesem de, 
İznik çinilerinde zirvesine ulaşan klasik zevke 
aptalca bir meydan okuma niyetiyle yapıldı-
ğını fark edecek kadar iz’anım vardı. 

Kanuni’nin büyük oğlu Veliahd Şehzade 
Mustafa, tıpkı dedesi Yavuz Selim’e benzer, 
bu benzerliğiyle babasını biraz da ürkütür-
müş. Acaba bu benzerlik yüzünden Şehzade 
Mustafa, dedesinin işlediği günahların kefa-
retini mi ödemişti? Anladığım o ki, Hürrem 
Haseki Sultan, Rüstem Paşa ve eşi Mihrimah 
Sultan elbirliği ederek Şehzade Mustafa’nın 
başına kelimenin tam mânâsıyla çorap 
örmüşlerdi. Rüstem Paşa, iktidarını devam 
ettirebilmek için hem babası, hem ordu tara-
fından çok sevilen Şehzade Mustafa’yı orta-
dan kaldırmayı tek çıkar yol olarak görüyor-
du; bunun için önce Kanuni’yi Mustafa’nın 
ihanet içinde olduğuna inandırması lâzımdı. 
Bir yolunu bulup Mustafa’nın mührünü ele 
geçirdiğini, bu mührün benzerini yaptırarak 
İran şâhı Tahmasb’a sahte bir mektup yazdı-
ğını, Tahmasb’ın adamlarını yolda yakalatıp 
cevabi mektubu ele geçirerek Kanuni’ye 
ihanet belgesi olarak sunduğunu okuduk-
larımdan biliyordum. Mustafa’nın 5 Ekim 
1553 günü, Konya Ereğlisi yakınlarındaki 
Aktepe’de başına geleceklerden habersiz 
olarak Otağ-ı Hümayun’a girişini, birden 
üzerine atılan yedi dilsizle yiğitçe mücadele 

araştırma / Muradiye’de Gül Devri

Şehzade Mustafa Türbesi’nden

Şehzade Mahmut Türbesi’nden

Sultan Murad Türbesi’nden
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ederek can verişini düşünerek ruhuna Fatiha 
okurken gözlerim yaşarmıştı. Yine okudukla-
rımdan biliyordum ki, onun içeride boynuna 
geçirilen kementten ümitsizce kurtulmaya 
çalışırken duyduğu son sesler, dışarıda ken-
disi için tezahüratta bulunan ordunun gök 
gürültüsüne benzeyen uğultusuydu.

*

BURSA’da yaşadığım yıllarda bir roman hayal 
ederdim. Şehzade Mustafa’nın Muradiye’de 
toprağa verilişiyle başlatmayı düşündüğüm 
bu romanda geriye dönüşlerle burada yatan-
ların hikâyelerini tek tek anlatacaktım. Fakat 
boyumu çok aşan bir proje olduğu için yirmi 
otuz sayfa yazdıktan sonra altından kalka-
mayacağımı anlayarak bırakmıştım. Mura-
diye hakkında sadece “Muradiye, Ölüm ve 
Gül” adlı bir belgesel metni yazabildim ve bu 
belgesel 1980’lerin başında TRT tarafından 
çekilerek yayımlandı. Dostlarım bilirler; 1985 
yılında ayrıldığım Bursa’ya ne zaman yolum 
düşse, önce Muradiye’ye uğrar, türbeler 
arasında dolaşarak şehzadelerin ve şüphesiz 
onlardan daha büyük acılar yaşayan annele-
rinin, Gülşahların, Gülruhların, Mâhıdevranla-
rın trajik hikâyelerini düşünürüm. 

Muradiye’ye son ziyaretimi -külliye resto-
rasyon sebebiyle kapalı olmasına rağmen- 
Büyükşehir Belediyesi’nden bazı dostlarımın 
himmetiyle 2014 yazında gerçekleştirdim. 
Gördüğüm kadarıyla drenaj çalışmaları ta-

mamlanan türbeler, cephe derzleri sökülerek 
çimento sıvalardan arındırılmış, çatlaklar 
tamir edildikten sonra duvar yüzeyleri te-
mizlenmiş, daha da önemlisi, tavanlarda ve 
alt kısımlarında dedelerimizin bir zamanlar 
kapıldıkları aşağılık duygusunu bas bas ba-
ğıran barok süslemeler kazınarak on beşinci 
yüzyıldan kalma zarif kalemişleri bütün 

güzelliğiyle ortaya çıkarılmıştı. Bu restoras-
yondan sonra, yüzyıllardır sessizce uyuyan 
Muradiye sakinlerinin güzel rüyalar görmeye 
başladıklarından eminim. O kadar sevinçliyim 
ki, 1980’lerde hayal edip de yazamadığım 
romana bakarsınız bu sevinçle önümüzdeki 
günlerde yeniden başlarım.

Şirin Hatun Türbesi’nden

Şehzade Mustafa Türbesi
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CEM SULTAN TÜRBESİ’NDE 
HUMMALI ÇALIŞMA

Mahmut SABUNCUOĞLU
Fotoğraflar :  Hakan Aydın, Nilay Şahinkanat İLCEBAY

haber / Cem Sultan Türbesi’nde Hummalı Çalışma
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  Osmanlı İmparatorluğu tarihinde, siya-
setinde ve edebiyatında Cem Sultan’ın yeri 
ve önemi oldukça büyüktür. Fatih Sultan 
Mehmet’in oğlu Cem Sultan 23 Kanun(Ocak) 
1459 tarihinde Edirne Sarayı’nda doğmuş-
tur. On yaşına kadar sıkı bir saray disiplini 
altında eğitildikten sonra Kastamonu Sancak 
Beyliği’ne gönderilmiştir. 1473 yılında Doğu 
seferine çıkan babasına vekillik etmek üzere 
İstanbul’a gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet, 
Otlukbeli zaferini kazanarak İstanbul’a dön-
müş ve Cem’i de, 1474’te ölen büyük oğlu 
Mustafa’nın yerine Karaman-Konya valiliğine 
atamıştır. Fatih Sultan Mehmet’in ölümü-
nün ardından Şehzade Bayezid ve Şehzade 
Cem’e haber verilmiş; Şehzade Bayezid, 
hızlı bir yürüyüşle İstanbul’a gelerek tahta 
oturmuştur. 

Cem Sultan ise 4000 kadar askeriyle birlikte 
27 Mayıs 1481’de İnegöl önlerine geldi. Sul-
tan İkinci Bayezid, Ayas Paşa idaresindeki bir 
orduyu Cem Sultan’ın üzerine göndermiştir.

28 Mayıs’ta yapılan savaşı kazanan Cem Sul-
tan Bursa’da padişahlığını ilan etmiştir. Kendi 
adına hutbe okutarak para bastıran Cem 
Sultan çok geçmeden Sultan İkinci Bayezid’e 
bir mektup göndermiş, Osmanlı topraklarını 
eşit olarak paylaşmayı teklif etmiştir. Kabul 
edilemeyecek bu teklif karşısında hareke-
te geçen Sultan İkinci Bayezid, ordusuyla 
birlikte Cem Sultan’ın üzerine yürümüştür. 
Yenişehir Ovası’nda yapılan savaşı kaybeden 
Cem Sultan, Konya’ya gelmiş, burada da 
kalamayacağını anlayarak, yanına ailesini de 
alıp Kahire’ye doğru yola çıkmıştır. Kahire’de 
iken Hac mevsiminde Hicaz’a gitmiştir.

Hac’dan sonra tekrar Kahire’ye gelen Cem 
Sultan, ağabeyi Sultan İkinci Bayezid’den bir 

mektup almıştır. Bu mektupta, padişahlıktan 
vazgeçtiği takdirde kendisine bir milyon akçe 
ödeneceği belirtiliyordu. Ancak Cem Sultan 
bunu kabul etmeyecektir. İkinci bir teklifi 
de geri çeviren Cem Sultan, tekrar ülkesine 
dönmüştür.

Cem Sultan Karamanoğulları Beyi Kasım’a 
kanarak Rumeli’ne geçmek düşüncesini 
benimsemiştir. Bunun için, 18 Temmuz 
1482’de Anamur açıklarında şövalyelerin bir 
gemisine binerek Rodos’a hareket etmiştir.  
Şövalyeler kendisini bir hükümdar gibi kar-
şıladı; ama artık o, Hıristiyan dünyasının çok 
değerli tutsağı haline gelmiştir. 

Rumeli’den tekrar Osmanlı topraklarına 
gelmek isteyen Cem Sultan, 13 yıl esir hayatı 
yaşadı. En son Papa’nın elinden Fransız Kralı 
tarafından kurtarılmış, ancak büyük bir ihti-
malle zehirlendiği için bir hafta içinde yolda 
vefat etmiştir.

Cem Sultan’ın bakım masrafları için Papa, 
Sultan İkinci Bayezid’den yılda 40.000 altın-
dan fazla para kopartmayı başarmış, Cem 
Sultan’ı serbest bırakma tehditleriyle de Os-
manlı fetihlerini durdurmuştu. Bu olay ileride 
Şehzade katli için de önemli bir mesnet teşkil 
etmiştir.

Cem Sultan, bunca olaydan sonra 25 Şubat 
1495’de vefat etmiştir. Vefatından 4 yıl son-
ra 1499 yılının Ocak ayında Cem Sultan’ın 
cenazesi Osmanlı topraklarına getirilerek 
Bursa’da kardeşi Şehzade Mustafa’nın yanı-
na gömülmüştür. 

Şehzade Mustafa, Fatih Sultan Mehmet ile 
Gülbahar Hatun oğludur. Akıllı ve başarılı bir 
askerdir. Karaman valiliğini yürütürken 1474 
yılında Niğde yakınlarında Bor-Pazarcığı’nda 
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Mahmut Paşa tarafından öldürülmüş, önce 
Konya’ya sonra da Bursa’ya getirilerek am-
cası Alâaddin Bey’in türbesine gömülmüştür. 
884-M.1479 yılında kendisi için inşa olunan 
bu türbeye nakledilmiştir.

Daha sonra Napoli’de vefat ederek cenazesi 
Bursa’ya getirilen Cem Sultan da buraya gö-
mülünce türbe daha çok Cem Sultan Türbesi 
diye meşhur olmuştur. İçindeki dört adet 
mermer sandukada Şehzade Mustafa, II. 
Bayezid oğlu Şehzade Abdullah (1485), Şeh-
zade Cem ve yine II. Bayezid’in oğlu Şehzade 
Alemşah (1503) medfundurlar.       

Kesme taş ve tuğladan temiz bir işçilikle inşa 
edilen, mermer bir revak ile girilen altıgen 
türbenin yine altıgen kasnağa oturan, kur-
şun kaplı kubbesi bulunmaktadır. Kubbenin 
ortasında altı kenarlı küçük bir açıklık bulu-
nur. Alt sırada dört, üst sırada beş ve kas-
nakta altı olmak üzere toplam 15 pencere ile 
aydınlatılan mekanın duvarları yerden 2,35 
metre yüksekliğe kadar firuze ve lâcivert 
altıgen çinilerle kaplıdır, çinilerin çevreleri ve 
ortaları Yeşil ve Muradiye camilerinde olduğu 
gibi yaldızla stampalıdır. Kemerler, alınlıklar, 
kasnak ve kubbe gibi yüzeyler zengin kalem 
işleri ile donatılmıştır.

Zaman içerisinde türbenin iç ve dış duvar 
yüzeylerinde çeşitli bozulmalar meydana 
gelmiştir. Bu kapsamda dış hava koşulların-
dan etkilenmesini önlemek amacıyla yapının 
temel duvarlarında drenajı yapılmıştır. Yapı-
nın dış cephelerindeki çimento derzler açılıp, 
derzleri tamamlanmıştır. Giriş saçağındaki 
mevcut saçak ahşapları çürümüş ve kurtarı-
lamayacak durumda olduğundan saçak öz-
gün malzeme ve detayına uygun bir şekilde 
yenilenmiştir. Dış revzenlerin onarımı gerçek-
leştirilmiştir. İç mekanda çinilerin envanter ve 
temizlik çalışmaları yapılmıştır. Kalem işi üze-
rinde araştırma raspa çalışmaları sonrasında 

haber / Cem Sultan Türbesi’nde Hummalı Çalışma
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özgün sıvaların mikroenjeksiyon yöntemiyle 
sağlamlaştırılması işlemi tamamlanmıştır. 
İtinalı badana raspası sonrasında kalem işi 
motiflerin çizimleri hazırlanmış, raspa sonrası 
ortaya çıkarılan özgün kalem işi motifler ile 
kubbe ve duvarlardaki hayat ağacı motifleri 
üzerinde yer alan malakariler tamamlanarak, 
kalem işi yüzeylerindeki renklendirmelerle 
birlikte ihya çalışmaları sonlandırılmıştır. 
Malakari zemin üzerinde sülyen uygulaması 
yapıldıktan sonra yüzeyler ezme altın ile 
kaplanmıştır. İç mekanda yer alan çinilerin 

öncelikle mevcut durumunun belgelen-
mesini sağlamak için envanterleme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Özgün çiniler yerlerinden 
çıkarılmadan onarımına karar verildiğinden 
çini arkası gerekli sağlamlaştırma işlemleri 
yapılmış, derzler temizlenmiş, yüzeyde eksik, 
kırılmış kısımlarda renk tümlemeleri yapılmış 
ve en son tüm yüzeyler temizlenerek çini 
konservasyonu tamamlanmıştır.

Cem Sultan Türbesi’ndeki kalemişleri, diğer 
türbelere göre çok daha detaylı ve özel. Do-

layısıyla, yapılan restorasyon çalışmasının da 
bu titizlikle yürütülmesi gerekiyor. Elimizdeki 
değer, hata kabul etmeyecek kadar hassas. 
Bu nedenle çalışmalarımızı ilgili Kurul’ların 
gözetim ve denetimi içinde yapmaktayız. 
Böylesine değerli bir mekanı en kısa sürede 
ziyarete açmak için çalışıyoruz ancak bu “en 
kısa süre”nin, yapının barındırdığı çok özel 
ve hassas imalatlar nedeniyle önümüzdeki 
birkaç ayı kapsayacağı aşikar.
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Şehadet 
Şerbetini 
İçmek

Prof. Dr. Mustafa KARA

“Allah ve Resulüne 
itaat edenler, Allah’ın 
kendilerine nimet verdiği 
peygamberler, sıddıklar, 
şehitler ve salihlerle 
beraber olurlar. Onlar ne 
güzel arkadaştır.” 
(Nisa, 4/69)

  Bu ayette tabir caizse dinin dört kutbu 
(aktab-ı erba’a) dini hayatın dört ana direği 
zikredilmektedir: Peygamberler, onların 
sadık/samimi takipçileri, Allah yoluna can/
baş koyanlar ve bunun için ihlasla kulluk 
edenler…

Şehit kelimesiyle şehadet kelimesi kardeştir. 
Şehit kelimesiyle şâhit, müşâhit, meşhed, 
teşehhüd kelimeleri de aynı ailedendir. 
Kelime-i şehadet ile Allah ve Resulüne itaat 
dairesine girenler onların ism-i şeriflerinin 
yer aldığı Ezân-ı Muhammedî’nin, kainatın 
dört bir yanına ulaşması için gösterdikleri 
sabır, gayret ve mücahedenin sonunda 

alem-i cemâle intikal ettiklerinde “şehit” 
adıyla yâd edilmektedirler. 

Şehit olmak şâhit olmaktır. Şehit olmak 
Hakk’a ve hakikate şâhit olmaktır. Şehit 
olmak hayatını imanına şâhit kılmaktır. 
Şâhitlik kelime-i şehadette iki defa, ezan-ı 
Muhammedî’de dört defa tekrar edilmek-
tedir. 

İnsanlara şehadet kelimesi öğretildiği gibi 
şehadet rütbesi de anlatılmalıdır. Ancak 
şehadete gönülleriyle hazır olmayanlar, 
başkalarını da hazırlayamazlar. Mal ve 
canlarıyla cepheden cepheye koşmayı 
beceremeyenler, cennete/cemâle doğru 

dosya konusu / Çanakkale / Şehadet Şerbetini İçmek
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koşmayı da beceremezler. Bunun için “özel eğitim” gereklidir. 
Allah yolunda olmak basit bir mesele değildir. Allah yolunda 
cihat etmek sıradan bir iş değildir. Sesi ve nefesi onun yolunda 
tüketebilmek için manevî donanımlarla zenginleşmiş olmak 
gerekir. Bu hali yaşayamayanlar Mehmet Akif Ersoy’un çok 
muhteşem bir üslupla anlattığı Yermuk Muharebesi’ndeki 
vakanın esrarını anlayamazlar. Son nefeste bile başkasını 
düşünmek insanlık tarihinde çok az görülen sahnelerden 
biridir. Herhalde îsar, yani kendinden çok başkasını düşünmek 
anlamına gelen bu ahlakî ilke için bundan daha mükemmel bir 
örnek de bulunamaz. (bk. Haşr, 59/6)

Şimdi Safahat’ı açalım ve “Vahdet” isimli manzumeyi oku-
yalım. Sonunda bugünümüzü de değerlendirelim, bugünkü 
perakende ve perişan halimizi…

Huzeyfetü´l-Adevî der ki:

“Harb-i Yermûk´ün, 
Yaman kızıştığı bir gündü, pek sıcak bir gün.

İkindi üstü biraz gevşeyince, sanki, kıtâl, 
Silâhı attım elimden, su yüklenip derhâl, 
Mücâhidîn arasından açıldım imdâda, 
Ağır yarayla uzaklardan kalmış efrâda. 
Ne ma´rekeydi ki, çepçevre, göğsü kandı yerin! 
Hudâ ya kalbini açmış, yatan bu gövdelerin, 
Şehîdi çoksa da, gâzîsi hiç mi yok .. Derken, 
Derin bir inleme duydum... Fakat, bu ses nerden 
Sırayla okşadığım sîneler bütün bî-rûh... 
Meğerse amcamın oğluymuş inleyen mecrûh. 
Dedim: “Biraz su getirdim, içer misin, versem” 
Gözüyle “Ver!” demek isterken, arkadan bir elem, 
Enîne başladı. Baktım: Nigâh-ı merhameti, 
“Götür!” deyip bana îmâda ses gelen ciheti. 
Ne yapsam içmiyecek, boştu, anladım ibrâm; 
O yükselen sese koştum ki: Âs´ın oğlu Hişâm. 
Görünce gölgemi birden kesildi nevhaları; 
Su istiyordu garîbin dönüp duran nazarı. 
İçirmek üzre eğildim, üçüncü bir kısa “ah!” 
Hırıltılarla boşanmaz mı karşıdan, nâgâh! 
Hişâm´ı gör ki: O hâlinde kaşlarıyle bana, 
“Ben istemem, hadi, git ver, diyordu, haykırana. “

Epey zaman aradım âh eden o muhtazarı... 
Yetiştim, oh, kavuşmuştu Hakk´a son nazarı! 
Hişâm´ı bâri bulaydım, dedim, hemen döndüm: 
Meğer şikârına benden çabuk yetişmiş ölüm! 
Demek bir amcamın oğlunda vardı, varsa, ümid... 
Koşup hizâsına geldim: O kahraman da şehid. “

***

Şark´ın ki mefahir dolu, mâzî-i kemâli, 
Yâ Rab, ne onulmaz yaradır şimdiki hâli! 
Şîrâzesi kopmuş gibi, manzûme-î îman, 
Yaprakları yırtık sürünür yerde, perîşan. 
“Vahdet” mi şiârıydı Görün şimdi gelin de: 
Her parçası bir mel´abe eyyâmın elinde! 
Târihinde mev´ûd-i ezelken “ebediyyet´;

Ey, tefrika zehriyle şaşırmış giden, ümmet! 
“Nisyân “a çıkan yolda mı kaldın güm-râh 
Lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâh!

Dünyanın malını mülkünü, parasını pulunu, evladını iyalini, 
şanını şöhretini bir tarafa iterek bütün bunların “bir oyun ve 
eğlence” (En’am, 6/33) “aldatıcı bir gurur” olduğunun (Âl-i 
İmran, 3/185) farkına varanlar bu yolun yolcusu olabilirler. 
Nefsin bütün tuzaklarına karşı “bağışıklık” kazanmış olanlar 
ancak “isâr” cennetine girebilirler. 

Söz konusu hali bütün boyutlarıyla kavrayamayanlar İnebolulu 
Orhan Şaik Gökyay’ın 1930’lu yıllarda Bursa’da kaleme aldığı 
“Bu Vatan Kimin” başlıklı şiirinden de fazla bir şey anlayamaz-
lar. Cephelerde “gaza bayraklarından alnına ışıklar vuran”lar 
kim? “Bir gül bahçesine girercesine” kara toprağa girenler 
kim? Evet bu vatan kimin? Biz kim adına neyin kavgasını 
veriyoruz?

Bu vatan, toprağın kara bağrında  
Sıradağlar gibi duranlarındır;  
Bir tarih boyunca, onun uğrunda  
Kendini tarihe verenlerindir... 

Tutuşup: kül olan ocaklarından,  
Şahlanıp: köpüren ırmaklarından,  
Hudutlarda gaza bayraklarından,  
Alnına ışıklar vuranlarındır... 

Ardına bakmadan yollara düşen,  
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,  
Huduttan hududa yol bulup koşan,  
Cepheden cepheyi soranlarındır... 

İleri atılıp sellercesine,  
Göğsünden vurulup tam ercesine,  
Bir gül bahçesine girercesine,  
Şu kara toprağa girenlerindir... 

Tarihin dilinden düşmez bu destan:  
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,  
Her taşı bir yakut olan bu vatan,  
Can verme sırrına erenlerindir... 

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil,  
Bu sevgi bir kuru ifade değil,  
Sencileyin hasmı rüyada değil,  
Topun namlusunda görenlerindir...
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Bedir’den Yermuk’a, Yermuk’tan Mohaç’a, Mohaç’tan Çanakka-
le’ye uçanlar, cennete doğru uçtular. “Yedi kat arşa kanatlanan” 
bu “uçuşu” en güzel şekilde kimler tasvir edebilir? Büyük sanat-
kârların sonsuzluğa açılan hayal güçlerine ihtiyaç var. Herhalde 
Akıncı şiirinin yazarı Üsküplü şair bu işin altından kalkabilir. 

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik 
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik 

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı “ilerle” 
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle 

Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan 
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

Bir gün yine doludizgin atlarımızla 
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

Cennette bu gün gülleri açmış görürüzde 
Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik 
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Çanakkale zaferini otuz yaşında bir şair olarak yaşayan Yahya 
Kemal Beyatlı Mohaç Türküsü isimli şiirinde de şehit ve şehâdeti 
en güzel bir şekilde bize aktarmıştır. Aşkı kanat edinen, zaferin 
koynuna girerek vuslat bulan, meleklerle yarışan kahramanlar ve 
dev gibi bir orduyu yenenler için “Kendi Gök Kubbemiz” isimli eseri 
açalım, Allah ve Resulünün aşkıyla kanatlananları bu sonsuzluk 
kubbesinde seyredelim:

Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı; 
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle, 
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü; 
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.

Gül yüzlü bir afetti ki her pusesi lale; 
Girdik zaferin koynuna, kandık o visale!

Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin; 
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!

Bir bir açılırken göğe, son def’a yarıştık; 
Allaha giden yolda meleklerle karıştık.

Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından; 
Gördük ebedi cedleri bir anda yakından! 

Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber; 
Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber.

Lakin kalacak doğduğumuz toprağa bizden 
Şimşek gibi bir hatıra nal seslerimizden!

Uhud şehitlerini her yıl düzenli olarak ziyaret eden Kainatın Efendi-
si, (DİA, c. 42, s. 57) aslında bütün şehitlere gönül mesajını vermiş 
oluyordu. Bütün şehitlere gönlünü ve kucağını (ağuş) açtığını ilan 
ediyordu. Bunu hisseden İstiklal Marşı şairimiz de dünya var olduk-
ça değerini koruyacak olan o meşhur şiirin son mısralarında söz 
konusu müjdeyi tekrarlıyordu:

dosya konusu / Çanakkale / Şehadet Şerbetini İçmek
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Ey şehit oğlu şehit isteme benden 
makber 
Sana ağuşunu açmış duruyor 
Peygamber

Evet, 
Şehitler emaneti teslim ederler. 
Emin olarak… 
Huzura çıkarlar 
Huzur içinde… 
Cemalullahı müşahede ederler 
Celâlin içinden 
Kimlerle beraber? 
Üçler’le… 
Nebiler, sıddıklar, salihler… 
“Onlar ne güzel arkadaştır!”

Geriye şu soru ve cevabı kaldı: Bugün müs-
lümanları öldüren müslümanlar var. Onlar 
da şehadetten, şehitlikten bahsediyorlar. Bu 
nasıl oluyor? 

Bu iç yakan sorunun cevabı için tekrar Safahat’ı açıp okumak 
gerekir. “Gaza namiyle dindaş öldüren biçare dindaşlar”ın acıklı ve 
perişan hallerine hüzünle bakmak gerekir:

Musallat, hiç göz açtırmaz da Garb´ın kanlı kâbûsu, 
Asırlar var ki, İslâm´ın muattal, beyni, bâzûsu. 
“Ne gördün, Şark´ı çok gezdin “ diyorlar: Gördüğüm; Yer yer, 
Harâb iller; serilmiş hânümanlar; başsız ümmetler;

Yıkılmış köprüler; çökmüş kanallar; yolcusuz yollar; 

Buruşmuş çehreler; tersiz alınlar; işlemez 
kollar; 
Bükülmüş beller; incelmiş boyunlar; 
kaynamaz kanlar; 
Düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı 
vicdanlar; 
Tegallübler, esâretler; tehakkümler, 
mezelletler; 
Riyâlar; türlü iğrenç ibtilâlar, türlü illetler; 
Örümcek bağlamış, tütmez ocaklar; yanmış 
ormanlar; 
Ekinsiz tarlalar; ot basmış evler; küflü 
harmanlar; 
Cemâ´atsiz imamlar; kirli yüzler; secdesiz 
baçlar; 
“Gazâ” nâmıyle dindaş öldüren bîçâre 
dindaşlar; 
Ipıssız âşiyanlar; kimsesiz köyler; çökük 
damlar; 
Emek mahrûmu günler; fikr-i ferdâ bilmez 
akşamlar!.. 

Geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım durdum; 
Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum. 
Mezarlar, âhiretler, yükselen karşında dûrâdûr; 
Ne topraktan güler bir yüz, ne göklerden güler bir nûr! 
Derinlerde gelir feryâdı yüz binlerce âlâmın; 
Ufuklar bir kızıl çenber, bükük boynunda İslâm´ın! 
Göğüsleyip hırlayıp durmakta, zincirler daralmakta; 
Bunalmış kalmış üç yüz elli milyon cansa gırtlakta!
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MEHMED AKİF’İN  
BÜLBÜL’Ü  
ÇANAKKALE 
DESTANI’NI ŞAKIDI

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Akif Bursa’da
Osmanlının ilk başşehri Bursa ile Üstat 
Mehmed Akif’in, üzerinde pek fazla konu-
şulmayan son derece önemli ve değerli bir 
alakası vardır. Bağımsızlık savaşına karar 
veren birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi-
ne Burdur mebusu olarak giren Akif, Milli 
Mücadelenin bütün cephelerinde şehir şehir 
dolaşarak, Anadolu insanını, mücadeleye 
katılmaya davet etmiştir. Onun son derece 
ateşli konuşmaları, halkı inanç ve duygu 
boyutuyla ta kalbinden yakalamış ve müca-
deleye ciddi katkılar yapmıştır.

Ankara, Kastamonu, Balıkesir, Bursa, 
Kayseri şehirlerinde camilerde ve kıraat-
hanelerde dolaşarak halkını aydınlatmıştır. 
Kastamonu Nasrullah Camii’nde verdiği bir 
vaaz metnini, o zamanki Diyarbekir komu-
tanı, Akif Bey’den özellikle rica etmiş, teksir 
halinde çoğaltarak ordunun bütün birlikleri-
ne dağıtmıştır. 

Bağımsızlık savaşında elbette askerlerin rolü 
unutulamaz. Ne var ki sivil aydınların bu 
arada en çok da Mehmed Akif’in son derece 
önemli bir katkısı olmuştur. 

Mehmed Akif’in Safahat’ında birçok mensur 
şiire rastlanır. Uzun hikâyeler hatta men-
kıbeler anlatılır. Gerçi bunların tamamı aruz 
vezniyle kaleme alınmıştır. Gelin görün 
ki tamamında aynı lirizme rastlamak pek 

mümkün olmaz. Nitekim bütün Şark Kla-
siklerinde, Hafız, Şeyh Sadi, Celalettin Rumi 
gibi şairlerde de benzer hikmetli ama lirizmi 
giderek zayıflayan metinler karşımıza çıkar. 
Bu bir edebi tarzdır ve edebiyat tarihinde 
özel bir yeri vardır. İşte Mehmet Akif’te kar-
şımıza çıkan bu tür nazım parçaları yanında 
son derece lirik, emsalsiz güzelliklerle bezeli 
şiirler de vardır ki, bunların başında Bursa 
üzerine yazılmış bulunan Bülbül şiiri gelir.

Mehmed Akif, birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde Burdur mebusu iken, arkadaşla-
rının yoğun ısrarı ve ödenecek telif ücretini 
kabul etmemek şartıyla, bugünkü İstiklal 
Marşı’nı kaleme almış, TBMM’de 12 Mart 
1921 tarihinde bu marş, bütün meclisin oy 
birliği ve ayakta alkışlamasıyla kabul edil-
miştir. Bu marşı yazması için en çok ısrarlı 
olan kişi ise Balıkesir mebusu ve onun yakın 
arkadaşı Hasan Basri Çantay’dır. 

Malum, Hasan Basri Çantay Balıkesirlidir. Ve 
İstiklal Marşı’nın yazıldığı tarihler seferber-
lik ilan edilerek bütün halkın bağımsızlık 
savaşına katıldığı yıllardır. Ülkenin dört bir 
etrafı kuşatılmış vaziyettedir. Batılı büyük 
ülkelerin kışkırtmasıyla kimi Yunan askerleri 
İzmir’e, oradan Balıkesir ve güya Bursa’ya 
doğru yürümeye başlamıştır. Mehmed Akif 
Ankara’da o sırada bugünkü Hacettepe Üni-
versitesi kampusu içerisinde kalmış bulunan 
Tacettin Dergâhı’nda ikamet etmektedir. 
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Ortalıkta bir yalan haber dolaşmaya başlar. 
Bursa’nın düşman tarafından işgal edildiği 
söylenir. Gerçekte böyle bir şey yoktur. Olan 
biten üç beş çapulcunun yaygarasından 
ibarettir. Ne var ki bundan habersiz bulunan 
Akif, daha iki ay kadar önce bu milletin 
İstiklal Marşı’nı yazmış bir kalbin sahibi sıfa-
tıyla, bundan müthiş rahatsızlık duymuştur. 
Dehşetli üzülmüştür. Bursa’ya olan ilgisi ve 
sevgisi öylesine yüksektir ki kendisini kırlara 
bayırlara vurup teselli aramaya başlamıştır. 

İşte tam bu duygularla dopdolu iken, İstiklal 
Marşı’nın yazılış tarihi üzerinden daha iki ay 
bile geçmemiş olmasına rağmen, Safahat’ın 
bence en lirik şiirlerinden birisi olan Bülbül’ü 
kaleme almıştır.

Bülbül şiirinin Hasan Basri Çantay’a ithaf 
edilmiş olması da son derece manidardır. 
Çünkü eğer Bursa düşman eline geçmişse 
Balıkesir çoktan düşmüş olmalıdır. 

Tacettin Dergâhı bahçesinde kalbinin büyük 
hüzünlerle çarpıp durduğu esnada, bah-
çedeki güller üzerinde dolanıp duran ve 
aralıksız şakıyan bir bülbül görür. Şair, bu 
ya; başlar bülbülle söyleşmeye. Önce haleti 
ruhiyesini dillendiren mısralarla başlar şiire. 
Kalben ve ruhen yıkılmış bir şairin hali nasıl 
olacaktır ki? Ayrıca mesele kendi hissiyatı 
da değildir. Bizzat yurdu, gönülden bağlı 
bulunduğu topraklar ve onun üzerinde 
yaşayan kendi halkı işgal altındadır. O nasıl 
bir azaptır ki kalbi parçalanacaktır. Haberin 
yalan olup olmadığı artık önemini yitirmiştir. 
Çünkü şair başlamıştır ilhamını dillendirme-
ye.

Şakıyıp duran bülbüle seslenir, neden böyle 
hüzünlü serenatlar yakıyorsun, türküler 
söylüyorsun ey bülbül, der. Eğer yuvan 
yıkılmış, tahrip olmuşsa, bu bölgedeki güller 
solmuş ve ölmüşse, dolandığın kırlarda yer 
mi yok? Dolaş, biraz ötedeki ağacın dalları-
na kon, kendine orada daha güzel bir yuva 
kur. Bunu yapabilirsin. Yeni ağacın altındaki 
taze gül goncasıyla yeni yarenlikler, yeni 
şarkılar üretebilirsin. Ya ben ne yapayım; 
nasıl edeyim, nerelere gideyim? Benim 
ülkem işgal altında olursa dünyanın neresi 
beni kabul eder? Bu işgalden ülkemi kurta-

ramasam hangi yer bana yurtluk yapar? 

İstiklal Marşı 12 Mart 1921 de kabul 
edilmiştir. Bülbül şiirinin tarihi ise 9 Mayıs 
1921 diye kayıt altına alınmıştır. İşte oradan 
birkaç mısra:

Eşin var, âşiyanın var, bahârın var, ki 
beklerdin;

Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül 
nedir derdin?

O zümrüd tahta kondun, bir semâvî 
saltanat kurdun;

Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez 
senin yurdun.

Hayır, mâtem senin hakkın değil… 
Mâtem benim hakkım:

Asırlar var ki, aydınlık nedir hiç bilmez 
âfâkım!

Ne zillettir ki: Nâkûs inlesin beyninde 
Osman’ın

Çökük bir kubbe kalsın mâbedinden 
Yıldırım Hân’ın;

Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri 
Orhan’ın

Benim hakkım sus ey bülbül senin 
hakkın değil mâtem.

Akif Çanakkale’de
Bir Azerbaycan seyahatimde Bakü mezar-
lığını dolaşırken, Azerbaycan’ın kurtuluş 
savaşına Anadolu’dan gelerek müdahil 
olmuş, burada şehit düşmüş insanların 
kabirlerini görmüştüm. Her birisinin mezarı 
güzelce onarılmış ve bulunabildiği kadarıyla 
şehitlerin kimlikleri mermer taşlara yazıl-
mıştı. Tümünün ölüm yeri ve tarihi aynı idi 
ama hepsinin doğum yeri farklıydı. Kimisi 
Harputlu, kimi Bursalı, Kütahyalı, Tekirdağlı, 
Urfalı böyle uzayıp gidiyordu.

Çanakkale boğazında İtilaf devletlerinin 
neredeyse tümüyle gerçekleşen Çanakkale 
Boğazı’ndaki savaşın tarihi, 1915-1916’dır. 
İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japon-
ya, ABD, Romanya gibi ülkelerle Osmanlının 

ittifak ettiği Almanya, Bulgaristan ve o za-
manki Avusturya-Macaristan arasındaki bu 
müthiş çarpışmada, her iki tarafın da büyük 
zayiatlar verdiği biliniyor. 

Neticede büyük insan kayıplarına rağmen 
ne İstanbul ne de Çanakkale teslim olmuş-
tur. Çanakkale bugün tıpkı Bakü’dekine 
benzer muazzam bir kabristanlar şehrine 
dönmüştür. Orada da Müslüman kavimlerle 
beraber gerek İtilaf gerekse İttifak devlet-
lerinin kabristanları bulunmaktadır. Yakın 
zamanlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Çanakkale Gelibolu Yarımadası üzerindeki 
Kireçtepe Şehitliği’nde, on bin metrekare-
ye tekabül eden alanı, iyileştirme çabası 
içerisindedir. Orada sayısız Bursalı şehit de 
yatmaktadır. 

Bu olay bana Çanakkale’yi, oradaki şehitleri 
ve elbette bu uğurda kaleme alınmış bulu-
nan çağdaş bir destanı hatırlattı. Mehmed 
Akif, Safahat kitabının altıncısı olan Asım 
bölümünün içerisinde, bugün çoğumuzun 
Çanakkale Destanı olarak adlandırdığı-
mız müthiş bir şiir yerleştirmiştir. Safahat 
kitabı yedi bölümden veya yedi kitapçık-
tan oluşmuştur. Altıncı kitapçık olan Asım 
bölümünde dört şahıs vardır. Aralarında 
memleket meselelerini tartışırlar. Şahıslar-
dan birisi Hocazade namıyla Temiz Tahir 
Efendi Hocanın oğlu, bizzat Akif merhumun 
kendisidir. İkinci şahıs ise Akif’in babasının 
talebelerinden Ali Şevki Hoca’dır. Şiirdeki 
kimliği ise Köse İmam’dır. Diğer iki kişiden 
birisi Akif’in oğlu Emin, diğeri de güya Köse 
İmam’ın oğlu Asım’dır. Esasen Ali Şevki Ho-
ca’nın gerçek hayatta çocuğu yoktur. Asım, 
Akif’in hayalinde daha doğrusu idealindeki 
bir tiplemedir.

Akif ile Köse İmam arasındaki sohbet, aruz 
veznine hiç zarar vermeksizin son derece 
güzel ve sade bir Türkçe ile başlangıçta kimi 
yârenliklerle ilerler. Giderek fikir teatisi-
ne dönüşür. Dört bir taraftan kuşatılmış, 
düşman güçler tarafından zayıflatılmış, 
durmaksızın hırpalanmakta olan memleke-
tin derdi üzerine zihinlerini yorarlar. Yeni 
yetişecek nesillerin nasıl bir tavır ve tutum, 
nasıl bir ahlak sahibi olmaları üzerinde 
dururlar.

dosya konusu / Çanakkale / Mehmed Akif’in Bülbülü Çanakkale Destanı’nı Şakıdı
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Akif acımasız bir biçimde toplumun gele-
neğini de eleştirir. Asıl yıkıntının, toplum 
içindeki yerli ulema ve münevverler eliyle 
gerçekleştiğini dile getirir. Uçkur düşkün-
lüğünden tutun, haram yiyen paşalara, 
bürokratlara, devlet görevlilerine, soylu ve 
zenginlere kadar herkesi eleştirilerine dâhil 
eder. Elbette aynı toplumun yükseliş dö-
nemlerindeki güzellikleri ihmal etmeyerek, 
onları da hatırlatarak, yeniden aynı güzellik-
lere dönmenin hasretini çektiğini konuşur. 
“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, 
gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem”  
şeklindeki meşhur dizeler, bu bölümde yer 
alır. Daha birçok güzel örnek vererek şiir 
uzar gider.

Asım kitabının sonuna doğru öyle bir bölüm 
vardır ki; sonradan hayran okuyucular 
tarafından “Çanakkale Şehitlerine” diye 
adlandırılarak, yazıldığı günden bu yana 
bütün yurtseverlerce oku-
nan, beğenilen, alkışlanan 
o muhteşem bölümde 
Akif, bildiğimiz Çanakkale 
Zaferi’ni dile getirmiştir. Bu bölüm 
hakkında edebiyat otoritelerinin ortak 
kanaati “Edebiyatımızın en muhteşem 
destanı” olduğu yönündedir. Hatta 
daha ileri yorumlar arasında “Dünya 
edebiyatının bir zafer abidesi” nitele-
mesi bile yapılmıştır.

Çanakkale Savaşı esnasında Mehmed 
Akif, Teşkilat-ı Mahsusa (bugünkü Milli 
İstihbarat Teşkilatı) adına Berlin’de 
gizli bir görevle bulunmaktadır. Görev, 

cihan harbinde Almanların esir alıp Ber-
lin’de kampta tuttukları, tamamı Müslüman 
olan yabancıları ikna ederek memleketle-
rine göndermek ve Osmanlının müttefiki 
olan Almanlarla bir daha savaşmamalarını 
sağlamaktır. Yüz bin civarında Müslüman 
esir vardır Berlin’de. Akif görevini başarıyla 
gerçekleştirir. 

Özetle Mehmed Akif Çanakkale Savaşı 
esnasında bölgeden yüzlerce kilomet-
re ötededir. Gelin görün ki onun bedeni 
yurdundan böyle uzak iken ruhu neredeyse 
bütünüyle buradadır sanki. Bahsi geçen şiir 
dikkatle okunduğunda, Akif’in savaş sahne-
lerini nasıl bu kadar gerçekçi biçimde tasvir 
edebildiğine şaşırmamak elde değildir. 

Yepyeni bir Haçlı Seferi mahiyeti taşıyan 
bu savaşta, dünyanın dört bir tarafından 
toplanıp getirilmiş vahşi ve barbar yığınla 
sömürgeci asker, son Müslüman kalesine 
saldırmaktadır. Ve güya bunu da “mede-
niyet” adına yapmaktadırlar. Akif sanki 
cephenin en ön safındaymışçasına öylesine 
tasvirlere yer verir ki bu şiirinde, bu kadar 
uzaktayken hadiseyi nasıl böylesine sahici 
biçimde dile getirmektedir, doğrusu bunu 
ancak Akif gibi birisi yapabilirdi, dersiniz. Bir 
örnek okuyalım:

Öteden sâikalar parçalıyor âfakı;

Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;

Bomba şimşekleri beyninden inip her 
siperin;

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan 
neferin.

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, 
parmak, el, ayak,

Boşanır sırtlara vâdîlere sağnak sağnak.

Çanakkale kahramanlarının yararlılıklarını 
sayısız ve muhteşem biçimde ortaya döken 
bu şiirde kahramanlara dair övgü şu dizeler-
le son bulur: 

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden 
makber

Sana âğûşunu açmış duruyor 
Peygamber 

Mehmed Akif Bursa ve Çanakkale değil yal-
nızca neredeyse bütün Anadolu için yüreği 
yanan büyük bir şair, önemli bir yurtse-
verdir. Milletin gerçek bir destan yarattığı 
Çanakkale Savaşı, dünya savaş tarihine de 
sahici bir zafer olarak yazılmıştır. Nitekim 
orada kabirleri bulunan toplumların savaşın 
yıldönümlerinde Türkiye’ye gelerek min-
netlerini bildirmeleri, bunun en açık belgesi 
sayılmalıdır. Bu tarihi zaferi, tarihle beraber, 
dünya edebiyatına da kazıyan, işte Mehmed 
Akif’in bu büyük destanıdır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen Bursa Şehitliği
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BURSA’NIN 
ÇANAKKALE’DEKİ
VEFA PROJESİ

Aziz ELBAS

  Çanakkale savaşları, kahramanlarının 
tamamı gerçek olan ve bir milletin ulusal 
direniş destanın yazıldığı gerçek hikayesidir. 

Bu gerçek hikaye 3 Kasım 1914 günü 
düşmanın denizden saldırılarıyla başlar, 18 
Mart 1915 günü birinci perdesi kapanır. 
İkinci perde ise Gelibolu’da her bir karış şe-
hit kanlarıyla sulanana değin devam eder, 
24 Nisanda kapanır. 

Burada adları kahramanlıklarla anılan dillere 
destan birçok taburdan ve isimlerden 
söz edilir, adlarına dizeler yazılır, piyesler 
ve filmler çekilir. Fakat bir de kendileri 
ölümsüz, isimleri ise nerdeyse hiç anılma-
yan kahramanlar vardır. Bunlar belki de 
savaşın kaderini değiştiren hamlelerin en uç 
noktasında olmuş, kahramanca savaşarak 
şehadet şerbetini içerek Gelibolu’da Kireç-
tepe’nin koynunda yatan yiğitlerdir. 

dosya konusu / Çanakkale / Bursa’nın Çanakkale’deki Vefa Projesi
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İşte bu yiğit Anadolu evlatlarından oluşan bir 
birliğin adı Bursa Seyyar Jandarma Taburu-
dur.

Bursa Seyyar Jandarma Taburu seferberliğin 
ilanı üzerine kurulur. Bursa Sabit Jandarma 
Alayı eratının üçte ikisi seyyar jandarmaya 
alınır. Geri kalanı ise Bursa Merkez, İnegöl, 
Karacabey, Kirmasti (Mustafakemalpaşa) 
askerlik şubelerindeki askerlik çağındaki 
gençlerden tamamlanır.

Tabur dört bölükte toplam 976 erden mey-
dana getirilmiştir. Tabur komutanlığını ise 
Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey yapmaktadır. 

Bursa ve Gelibolu Seyyar Jandarma Taburları 
birleştirilerek Bursa Seyyar Jandarma Alayı 
oluşturulur. 1914 yılı Ağustos ayına gelindi-
ğinde Alay Karargahları tekrar lağvedilir.

Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasında 
oluşturulan tabur Gelibolu’ya gidip 3. Kolor-
du emrine girer. Temmuz 1914’de verilen ilk 
görevi ise Maydos’da Koyun Limanı-Ağıldere 
sınırları içindeki bölgeyi gözetleme görevidir. 

Daha sonra ise Koyun Limanı’ndan Büyük 
Masırlık’a kadar olan bölgenin sorumluluğu 
kendilerine verilir.

1 Nisan 1915’e gelindiğinde ise Koyun 
Limanı’ndan Büyük Arıburnu’na kadar olan 
bölgenin gözetlenmesi ve korunması şeklin-
de görev alanları genişletilir.

Conkbayırı ve Kocaçimen tepelerindeki 

savunmayı aşamayan düşman kuvvetleri 
Suğla plajından çıkartma yaparak Kireçtepe 
doğrultusunda harekete geçince, Anafarta-
lar Grubu Komutanı Miralay (Albay) Mus-
tafa Kemal tarafından Gelibolu Jandarma 
Taburu, 31 Alayın iki taburuyla oluşturulan 
özel görev birliğiyle Bursa Merkez (Seyyar) 
Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Tahsin 
Bey komutasında Kireçtepe ile İsmailoglu 
Tepesi arasındaki bölgeyi savunmak amacıy-
la görevlendirilir.

O cepheden bu cepheye koşan her sıkışılan 
bölgeye takviye olarak ön saflarda yer alan 
tabur, girdiği muharebelerde verdiği zai-
yatlardan ötürü bölük seviyesine düşer. Bu 
nedenle bir ara ikinci hatta çekilerek Domuz-
dere –Kerevizdere kıyı hattında gözetleme 
görevini yerine getirir

Gelibolu’da nerdeyse basmadık yer bırakma-
yan Bursa Seyyar Jandarma Taburu verilen 
görevleri layıkıyla yerine getirerek bir anlam-
da savaşın gidişatını değiştiren savaş hamle-
lerinin hep önemli bir unsuru olmuştur.  

Gösterdikleri kahramanlıklardan oldukça 
etkilenen Miralay Mustafa Kemal birliği 
burada ziyaret eder. Şehitlik anıtının önünde 
hepimizin gözlerine aşina olan o fotoğraf 
hatıra olarak kalır.

Türlü yokluk ve imkansızlıklarla verilen her 
görevi layıkıyla yerine getirip personelinin 
tamamını şehit verme pahasına görevini ta-
mamlayan Bursa Jandarma Taburu hakkında 

Savaşın hemen ardından askerlerin şehit düşen 
arkadaşları anısına çevreden topladıkları boş kovanlarla 
yaptıkları anıt ve Gazi’nin Seyyar Jandarma Taburu’na 
yaptığı tebrik ziyaretinden.



26    |   Nisan 2015  |   Sayı 14

birkaç cümle ve birkaç satırdan başka bilgi 
ve yazı bulma imkanı yoktur.  

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.  

Bizzat cephede sağ kalan gaziler tarafın-
dan orada şehit düşen arkadaşları anısına, 
civarda bulunan top mermilerinin üst üste 
konulmasıyla oluşturulan anıt, Çanakkale’de 
ki ilk şehitlik anıtı olma özelliğini taşır.

Şehitliğin hemen yanındaki kitabede de “6/8 
Ağustos 1915’te Gelibolu ve Bursa Jan-

darma Taburları’nın kahramanca çarpışan 
3 bölüğü, iki tugay gücüne ulaşan İngiliz 
kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe’de 
durdurup Anafartalar Grubu’nun kuzey yanı-
nı korumuştur.” yazmaktadır.

Ulaşılması hayli güç bir arazi kesiminde bulu-
nan bu anıt 1992 yılında özgün hali gözetil-
meden restore edilerek törenle açılmıştır. 

Bursalılar dedelerinin bu şanlı mücadeleleri-
nin simgesi şehitlik anıtını özgün halini koru-
yarak restorasyon ve yeniden düzenlenmesi 
konusunda hummalı bir çalışma içerisine 
girmişlerdir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa Garnizon Komutanlığıyla ele ele vere-
rek başlattığı çalışmalar Çanakkale Savaşla-

rı’nın 100. yılı olmasından ötürü ise ayrı bir 
önem kazanmıştır.

Çalışmalar çerçevesinde yalnızca şehitlik 
alanı değil şehitliğe giden yol da elden geçiri-
lerek ulaşılabilirliği kolaylaştırılmıştır.

Bundan sonra, yalnızca Bursa’dan Çanak-
kale’ye ziyaret için giden torunlarının değil, 
bölgeye gelen tüm ziyaretçilerin uğrayıp 
Fatihalarını yollayabilecekleri bir ortam ve 
ulaşım imkanlarına kavuşturulmuştur.

Ruhları Şad Olsun…

dosya konusu / Çanakkale / Bursa’nın Çanakkale’deki Vefa Projesi
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KALPLERİMİZE 
GÖMÜLDÜLER

Saffet YILMAZ

  Bu yıl; yüzbinlerce gencimizi şehit vererek neredeyse 
bir neslimizin yok olmasına yol açan Çanakkale savaşları-
nın yüzüncü yılı. Tarihin akışını değiştiren Çanakkale ruhu-
nun bugün yeniden hatırlanması ve genç kuşaklarımızın 
bu olguyu doğru anlayabilmesi için Büyükşehir Belediyesi 
olarak bir yıla yayılan etkinlikler planladık. Çanakkale’deki 
Bursa Şehitliği’nin düzenlenmesinden, kent merkezinde 
kurduğumuz Çanakkale platosuna, yıl içinde gerçekleş-
tireceğimiz panel ve sergilere kadar çok sayıda etkinliğe 
tanık olacak Bursalılar. Şehitlerimizin ismini yaşatacak bir 
diğer çalışmamız da, anı kutusu oldu. 

Bilindiği gibi Bursa, Çanakkale savaşlarında en fazla şehit 
veren illerin başında geliyor. Her ne kadar şehit sayımız 
çeşitli kaynaklarda 3500 ile 5 bin arasında değişse de, bü-
tün tarihçi ve araştırmacıların ortak tespiti, Çanakkale’de 
en fazla şehit veren ilin Bursa olduğu yönünde. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Çanakkale’de verdiği-
miz tüm şehitlerin isimlerini, gerek Genel Kurmay Başkan-
lığı arşivi gerekse özel arşivlerden yararlanarak derledik. 
Tüm şehitlerimizin ismine hazırlanmış birer künye hazırlat-
tık. Şehitlerimizin adı, baba adı, doğum tarihi, doğum 
yeri ve görev yaptığı birliğin yer aldığı künyeler, özel bir 
kutuya kondu. Tüm şehitlerimizin yer aldığı bir kitapçık 
ile Çanakkale şehitliğinden getirilen toprak ve savaştan 
sonra Atatürk’ün Bursa Seyyar Jandarma Taburu’na, sa-
vaşta gösterdikleri kahramanlıktan ötürü teşekkür ziyareti 
sırasında çekilen fotoğrafından oluşturulan anahtarlıktan 
oluşan anı kutusu, başta şehit aileleri olmak üzere tüm 
Bursalılara dağıtılıyor.

Bilindiği gibi; tarihte ilk kez Çanakkale’de kullanılan künye, 
iki adet üretilir ve biri askerin boynunda diğeri birliğinde 
bulunur. Asker şehit olursa boynundaki künyesi ile topra-
ğa verilir, birliğindeki künye ise evine gönderilir. Çanakkale 

şehitlerimizin isimlerine hazırladığımız künyelerin 
yer aldığı anı kutuları, girdikleri evlere bir anlamda 
şehitlerimizi de taşımış oldular. Biz de bu vesileyle; 
20. Alay’da görev yapan İnegöllü Süleyman oğlu 
Hüseyin’i, 57. Alay’da görev yapan Karacabeyli Mes-
tan oğlu Arif’i, 70. Alay’da görev yapan Yenişehirli 

Ömer oğlu Hüseyin’i ve daha nicelerini Bursalılara 
emanet ediyoruz. Çanakkale Destanı’nda 

imzası olan şehitlerimiz bilsinler ki, ne 
unutur ne de unuttururuz. Onlar, topra-
ğa değil kalplerimize gömüldüler.
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ÇANAKKALE’Yİ 
BURSA’DAN 
SAVUNMAK

Necmettin ÖZÇELİK

Çanakkale savaşının üzerinden tam bir asır geçti. 100 yıl sonra bile bu savaş, 
gerek uygulanış biçimi gerekse savaşan taraflar için gerçek anlamda öz varlığı 
koruma ve öz benliğe kavuşma özelliklerini içermesi nedeniyle günümüze kadar 
ilgi kaynağı olmuştur. Modern savaş taktiklerinin ilk kez denendiği bu savaş 
alanında; amfibi harekatın, hava gücünün, denizaltıların, siper savaşlarında 
kullanılan yöntemlerin, makineli tüfeklerin önemi anlaşılmıştı. 

dosya konusu / Çanakkale / Çanakkale’yi Bursa’dan Savunmak

Türk askeri Çanakkale’de mevzisinden çıkıp hücuma kalkıyor...

Fotoğraflar :  Necmettin ÖZÇELİK arşivi
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  Savaşın ilk evresi deniz saldırıları ve 
kıyı savunma faaliyetleri ile geçmişti. 18 
Mart zaferinden sonra ağır kayıplar veren 
müttefikler, boğazın yalnız deniz gücü ile 
geçilemeyeceğini anladılar. 25 Nisan 1915 
günü ise savaş tarihinde modern anlamdaki 
ilk büyük çaplı çıkarma harekatı başlatıldı. 

Kitlesel insanlık dramlarının en büyüğü olan 
savaşlara özgü kurallar, Çanakkale için de 
geçerli oldu. Karaya çıkan İngiliz, Fransız ve 
bu iki ülkeye bağlı dominyon kuvvetleri yurt 
savunması yapan 
ve biraz da küçüm-
sedikleri Türklerle 
vuruştular. 

Savaşın getirisi olan 
vahşetle; Londra’da 
yaşayan bir soylu, 
Afyonlu bir Meh-
metçik tarafından 
süngülenerek yaşa-
mını yitirdi. Bursalı 
bir yedek subay ise 
adını bile duymadı-
ğı bir coğrafyadan 
gelen Gurka’nın 
Kukri hançeriyle 
şehit düştü. Böy-
lesi sayısız örneğin 
yaşandığı Çanakkale 
savaşı Türk ordusu-
nun kesin zaferiyle 
sonuçlanmıştır. 

Aradan 100 yıl geç-
mesine karşın savaşa 
katılan taraflar için 
Gelibolu, halkların 
folkloruna bile girmiş, hakkında sayısız 
araştırma, kitap çalışmaları yapılmış ve 
güzel sanatlarının tüm kollarında işlene-
rek modern savaşların en önemlisi olarak 

tarihteki yerini almıştır. Çanakkale Savaşının 
öne çıkan en önemli getirisi Kurtuluş savaşı-
na olan özgüven ve özgürlük için savaşma 
anlayışı katkısıdır. 

Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapan 
Bursa, İmparatorluğun son savaşında üze-
rine düşen görevi büyük bir gayretle yerine 
getirmişti. 

Yeşil Bursa, Çanakkale savaşlarında en 
yoğun özveriyi göstermiş olan kentimizdir. 
Savaş coğrafyasına yakın olan Bursa, Geli-

bolu’da en fazla şe-
hit veren kent olma 
özelliğini de taşır. 
Resmi kayıtlara göre 
Bursa vilayetinin 
şehit sayısı 3727 kişi 
olarak gösterilmekle 
birlikte, gerçekte 
şehit olan Bursalı-
ların sayısının çok 
daha fazla olduğu 
bilinmektedir. 

Savaş döneminde 
özellikle kasaba ve 
köylerde sağlıklı 
biçimde tutulama-
yan kayıt defterlerin 
eksiklikleri bu yan-
lışlığın nedenleridir. 
Resmi kayıtlarda 
öncelikle Çanakkale 
cephesine ilk olarak 
gönderilen Bursa 
Vilayeti askerlerinin 
kayıtlarına ulaşılabi-
linmektedir. 

1. Dünya Savaşı sürecinde üniforma verilen 
tüm askerlerin isimleri kayıtlara geçirilmiştir. 
Ancak cephede verilen kayıplardan sonra 
çok sayıda Bursalı asker Çanakkale’ye sevk 

1 Ocak 1916 Harp Mecmuası’nın 4. sayısının kapağı. Gazi, 
Kireçtepe’de askerlerin top mermileriyle yaptığı anıtın 
önünde (Bursa Şehitliği)



30    |   Nisan 2015  |   Sayı 14

edilmiş ve bunların büyük kısmıysa ünifor-
masız olarak göreve alınmıştı. Bu Bursalı 
kahramanlar isimsiz şehitler olma kade-
rini paylaşmışlardı. Bursa Vilayeti sınırları 
içerisinde gidenlerin geri gelmediği pek çok 
köy bulunduğu bilinmektedir. Şehit olan 
yüzlerce askerin şehadet haberinin köylere 
ulaşamaması nedeniyle bu bilgiler resmi 
kayıtlara alınamamış, bu da, resmi kayıtlara 
ilave olarak başka çok sayıda şehidimizin 
daha olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Bursa, pek çok yiğit askeriyle Çanakkale 
savaşına katılmış, Bursalılar savaşın getirisi 
olan acıları hep birlikte paylaşmışlardı. Bir 
anlamda Çanakkale Bursa’dan da savunulu-
yordu. Tümü Bursa’nın evlatlarından oluşan 
bir birlik Gelibolu’da destanlaşmıştı. Sefer-
berlik talimatları doğrultusunda Bursa İlinin 
sabit jandarma birlikleri ve ikmal erlerinden 
oluşturulan Bursa Seyyar Jandarma Taburu, 
1914 yılının Ağustos ayında henüz bir cep-
he olmayan Çanakkale’ye intikal etti. Tabur 
9. Tümen emrine verilerek, Teke Burnu’n-
dan Ece Limanı’na kadar uzanan bölgede 
örtme, gözetleme ve koruma görevlerini 
üstlenmişti.

Savaşa girildikten sonra perdeleri açılan 
Çanakkale cephesinde tabyaların bombar-
dıman edilmesi, karaya küçük keşif amaçlı 
amfibi hareketlerinden sonra 18 Mart 
1915’te düşman donanması giriştiği büyük 
çaplı boğazı geçme harekatında yenilgiye 
uğratıldı. 

İhtilaf Devletleri komutanları, boğazın 
donanmayla zorlanarak geçilemeyeceği 
gerçeğini anlamışlar, Mısır’da hazırladıkları 
güçlü ordunun Gelibolu Yarımadası’na çıka-
rılmasına karar vermişlerdi.

18 Mart zaferi ile; amfibi harekatın ve kara 
muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 
tarihine kadar Bursa Jandarma Taburu, 
Koyun Limanından Büyük Arıburnu’na 
kadar olan bölgede görevini sürdürmüştü. 
25 Nisan günü ordu komutanlığının verdiği 
emir gereğince Bursa Seyyar Jandarma Ta-
buru, Kilye bölgesinde toplanarak verilecek 
müteakip emirleri beklemeye başlamıştı. 

Seddülbahir kıyılarında durumun gittikçe 
önem kazanıp, savaş koşullarının kritikleş-
mesi üzerine üst komutanlık, taburu bu 
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bölgede kullanma kararı almıştı. Gelişen bu 
durum sonucunda,  Bursa Seyyar Jandarma 
Taburu, Güney Grubu’nun emrine verildi.

Tabur, 27 Nisan günü ciddi bir şanssızlık 
yaşadı; Hisar tepeyi savunan tabur, Alçı-
tepe istikametinden ilerlemekte olan diğer 
birliklerimiz tarafından ateş altına alınmıştı. 
Bu yanlışlığa Jandarmaların giydiği kıya-
fetlerin Fransız askerlerinin kıyafetlerine 
olan benzerliği neden olmuştu. Bursalı 

jandarmalar, sınıflarının resmi kıyafeti olan 
koyu mavi üniformalar giymekteydiler. 
Hisartepe’yi savunanların Türk Jandarmaları 
olduğu bir süre sonra anlaşılmış, ancak 20 
kadar Bursalı kahraman yanlışlık sonucu 
şehit düşmüştü. 

Bursa Seyyar Jandarma Taburu, Seddül-
bahir bölgesi savunması sırasında toplam 
olarak 90 şehit vermiş, bir yüzbaşı ve 55 er 
ise yaralanmıştı. 

Tabur Komutanı Binbaşı Hasan Tahsin Bey, 
25 Mayıs 1915 tarihinde üst komutanlığa 
bir rapor hazırlayarak gönderiyordu. Bu 
raporda Taburun Çanakkale’ye intikalden 
sonra geçen zorlu süreç şöyle anlatılmak-
taydı; 

“Bursa Seyyar Jandarma taburu, 12 Ağus-
tos 1914 tarihinden beri hiç dinlenmeden 
görev yapmaktaydı. İki buçuk ay aralıksız 
olarak düşman bombardımanı altındaki 
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siperlerinde tabur son derece yıpranmış 
ve güçsüz düşmüştü. Tabur 26 Nisan günü 
Hisar Tepe’de tek başına kahramanca 
savunma yapmış, Düşmanı ilerletmemişti. 
Ancak tabur mevcudunu oluşturan erlerin 
çoğunluğu yaşlıydı. Bu yaşlı kahramanlar 
artık cephenin demirbaşları olmuşlardı ama 
artık daha fazla söz söylenilmeyecek bir 
duruma gelmişlerdi. 

Gönderilen 300 ikmal eri ise üniformasız ve 
donatımsızdılar. 

Tabur bu güne kadar karşılaştığı bütün 
zorluklara rağmen muharebe meydanla-
rında bir adım bile geri atmamıştı. Bu güne 

kadar Taburda, 110 şehit, 280 yaralı ve 50 
kayıp olarak toplamda 440 kişi savaş dışı 
kalmıştı.”  

Binbaşı Hasan Tahsin Bey raporunun son 
bölümünde; 

“Taburun yeniden düzenlenerek toparlana-
bilmesi için diğer bölüklerin savunma mev-
zilerinde kalmaları koşuluyla, bir bölüğüyle 
uygun görülen bir yerde karargah kurarak 
takviye birliklerini beklemek ve sonrasın-
da tüm taburunun istirahat ettirilmesinin 
gerekli olduğunu” belirtiyordu.  

Bursa Seyyar Jandarma Taburu 1915 
yılı Haziran ayının son günlerinde bu kez 

savaşın en çetin muharebelerine sahne 
olan Anafartalar bölgesinde görevlendiril-
di. Bursalı jandarmalar, kendilerine destek 
olan birliklerle yan yana, üstün düşman 
güçlerine karşı savaşın kadersel noktaları, 
Kocaçimen ve Conkbayırı’nın savunmasında 
yer aldılar. Kahraman Bursalılar, Anafartalar 
ovasına kilit vurarak düşmanın ileri yürüyü-
şünü 36 saat engellemiş ve Çanakkale sa-
vaşının bu en kritik muharebesinde önemli 
görevler paylaşmışlardı.

Çanakkale Cephesinde büyük kayıplar veren 
Bursa Seyyar jandarma Taburunun yiğit 
Mehmetçiklerinin kanları, Kireçtepe’de diki-
len jandarma anıtının da harcı olmuştur. 
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Başkomutan Vekili Enver Paşa, jandarma-
ların gösterdikleri bu büyük kahramanlığı; 
“Anafartalar’a düşman taarruz etti. Onların 
on bin tüfeklisine karşı sekiz yüzer mev-
cutlu Bursa ve Gelibolu Seyyar jandarma 
taburları düşmanı durdurdular. Gerçi bu 
taburlar eridiler, fakat vatanın kalpgahı 
emindir” sözleriyle betimlemişti. 

Bursa’dan çıkan bir önemli tarihçi saye-
sinde Çanakkale savaşının öğrenilmesi de 
Bursa’nın savaşa olan bir başka katkısıdır.  
Çanakkale Savaşı ile ilgili ilk tarihçeler, Bur-
salı Mehmet Nihat Bey tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Savaşa kılıcıyla katılan Nihat 

Bey, sonrasında kalemiyle bu büyük savaşı 
günümüze yansıtmıştı. Onun tarafından 
yazılan; Harb-i Umumi’de Seddülbahir mu-
harebeleri, Büyük harpte Çanakkale seferi 
gibi çalışmalar hala en önemli tarih yazılım-
ları arasında yer almaktadır.  

Çanakkale savaşı süresince cephede görev 
almayan tüm sivil Bursalılar, savaşın tüm 
yükümlülüklerine katılarak Çanakkale desta-
nını paylaştılar.

Uzun süren savaş yıllarında, Kut ül Amara 
zaferinden sonra Bursa’ya getirilen İngiliz 
üst rütbeli tutsakların, Osmanlı gelenek-
lerine yakışır biçimde ve onlar için tahsis 

edilen bazı otellerde konuk gibi ağırlanma-
ları da, savaş kurallarına uyulması açısından 
Bursa’nın savaşa bir diğer katkısı olarak 
tarihteki yerini almıştır.

İngiliz üst rütbeli tutsaklar Bursa’da.

Bursa - Esirlere tahsis edilen otel
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KARTPOSTALLARIN

DİLİYLE;

FRANSIZLAR VE

ÇANAKKALE
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M. Hakan GÜRÜNEY

  Bozcaada kartpostalları koleksiyonuna 
2 Haziran 1998 tarihinde ilk kartpostalı 
satın alarak başladım. Koleksiyonu öncelikle 
görsel yanı nedeni ile topladım. İlerleyen 
süreçte aynı kartpostalların birden fazla 
çıkması ve benimde bulduğum her kart-
postalı satın almam nedeni ile koleksiyon; 
aynı görüntüyü basan farklı editörler, 
önden pullu olanlar, vs. gibi konularda 
ayrışmaya başladı. Çanakkale Savaşlarında 
Bozcaada’nın Fransa ve İngiltere tarafından 
kullanılmaları, bu Ada’da askeri kamp ve 
havaalanları inşa ettiklerine yönelik belge-
ler zarf, pul, damga, fotoğraf ve bir takım 
efemeral malzeme olarak koleksiyonuma 
dahil olmuştu. Kartpostalların bazılarının 
arkasında yazıların olduğunu, bunların 1915 
yılının farklı tarihlerinde postalanmış olması 
bu yazıların ne olabileceği konusunda 
beni meraklandırmıştı. Özellikle müzemin 
projelendirilmesi ve inşaat süresince fahri 
yardımlarını benden esirgemeyen emekli 
mimar Sayın Akın BARAN ile bir sohbet 
esnasında kendilerine bu konuyu açtım. Eşi, 
sayın Ayşe Müge BARAN’ın Fransızca bildi-
ğini ve bir ön okuma yapabileceğini söyledi. 
İlk dört kartpostala yönelik tercümeler gel-
diğinde, görsel yönü ağır basan bu kolek-
siyonda dikkatimizi çekecek esas konunun 
kartpostalların üzerlerine yazılmış hikayeler 
olduğunu anladık. Çevirileri tamamlanan 
25 Temmuz 2004 tarihine kadar satın 
aldığım 196 adet Bozcaada kartpostalının 
içinden, tarihsel bir belge niteliğine sahip 
80 adedini seçerek bir kitap olacak şekilde 
hazırladım. (Yeni alımlarla beraber 18 Mart 
2005 tarihinde toplam 235 adet kartpostala 

ulaştım) Bu seçilen kartpostallardaki ortak 
nokta Bozcaada (Tenedos) veya Çanakkale 
Savaşları, Seddülbahir Cephesinden söz 
ediyor olmalarıdır. Kartpostallarda yazılı 
bilgilerden; Fransızların Bozcaada’yı: yaralı 
askerlerin tedavilerinde, nekahet dönemi 
dinlenmelerinde, hastane inşaatı esnasında, 
yiyecek, araç-gereç tedarikinde kullandık-
larını anlıyoruz. Kartpostalların ön yüzünde 
basılı fotoğraflardan ise; 1910’lu yılları 
gösteren bu Bozcaada fotoğrafları, kentin 
günümüzdeki görüntüsü arasındaki farkı, 
yok olan yel değirmenlerini, Kalenin içindeki 
Camii ve evleri, Kilisenin saat kulesini, 
Limanın eski halini, fesli Türkleri, isimle-
ri unutulmuş kişilerin teknelerini, miskin 
limanı, Türk-Rum mahallelerini ayıran dere 
yatağını, o dönem kullanılmış damga ve 
pulları, Ada’ya çıkan İngiliz ve Fransız asker-

lerini, Kalenin yıkılmadan önceki giriş kapısı 
gibi detayları görebiliriz. Kartpostallardan 
birindeki görüntü ise; 6-7 Ağustos 1915 
tarihinde Saros Körfezi kuzeyinde, Sazlıde-
re’nin doğusuna aldatma çıkartması yapan 
300 adet Şef Ghyparis komutasındaki 
Girit’li Rum gönüllünün Bozcaada görüntü-
lü bir kartpostalda bulunmasıdır. Her yeni 
Bozcaada kartını satın aldığımda arkasına 
kurşun kalemle bir sıra numarası vermekte-
yim. Kitabın içindeki dizilim ise kartpostal-
ların yazım tarihlerine göre düzenlenmiştir. 
Her zaman iyi kartpostala iyi fiyat verdim 
ve hiçbir zaman yatırım felsefesine göre 
koleksiyon parçası almadım. Biliyorum ki, 
günün birinde bu koleksiyonu satmaya 
kalksam, ödediğim bedelin yarısını bile geri 
alamayacağım. Kartpostalların çoğunluğu 
siyah beyaz, bir kısmı ise sonradan renklen-

Fransız Amiral ve parlamenterlerin Bozcaada incelemesi
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dirmedir. Tamamına yakını işgal döneminde 
kullanılmıştır. Kartpostalların arkalarındaki 
damgalardan hangi askeri birliğin, hangi 
tarihlerde Bozcaada veya savaş bölgesinde 
olduğunu anlayabiliyoruz.  Kütüphanemde 
Çanakkale Savaşları üzerine yazılmış 161 
adet kitaptan, Fransa cephesinden savaşları 
anlatan bir tek Türkçe çeviri kitap, altı adet 
de Fransızca kitap bulunmaktadır.  Hazırla-
nan kitabın konuya bu anlamda da katkıda 
bulunmasını umuyorum.

Çanakkale Savaşları ve Fransa
28 Haziran 1914’te, Avusturya Veliahtı 
Ferdinand ve karısının Bosnasaray’da bir 
Sırp tarafından öldürülmesi, barut fıçısına 
dönmüş Avrupa’da savaşın çıkması için 
yeterli bir kıvılcımdı. Balkanlar’daki Osmanlı 
topraklarının bölüşümünde eski bir anlaş-
mazlık olan Bosna-Hersek’in Avusturya’ya 
mı yoksa Sırbistan’a mı ait olacağında 

düğümlenen sorun hiç vakit geçirmeden 
büyük devletleri bloklara ayırmış ve birbirle-
rine savaş ilan etmelerine neden olmuştu.

1912 yılında, Osmanlı başkentinde bazı 
girişimcilerin katkısıyla kurulan “Donanma 
Cemiyeti”, fakir-zengin halkın katkısıyla 
toplanan paralar, altın olarak İngiliz hü-
kümetine peşin olarak yatırılmış ve İngil-
tere’ye büyük ve modern bir zırhlı olan 
Reşadiye ısmarlanmıştı. Brezilya’nın, aynı 
tersanede yaptırmakta olduğu bir zırhlıyı 

parası çıkışmadığından almaktan vazgeç-
mesiyle Reşadiye’ye ikinci bir gemi daha 
eklenmişti: Sultan Osman. Gemiler harpten 
önce bitmiş ve onları almaya Deniz Yüzbaşı 
Rauf (Orbay) komutasında Türk bahriyesi 
askerleri İngiltere’ye gönderilmişti. İngilizler, 
harbin başlamasıyla gemilere el koyduklarını 
ve vermeyeceklerini resmen bildirmişlerdi. 
Bu olay Türk kamuoyunda büyük bir öfke 
uyandırmıştı. Bu esnada Osmanlı Devleti, 
İngilizler’den kaçıp Çanakkale Boğazı’ndan 
Marmara Denizi’ne geçen iki Alman zırhlısı 
Göben ve Breslau’nun isimlerini Yavuz 
ve Midilli olarak değiştirip, gemilere Türk 
bayrağı çektirip, Alman askerlerin başlarına 
fes giydirerek, bu gemileri 80 milyon Alman 
markına satın aldığını ilan etmişti. Halkın 
gözünde, parasını ödedikleri gemilerine İn-
gilizler tarafından el konulması ertesinde bu 
iki gemi gelmiş, herkesi kaybedileni bulmuş-
ların sevincine boğmuştu. 

Enver Paşa’nın izniyle 29 Ekim 1914 tarihin-
de Amiral Souchon komutasındaki 11 ge-
milik Osmanlı donanması Boğaz’ın hemen 
açığında karşılaştığı Rus savaş gemilerine 
ateş açmış, başta Odessa ve Sivastopol 
olmak üzere Rus limanlarını topa tutmuştu. 
1 Kasım 1914’te,  Kafkasya’daki Rus ordusu 
hududu geçerek kara savaşını başlattı. Aynı 

İngiliz birliklerinin Bozcaada çıkarması.

 Bozcaada Kale içinde İngiliz askerleri
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gün İngilizler, İzmir Limanı ve Kızıldeniz’de 
Akabe Limanı’nı topa tuttu. 3 Kasım 1914 
’te ise iki İngiliz ve iki Fransız savaş gemisi 
Çanakkale Boğazı’ndaki Türk istihkamlarını 
bombardıman ettiler. 18 Mart 1915 tari-
hine kadar İngiliz ve Fransız donanmaları, 
Çanakkale Boğazı’nda bulunan tahkimatları 
ve tabyaları sürekli bombardıman ettiler. 
18 Mart 1915’te yapılan deniz savaşlarında 
ise İngiliz-Fransız ortak donanması(Fran-
sız savaş gemileri: Gaolois, Charlemagne, 
Suffren, Bouvet, Jeaane D’Arc) büyük bir 
bozguna uğramış, Amiral de Roebeck genel 
çekilme işaretini vererek Bozcaada’daki 
demirleme yerine geri dönülmüş, Osmanlı 
başkentini almak üzere sadece donanmanın 
gücü yetmeyeceği, kara savaşları ile birlikte 
donanmanın beraberce savaşması gerektiği 
fikri ortaya çıkmıştı. Bu arada Bozcaada’yı 
işgalleri altında tutan İngiliz ve Fransızlar, 
Ayazma Tepesinde, Habbele Ovası’nda ve 
Habbele Tepesi’nde çeşitli büyüklüklerde 

üç adet havaalanı kurmuşlardı. 25 Nisan 
1915’te Fransız askerlerinin (Corps Expedi-
tionnaire d’Orient - Doğu Çıkartma Birliği = 
Doğu Sefer Gücü) Anadolu sahilindeki Beşi-
ge ve Kumkale’ye yaptıkları aldatma taaruz-
ları, esas çıkartmanın yapılacağı Seddülba-
hir’i gölgelemek içindi. İngiliz,  Fransız ve bu 

ülkelerin dominyonlarından oluşan çıkartma 
birlikleri Seddülbahir bölgesine yaptıkları 
taarruz harekatında Kirte ve Kerevizdere 
bölgesinde 13 Temmuz 1915 tarihine kadar 
süren savaş sonrasında siperlere gömülmüş 
ve onbinlerce ölü, yaralı, tutsak vermişlerdi. 
(Çeşitli kaynaklarda savaşa katılan ve yara-
lanıp ölen asker sayısı konusunda farklılıklar 
bulunmaktadır. Çoğunlukla; Fransız birlik-
lerinin Cezayir ve Senegal’liler dahil toplam 
asker sayısı 79.000 olarak, zaiyat olarak 
da 47.000 kişi belirtilmektedir.)  Bundan 
sonra savaş cephesi daha çok Arıburnu, 
Anafartalar ve Suvla bölgelerine kaymış, 
Seddülbahir’de bulunan ve Bozcaada’yı üs 
olarak kullanan Fransız askerleri dinlenmek, 
tedavi olmak, yiyecek içecek türünden kısıtlı 
da olsa alışveriş yapabilmek için sürekli 
Bozcaada’yı kullanır olmuşlardı. Kitaba ve 
sergiye konu olan 80 adet kartpostalların 
gönderim tarihleri bu dönemde başlamış, 
İstanbul’u alma hayallerinin yazıldığı bu ilk 
kartpostallar, cephenin boşaltıldığı 9 Ocak 
1916 yılının Ocak ayı ortalarında, “idealle-
rimizi gerçekleştiremedik, her şeyi Türk-
lere teslim ettik” sözleriyle sonlanmıştır. 

Fransız Amiral Guepratte Bozcaada Kalesi’nde

Sazlıdere’nin doğusuna taktik çıkarma yapan Şef Ghyparis komutasındaki birlikler.
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Çanakkale Savaşları’ndan üç yıl kadar sonra 
Birinci Dünya Savaşı, Bağlaşık Devletler’in 
galibiyetiyle sona erdi. 30 Ekim 1918’de 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın üzerinden 
daha bir hafta bile geçmeden İngilizler, 
6 Kasım 1918’de Çanakkale ve çevresini 
işgal ederek, kendilerine bir zamanlar kan 
kusturan merkez tahkimatındaki toplara ve 
tahkimata el koydular.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa 
Kemal liderliğindeki Türkler, 24 Temmuz 
1923 tarihinde Lozan Antlaşması ile barışa 
kavuştular. Lozan Barış Antlaşması uyarın-
ca 20 Eylül 1923 günü, Bozcaada Türkler 
tarafından teslim alınmıştır.

Bozcaada Kale içinde Yunan askerleri

dosya konusu / Çanakkale / Kartpostalların Diliyle; Fransızlar ve Çanakkale

09 Ağustos 1915

Sevgilim,

Şimdiye kadar sadece 23 Temmuz 1915 tarihli mektubunu aldım. Bana haberleri 

getirecek olan diğerleri gecikti. Baptiste’e bana [okunmuyor] yollamasını söyledin mi? 

Dün Georges Heck beni ziyaret etti. Siperden geliyordu. Sağ elinin işaret parmağı biraz 

zarar görmüş. Bir gün önce müteahhit olan oğlu Eymard’dan öğrenmiştim. Fırıncı 

Heck’in iki oğlu da ölmüş. Bu haberin doğru olup olmadığını Georges’a sordum. Bana 

doğru diye cevap verdi. Henüz bilmiyorlarsa zavallı anne-babanın bunu öğrenmeleri ne 

korkunç.

André Grisoni burada, daha göremedim, Martha Esteva’nın oğlu siperlerde, Bay Buc da öyle. Bay Garantes’in 

kızının kocası vergi işlerinde görevli. Birkaç günden beri şiddetli bir top ateşi var. Bana yolladığın mektuplarda, 

ilgimi çekeceğini düşündüğün gazete yazıları ve [okunmuyor] gönder. Georges’a [okunmuyor] gelmiş, okumak 

için yarın ondan isteyeceğim.

Sevgilim, sizleri, hepinizi görebilmek için nasıl sabırsızlanıyorum bilemezsin. Mostaganem[?]’de, sadece sana 

yazdım. Umarım bizimkilere ve sizinkilere benim haberlerimi veriyorsundur. Deli gibi işim var, bunun dışında 

siperlerden gelen 260 sakatı bize verdiler. Çok kalabalıklar. Bazen Türk esirlerle de ilgileniyoruz, o zaman 

bölükte 600 kişiden fazla oluyoruz.

Bütün aileyi ve çocukları benim için kucakla, Clautilde ve Veronique’e  [okunmuyor]  ilet. Aileye ve herkese selam. 

Seni seven ve sana kavuşmak için sabırsızlanan kocandan binlerce öpücük sevgilim. 

J. [imza]
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Pazartesi, 30 Ağustos 1915

Sevgili Kuzenim, Eugène, işte adresim. 1. İstihkâm Bölüğü 4/14 -Doğu Seferi Kolordusu - 1. Tümen - Posta bölgesi 194 ELE

Hepinizi uzaklardan öper ve selamlarımı yollarım. Sizleri her zaman düşünen kuzeniniz. Kartta gördüğünüz liman dinlenmede olduğum Bozcaada’dır. Şu anda Yunan işgalinde.
Bu bir kaç satırı, bir aydan beri cephede olduğumu bildirmek için yazıyorum. Fransa’dan daha az korkunç ama yine de siper savaşı ve ben burada olduğumdan beri çarpışmaların olduğu Gelibolu adasında hiç ilerlemedik. 10 km derinlik ve 10 km genişlik te ilerledik. İngilizlerle beraberiz. Satın alınacak bir şey bulmak imkansız, hiç bir şey yok. Ama şu anda 8 gün için dinlenmedeyiz ve şişesi 1 franka şarap, kilosu 8 paraya üzüm bulabiliyoruz, fakat evdekine benzemez. Çabucak iyi günler dönsün. Dört gün önce anne ve babadan iyi olduklarına dair haber aldım. Sizden de haber aldıklarını ve yağın parasını vermek istediğinizi söylüyorlardı. Size, verdiğim sıkıntı için teşekkür ettiklerini umuyorum. Sonra küçük [okunmuyor] den de haber aldım. Savaşın bitmesini ve döndüğümde onu görebilmeyi derinden istiyorum. Benim sağlığım yerinde ve kartımın sizi de aynı durumda bulmasını isterim. Ne de olsa bunu dilemek gerek. Remon’a selamlar. Bitiriyorum.

Bozcaada, 17 Temmuz 1915

Çok sevgili annecim, babacım

Bu sefer savaşın dehşetinden uzakta, dinlenmekteyiz. Sadece 
topların sağır edici sesi duyuluyor. Buna karşılık motorlar 
homurduyor zira burada ittifak ordularının uçakları var. Böylece 
hem dinleniyor hem de hava karargahını koruyoruz.

İstediğimiz her şeyi alabiliyoruz ama bize pahalıya satıyorlar. 
Size yolladığım kart 0,15. Pahalı ama istediğimiz gibi yemekten 
memnunuz. Litresi 2 fr.’dan Samos şarabı almazsan şarap içilir 
gibi değil. Ah, sevgili ailem, siperlerin dışında bir yaşamı tekrar 
görebilmenin ne kadar iyi olduğu bilebilseydiniz! Bozulmaya 
başlamış ceset kokularını teneffüs etmiyor ve özellikle de cesedinin 
üzerinde böceklerin vızıldadığı bir arkadaşının üzerinde uyuya 
kalmıyorsun. Öylesine mutluluk ki ...

Bozcaada 17 Ağustos 1915

Çok sevgili annecim, babacım ve kız kardeşim,

Bu akşam 8 gün dinlenmek için Çanakkale’den ayrılıp Bozcaada’ya gittiğimizi 

bildirmek üzere birkaç satır yazıyorum.

Gemiyle bir buçuk saatte geçiliyor. Top ve top mermilerden korunabiliyoruz. 

Burada alınacak bir şeyler buluyoruz. Şimdi üzüm zamanı, üzüm, elma, incir 

alıyoruz ama çok fahiş fiyatlarla. Samos şarabı bulabiliyoruz. Şimdiye kadar 

sizden hiç haber alamadım. Sadece kuzen Joseph’ten 14’ünde yazdığı aldım. 

Şimdilik yazacak fazla bir şey yok.

Sizi seven oğlunuz ve kardeşiniz. Sizi öpüyorum. Öpücükler 

[imza]
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İpek 
Şehri 
Bursa

Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU

dosya konusu / Bursa İpeği / İpek Şehri Bursa
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  İpeğe dair en eski bilgilere Çin kitapla-
rında rastlamak mümkündür. Muhtemelen 
ipekçiliğin önce Çin’in kuzey doğusunda 
Şantuk çevresinde başladığı sanılıyor. Ana-
dolu’da ipekböcekçiliği ve ham ipek üretimi 
Bizans döneminde gerçekleştirilmektey-
di. Selçuklu sanatı içinde de örneklerini 
bulduğumuz tesadüf edilen Anadolu ipekli 
dokumacılığı Bursa’yı önemli bir ipek sanayi 
ve ticareti merkezi yaptı. İran’ın meşhur 
ipeğinin Tebriz’den kervan yolu ile Bur-
sa’ya getirilerek burada Avrupalı tacirlere 
pazarlanmasını mümkün kılmıştır. Bursa 
ipekçiliği Sultan I. Bayezid’in (1389-1402) 
güneyde Alaiye’yi aldığı, Karadeniz kıyısında 
Sinop’u ve çevresinde, İpekyolu üzerindeki 
Tokat’ı kontrol altına aldığı süreçte gelişti. 
Yine bu dönemde Tuna kıyılarına kadar tüm 
Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılınca, 
Romanya’daki Braşov üzerinden Avrupa’ya 
yeni bir ticaret yolu açıldı. 

15. yüzyılda Bursa’da 1000 ipekli kumaş 
dokuyan tezgâhın bulunması, dokunan 
ipekli kumaşların ne denli büyük bir ihtiyaca 
cevap verdiğini göstermesi açısından önem-
lidir. Bu tezgâhların bir kişilik, küçük birer ev 
dokumacılığı şeklinde çalıştıkları da zanne-
dilmemelidir.

Köklerini Anadolu’dan alan dokuma sanatı, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun XV. yüzyıl-
dan itibaren kurduğu güçlü merkezi idare 
sistemi içerisinde, serüvenine Bursa’da 
başlamış, XVI. yüzyıldan sonra ise Bursa’yla 
birlikte İstanbul’da sürdürmüştür.

Bursa kumaşları dokuma tekniği, malzeme 
özellikleri ve desen zenginlikleriyle bu sana-
tın doğuşundan itibaren dünya kumaşçılığı 
için de çok önemli bir yer edinmiş, desenleri 

ve renkleriyle Türk kültürünün ve zevkinin 
bütün inceliklerini yansıtmışlardır. 

Özellikle XV. ve XVI. yüzyıllarda Bursa’da 
kurulan han ve çarşıların isimlerinden de 
anlaşılacağı gibi (Koza Han, İpek Han, Al-
boyacılar Çarşısı, Bezzazlar Çarşısı, Araki-
yeciler Çarşısı…)  Bursa, dönemin kumaş 
merkezi haline gelmiştir. 

XVI. yüzyılda Bursa’da dokunan yünlü 
kumaşların, ipekli kumaşların ve her cins 
kadifenin ünü dünyaya yayılmıştır. Dokuma-
larıyla ünlü Çin bile Bursa’dan kumaş satın 
almış; Macaristan, Polonya, İtalya ve Balkan 
ülkelerinin pazarlarında Bursa kumaşları 
satılmıştır. 

Bursa tezgâhlarında dokunan kumaşlar ve 
kadifeler her yerde aranır olmuştu. Olağa-
nüstü zenginlikte dokunan bu kumaşlar, 

padişahlara, şehzadelere yapılan elbiselerde 
kullanılmaya başlanmıştı. Osmanlı sarayının 
denetiminde dokunan ve nakkaşhanenin 
tasarladığı desenlere göre yorumlanan altın 
ve gümüş telli bu ipek kumaşlar, sadece 
ihtiyaç için değil, imparatorluğun kudret ve 
görkemini yansıtması açısından da simge 
haline gelmişlerdir. 

Dokumalar satışa çıkarılmadan önce “mu-
bassır” adı verilen memurlarca kontrol edi-
lerek damgalanır, aranılan niteliklere sahip 
olmayan kumaşlara ise devlet el koyardı. 
Ayrıca kumaşların satışının yapıldığı dük-
kânların sahipleri de mutlak loncaya bağlı 
çalışmalıydılar. Lonca idare heyeti, herkesin 
dükkân ve atölye açmasına izin vermez ve 
kefili şart koşardı. Tezgâh sayısı arttığı anda 
da devlet buna müdahale ederdi. Bu hassa-
siyet ve dikkat, kumaş dokumacılığının uzun 
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yıllar nasıl niteliğini kaybetmeden güzel 
ürünler ortaya koyduğunu açıklamaktadır. 
Yabancı ülkelerden getirilen pamuk ipliği de 
ciddi bir incelemeden geçirilirdi. Pamuk ipli-
ği her cumartesi günü Ulucami’nin avlusun-
da kurulan pazarda, ipek kozaları ise Koza 
Hanı’nda satılmaktaydı.

16. yüzyılda Bursa’da dokunmuş olan 
kumaş örnekleri Topkapı sarayı başta olmak 
üzere, Konya Mevlana Müzesi’nde, Yunanis-
tan Benaki Müzesi’nde, Lizbon Gülbenkian 
Müzesinde ve Bursa Türk ve İslam Eserleri 
Müzesinde sergilenmektedir.   

İpek ve İpekli Kumaşlar 
Osmanlı Sarayının, erken dönemlerden 
itibaren özellikle ipeği tercih etmesinin 

sebebi, kendi güç ve ihtişamını, zevk ve 
zenginliğini bu nadide kumaşlarla yansıt-
mak istemesindendir. Kuran’da bile cennet, 
ipek yastıklar ve halılarla döşenmiş bir yer 
olarak tasvir edilmekte, cennette ipek giy-
siler giyileceği yazmaktadır. Gerçek hayatta 
ise ipek, rahatlık ve saltanat zenginliğiyle 
o denli ilişkilendirilmiştir ki, İslamiyet’in ilk 
dönemlerindeki sadelik anlayışı, erkeklerin 
ipek giymesini engelleyememiş, tüm İslami 
saraylarda olduğu gibi Osmanlı hanedan-
lığında da saltanat fikri sadeliğin önüne 
geçmiştir. 

Bursa ipekli dokumanın en başta gelen ve 
en eski merkezidir. XVI. yüzyılda İstanbul 
da ipekli dokuma merkezi olarak gelişmeye 
başlamış, fakat Bursa önemini asla yitirme-
miştir. Bu iki merkezin dışında ipekli doku-

manın yapıldığı diğer merkezler Amasya, 
Tokat, Sakız, Bilecik, Alaşehir ve Aydos’tur.

Bursa ipekli dokumacılığında, birbirine yar-
dımcı çok sayıda hirfet, esnaf grubu vardı. 
İpekçiler başlıca iki büyük gruba ayrılmış-
lardı. 

a) Hamcılar,  
b) Dokumacılar. 

Bu iki grubun arasında ipeğe çeşitli renkler 
veren boyacılar (sabbağlar) bulunuyordu. 
İpeğin mancınıkta çekilmesinden sonra, sıra 
iplik haline getirilmesindedir. Bu işlemlerin 
yapıldığı alete dolap denirdi. Mancınıklardan 
elde edilen ipekleri çözmek ve katlamak, 
dolapçıların göreviydi. Katlanan, bükülen 
ipek, iplik haline getirilirdi. İpekli kumaş do-
kunmak üzere hazırlanan iplikler, iki kısma 
ayrılırdı. Bunlardan çözgü olacaklara meş-
dud, atkı olacaklara pod denirdi. Katlanarak 
bükülen ve iplik haline getirilen ipeklerin, 
dokunacak kumaşın cinsine göre, kaçar 
telden hazırlanacağı, hirfet geleneğine ve 
yasalara göre belirleniyordu. 

Mancınık ile ipek çekenler, dolapçılar ve 
devdahlar, ücret karşılığı iş yapan sanatkar-
lardı. Yani ipek kozacıları ya da ham ipeği 
olanlar, yukarıdaki örneklerde görüldüğü 
gibi, getirir, çektirir ve sardırırlardı. Bu 
işkolunda kadınların fazlaca çalıştığı tahmin 
edilebilir. 

Osmanlı ipekli kumaşlarından günümüze 
gelebilenleri çeşit bakımından zenginlik arz 
eder. Belgeler incelendiğinde sayılarının 
aslında çok daha fazla olduğu anlaşılmak-
tadır. Kumaşlar bazen desenine, bazen 
dokunduğu yere bazen de dokuma teknik-
lerine göre isimlendirilmiştir. Renk isimleri 
ise çok çeşitlidir. Bunlardan darçınî tarçın 
rengi, sürmaî koyu mavi, tutegî parlak yeşil, 
benevş menekşe rengi, cevzî ceviz yeşili, 
aselî bal rengi, nohudî nohut rengi iken, 

dosya konusu / Bursa İpeği / İpek Şehri Bursa
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fıstıkî, sincabî, fındıkî, erguvanî, gülgunî, 
elmasî, kamışî, kibritî, ateşî, sebz kısmen 
unutulmuş, turuncî, neftî, beyaz, al, kırmızı, 
kahverengi, şarabî, baldırcanî (patlıcanî), 
devetüyü gibileri ise yaşamaya devam 
etmiştir. Osmanlı ipekli kumaşlarını desenli 
ve desensiz olarak da gruplara ayırmak 
mümkündür. Buna göre desenliler seraser, 
kadife, kemha ve serenk; desensiz düz 
olanları ise atlas, tafta ve canfestir.

Seraser: En değerli kumaş olan seraserin, 
çözgüsü ipek, atkısı ya altın alaşımlı gümüş 
ya doğrudan doğruya gümüş ya da altın 
teldir. Seraser genellikle Bursa ve İstan-
bul’da dokunmuş olan bu pahalı kumaştan 
başta tören ve hilat kaftanları olmak üzere 
saray için yastık yüzleri de yapılmıştır. Sera-
serin en göze çarpan özelliği değerli tellerini 

sergileyecek 
şekilde büyük 
desenlere sahip 
olmasıdır. Bu desenler 
çok iri olduklarından oldukça 
geniş olan kaftanın üzerinde dahi 
ancak iki sıra olarak yer alabilmişlerdir. 
Seraserin ana renkleri fıstıkî, nohudî, fildişi 
ve az da olsa hafif maviye kaçan bir kırmızı 
olmuştur. 

Kadife ve Çatma: Osmanlı dokuma sanatı 
denince akla önce Bursa kadifeleri gelir. 
Bursa’da kadife XV. yüzyıldan itibaren 
dokunmaya başlanmıştır. Kadife, bazen 
çözgüsü ipek, atkısı ipekten bazen de pa-
muktan yapılan havlı bir kumaştır. XVI. yüz-
yılda çok önemli bir ipek dokuma merkezi, 
özellikle de kadife dokuma merkezi olan 
Bursa bu ününü çok uzun zaman sürdür-
müş ve yabancı kumaşlarla, özellikle İtalyan 
kadifeleriyle rekabet edebilecek seviyeye 
ulaşmıştır. Yüzyıllar boyu getirilen stan-
dartlar ve kontrollerle değerinden hiçbir 
şey kaybetmeyen Bursa kadifelerinin, pek 
çok çeşidi vardır. Düzüne sade, desenlisine 
münakkaş, kabartmalı olanına çatma denir. 
Atkısında kılaptan olana ise telli kadife de-
nir. Günümüze kadar gelebilen kadifelerin 
çoğu kırmızıdır. Bunların yanında yeşil, az 
da olsa mavi, nohudî ve mor kadifeler de 
bulunmaktadır. 

Çatmanın, düz kadifeden farkı, desenlerinin 
zeminden kabarık olmasıdır. Genellikle ze-
mini kılaptandandır. “Kadife-i Bursa” olarak 
ta anılan çatmalar XVI. yüzyıldan itibaren 
yaygınlaşmıştır.

Kemha: Atkısı ve çözgüsü ipek, üst sıra 
atkısı ayrıca altın veya gümüş kılaptanla 
takviye edilmiş bir kumaştır. Kemha, ipekli 
dokumalar arasında sarayın ve halkın beğe-
nisine en uygun kumaşlardan biridir. Ağır, 

tok, 
gös-
terişli bir 
kumaş olan kem-
ha, sarayda kaftanlık ve 
döşemelik olarak kullanıldığı 
gibi saray dışında da kullanılmıştır. 

XV. yüzyıl belgelerinde karşımıza oldukça 
zengin kemha çeşitleri çıkmaktadır. Çeşit-
leri, dokunmasında kullanılan tele, yapıldığı 
yere ve rengine göre değişen kemha, bu 
bağlamda kemhaî altunlu, kemhaî müzeh-
hep ve kemhaî zerbaft gibi isimler almıştır.

Kemha da diğer kumaş çeşitleri gibi XVI. 
yüzyılda hem kalite hem de desen bakı-
mından gelişmeler gösterir. Bu yüzyılda 
kalitenin düşmemesi için de pek çok önlem 
alınmıştır.   Bursa’da dokunarak İstanbul’a 
gönderilen kemhaların teli ve boyasının 
nasıl olması gerektiğini anlatan 1624 tarihli 
belgede şunlar yazılıdır: 

“Bursa’da İşlenen kemhanın teli 6600 olup 
ve kuşaklık teli 4000 olup kızıl boya olmaya, 
Güvez, ulu ve kalp olmayıp ve pembe ipekli 
kumaş olmayıp ve havsız pot atılmayıp ve 
işlenen kumaşın her bir zira ve bir rubu 
işlettirip, bundan sonra eksik ve kötü işlet-
tirmeyesin. Bundan sonra İstanbul’a gelen 
kumaşlar tayin olduğu gibi değil de noksan 
gelirse hepsine devlet tarafından el konul-
sun.”

İpek-Altın Karışımı Bursa Kumaşı

Bursa İpek Valası (Keyfiye)
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16. VE 17. 
YÜZYILDA 
BURSA’DA:

İPEK 
PARA VE 
MODA

Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL

dosya konusu / Bursa İpeği / 16. ve 17. Yüzyılda Bursa’da: İpek Para ve Moda



45   |   Nisan 2015   |   Sayı 14

 16. ve 17. yüzyılda Bursa’da oturan 
erkek ve kadınlar giyim ve kuşama artan 
oranda ilgi göstermeye başlamışlar. Üstüne 
üstelik bu eğilim, sadece varlıklı kişilere 
özgü kalmamış; daha düşük gelir düzey-
lerinde de gözlenmiş. Bu konuda yazdığı 
doktora tezinde Dr. Eminegül Karababa 
şöyle diyor, “Kısaca, Bursalılar giyim, kuşam 
ürünlerine gittikçe artan oranda ilgi göster-
meye başladılar. Bu bireyler sadece üst dü-
zey gelir gruplarına dahil olanlar değildi ve 
geçim düzeyinin üstünde birikim yapmaya 
başlayanlar da giyim, kuşamla ilgilendiler”1. 
Demek ki sadece parası çok olup, bir hoşluk 
peşinde koşanlar değil burada anlatılanlar. 
Kentimizin geçmişinde ister inanalım ister 
inanmayalım, içmeye ayranı olmayanlar 
bile modayı şekillendirme amacıyla aynaya 
bakmaya başlamış o zamanlar. Zaten 19. 
yüzyılın ilk çeyreğinden sonra erkek giysileri 
batılı erkek giysilerine bakılıp, pantolon ce-
ket kullanılmaya başlanmış. Entari ve kaftan 
kullanımı bırakılmış, zaten bunlar işin bilinen 
kısmı.  

İlk anda şaşırtıcı gelse de 16. ve 17. yüzyıl-
larda Bursa’da giyim, kuşam, moda, göste-
riş tüketimi, gıpta tüketimi veya sembollerin 
peşinde koşulmasının maddi bir temeli var. 
Bunun nedeni, o yıllarda Bursa’da servetin 
artmasında yatıyor. İşte en önemli nokta 
bu. Serveti artıran ne sorusuna ise, he-
men “ipek” yanıtı verilebilir. Kısaca ipek ve 
onun sonucunda gelen para, işi tüketime 
ve o zamanki anlamıyla modaya götürmüş. 
“Fatih Sultan Mehmed’in ölümünden sonra 
sarayda gelişen ‘ölen sultanların giysilerini 

bohçalayarak saklama geleneği’ Osmanlı 
Dönemi giysilerini 15. yüzyılda oluşan kısa 
bir boşluktan sonra 16. yüzyıldan 20. yüzyıl 
başlarına kadar kopmadan izlememize ola-
nak sağlamaktadır.”2

Osmanlı tarihinde 16. yüzyıl hem ekonomik 
hem de demografik anlamda bir gelişme 
dönemi. Bursa da hem servet, hem de nü-
fus bakımından bu trendin içinde. Bu dalga 
16. yüzyılda başlayıp 18. yüzyılda tepe 
noktasına ulaşmış3. Yapılan bir çalışmada 
diğer kentlere göre en yüksek gelir eşitsiz-
liği, 1500-1840 döneminde sürekli olarak 
Bursa’da4. Ayrıca, bu çalışmada artan gelir 
eşitsizliğinin veya “Super Kuznets Eğrisi”nin 
Osmanlı İmparatorluğu için de geçerli oldu-
ğu belirlenmiş durumda5. 

Gelir ve servetin hızla arttığı bir dönemde 
elbette gayrımenkul zenginleri de varmış o 
parıltılı dönemde:

«Bursa Kalesi Mahallatından Şeyh Paşa 
Mahallesinde» oturan Kadı Recep Efendi 
vefat edince sahibi olduğu Bursa çarşıların-
daki dükkânları tesbit edildi. 12 Mart 1665 
tarihli sicilde yer alan bu kayıt Bursa’nın 
kent dokusuna ilişkin ipuçları vermektedir. 
Uzunçarşı’da Çukur Kahve bitişiğinde bir 
dükkân. Uzunçarşı’da Emir Hanı karşısında 
bir dükkân. Cami’-i Kebir (Ulu Cami) yakı-
nında, bir tarafı dükkân bir tarafı Mustafa 
Efendi Kahvehanesi ve bir tarafı sokak ile 
çevrili bir dükkân. Başçı İbrahim Bey Evka-
fından İne Bey Çarşısında bir tarafı dükkân, 
iki tarafı odalar, bir tarafı sokak ile çevrili iki 
dükkân, Merhum Monla Efendi Evkafından, 

Tavuk Pazarı’nda etrafı aç dükkân ve sokak 
ile çevrili iki dükkân. Orhan Bey Vakfı’ndan 
Emir Hanı Kapısında bir tarafı Han bir tarafı 
dükkân iki tarafı sokakla çevrili bir dük-
kân”6.

Araya bir paragraf açalım ve biraz Veb-
len’den söz edelim. İster erkek olalım ister 
kadın, bu tüketim işinde hepimizin defoları 
var. İster mağara adamı olalım ister uygar, 
iş tüketime gelince ortak noktalarımız 
hemen belirmeye başlar. Thorstein Veblen 
1899 yılında yazdığı “Aylak Sınıfın Teorisi”7 
adlı kitabında, tüketim algısının gelişimine 
yer vermiş ve kadın ile erkek arasındaki 
tüketim ilişkisinin ilkel toplumdan modern 
ülkelere kadar nasıl bir değişim sergilediğini 
açıklamıştır. Unutmayalım; 16. ve 17. yüzyıl 
Bursa’sı kadınların hamamlarda, erkeklerin 
kahvelerde boş zamanlarını geçirdiği bir 
dönem.  

“Veblen, gösteriş ve itibar amaçlı yapılan 
tüketimleri israf olarak nitelerken, önemli 
bir noktayı işaret eder: bu tüketim davranışı 
çeşitli amaçlarla kendini haklı göstermekte-
dir ve bireyler, yaptıkları gereksiz tüketim-
leri gerekli ve mantıklı olarak içine sindir-
mektedir.”8 Veblen, gösteriş tüketiminin 
en iyi temsil edildiği alanın giysi olduğunu 
düşünür. Giysi, kişinin sahip olduğu parayı 
göstermesi dışında, onun çalışmak zorunda 
olup olmadığını da gösterir. Tüketimin gös-
teriş tüketimi olabilmesi için giysinin kişinin 
üretimde yer almadığını açıkça göstermesi 
gerekir.

1 Karababa Eminegül, “Origins of Consumer Culture in an Early Moden Context; Ottoman Bursa”, 
Thesis, Bilkent, Haziran 2006, s.90, http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003079.pdf,.

2 Hasarlı Gülden ,  Ocakoğlu Nuran,  Kıcıroğlu Bahriye, “XVIII. ve XIX. Yüzyıl Osmanlı Sarayı Kadın 
Giysileri ve Bir Modernizasyon Çalısması”, MYO-OS 2010- Ulusal Meslek Yuksekokulları Oğrenci 
Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DUZCE, s.1, http://www.myo-os.duzce.edu.tr/dosya/cd/pdf/
MYO_OS_3013.pdf

3 A.g.k., s.8.    

4 A.g.k., s.17.  

5 A.g.k., s.21. 

6 Oğuzoğlu Yusuf, “Bursa’nın Seyir defteri: Sene 1664”, http://www.medyaplatform.com/kose-
yazisi/63/bursanin-seyir-defteri-sene-1664.html

7 Thorstein Veblen, “Aylak Sınıfın Teorisi”, Babil Yayınları, Birinci Basım, İstanbul 2005.

8 Çelik Nuriye, “Thorstein Veblen’in Gösterişçi Tüketim Yaklaşımı: Niğde Üniversitesi İdari Personeli 
Örneği”, http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/34.sayi/makale/9-Nuriye%20%C3%87elik%20(171-
203.%20s).pdf, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:34 Yıl: 2013/1, s.181.
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Osmanlı Sarayında Kumaş
Şimdi birlikte şu paragrafı okuyalım: “Erken 
Modern Çağlarda Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda gösteriş tüketimi; sosyal, siyasi 
ve ekonomik olmak üzere hayatın hemen 
hemen tüm alanlarında çok önemliydi. Bu 
çerçevede ipek, giysilerde duvar halılarında, 
yer halılarında, ev döşemesinde ve kitap 
kapaklarında önemli bir rol oynadı”9. 

“Osmanlı Sarayı’nda değerli kumaşlar hazi-
ne eşyası olarak kullanılmış; yüksek rütbeli 
devlet memurlarına, yabancı hükümdar ve 
elçilere hediye olarak kaftan ve kumaş gön-
derilmiştir. Kıymetli malzemeden yapılmış 
başlıca kaftanlık kumaşlar kemha, seraser 
ve zerbafttır. Kemha’nın çözgüsü ve atkısı 
ipek, deseni oluşturan takviye atkıları ipek 
ve gümüş ya da altın klaptandır. Seraser’in 
çözgüsü ipek, atkısı gümüş veya altın teldir.

Osmanlı kumaşları arasında en değerli olan 
zerbaft ise bazı motifleri altın telle dokunan 
bir brokar türüdür.”10

Bu değerli kumaşlarla hil’at kuşanıldı:

“Hil’at(kaftan):’Üste giyilecek şey’, üst-
lük anlamına gelen bu sözcüğün Türkçesi 
kaftandır. Padişahın başta sadrazam olmak 
üzere devlet görevlilerine, bunların da daha 
alt kademede bulunanlara rütbe aldıkları, 
bir işe atandıklarında ya da yaptıkları işin 
beğenildiğini göstermek için giydirdikleri 
değerli kumaştan ya da kürkten yapılmış 
giysidir. Hil’atlar değerine göre derecelenir 
ve ve başka başka adlar alırdı. Çok değer-
li hil’at anlamına hil’at-i fahire sözü çok 
kullanılır”11.

Osmanlı öyle zengindi ki bu değerli kumaş-
lar yerlere serildi: 

“Valide Sultan Taşlığı’ndan Ocaklı Sofa’ya 
açılan Taht Kapısı, padişahların Harem 
içinde at ile geldikleri son noktadır. Özel-
likle Eyüp Sultan’a Kılıç Alayı’na buradan 
giderler, dönüşte de aynı yolu izlerlerdi. 
Kılıç Alayı’na gidileceği vakit buradan Perde 
Kapısı’na kadar kırmızı payendazlar döşe-
nirdi.”12  

Şekil 1. Şehzade Mehmet’in önüne serilen payendazlar

Öyle bir dönem ki bu dönem, kadınlar baş-
larını süslüyorlar:

“Türk kadınları baş süslemelerine ayrı bir 
önem vermiştir. Uzun saçlılar, ince örgüle-
rini incili kurdelelerle bağlayarak önde ve 
yanda zülüfler bırakmışlar ve kalpak (hotoz) 
giymislerdir. Baş yapısına göre daha küçük 
yapılan hotoz, saçların üstüne oturtularak 
saçlara uygun bir tarzda kullanılmaktadır. 

Hotozlar, kısın kadifeden, yazın ince ipek 
kumaslardan yapılmıştır. 

Hotozların etrafı, zevk ve zenginlik derece-
sine göre çiçekler, değerli taşlar ve pırlantalı 
iğnelerle süslenerek, sırma ipekli çevrelerle 
(başörtüsü) kullanılmıştır.”13

Kaftanlarda saray atölyelerinde çizilmiş özel 
desenler kullanılıyor:

“Motiflerin, 16. ve 17. yüzyıllarda çok 
büyük tutulduğu görülür. Padişah kaftanla-
rında, uzaktan rahatça algılanabilen, büyük 
desenler yoğun olarak kullanılmıştır. Bu de-
senler, saray atölyelerinde çizilmiş, değerli 
malzemeler kullanılarak dokunmuş olduğu-
na göre, törensel durumlarda, padişahların 
yer aldığı çeşitli merasimlerde, uzaktan 
göründüklerinde dahi etkili olacak şekilde 
tasarlanmışlardır. Diğer devlet erkânının da 
rütbesine ve konumuna göre kumaşlarla 
hazırlanmış kaftan giydiği bilinmektedir.”14

 

Şekil 2. Surname, Bölük ağalarına hil’at giydirilmesi

9 Iida Miki, “Florentine Textiles for the Ottoman Empire in the Seventeenth Century” https://
hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/26451/1/chichukai0002101790.pdf

10 Munroe Hedayat Nazanin, Department of Islamic Art, The Metropolitan 
Museum of Art, http://www.sadberkhanimmuzesi.org.tr/default.
asp?page=koleksiyon&kl=detay&tkid=9&oid=26&aid=65&id=75&hl=tr

11 Özön, M. N. ve Özön, N., (2004). Terimler Sözlüğü içinde Seyahatname (Evliya Çelebi), Kabalcı, 
İstanbul, 725-766.

12 Ortaylı İlber, Osmanlı Sarayında Hayat, Yitik Hazine yayınları, İstanbul-2008, s.170.  

13 Hasarlı Gülden,  Ocakoğlu Nuran,  Kıcıroğlu Bahriye, “XVIII. ve XIX. Yüzyıl Osmanlı Sarayı Kadın 
Giysileri ve Bir Modernizasyon Çalısması”, MYO-OS 2010- Ulusal Meslek Yuksekokulları Oğrenci 
Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DUZCE, s.4, http://www.myo-os.duzce.edu.tr/dosya/cd/pdf/
MYO_OS_3013.pdf

http://www.myo-os.duzce.edu.tr/dosya/cd/pdf/MYO_OS_3013.pdf
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Osmanlı sarayı, İstanbul’un giyim kusamını 
yönlendiren bir merkez konumunda:

“Saray kadınlarının kalite arayışları dokuma-
cılığın gelismesini de önemli ölçüde etkile-
miştir. Görkemli giyecekler kemha (brokar), 
kadife, çatma (bir kadife türü), seraser (al-
tın ve gümüş alaşımlı telle dokunmuş ipekli 
kumaş), diba, atlas, canfes, tafta, vala, 
çuha, sof ve sal gibi kumaşlarla oluşturu-
lurdu. 15. yüzyılda Osmanlı sarayı, başkent 
İstanbul’un giyim kuşamını yönlendiren bir 
merkez konumundaydı. İstanbullular göste-
rişli, pahalı kıyafetler giyerken, Anadolu ve 
Rumeli’nin köylerinde, kasabalarında halk 
sade kumaşlar ve süsten uzak kıyafetler 
kullanıyordu.”15

İstanbul’a 1500’lü yılların sonunda gelen bir 
seyyah, “Çok fakirlerin dışında ipek giysisi 
olmayan bir kadını bulmak mümkün değil”16 
diyor. “Lüks eşyalar sadece bir düşkünlük 
değil, kadınların servetlerini yatırdıkları 
başlıca alanlardan biriydi.”17 

Valide Hatice Turhan Sultan için de bu 
böyle:

“Kendisi ve misafirleri minderde oturmak-
tadır. 2 büyük 2 küçük minder kaydedil-
miş; minderlerin yüzü atlas, hare ve telli 
hareden olup, içleri de pupla denilen ördek 
tüyüyle doldurulmuştur. Ancak oturmak 
için minderden daha çok mak‘ad (oturacak 
yer, minder) tercih edilmiştir. Beyaz Acem 
dibası, atlas (parlak ipekli), sûzenî (iğne ile 
yapılan ince nakış), hâre (karışık çizgili), 
telli hare, telli kadife ve samurdan imal 
edilmiş 21 mak‘ad kullanılmaktadır. Oda 
veya sofanın döşenmesi yastıklarla tamam-
lanmıştır. Burada çatma, sade kadife, telli 
kadife, serâser (sırma ve ipekle dokunmuş, 
baştanbaşa her tarafı altın ve gümüş telli), 

Lipe dibasından (diba dallı ve çiçekli motif-
lerle süslü ipekli), Acem dibası, telli hare, 
beyaz atlas ve taraklı atlas kumaştan imal 
edilmiş 61 yastık bulunmaktadır. Bundan 
başka odanın veya sofanın pencere ve 
kapısına tutulmak üzere zerdûz (altın ve 
sırma ile işlenme) işleme al çuka, sırma ve 
kılabdan işlemeli al çuka, telli kadife, çuka, 
telli çiçekli kadife, sireng (ipekli kumaş), 
Acem dibası, yeşil kutnu, atlas, Mardin, 
münakkaş (işlenmiş) atlas, taraklı atlas, 
kırmızı çuka ve taraklı sandal (ipek pamuk 
karışımlı) kumaşlardan imal edilmiş 39 
perde de zikredilmektedir”.18

İş bunlarla kalsa yine iyi. İşin içine bir de 
mücevherlerle süslü dürbünler giriyor:

“Turhan Sultan’ın sarayın avlusunda ve 
çeşitli seyahatlerinde etrafı gözlemek için 
20 dürbünü olduğu görülmektedir. Bunların 
8’i altın, 8’i mütenevvi(çeşitli), 2’si gümüş 
zarflı ve 1’i yeşim, hurde yakut ve zümrüt 
süslü küçük dürbündür. Bir diğeri ise ayak-
ları gümüş kaplı hurde firuze, yakutluca 
altın kaplı, bir toplu ve top üzerine konula-
cak hurde elmas, yakutluca siyah ve yeşil 
mineli, altın kaplı çubuklu dürbündür.”19 

İpek Zengini Bursa
Önceleri Floansalı ve Venedikliler ipekli 
kumaşları İstanbul ve Bursa’ya, Bursa’ya 
ithal edilen ham İran ipeği karşılığında 15. 
yüzyılda satıyorlar. Bursa o yıllarda, Do-
ğu’nun baharatı ve ham İran ipeği için bir 
antrepo görevi görmeye başlıyor. Sonraları 
bu kez Bursa, verimli ovasında yetişen dut 
ağaçları ve onların yaprakları ile ham ipek 
üretmeye başlıyor. Zaman içinde Bursa 
İstanbul’un talebini karşılamakta zorlanınca, 
bu kez de İstanbul’da 1550’de bir atölye 

kurularak ipek kumaş üretimine başlanıyor.  
O yıllarda kim ipekli kumaş kullanıyor soru-
suna, Osmanlı hanedanı cevabını vermek 
yanlış olmasa gerek. Avrupa’daki asillerin 
farklı giyim kuşamları gibi, Osmanlı sarayı 
da farklı ve pahalı kumaşlarla giyiniyor. Bu 
işler önceleri böyle başlıyor. Kumaşlar o 
kadar değerli ki, Bursa’da üretilen altınlı 
ve gümüşlü kumaşlar İstanbul’da Osmanlı 
hazinesinde saklanıyor.

Bursa’da altınlı ve gümüşlü kumaş işinin 
ustaları var. İstanbul’daki üretim için usta 
sıkıntısı olmalı ki, 1565 ve 1566 yıllarını 
kapsayan 5 numaralı Mühümme Defteri’n-
de, Bursa Kadısı’ndan, “Bursa’da Deveciler 

14 Görünür Lale, Ögel Semra, “Osmanlı kaftanları ile entarilerinin farkları ve kullanılışları”, 
itüdergisi/b sosyal bilimler, Cilt:3, Sayı:1, Aralık 2006, s.65, http://kutuphane.dogus.edu.tr/
makale/13037013/2006/cilt3/sayi1/M0005827.pdf  

15 Hasarlı Gülden ,  Ocakoğlu Nuran,  Kıcıroğlu Bahriye, “XVIII. ve XIX. Yüzyıl Osmanlı Sarayı Kadın 
Giysileri ve Bir Modernizasyon Çalısması”, MYO-OS 2010- Ulusal Meslek Yuksekokulları Oğrenci 
Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DUZCE, s.2, http://www.myo-os.duzce.edu.tr/dosya/cd/pdf/
MYO_OS_3013.pdf http://www.myo-os.duzce.edu.tr/dosya/cd/pdf/MYO_OS_3013.pdf

16 Schweigger, Salomon,  Sultanlar Kentine Yolculuk: 1578 – 1581, In Heidi Stein ed., S. Türkis 
Noyan tr. Istanbul: Kitap Yayınevi, 2004, s.201.

17 Kıvrım İsmail, “17. Yüzyılda Bir Valide Sultanın Günlük Hayatı: Vâlide Hadîce Turhan Sultan”, 
H i s t o r y S t u d i e s A Tribute to Prof. Dr. Halil INALCIK Volume 5/2 2013, s.244, http://www.
historystudies.net/Makaleler/1827462468_13-%c4%b0smail%20K%c4%b1vr%c4%b1m.pdf

18 A.g.k., s.244. 

19 A.g.k., s.244. 
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Mahallesi’nde oturan ve Koca Usta diye 
bilinen Zerbaftçı Hacı Mehmed’in İstanbul’a 
gönderilmesi” isteniyor. “Zer” altın anla-
mında, “zerbaftçı” buradan geliyor. Sim-
keşhane’de altın ve gümüş çekilerek ipekle 
birlikte üretilen ipliklerle lüks, kemha, atlas, 
diba gibi pahalı kumaşlar üretiliyor. Bur-
sa’daki “Gümüşçeken”in de anlamı buradan 
geliyor. İstanbul istemekle kalmıyor israr 
ediyor, “Daha önce gönderilmesi istendiği 
halde bulunamadığı bildirilen Bursa’nın 
Deveciler Mahallesi’nde oturan Koca Üstad 
lakaplı Zerbaftcı Hacı Mehmed’in mutlaka 
buldurulup gönderilmesi.” Üstad Hacı Meh-
med İstanbul’a gitmek istememiş olabilir 
mi, Mühümme Defteri’nde o konuya ilişkin 
herhangi bir kayıt yok.  

16. ve 17. yüzyıllarda Bursa’da üretilen 
ipekli kumaşlar arasında kemha, kadife, çat-
ma ve diba türleri ilke akla gelenler arasın-
da. Ağır, zengin bir kumaş olan kemhanın 
çözgü ve atkıları ipekten. Ayrıca kumaş altın 
veya gümüşle yaldızlanmış bir kumaş. Bu 
kumaşın 7000 çözgülük bir türü gülistanî 
kemha adını alır. Yine kadifelerin de çözgü 
ve atkıları ipektendir. Bunların desensizi 

olanlarına sade, desenlilerine münakkaş da 
denilir. İçinde gümüş ve altından çekilmiş 
ipliklerin bulunduğu bir kadife türü ise çat-
madır. Dibâ atlas ve kemha arası bir kumaş-
tır ve bunda da metalik iplikler bulunur20.

16. ve 17. Yüzyıl Bursa’sında 
Kumaş ve Moda
Kadı sicilleri bize gösteriyor ki, 17. 
yüzyılda çok ucuz ham maddelerle 
kalitesiz bir kumaş üretiliyor ve buna 
hem lonca hem de diğer üreticiler karşı 
çıkıyorlar. “Avrupa kumaşlarının giderek 
artan miktarlarda Osmanlı topraklarına 
girmesi ve 16. yüzyıl sonunda yaşanan 
enflasyonist dönemin de sınai eko-
nomiyi olumsuz etkilediği özellikle de 
dokuma sanayiinde üretim daralması 
olduğu iddia edilmektedir. Bu daral-
manın Bursa ipekli dokuma sanayiinde 
de ortaya çıktığı görüşü hakimdir. Celali 
isyanları ve İran savaşlarının, İran’dan ham 
ipek ticareti ve naklinde kesintiler doğur-
duğu ve bunun sonucu Bursa’da ham ipek 
fiyatlarının arttığı, ipekli dokuma sanayiinde 

üretim ve karlılıkta bir düşüş ortaya çıktığı 
ileri sürülmektedir.21“ 

16. yüzyılda Bursalı kadınların % 65’inin 
kullandığı başa giyilen nezgeb, yüz yıl içinde 
popularitesini kaybediyor22. “Örneğin çakşır 
17. yüzyılın ortasında popüler değilken, 
aynı yüzyılın ikinci yarısında yaygınlaşıyor 
ve erkeklerin % 70’i çakşır giyiyor.”23

XVII. Yüzyılda yaşayan emekli bir ilmiye 
sınıfı mensubunun, borçları alacakların-
dan fazla, sahip olduğu fazlaca bir gayr-i 
menkûlü olmayan, Hisar Camii Mahalle-
si’nde küçük bir ev ile Karamanî Köyü’nde 
bir çiftliği olan emekli bir kadının yaşam 
standardı şöyle anlatılıyor:

“Derviş Mehmed Efendi’nin 
terekesindeki giyim-kuşama 
dair eşyalarının toplam değeri 
571 kuruştu ve bu toplam 

mal varlığının % 15,5’ini 
oluşturuyordu. Kışlık 
giyeceklerinin arasında 
kürkler önemli bir yer 
tutuyordu. Toplam 8 
tane kürkü bulunu-
yordu. Bunların dördü 
başka kumaşlarla kom-
bine edilmemiş sade 
kürklerdi. İçlerinde en 
pahalısı, 200 kuruş 
değerindeki “semmur” 
kürktü. Semmur ya da 
samur, Kuzey Avru-
pa’da ve Sibirya’da 
yaşayan yumuşak, 

ince ve sarı tüylü sansar cinsinden bir hay-
van olup, kürkü oldukça makbuldü”24.

Derviş Mehmet Efendinin giyim kuşama 
ilişkin mal varlıklarının toplam varlıklarının 

Şekil 3. Kumaş tüccarının örnek defteri London V&A Museum, T.671-1919.

20 İpek Selin, “Ottoman Fabrics During the 18th and 19th Centuries”, Textile Society of 
America, 13’th Biennial Symposium, 2012,http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1696&context=tsaconf

21 Orbay Kayhan, “16. ve 17. Yüzyıllarda Bursa Ekonomisi: Sultan Çelebi Mehmed Yeşil İmaret’inin 
Mali Tarihi, (1553-1650)”, s.126-127, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1132/13302.pdf

22 Karababa Eminegül, “Origins of Consumer Culture in an Early Moden Context; Ottoman Bursa”, 

Thesis, Bilkent, Haziran 2006, s.96, http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003079.pdf, s.90.

23 A.g.k.s.90.  

24 Maydaer Saadet, “XVII. Yüzyılda Bursa’da Emekli Bir Kadı: Baldırzade Oğlu Derviş Mehmed 
Efendi ve Serveti”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, 2008, s.576. 
http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2008-17(2)/M20.pdf

Şekil 4.17. Yüzyılda 
zengin bir Osmanlı
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% 15,5 kadarı olması gerçekten ilginç. Bu 
oranın o dönemde yaşayan ve kürkleri ol-
mayan biri için bu kadar yüksek olamayaca-
ğını düşünüyoruz. Yazar şöyle diyor, “Derviş 
Mehmed Efendi, kendi halinde yaşayan, 
tek eşli, beş çocuklu köşesine çekilmiş 
bir kişidir. Giyimine özen göstermekte ve 
özellikle de zenginliğin ve gücün göstergesi 
olan pahalı kürklere ilgi duymaktadır”25. 
Dolayısıyla bütün bunlar kaçınılmaz olarak 
aklımıza gösteriş tüketimini getiriyor. Bili-
yoruz ki, 1640-1648 arasına “Samur Devri” 
bile denilmekte26. “Olasıdır ki, ‘Lale Dev-
ri’nde İstanbul elitindeki tüketime yönelme, 
istanbul’un dışındaki kentlere de yayıldı.”27 

“Bursa Mahkemesinde 22 Aralık 1664 
günü bir hibe sözleşmesi yapıldı. Nalban-
toğlu Mahallesinde oturan Havva Hatun, 
eşi Müderris Esseyyid Ahmet Efendi İbn 
el-merhum-Esseyid Ali Efendi’yi vekil tayin 
ederek altın-gümüş  takıları ile kişisel giysi 
ve eşyalarını kayınvalidesine hibe etmişti. 
Müderris Ahmed Efendi’nin Seyyid olma-
sı, O’nun peygamber soyundan gelen, 
ayrıcalıklı bir zümreye mensup olduğuna  
işaret etmektedir. Hibe sözleşmesinde 
listelenen eşyalar şöyleydi: Kırk miskal bir 
altun bilezik, iki  altun saç bağı, yüz dirhem 
bir sim raht kuşak, bir çift altın küpe, bir 
incili kadife kalkuş, dört adet altunlu döşek, 
on adet altunlu yastık, bir al atlas kaftan, 
bir çiçekli göz atlas kaftan, bir fıstıkî atlas 
kaftan, bir nuş hare kaftan, bir mai  kaftan, 
bir gülgunî kutnî kaftan, bir satrancî harir 
alaca kaftan, bir al hare kaftan, bir beneviş 
kaftan, bir Şam alacası kaftan, bin bene-
viş kemha, bir alaca sandal zıbun, bir mai 
kemha zıbun, bir al daranî zıbun bir sarı 
Hindî atlas zıbun, bir Yemenî zıbun, bir 
münakkaş bohça, bir hamam rahtı, bir göz 

fota, bir Yemenî  yorgan, üç dokuma çar-
şeb, bir beyaz çarşeb, bir seccade, bir kebir 
orta keçesi, bir yan keçesi, bir münakkaş 
dülbend makrama, bir münakkaş baş mak-
rama, onbeş ketan,  dört dökümlük işi, bir  
benefiş kemha mintan, bir münakkaş beş-
kir, bir dokuma beşkir bir legen, bir ibrik, bir 
hamam legeni, bir kebir sini, bir havan, bir 
mendil yağlık, bir münakkaş fener gömleği, 
bir mai deve tüyü yağlık, bir zümrüd taşlı 
altun hatem, bir firuz taşlı altun hatem, bir 
altun hatem mühür, bir çift sandık, dörd 
münakkaş yüz yasdığı. Havva Hatun’un 
mücevharatı, giysileri ve kişisel eşyaları 
içinde önce altın ve gümüş takıları dikkati 
çekmektedir. Bir miskal 4.81 gram üzerin-
den, 40 miskal altın bileziği 192.4 gram tut-
maktaydı. 100 dirhem ağırlığındaki gümüş 
kuşağı ise 320.7 gram gelmekteydi. Havva 
Hatun’un özellikle giysilerinin kumaş türleri, 
renkleri ve başka nitelikleri ile incelenip, 
değerlendirilmesi bu konunun uzmanlarına 
değerleri bilgiler sağlayacaktır.”28  

Atlaslar, kemhalar, altın ve gümüş takılar… 
Bunların gösterişle ilgisi yok demek kolay 
bir iş değil. Paranın azlığı gibi çokluğu da bir 
dert galiba.

Sonuç
Paradan boynuz olmaz. İnsanoğlunun her 
dönemde saçmalama özgürlüğü vardır ve o 
bunu geçmişte de kullanmıştır, gelecekte de 
kullanacaktır.

25 A.g.k., s.589-590. 

26 Altınay Ahmet Refik, Samur Devri (1640-1648) (1640-1648 Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı), 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

27 Canbakal Hülya, Filiztekin Alpay “Wealth and Inequality in Ottoman Lands in the Early Modern 

Period”,  Draft prepared for AALIMS - Rice University Conference on the Political Economy of the 
Muslim World, 4-5 April 2013, s. 10, http://aalims.org/uploads/Rice_v1.pdf  

28 Oğuzoğlu Yusuf, “Bursa’nın Seyir defteri: Sene 1664”, http://www.medyaplatform.com/kose-
yazisi/63/bursanin-seyir-defteri-sene-1664.html
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OSMANLI 
BURSA’SINDA
İPEK TİCARETİ

Ergun KAĞITCIBAŞI

  14. Yüzyılda Bursa’nın önem kazanma-
sında rol oynayan önemli faktörlerden biri, 
Osmanlıların fütuhat stratejilerini belirli 
amaca yönlendirmeleridir. Ticaret yollarının, 
Osmanlı toprakları içinde olmasının planlan-
dığı ve fütuhatın böyle düzenlendiği anlaşıl-
maktadır. Bu planın gerçekleşmesi çerçe-
vesinde İpek Yolu güzergahındaki önemli 
noktalar zaman içinde Osmanlı toprağına 
dahil olmuştur. Anakara (1354/1362), 
Osmancık (1392), Amasya (1392), Erzincan 
(1401),// Kayseri (1398), Sivas 1398).

1391’de Beyazıd’ın Antalya ve Alanya’yı 
almasıyla Güney Anadolu’ya giriş limanları 
da Osmanlı eline geçmiş oldu. Osmanlı An-
talya yoluna önem verirdi. Antalya gümrük 
mukata kayıtları göstermektedir ki oradan 
Arabistan’a sadece havaleli eşya (kereste, 
ağaç, demir, zift) değil kumaş ve Ankara 
sofları da ihraç edilmekte idi.

İran’da, belirli merkezlerde toplanan ipek 
yükleriyle hazırlanan kervanlar genellik-
le İranlı ve Ermeni tüccarlar tarafından 
düzenlenirdi. Kervanlardaki hayvan adetleri 
400-500 civarında idi. Ham ipek kervanları 
Bursa’ya vardığında, bunları, hepre ipek 
almaya gelmiş tüccarlar karşılar ve alış veriş 

başlardı. Bursa’da dokumacılığın gelinme-
si de ipek ihtiyacını artıyor ve Anadolu’ya 
gelen ipek miktarı da çoğalıyordu.

İranlı tacirler geliştirdikleri ipek yüklerini 
Bursa’da, İtalyanların getirdikleri Batı malla-
rıyla değiş-tokuş ediyorlardı. İlhanlı Devle-
ti’nin ortadan kalkmasıyla (Mezopotamya) 
bölgesinde ortaya çıkan istikrasızlık, doğu 
ticaretinin çok önemli ürünü olan baha-
ratın ve diğer Asya ürünlerinin de yolunu 
değiştirmiş, Bura’ya yönlendirmişti. Böylece 
Bursa’nın uluslararası bir pazar olması daha 
da güç kazanıyordu.

İpek yüklerini satıp nakit para elde eden 
İranlı tüccarlar, ihtiyaçlarını bu şehirden 
temin ediyorlar ve böylece Bursa; batı 
kumaşlarının yanı sıra, Körfez’in incilerinin, 
Mısır şekerinin ve de Hint baharatının da 
pazar yeri oluyordu.

Bursa’nın bir ipek merkezi olduğuna tanıklık 
eden önemli bir kişi Schiltberger’dir ve 
şöyle demektedir “İpekten Şam, Kefe ve 
Bursa’da güzel kumaşlar yapılmaktadır 
ve ipek Bursa’dan Venedik ve Lucca’ya 
satılmakta ve oralarda da güzel kadifeler 
dokunmaktadır!.”
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Schiltberger Semerkand’dan dönüşünde 
Tebriz-Bursa Kervan yolunu kullanıp Bur-
sa’ya gelmiştir.

Şunu kaydetmekte yarar vardır: İpek tica-
reti, bu ticaretle uğraşan ülkelerin ekono-
milerinin en büyük gelir kaynağı olup İran, 
Osmanlı ve İtalyanlar için durum böyleydi. 
Bu nedenledir ki, sözkonusu devletler 
arasında çıkan siyasi anlaşmazlıklarda ilk 
hedef düşmanını gücünü azaltmak için ipek 
ticaretine ve yolara zarar vermek olmuştur.

Bursa’nın ticari öneminin artması üzerine 
Bursa ile Çeşme arasında bir kervan yolu 
olmuş ve böylece Bursa-Sakız bağlantısı 
sağlanmıştı. Bursa’da ipeğin ana ihraç yolu 
Bursa-Mudanya-Pera idi.

Bursa pazarının önemli ipek alıcısı Cene-
vizlilerle Osmanlıların ilişkileri 15.  yüzyıl 
başlarında öylesine gelişmişti ki, Cenevizliler 
1423 veya 1424’de Pera kent surlarında 
yapılacak bir kule için Murat II’den yardım 
talep etmişler ve karşılığında Murat II’ye, 
yapılacak kuleye armasını koyabileceğini 
söylemişlerdi.

İpekcilik Enstitüsü / S&J 1894

İpekci Nisan. Flatur Fab. 1898 cv
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Ticaret Hayatının Düzeni
Bursa piyasasında ticaret hayatının işleyiş 
düzenini inceledikten sonra, alışveriş yön-
temlerine ve çeşitli ülkelerden gelenlere de 
bir göz atmakta yarar vardır.

Bursa pazarında mal kalitesine büyük özen 
gösterilirdi. Osmanlı düzeni ‘İhtisap Karar-
namesi’ ile kumaşın nasıl dokunacağının 
ve boyanacağının kurallarını belirlemişti. 
Herhangi bir sapma kadı tarafından ceza-
landırıldı.

Yabancılar da pazara getirdikleri malın kali-
tesi konusunda tizdirler. Maringh’inin mek-
tuplarından öğrenildiği üzere, Floransa’daki 
kumaş ücretlerini, pazarı kaybetmemeleri 
için iyi kumaş göndermeleri konusunda 
sürekli uyarırdı.

Pazarda peşin, taka, vadeli alışveriş usulleri 
geçerli idi. Yabancıların en çok kullandığı 
yönetim, Batı kumaşı karşılığı ham ipek, 
kumaş ve baharat takas idi. Vadeler, bir ay 
ile bir yıl arasında değişirdi.

Alışverişte en çok kullanılan para Venedik 
dukasıydı. 15. yüzyıl başından ibaren Vene-
dik dukası, Floransa Florininin yerini almıştı. 

Bu aynı zamanda Doğu ticaretinde Venedik 
üstünlüğünün bir göstergesi idi.

Tüccarlar alışverişi şahsen veya görevlen-
dirdikleri kadı sicillerinde ‘veki’ diye geçen 
ticari mümessileri vasıtasıyla yapıyorlardı. 
Çeşitli ortaklıklar da kuruluyordu. Mudarabe 
yolu da alışverişte kullanılan bir yöntemdi.

Vadeli satışlarda kimi tacirler, her yıl yeni-

lenen bir faiz muamelesi yapıyorlardı. Vade 
geldiğinde, malın bedeli ödenmiyorsa, alı-
cının vekili, genelde %10 faizle borcu bir yıl 
erteliyordu. Batı dünyasında noter senedine 
bağlanan bu işlemler, Osmanlı’da, mahke-
me siciline tescil olunur ve senet şeklinde 
kabul edilebilecek bir belge, Hüccet alınırdı. 
Bu Hüccet’de borçlu veya vekili borcu ikrar 
eder, alacaklı da onu doğrulardı.
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Aziz ELBAS

  İmparatorluğun kurucu başkentliğini 
yapan Bursa, Osmanlı’nın ilk darphanesini 
kurup parasını bastırdığı, dünyanın ilk kalite 
standardının oluşturulup uygulandığı kent

Bursa; aynı zamanda dünya ticaretinin 
şekillendiği merkezlerden biri

Bursa’nın tarihi kent merkezinde yer alan 
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osmanlı dö-
nemi şehirciliğinin en etkileyici anıtsal yapı 
gruplarını bünyesinde barındıran bölgeler 
arasında ilk sıralarda yer alır.

Çin’in, Orta Asya’nın ve İran’ın ham ipeğini, 
baharatını, cam ve porselenlerini, sanatını 

batıya taşıyan kervanlar, döneminin ticaret 
borsası kabul edilen hanlar bölgesinde 
konaklayıp, mal bırakır ve Bursa ipeğini 
birbirinden değerli ünlenmiş kumaşlarını 
yükleyerek dünyaya dağılırlardı. 

Aynı zamanda başta İtalya ve Fransa olmak 
üzere batıdan gelen tüccarlar beraberinde 
getirdikleri malları burada bırakır buradan 
aldıkların kimi yerli ve kimi başka diyarlar-
dan gelen malları alarak geldikleri istika-
metlere yollanırlardı. Bu sebeple Bursa bir 
nevi doğuda ve batıda, üretilen ve tüketilen 
malların buluştuğu bir merkez niteliğinde 
idi.

Osmanlı Bursasına gelen ilk gezginlerden 
İbni Batuta Bursa çarşısından söz ettiğinde 
tarihler 1331 yılını göstermekte idi. Yani 
fetihten 5 yıl sonrasını.

1432 yılında Bursa’ya gelen Fransız Bert-
randon de la Broquiere Bursa çarşısında 
Floransalı ve Cenevizli tüccarların ticaret 
yaptığını ve her türlü ipekli eşyanın çarşıda 
bulunduğunu ifade eder.

1470 yıllında Bursa da bulunan Flaoransalı 
Benedetto Dei Bursadaki Floransalı tüccar-
ların fazlalığından ve İtalya’dan getirilen 
yünlere karşılık ipek aldıklarını ifade eder. 

BURSA’DA
İPEK ÜRETİMİ 
YENİDEN BAŞLIYOR
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Bursa, İpekyolu güzergahının Avrupa’dan 
önceki Anadolu’da son duraklarından ve 
en önemli merkezlerinden biridir. Adı ipek 
ve ipekçilikle özdeşleşmiştir. İpekyolu’nun 
bu müstesna şehri sadece ticarete yön 
vermekle kalmamış 2000 yıl boyunca dinleri 
ırkları ve kültürleri kaynaştıran bir merkez 
olmuştur. İpekyolu geçtiği her yerleşim biri-
mini olduğu gibi Bursa’yı da ihya etmiştir. 

İpekle ve ipeklileriyle ünlenen şehirde gü-
nümüzde koza ve ipek üretimi konusunda 
oldukça ciddi çalışmalar yürütülmekte. 

İpekyolu’nun ve İpeğin Bursa da bıraktığı 
izleri, Büyükşehir Belediyesi İpek Müzesinde 
görmek mümkün.

Daha da önemlisi uzun zamandır İpeğin 
yeniden Bursa gündemine taşınması için 
harcanan çabalar yavaş yavaş meyvesini 
vermeye başlamış olması.

Koza üretiminden mamül mal üretimine 
değin olan süreç…

Bu sürecin en iyi şekilde kurgulanması ve 
sonuca ulaşılması için yapılan ciddi çalışma-
lar…

Bu çalışmaların en önemli ayağını tabi ki 
koza üretimi oluşturmaktadır. Burada Koza 
Birliğin bu güne değin üstlenmiş olduğu rol 
ve bu günden sonra da üstleneceği oldukça 
önemli.

Kozanın üretilmesi için olmazsa olmaz bir 
konu ise dutlukların oluşturulmasıdır. Bunun 
için en uygun alanlar ise Uludağ’ın arka 
yüzü olarak nitelendirebileceğimiz etekle-
rinde yer alan Orhaneli, Keles, Büyükorhan 
ve Harmancık ilçelerindeki bölgeler ile 
yine Uludağ’ın batı ve doğu eteklerindeki 
İnegöl’den ve Mustafakemalpaşa’ya ait 
bölgeler dutlukların oluşturulması için en 
uygun ortamları sağlamakta.

Zirai ilaç faktörünün neredeyse sıfıra in-
dirgenebildiği alanları ancak bu bölgelerde 
bulabilmek mümkün. Ayrıca söz konusu 
bölgelerde yer alan bazı köylerde koza üre-
timinin yapılıyor olması önemli bir avantaj.

Amaçlardan biri öncelikle koza üreticisi olan 
köylerde bu üretimleri teşvik etme, müm-
kün mertebe üretimin artırılmasını sağlama. 

Amaçlardan diğeri ise köylerin koza üretimi-
ne teşviki yeni üretim yapılabilecek köylere 

desteklerin verilerek üretimleri başlatma.

Yeni oluşturulması hedeflenen dutluk 
alanların üretim yapılan veya başlayacak 
köylere yakın bölgelerde oluşturulma. 

Belki de en önemli hususta kendi bölge-
mizde ürettiğimiz ve Kozabirlik tarafından 
satın alınan yerli kozaların yine bu şehirde 
değerlendirilmesi.

İşte tam bu noktada kozadan iplik ve 
mamul ve yan mamul üretim tesislerinin 
oluşturulması gündeme gelmekte.

Bilindiği üzere geçmiş dönemlerde Bursa’da 
ipek üretimi ve ipek fabrikaları denildiğinde 
iki ana bölge hep akıllara gelmekte. Birisi 
Muradiye, Hamza bey Kocanaip ve Demir-
kapı bölgesi, diğeri ise Umurbey, Mollarap 
ve ipekçilik bölgesi. Tabi ki buralarda çalı-
şanların önemli bir bölümünü Cumhuriyet 
dönemine değin genellikle azınlıklar oluş-
turmakta idi. Daha sonraki dönemde yerli 
sermaye ile birlikte yakın çevre mahalle 
halkı bu tesisleri kısmen devam ettirip yakın 
zamana değin işletilmesini sağladı.

Sözünü ettiğimiz bölgeler arasında yer alan 
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Muradiye-Demirkapı da ipek üretiminin 
en yoğun olduğu mahallelerimizdir. Halen 
ayakta duran ancak işlevsiz olan aralarında 
Romangal ve Kolsuz Faik ipek fabrikalarını 
burada görmek mümkün. Fabrikayı Huma-
yun gibi aralarında şanslı olup Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Faruk Saraç ile birlikte 
restore edilerek işlevlendirilen fabrikalarda 
mevcut. Geçmiş hatıraları bu güne taşıyan 
fabrikalardan biriside ilk sahipleri Fransız 
olan halk arasında ‘Gavurun Bahçesi’ diye 
anılan yerdeki fabrikadan arta kalan köşk ile 
birlikte fabrikaya ait yapılar.

Kendisini Bursa ipeğine adamış kuşaklarca 
ipekle haşir neşir olmuş bir ailenin mensubu 
olan Mehmet Ünal söz konusu yapıların içe-
risinde kurduğu özgün ipek işleme tesisiyle 
yeniden hayatın içerisine katmayı başarmış. 
Tamamen özgün üretim teknikleri dikkate 
alınarak kurulan kozadan iplik üretim tesis-
leri sayesinde Bursa yeniden özlediği kendi 
kalitesi tartışılmaz ipek ipliğine kavuştu.

Sırada ki süreç üretilen gerçek Bursa kalite-
sindeki ipliğin nihai ürün olarak değerlendi-
rilmesi.

Buradaki önemli kriterler bir yandan turizm 
amaçlı ipekten hediyelik malzemelerin üre-
tilmesi, diğer yandan bu vesile ile özellikle 
kırsal alanlarda istihdam ve maddi kazanç 
çeşitliliğin arttırılması. Koza üreten köylü-
lerin buradan elde edecekleri gelirleri belli 
aylarla sınırlı olmaması için buralarda ipekli 
hediyelik malzeme ürettirmek. Böylece 
ipekten elde edecekleri gelirlerinin tüm yıla 
yayılmasını sağlama. Üretimlerim yalnızca 
bu köylerle sınırlı bırakmayıp ilçe merkezle-
rinde ve istekli köylerde tezgah, iplik ve de 
kurs imkanlarını sağlanarak üretim çembe-
rinin içerisine girmelerini sağlama. Tam da 
burada devreye Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde faaliyet gösteren Busmek girmekte. 
Buralardaki eğitimler başta olmak üzere 
tezgah ve malzeme destekleri bu sistem 
tarafından karşılanması 

Çalışmanı diğer ve en önemli ayakların-
dan biriside ipekten üretilen hediyelik halı, 
kilim, giyim aksesuarları, süs eşyaları gibi 
farklı yelpazedeki mamullerin turizm amaçlı 
olarak pazarlanması ve değerlendirilmesi 
gelmekte. Bu kapsamda Kozahan başta 

olmak üzere farklı bölgelerde oluşturulacak 
satış noktalarının yanında esnaflarımızla 
kurulacak işbirlikleriyle bu mamullerin en iyi 
şekilde değerlendirilmesi mümkün.

Tabi ki bu süreçte çalışmanın içerisine 
Koza Han esnafı başta olmak üzere Ticaret 
Borsası, Ticaret Sanayi Odası gibi kurumlar 
ve Bursa ipeğine hasret Bursalı esnafın bu 
sürecin her bir noktasına dahil edilmesi en 
önemli hedeflerden birisi olarak görülmek-
te. Mihmandarlığı ise Bursa Büyükşehir 
Belediyesi üstlenmiş durumda.

Bursa ipeğinin marka değeri olarak Coğrafi 
işaretinin tescili için resmi çalışmaları başla-
tan Büyükşehir Belediyesi bir zamanlar tüm 
dünyanın gündeminde yer alan ve halen 
dünya müzelerinin ve en önemli koleksi-
yonları arasındaki Bursa İpeğinin yeniden 
gündeme taşınması için gösterdiği çaba 
muhakkak bir sonuç verecektir. Önemli olan 
‘Nerde o eski Bursa ipeklileri’ deyip dövün-
mek yerine, bu değeri yaşatma uğruna baş-
langıçlar yapmak olmalı. Tüm bu çalışmalar 
Bursa adına önemsenmesi gereken önemli 
bir çaba ve süreç olarak nitelendirilmeli.
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Mehmet ÜNAL

BEN BURSA 
BÖCEĞİYİM
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  Evet, o Bursa böceği. Onun insan-
lık tarihine girmesi M.Ö. 2500 yıllarına 
uzanmaktadır. Rivayete göre Çin’de ya-
şayan bir prenses, çamaşır yıkatmak için 
hizmetkarlarından kazanda su kaynatma-
larını ister. Kaynayan su bir dut ağacının 
altındadır ve dut ağacının üzerinde yaba-
ni ipek böceği kozaları vardır. Kaynayan 
suyun buharı kozalara ulaşınca serisi (ko-
zaya sertlik veren madde)çözülen kozalar 
kaynayan suyun içine düşer. Prenseste 
suyu kozalardan temizlemek için eline 
bir dal parçası alıp kazandaki kozaları 
dışarıya çıkarmaya çalışırken koza lifleri 
prensesin elindeki dal parçasına dolan-
maya başlar, kozalardan bir ip geldiğini 
görürler ve ipek ilk orda keşfedilir.

İpek yüzyıllarca Çin’in içinde bir sır olarak 
saklanır. Hatta bu kumaşlardan dikilen 
elbiseleri Çin’de sadece hanedan men-
suplarının giymesine izin verilir, halktan 
birisi bu elbiseleri giydiğinde idamla 
yargılanırdı.

Dünyanın batısında kurulan zengin 
imparatorluklardaki elçiler Çin’e gitmeye 
başlayınca Çin hükümdarları bu elçilere 
ipek kumaşları hediye olarak verme-
ye başlar ve dünya ilk bu yolla ipekle 
tanışmış olur. Yine bu zengin imparator-
luklardaki tüccarlar kervanlar kurup Çin’e 
kadar gitmişler, ipek kumaşları satın alıp 
ülkelerine getirmişler, oluşan bu yola da 
İpek Yolu denmiştir.

İpek ilk Çin’den sonra 
Hindistan’da üretildi, daha 
sonraki yüzyıllarda Orta Asya’da 
Fergana Vadisi, Semerkant, Buhara 
ve Karşı şehirlerinde üretilmiş ve ticareti 
yapılmıştır. İran’da ise ipek 1200’lü yıllar-
da üretilmeye başlanmıştır.

Selçuklular Anadolu’ya geldiğinde ipek 
yoluna ve ipek ticaretine çok önem ver-
mişlerdir. İpek yolunun üzerinde kurduk-
ları hanlar ve kervansaraylar günümüzde 
hala ayaktadır.

Oğuzlar’ın en uç boylarından olan Kayı 
Boyu daha Orta Asya’dayken koza ve 
ipekçilikle uğraşmış aynı zamanda da 
ticaretini Türk tarihi boyunca yapa gel-
mişlerdir. Kayı Boyu Anadolu’ya gelince 
obasını kurduğu yerleri ipek yolu üzerin-
de olmasını tercih etmiş. Anadolu’da da 
ipek ticaretini yapmaya devam etmiştir.

Daha sonraki yüzyıllarda ise Kayı Boyu’n-
dan gelen Osman Bey Bursa’yı kuşatmış 
ve Orhan Beyin Bursa’yı fethetmesiyle de 
ipekçilik bizlerle Bursa’ya kadar gelmiştir.

Bir rivayete göre İstanbul’da yaşayan 
Bizans İmparatoru, iki rahip görevlendirip 
Çin’e göndermiş. Rahipler Çin’den gizlice 
aldıkları ipek böceği tohumlarını asala-
rının içine saklayarak İstanbul’a kadar 
getirmişler. Böyle bir şeyin olmasının 
imkanı yoktur. Çünkü ipek böceği o kadar 
hassas bir canlıdır ki hele de tohum-
ları, deve ya da at üzerinde bir asanın 

içinde o kadar uzun bir yolculuğu fiziken 
gerçekleştiremez. Ne öyle bir gücü ne de 
yaşamsal döngüsü vardır. Günümüzde bu 
tip olaylara şahit olmaktayız. Baklavamı-
za, lahmacunumuza, dolmamıza ve hatta 
dondurmamıza bile patent çıkartıp sahip 
çıkmaya çalışan ülkeler vardır. Bizans 
İmparatoru’nun da yaptığı bundan öte 
bir şey değildir.

Osmanlı’nın Bursa’yı başkent yapmasıy-
la, Bursa önemli ticaret merkezlerinden 
birisi olmuştur. Ekonominin hızlanmasıyla 
birçok göç almış, gelen göçlerle nüfuz 
çoğalıp gelişmiş ve ipekçilik şehrin ana 
imalat, ticaret materyali olmuştur.

1800’lü yılların başlangıcında ipekçilik 
Bursa’mızda inanılmaz hız kazanmıştır. 
Kalite olarak Çin’i, Hindistan’ı ve İran’ı 
ezerek Dünya pazarında Bursa İpeği 
olarak yerini almıştır. Yine aynı yüzyıllar-
da Fransa ve İtalya’da ipekçilik sanayi-
leşmeye başladı. Dünya tarihinde ilk ipek 
fabrikaları Fransa’da kuruldu ve bu fab-
rikalarda kullanılan makinalar filatur ipek 
çekim makinaları olarak tarihe geçmiştir. 
Ama yine de Bursa’da üretilen koza ve 
ipek kalitesini yakalayamamıştır.

Bu güzel dünyada en az ömrü olan canlılardan biriyim.
Yumurtadan çıktıktan sonra kırk gün yaşarım.
Beni bakan köylüm beni dut yaprağı ile besler.
Ben çok çalışkan bir böceğim.
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1833 yılında Fransız ipekçi bir aile Bursa’da 
üretilen kozanın ve ipeğin kalitesine karşı 
koyamamış, Fransa’dan Bursa’ya göç etmiş, 
zamanın Bursa paşası olan Selim Paşa’nın 
yardımı ile Muradiye semtine Bursa’nın ilk 
flatür ipek çekim fabrikasını kurmuştur. 
Kurulan fabrika aynı zamanda Türkiye’nin 
de ilk fabrikasıdır. O tarihlere baktığımızda, 
fabrikada 270 kişi çalışmaktadır. Geçen 100 
yıl içinde Muradiye, Demirkapı, Hamzabey, 
İpekçilik, Mollaarap ve Yenimahalle semt-
lerinde birçok ipek imalathanesi açılmıştır. 
İpekçilik daha o yıllarda Bursa’nın lokomotifi 
olmuştur.

Günümüzde Bursa’mızda eğer bu kadar 
köklü ve büyük bir sanayi var ise bunun 
temelinde ipekçilik yatmaktadır. Dünyanın 
birçok ülkesinde ve şehrinde daha sanayinin 
bile adı anılmazken Bursa ipekle sanayileş-
meye başlamıştır.

Bizler bu toprakların üzerinde asırlarca 
Osmanlı İmparatorluğu’nun sancağını dal-
galandırdık. İmparatorluk dönemi sonunda 
ihtişamıyla Cumhuriyetimizi kurduk. Yaşa-
nan savaşlar ekonomik krizlerde ve geçilen 
dar boğazlarda ipekçilik her zaman en çok 
etkilenen sektör olmuştur. Ama bu toprak-
larda var olmayı ve yaşamayı her zaman 
bilmiştir.

Bizler ülke olarak ipeği hep lüks tüketim 
mallarında kullanmışızdır. İpekten halı ve 
ipekli kumaşlar yapmışızdır. Bugün ipek in-
san ihtiyaçları sıralamasında 52. sırada yer 
almaktadır. Doğal olarak da lüks tüketim 
malları listesinde bulunmaktadır ve bugün 
devlet desteği almadan koza üretimi yapı-
lamamaktadır. Geçmişte ülkemiz defalarca 
krizler ve dar boğazlar atlatmıştır. O krizler 
esnasında devletin kendisini daha hızlı 
toparlayabilmesi için ilk olarak lüks tüketim 
mallarına verdiği destekleri durdurmak ol-
muştur. Koza üreticisine verilen bu destek-
ler kesildiğinde koza bakıcılığı ve ipekçilik 
gerilemiş ve bazı dönemlerde yok olmanın 
eşiğine kadar gelmiştir.

Türkiye’de birçok ilimizde kurulan ipek 
böcekçiliğinin merkezinde; koza alım koo-
peratiflerinin bir araya gelerek kurdukları 
ve kozacılığın temelinde var olan Kozabirlik 
vardır. Koza bakıcılığı ve ipekçiliğin o sıkıntılı 
günlerinde üreticinin yanında olmuştur. Yeri 
geldiğinde bu kültürün yok olmaması için 
kendi mal varlığını dahi satarak ipekçiliğe 
fedakarca sahip çıkmıştır.

Günümüzde Kozabirlik koza tohumlarını ba-
kıcının ayağına kadar götürür, koza bakımı 
yapılacak yerleri tek tek kontrol ederek ha-
zırlık aşamasında bakıcıya hem eğitim hem 

de fiziki koşulların iyileştirilmesi için her tür-
lü desteği vermekte, koza bakım esnasında 
yine gecesini gündüzüne katarak Diyar-
bakır’dan Edirne’ye kadar tüm bakıcılara 
ulaşarak gereken alakayı göstermektedir. 
Koza bakımı sonunda da koza bakıcısının 
evinden ipek kozalarını teker teker toplayıp 
depolanmasını sağlamaktadır.

Bursa’mız ne kadar şanslı bir şehirdir ki; 
Bursa Büyük Şehir Belediyemiz, Bursa’mız-
da tarihimiz boyunca bizlerle var olmuş 
ama unutulmaya yüz tutan birçok kültür 
tarihi eser ve ananelerimizin tarihin karanlık 
sayfalarına gömülmesine mani olup, elinden 
tutarak gün ışığına çıkmasını sağlamış ve 
bu çalışmalarına devam etmektedir. Bir ma-
halle kenarında unutulmuş tarihi bir çeşme 
bile olsa bir medrese, bir han veya bir camii 
ayrıt etmeden elindeki tüm imkanları sefer-
ber edip gün ışığına çıkmasını sağlamıştır.

Hani derler ya, ölsem de artık gözlerim 
açık gitmeyecek, işte son yıllarda bu şehrin 
sokaklarında o mutlulukla dolaşmaktayım. 
Artık ipekçilik emin ellerde. Büyükşehir Be-
lediyemiz Başkan Recep Altepe ve çalışma 
arkadaşları koza bakıcılığı ve ipekçiliğe sahip 
çıkmak için ellerindeki tüm imkanlarıyla 
seferber oldu.
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Önümüzdeki günlerde, 20 yıl aradan sonra 
Muradiye ipek fabrikasında yeniden yerli 
Bursa ipeği üretimine başlanacaktır. Fabrika 
geçen yıl iki ay boyunca çalıştırılarak dene-
me üretimini başarıyla tamamlamıştır. Hatta 
deneme üretiminde bile elde edilen yerli 
ipekler Busmek’in Orhaneli’ye açtığı 15 halı 
tezgahıyla oluşturdukları ipek halı dokuma 
kursunda kullanılmaya başlanmıştır.

Muradiye İpek Fabrikası’nın faaliyete geç-
mesine en çok sevinen ise, Amerika’nın keş-
finden bir yıl önce tamamlanarak faaliyete 
geçen ve dünya tarihinde kurulan ilk borsa 
olarak anılan Koza Han esnafı olacaktır.

Bursa Büyükşehir Belediyemizin, Bur-
sa’mızın dinamiklerini bir araya getirerek 
ipekçilikle ilgili attığı en önemli adımlardan 
bir tanesi de; Uludağ Üniversitesi ile birlikte 
üniversitenin içerisinde bir ameliyat ipliği 
ar-ge laboratuvarı kurulma çalışmaları-
nı başlatmasıdır. Üniversitemizin yazmış 
olduğu projeyi Belediyemiz, Kozabirlik ve 
Tübitak desteklemektedir. İlerideki günlerde 
ise Bursa Sanayi Odamız ve Bursa Ticaret 
Borsamızın ile diğer dinamiklerinde devreye 
girmesiyle İpek ar-ge laboratuvarımız güç 
kazanacak ve ipekten ameliyat ipi yanında; 
ipekten kurşun geçirmez kumaş, kalp ka-
pakçığı, kulak zarı, otomotiv sanayi malze-
meleri, tıp alanında ve kozmetik sanayiinde 
kullanılan bir çok ürünü yaparak sanayicile-
rimize sunacaktır. 

İşte bizler bu noktayı aştığımızda ise ipeği 
lüks tüketim malı olmaktan çıkarıp bir stra-
tejik ürün haline getirmiş olacağız ve o gün 
devlet desteği olmadan ayakta kalmasını 
başaran bir sektör haline gelmiş olacaktır.

Anılardaki İpekböceği
Eskiden ipek fabrikaları buhar kazanları ile 
çalışırdı. Fabrikanın saat 08.00’de işbaşı 
yapabilmesi için buhar kazanı saat 05.00’da 
yakılır, işçiler işbaşı yapana kadar buhar ka-
zanı islimi anca topalardı. Fabrikanın buhar 
kazanını her sabah babam yakardı. Daha 
güneş doğmadan evden çıkar fabrikaya 
giderdi. Ben o zamanları çok küçüktüm. 
Ama babamın evden sessizce çıkışını yaka-
layabilirsem babama katılır onunla beraber 
fabrikaya giderdim. Akşam paydostan sonra  

kazancı, bir sonraki gün için kazanı hazırlar, 
babam kazancının cehennemlikte hazırla-
dığı çıraları tutuşturur, daha sonra kazanın 
önünde küçük taburenin üzerine oturup, 
sabırla islimin yükselmesini bekler, islim 
saati yükselmeden oradan ayrılmazdı.

Hala dün gibi hatırlarım; kazan dairesinin 
loş ışığı, fabrikadaki sessizlik, buhar kaza-
nının kapağından sızan kızıl alevin duvarda 
dans eden yansıması, ateşin çıkardığı kula-
ğa hoş gelen çıtırtı sesleri ve babamın kısa 
bacaklı taburede oturuşu.

Ben babamı 13 yaşımdayken kaybettim. 
Babam yaşıyor olsaydı 102 yaşında ola-
caktı. Onunla yaşadığım kısa anların içinde 
beni en çok etkileyen, kazan dairesinde 
yaptığımız sohbetlerdi. Her fırsatta bana 
Çanakkale savaşını anlatırdı. Orada yaşanan 
kahramanlıkları, fedakarlıkları ve şehitleri-
mizi anlatırken gözleri dolar, benden gizli 
gözünde biriken yaşlarını silerken boğazına 
düğümlenen sesini hala dün gibi hatırlıyo-
rum. Yaşım küçük olduğu için anlattıklarını 
bazen korkuyla dehşetle dinlerdim. Bir in-
sanın bile bile kendisini ölüme atması, kor-
kusuzca düşmanın sıktığı kurşuna göğsünü 
siper etmesi, bana dehşet verici gelirdi.

Yaşım ilerleyip de ülkemi, vatanımı ve 
üzerinde yaşayanları tanımaya başladıkça, 
içime dolan  vatan sevgisi, mevzisinden 
çıkıp daha bir dakika önce şehit düşen arka-
daşının üzerine basarak ilerleyen ve iki adım 
atmadan anlından vurulup oracıkta o kutsal 

Kozahan’da Koza satışları-1940’lı yılların başı

İpek fabrikasında çalışan işçi kadınlar
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mertebeye ulaşan Ahmet’in, Mehmet’in, 
Hasan’ın ve Hüseyin’in yaptığı fedakarlık 
benim en kutsalım olmuştur.

Hep şunu düşünmüşümdür, onları o ana 
hazırlayan o ana getiren neydi. İlla ki içle-
rindeki vatan sevgisi, koruma içgüdüsüydü.

Ya peki vatan dediğimiz nedir? Üzerinde 
gezip tozduğumuz, karnımızı doyurduğu-
muz, çocuklarımızı büyüttüğümüz, öldüğü-
müzde gömüldüğümüz toprak parçası mı-
dır? İlla ki yaşamak ve var olmak için bunlar 
yapmamız gerekenler. Ama vatanı vatan 
yapan bizi biz yapan üzerinde yaşayan 
kültürümüz, geleneklerimiz, göreneklerimiz 
değil midir?

Vatan dediğimiz yer kuru bir toprak parçası 
olsaydı ne Hasan ne Hüseyin o mevziden çı-
kar, ne de Seyit Onbaşı o mermiyi yerinden 
kaldırabilirdi. Onlara o günü o cesareti, o 
gücü o aşkı veren, bir düğüne gidiyormuş-
çasına onları o ana hazırlayan bu toprak-
larda yaşayan kültürümüz ananelerimiz ve 
göreneklerimiz değil midir?

Bu güzel ülkemizin her şehrinde her kö-
yünde var olup, günümüze kadar gelmeyi 
başarmış, bir o kadar da kaybolmaya yüz 
tutmuş, hatta unutulup gitmiş kültür yelpa-
zelerimizi yazmaya kalksak ne kalemler ne 
de sayfalar yeterli olurdu.

Bu güzel vatanın en güzel şehirlerinden bir 
tanesinde yaşıyoruz. Elbette Bursamız’da 
birçok ananelerimiz göreneklerimiz yaşa-
dığımız kültürün içinde yüzlerce örnekler 
sergileyip kaleme alabiliriz. Ama 15 asırdır 
bu şehirle bütün haline gelmiş, hatta yaşa-
dığımız şehrin soyadında yaşamış bir ipek 
ve koza kültürümüz var, ben her şehrin bir 
ruhu olduğuna inanırım. Ruhu olup da ismi 
olmazsa olmaz tabiki. Eğer ki bu şehrin adı 
Bursa ise soyadı da ipektir.

Yüzyıllarca koza bakıcılığı, Mayıs ayı gelip 
de Haziran kapıya dayanınca köylerimizde 
bir coşkuyla heyecanla karşılanırdı. Baba-
dan oğula, dededen toruna ananeleşerek 
yeni nesillere aktarılan koza bakım gele-
nekleri kültür yelpazemizin içerisinde en 

güzel renklerimizden birisi olarak günümüze 
kadar gelmeyi başarmıştır.

Köylerimizde koza bakımı yaklaşıp da, dut 
yapraklarının boyları kuzu kulağı kadar 
olduğunda böcek tohumları evlerde açılırdı. 
Hatta aman eve gelenin nazarı değecek 
diye koza bakımı boyunca eve misafir bile 
kabul edilmezdi. Köylerimizi bir heyecan 
sarardı. Ahmet amcanın oğlu tarladan 
topladığı dut yapraklarını eve getirirken, 
bir yandan da yavuklusunu düşünür koza 
satılıp da parasıyla yapacakları düğünün 
hayallerini kurardı. Kardeşi de ona yardım 
eder, babasının koza parasıyla şehirden alıp 
getireceği koza helvasının, koza şekerinin 
hayallerini kurardı.

Ya Ahmet amcanın komşusu, Hüseyin am-
canın kızı! O da tırtıllardan gözünü ayırmaz, 
koza satılınca babasının ona söz verdiği iki 
tel bileziğe kavuşmak için sabırla 40 günü 
sayardı. Hüseyin amca ise avlunun kapı-
sından daha yeni girmiş, sırtında belki de 
taşıyamayacağı kadar dut dallarını almış, 
yaprakları yere bırakıp da bir oh çekip, “bu 
sene son artık, sırtımda taşımayacağım, bu 
seneki koza parasını da eklersem traktörü 
kapının önüne çekerim, seneye de bir paket 
daha fazla koza bakarım” derdi.

Köylerimizde düğünler koza mevsiminden 
sonra yapılırdı, düğün yapılacak evde paket 
sayısı 3 veya 4’de çıkar, o sene halalar, 

dosya konusu / Bursa İpeği / Ben Bursa Böceğiyim
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amcalar, teyzelerde o eve yardım ederlerdi. 
Düğünde çalınan davul zurnanın sesi bile 
kulağa bir başka hoş gelirdi. Çünkü koza 
el birliği ile bakılmış 7’den 70’e herkesin 
emeği geçmiş, küsleri, dargınları koza barış-
tırmıştır.

Ya peki Koza Han! Hepimiz kapısından 
geçtik. İçeride oturup çay içip ipekli kumaş-
lardan satın almışızdır. Üst kapıdan girdi-
ğimizde kapının hemen yanında küçük bir 
tabelada yapım tarihi yazmaktadır. Belki de 
gözümüz takılıp bir çırpıda okuyup yanın-
dan geçmişizdir. Peki orada yazan tarihi hiç 
düşündünüz mü ne anlam taşıyor? Koza 
Han Amerika’nın keşfinden tam bir yıl önce 
tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. Peşin 
parayla çalışan dünyanın ilk borsasıdır. Ne 
kadar eski değil mi!

Ya peki Kapalı Çarşı! Kapalı Çarşı esnafı 
da umutla koza mahsulünü beklerdi. Yıl 
içinde toptancısına yapacağı ödemelerinin 
vadesini koza mevsimine yapar, bilirdi ki 
köylü Koza Han’a gelecek, kozasını satacak, 
iki saat içerisinde parasını alacak ve Kapalı 
Çarşı’dan alışveriş yapacaktır.

Yüzyıllarca bu güzel gelenekler alışkanlıklar 
bu topraklarda yaşadı. İnsanlarımıza umut, 
dertlerine çare, hayallerine umutlarına ışık 
olmuştur. Çocuklar torunlar bu hikayeleri 
dinleyerek büyüdüler.

Ya ipek fabrikaları! Türkiye’nin ilk fabrikası 
1833 yıllarında Bursa’da kurulan ipek fabri-
kasıdır. İpekçiliğin hızlı olduğu dönemlerde 
Muradiye’de, Hamzabey’de, İpekçilik’te, 
Yeni Mahalle ve Şible Karamazak yokuşun-
da yüzün üzerinde irili ufaklı ipek imalatha-
nesi ve fabrikası vardı. Bugün Bursamız’da 
bu kadar büyük ve köklü bir sanayinin var 
olmasının temelinde ipek fabrikaları vardır.

Biz kurtuluş savaşımıza çok fakir girmiştik. 
Paramız ve hazinemiz yoktu, hatta elimizde 
işgal kuvvetlerine karşı kullanılacak doğru 
düzgün ordunun elinde mühimmat bile 
yoktu. İçimizde büyüyen çaresizlik ve ondan 
daha büyük olan vatan sevgisi damarla-
rımızda dolaşırken çareler bulmaya çalışı-
yorduk. İpek fabrikalarında kullanılan tüm 

makinalar pas yapmaması için o yıllarda 
bakırdan imal edilirdi. Kurtuluş savaşı baş-
langıcında Bursa’daki ipek fabrikalarındaki 
bütün makinalar sökülüp eritilmiş askere 
mühimmat yapmak için kullanılmıştır. Peki 
hiç düşündünüz mü; o işgalcilere sıkılan 
kurşunların materyalleri vaktiyle Hüseyin 
amcanın, Hasan amcanın Muradiye’de, 
Demirkapı’da, Hamzabey’de ipek fabrikala-
rında çalışan işçilerin alnından akan terlerle 
defalarca yıkandığını. Peki Mehmetçik 
bilmez miydi o savaşta sıktığı merminin ne-
reden, hangi şartlarla mavzerinin jarjörüne 
geldiğini! Peki o mermi hedefini bulmasında 
hangi mermi hedefini bulsun, öğle değil mi. 
Hatta işgal eden güçler, bu kültürü bu top-
raklardan silmek için özel kuvvetler kurmuş-
lar, bu birlikleri köylerimize göndererek dut 
ağaçlarını kökünden sökmüşlerdir.

Son 25 yıldır Bursamız’da yerli ipek üretimi 
yapılamamaktaydı ama Koza Birlik var ol-
duğu sürece elinden geldiği kadar köyleri-
mizde bu kültür kaybolmasın, koza bakıcılığı 
devam etsin diye tüm gücüyle sahip çıkma-
ya çalışmaktadır. Bugün devletimiz sınırsız 
bir hibe ile koza bakan köylümüze destek 
vermektedir.

Yapılan çalışmaların içinde en önemlisi de 
Bursa Büyükşehir Belediyemizin önderliğin-

de, yan kuruluşlarının biraraya gelerek baş-
latmış olduğu projelerdir. Koza bakımından 
kumaşın ve halının yeniden dokunmasına 
kadar olan döngü Bursa’da yeniden hayat 
bulacaktır.

Kaybolmanın eşiğine gelmiş, tarihin karanlık 
sayfalarına gömülmekte olan bir kültürü-
müzün daha elinden tutup yeniden gün 
ışığına kavuşmasını sağlayan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Recep Altepe’ye, 
Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas ve 
çalışma arkadaşlarına Bursa olarak sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız.
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ASLINDA HERŞEY 
TAYYARE İLE 
BAŞLADI…

Yazı: Ertan AKMAN  / Araştırma ve Kaynak Temini: Uğur Ozan ÖZEN
Güncel Fotoğraflar :  Hakan AYDIN



65   |   Nisan 2015   |   Sayı 14

Tayyare Kültür Merkezi 
2015 Mart’ında 20 yaşını 
geride bırakacak. Ama 
binanın öyküsü 1932 
yılında başlamış, yani 83 
yıl önceye gidiyor. Kültür 
merkezi faslı, 60 yıl boyunca 
sinema ağırlıklı olarak 
faaliyet gösteren binanın 
son süreci aslında. Şimdi 
gelin bu 83 yıllık sürece bir 
göz atalım kısaca…

Tayyare’den Önce
Yıl 1879… Ahmet Vefik Paşa Bursa Valisi. 
Şehirde bilinen ilk tiyatro sahne alıyor, “Tov-
mas Fasulyaciyan Kumpanyası.” Aylardan 
Haziran olsa gerek. Paşa Hazretlerinin 
huzurunda… Efsanevi müellif Moliere’den 
iki güzide Oyun; Meraki ve Zor Nikâh… 
Yaklaşık iki ay sonra (şaka değil iki ay) Bur-
sa’nın ilk tiyatrosu, kapılarını açıyor Bursalı 
sanatseverlere. Osmanlı Tiyatrosu

Açılış tarihi kesin olarak bilinemese de açılış 
haberi; Tercüman-ı Hakikat gazetesinin 
28 Ramazan 1296 (15 Eylül 1879) tarihli 
sayısında şöyle yer almaktadır. “Vali Ahmet 
Vefik Paşa’nın Bursa’da başardığı işler 
anlatılırken orada bir tiyatro binası yap-
tırdığı, İstanbul’da mevcut olan oyunlarını 
getirttiği, Bursa’da da Avrupa dillerinden 
yenilerini tercüme ettirdiği bildiriliyor.” Yani 
açılışı Ağustos ayının sonu ya da Eylül baş-
ları olmalı… Demir kapısının üstünde eski 
harflerle ve demir levhalardan Temaşahane 

yazmakta, yani “tiyatro”. Yeri şimdilerde 
Cumhuriyet Alanında Ziraat Bankası’nın 
olduğu alan.

Fransız seyyah Edmond Dutemple 1883 
yılında Pariste yayınlanan, “Asya-Türkiye; 
Anadolu’dan Seyahat Notları” adlı kitabında 
yapıyı şöyle tanımlıyor.“Önünde masa ve 
iskemlelerden kahve olduğu anlaşılan bir 
yer vardı. Binanın yarısı ahşap, yarısı taştı; 
beyaz cephesi bir sıra sütunun üstündeki 
alınlıkla son buluyordu. İçeride her birinde 
36 loca bulunan koltuk sıraları ile iki galeri 
ve iki sıra iskemle bulunan bir orta mekân 
vardı. Orkestra çukurunda beş müzisyen yer 
alabiliyordu. Işıklandırmayı sahne üstündeki 
sekiz on kadar kandil ile koridordaki gazyağı 
lambaları sağlıyordu. Dış cephenin dekora-
tif dağarcığı çağdaş Fransız modellerinden 
alınmaydı; içerisinde Fransız Taşra tiyatro-
sunu andırıyordu.” Anlattıklarından Bursa 
Osmanlı Tiyatrosu’nun, 1971 yılında yanan 
İstanbul Tepebaşı Tiyatrosu’nun küçük bir 
benzeri olduğu anlaşılıyor.
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Binanın sonu için rivayetler çeşitli… Yandığı 
hatta Yunan işgali sırasında yandığı söylen-
se de en somut bilgi; 1987 yılında yayınla-
nan Feraizci-zade Mehmet Şakir ve Bursa 
Tiyatrosu adlı Devlet Tiyatrosu iç eğitim 
kitabında Oğuz Bora’dan geliyor. “1916 
yılında karlı bir kış gecesi sabaha karşı 
tiyatronun kubbesi büyük bir gürültüyle 
çökmüş, çevrede oturanlar da korkudan 
don gömlek sokaklara dökülmüşler. Ölen 
olmamış. Cihan Harbinden yenik çıkmamızın 
ülkede yarattığı maddi ve manevi çöküntü 
bu kubbesi yıkık binanın yeniden onarılma-
sına engel olmuş. Böylece bu sanat yuvası 
doğanın acımasız yok edilişine bırakılmış… 
Bina zamanla kendiliğinden yerle bir ol-
muştur. Arsası satılıncaya kadar (14 Nisan 
1939) Bursa Tiyatrosu’nun demirden dış 
kapısı yerinde duruyormuş.”

Şark Tiyatrosu
1894 yılı salnamesine göre şehirde iki tiyat-
ro binası bulunmaktadır. Biri Ahmet Vefik 
Paşa’nın inşa ettirdiği tiyatro, diğeri ise 
Şark Tiyatrosu. Dr. Şerafettin Mağmumi’nin 
anılarından öğrendiğimize göre: Kentin 
anlatılmaya değer en şerefli yerinde, Telg-
rafhane karşısında Osmanlı Tiyatrosu vardır. 
“Bu taş binanın önü parmaklıkla çevrili, mini 
mini bir bahçecik vardır. İçi büyük, sahnesi, 
locaları süslüdür.” Diğer tiyatro ise, kaldı-
ğı Şark Otelinin alt katında bulunan Şark 

Tiyatrosu’dur. “Ufak bir sahnesi ve yağlı 
boya ile hoş nakışlar işlenmiş locaları vardır. 
Fakat gelen kumpanyalar ötekisinde oyna-
dıkları için burası terk edilmiş ve çalışmaz 
durumdadır.”

Şark Tiyatrosunun yer aldığı bina 1894 yılın-
da yıkılır. 1912 yılında yerine yapılan ve bu-
gün hala ayakta duran yapı yine aynı adla 
faaliyet gösterecektir. Hem tiyatro, hem 
sinema olarak kullanılan Şark Tiyatrosu; 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa’ya yaptığı 
birinci ve ikinci gezilerinde gerçekleştireceği 
iki önemli konuşmaya da tanıklık edecek-
tir. Şark Tiyatrosu, Cumhuriyet sonrasında 
çoğunlukla “Şafak Sineması” adıyla, sinema 
olarak kullanılsa da “Milli Sinema”nın açılışı 
ile biraz zorunluluktan olsa da yeniden tur-
ne tiyatrolarına ev sahipliği yapmaya başlar. 
Daha sonra da arada başka amaçlar için 
kullanılsa da “Saray Sineması” ve son olarak 
“Prestij Sineması” adlarıyla, amacından 
uzaklaşmadan faaliyetini yakın zamanlara 
değin sürdürecektir.

Milli Sinema
Milli Sinema, Ünlü Caddede bir binada 
başlar faaliyetine… Depodan bozma ama 
şık bir binadır, kaliteli filmler sunar izlenime. 
Kısa sürede Bursa’nın en gözde sineması 
olur. Sonra işletmecisi değişir, yeni işletmeci 
eski kaliteyi yakalayamayınca gözden düşer 
kapanır. Daha sonra “Yeni Sinema” adıyla 

yeniden açılacak, eski kalitesinde olmasa da 
yıkılacağı 70’li yılların ortasına değin varlığı-
nı sürdürecektir.

Türk Ocağı Tiyatrosu
1926 yılında “Türk Ocağı Temsil Şubesi” 
kurulması konusu, “Türk Ocakları Me-
sai Programı”nda yer alır. Bu Şube daha 
sonraları Bursa Halkevi Temsil Şubesi adıyla 
tanınacaktır. Bu arada Setbaşı İpekçilik 
yokuşundaki Ermeni Kilisesi tiyatroya dö-
nüştürülmüştür. Burada Muallimler Birliği 
Sineması adıyla sinema gösterimleri yapıl-
maktadır. “Türk Ocağı Temsil Şubesi”nin 
oyunlarını bu salonda oynadığından emin 
olmasak da Darülbedayi’nin Bursa turnele-
rinde Türk Ocağı Tiyatrosu’nu kullanıldığını 
biliyoruz.  Vasfi Rıza (Zobu) Darülbedayi’nin 
birçok oyun sahnelediği salonun yerini 
şöyle tasvir ediyor. “Hükümet meydanından 
Yeşil camiine gitmek için, Setbaşı denilen 
yerde bir köprüden geçilir… Köprünün öbür 
başında sağ tarafa tesadüf eden kısmında 
eski bir kilise, etrafında da odalar vardır. 
Burayı Türk Ocağı’na vermişler. “Ocak” da 
bu metrûk kilisenin içine bir sahne yaparak 
tiyatro salonu haline koymuş.” 

Darülbedayi Bursa Turnelerinde oyunla-
rını genellikle Tayyare Cemiyeti yararına 
oynamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de Bursa ziyaretlerinde oyun izleme imkânı 
bulacağı bu tiyatro, Tayyare Cemiyeti Ti-

Şark Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa tarafından Bursa’da yaptırılan tiyatro binası.
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yatrosu açılana değin çok sayıda oyun ve 
sanatçıyı ağırlamaya devam edecektir.

İsim Babası; Türk Tayyare 
Cemiyeti
Kurtuluş Savaşı ve öncesinde yaşanan sa-
vaşlarda Türk hava gücünün yetersizliğinin 
ortaya çıkarttığı olumsuzluklar bu alanda 
yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. 
Bu noktadan hareketle 16 Şubat 1925’de 
daha sonra Türk Hava Kurumu adını alacak 
Türk Tayyare Cemiyeti kurulur. Cemiyet, 
kısa sürede bir sivil toplum hareketi haline 
dönüşecektir. Ülkenin hemen her şehir ve 
kasabasında 500’ün üzerinde Türk Tayyare 
Cemiyeti şubesini açılmıştır. 

Bursa’nın Tayyare Cemiyeti
Türk Tayyare Cemiyeti Bursa Örgütü, Genel 
Merkezin kuruluşuyla eşgüdümlü ola-
rak 1925 yılı Şubat ayında oluşturulur ve 
çalışmalarına başlar. Kısa sürede Bursa’nın 
ilçelerinde de şubeler açılacaktır. Bursa, 
Türk Tayyare Cemiyetini destekleyen iller 
arasında ön sıralarda yer almaktadır. Cemi-
yet toplanan yardımlarla, ulusun güvenlik 
ve kültür politikalarına önemli katkılarda 
bulunmaktadır. Bursa Şubesi, günümüzde 
de Havaalanı olarak kullanılan meydanı sa-
tın alarak Hava Kuvvetlerine armağan eder. 

Yine cemiyet tarafından, genel merkez em-
riyle çok güzel bir sinema ve tiyatro binası 
yaptırılacaktır.

Ve Tayyare Cemiyeti ve Tiyatro ve 
Sineması
Sözkonusu tiyatro binası için Türk Tayyare 
Cemiyeti, 1930’da bir yarışma düzenler. 
Bu yarışmada Mimar Arif Hikmet Koyunoğ-
lu’nun projesi birinciliği kazanır. Projesi uya-
rınca binanın yapımına başlanır. İşler; Arif 
Hikmet Koyunoğlu’nun istediği gibi gitmese 
de, 1932 yılında Türkiye’nin en modern 
tiyatro binasının yapımı tamamlanır. Tiyatro 
binasının açılış töreninde Tayyare Cemiyeti 
adına, lise öğretmenlerinden Sami Bey, kısa 
bir konuşma yapar. Ardından Cumhuriyet 
Halk Fırkası Bursa İl Başkanı Hulusi Bey, 
konuşmasında cemiyetin bu binayı neden 
yaptırdığına değinir. “Tayyare Cemiyeti 
yalnız savaş araç gereci almakla yetinmiyor, 

aynı zamanda memleketin medeniyet ve 
umran sahasında da gelişmesine çalışıyor. 
İşte savaş yolunda olduğu gibi medeniyet 
yolunda da çalıştığına bir örnek: Hamiyetli 
Bursa halkına ve onun müstakbel nesline 
bu terbiye mektebini hediye ediyor.”

İnşaatın bitmek üzere olduğunu tahmin et-
tiğimiz günlerde, 3 Kânunusanî (Ocak) 1932 
tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “Bursa’da 
Asrî Tiyatro” başlıklı şu haber yayınlanır.  
Tayyare Cemiyeti tarafından yaptırılan yeni 
tiyatro asrî vesaitle mücehhezdir (donatıl-
mıştır). Bursa Tayyare Cemiyeti tarafından 
burada 2000 metre murabbalık (karelik) 
bir saha üzerine yapılan muazzam tiyatro 
binasının inşaatı bitmiştir. Şimdi binanın 
tefrişine (döşenmesine) başlanmıştır.

Bu cesamet ve bu sistemde bir tiyatro 
binası İstanbul’da da yoktur. Bina hariçten 
pek basık görünmesine rağmen dâhilen çok 
büyük ve geniştir. İnşaatın calibi dikkat (dik-
kate değer) hususiyetlerinden biri de temel 
aksama gayrimütecanis (homojen olmayan) 
topraklara isabet ettiği için binanın altı 
parça olarak birbirine ekli şekilde yapılmış 
bulunmasıdır. Tiyatronun dört kapısı vardır. 
Cephedeki hol ve pasajlardan yanlardaki 
vestiyere, localara, alt kat umumi salon ve 
gazinoya girilmektedir.

Şano (sahne) 20 metre irtifaa (yükseklik) 
ve elektrikli sahne tertibatından maliktir. 

Yeşil Bursa Tayyaresi
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Yanlarda 11 artist odası, dekor yapmak için 
bir atölye bir dekor deposu vardır. Tiyatro 
salonu sedanın (sesin) kuvvetle nakli için 
fotoğraf körüğü şeklinde geriye doğru ge-
nişletilerek yapılmıştır. Burada sinema için-
de tertibat mevcuttur. Altlı üstlü anfiteatr 
şeklinde ikişer yüz kişilik iki balkonla umumi 
salon, 1200 kişi istiap etmektedir (almakta-
dır). Tiyatronun üçüncü katında biri kapalı 
diğeri açık iki tarasa vardır. Açık tarasın 
manzarası çok muhteşemdir. Kapalı tarasa 
da icabında süvare de (suare-akşam daveti) 
verilebilecektir. Kapılardan biri Tayyare için 
tahsis edilen kısma aittir. Diğeri kiralık oda-
lara, arka kapıda artistlerin girip çıkmasına 
mahsustur. Binanın dâhilî kâmilen (bütü-
nüyle) kartonpiyerden yapılmıştır. Alt kat 
cephede kiralık mağazalar vardır…”

Ve açılış haberi de 20 Mayıs 1932 tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde yayınlanacaktır.

“Tayyare Cemiyeti’nin yaptırdığı büyük 
Tiyatro binası bugün merasimle açıldı. Gece 
Raşit Rıza ve Arkadaşları binada ilk defa 
temsil verdiler.”

Yine Cumhuriyet gazetesinin 26 Mayıs 
1932 tarihli haberinde de şu bilgiler yer 
alacaktır.“…Raşit Rıza trüpu bu sene büyük 
bir rağbet gördü. Raşit Rıza ve arkadaşları 

heyeti şehrimizde ikisi vodvil, ikisi de facia 
olmak üzere dört temsil vererek İstanbul’a 
döndü. Bursa halkı Raşit Rıza’yı bu sefer 
çok büyük alaka ve muhabbetle karşıladı. 
Temsillerin dördünde boş bir yer kalmamış, 
hatta birçokları yer bulamadıklarından geri 
dönmek mecburiyetinde kalmışlardır.”

Pek Yakında…
Açılışı Raşit Rıza tarafından yapılan Tayyare 
Cemiyeti Tiyatrosu’nda, bir süre sonra sine-
ma filmleri de gösterilmeye başlar. Döne-
min en gözde filmleri Tayyare perdesinde 
arz-ı endam etmeye başlayınca, doğaldır ki 
Bursa’nın diğer sinemaları seyirci kaybet-
meye başlar. Bu durum zamanla o kadar 
belirginleşir ki; 11 Haziran 1932 tarihli 
Akşam Gazetesi’nde şöyle bir haber yayın-
lanacaktır. “Bursa’da mevcut sinemacılar, 
yeni yapılan Tayyare Cemiyeti Tiyatrosu’nun 
bütün şehir ihtiyacını temin edeceğini, bina-
enaleyh kendi sinemalarının da müşterisiz 
kalacağını nazari dikkate alarak sinemalarını 
kapatmaya ve müştereken Tayyare Sinema-
sı’nı işletmeye karar vermişlerdir. Tayyare 
Cemiyeti’ne vaki bu müracaat üzerine 
cemiyet sinema binasını 6 bin lira senevî 
icarla ve 3 sene müddetle kendilerine ihale 

etmiştir. Sinema ayrıca senede 10 gece 
Tayyare Sineması hesabına işleyecektir. 
Bu suretle müşterisiz kalacağı zannedilen 
büyük Tayyare Tiyatrosu için mükemmel bir 
kombinezon bulunmuş demektir.” 

Bu arada Bursa halkı “Tayyare Cemiyeti 
Tiyatrosu” ismini uzun bulmaktadır. Sinema 
faaliyetlerinin de artmasıyla 1933 yılından 
itibaren; “Tayyare Sineması” adıyla anılma-
ya başlayacaktır. Nitekim Sedat Ataman’ın 
“1934 Bursa İl Yıllığı” kitabında Tayyare 
Cemiyeti Tiyatro ve Sineması adıyla değil, 
Tayyare Sineması adıyla yer alır.  Bina; 1944 
yılında Musa Ataş’ın yayınladığı Bursa Kıla-
vuzu kitabında da, Tayyare Sineması adıyla 
yer alacaktır. Yani artık “Tayyare Sineması” 
bir alışkanlık olarak yerini almıştır kent kül-
tür yaşamında. Bursa Sesleri dergisinin, 29 
Birinci Teşrin (Ekim) 1936 tarihli sayısında, 
Tayyare Sineması’nın şöyle tarif edilmekte-
dir: “Sinemanın giriş yeri yarı yarıya kadar 
yeşil, üstte rafı kırmızı olmak üzere yağlı 
boya boyatılmış, antredeki büyük salon ve 
bilet gişeleri yeniden yıktırılarak mükem-
mel bir hale getirilmiş, büfesi baştanbaşa 
döşenmiş, içerisi temizlenmiş ve mobilya 
noksanları tamamlanmış ekranın büyük 
perdesi otomatik olarak açılıp kapanacak bir 
hale getirilmiş, nefes almaları bile işittiren 
yeni sesli makinesi ile Türkiye’deki en birinci 
sinemalar derecesine çıkarılmıştır.”

Ve Sonra…
Bütün bunlara karşın sinemayı ayakta 
tutmak çok çaba gerektirmektedir. Sonraki 
yıllarda sinemanın işletmeciliğini üstlenecek 
Muhsin İğmen, Nurinisa Eroğlu’nun “Ka-
dınlar Matinesi Hiç Olmadı” başlıklı yazısın-
da anılarını şöyle anlatacaktır. “Çok çileli, 
mücadeleli bir süreç yaşadık bu sinemada. 
İşletmeciliğe başladığım yıllarda ilk işim, 
teknik cihazlarda yenileşmeye gitmek oldu. 
Dört yüz sandalyelik salonda, ön sıraları 
hiçbir zaman ikinci mevki olarak kullanma-
dık. Bu da seyircinin rahatsız olmadan film 
seyretmesi pahasına, bizim için yüz-iki yüz 
koltuğun boş kalması sonucunu doğuruyor-Tayyare Kültür Merkezi Sineması
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du. Yani sürekli bir ticari kayıptı ve çarşam-
baları tek seans, Pazar günleri ise çift seans 
vardı. Biz bu seansları her güne koyduk, 
Ayrıca Pazar günleri de çok cüzi paralarla 
çocuk filmleri oynatmaya başladık. Ancak 
hiçbir zaman kadınlar matinesi olmadı biz-
de. Sonra bir başka sorun izleyeceğiniz fil-
mcilik çizgisiyle ilgiliydi. Örneğin çok büyük 
uğraşlar sonucu Bursa’ya yabancı filmleri 
kabul ettirdik. Bir yandan halkın istediğini 
verirken bir yandan da düzeyi Sürekli yük-
sek tutmaya özen gösteriyorduk. Çünkü bu 
iki tavır sürekli çatışıyordu. Biz bu şekilde 
filmcilik yaşantımız boyunca neler gördük. 
“Büyük Caruzo” filminde sürekli opera 
şarkısı söyleyen Mario Lanza’nın beyaz-
perdedeki görüntüsüne “Yeter be” diyerek 
ayakkabısını fırlatan, sinemadan kapı dışarı 
edilenler de dâhil olmak üzere...

50’li ile 60’lı yıllar arasında bir-iki istisna dı-
şında, bir haftadan daha fazla afişte kalmış 
film olmadığını, Ama Zeki Müren’in “Bek-
lenen Şarkı” filminin iki hafta gösterimde 
kaldığını anlatır. Yabancı filmlerde ise afişte 
kalma rekoru; 15 gün ile “Avare” ve “Rüzgâr 
Gibi Geçti”nindir 

Tiyatroyla Devam
Sinema ağırlık kazanmış gibi görünse de 
tiyatro faaliyetleri de hız kesmeden devam 
eder beri yandan. Özellikle Anadolu turuna 
çıkan İstanbul tiyatrolarının önemli uğrak-
larından biridir Tayyare Sineması. Süreyya 
Opereti, DarülBedayi-İstanbul Şehir Tiyat-
roları, Devlet Tiyatrosu ve 50’li yıllardan 
itibaren Türk tiyatrosuna yön vermiş hemen 
tüm özel tiyatrolar uğrak yeri yaparlar 
Tayyare’yi.

1969’un ardından tiyatro anlamında derin 
bir sessizliğe bürünür Tayyare. Salon 
yıpranmış, ağırlık sinemaya verilmiştir. 
Özel tiyatroların çoğu kapanmış, kalanlar 
da turnelerini azaltmıştır. Bursa’ya ge-
lenlerde Tayyare’yi değil, diğer salonları 
tercih etmektedir. Bu derin sessizlik 1983’e 
kadar hakim olur Tayyare’ye… Sinema eski 

gücünde olmasa da devam etmektedir 
yine de. Ama Bursalıların eli ayağı çekilmiş 
gibidir sanki Tayyare’den.

Sonra bir hareketlenme başlar ağırdan. Ya-
vaş yavaş sinema arasına tiyatrolar girmeye 
başlamıştır yine. 1992 yılında son kez ses-
sizliğe bürünür Tayyare Sineması. Yeniden 
uyandığında adı artık TAYYARE KÜLTÜR 
MERKEZİ olacaktır.

Sinema Tiyatroya 
dönüştürülebilir mi?
Tiyatro faslını bırakıp yine dönelim 1940’lı 
yıllara. 1945 yılında Tayyare Sineması-
nın mülkiyeti; 600.000 lira karşılığı Bursa 
Belediyesine geçer. Belediye binanın ofis 
katlarına idari birimlerini yerleştirirken 
dükkânları ve salon işletmesini kiralamayı 
sürdürecektir. Bu arada üst katlarda Bursa 
Şehir Kulübü ve Türkiye Öğretmenler Der-
neği kiracı olarak devam etmektedir. İl Halk 
Kütüphanesi de doğu kanadına yerleşmiştir. 

1953 yılında Tayyare Sineması’nın tiyatroya 
dönüştürülüp Bursa Şehir Tiyatrosu’nun 
açılması fikri gündeme gelecektir. Beledi-
yenin o dönemki idarecileri bu fikre sıcak 
bakmazlar. Çünkü sinemadan elde edilen 
gelir kaybedilecektir. Bursa’nın bir Şehir 
Tiyatrosuna sahip olma düşü ise ancak 
50 yıl sonra, 2006’da gerçek olabilecektir. 
Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Feyha Çelenk’in 
girişimleri neticesinde 1996 yılında alınan 
meclis kararına bağlı olarak, 2006 yılında 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
kurulur ve ana sahne olarak Tayyare Kültür 
Merkezi’nde faaliyetine başlar.

Değişim Arayışları…
60’lı yıllar büyüme sancıları içinde geçe-
cektir Bursa için. Artan nüfusla birlikte 
büyür şehir, eski mahalleler apartmanlarla, 
Meşhur Bursa ovası yeni mahallelerle tanı-
şır. Şehrin en müstesna mevkiinde yer alan 
Tayyare Sineması da naibini alır bu büyü-
meden. Büyüyen Bursa’nın Belediyesi de 
büyümektedir bir yandan. Mevcut binalar 

artan iş hacmini karşılamaya yetmez olunca 
1972 yılında ön cepheye ilk kat çıkılır, sonra 
batı cephesine. Bu da yetmez 1979’da bir 
kat daha eklenir ön cepheye. 

Bu arada salon eski kalitesini yitirmeye de 
başlamıştır hani. Televizyon hükümran-
lığını ilan etmiş Sinema demode olmaya 
başlamıştır. Üzerine ülkede yaşanan politik 
çalkantılar, ideolojik çatışmalar ve dahi 
sinemaları ele geçiren cinsel içerikli filmler. 
Tayyare’de tiyatronun adı bile duyulma-
maktadır zaten uzun zamandır. 

İşte bu karmaşık süreçte Tayyare Sineması 
ile ilgili yeni bir tartışma başlar. Tayya-
re Sineması’na yeniden ve nasıl bir işlev 
kazandırılacaktır. Tartışmaların sonucunda 
Bursa Belediye Meclisi, 25 Haziran 1979’da 
Tayyare Sinemasının tahliyesine karar verir. 
Ancak tahliye işlemi açıklanamayan bir 
sebeple gerçekleşemez. 

Bu arada 12 Eylül yaşanır, Belediye Başkanı 
Mustafa Eroğlu ve meclis üyeleri görevden 
alınır. Belediye Meclisi, daire müdürlerinden 
yeniden oluşturulur. 1980-1982 yılları ara-
sında Mustafa Atak, 1983 yılından itibaren, 
1984 yerel seçimlerden sonra yeniden se-
çilecek olan Ekrem Barışık, Bursa Belediye 
Başkanı olacaktır.

Usta gazeteci Aykan Uzoğuz, Bursa Haki-
miyet Gazetesi’nde yayınlanan 5 Ekim 1985 
tarihli “Tayyare Sineması” başlıklı yazısında 
Tayyare Sineması’nın kültür merkezi olması 
için, Belediye Meclisinin 31 Ekim 1983’te 
bir karar aldığını yazacaktır. Karar 1985 
yılına gelindiğinde hala tartışılmaktadır. 
Soru şudur: “Kültür ve Sanat evi olarak mı 
kullanalım, yoksa aynı işlevi mi sürdürsün?” 
Tartışmalar sonucunda 1 Ağustos 1985’te 
Kültür Merkezi kararı iptal edilecektir. Ama 
tartışmalar bitmeyecek, 1989’a kadar 
sürecektir. 

Tartışmalar bitiyor…
Tartışmaların sürmesinin en önemli ne-
denlerinden biri şehrin merkezinde Bursa 
Devlet Tiyatrosu dışında, doğru düzgün 
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oyun sahnelenebilecek, konser izlenebilecek 
bir mekânın olmamasıdır. 1989’da Bursa 
Valisi olan Erdoğan Şahinoğlu bir “Kültür 
Sitesi” yapılacağını açıklar. Yılmaz Akkılıç 
Olay Gazetesinde yayınlanan 11 Ocak 1989 
tarihli yazısında; Valiliğin “Kültür Sitesi” inşa 
edilirken, Belediyenin Tayyare Sinemasının 
restorasyonu konusunda çalışmamasını 
eleştirecektir.

Bu arada Tayyare Sineması’nın restore 
edilip kültür merkezi olması beklenirken, 
binanın yıkılıp yeni bir kültür merkezi yapıl-
ması bile gündeme gelecektir. İhsan Aydın 
Bursa Uludağ Gazetesinde yayınlanan 14 
Temmuz 1990 tarihli yazısına “Tarihi Bina 
Yıkılacak” başlığı atacaktır. Yılmaz Akkılıç’ın 
değişiyle “Türkiye’de proje yarışması yapı-
larak seçilen ilk proje” yıkım tehdidi ile karşı 
karşıyadır.

Sonunda Bursa Belediye Başkanı Teoman 
Özalp konuyla ilgili şu açıklamayı yapar: 
“Bina yıkılmayacak, onarılacaktır. Kültüre 
yönelik hizmetler yapılacaktır. Şu anda 
bizim konumuz binanın onarımı, içine ne 
yapılacağı değil.” 

2 Ağustos 1990 tarihli Belediye Meclisi’nde 
onarım kararı alınır. Kararın uygulanabilmesi 
için kiracıların binadan çıkarılması gerek-
mektedir. Bu açıklamadan bir sene sonra 3 
Kasım 1991 Tarihli Bursa Uludağ Gazetesin-

de şu haber yer alır: “Tayyare Sineması’nın 
avam restorasyon ve tadilat projesi çalış-
masını tamamlayan Yüksek Müh. Mimar 
Orhan Akyürek ile Mustafa Aytöre 2 Kasım 
1991 günü projelerini belediye başkanı ve 
anıtlar kurulu üyelerine gösterdi.  Tadilat 
1992 yılı ortalarında başlayacak.”

Yeni Bir Başlangıç…
Bursa Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu 13 Kasım 1991 tarihinde 
restorasyon projesini onaylar. İlk olarak 
Tayyare Sineması’nda bulunan Bursa 
Büyükşehir Belediye birimleri taşınacaktır. 
Bu arada Belediye Encümeni de ihale kararı 
alır. İhaleye kadar dükkânların durması-
na izin verilir. Türk Hava Kurumu ise ayrı 
binaya taşınacaktır. Sinema salonuysa 13 
Kasım 1991’de restorasyon yapılması için 
kapatılsa da İnşaat başlayana değin özel 
tiyatrolara kiralanması devam edecektir. 
Tayyare Kültür Merkezi’nin ihalesi 7 Ekim 
1992’de yapılır.

5 Nisan 1993 tarihli Olay Gazetesinde 
restorasyon süreci ile birlikte Tayyare Si-
nemasının hangi özelliklere sahip bir kültür 
merkezi olacağı açıklanmaktadır. “Şimdi eski 
sinemada koltukların yerini kum ve çakıllar 
alırken, yaklaşık 30 işçi hızlı bir tempo ile 
çalışmalarını sürdürüyor. Yakında bu mekân 

860 kişilik kapasitesiyle her türlü sanatsal 
etkinliğe açılacak. Beraberinde kütüphane, 
toplantı, sergi, kokteyl, resepsiyon ve peri-
yodik olarak sanatsal etkinliklerin düzenle-
neceği dört salon bulunacak.” 

İki yıl sonra artık yenilenme sürecinin so-
nuna gelinmiştir. Restorasyon fikri Ekrem 
Barışık döneminde gündeme gelmiş, resto-
rasyona Teoman Özalp döneminde başlan-
mıştır. Açılışta ise Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı, Erdem Saker’dir, Tayyare Kültür 
Merkezi sanat koordinatörlüğüne Devlet 
Tiyatrosu Sanatçısı Feyha Çelenk getirilir. 
Kültür Şube Müdürlüğüne atanan İlhan Özer 
3 Şubat 1995 tarihli Bursa Haber Gazete-
sinde yayınlanan şu açıklamayı yapar. “Kol-
tukların montajı önümüzdeki hafta içinde 
tamamlanacak. Salonun ses düzenlemesi 
gerçekleştirildikten sonra çevre düzenleme-
sine geçilecek... Açılışın ilk haftası ücretsiz 
tanıtımı yapılacak. Yıkılan Sami Güner Sanat 
Galerisi’nin adı sergi salonuna verilecek.”

Tayyare Kültür Merkezi’nin Resmi Açılışının 
26 Mart 1995’de yapılacağı açıklanır. Ancak 
“İlk Konser” onuru 12 Mart 1995’te Bursa 
Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk 
Sanat Müziği İcra Heyeti’nin olacaktır. 

Erol Nural Bursa Hâkimiyet Gazetesinde 14 
Mart 1995 günü yayınlanan “Tayyare Kültür 
Merkezi’nde Konser” başlıklı yazısında izle-
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nimlerini şöyle aktarır. “Gençliğimizin geç-
tiği, localarında fındık fıstık yiyerek filmler 
seyrettiğimiz İstanbul ve Ankara’dan gelen 
tiyatro oyunlarına alkış tuttuğumuz, zaman 
zaman partilerin kongrelerine sahne olan 
bu sinemayı ne kadar da özlemişiz. Bu yeni 
salonda “Büyükşehir Belediye Konservatua-
rı’nın ilk konseri” verildi Bizler de bu konseri 
o “nostaljik localardan” izledik. Millet “rahat 
etsin” diye geniş koltuklar konulunca localar 
biraz daralmış ama yine de büyük bir keyifle 
bu ilk konseri izleme şansını yakaladık.” 

Huzurlarınızda  
Tayyare Kültür Merkezi
1995 Mart ayı Bursa Kültür tarihinde bir 
dönüşüme tanıklık edecektir. 1932 yılında 
hizmete giren Tayyare Cemiyeti Sinema ve 
Tiyatrosu artık yenilenmiş hali ile yepyeni 
bir bakış açısıyla sürdürecektir hizmetini. 
Tayyare Kültür Merkezi’nin program sorum-
luluğu O yıllarda Bursa Büyükşehir Bele-
diyesine bağlı olarak çalışan Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı’na verilir.

Açılış programı festival gibidir. 14 Mart’ta 
binada yer alan 3 galeri Sami Güner, Cemal 
Nadir Güler ve Cep Sanat Galerileri ilk 
sergileri ile tanışır Bursalılarla. TRT İstanbul 
Radyosu Tango Orkestrası, Ahmet Özhan ve 
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Bursa 
Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk 

Halk Müziği Topluluğu ve London Mozart 
Players ard arda konser verecektir Tayyare 
Kültür Merkezi’nde Mart ayı boyunca.

Sinema tabii ki unutulmayacaktır. Periyo-
dik bir programla 1993 yapımı Bruce Joel 
Rubin’in “My Life” filmi izlenime sunulur 
ve Bursa’nın ilk “Kısa Film Günleri” düzen-
lenir. Ve 26 Martta İzmir Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın katılımı ile resmi açılış konseri 
gerçekleştirilecektir.

Şubat 1996’da “Babam Dokuz Doğurdu” 
oyunuyla Tayyare Kültür Merkezi’nde sahne 

alan Ali Poyrazoğlu, memnuniyetini şu söz-
lerle dile getirecektir: “Bu salonda son sah-
neye çıktığımda, kuliste fareler cirit atıyor, 
hamam böcekleri de onlara eşlik ediyordu. 
O akşamki görüntü nedeniyle neredeyse 
mesleği bırakmayı bile düşünmüştüm... 
Bursa muhteşem bir kültür merkezine 
kavuşmuş.” 

Ve Mutlu Son…
20 yıl oldu bile Tayyare Kültür Merkezi 
açılalı. 20 yılda 60 yılda ağırlamadığı kadar 
çok sanatçı ağırladı. Her yıl yineledi izleyici 
rekorunu… Bursa’nın nice özlemini giderdi. 
Belediye Konservatuarının gelişimine, Bursa 
Senfoni Orkestrası’nın açılışına, Bursa Şehir 
Tiyatrosu’nun açılışına, Bursa Festivali’nin 
dönüşümüne tanık oldu.

Ardından gelen Bursa Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali, Bursa Karagöz Gölge 
ve Kukla Oyunları Festivali, film festivalleri, 
Sinema Günleri, Fotoğraf Günleri, Edebiyat 
Günleri… Hasılı Bursa’da kültür adına, sanat 
adına her etkinlikte başı koştu.

Yeni kültür merkezleri açılsa da, tahtını hiç 
bırakmadı. Çünkü O, BİZİM TAYYAREMİZ… 
Aslında herşey Tayyare ile başladı…
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İZNİK’TE
İKİNCİ ZAMANA 
DOĞRU

Aziz ELBAS
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  İznik bilinen tarihi itibariyle 4500 yıllık 
bir kent. İlk adı ise Helikare. M.Ö 316 
yılında Makedon Kralı Büyük İskender’in 
komutanlarından Antigonus tarafından ele 
geçirilince Antigoneia adını alır. İskender’in 
ölümünden hemen sonra iki komutanı 
Antigonus ve Lysimakhos arasında yaşanan 
mücadeleyi Lysimakhos kazanınca kente 
karısı olan Nicea’nın ismini verir. M.Ö 293 
yılına gelindiğinde kenti Bithinyaya kral-
lığına bağlandığını görüyoruz. Kısa süreli 
başkentlik yapan şehirde birçok mimari eser 
bu dönemde yapılarak kent imar edilmiştir. 
Ardından Roma İmparatorluğunun Anado-
lu’daki önemli kentleri arasında yer alarak 
mevcudiyetini devam ettiren kent M.S 
325 yılında Hristiyanlık açısından oldukça 
önemli bir toplantıya I. Konsil toplantısına 
ev sahipliği yapar. Doğu Roma İmparatoru 
I. Konstantin’in de katıldığı toplantıda Bu-
günkü Hristiyan inancında var olan kurallar 
tartışılarak karara bağlanır. M.S 787 yılında 
ise 7. Konsil toplantısına yine ev sahipliği 
yapar. 350 din adamının katıldığı toplantıda 
kilise resimleri yani ikonalarla ilgili tartışmalı 
toplantılar yapılır. 

Bir dönem Doğu Roma İmparatorluğu’na 
başkentlik yapan kent, zaman içerisinde 
güç dengelerine göre el değiştirmiştir.

1065 yılına gelindiğinde İznik büyük bir 
depremin adeta yıkıntısı altında kalır. Kale 
surlarından önemli mimari kent yapılarına 
değin birçok yapı yıkılır. 1071 yılında Sel-
çukluların Malazgirt zaferiyle birlikte Anado-
lu Selçukluları’nın direkt hedefi haline gelen 
kent,  1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman 
Şah tarafından Türk hakimiyeti altına alınır. 
1080 yılında başkent ilan edilmesiyle birlikte 
Anadolu’da ki ilk Türk başkenti olur. İsmini 
Nicea’nın izi anlamına gelen ‘İznik’ olarak 

değiştirilir. Bu özelliğini 1097 yılındaki I. 
Haçlı seferine değin sürdüren kent, 600 bin 
kişilik Haçlı ordusunun kuşatılmasında yağ-
malanmaması için kent Selçuklular tarafın-
dan teslim edilir.

IV. Haçlı seferine katılan Latinlerin İstan-
bul’u ele geçirip yağmalamasıyla birlikte 
buradaki Doğu Roma İmparatoru Theo-
doros Lascaris, İznik’e kaçarak burada 
imparatorluğunu ilan eder. 57 yıl boyunca 
İmparatorluğun başkentliğini yapan İznik 
Latinlerin İstanbul’u terk edip İmparator-
luk merkezi yeniden İstanbul’a taşınıncaya 
değin bu görevini yerine getirir. Bu zaman 
zarfında 4 imparator bu kentte taç giyer. 
Yine bu dönemde kale surları çift sur haline 
getirilerek güçlendirilir.

Osman Bey tarafından kentin fethedilmesi 
için çeşitli zamanlarda girişimlerde bulunul-

muş ise de, kent ancak 1031 yılında oğlu 
Orhan Bey tarafından fethedilebilinmiştir. 
Bu dönemden sonra kentin imarı yönünde 
çalışmalar yapılmış, birçok mimari eserle 
kent adeta yeniden şenlendirilmiştir. Bunun 
dışında çini üretim merkezi haline getirilme-
siyle birlikte farklı bir yönüyle de tanınırlığı 
artmıştır.

Derin ve kimlikli tarihiyle İznik, uzun ve yo-
rucu yılların ardından gelen ihmalkarlıklarla 
kendinden çok şeyler kaybetmiş durumda. 
Bünyesinde bulundurduğu 4500 yıllık kent 
dokuları, anıtsal yapılar, bir çok döneme 
dair izleri bulabileceğiniz yapılarda bunları 
pekala görmek mümkün.

Bunlardan ilk sırada yer alan şehri çevrele-
yen çift sur olarak 4970 metre uzunluğun-
daki kentin kalesi. Kısmen tahrip olsa da 
önemli bir kısmı ayakta duran surlar 114 



74    |   Nisan 2015  |   Sayı 14

araştırma / İznik’te İkinci Zamana Doğru

burcu ve 4 kapısıyla kentin turizm hayatına 
katılmayı sabırsızlıkla beklemekte.

Yaklaşık 40 yıldır kazı çalışması yapılan ünik 
özelliğiyle antik tiyatro,  etkinliklere, coşku-
lara, müzik tınılarına hasret.

Yine 1964 yılından bu yana kazı çalışması 
devam eden çini fırınları ziyaretçi kabul 
edeceği günleri özlemle beklemekte.

2014 yılının en önemli keşifleri arasında 
kendisine yer bulan İznik Gölü bazelikası 
artık sırlarını paylaşmak istiyor.

Harap vaziyetteki İsmail Bey Hamamı, Bö-
cek Ayazma ve Keomisias Kilisesi terkedil-
mişlikten kurtulmayı dört gözle bekliyor.

Artık ziyaretçiler Abdulvahap tepesinde 
Abdulvahap Sancaktari’yi ziyaretten sonra 
İznik’in yeşil denizini, İznik’in mavi gölünü 
ve İznik manzarasını, belki de günbatımın-
da yudumladıkları çayla birlikte doya doya 
izlemek istiyor.

Gözü rahatsız etmeyen estetik kent mo-
bilyalarıyla süslenmiş tarihi kentte yakı-
şır sokaklarından fotoğraf makinalarıyla 
dolaşmayı, 

İznik mutfağından tatmayı, 
Yalnızca günü birlik değil İznik akşamlarını, 
gün batımını, gün doğumunu izlemeyi, 
Osmanlı Medrese sistemini kuran ve ünü 
İslam coğrafyasının sınırlarını aşmış büyük 
mutasavvıf Davud-i Kayseri’yi ziyaret et-
meyi, 
Mutasavvıf Eşrefi Rumi’yi dillerden düşme-
yen ilahilere beste olmuş şiirleriyle anmayı, 

Çini Müzesinde dünya müzelerinin en nadi-
de koleksiyonlarını oluşturan İznik Çinisi’nin 
hikayesini, sırrını ve örneklerini görmeyi, 
I. Murad Hamamı Hüdavendigar Kültür Mer-
kezinde kente dair değerler hakkında bilgi 
alıp etkinliklere iştirak etmeyi, 
Restore edilerek yeniden doğmayı bekleyen 
duvarlarında yorgunluğu okunan Süleyman 
Paşa Medresesinde ilimleriyle ışık saçmış ilk 
müderrislerini yad ederken, çini dükkanla-
rından eşe dosta hediye alıvermeyi, 
Elindeki haritayla sadece merkezi değil 
yakın çevresini de keşfetmeyi, o derin tari-
hinde gezinmeyi, 
Ve daha fazlasını sizlere sunmayı vadeden 
bir İznik.

İznik’te Artık Büyükşehir Var…
Kültür Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi 
arasında yapılan protokol, kamu-yerel işbir-
liğinin önemli bir örneğini teşkil etmekte. Bu 
sayede İznik’te yıllardır tamamlanamayan 
çalışmalar önemli bir ivme kazanacak, yeni 
yeni değerlerin gün yüzüne çıkmasına yar-
dımcı olacaktır. Protokol çerçevesinde Antik 
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Tiyatronun araştırma ve kurtarma kazıla-
rının yanında her türlü proje çalışmasında 
tüm yükü almak için imza atan Büyükşehir 
Belediyesi, bu değerin kent turizmindeki 
yerini almasına Kültür Bakanlığıyla birlikte 
çaba sarfedecek.

Protokol dahilindeki bir diğer konu ise 
İznik’in adını tüm dünyaya duyuran çinile-
rinin topraktan can bulduğu tarihi fırınların 
bulunduğu alan kazısıdır. Yine burada da 
hedeflenen kazıların tüm olanaklar sağlana-
rak bilimsellik içerisinde hızlandırılması, ala-
nın yandaki II. Murat hamamıyla birlikte çini 
müzesi olarak hem kente hem de Bursa’ya 
kazandırılması.

Başka bir konuda 2014 yılında Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ilk kez havadan gö-
rüntülenen İznik Gölü içerisindeki Bazelika-
dır. Dünyada, 2014 yılının ilk 10 keşfi ara-
sına girmeyi başaran Bazelika, bir döneme 
dair birçok sırları beraberinde taşımakta. 
Bu kültür değerinin uzmanların öneri ve 
müdahaleleriyle kent turizmine katılması 
için çalışmalar yapılması oldukça önemli bir 
hedef olarak karşımıza çıkmakta.

Buna benzer birçok konuda Kültür Ba-
kanlığı’yla işbirliği yapılmak suretiyle hem 
yerel-kamu işbirliğinin en güzel örneği 
verilmiş olacak, hem de birçok değer bu sa-
yede kent ziyneti olarak hak ettiği konumu 
kazanacaktır. 

Yerli ve yabancı ziyaretçileri fazlasıyla 
memnun edebilme imkanlarını oluşturma 
adına Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan birçok projenin startı verilmiş durumda. 
Bu çerçevede başta Kültür Bakanlığı olmak 
üzere Valilik, Kaymakamlık, ilçe belediye-
si ve yerel dinamiklerle yapılmakta olan 
işbirliği neticesinde İznik kendi kabuğunu 
kıracaktır. Hedeflenen her bir çalışmanın 

gerçekleştirilmesi kente artı bir değer kata-
cağı muhakkaktır. Yerel halkında yapılacak 
çalışmalara vereceği destek bu anlamda 
oldukça önem kazanmaktadır. Bu deste-
ğin olacağına kalben inanıyoruz. İznik tüm 
bu değerlerinin ayağa kalkmasıyla birlikte 
Unesco geçici listesinden hak ettiği asıl 
listeye muhakkak geçecektir.
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Hasan Berk SÜRÜK

 Bursa iline bağlı olan ve adını doğusun-
da bulunduğu gölden alan İznik, tarihsel 
açıdan zengin bir tarihsel mirasa sahiptir.  
Strabon’a göre MÖ 316 yılında Antigone-
ia adıyla kurulan, daha sonra Nikaia adını 
alan İznik, tarihsel öyküsünün tanıkları 
olan Helenistik, Roma,  Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerine ait eserleri ile adeta 
bir açık hava müzesi durumundadır. Tüm 

bunların yanı sıra 
Osmanlı İmparator-
luğu’nun en parlak 
yıllarında Saraya ve 
dış piyasaya çini 
ve seramik üreten 
önemli bir merkez 
olması, İznik’in 
dünyaca tanınma-
sını sağlayan fak-
törlerin başında 
gelmektedir.  

Öte yandan, Os-
manlı dönemin-

de İznik’in önemli bir çini üretim merkezi 
olduğu tarihi kaynaklarda geçmekle birlikte 
buradaki çini ve seramik üretimi hakkında 
aydınlatıcı bulgulara ancak yakın geçmişte 
ulaşılmıştır. Bu nedenle de aslında İznik’te 
üretilmiş olan çini ve seramikler uzun yıllar 
Milet işi, Haliç işi, Şam işi, Rodos işi gibi 
yanlış isimlendirmelerle tanınmıştır. Kay-
naklarda farklı isimler altında geçen çini ve 
seramiklerin asıl üretim yer-
lerinin İznik olduğuna dair ilk 
somut bulgular ise Prof. Dr. 
Oktay Aslanapa başkanlığın-
da 1963-1969 yılları arasını 
kapsayan ilk dönem İznik 
Kazılarında elde edilmiştir. 

Günümüzde T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile İstan-
bul Üniversitesi adına Belgin Demirsar Arlı 
tarafından sürdürülen İznik Çini Fırınları Ka-
zısı’nda,  İznik çiniciliğinin sanatsal ve tek-
nolojik özellikleri aydınlatılmaya çalışılmak-
tadır.  Söz  konusu kazı, 1969 yılında ara 

verilen ilk dönem kazılarından sonra, Prof. 
Dr. Oktay Aslanapa başkanlığında İstanbul 
Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü öğretim 
üyeleri ve öğrencilerinden oluşturulan bir 
ekiple 1981 yılında başlanılan II. dönem İz-
nik kazılarıdır. Ancak 1980 yılında başlayan 
Roma Tiyatrosu kazısı ile karıştırılmaması 
için II. dönem kazılarına “İznik Çini Fırınları 
Kazısı” adı verilmiştir.  Yukarıda da belirtil-

diği üzere I. dönem 
kazıları,  kaynaklara 
yanlış adlandırmalarla 
geçmiş olan İznik çini 
ve seramiklerinin asıl 
üretim yerlerinin İznik 
olduğunu kanıtlamıştır.  
II. dönem kazılarının 
öncelikli amaçlarından 
biri de fırın bölgelerinin 

tespiti olmuştur. Bu amaç doğrultusunda ilk 
üç yıl İznik’in farklı bölgelerinde sondajlar 
yapılmıştır.  Belediye Hamamı olarak da 
bilinen II. Murat Hamamı’nın doğusundaki 

DÜNDEN BUGÜNE
İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI 
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alanda düzenli kazı 
çalışmalarına ise 1984 
yılında başlanılmıştır.  
1981 yılından itiba-
ren günümüze kadar 
aralıksız devam eden 
bu çalışmalar,   Prof. Dr. 
Oktay Aslanapa ve Prof. 
Dr. Ara Altun’dan sonra,  
yine İstanbul Üniver-
sitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Yrd. Doç. 
Dr. Belgin Demirsar Arlı’nın başkanlığında  
gerçekleştirilmektedir. 

İznik’teki Osmanlı dönemi çiniciliğine ışık 
tutması yanında ilçemizin kültür mirasının 
korunması yönünde de önemli katkıları 
bulunan İznik Çini Fırınları Kazısı, gerek 
uzun soluklu olması gerekse ilçe merke-
zinde bulunmasının etkisiyle İznik halkının 
belleklerinde de özel bir yer edinmiştir.  
İznikli olmam ve arkeolojiye olan merakım 
nedeniyle yazları sık sık ziyaret ettiğim bu 
kazıdan edindiğim ilk izlenim, yaklaşık iki 
ay süren arazi çalışmasının özveri ve sabır 
gerektiren bir süreç olduğudur.

İki ay boyunca devam eden kazı çalışmaları-
nı burada kısaca özetlemek bile bu durumu 
anlatmaya yeterlidir. Genel olarak tüm kazı 
boyunca BHD kodu verilen kazı alanındaki 
kazı çalışmaları ile ele geçen buluntuların 
değerlendirildiği envanter / laboratuvar 
çalışmaları eş zamanlı ilerlemektedir. Sabah 
erken saatlerde başlayan arazi çalışmasında 
arkeolojik kazı yöntemlerine göre 5x5 met-
relik plankarelere göre ayrılan kazı alanında 
tabaka kaldırma yöntemiyle zemin kotu 
yaklaşık -4 m. derine kadar indirilmektedir.  
Bu esnada ele geçen buluntular,  planka-
relere göre etiketlenen kasalarda toplan-

maktadır. Alan 
çalışmasının 
bitiminde, 
kazısı yapılan 
plankarelerin 
fotoğrafları 
çekilmekte, 
ölçüm ve 
çizimleri 

yapılarak elde edilen bulgu-
lara ilişkin günlük raporlar 
hazırlanmaktadır.

Kazı çalışmaları sırasında 
ele geçen buluntuların ön 
değerlendirilmeleri, yine 
kazı alanında kurulan yıka-
ma istasyonunda gerçek-
leştirilmektedir. Topraktan 

arındırılarak bir miktar kurutulduktan 
sonra etiketli poşetlerde toplanan bulun-
tular, ayrıntılı değerlendirilmek üzere kazı 
kampında oluşturulan envanter/labaratuvar 
birimine getirilmektedir. Kazı ekibinin alan 
çalışması bitiminde bir süre dinlendikten 
sonra her gün katılmak zorunda oldukları 
envanter çalışmalarında rutin olarak gün 
içinde çıkan buluntuların tekniklere dayalı 
ayrıntılı olarak tasnifleri yapılmakta, bunlar 
arasında desen, teknik ve form açısından 
ilginç bulunanların 
çizimleri yapılarak 
envanter fişleri 
hazırlanmaktadır. 
Diğer yandan 
aynı kaba ait 
olup kırık ele 
geçen parçaların 
yapıştırılması ve 
bunların alçı ile 
restorasyonu, madeni buluntuların temiz-
likleri gibi özel uzmanlık gerektiren işlemler 
kazı restoratörü tarafından gerçekleştiril-
mektedir. 

XVIII. yüzyıla kadar önemli bir çini üretim 
merkezi olma özelliğini sürdüren İznik’te 
üretimin yoğunluğunu anlamak için yal-
nızca İznik Çini Fırınları Kazısı’nda bir kazı 
sezonu boyunca elde edilen buluntuları 
görmek yeterlidir. İznik’te Osmanlı döne-
minde çini atölyelerinin bulunduğu alanın 
bir bölümünde yürütülen bu kazı çalışma-
larında buluntu yoğunluğunu, doğal olarak 
çeşitli tekniklerde çini ve seramikler ile fırın 
malzemeleri oluşturmaktadır. Ancak kazılar 
sırasında ele geçen çini ve seramiklerin 
büyük bölümü üretim aşamasında çeşitli 
nedenlerden dolayı hatalı üretilmiş parçalar 

olup bunlarda gözlemlenen yanık izleri, sır 
çatlakları, sır akmaları bu durumu kanıtla-
maktadır. 

Her yıl yaz aylarında iki ay planlanan 
kazı çalışmalarının sonunda kazı alanının 
son durumu ile buluntuların fotoğrafları 
çekilmektedir. Niteliklerine göre üç gruba 
ayrılan buluntular İznik Müzesi’ne teslim 
edilmektedir. Yaz aylarında yürütülen arazi 
çalışması sırasında elde edilen bulguların 
değerlendirilmesi ve yayına dönüştürülme-
si çalışmaları ise tüm yıl boyunca devam 
etmektedir.

Diğer yandan yukarıda da değindiğimiz 
gibi,  İznik’te devam eden bu çalışmaların 
başlıca amaçlarından biri, İznik’teki çini ve 
seramik üretim teknolojisinin aydınlatılma-
sıdır. Mevcut kazı alanında şimdiye kadar 
dört fırın ateşhanesi ortaya çıkarılmıştır. 
Sağlamlaştırılması yapılan bu ateşhane-

ler, üzerleri sundurmayla 
örtülerek koruma altına 
alınmıştır. Fırın ateşhaneleri 
dışında kazı alanında ortaya 
çıkarılan farklı dönemlere ait 
mimari kalıntılara da doğa 
tahribatına karşı her yıl peri-
yodik olarak koruma işlemleri 
uygulanmaktadır. Yürütülen 
kazı çalışmalarının sonucunda 

ise burasının İznik’teki geleneksel çini/sera-
mik üretim teknolojisine ışık tutacak bir açık 
hava müzesine dönüştürülmesi planlan-
maktadır. 

Günümüzde İz-
nik’te çinicilik son 
yıllarda sayıları 
artan çini atölye-
leriyle yaşatılma-
ya çalışılmakta-
dır. Ancak İznik 
çiniciliğinin hak 
ettiği değerinin 
anlaşılmasında 
İstanbul Üniversitesi’nin 
1960’lı yıllardan itibaren yürüttüğü özverili 
çalışmaların katkısı unutulmamalıdır.
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Saffet YILMAZ

BURSA’NIN KIŞ HALLERİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bufsad tarafından, mevsimlerin gözünden Bursa’da Zaman’ı fotoğraflamak 
amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya; Kuştepe’den Cumalıkızık’a, Atatürk Caddesi’nin karlı boş halinden 
Cumhuriyet Caddesi’ne, yoğun kar altında bile sosyal yaşamından vazgeçmeyen Han ve çarşılara kadar 
birbirinden ilginç kış fotoğrafları geldi. 

1. Aksel Kırcı - Rengarenk

 Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fo-
toğraf Sanatı Derneği(BUFSAD) birlikteliğiy-
le teması “Bursa’da Zaman” olan ve şehirde 
zaman’ın dört mevsiminin konu edinildiği 
ulusal fotoğraf yarışmasının ilk bölümü 
tamamlandı. Doğal, tarihsel ve kültürel 
değerlere sahip Bursa’nın, beyaz örtüsüyle 
kış mevsimini konu alan yarışmaya Türkiye 
genelinden 805 fotoğraf geldi. Başta Bursa 
olmak üzere; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, 

İzmir, Tekirdağ, Konya, Antalya, Eskişehir, 
Balıkesir, Erzurum, Aydın ve Trabzon’dan 
yarışmaya katılan fotoğraflar, Bursa’nın kış 
hallerini yeniden yaşamamıza neden oldu.

Fotoğrafın duayeni İzzet Keribar başkan-
lığında Güven Aktaş, Fevzi Yapıcı, İlhan 
Özer ve bendenizden oluşan Seçici Kurul, 
gerçekten zor bir seçim yaptı. Her fotoğ-
raf üzerinde hayli uzun değerlendirmeler 
oldu. Jüri üyeleri, fotoğrafların kadrajından, 

ışığa, renge, teknik müdahale ihtimaline 
karşı hayli yoğun bir inceleme yaptı. Baş 
kademeli bir değerlendirme sonucunda 15 
fotoğraf finale kaldı. Bu fotoğrafların değer-
lendirmesi için puan usulüne geçildi ve en 
yüksek puanı alan Aksel Kırcı’nın Rengarenk 
adlı fotoğrafı birinciliğe, Ahmet Çetintaş’ın 
Irgandı Köprüsü adlı fotoğrafı ikinciliğe, 
Simge Kurtulan’ın Zirveden Bakış isimli fo-
toğrafı ise üçüncülüğe değer bulundu.
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2. Ahmet Çetintaş - Irgandı Köprüsü ve Kış

3.  Simge Kurtulan - Zirveden Bakış

Batuhan Beceren, Ahmet Çetin ve Ali Nuri 
Sönmez’in fotoğrafları ise mansiyon ödülü-
ne değer bulundu. 

Dereceye girenlerden birinciye 3 bin lira, 
ikinciye 2 bin lira, üçüncüye bin lira ödül 
verildi. Mansiyon kazananlara ise 500’er lira 
ödül verildi.

Fotoğraf sanatının benzersiz saptama, 
duyma, duyurma olanaklarıyla; Bursa’da 
şehir-insan-mekân ve doğa ilişkisini/birlik-
teliğini tespit etmek, bu ilişkiyi fotoğrafın 
diliyle yeniden yorumlamak, geleneksel 
yaşam biçimlerine ışık tutmak ve yeniden 
yorumlanarak gündelik hayata sunulmuş 
gelenekseli, geleneksel olanı görmek, 
zaman ve mekân, mekân ve insan ilişkisini 
aramak amacıyla gerçekleştirilen yarışma-
nın ödül töreni ve sergisi 11 Nisan’da Kent 
Müzesi’nde gerçekleştirildi. Ödül töreni ve 
toplam 55 fotoğraftan oluşan sergi, gerek 
yarışmacılardan gerekse Bursalılardan yo-
ğun bir ilgi gördü. 

Sırada İlkbahar Fotoğrafları
Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve Bufsad işbirliği ile başlatılan Bursa’da 
Zaman Fotoğraf yarışmasının İlkbahar 
kategorisinin başvuruları da başladı. 19 Ha-
ziran 2015 tarihine kadar sürecek yarışma 
çerçevesinde fotoğraf sanatçıları Bursa’nın 
Bahar ayı görüntülerini çekecekler. Bursa’da 
Zaman İlkbahar Kategorisi fotoğraf yarış-
masının jüri üyeliklerini; Fotoğraf Sanatçıları 
Prof. Dr. Güler Ertan, Mehmet Dağ, Bahadır 
Öztuna, Seda Gündoğan ve Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Ahmet 
Ö. Erdönmez yapacak.
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Mansiyon Batuhan Beceren - Dönüş

Mansiyon Ahmet Çetin - Ulucami bahçesinde sabah namazı

haber / Bursa’nın Kış Halleri

Adnan Demir (2702176) - Cumalızık

Ahmet Çetin - Karlı kış akşamında Ulu Cami

Aksel Kırcı - Gece ve Bursa

Ali Nuri Sönmez - Karda alışveriş

Erdal Çalışkan - MeydanCem Şan - Karlı kış sabahında osmangazi türbesiArif Miletli - Irgandı köprüsü
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Mansiyon Ali Nuri Sönmez - Nostalji

İsa Karakaş - Bursa Gölyazı sabah

Mesut Demirdöven - Buzlu ray

Mustafa Gezer - Bursa Ulu Camiiİbrahim Demirel - Güzelin Örtüsü İlhan Gök - Zirve

Nuri Çoban - KuşlarMustafa İpek - Durak Mustafa Paksoy - Evime gidiyorum bir Bursa akşamında, yağmur 
ıslatıyor yüreğimin derinliklerini

Turan Topalar - BekleyişNuri Çoban - Sokak Şevket Karaca - Kestaneci
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Bir şehri yeniden yazmak…  
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Mustafa Baki EFE

BURSA’DA BİR GELENEK: 

EDEBİYAT GÜNLERİ
 ‘Edebiyat Günleri’… Bursa Büyükşehir 

Belediyesi tarafından onbeş yıldır Bur-
sa’da sürdürülen bir faaliyet. Edebiyatın, 
sanatın, şiirin, düşüncenin konuşulduğu, 
deyim yerindeyse Bursa’nın adeta yeniden 
yazıldığı ve niteliği ile ön planda olan bir 
faaliyettir ‘Edebiyat Günleri’. 

Bülbülün Zümrüt Tahtında Edebiyat: Şehir, 
Şiir ve İnşa, Modern Türk Şiiri, Bursa’da Bir 
Başka Zaman, Çınarlı Kentin Dili, Manolya 
Durağında Roman, Bursa Burcunda Ede-
biyat, Eleştiri ve Edebiyat temaları ile ya-
pılan Bursa Edebiyat Günleri’nin ülkemizin 
farklı şehirlerinde düzenlenen sıradan şiir 
günlerine benzemediği aşikar. Ve bu kadar 
uzun zamandır yapılagelen bir edebiyat 
günleri faaliyetine ülkemizin başka şehir-
lerinde rastlamak ne mümkün. Edebiyat 
Günleri, edebiyatın penceresinden bakarak 
bir şehri yeniden inşa eden bir faaliyet ola-
rak “bir medeniyet şehri” olan Bursa’ya ne 
çok yakışan bir programdır.

Düzenleme kurulunda yer aldığım 13. 
Edebiyat Günlerini hatırlıyorum da, o gün 
açılışta, Bursa’nın köklü tarihiyle şiir, ede-
biyat ve kültürün başkenti olduğunu belir-
terek, şunları söylemişti Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Altepe: “Bursa’nın 
tarihi özelliklerini gün yüzüne çıkarıyo-
ruz. Büyükşehir Belediyesi’nin restoras-
yon çalışmalarıyla Bursa’nın medeniyet 
şehri kimliği daha da açığa çıkarılıyor. Bu 
noktada şiiri, edebiyatı çok önemsiyoruz. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti 
olan Bursa, birçok şair, yazar, düşünür 
ve din adamını bünyesinde yetiştirmiştir. 
Divan Edebiyatı şairlerinden Şair Ahmet 
Paşa, Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi, 
Tanzimat Devri yazarlarından Ahmet Vefik 
Paşa, Cumhuriyet Dönemi şairlerinden 
Ahmet Hamdi Tanpınar gibi edebiyatın 
bütün alanlarında ürünler veren sanatçı-
lar sayesinde Bursa’da zengin bir edebi 
birikim oluşmuştur.”

15. Edebiyat Günleri: 
“Ortadoğu’yu Yazmak”
Bu yıl 15.’si düzenleniyor Edebiyat Gün-
leri’nin. Tema, “Ortadoğu’yu Yazmak” 
olarak belirlendi düzenleme kurulunca. 54 
yazar, şair ve akademisyen katılacak bu yıl 
etkinliğe. 4 gün boyunca düzenlenen otu-
rumlarda Ortadoğu konuşulacak.  Ulus-
lararası bir mesele olan ve yeryüzünün 

kanayan yarası Ortadoğu’nun Bursa’da 
konuşulacak ve tartışılacak olması, Bursa’lı 
yöneticilerin meselelere artık yerel kısır bir 
döngü içerisinde bakmadığının önemli bir 
göstergesidir. Çünkü Bursa tarih yazan ve 
tarih yapan, Osmanlı’nın kurucu başkenti-
dir. Köklü bir edebiyat ve düşünce gelene-
ği olan bir şehirdir. 

Bu Yılın Onur Konuğu: 
Norman G. Finkelstein
Bu yıl 15. Edebiyat Günleri 7-10 Mayıs 
tarihlerinde yapılacak. 7 Mayıs 2015 günü 
saat: 14.00’te Tayyare Kültür Merkezi’nde 
açılışı yapılacak programın onur konuğu 
Norman G. Finkelstein olacaktır. İsra-
il’in gerçekleri saptırarak izlemiş olduğu 
politikaları ve bu politikalara sessiz kalan 
devlet adamlarını sert bir dille eleştiren 
ve bu konuda yazılar kaleme alan Yahudi 
kökenli yazarın kitapları dünyada birçok 
dile çevrilmiş ve dikkat çekmiştir.  “Holo-
coust Endüstrisi” adlı kitabı ile Türkiye’de 
de tanınan entelektüel bir akademisyen 
olan ve ABD’de yaşayan Finkelstein geç-
tiğimiz dönem Sakarya Üniversitesi’nde 
misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 
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Finkelstein ve “Holocoust Endüstrisi” kitabı 
hakkında bir yazıda; ki bu yazı 15. Edebiyat 
Günleri’nde “Ortadoğu’yu Yazmak” teması-
nın seçilmesinin önemini en güzel özetleyen 
ve vurgulayan bir yazıdır. Şöyle deniyor 
yazıda: 

“Norman G. Finkelstein’ın Holokost Endüst-
risi’ni okuduktan sonra yazarla ilgili şunları 
düşündüm: Finkelstein, anne babasının ha-
tırasına sahip çıkan, duyarlı, sadık bir evlat; 
tarihin palavraya dönüşmesine gözünü ka-
pamayan sorumlu bir entelektüel; tarihi ha-
kikatlerin ticari bir meta gibi pazarlanması-
na karşı duran yürekli bir kişilik; Yahudilerin 
etkili bir bölüğünün önce kendi hatıralarına 
sonra da tüm dünyaya karşı yürüttükleri 
akıl almaz bir endüstriye karşı sesini yüksel-
ten samimi bir inanmış olmalı… Bazı kitap-
ların kaderi böyledir; yazarlarından yüreklilik 
isterler. Yazılacaklar için çalışma gayreti, 
sonrasında gelen bir şeydir. Nice çalışkan 
vardır, yürekli olamadıkları için çalışkanlık-
ları bir ses oluşturmaz kendileri adına. Fin-
kelstein hem çalışkan hem de yürekli biri. 
Ayrıca tespitleri ve yorumları çalışkanlığın-
dan, yürekliliğinden de ileride. Bilemiyorum, 
ben, “inanmış biri” dedim onun için ama 
belki Amerikan Yahudilerinin ve İsrail’in hali 
onu inancına karşı soğutmuştur. Belki tam 
da bu sayede, çalışmasında onun da andığı 
gibi John Stuart Mill’in, “Sürekli olarak sor-
gulanmayan doğrular sonunda abartılarak 
yalanlara dönüşüp doğruluğunu kaybe-
der.” sözleri onda karşılığını bulmuş ve tam 
aksine inancın asıl büyüğüne, çıkara, hileye, 
desiseye batmamış olanına varmıştır. Bu ve 
benzeri düşünceler önemsiz değildir. Ancak 
Holokost Endüstrisi’nin okur katında daha 
önemli görüleceğini düşündüğümüz yanına 
gelelim biz: İkinci Paylaşım Savaşı sırasın-
da Yahudilere Nazilerin yapmaya çalıştığı 
soykırım, daha sonra bizzat Amerikan Yahu-
dileri ve İsrail tarafından manipüle edilerek 
küresel çapta nasıl bir siyaset ve ticaret 
stratejisi haline getirildi, ona bakalım…

Her şey 1967 savaşıyla başladı…
Finkelstein’a göre Haziran 1967’de gerçek-
leşen Arap-İsrail savaşına kadar Amerika’da, 
Yahudilerin İkinci Paylaşım Savaşı sırasında 
yaşadıklarına ilişkin hassasiyetler, soykırım-
dan ticari ve siyasi çıkar elde etme arzusu 
doğurmuş değildi. Hatta İsrail, Amerikan 
Yahudilerinin pek azının ağzına aldığı bir 
kelime idi. Amerika’nın Ortadoğu’daki 
emelleri Arapları gözden çıkarmayı akla ge-
tirmiyordu. Ne zaman ki Arap-İsrail savaşı 
İsrail’in ezici üstünlüğüyle sonuçlandı, işler 
tamamen değişti. Amerikan Yahudileri bunu 
derhal fırsat bildi. Tarih boyunca Yahudilerin 
maruz kaldığı sürgün, katledilme anlatıları 
olan ‘holokost’, sadece ‘Nazi Holokost’una 
indirgendi ve işte bundan sonra pazarlama 
stratejileri birbirini izledi. Almanya’nın verdi-
ği altmış milyar dolarlık tazminat, Amerikan 
Yahudilerinin el çabukluğuyla, türlü yolsuz-
luklarla dağıtıldı. Nazi soykırımını uzaktan 
seyredenler bile ‘gazi’ sayıldı. İş başarma 
sanatının incelikleri sergilenerek meselenin 

en uzağında olanlar en büyük payları aldılar. 
Holokost, kelimenin tam anlamıyla, çeşitli 
yan sanayileri de oluşturulan bir endüstriye 
dönüştü. Öyle ki bu işi pazarlayanlar, limu-
zinlerle götürüldükleri salonlarda saatine 
binlerce dolar alıp ağıtlar yaktılar. Bunlar 
kitaplarda da karşılığını bulmakta gecikme-
di. İlk büyük holokost aldatmacası, Polonya 
göçmeni Jerzy Kosinski’nin kaleme aldığı 
Boyalı Kuş romanı oldu. Kosinski, en dikkate 
değer holokost şovmeni Elie Wiesel’in 
performansına para yetiremeyeceklerin 
çağırdıkları ikinci ad olmaya kadar yükseldi. 
Kendi deyimiyle ‘tenzilatlı Elie Wiesel’ oldu. 
Kitapları, kitaplar izledi. Dağıtılan tazmi-
natlarda aslan payı hahamlara, önde gelen 
Yahudi önderlere ve tabii en başta Arap 
dünyasındaki Yahudi cemaatlere aktarıldı. 
Yahudilerin İkinci Paylaşım Savaşı sırasında 
yaşadıklarının hatırası olarak görülen ne 
varsa bizzat Amerikalı Yahudi elitleri tara-
fından paraya çevriliyordu.

Geçmişin anlaşılması değil,  
bugünün manipüle edilmesi…

Sonunda bu endüstri, Yahudi hatıralarının 
istismarını da aşarak siyaset ve ticaret 
çarkında önce dogmalaştı, sonrasındaysa 
kurumsallaştı. Amerikan Yahudileri ve İsra-
il’in küresel çapta geçim ve baskı kaynağına 
dönüştü. Bu gibi hususlarda sağduyulu 
görüşleriyle tanınan İsrailli yazarlardan Boas 
Evron’un, Nazi holokostu meselesinde “ger-
çek hedefin geçmişin tam olarak anlaşılması 
değil, bugünün manipüle edilmesi” olduğu 
yönündeki tespitleri dikkat çekicidir. Tahmin 
edilebileceği gibi Holokost’u, yeryüzünde 
bugüne kadar yaşanmış eşi benzeri olma-
yan bir hatıra olarak insanlara sürekli ha-
tırlatarak kendi yaptıkları nice kıyımı örten 
İsrail’in ve Amerika Yahudilerinin karşısında 
Norman G. Finkelstein’ın yazdıkları rahatsız 
edici olmuştur. Finkelstein, bir gazeteci gibi 
değil gerçek bir akademisyen titizliğiyle 

haber / Bursa’da Bir Gelenek: Edebiyat Günleri
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15.15.

olup bitenleri gözler önüne seriyor. Oku-
run birçok ayrıntıyı görmesini bu sayede 
mümkün kılıyor. Annesini hatırlayarak ka-
leme aldığı çalışmasındaki şu düşüncelerin 
gereken yankıyı bulmasını dileyelim: “Artık 
kalplerimizi insanlığın geri kalanının çektiği 
çilelere de açmanın vakti geldi de geçiyor. 
Annemden öğrendiğim en önemli ders bu-
dur. (…) Afro-Amerikalıların, Vietnamlıların 
ve Filistinlilerin çektiği çileler karşısında an-
nemin inancı hep şuydu: Hepimiz holokost 
kurbanlarıyız.”

Böyle bir düşünce ve kaygı etrafında, ko-
nunun uzmanı birçok akademisyen, yazar 
ve şairin katılımları ve sunacağı tebliğlerle, 
Bursa’da 3 gün boyunca yapılacak oturum-
larla düzenlenecek “15. Edebiyat Günleri” 
Türkiye ve Türkiye dışında ses getirecek bir 
etkinlik olacaktır.

15. Edebiyat Günleri’ne katılacak 
Yazar, Şair ve Akademisyenler
Düzenleme Kurulunda şair ve yazar olarak 
İhsan Deniz, Metin Önal Mengüşoğlu ve 
Mustafa Baki Efe’nin yer aldığı 15. Edebi-
yat Günleri’ne D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. 
Hicabi Kırlangıç, Ali Günvar, Cevdet Karal, 
Hilmi Haşal, Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Doç. 
Dr. Özlem Fedai, Mevlana İdris, Prof. Dr. 
Ahmet Kazım Ürün, Celal Fedai, Prof. Dr. 
Ejder Okumuş, Prof. Dr. Halim Öznurhan, 
Ercan Yılmaz, Prof. Dr. Köksal Alver, Prof. 
Dr. Ramazan Yelken, Osman Özbahçe, 
Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Erol Göka, 
Mehmet Aycı,  İbrahim Eryiğit, Mustafa 
Muharrem, Doç. Dr. Şükran Fazlıoğlu, Doç. 
Dr. Mahmut Hakkı Akın, Mustafa Özçelik, 
Muhsin Önal, Murat Soyak, Yahya Kurtkaya, 
Şakir Kurtulmuş, Yavuz Altınışık, Yrd. Doç. 
Dr. Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya-
can, Suavi Kemal Yazgıç, Cihan Aktaş, Cem 
Yavuz,  Doç. Dr. Halil İbrahim Yenigün, Ali 
Emre, Ahmet Edip Başaran, Barış Ağır, Asım 
Öz, Vural Kaya, Emre Öztürk gibi ülkemiz-

de tanınan 54 şair, yazar ve akademisyen 
katılacaktır.  

Bursa vefalılarına teşekkür…
Bursa’da Edebiyat Günleri deyince Tanpı-
nar’ı hatırlamadan edemeyiz. 15 yıldır sü-
ren, farklı konu ve konuklarla her yıl şehirle 
birlikte gelişerek ve değişerek bir gelenek 
haline gelen Edebiyat Günleri’nin ilham kay-
nağı Tanpınar mıdır bilemeyiz. Ama ben “bu 
böyledir” diye bir ses işitir gibiyim içimde. 
Çünkü modern zamanlarda Bursa’yı yeni-
den yazmaktadır “Edebiyat Günleri”, tıpkı 
Tanpınar’ın Beş Şehir’de yazdığı gibi. Bur-

sa’nın davetine uyarak bu günlere katılan 
kim bilir kaç yazar ve şairin, kaç edebiyatçı 
ve akademisyenin kalbinden geçmiştir bu 
düşünce. Bu düşünceden hareketle bu yıl 
15.’si yapılacak Edebiyat Günleri’nin 15 yıl-
lık serüveninin bir belgeseli yapılsa ne güzel 
olur diyorum içimden. 

Edebiyat Günleri’ni devam ettirerek bu 
günlere gelmesinde emeği olan herkes için 
şunu söylemek yerinde olacaktır: “Bur-
sa’yı sadece görmekle kalmamış, onun 
hakiki benliğini kavramış Bursa vefalılarıdır 
onlar…”
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Sefer GÖLTEKİN

BURSA DARPHANESİ 
VE BASILAN
PARALAR

  Bağımsız devlet olmanın temel vasıfla-
rından biri, ‘para basma hakkı’dır. Anadolu, 
dünya tarihinin büyük devletleri olan Ro-
ma’nın, Doğu Roma’nın (Bizans) ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun paralarını bastığı bir 
coğrafya olmuştur. Tarihte ilk para basımını 
gerçekleştiren Lydia’lılardan bu yana yani 
2600 yılı aşkın bir süredir bu topraklarda 
para basılıyor.(1) Tarihteki ilk madeni para 
basım yerinin Anadolu olması özellikle uy-
garlık gelişiminin göstergesi olarak oldukça 
önemlidir. Anadolu bu üstünlüğünü sürekli 
devam ettirmiştir.(2)

Bakır, gümüş, kalay ve altın gibi madenler 
M.S. 3. Yüzyıldan sonra Şark, Mısır ve Afri-
ka’da paranın yerini tutmuş. Yunanlılarda 
sığır bir değer ölçüsüyken, mücevher değer 
biriktirme; şarap, bakır, demir ve köleler 
takas arasıyken; demir, çubuk ve uzun çivi 

ödeme aracı olarak kullanılmış. Romalıların 
genişleyen topraklarda savaş ganimeti ola-
rak bulduklar altın gümüş ve bronz yatak-
ları para basımının çoğalmasını sağlamış. 
Bizanslıların para değer sisteminin temelini 
sikke oluşturmuş. Ortaçağ’da fenik yada 
gümüş dinarlar çıkarılmış. İlk kağıt parayı 
ise Çinliler kullanmış. Paranın zaman zaman 
değer kaybına uğraması karşısında İngiltere 
altın standardının yürürlüğe girmesine ön 
ayak olmuş. İlk çağlarda para basmak asil-
zadelerin elde etmeye çalıştığı bir ayrıcalık 
olmuş. Avrupa’da ilk kez Fransa madeni 
para hakkını kraliyet gücüyle garanti altına 
almış. 1800’lü yıllarda özellikle Avrupa 
ülkeleri madeni para birliğinin kurulmasını 
sağlamışlar. 

Dünyanın ilk büyük darphanesi, Fatih 
Sultan Mehmet tarafından Simkeşhane’de 

kurulmuştur. O dönemde 15 farklı darpha-
nede akçe üretilirdi. (3) Osmanlılar farklı 
coğrafyalarda sayıları 40’ı bulan darpha-
nede akçe basımı işlemini gerçekleştirdiler. 
Bunların en önemlileri ise Bursa, Edirne, 
İstanbul, Amasya, Erzurum, Konya, İzmir, 
Serez, Selanik, Üsküp, Saraybosna, Halep, 
Sofya, Şam, Bağdat, Tiflis, Mısır, Tunus ve 
Cezayir’dir. (4) 1843 yılında İstanbul’daki 
darphane devletin ana darphanesi olarak 
parpanın basıldığı tek adres olmuştur. (5)

Osmanlılarda ilk para “sikke” olarak Osman 
Gazi döneminde basılmıştır. Bu para biri-
minin ön yüzünde “Darebe Osman Bin Er-
tuğrul” ibaresi bulunmaktaydı. Osman Bey, 
ilk vergi uygulaması olan Pazar Resmini 
(bac) koydu. “Her kim pazarda satış yapıp 
para kazanırsa bunun iki akçasını versin, 
satamazsa hiçbir şey vermesin ve bu kuralı 

haber / Bursa Darphanesi ve Basılan Paralar

Türk Dil Kurumu’na göre “Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, 
nakit” olarak anlam bulan para, toplumların değer ölçüsü ve ödeme birimi olarak kabul ettiği araçtır. Devlet 
tarafından bastırılan ve herkes tarafından kabul gören bir değişim aracıdır. Bunların yanında taşınabilme, 
bölünebilme ve dayanıklılık gibi özelliklere sahiptir.
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kim bozarsa Allah Teala da onun dinini ve 
dünyasını bozsun” ifadesi söz konusu “re-
sim”de yer aldı. 

İlk darphane ise 1327 yılında Orhan Gazi 
zamanında Bursa’da kuruldu ve Orhan Gazi 
adına ilk gümüş sikke (akçe) basıldı. Devle-
tin mali teşkilatı esas itibariyle Orhan Gazi 
zamanında kurulmaya başlamıştır. (6)

Orhan Gazi tarafından Bursa’nın fethinden 
hemen sonra basılan sikkelerin tedavüle 
girmesiyle Selçuklu paraları yavaş yavaş 
kullanımdan çekilmiştir. Osmanlı tarihi bo-
yunca, akçeler, kuruşlar, liralar, metelikler, 
kaimeler ve kağıt paralar tedavüle sürülerek 
ekonomik hareketlilik sağlanmıştır.

Osmanlı zamanındaki darphaneler yalnızca 
gümüş madenlerinden gelen ham gümüşü 
darp etmekle kalmıyor aynı zamanda gerek 
gümüş sikkelerin tashihinde ve gerekse sal-
tanat değişimlerinde görülen sikkenin tec-
didinde oldukça faal bir şekilde çalışıyordu. 
Her bir darphanenin yıllık vergi geliri farklı 
farklıydı. Örneğin; Amasya darphanesinin 
yıllık vergi geliri 1520 ve 1576 yıllarında 
50.00 akçe; Harput darphanesinin 1523’de 
60.000 akçe, Bursa darphanesinin 1530’de 
50.000 akçe’ydi. (7) Bursa Darphanesi 
Mukataası gelirleri, 1518’de 100 000 akçe 
iken, 1553’de 70 000 akçeye gerilemiştir. 
(8)

Anadolu darphaneleri 1484 yılı itibariyle 

1.500.000 akçe bedelinden işletmeye veril-
miştir. 1488’de Anadolu darphane işleti-
minin 600.000 akçeye Mehmed b. İsmail’e 
sonrasında bu meblağı 30.000 akçe arttıran 
Hacı Hamza’ya ve ardından 20.000 akçe 
farkla Pir Ahmed bin Hoşkadem’e verildiğini 
görüyoruz. XVI. yüzyıla gelindiğinde Anado-
lu darphanelerinin iltizama veriliş usulünde 
herhangi bir farklılık olmamıştır. Anadolu 
darphane mukataalarının iltizam hakkını 
21 Nisan 1509 tarihinden geçerli olmak 
üzere üç yıllığına 130.000 akçe karşılığında 
Mustafa bin Ayvatı Bey alacaktır. Tahvil 
bitiminde mukataaya Bursalı İbrahim bin 
Mehmed 200.000 akçe karşılığında talip ol-
muşsa da I. Selim’in tahta geçişiyle birlikte 
yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde Tire 
ve Ayasuluk darphaneleri de mukataaya 
dâhil edilerek, yeni bedel 12 Eylül 1512’den 
geçerli olmak üzere üç yıllığına 7.000.000 
akçe olarak belirlenecektir. İbrahim bin 
Mehmed’in yeni bedeli de uygun bularak 
darphanelerin işletme hakkını aldığı görül-
mektedir. (9)

Bursa’da Basılan Paralar
Kaynakları incelediğimizde Bursa’da Os-
manlı’nın her döneminde para bastırıldığını 
görüyoruz. Orhan Gazi’den sonra Bursa’da; 
Murad-ı Hüdavendigar, Yıldırım Bayezid, 
Emir Süleyman Çelebi, Musa Çelebi, Çelebi 

Sultan Mehmet, Sultan II. Murad, Fatih 
Sultan Mehmed, Cem Sultan, Sultan II. 
Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan 
Süleyman, Sultan III. Mehmed, I. Sultan 
Ahmed, Sultan II. Osman. Sultan IV. Mu-
rad’dan Sultan Abdülaziz dönemine kadar 
Bursa’da para basılmamış, Sultan Abdüla-
ziz’den sonra Sultan V. Mehmed Reşad Han 
da Bursa’da bastırmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar 
(1520-66), tahta yeni çıkan padişah, eski 
sikkeleri yasaklayıp kendi adına bastırdığı 
sikkeleri tedavüle sürmüştür. (10)

Murad Hüdavendigar zamanında Bursa’da 
basılan paralar gümüş ve bakırdı. Yazılar 
Arapça ve kûfi hat ile yazılmıştır. Gümüş 
akçelerin bir yüzünde “Lailahe illallah Mu-
hammedün Resulülah, Bekir, Ömer, Osman, 
Ali” diğer yüzünde “ Murad bin Orhan Hal-
ledallahu Mulkehu” yazılıydı. Ağırlığı 5 kırat 
2 habbe, çapı 17 milimetreydi. Yine Murad 
Hüdavendigar zamanında ağırlıkları 5 kırat 
2 habbe 14 milimetre çaplı gümüş akçe ve 
5 kırat 3 habbe 19 milimetre çaplı bakır 
akçe basılmıştır.

Yıldırım Bayezid zamanında basılan akçeler 
5 kırat 2 habbe ağırlığında 16 milimetre ça-
pındaydı. Bir yüzünde “Bayezid bin murad” 
diğer yüzünde “Hullide mülkühü 792” yazı-
lıydı. Bakır para mangırlar ise 18 milimetre 
çağındaydı.
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Emir Süleyman Çelebi tarafından bastırılan 
gümüş akçelerin bir yüzünde tuğra şeklinde 
“Emir Süleyman bin Bayezid” diğer yüzünde 
dört halifenin ismiyle birlikte “Halledallahu 
mulkehu 806 yazılıydı. Ağırlıkları 5 kırat 2 
habbe, çapı 14 milimetreydi.

Çelebi Sultan Mehmed ise Timur’la ortak 
para bastırmış. Sikke-i Müştereke denilen 
bu paranın bir yüzünde “Lailahe illallah Mu-
hammedün Resulüllah Duribe Bursa 806” 
diğer yüzünde “Demürhan Gürgan Mehmed 
Han bin Bayezid Han hullide Mulkühu” yazı-
yordu. BU paraların ağırlığı 5 kırat 2 habbe, 
çapı 15 milimetredir. Tek başına padişah 
olduktan sonra ise, 5 kırat 2 habbe ağırlı-
ğında 11 milimetre çapında, bir yüzünde 
“Mehmed bin Bayezid Han Nasruhu Azze” 
diğer yüzünde Hullide Mülkühu Duribe Bu-
rusa 822” yazılı akçe bastırmıştır.

Sultan II. Murad ise bir yüzünde “Murad bin 
Mehmed Han” diğer yüzünde hullide Mül-
kühu Duribe Bursa 824” yazılı, 5 kırat 1ve 3 
habbelik 13 milimetre çaplı akçeler ve 11 ve 
20 kıratlık mangırlar bastırmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra da Bursa’da 
para basıldı. Fatih Sultan Mehmed, bir 
yüzünde “Mehmed bin Murad azze nasru-
hu” diğer yüzünde Hullide Mülkühu Duribe 
Bursa” yazılı 5 kırat 1 habbe ağırlığında 
12 milimetre çapında akçe ve mangırlar 
bastırdı.

Cem Sultan’ın bastırdığı akçenin bir yüzün-

de “Cem Sultan bin Mehmed Han” diğer 
yüzünde “Azze nasruhu Bursa duribe 886” 
yazılıydı ve 3 kırat 2 habbe ağırlığında, 12 
milimetre çapındaydı.

Sultan II. Bayezid’in Bursa’da bastırdığı ak-
çenin bir yüzünde “Sultan Bayezid bin Meh-
med Han” diğer yüzünde Nasruhu Azze, 
Duribe Bursa 886” yazılıydı ve 3 kırat 3 
habbe ağırlığında 11 milimetre çapındaydı. 
Bakır mangır ise 15 milimetre çapındaydı.

Yavuz Sultan Selim’in Bursa’da bastırdığı 
paranın bir yüzünde “Sultan Selim Şah bin 
Bayezid Han” diğer yüzünde Naruhu azze 
duribe Bursa 918” yazılıydı. Ağırlığı 2 kırat 2 
habbe, çapı 11 milimetreydi.

Bursa’da altın akçe ilk kez Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında kesilmiştir. Bu sikke-
nin bir yüzünde “Daribu’n-nasr Sahibu’l-ızzi 
ve’n-nasr Fi’l-berri ve’l-bahr” diğer yüzünde 
“Sultan Süleyman bin Selim Han Azze nas-
rihi duribe Burusa fi 926” yazılıydı. Ağırlığı 
1 dirhem 1 kırat 1 habbe, çapı 19 milimet-
reydi. Bakır mangıurın bir yüzünde “Duribe 
Bursa 726” yazarken diğer yüzünde nakış 
bulunuyordu.

Sultan III. Mehmed’in bastırdığı paranın bir 
yüzünde “Sultan Mehmed bin Murad Han” 
diğer yüzünde Azze nasruhu Duribe Burusa 
1003” yazılıydı. 1 kırat 2 habbe ağırlığındaki 
akçenin çapı 12 milimetreydi.

I. Sultan Ahmet’in Bursa’da bastırdığı para-

nın bir yüzünde “Sultan Ahmed bin Meh-
med Han” diğer yüzünde “Azze nasruhu 
Duribe Burusa 1012” yazılı olup, ağırlığı 1 
kırat 2 habbe, çapı 12 milimetreydi.

 Sultan II. Osman’ın Bursa’da bastırdığı 
paranın bir yüzünde “Sultan Osman bin 
Ahmed Han” diğer yüzünde “Azze Nasruhu 
Duribe Burusa” yazılıydı. Ağırlığı 3 kırat 2 
habbe, çapı 11 milimetreydi.

Sultan Abdülaziz’in Bursa ziyaretinin işareti 
olarak basılan paraların bir yüzünde Sultan 
Abdülaziz’in tuğrası diğer yüzünde “Azze 
nasruhu duribe fi Burusa 1277” yazılıydı.
(11)

Bursa Darphanesi
Bursa’da ilk başlarda Hisar Bölgesinde kale 
içinde kurulan darphanede Osmanlı akçesi 
olarak yüzde 90 ayarında gümüş sikkeler 
kesilip, piyasaya sürüldü. Bu paraların bir 
yüzünde kelime-i tevhid ve dört halifenin 
isimleri diğer yüzünde ise Osman’ın oğlu 
Adil Sultan Orhan, Allah mülkünü devamlı 
kılsın, Bursa’da darp edildi” yazılmıştır.

1492 yılındaki kayıtlara göre Bursa darp-
hanesinde 51 adet külçe bakır, 2 kürsü, 87 
adet çelik, 99 adet 25 kıyye ve 50 dirhem 
çubuk bakır, 13.600 akçelik meskuk fülüs, 
2.700 akçelik sikkesiz fülüs, 1.800 akçe kara 
fülüs malzemeleri bulunuyordu.

Hisardaki darphane zaman zaman kiraya 

Restorasyon Öncesi Görünüm
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verilmiştir. Bursa çevresinde yapılan araş-
tırmalar sonucu birçok bölgede darphaneyi 
besleyecek bakır, gümüş ve altın madenleri-
nin bulunup değerlendirildiği tarihi kayıt-
lardan anlaşılmaktadır. Örneğin, 1572’de 
İnegöl’de gümüş madeni çıkmış ve seneler-
ce Bursa darphanesini idare etmiştir.

1746 yılına ait bir belgede Bursa Keşiş Dağı 
ve Atranos’tan Gazi Hüdavendigar tarafla-
rından darphaneye altın ve gümüş getirildi-
ği anlaşılmaktadır.

Darphanede para basılması defterdara bağlı 
hizmet eden “Darbhane Emini” tarafından 
yürütülmekte ve bir yıllığına seçilmektey-
di. Bâlî Oğlu Sinan Bey 1521 yılında Bursa 
darphanesinin eminliği görevini yapanlar-
dan birisidir.

17.yy gelinceye değin sikkelerin darp edil-
mesi oldukça basit bir teknoloji ile yapılmış-
tır.  Isıtılan bir parça metal önceden hazır-
lanmış kalıbın arasına konularak üst kalıba 
çekiçle vurulup iki kalıpta da yer alan tüm 
unsurlar metal parçaya çıkması sağlanıyor-
du. Kalıpların hazırlanmasından ayarların 
tutturulmasına ve hatta çekicin hangi hızla 
vurulmasına değin her bir süreci oldukça 
maharet ve ustalık gerektiren işlemlerden 
oluşmaktadır. 

Orta ölçekli bir darphanede elli kadar çalı-
şan kişi bulunurdu. Örneğin hüsni hat ustası 
Bursalı Murad Efendi’nin oğlu Ali Efendi’nin 
uzun yıllar darphanede sikke ressamı olarak 
görev aldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.   

Tarihi kaynaklarda hakkında fazla bilgi 
bulunmayan ikinci darphane Maksem Semti 
Pınarbaşı Caddesi üzerinde yer almaktadır. 
Konut olarak kullanılan yapı, cephesinde 
yapılan değişikliklerle yol tarafından algı-
lanamamaktadır. Albert Gabriel tarafından 
tespiti yapılan yapının o dönemden kalma 
bir de fotoğrafı mevcuttur. Kuzey cephesin-
de kemerli kapı ve pencerelerin bulunduğu 
yapının bir bölümü ise yıkılıp yerine beş 
katlı bina dikilmiş. Yapıyla ilgili mahalleli 
tarafından anlatıla gelen birçok rivayet ve 

söylence vardır. Hisar bölgesinde yer alan 
ilk darphane maalesef günümüze geleme-
miştir. Yalnızca darphane ismiyle anılan 
Nilüfer Hatun Mescidi bulunmakta olup o 
civarda olduğu sanılmaktadır. 

Günümüze ulaşan son darphane
Günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış 
Maksem’deki diğer darphane yapısına ise 
Bursa Büyükşehir Belediyesi el attı. Kamu-
laştırılmak suretiyle mülkiyeti elde edilen 
tarihi yapının proje çalışmaları sonuçlandı-
rıldı. Yapıda 2014 yılı ortalarında başlayan 
restorasyon çalışmaları, 2015 Mart ayı 
başında tamamlanarak hizmete açıldı.(12)

Yapı restorasyonu yapıldıktan sonra mahal-
le ve bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçla-
rının karşılanmasına yönelik işlevlendirildi. 
Bir bölümünde ise Bursa’nın darphaneleri 
ve Bursa’da darp edilen paralar konusunda 
bilgiler sunuluyor. Restorasyon kapsamında 
60 metrekare alana kurulu 2 katlı tescilli 
yapıya sonradan ilave edilen merdiven, ara 
kat gibi imalatlar sökülerek temel iyileştir-

mesi, tonoz ve taş duvarlarda güçlendirme 
çalışması yapıldı. Pencere kapı ve ahşap 
imalatları aslına uygun olarak yeniden 
yapıldı. 142 metrekarelik alanda ise beto-
narme hizmet binası yapımı gerçekleştirildi. 
Darphane yapısı, belediye hizmet binası 
ile birlikte sosyal ve kültürel amaçlı olarak 
Bursa’nın hizmetine sunuldu.
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Feyza AKSOY / Y. Mimar

HAMAMLI TEKKE
OYUNCAK MÜZESİ OLACAK

 Hamam Tekkesi adını, I. Murad ve Yıldı-
rım Bâyezid’in sadrazamı Çandarlı Ali Paşa 
(ö. 809/1406) tarafından camisine gelir 
getirmesi için 1384 yılından önce, Mak-
sem civarında, günümüzde de kendi adıyla 
anılan mahallede yaptırdığı hamamdan al-
maktadır. Ali Paşa Hamamı metruk ve harap 
bir halde iken Hatip Mevlana İbrahim Efendi 
tarafından vakfın nâzırından satın alınarak 
H.1037/1627 yıllarında tamir ettirilmiş ve 
Kâdirî Tarikâtı’na tekke olmak üzere vakfe-
dilmiştir. (Ayverdi, 471) (Yavaş, Doğan)

Tekkenin ilk şeyhi olan Ustrumca doğumlu 
olan Saçlı Ahmet Efendi, tahsilini tamam-
ladıktan sonra balkanlarda değişik yerlerde 
bulunmuş daha sonra İstanbul’a giderek, 
İsmail-i Rumi’nin şeyhi olduğu Tophane 
Kadriyye Dergahı’na katılmıştır. Bu neden-
le Hamamlı Tekke, “İsmail Rûmî Tekkesi” 

olarak da anılmıştır. Tekke, H.1038/1628 
yılı Ekim ayında İznik Eşref-i Rumi Dergâhı 
şeyhi Sır Ali Efendi ve Bursa kadısı Ahi-Zade 
Hüseyin Efendinin hazır bulunduğu bir dua 
meclisi ile açılmıştır. Ahmet Efendi, açılış 
tarihinden itibaren 14 yıl aralıksız görev 
yapmış, H.1051 /1641 yılında taun/veba 
hastalığından vefat etmiştir. Vefatı sonrası 
mihrabın ön tarafına defnedilmiştir. (Tek, 
Abdurrezzak, s. 155) 

Söz konusu dönemde, günümüzde çocuk 
parkı olan bölüm semahane, kubbeleri 
yıkılmış olan hamamın üzerine inşa edilen 
ahşap yapı ise tekke olarak kullanılmıştır.

1849 yılında onarım geçiren Tekke, 1854 
depreminde oldukça fazla zarar görmüş, 
geliri olmadığından dolayı tamiratı yapıla-
mamış ve kapalı durumda kalmıştır. Tekke 
şeyhi Osman Efendi Bir süre selamlık bölü-

münde faaliyetleri sürdürmeye gayret etmiş 
1904 yılından 1918 yılında vefatına değin 
bunu devam ettirmiştir. (Elbas, Aziz)

1924 yılına kadar faaliyetini devam ettirmiş 
olan Tekkenin günümüzde sadece selamlık 
kısmı ulaşabilmiştir.

Yukarıda da açıklandığı gibi tekke yapısı, 
kısmen yıkılmış olan hamam üzerine inşa 
edilmiştir. Günümüzde yapının batı yö-
nünde bitişik olan evin duvarında hamama 
ait olduğu görülen bir pencere ve arkada 
kısmen ayakta kalmış kubbe bulunmakta-
dır. Bu nedenle hamamın güney ve batıya 
doğru devam ettiği düşünülmektedir. 

Günümüzde hamamın sıcaklık bölümü-
ne ait, kubbeleri çökmüş olan üç mekan 
bulunmaktadır. Kubbelerin ayakta kalan 
bölümlerinde Türk üçgeni geçiş elemanları 

haber / Hamamlı Tekke Oyuncak Müzesi Olacak
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görülmektedir. Söz konusu elemanların yıkı-
lan yerlerin izleri devam ettirildiğinde kubbe 
formunun genelde rastlanan örneklerden 
farklı olarak, İznik’te bulunan Çandarlı İbra-
him Paşa Sarayı’nın devamı olduğu düşü-
nülen İsmail Bey Hamamı kubbesine benzer 
olduğu görülmektedir.

1627 yılında inşa edilmiş olduğu bilinen 
ahşap selamlık yapısı, plan şeması ve cephe 
elemanları açısından günümüze az sayıda 
ulaşabilmiş olan 17. -18. Yüzyıl ahşap yapı-
ları ile ortak özellikleri barındırmaktadır.

Yapının plan şeması genel olarak korunmuş, 
bahçeye mutfak, tuvalet ve depo gibi birim-
ler inşa edilmiştir. Zemin katta hamama ait 
üç mekanın yanında ahşap karkas sitemle 
inşa edilmiş giriş ve yanında bir oda bulun-
maktadır. Giriş kapısının karşısında yer alan 
tek kollu ahşap merdiven ile ara kata ula-
şılmaktadır. Bu katta sadece 1. Kata çıkılan 
merdivene ulaşan koridor ve zemin kattaki 
odanın üzerinde yer alan bir oda bulunmak-
tadır. Bir tarafı hamam duvarlarına dayanan 
koridordun diğer tarafından bahçeye açılan 
pencere boşlukları bırakılmıştır. Yapının 
birinci katına hamam kubbesinin yıkılan 
bölümüne denk gelen tek kollu ahşap mer-
diven ile çıkılmaktadır. L şeklini alan yapının 
1. Katında sofa ve iki oda yapılmıştır. 

Başoda olarak adlandırılan, çift kanat-
lı ahşap kapı ile girilen oda da alt ve üst 
olmak üzere iki sıra pencere bulunmaktadır. 
Zamanla oluşan deformasyonlar sonucu de-
ğiştirilen ve özgün şekli günümüze ulaşa-
mayan pencere doğramaları için restitüsyon 
çalışmalarında aynı dönem yapıları dikkate 
alınmıştır.

Benzer dönem yapıları incelendiğinde 17. 
yüzyıl döneminde büyük boyutlu cam üreti-

lemediği için pencere boşluklarında doğ-
rama olmadığı, bunun yerine dış tarafında 
ahşap kapakların kullanıldığı görülmektedir. 
Bu kapaklar kapatıldığında mekanın ışık 
alabilmesi için alçı iskelet arasına küçük bo-
yutlu camlar ile oluşturulan tepe penceresi 
yapılmıştır. Bu yapıda da tepe penceresinin 
yeri korunmuştur fakat muhtemelen alçı 
pencereler zaman içerisinde kırılıp dağıl-
dığı için yerine ahşap doğrama takılmış, 
diğer odalarda ise iki pencere yerine büyük 
boyutlu tek pencere ile değiştirilmiştir. Yapı-
dan gelen bu izler ve benzer yapılar dikkate 
alınarak restitüsyon projesinde tepe pence-
resi olarak alçı pencere gösterilmiştir. Tepe 
penceresi formu olarak ise en çok rastlanan 
ve sade olan örnek seçilmiştir.

Sofa konusunda ise o dönemde inşa edilmiş 
olan yapıların çoğunlukla açık sofalı olduğu, 
parapet duvarı üzerinde mahremiyeti sağ-
lamak amacıyla ahşap kafeslerin bulunduğu 
görülmektedir. 

Yapının dönem özelliklerini yansıtan bir 
diğer özelliği de ahşap döşeme kaplama-
larının ölçüleridir. Sözü edilen dönemde 
yapılmış olan evlerde çoğunlukla görüldüğü 
gibi bu yapıda da döşeme tahtaları 40-42 
cm genişliğindedir.

Yine bu dönem yapılarında görüldüğü gibi 
1. Kat başoda ve diğer odada duvarda gö-
mülü dolaplar bulunmaktadır. Oda kapısının 
açılacağı bölüm olan seki altı ayrılmış, kalan 
duvar yüzeyi dolap ile kaplanmıştır. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü’nden kiralamış olduğu 
yapının, Oyuncak Müzesi olarak işlevlen-
dirilmek üzere 2013 yılında restorasyon 
projeleri tamamlanmış, 2014 yılı başında 
ise uygulamaya başlanmıştır. Uygulamaya 

başlanmadan önce çıkan yangın sonucu ya-
pının ahşap olan ara ve 1. katları kullanıla-
mayacak duruma gelmiş ve rekonstrüksiyon 
projesi hazırlanmıştır.

Restorasyon sırasında cephe ve plan şeması 
restitüsyon projesine, yani ahşap yapının ilk 
inşa edildiği döneme uygun olarak düzenle-
necektir. 1. Kat dış sofasında ahşap kafesler 
yapılacak, günümüz kullanım şartlarını 
sağlaması için içeriden kayıtsız, ahşap doğ-
ramalı, sürgülü doğrama takılacaktır. Baş 
odada ise mevcut özgün pencere ve tepe 
penceresi boyutları dikkate alınarak iki sıra 
pencere uygulanacaktır. Alt pencere ile tepe 
penceresi arasında ahşap silme geçirilecek-
tir

Hamam bölümünde restorasyon çalışmaları 
kapsamında yıkılan duvar örülmüş, kub-
belerde bulunan Türk Üçgenleri ve mukar-
naslar aslına uygun malzeme ve formla 
tamamlanmıştır. 

Ahşap yapıda ise ahşap karkas sistem ve 
çatı tamamlanmış, kapı pencere doğra-
maları hazırlanmakta uygulama devam 
etmektedir.  

Farklı yapı türlerini ve dönem özelliklerini 
yansıtmakta olan Hamamlı Tekke yapısı, 
yanında bulunan çocuk parkı ile birlikte 
Oyuncak Müzesi işleviyle yaşatılmaya de-
vam edecektir.
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haber / Surlar Bursa’yı Selamlıyor

SURLAR BURSA’YI 
SELAMLIYOR

Yaklaşık 2300 yıllık geçmişe sahip; 14 burç ve 6 kapısı bulunan ancak zaman içinde gerek yol açma 
çalışmaları gerekse bakımsızlık yüzünden yıkılıp giden 3 bin 400 metre uzunluğundaki Bursa surları, 
kent siluetindeki ihtişamlı yerini yeniden aldı. Çalışmalar kapsamında doğuya bakan kısımda kalan 
harabe halindeki sur duvarları ilk günkü orijinalliğinde sağlam temeller üzerinde yeniden yükseldi.

 Yaklaşık 2300 yıllık geçmişi olan, 14 burç 
ve 6 kapısını bulunan ancak zaman içinde 
gerek yol açma çalışmaları için yıkılan ge-
rekse bakımsızlık yüzünden kaybolup giden 
3 bin 400 metre uzunluğundaki surlar, 
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla 
kent siluetindeki ihtişamlı yerini yeniden 
aldı. Çalışmalar kapsamında doğuya bakan 
kısımda kalan harabe halindeki sur duvarla-
rı, ilk günkü orijinalliğinde sağlam temeller 

üzerinde yeniden yükseliyor. Tamamlanma 
aşamasına gelen çalışmaları yerinde ince-
leyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, olası bir depremde yeniden yıkılma 
olayı yaşanmaması için sur duvarlarının 
sağlam temel yapıları ile desteklendiğini 
söyledi.

Bursa’yı yaşayan müze kent haline getir-
mek amacıyla sürdürülen hummalı çalışma-
ların meyvesini Bursa’nın UNESCO Dünya 

Mirası Listesi’ne girmesiyle alan Büyükşehir 
Belediyesi, tarihi kültürel miras çalışma-
larını hız kesmeden sürdürüyor. Bursa’nın 
Osmanlı Başkenti kimliğini öne çıkarmak 
amacıyla tüm Osmanlı eserleri bir bir ayağa 
kaldırılırken, evrensel değer niteliği taşıyan 
Bithinya dönemine ait surlardaki hummalı 
çalışma da hız kesmiyor. Bugüne kadar Sal-
tanat Kapı, Fetih Kapı, Yer Kapı ve Tahtaka-
le Yokuş Cadde Kapısı ilk günkü ihtişamıyla 
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yeniden ayağa kaldırılırken, Zindan Kapı ve 
Kaplıca Kapı’daki çalışmalar da devam edi-
yor. Bir taraftan burç ve kapılardaki çalışma 
sürürken, Saltanat Kapı’dan Bey Sarayı’na 
kadar olan yaklaşık 500 metre uzunluğun-
daki surların ayağa kaldırılması çalışmaları 
tamamlanma aşamasına geldi. Kentin doğu 
yakasına bakan ancak adeta bir sır gibi 
duran sur duvarları, artık tüm ihtişamıyla 
kenti selamlıyor.

Yeni buluşma mekanı
Kentin doğu yakasına bakan sur duvar-
larında devam eden çalışmaları yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, beraberindeki bürokratlar-
dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bugüne 
kadar fark edilmeyen neredeyse kaybolmuş 
sur duvarlarının net bir biçimde ortaya 
çıkarıldığını ifade eden Başkan Altepe, sur 
duvarları boyunca yamaçta oluşturulan 

teras alanlarının Bursalıların yeni buluşma 
mekanı olmasına aday olduğunu vurguladı. 
Bursa’da sadece Osmanlı eserleri değil, tüm 
medeniyetlere ait izleri bir bir gün yüzüne 
çıkardıklarını dile getiren Başkan Altepe, 
“2300 yıl öncesinin Bursa’sını çevreleyen 
surlar ilk günkü ihtişamıyla yeniden ayağa 
kaldırılıyor. Geçmişte yol açma bahanesiyle 
yıkılan veya depremde zarar görüp yıkılan 
sur kapılarından 4’ünü ayağa kaldırdık, 2’si 
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ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Saltanat 
Kapı’dan Bey Sarayı’na kadar olan bölüm-
deki yaklaşım 500 metre uzunluğundaki 
surlar da artık ortaya çıkarılırdı. Bu bölge 
Bursa’nın en fazla ziyaret edilen noktaların-
dan biri olacak. Aslına uygun olarak yapılan 
çalışmalarda surlar orijinalinden daha daya-
nıklı hale getiriliyor. Daha önce sur duvarları 
depremde büyük zarar görmüş. Şimdi biz 
surları sağlam temel destekleri üzerine inşa 
ediyoruz. Böylelikle surlar yüzyıllar boyu 
zarar görmeden Bursa’nın siluetinde var 
olacak” diye konuştu.

Surların kent merkezine bakan kısımdaki 
yaklaşık 500 metrelik bölümünü restore 
etme çalışmaları kapsamında, Osmangazi 
ve Orhangazi türbelerinin de bulunduğu 
Tophane Meydanı’nı da düzenledi. Tür-

belerin temellerinin zarar görmemesi için 
izolasyon yapıldı. Bursalıların dinlenme ve 
seyir amaçlı yoğun olarak kullandığı Topha-
ne Meydanı’nın zeminleri de tümüyle elden 
geçirildi. Bölgedeki aydınlatma elemanların-
dan çeşmelere, oturma banklarından yeşil 
alanlara kadar her nokta, bölgeye yakışacak 
hale getirildi. 

Bölgedeki restorasyon çalışmalarının son 
noktası Bey Sarayı olacak. Milli Savunma 
Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı ile 
yürütülen görüşmeler sonucunda, bugünkü 
askeri garnizonun bulunduğu tesisler başka 
bir alana taşınacak ve burada, yapılacak je-
oarkeoloji çalışmaların ardından Bey Sarayı 
yükselecek.
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Saffet YILMAZ

TARİHİ KENTLER 
DİYARBAKIR’DA BULUŞTU
Tarihi Kentler Birliği, 2015’in ilk seminerini Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Alan Yönetimi 
Sürecinde Tarihi Kentler Birliği temasıyla gerçekleşen toplantıda, hem ‘alan yönetimi’ kavramı 
üzerinde duruldu hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tarihi mirasın ihyası 
anlamında gelinen nokta konuşuldu.
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  TKB, Türkiye’den birçok belediye baş-
kanın katılımıyla 2015 yılının ilk toplantısını 
Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Toplantıda 
konuşan TKB Başkanı ve Samsun Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 
Tarihi Kentler Başkanlığını yaptığı heyecanlı, 
içtenliğini ve sıcaklığını hissettiği toplantı-
lardan birinde bulunduğunu söyledi. Türki-
ye’de tarihi değer ve birikimlerin, değerinin 
bilinmesiyle ilgili bir sorunun olmadığını 
ifade eden Yılmaz, küçük bir beldedeki 
belediye başkanının bile tarihi eserin bulun-
ması durumunda bunun bir turizm değerine 
dönüştürülmesinin bilincinde olduğunu vur-
guladı. Tarihi eserlerin ortaya çıkarılmasında 
yaşanan maddi zorluklara değinen Yılmaz, 
şöyle konuştu: “Emlak vergilerinden topla-
nacak paylarla Türkiye gibi adeta başından 
sonuna kadar tarih dolu Anadolu yaylasının 
tarihi değerlerin ayağa kaldırılması mümkün 
değil. Belediyelerimizdeki mevcut kaynak-
ların buna yetmesi mümkün değil. Bu tarihi 
eserlerin çok kısa sürede insanlığın emri-
ne ve kullanımına sunulmasını istiyorsak 
eğer, bunun için mutlaka devletimizin ve 
hükümetimizin bu konuda yeni kaynaklar 

bulunması yönünde arayışlar içinde olması 
lazım.”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı 
Gültan Kışanak ise Diyarbakır Kalesi ve 
Hevsel Bahçelerini, Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne kalıcı olarak yazdırmak için bir 
yolculuğa çıktıklarını belirterek, bu yol-
culukta kendilerini yalnız bırakmayarak 
toplantıya katılanlara teşekkür ettiğini 
söyledi. Diyarbakır’ın çok katmanlı, çok 
kimlikli, çok kültürlü ve çok zengin bir kent 
olduğunu anlatan Kışanak, bunları yaşat-
makla kendilerini görevli ve sorumlu olarak 
gördüklerini ifade etti. Diyarbakır Surları ve 
Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO’ya hazırlanma 
sürecine değinen Kışanak, şunları kaydet-
ti: “2014 yılı Şubat ayında biz UNESCO’ya 
sunabilecek Alan Yönetimi planlamasını 
tamamladık. Kültür Bakanlığımızın ara-
cılığıyla bütün kurumlarımızın işbirliğiyle 
bu süreci UNESCO’nun önüne taşıdık. Bu 
geçen süreçte başardığımız önemli bir şey 
vardı. Hem merkezi hükümetin, hem Kültür 
Bakanlığımızın, hem kentimizdeki kamu 
kurumlarının, yerel yönetimlerin, ÇEKÜL 

Vakfı’nın, Tarihi Kentler Birliği’nin, bilim 
insanlarının, sivil toplum örgütlerimizin ve 
tüm halkımızın sahiplendiği katıldığı bir 
süreç oldu. Bu el birliği bizi güçlendirdi. El 
birliğiyle yapılan şey eksik olmaz. Herkes 
elinden gelen gayreti gösterdi. Bu insanlık 
tarihinin mirasını kalıcı listeye yazdırabilmek 
için dosyamızı hazırladık ve sunduk. Haziran 
ayında bu doğrultuda bir karar verilecek. 
Biz umuyor ve diliyoruz ki oradan olumlu bir 
karar çıkacak.”

TKB Danışma Kurulu ve Çevre ve Kültür De-
ğerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı(ÇEKÜL) 
Başkanı Metin Sözen de UNESCO Dünya 
Kültür Mirası listesine girmenin beraberlik 
ve birliği gösterme oranında olacağını ifade 
etti.

Dünyanın sıkıntılı günlerden geçtiğini, her 
yerde bir şeylerin olduğunu dile getiren 
Sözen, “Unutmayın ki cebinizdeki kimlikten 
çok, yaşadığınız kimliğin ne kadar değerli 
olduğunu dünyaya kendinizi açıklayacak tek 
yol olduğunu bilmek zorundayız” ifadesini 
kullandı.
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Diyarbakır’dan notlar…
Tarihi Kentler Birliği’nin geçtiğimiz Mart 
ayında yapılan Diyarbakır toplantısı aslında 
daha önceki bir tarihe planlanmış ancak 
bölgede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 
ertelenmişti. Hem bu erteleme hem de 
bölgenin genel durumu nedeniyle toplan-
tıya katılan herkeste, ‘acaba bir şey olacak 
mı’ duygusu hakimdi. Zaman içinde bu 
duygu yerini güven ve öğrenme hevesine 
bıraktı. Doğrusu bunda, toplantıya evsa-
hipliği yapanların çatışma yaratacak dil ve 
terminolojiden özenle uzak durmaları etkili 
oldu. Başta Diyarbakır olmak üzere bölge-
de tarihi mirasın ihyası noktasında verilen 
mücadele anlatılırken bile, ‘zehir’ taşıyan 
hiçbir kelimeye, anlatıma ihtiyaç duyulmadı. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı 
sıfatıyla konuşan Meclis Üyesi Fırat Anlı’nın, 
“Bizim burada süne zararlısı anlatılırken bile 
laf dönüp dolaşıp oraya(kimlik tartışması-
na) geliyor” ifadeleri, aslında onlarca yıldır 
zihinlerin kimlik siyaseti dışındaki konula-

ra ne kadar kapalı olduğunu göstermesi 
bakımından önemliydi. Ancak Anlı’nın şu 
ifadeleri de, bölgedeki zihinsel dönüşüme, 
değişime işaret ediyor: “Diyarbakır yüre-
ğini Karadeniz’e, İç Anadolu’ya, Ege’ye, 
Akdeniz’e, Marmara’ya, Trakya’ya açmak 
istiyor. Birbirimize o kadar ihtiyacımız var ki, 
birbirimize yüreğimizi ve sözlerimizi o kadar 
çok paylaşma ihtiyacı içerisindeyiz ki ve 
kelimeler bundan sonrasına döşenmiş kar-
deşlik köprüleri olacak. Artık bu coğrafyada 
ağıtların değil, halayların horonların, keyfin, 
eğlencenin, mutluluğun paylaşıldığı günlerin 
başlangıcı olacak. Bundan hiç şüphemiz 
yok. Hele yanıbaşımızdaki coğrafyanın 
sıcaklığını görünce buna hepimizin dört elle 
sarılması gerekiyor.”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı 
Gültan Kışanak’ın, Haziran ayında verilecek 
‘UNESCO sınavının’ hemen ardından, kentin 
başka değerlerini de UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne sokmak için hazırlık yaptıkları 
bilgisini paylaşması da zihinsel dönüşüm 
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işaretini güçlendiren verilerden biriydi.

Toplantılardan arta kalan zamanlarda 
capcanlı bir şehir gördük. Bir karşılaştır-
ma yapmak gerekirse; Diyarbakır çarşıları, 
Bursa çarşılarından daha az canlı, daha 
az hareketli değil. Kuşkusuz, bakımsızlığın 
izlerini her noktada görmek mümkün.

Şehrin en önemli anıtsal yapılarından biri 
kale ve surlar. 5.8 kilometre uzunluğundaki 
Diyarbakır Kalesi, bugüne kadar gördüğüm 
en görkemli ve yaşayan kalelerden biri. Keçi 
Burcu, Ulu Evli Beden Burcu, Kız Burcu, 
Dağkapı Burcu, Nur Burcu, Yedi Kardeş 
Burcu gibi 82 burcu bulunan Diyarbakır Ka-
lesi’nin bir bölümü restore edilmiş. Restore 
edilecek kısımlardaki yerleşim alanlarının 
kaldırılması, sadece Diyarbakır özelinde de-
ğil, Türkiye ölçeğinde bir çalışma. Surların, 
burçların çevresine kümelenmiş yüzlerce 
yapı kamulaştırılıp yıkılmış, yıkılmaya da de-
vam ediyor. Bu başarının ardında kuşkusuz 
Cumhurbaşkanlığı’nın payı büyük çünkü Di-

yarbakır Kalesi restorasyon çalışmaları Sa-
yın Abdullah Gül’ün himayelerinde başlamış 
ve devam etmiş. Şehir eğer sahip çıkar ve 
kalesini ayağa kaldırırsa; 30-40 dolar verile-
rek ziyaret edilebilen ne İskoçların Starling 
kalesi ne de Hırvatların Dubrovnik kalesi 
Diyarbakır Kalesi’nin eline su dökebilir.

İslam aleminin beşinci Harem i Şerif’i olarak 
kabul edilen Diyarbakır Ulu Camii şehrin ayrı 
bir değeri. İlkin bir pagan tapınağı olarak 
yapılan, sonra kiliseye dönüştürülen, kentin 
Müslümanların egemenliğine geçmesinden 
sonra da camiye çevrilen tarihi yapının av-
lusunda bir de güneş saati bulunuyor.

Mevsim uygun olmadığı için Hevsel Bahçe-
leri’nin güzelliğini yaşayamadık ama kentin 
yaşam kaynağı olan bu bölgenin özenle 
korunması gerektiği bir gerçek.

Velhasıl; sadece ciğer şiş için, burma kada-
yıf için, künefe için değil; tarihi solumak için 
de Diyarbakır’a gidilmeli. Gidince şiş-kebap 
ve tatlılar da aradan çıkıyor nasılsa…
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HAYVANAT BAHÇELERİNİN EVRİMİ VE

BURSA HAYVANAT BAHÇESİ

Koen Brouwer / Bursa Hayvanat Bahçesi Danışmanı

Fotoğraflar :  Ali İhsan ÖZTÜRK

Genel anlamda hayvanat bahçelerinin evrimi devam ederken Bursa hayvanat bahçesi de bu bütünün 
parçası olarak kendi evrimini yaşamaya devam etmektedir.

 Yabani hayvanlar birkaç yüzyıl önce 
esaret altına alınmaya başlanmış ve bunu 
da genellikle dinin ya da gücün sembolü 
olarak kullanma amacıyla sergilenmiş-
lerdir. Mısır ve Mezopotamya’daki duvar 
kazıntılarında elde edilen verilerin ışığında 
aristokrat kesimindeki kişilerin hayvanları 
güçlerinin sembolü olarak kullanmaları M.Ö 

2500 yılına kadar dayanmaktadır. Kayıtlar 
incelendiğinde zürafa, fil, ayı ve tropic kuş-
ları getirebilmek için uzak diyarlara seferler 
düzenlendiği görülebilmektedir.

Daha sonra Çin, Grek ve Roma medeniyet-
lerinde hayvanat bahçelerinin ilk oluşum 
süreci başlamıştır. Astek(şimdiki Meksika) 
İmparatoru II. Montezum adına ilk hayva-

nat bahçesi kolleksiyonu oluşturulmaya 
başlanmıştır.

Bu dönemdeki hayvanat bahçesinin varlığı 
sadece aristokrat kesimde yer alan zen-
gin kesimi eğlendirmeyi amaçlıyordu. Bu 
bağlamda dünyada kurulan ilk hayvanat 
bahçelerinden birisi Viyana(Avusturya)’daki 
Schönbrunn Hayvanat Bahçesi’dir. 1752 
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yılında inşa edilen Schönbrunn Hayvanat 
Bahçesi ancak 1765 yılında halka açılabil-
miştir.

Bilindiği kadarıyla gerçek hayvanat bah-
çesi oluşumu ve gelişimi 19. yüzyıl Pa-
ris’te(1795), Londra’da(1826), Amster-
dam’da(1838) kurulan hayvanat bahçeleri 
ile öncülük etmiş ve ardından Avrupa’nın 
birçok şehirlerinde yeni hayvanat bahçeleri-
nin açılmaya başlaması ile devam etmiştir.

19. yüzyıl hayvanat bahçeleri, Viktoria’nın 
doğal tarih akımı ve Avrupa’daki  hızlı kent-
leşme sürecinden çok etkilenmiştir.

19. Yüzyıl
Bu dönemdeki hayvanat bahçelerinin amacı 
sadece hayvanları  görsel olarak sergile-
mek için değişik hayvan türlerinden(tıpkı 
pul kolleksiyonu gibi) kolleksiyon yapmaya 
yönelik iken, içlerinden sadece Amsterdam 
Hayvanat Bahçesi hayvan kolleksiyonunu 
zoologların araştırmalarına açmıştır. Zaman 
içinde vahşi yaşam hakkında bilgilenmeye 
başlayan hayvanat bahçeleri vahşi yaşamın 
habitatlarını bozmaya başladıklarını farke-
derek  misyonlarını değiştirmeye başlamış-
lardır.

20. Yüzyıl ekoloji ve etoloji (hayvan davra-
nışları bilimi) gibi bilim dallarının gelişmesi 
ile hayvan kolleksiyonu tarzında olan bu 
hayvanat bahçesi anlayışının hayvanlar 
açısından ne kadar olumsuz etkileri olduğu 
daha iyi farkedilmeye başlanmıştır. Beton-
dan ve demir parmaklı kafeslerden oluşan 
küçük kafesler yerini daha yumuşak ve 
doğal materyallerden oluşan yeni barınak-
lara bırakmaya başlamıştır. Hayvanlar çok 
uzun bir süre sadece tek tür hayvan olarak 
bakıldı ve onların üreyebilecekleri, sosyal-
leşebilecekleri, grup hayvanları oldukları 
ya da diğer habitatlarındaki hayvan türleri 
ile yaşamaya ihtiyaçları olduğu uzun süre 
düşünülemedi. Bunun sonucu olarak da 
barınaklarında tek başına yaşayan depre-
sif, mutsuz, demir parmaklıklar arkasında 
çaresiz hayvanları, ayıları, şempanzeleri v.s 
görmek mümkündü.
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Ancak 20. yüzyıl ortalarına doğru yeni ve 
modern hayvanat bahçesi anlayışı yerini al-
maya başladı. Yaban hayatın habitatının ve 
hayvan türlerinin korunmasına dair eğitim, 
rekreasyon, araştırma ve koruma program-
larını geliştirmeye başlandı.

Hayvanat bahçelerinde bu bilimsel çalışma-
lar başlamamış olsaydı, çok sayıda hayvan 
türü ya tehlike altında olacak ya da çoğu-
nun nesli çoktan tükenmiş olacaktı.

Zaman içinde modern hayvanat bahçesi 
anlayışını gelişimi sayesinde vahşi yaşamın 
habitatlarına verilen zararlar engellenmeye 
başlanırken diğer yandan da esaret altında 
çok kötü şartlarda yaşayan hayvanların 
dramlarına da son verilmeye başlanmış-
tır. Modern hayvanat bahçeleri anlayışı 
ile artık hayvanların barınakları, bakım ve 
beslenmeleri, veterinerlik hizmetleri v.s gibi 

birçok ihtiyaçları gözönünde bulundurularak 
uzman kişilerden oluşan bir ekip tarafından 
idare edilmeye başlanmıştır.

Bursa Hayvanat Bahçesi
Çok yakın zamana kadar Bursa’daki hay-
vanat bahçesi olarak nitelendirilen Kültür 
Park’taki hayvanat bahçesinin de, 19. yüzyıl 
eski kafes tipi hayvanat bahçelerinden 
farkı yoktu. Dönemin Belediye Başkanı olan 
Erdem Saker’in Avrupa Hayvanat Bahçeleri 
ve Akvaryumlar Birliği’ne olan başvurusu 
sonucunda EAZA’ya yeni ve modern bir 
hayvanat bahçesi inşa etmek istediğini 
beyan etmiş ve olumlu karşılık bulması 
sonucu bugünkü modern Bursa Hayvanat 
Bahçesi inşaası başlamıştır. Budapeste ve 
Alborg Hayvanat Bahçeleri’nin yetkilileri ve 
EAZA’nın direktörü Bursa’yı ziyaret etmiş ve 

şehir dışındaki 20 hektarlık bir alanda Bursa 
Hayvanat Bahçesi’nin kurulması için bir in-
şaat ekibi ve konusunda uzaman kişilerden 
oluşan bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. 
Aynı zamanda hayvanat bahçesinin hemen 
yanında bir de botanik park yapılması da 
gündeme alınmış ve Bursa Hayvanat Bah-
çesi’nin inşaatına 1997 yılında başlanmış, 
10 kasım 1998’de ziyarete de açılmıştır.

Kültür parktaki demir parmaklıklı kafeslerde 
yaşayan zavallı hayvanlar artık doğal, geniş 
hareket imkanlarına sahip barınaklarda 
yaşamak üzere Bursa Hayvanat Bahçesi’ne 
taşındılar. Diğer hayvan türleri ise Türki-
ye’deki hayavant bahçelerinden ya da Avru-
pa hayvanat bahçelerinden getirildiler.

Bursa Hayvanat Bahçesi Avrupa’nın hay-
vanat bahçeleri içinde en büyük savana(az 
bitkili geniş düzlükler) barınağına sahiptir.

haber / Bursa Hayvanat Bahçesi
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Diğer açıdan, kuşların içinde özgürce uçabi-
leceği ve flamingoların, ördeklerin rahatça 
yüzebildiği kuş kafesi(uzay kafesi) gibi 
barınaklardan oluşmaktadır. Sosyal yapıları-
na uygun olarak kalabalık bir gurup halinde 
yaşayan aslan grubunun barınaklarının 
doğal bitki örtüsü ve büyüklüğü sayesinde 
de kendilerini neredeyse Afrika doğal or-
tamlarında yaşıyorlarmış gibi hissettirmek-
tedir. Barınak zemininin toprak ve çimden 
oluşması sayesinde pençelerinde soğuk ve 
betondan uzak, kendilerini doğal habitat 
ortamlarında  hissetmektedirler.

Kentleşme ile betonlaşmanın arttığı ve ge-
leneksel yapıların da artık giderek azaldığı 
bu dönemde Bursa Hayvanat Bahçesi’nde 
Cumalıkızık Köyü’nden esinlenerek yapı-
lan, Türk köy kültürünü anlatan, evyapımı 
gıdaların da tadılabildiği ‘Türk Köyü’ yapısı 
yeralmaktadır.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ziyaretçiler 
bir taraftan mutlu hayvanları kendi do-
ğal ortamlarına yakın barınaklarda izler-
ken diğer taraftan da şehrin kalabalık ve 
gürültüsünden de uzaklaşma fırsatı bul-
maktadırlar. Çocuklar doğadan tamamen 
uzak, hayvanlarla hiç temas etmeden, şehir 
hayatı içinde betondan oluşan ortamlarda 
büyümektedirler. Çocukların Bursa Hayva-
nat Bahçesi’ni ziyaret etmeleri sayesinde 
hayatları boyunca hiç görmedikleri hay-
vanaları ve onların habitatlarını tanıma 
fırsatı bulmaktadırlar. Doğayı ve hayvanları 
tanımaları sayesinde ancak bir ilgi ve sevgi 
oluşacak ki onların doğadaki yaşam ortam-
larının da korunmasına sahip çıkabilsinler. 
Artık Türkiye’nin yaban hayatında bir boz 
ayıyı görmek mümkün olmadığı gibi Bursa 
Hayvanat Bahçesi, bu hayvanlara kendi 
doğal ortamlarına yakın yaşama fırsatı 
vermektedir. Oldukça büyük ve yeşil olan 
barınakta yaşayan boz ayıyı tanıyan ziya-
retçiler aynı zamanda bu hayvanın nasıl bir 
yaşam ortamına ihtiyacı olduğu da öğrenip 
doğal ortamlarının korunması konusunda 
da hassasiyet göstereceklerdir.

Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki  hayvanların 
barınakları, Avrupa Hayvanat Bahçeleri Bir-
liği standartlarında inşaa edilmeye başlamış 



104    |   Nisan 2015  |   Sayı 14

ve bu standartlarda da gelişimini sürdür-
meye devam etmektedir. Avrupa Hayvanat 
Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği standarta-
larında yoluna devam eden Bursa Hayvanat 
Bahçesi 2012 yılında Avrupa Hayvanat  
Bahçesi ve Akvaryumlar Birliği’ne tam üye 
olarak kabul edilmiştir. Bu birliğe Avrupa’da 
40 şehirden sadece 300 hayvanat bahçesi 
tam üye olarak kabul edilmiştir. EAZA içinde 
nesli tehlike altında ya da tükenmeye yüz 
tutmuş akbaba, amur kaplanı, baringo 
zurafası gibi 400 civarında hayvan türünü 
koruma altına almış ve özel koruma prog-
ramları çalışmaları yapan EEP denilen bir 
çalışma gurubu yeralmaktadır. Bursa Hay-
vanat Bahçesi EEP programının çalışmaları 
içinde yer almış ve koruma altında olan 1 
dişi 1 erkek amur kaplanını Almanya’daki 
hayvanat bahçesinden getirmiştir. EAZA 
hayvanat bahçelerinde asla hayvanlar para 
karşılı satılmaz, sadece hayvanların uygun 
standartlara sahip, üye bahçelerde yaşam-
larına devam etmelerini destekler.

Türkiye’deki yaban hayatının korunmasına 
dikkat çekmek ve desteklemek Bursa Hay-
vanat Bahçesi’nin ana görevleri arasında 
yeralmaktadır.

Bursa Hayvanat Bahçesi doğanın korunma-
sına yönelik dikkat çekmek amacıyla eğitim 
açısından da önemli çalışmalar yapmak-
ta, bu amaçla da milli eğitim bakanlığı ile 
yapılan ortak çalışma ile okul öğrenclerine   
eğitim vermektedir. Diğer tarafttan nesli 
tükenmekte olan Türk dikenli faresini üret-
meye çalışarak da, nesli tükenen hayvanla-
rın üretilmesi programı kapsamında koruma 
programlarına destek vermektedir.

Bursa Hayvanat Bahçesi, şu anki beledi-
ye başkanı sayın Recep Altepe desteği ile 
gelişmeye devam etmektedir. 2010 yılı 
içinde 5 yıllık bir masterplan oluşturumuş 
ve tamamlanmıştır. Bu master plan kap-
samında wallaby, kırmızı kanguru, saman 
boyunlu ibis ve gülen kuşun yer aldığı yeni 
bir Avusturya barınağı oluşturulmuştur. 
Bu alanda yeralan 2 kuş türü Türkiye’deki 
hayvanat bahçeleri içinde sadece Bursa 
Hayvanat Bahçesi’nde mevcuttur.

Diğer yeni barınaklar ise 6 bölümden oluşan 
sülün barınağı, mongoz ve merkatların ya-
şadığı Afrika köyü barınakları, yoğun bitkili 
ortamdan oluşan halka kuyruklu lemur-
ların yaşadığı madagaskar adası ve amur 
kaplanın yaşadığı kaplan barınağdır. Amur 

kaplanı sadece büyük bir barınağa değil 
aynı zamanda yüzerken ziyaretçinin de su 
içindeki hareketini izleyebileceği bir gölete 
de sahip bir yapıdadır. Halen inşaatı devam 
eden Afrika deniz aslanı(fog) ve pengui-
nen barınağı çalışmalarının yakın zamanda 
tamamlanması hedeflenmektedir.

Yeni hayvan türlerinin getirilmesi ile birlikte 
Bursa Hayvanat Bahçesi’ne olan ilgi ile 
birlikte ziyaretçi sayısıda artarak devam 
etmektedir. 2014 yılında ziyaretçi sayısı 
600.000’e ulaşan Bursa Hayvanat Bahçesi, 
önümüzdeki yıllarda daha fazla ziyaretçiyi 
ağırlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi’nin, 
geçtiğimiz Şubat tatilinde öğrencilere karne 
hediyesi olarak hayvanat bahçesi ziyareti 
imkanı sunması, hava koşullarının elverişsiz 
geçmesine ragmen iki haftalık bir sürede 
5 binden fazla öğrencinin burayı ziyaret 
etmesine neden oldu. 

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yapılması 
planlanan yeni 5 yıllık masterplan ile burası, 
daha da önem kazanarak, insanların huzur-
lu ve mutlu zaman geçirebilecekleri bir yer 
olma özelliğini devam edecektir.

haber / Bursa Hayvanat Bahçesi
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