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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Hizmetidir.

ELİMDE SAZIM 
DÜNYADA GÖZÜM

BURSA VE
KÜLTÜR TURİZMİ

Aydınlık 
Sabahımız, 
İbretgahımız”>> s64

“

MURADİYE’DEKİ 
KAYIP HAZİNELER
Şehrimizin rükn-i hâmisi yani beşinci direği olarak ta-
nımlanan Muradiye Külliyesi’nin haziresinde yapılan 
düzenleme ve ülkemizin ilk Açık Hava İslami Mezar 
Taşları Müzesi çalışmaları esnasında çok sevindirici ge-
lişmeler olmuştur. >> s8

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan Elimde Sazım 
Bursa’da Gözüm video klip çalışması, Avrupa Müze Aka-
demisi(EMA) ve Europa Nostra tarafından düzenlenen 
Haritage İn Motion yarışmasında, Başarı belgesi ile ödül-
lendirildi.   >> s104

Kaçımız, Bursa’da bulunan 5 antik kent ismini peş peşe bir anda 
sayabilir? Kaçımız, Bursa’nın gerçek turizm potansiyelinin farkın-
da? Kaçımız, Osmanlıdan önce de bu topraklarda insanların ya-
şamış olduğundan haberdar? Kaçımız, Bursa’da ilk yaşam izlerine 
ne zaman rastlandığını biliyor?  >> s76
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Bursa Anadolu Lisesi”nden bir kare.
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 İlginizle her geçen gün biraz daha büyüyen 
Bursa’da Zaman dergimizin yeni sayısı ile karşınız-
dayız. Yine, birbirinden ilginç; tarihimizin derinlik-
lerine uzanan oldukça değerli dosyalar hazırladık 
sizlere. Muradiye’deki ‘kayıp hazineler’den, Yavuz 
Sultan Selim’in can dostu Hasan Can’a, gökyüzünü 
kubbe kabul eden namazgahlarımızdan, kentin 
yeni mimari sembolü yatırımlarımıza kadar pek çok 
konu sizleri bekliyor.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının güzelliklerini 
ve Ramazan, Bursa ve Huzur ilişkisini anlatan de-
ğerli dostumuz Prof. Dr. Mustafa Kara’ya, Osman-
lı’nın ilk müderrisi Davud ı Kayseri’yi günümüze 
taşıyan Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ’a, dünyadaki en 
eski el yazmasının Bursa’da olduğunu öğrendiği-
miz Binbirgece Masalları’nın okuyucuya ulaşmasını 
sağlayan Doç. Dr. Saadettin Eğri’ye, Bursa’nın 
erdemlerini bir kez daha gönlümüze nakşeden 
Metin Önal Mengüşoğlu’na ve Bursa’nın kültür tu-
rizmi imkanlarını, şehrin barındırdığı arkeolojik eser 
potansiyeli ile karşılaştırıp, ortaya çıkan fırsatları 
değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Şahin’e teşekkür 
ederim.

Bildiğiniz gibi Çanakkale zaferinin 100. yılındayız. 
Bu kapsamda, Çanakkale’deki Bursalı Mehmet-

çiklerin şehitliklerinin bulunduğu bölgeyi yeniden 
düzenleyerek ziyarete açtık. O gün bizimle birlikte 
Çanakkale’ye gelen binlerce Bursalının gözyaşları, 
ne kadar doğru bir iş yaptığımızı göstermesi bakı-
mından anlamlıydı. Değerli yazılarıyla Çanakkale’yi 
yeniden düşünmemizi sağlayan değerli gazeteci 
dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Bursa olarak yurt içinin yanı sıra, yurt dışı ilişki-
lerimizi de güçlendiriyoruz. Alanında uzman kişi 
ve kurumlarla her düzeyde işbirliğine gidiyoruz. 
Bunlardan biri de müzecilik alanıydı. Arkadaşlarım 
geçtiğimiz günlerde Avrupa Müze Akademisi’nin 
İtalya’nın Brescia kentindeki toplantısına katılarak 
deneyimlerini paylaştılar. Aynı zamanda bir de ödül 
aldılar. Belediyemiz imkanlarıyla hazırlanan Elimde 
Sazım Bursa’da Gözüm adlı tanıtım klibi, Avrupa 
Müze Akademisi tarafından “Finalist” eser olarak 
ödüllendirildi, Bursa adına gurur duyduk.

Değerli dostlar, bu şehir bizim için yaşam kayna-
ğı. Lami Çelebi’nin ifadesiyle; aydınlık sabahımız, 
ibretgahımız. Ne kadar yazsak az.

Keyifli okumalar dileklerimle.

Değerli Bursa’da Zaman okurları,

Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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araştırma / Muradiye’deki Kayıp Hazineler

MURADİYE’DEKİ 
KAYIP HAZİNELER
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  Türk ve İslam mimarisi alanında yapılan 
araştırmalarda, kitabelerden istifade etme 
yönü eksik kalmaktadır. Oysa kitabeler, bir 
yapının kimliği konumunda olup bânîsinin, 
mimarının ve bazen de çalışan sanatçıların 
isimlerini vererek bilim âlemine yardımcı 
olurlar. Tamir kitabeleri ise yapıların zaman 
içinde geçirdiği evreleri anlatmakta ve bize 
mimari üslupların gelişimini sunmaktadırlar.

Kitabelerin her biri ünlü şairlerin ağzından, 
hattatların kaleminden ve taşçı ustalarının 
da çekiçlerinden çıkmış, önceleri nesir, son-
ra aruz vezinli ve de ebcedli yazılmış edebi 
metinler olmanın yanı sıra, dönemine göre 
farklı yazı örnekleri açısından da birer sanat 
değeri taşımaktadır. 

Yüzyıllarca maruz kaldıkları tabiatın tahribi-
ne rağmen birçoğu ayakta kalabilmiş olan 
kitabeler, özellikle son yüzyılda büyük bir 
hızla yok olmaya yüz tutmuştur. Bu yok 
olmaya kültür varlıklarımıza yeterli alakanın 
gösterilmemesi, insanların bu konudaki 

bilgisizliği ve bilinçsizliği, çarpık yapılaşma 
gibi daha birçok olgu sebep olmuştur.  

Aralıksız bin yıldır, üzerinde kurduğumuz 
devlet ile yerleşik yaşam sürdüğümüz 
bu toprak, bir vatan olarak sadece doğal 
unsurlarıyla değil, aynı zamanda geçmişten 
bugüne taşıdığı bu zenginliğiyle de huku-
kumuz ve tasarrufumuz altındadır. Ancak 
bu durum, sahip olduğumuz bu kültür ve 
tabiat varlıklarını korumak ve bir dünya 
mirası olarak gelecek kuşaklara iletmek 
sorumluluğunu da beraberinde getirmekte-
dir. Her biri toplumsal hafızanın izleri olan 
bu varlıkların, mülkiyetimiz, tasarrufumuz 
ve hukukumuz altında olması, devletimizin 
en üst kurumundan en sade vatandaşına 
kadar her birimize yasal olarak ayrı bir 
sorumluluk yükler. 

Son on yıldaki gelişmeler, korumacı zih-
niyetin hakim olmasıyla gayet ümit verici 
olmuştur. Gerek yerel yönetimlerin ve 
gerekse halkımızın tarihi kültürel miras 

konusunda bilinçlenmesi ve bu hassasiyet-
le birlikte yurdumuzun adeta bir şantiye 
haline dönüşmesi artık eski eserlerimizin 
korunması hususunda geri dönülmeyecek 
adımlar atıldığının göstergesidir. 

Bu noktada, şehrimizin rükn-i hâmisi yani 
beşinci direği olarak tanımlanan Muradiye 
Külliyesi’nin haziresinde yapılan düzenleme 
ve ülkemizin ilk Açık Hava İslami Mezar 
Taşları Müzesi çalışmaları esnasında çok 
sevindirici gelişmeler olmuştur. Yıllar önce 
yıkılarak ortadan kaldırılan bazı yapıların, 
yok olup gittiği sanılan kitabeleri bu hazire-
de ortaya çıkmıştır. Bu alana gelişigüzel bir 
şekilde atılan bu eserlerin varlığı, hepsi çok 
zarar görmüş olmakla birlikte yine de bizi 
son derece memnun etmiştir. Allah, fakir 
kulunun önce eşeğini kaybettirir üzer, sonra 
da buldurarak sevindirirmiş. 

Bu kitabelerden bazılarını buraya kaydede-
rek sevincimizi hemşehrilerimizle paylaş-
mak istiyoruz: 

Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

Muradiye bahçesinde düzenlenmekte olan bu kitabeler ve mezar taşları ziyarete açıldığında her biri bir heykel niteliğindeki eserlerin görülmesi mümkün olacaktır.
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araştırma / Muradiye’deki Kayıp Hazineler

Resim 1, Hoca Çerağzade Mektebi Kitabesi 

Resim 3, Rıfâî Dergâhı Kitabesi 

Resim 5, Müstakim Efendi Çeşmesi

Resim 2, Darüssaade Kâtibi Çeşmesi Kitabesi

Resim 4, Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi 

Resim 6, Şeyh Küşterî’nin Mezar Kitabesi
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Hoca Çerağzade Mektebi Kitabesi  
Hoca Çerağzade Efendi hazret-i müfti’l-enâm  
Hasbeten lillâh bu mekteb-i hayra kıldı ihtimâm  
Sabî sıbyân hürmetine kıl atâ dârusselâm   
Sene bin iki yüz altmış Müftî Mektebi tamâm 1260 
(M.1844) 

Çerağ Bey, Ahî Bayezid’in oğlu, Yeşil 
Külliye’nin mimarı ve Bursa muhafızı 
Hacı İvaz Paşa’nın da kardeşidir. Miladi 
1844 tarihini taşıyan bu mektebi, onun 
torunlarından birinin yaptırdığı anlaşılıyor. 
64 x 42 cm. boyutlarındaki kitabe sülüs hat 
ile yazılmıştır. (Resim 1) 

Darüssaade Kâtibi Çeşmesi 
Kitabesi 
Emirsultan Camii’nin güneyinde, Hamam 
Sokağı’nın köşesinde yer almaktaydı, etrafı 
köfeki taşıyla örülü, mermer yalağı ise oval 
şekilliydi. Ayna taşı rozetli ve stilize bitkisel 
bezemeliydi. Günümüzde ortadan kalkmış 
olan çeşmenin mermer üzerine sülüs hat ile 
yazılı kitabesi Muradiye’de bulunmaktadır. 
Bir köşesi kırılmış ise de parçası mevcuttur, 
onarılacaktır. Kitabe 94.5 x 76.5 cm 
ebadında olup metni şöyledir: (Resim 2) 

Kâtib-i dârü’s-sa’âde menba-ı ayn-ı atâ 
Ya’ni hem-nâm-ı rusül cûyında birr ü sevâb 
Yüz sürüp isr-i veliyyü’n-ni’mete akdı çü su   
Böyle ra’nâ çeşme ihyâ etti kim ayn-ı savâb 
 
Böyle nîce hayra tevfîk ede bânîsin Hudâ   
Merkezinde ede izzîle mekîn ü kâm-yâb
 
Ni’metâ dedi bu yektâ mısra-ı târîhle  
Gel Muhammed aşkına bu çeşmeden îç âb-ı nâb   
Sene 1156 – M.1743

Rıfâî Dergâhı Kitabesi  
Yine mermer üzerine ta’lik hat ile 
yazılmış, 101 x 51 cm. ölçülerindeki 
kitabe, Rıfâî Dergâhı’nın Muhammed 
Hilmi Ağa tarafından yeniden inşa 

edildiğini gösterir. (Resim 3)

Şehinşâh-ı cihân kutb-ı zamân Sultân Mahmûd’ın
Mücedded hükm-i adlî eylemekde âlemî âbâd

Nice âsâr-ı hayra sâye-i şâhânede her sû
İdüb sarf-ı mesâî bendegânı oldılar irşâd

Ez an cümle kemîne çâkerânından olan bir zât
Yeniden eyledi bu tekyeyi inşâ mubârek bâd

Dinildi hîn-i tecdîdinde bir beyt-i pesendîde 
Ki her mısraı târîh-i mücevherdir lede’t-ta’dâd

Peka’lâ bu Rıfâî hânikâhı dil-keşâ hakkâ 1254 (M. 1838)
Muhammed Hilmi Ağa kıldı bu dergâhı nev bünyâd  
1254 (M.1838)  

Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi  
Sâhibu’l-hayrât Hacı Mustafa Ağa bil 
İtdi bunda bir müferrah çeşme-i lillâh sebîl
 
Dilerim lutf-ı hudâdan cennet ola menzili 
Sâkî-i kevser elinden içe dâim selsebîl
 
Çeşme-i âb-ı hayâta düşdi bir târîh-i nazm 
Nûş idüben medh iderler buna ashâb-ı sebîl  
Sene 1158 (M. 1745) 
 
Bozuk bir nesih kırması ile yazılıdır, 43 x 
30 ölçülerindedir. (Resim 4)

Müstakim Efendi Çeşmesi 
Kitabesinden de anlaşılacağı üzere bu 
çeşme Yenişehir’de idi. Mefâîlün vezninde 
yazılmıştır, bir köşesi kırık olduğundan 
birinci mısraı eksik kalmıştır. (Resim 5)

………. âlem âfitâb-ı müşrif-i ma’nâ 
Müderric-i fazîlet Müstakîm Efendi kim hakkâ
İdüb bu çeşmeden himmetle cârî âb-ı hayvânı
Ahâlî-i Yenişehri yeniden eyledi ihyâ
Lisân-ı hâl ile leb-teşnegâne lûlesi ânın
Didi târîh bu mâ-i âb-ı kevserdir için sıhhâ 
1185

Şeyh Küşterî’nin Mezar Kitabesi 
Günümüzdeki Tarihi Belediye binasının 
karşısında bir evin altında Şeyh Muhammed 
Küşteri’nin mezarı bulunuyordu. İlk gölge 
oyununu oynatan kişi olarak bilinen Şeyh 
Muhammed, İran’ın Küşter şehrinden 
geldiği için bu lakap ile anılıyordu (Resim 
6). Erken devrin sülüs yazısı 
ile yazılmış 48 x 45.5 
boyutlarındaki kitabenin 
metni şöyledir;

“Cennet-mekân firdevs-
âşiyân / sâhibu’l-hayâl Şeyh 
Muhammed Küşterî / rûhuna 
fâtiha sene isneteyn ve semâne 
mâye fî 802 hicrî “

Süleyman 
Çelebi’nin  
Mezar Taşı 
Mevlid yazarı Süleyman 
Çelebi için yazılan 1 
metre yüksekliğindeki 
mezar taşı,  güzel bir 
sülüs ile yazılmıştır. 
Geç dönemde yazıldığı 
anlaşılmaktadır. (Resim 7)

“Manzûme-i şerîfe-i velâdet-i 
nebeviye aleyhi’s-selâmi 
ve’t-tahiyye müellifi Süleyman 
Efendi merhûmun merkad-i 
müteberrikidir aleyhi’r-rahmeti 
ve’l-gufrân”. 

Resim 7, Süleyman Çelebi’nin Mezar Taşı
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araştırma / Erdemli Şehir / Metin Önal Mengüşoğlu

BURSA’DA,
ERDEMLİ BİR ŞEHRİN 
İZİNDE
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

  Ünlü Müslüman filozof Farabi’nin 
dünya literatürüne kazandırdığı, orijinal 
adı “El-Medinet’ül Fadıla” olan, Türkçeye 
“Erdemli Şehir” diye çevirdiğimiz kavramın 
önemi, modern kent mimarisini izledikçe 
biraz daha artmaktadır. Bilim ve teknolo-
jide ilerleme gibi lanse edilerek, şehirleri 
kente, oradan da bütün dünyada birbirine 
benzetme yarışı, bugün çılgınlığa dönüşmüş 
durumdadır. Dünya metropolleri ile kadim 
şehirleri kısa bir tur yaparak karşı karşıya 
getirdiğimizde tablo bütün açıklığıyla ortaya 
çıkacaktır. Dünkü şehirlerin kimliğine, hatta 
kişiliğine bakılırsa şimdiki kentlerin tek tipli-
ği şaşırtıcı gelecektir.

Mimari dışındaki sanat alanlarından ünlü 
isimleri hatırlayacak olursak büyük bir kesi-
mini yaşadığı şehirle beraber hatırlamaktan 
geri duramayız. İstanbul denildiğinde Şeyh 
Galip, Nedim, Yahya Kemal, Orhan Veli 
hemen hatırlanır. Bağdat ile Fuzuli, Şiraz ile 
Şeyh Sadi, Konya ile Celalettin Rumi, Urfa 
ile Nabi, Adana ile Yaşar Kemal, Filistin ile 
Mahmut Derviş, Nizar Kabbani, Prag ile 
Franz Kafka, Petesburg ile Fyodor Dosto-
yevsky, Paris ile Victor Hügo, Baudelaire, 
Dublin ile James Joyce sanki iki aynı kişilik 
gibidirler. 

Bursa cezaevinde yatan Nazım Hikmet’in 
bu şehirle ilgili acı tatlı yığınla hatırası 
vardır. Günün birinde Bursa Cezaevi’ne 
Adalet Bakanlığı’ndan bir müfettiş gelir. 
Nazım Hikmet’in burada yattığını bildiği için 
kendisiyle tanışmak amacıyla onu müdürün 
odasına çağırtır. Adam Nazım’ı aşağılayan 
bakışlarla süzerek “demek Nazım Hikmet 
sensin” der. Ve oturtmak için yer bile 
göstermez; görüşmeyi bitirerek mahkûmun 
odadan çıkmasını ister. Nazım Hikmet tam 
kapıdan çıkarken geriye dönerek müfettişe;

- Bayım, Ömer Hayyam’ı bilir misiniz diye 
sorar. 

Adam;

- Elbette, onu kim bilmez diye cevaplar. 

Nazım Hikmet bu sefer tekrar sorar;

- Ömer Hayyam dönemindeki İran hüküm-
darını tanıyor musunuz?

Müfettişin cevabı olumsuzdur. Nazım 
Hikmet, öldürücü sözünü söyleyerek dışarı 
çıkar;

- İşte böyle, sanatçıyı hemen tanıyorsunuz 
lakin hükümdarı unutmuşsunuz. Yarın bu 
toplum sanatçı olarak beni hatırlayacak 
ama sizi unutacaktır.

Nazım Hikmet’i Bursa ile beraber hatırla-
manın başka sebepleri de vardır. Simavne 
Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı adlı 
uzun, destansı şiir, Bursa ve İznik kasabası 
ile dopdoludur. Ayrıca onun Bursa Kalesi 
adlı bir şiiri de vardır. Orada cezaevini bir 
kaleye benzetir. “Uludağ’a Dair” şiirindeki 
şu dizeler bir hayli dokunaklıdır: 

Yedi yıldır Uludağ’la göz göze bakışıp 
dururuz.
Ne o kımıldanır yerinden,
Ne ben,
Lakin birbirimizi yakından tanırız.
Bazen,
Hele kışın
Hele rüzgâr kıbleden estiği zaman
Memleketimi seviyorum
Çınarlarında kolan vurdum, hapishane-
lerinde yattım
Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı
Memleketimin şarkıları ve tütünü gibi…

Ahmet Hamdi Tanpınar da Bursa ile be-
raber anılmayı hak etmiş önemli bir sanat 
adamıdır. Beş Şehir adlı ünlü eserinde 
Bursa’yı anlattığı satırlar unutulsa bile onun Fo
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Bursa’da Zaman adlı harika şiiri asla unutul-
mayacaktır. 

Şehirleri inşa eden mimarlar tabiata estetik 
bir dokunuşla vahşi ve bakir olanı ehlileştir-
mişlerdir. Bursa’da şehrin batı yakasındaki 
Çekirge tepesine kondurulmuş bulunan, 1. 
Murat tarafından inşa ettirilmiş Hüdaven-
digar Külliyesi ile şehrin doğu tepelerin-
den birisine kondurulmuş Yıldırım Beyazıt 
Külliyesi, hangi yönden şehri gözetlerseniz 
mükemmel siluetler verirler. Ne var ki şehir 
büyüyüp genişledikçe bu birbirine döne-
mine göre oldukça uzak sayılacak bu iki 
tepenin ortasına denk düşen alan boş kal-
mıştı. Mimar Hacı İvaz Paşa bunu öylesine 
isabetle keşfetmiştir ki bugünkü Yeşil sem-
tine Çelebi Mehmet Külliyesi ve türbesini 
kondurarak, silueti muhteşem bir biçimde 
tamamlamıştır. Denilebilir ki Bursa, dünya 
şehirleri arasında kendine mahsus kişilik ve 
kimliğini işte o tarihte tamamlamıştır. 

Görülmektedir ki sanat insanlarının şehir 
ile alakası şehre bir kimlik, kişilik kazandır-
mıştır. 

İnsan köksüz ve başıboş bir yaratık değil, 
bunu biliyor ve görüyoruz. Onun tabiat kar-
şısındaki konumunun da farkındayız. Şöyle 
ki; tabiat bir tür alınyazısıdır. Mühürlenmiş, 
nakşolunmuş, kapatılmış, bulunduğu, 

var kılındığı konumu/durumu değiştirme 
imkân ve iradesi bulunmayan demektir. Su 
akar, ateş yakar ve dünyanın bütün tilkileri 
kurnazdır. Gelin görün ki tabiatın yanında 
insan, aynı konum ve durumda değildir. 
Hatta onun bir tabiatı yoktur. Zira insan bir 
‘fıtrat’ üzere yaratılmıştır. Fıtrat sözcüğü, 
tabiattan çok farklı anlamlar içerir. Tabiat; 
örtülmüş, kapatılmış demek iken fıtrat; 

yarmak, açmak sözcüklerinden hareketle 
insanda ‘açık bırakılmış olmak’ biçiminde 
tezahür etmiştir. Yani insan yaratılışı bir 
nakşolunma, örtülme, kapatılma ve de alın 
yazısına bağlanmamış, aksine davranışların-
da özgür bırakılmıştır. Bu anlamda görmek 
isteyen herkesin rahatlıkla tespit edebilece-
ği gibi her insan biriciktir. 

Biricikliğini koruması için bütün insanlarda 
potansiyel anlamda davranışlarını dilediği 
gibi yönetme, yönlendirme yetisi mevcut-
tur. Ne var ki bu yetiyi herkes yeterince 
kullanıyor mu; sorun buradadır. Büyük 
çoğunlukla insanlar tembelliği, meskeneti 
seçerek birilerini kopyalayıp geçici rahatlı-
ğa yönelirler. Birilerine benzeyerek özgür 
seçimli bir yaşama modeli yerine kopyacı, 
ezberci ve çoğu kere bitkisel bir hayat 
modelini yaşamaktadırlar. Böylece Hong 
Kong’u New York’a benzetmeyi marifet 
sanırlar. 

Birbirine benzemeyen insanlar, birbirine 
benzemeyen imal ve inşa faaliyetleri içeri-
sinde bulunmalıdırlar. Beklenen, olması ge-
reken ve geçmişten bu yana bir hayli örneği 
bulunan da böylesi bir var oluş çabasıydı. 

İnsan üzerinde düşünmeye başlamışken 
şunu da vurgulamadan geçmeyelim. İnsan 
daha doğuştan tertemizdir. Eşyanın aslı na-
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sıl helallik taşıyorsa insanın aslı da günah-
sızdır. Bu durumda temiz ve günahsız olan 
insan aynı zamanda medenidir de. Mede-
niyet, negatifi bulunmayan bir kelimedir. 
Mesela ahlak kelimesinin negatifi vardır. İyi 
ve kötü ahlak isimlendirmesi yapabiliriz. Ne 
var ki kötü medeniyetten söz edilemez. Bu 
durumda başlangıçta temiz ve günahsız 
olan insan fıtratının bozulmamış haliyle 
ürettiği, yarattığı her eylem ve ürün medeni 
olacaktır. Medeniyetin negatifi yoktur ama 
zıddı vardır: vahşet. Ünlü Filozof Farabi, 
başta da sözünü ettiğimiz gibi Müslüman-
ların yaşadıkları modeli isimlendirirken 
muhtemelen insan fıtratını hesaba katarak 
Erdemli Şehir demiştir. 

Yeryüzünde tarih boyunca insanların 
bölgesel anlamda konuşlanma çabalarına 
bakıldığında karşımıza sayısız model, işte 
bu temel sebepten ötürü, evvela insanların 
biricikliği, ikinci olarak da tabiat karşısındaki 
üstünlüğünü fark edişinden çıkmaktadır. 
İnsan, tabiata dokunurken, iradesini, dü-
şünme melekesini işleterek, orada öylesine 
bir yaşam alanı var etmelidir ki, kendisini 
tabiat karşısında mağlup değil galip pozis-
yona yükseltmeli ve tabiattan daha üstün 
vasıflara sahip bulunduğunu, kurda- kuşa 
karşı bile, her seferinde manifesto ilanı gibi 
ortaya koymalıdır. 

Son Allah Eçisi’nin izinden giden müminle-
rin yeryüzünde kendi elleriyle inşa ettikleri 
ilk şehir Bağdat olarak bilinir. Malum, Irak 
coğrafyasında önceki yerleşim bölgesi 
Babil, bugünkü Bağdat’ın yerinde değildi. 
Bağdat’ı mesken tutan müminler Fırat ve 
Dicle ırmaklarının havzasını da hesaba kata-
rak Şam’dan sonra Bağdat’ı başşehir olarak 
kullanmışlardır. 

Başka bir model üzerinde de durulabilir. 
Medeniyetin hicretlerle alakası, Son Allah 
Elçisi’nin Hicreti, kendi müminleri bakımın-
dan Milat olarak başlatmasıyla bir kez daha 
kanıtlanmıştır. Anadolu’ya göçlerle gelen 
Orta Asyalı Müslümanlar, daha önce ku-
rulmuş bulunan Bizans ve Rum şehirlerine 
yerleştiler. Ama onlar bununla yetinmediler. 
Anadolu topraklarında bizzat kendi elleriyle 
yepyeni şehirler de inşa ettiler. Bunların 
hatırlanan en ilki bugünkü Eskişehir, Odun-
pazarı ilçesi olarak biliniyor. 

Odunpazarı bölgesindeki yerleşim biçimi ile 
Göynük, Safranbolu, yıkılmış olmasına rağ-
men eski Harput arasındaki benzerlik bize 
ne anlatıyor? Birbirine yakın karakterler 
taşıyan bu yaşama mekânları, buralarda ya-
şayan insan topluluklarının düşünce, inanç, 
hayat anlayışı, yeryüzüne/ tabiata bakışları 
hakkında ciddi ipuçları taşımaktadır. 

Bugün mekteplilerin sosyo-kültürel diye 

adlandırdıkları açıdan bakıldığında, Müs-
lümanların İslam’ı ihmal etmeden önceki 
zamanlarda inşa ettikleri şehirlerin genel 
karakterinde, hilal biçiminde bir yerleşim 
modeli seçtikleri anlatılır. Doğrudur, merke-
zinde mescidin bulunduğu şehirlerde mescit 
çevresinin çarşılarla donatıldığı, bu ikisi 
dışında da dört yöne dağılan meskenlerin, 
kendi aralarında mahalle kültürünü göze-
terek konuşlandığı görülmektedir. Bursa 
şehrindeki ilk dönem Osmanlı mescitlerini 
bilenler, buralarda yalnızca namaz kılınma-
dığı, sosyal ve siyasal hayatın gereklerinin 
de yerine getirildiğini hatırlayacaklardır. 
Yıldırım Külliyesi, Orhan Camii, Muradiye, 
Hüdavendigâr, Çelebi Mehmet mescitleri-
nin tamamında Hünkâr Mahfili ile beraber 
mescit çevresinde kimi Kadı, kimi Vezir, 
kimi başka devlet işlerini yürüten bürok-
ratlara ayrılmış ilave mekânlar mevcuttur. 
Yani mescitlerde orduya talimat verilmekte, 
nikâh kıyılmakta, mahkeme işleri yürütül-
mekte, elçiler ağırlanmaktadır. Din de dev-
let de oradadır. Asla birbirinden ayrı, kopuk 
değildir. Yönetenlerle yönetilenler arasında 
kalın saray/ saltanat duvarları henüz bulun-
mamaktadır. 

Bütün bu değinmelerden maksadım, dav-
ranışlarında hür bırakılmış bulunan insanın, 
nitelik ve estetik gözeterek yarattığı eser, 
ortaya koyduğu hayatla, bunu gözetmek-
sizin davranarak ürettikleri arasındaki 
karşılaştırmaya dikkat çekmektir. Türkiye 
bakımından Yeni Mardin ile Eski Mardin, 
Yeni Urfa ile Eski Urfa bize çok şeyler anla-
tacaktır. Her iki şehrin de eskileri bize şehir 
mimarisinin başlı başına bir sanat olduğunu Fo
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söyleyeceği gibi bu sanatın öteki bütün 
sanatlarla yakın alakasına da işaretler 
taşıyacaktır. Eski şehirlerin insan zihnini ve 
kalbini bütün potansiyeliyle aktif kılarak de-
rin bir tefekkür dünyasına, farklı bir felsefi 
atmosfere taşıyacağı açıktır. 

Şehirlerin yeni şekli bakımından tümünün 
birbirinin benzeri olduğu gökdelenlerin, be-
tonarme yapıların, yine Türkiye bakımından 
bütün şehirlerdeki Toki yapılarının böyle bir 
fırsat, imkân ve hayal dünyası yaratabilmesi 
asla mümkün değildir. Yoksul insanları alel 
acele mesken sahibi yapalım derken, yeryü-
zünde yaşayan öteki insanların ruh dünya-
larına darbeler vurmanın ne anlamı vardır? 
Ruh dünyasını körleştirmenin de bir tür 
yoksulluk olduğu ne zaman hatırlanacaktır? 
Geçmişte yeni bir mesken inşa etmek arzu-
su taşıyan, devletin de değil insan tekinin, 
bir Müslüman’ın, komşularının meskenlerini 
mutlaka görüp gözeterek, onların güneşini, 
rüzgârını, manzarasını, kapısının önünü, 
hülasa konforunu hesaplayarak, bunları ra-
hatsız etmeme hassasiyeti taşıdığını boşuna 
mı övünerek anlatıyoruz. 

Şehirlerin kendi başlarına elbette bağım-
sız, nevi şahsına münhasır ve mahsus bir 
felsefesi vardır, olmalıdır. Eğer sanatkâr 
gözüyle inşa edilecekse şehir mimarisinin, 
evvela bölge insanının folkloru, özgün 
musikisi, söz sanatları, masalları, türküleri, 

şiiri ile irtibatı mutlaka bulunacaktır. Bir 
ömür yaşama mekânı olarak tasarlanan 
mesken ve öteki kullanım alanlarının insan-
ların gündelik hayatlarına dokunan bütün 
ihtiyaçlarını en pratik, rahat ve huzurlu 
biçimde karşılaması hesaplanmalı değil mi-
dir? Bir yabancının ayağı değdiğinde onun 
ilk kez karşılaşıp hayrete düştüğü, hayranlık 
duyduğu, burada yaşayanın da kendisini 
yabancıya göstermekten iftihar ettiği birer 
sanat eseri olmalıdır şehirler. Çünkü böyle 
şehirler vardır.

Bursa’nın gözbebeği olarak gördüğüm Koza 
Hanı, Emir Hanı, Fidan Hanı, Pirinç Hanı gibi 
mekânları hatırlamak yetmez mi? Ayrıca 
külliyeleri, külliyeler içerisindeki türbeleri, 
hamamları ve öteki bütün kadim çarşılarıy-
la Bursa bugün yaşayan bir tarihtir. Koza 
Hanı’na girip orada bir bardak çay yudum-
layanlar maddi ve manevi sonsuz bir lezzeti 
tatmış olacaklardır. İşte size şehrin sanatla, 
felsefeyle, geçmiş ve gelecekle hülasa insan 
sıcaklığıyla alakasından küçük bir örnek. 

Şehir, ahalisine o iklimin insanı olduğunu 
unutturacak hiçbir unsura yer vermemelidir. 
Bir aidiyet ve mensubiyet bilinci aşılama-
yan şehirler, birbirinin kopyası olan yeni 
marka kent(!)lerdir. Yöresinde hangi kavim 
ve kabileye mensup insanların barındığını, 
hangi yemişlerin yetiştiğini, hangi hayvan-
ların yaşadığını, ne tür rüzgârların estiğini, 

kıblesinin ne yana düştüğünü bilmediğiniz 
bir yerleşim yeri, ne kadar sizi temsil eder, 
ne ölçüde o size, siz ona aitsiniz. Kimliğinize 
ve kişiliğinize hiçbir şey katmayan bir dünya 
mekânı neye yarar? 

Bir sılayı rahim, nostalji yaratmayan, asla 
özlenmeyen bir doğum şehri düşünemi-
yorum. Çünkü insan doğum esnasında 
annesi ile arasındaki kordon bağı, (göbek 
bağı diyoruz biz, çünkü insanı göbekten 
hem anneye hem de doğduğu toprağa 
bağlamaktadır) anne ve çocuk arasındaki 
bu canlı hücreler bütünü, kesilir ve bu her 
iki insandan düşen ilk ölü parça olarak, 
çocuğun doğduğu topraktaki bir bölgeye 
gömülür. Kanaatim odur ki bizden kopan o 
parçanın gömüldüğü toprak, böylece bizim 
ana rahmimize öykünmemizi sağlayan ve 
bizde sıla özlemi dediğimiz duyguyu uyan-
dıran bir hadisedir. Doğduğu toprağı, şehri, 
yöreyi sevmeyen var mıdır bilmem. Eğer 
varsa o, doğuştanlığını bozmuş, kendine 
yabancılaşmış, insani değerlerden uzaklaş-
mış, medeni olma ihtimali kalmamış vahşi, 
barbar, bedevi birisinden başkası olamaz. 

Asabiyet ile mensubiyet arasında ciddi bir 
fark vardır. Ben bir mahalle veya şehir asa-
biyeti taraftarı değilim, bunu tasrih etmeli-
yim. Mensubiyet bir tür zenginliğin adı iken 
asabiyet kişiyi ruhen ve manen yoksullaş-
tıran gayri insani bir duygudur. Yeryüzünü 
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yoksullaştırmak için değil zenginleştirmek 
için var bulunduğumuzu unutamayız. Tabiat 
yer yer vahşi veya bakirdir. Onu ehlileştire-
cek olanlar insanlardır. Ağaçları, tabiatlarını 
bozmadan budamadığınız zaman ürün 
vermez olurlar. Hayvanların yünleri kırpı-
lıp, sütleri sağılmalıdır ki hastalanmasın ve 
sürekli ürün versinler. Bu bakımdan insa-
noğlunun yeryüzündeki halifeliği (ki o İlahi 
Kelam’a göre yeryüzünde bir halifedir) öteki 
yaratıklar üzerinde egemen ve öncelikli 
konumudur.

Taklit, kopyalama, benzeme çabası, alış-
kanlık, ezbercilik esasen insana yakışan 
davranış biçimleri değildir. İnsan yaratıcı bir 
yaratıktır. Yaratıcılığını bütün davranışların-
da sergilemelidir. Ancak topluca yaşanacak 
olan şehirleri inşa ederken bu yaratıcı da-
marı bütün insanların biricikliğini unutma-
dan, herkesin hak ve hukukunu gözeterek 
sürdürme sorumluluğu vardır. 

Bu anlamda toplumumuzun örf ve teamül-
lerini hatırladığımızda, son yıllarda üreti-
len yeni yerleşim mekânlarının, bizim ruh 
dünyamıza ne kadar uzak düştüğü gör-

mezden gelinemez. Hele eski şehirlerimizi 
büyütür ve çoğaltırken önceki mekânlarımız 
üzerinde işlenen cinayetler, son derece 
yürek yakıcı olmuştur ve olmaya devam 
etmektedir. 

Bizden evvel yaşamış ve artık tarih olmuş 
Müslüman toplumların, Anadolu’yu mesken 
tutmuş olanları bakımından onların bir şehri 
inşa ederken hangi tür araçlar kullandıkla-
rına, hangi hassasiyetleri gözettiklerine bir 
bakalım. Üstelik bugünkü insanların ulaşmış 
bulundukları fen ve teknolojik araçlardan 
mahrumiyetlerini de düşünerek bakalım. 
Bir şehri inşa ederken estetik ve ahlaki 
kaygıdan asla taviz vermedikleri, sahici bir 
felsefelerinin bulunduğu hemen göze çar-
pacaktır. Hiç uzağa gitmeye gerek olmak-
sızın, Anadolu Müslümanlarının kabristan-
larına bile uğrayıp şöyle satıhtan bakanlar, 
orada her bir kabir taşının konuştuğuna, 
yaşamı devam eden insanlara bir şeyler 
anlattığına tanıklık edeceklerdir. İnsan, 
evet, yeryüzünde ebedi yaşayacak değildir. 
Kabristanlardaki mezar taşları orada yatan 
insanların meslekleri, yaşları, geriye bırak-
tıkları hakkında mesajlar verirken, bekanın, 
ebediliğin yalnız Allah’a mahsus olduğunu 
da fısıldarlar. Kabirlerin ayakuçlarına bir sel-
vi, bazen başucuna da çınar dikerek ölümü 
bile serinletmeyi sağlardılar.
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Yavuz Sultan Selimin Can Dostu:

Hasan Can Çelebi 

Aziz ELBAS

  Yavuz Sultan Selimle ilgili menkıbe ve 
söylencelerden tanıdığımız Hasan Can’ın 
1490 (H.896) yılında Tebriz’de dünyaya 
geldiği ifade edilir. Babası sesi ve tilavetiyle 
herkesi büyüleyen ve bu şekilde adını İslam 
coğrafyasında duyuran Hâfız Mehmed 
Efendi’dir. Dedesi yine kendisini ilmiyle çev-
resine ve dahi Akkoyunlu hükümdârı Yâkub 
Han’a kabul ettiren Hâfız Cemalattin Efen-
di’dir. Saray hafızlığı yapan Hâfız Cemalattin 
Efendi Dâvûdî sesiyle okuduğu Kur’ân-ı 
Kerîm tilavetleri dillere destan olmuştur. 
Böyle bir dedenin torunu böyle bir babanın 
evladıdır, Hasan Can.

Sultan Yâkub’un vefâtından sonra ise tahta 
geçen Rüstem Han ise Hâfız Mehmed Efen-
diye olan hürmetinden ötürü onu sarayda 
tutmaya devam eder. Hasan Can bu vesile 
ile saray adabı ve buradaki ilmi eğitimlerden 
istifade ederken diğer taraftan buradaki 
edindiği deneyimleri hafızasına nakş eder.

Akkoyunlu hükümdârı Rüstem Han’ın ve-
fatıyla, devlet birliğinin en büyük hastalığı 
şehzadeler arasındaki taht kavgaları başlar. 
Kavgalardan ötürü ağır yara alan devlet 
sistemi çökmeye ve yıkılmaya yüz tutunca 
Şah İsmail babası Şeyh Haydar’dan boşa-
lan Hataylı Tekkesi’nin başına şeyh olarak 
geçerek mürid toplamaya ve oluşturduğu 

bu güçle başta Şirvan olmak üzere sırasıyla 
her bir tarafa saldırmaya başlar. Ele geçir-
diği Tebriz’de 1502 yılında Safevî devletini 
kurar. Yaptığı icraatlar ve gerçekleştirdiği 
infazlarla bölgedeki Ehl-i sünnet îtikâdı’nın 
korkulu rüyası haline gelir. Tüm bu olayların 
yaşandığı sıralarda Tebriz’de bulunan Hâfız 
Mehmed Efendi İslam dünyasının önemli 
sûfi ve âlimlerinden Molla Kemâleddîn-i 
Erdebîlî’nin hizmetinde ve onun koruması 
altında bulunmaktadır. Hasan Can’ın burada 
edindiği ilim kendisine daima yol gösterici 
olmuştur. 

1514 yılında Şah İsmail’e karşı kazanmış 
olduğu Çaldıran Zaferi’nden sonra Yavuz 
Sultan Selim Tebriz’e girer.  Burada Molla 
Kemâleddîn-i Erdebîlî’yi ziyareti sırasın-
da adını duyduğu Hâfız Mehmed Efen-
di’yi çevresine sorar ve kendisiyle tanışır. 
Mahiyetine aldığı Hâfız Mehmed Efendi ve 
Hasan Can Çelebiyi payitahta İstanbul’a 
götürür. Hafız Mehmed Efendiyi saray 
hafızı olarak vazifelendirerek zaman zaman 
hem sohbetinden hem de Dâvûdî sesiyle 
tilavetinde huzur bulur.  Hasan Can Çelebiyi 
ise kendisine sırdaş ve nedimi olarak daima 
yanında bulundurur.

Yavuz Sultan Selim’in vefatı sonrasında ise 
Kânûnî Sultan Süleymân Han tarafından da 

büyük bir sevgi ve saygı gören gören Hasan 
Can Çelebi, bir müddet Enderun’da hocalık 
yapar. Ancak Yavuz’un ölüm acısını içinde 
fazlasıyla yaşayan Hasan Can, oğlu Hoca 
Sâdeddîn Efendi’nin Yıldırım Medresesinde 
müderrislik yapmasından ötürü Bursa’ya 
gelerek kendisini inzivaya çeker. 1567 
(H.974)  yılında Bursa’da vefâtı sonrası Yeşil 
Türbe’nin yakınına Ahmed Üzeyir Paşa’nın 
bulunduğu hazireye defnedilir. Beyitleri 
oğlu Şeyhülislam Hoca Sâdeddîn Efendi 
tarafından yazılan mezar taşı 1854 depre-
minde iki parçaya bölünmüştür.

Hasan Can Çelebi’nin geride bıraktığı en 
önemli mirasları menkıbeleri ve yetiştirdiği 
birçoğu alim, devlet adamı olan çocukları 
ve torunlarıdır. Bunların arasında Tâ-
cü’t-Tevârih kitabının müellifi Şeyhülislâm 
Hoca Sâdeddîn Efendi gibi Osmanlı tari-
hindeki önemli şahsiyetler dikkat çekmek-
tedir. Bursa’da yazdığı rivayet edilen bu 
eser Banotti adında bir İtalyan ilim adamı 
tarafından İtalyanca’ya tercüme edilmiş ve 
birinci cildi 1646’da Viyana’da, ikinci cildi 
1652’de Madrit’te basılmıştır. Bunun yanın-
da torunu Hocazade Şeyhülislam Mehmed 
Çelebi Efendi ve Bursa kadılığı yapmış toru-
nu Piri Kadı Efendi gibi önemli şahsiyetlere 
rastlanır.
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araştırma / Hasan Can Çelebi 

Hasan Can Menkıbelerinden

Şeyhülislâm Hoca Sâdeddîn Efendi babası 
Hasan Can Çelebiden duyduğu üzere Yavuz 
Sultan Selimin vefatını şöyle anlatmıştır:

“Sultan-ı Arab ve Acem, 1520 Şâbân ayında 
eski saltanat merkezi Edirne’ye gitmeyi 
kararlaştırıp, vezirler ve dîvân erkânını 

önceden, ordu-yı hümâyûna lâzım olan 
pek çok ağırlıklar ve hazîne-i âmire ile yola 
çıkardılar. Ferhad Paşayı, berâber gitmek 
üzere alıkoydular. Hareketten evvel, bir gün 
oturdukları köşkten çıkıp, sarayın eteğin-
deki bahçeye yürüyerek indiler. Gezinti-
leri sırasında bir yokuşa çıkarken, ol dîn-i 
İslâm’ın koruyucusu, sırtlarında hissettikleri 

bir acıdan rahatsız olup, bu zavallı hizmetçi-
lerine hitâb ederek; “Arkama gûyâ bir diken 
batıp acıtır.” buyurdular. Bu hakîr dahî: 
“Herhâlde bahçedeki ağaçlardan düşüp 
gömleğe takılmış olmalı. Ferman buyurulur-
sa görülsün.” dedim. Buyurdular ki: “Câiz-
dir.” O anda iskemleci, taşımakta olduğu 
yaldızlı kürsüyü getirdi. Selîm Hân da, kürsü 
üzerine oturdu. Mübârek yakalarından elimi 
sokup her ne kadar araştırdımsa da, bir 
şey bulamadım. Mübârek arkaları gâyet kıllı 
olduğu için, elimi sürmekle bir şey hisse-
demedim. Ayağa kalkıp bir miktar gittikten 
sonra, acıdan şikâyetlerini tekrarladılar. 
Bu kere düğmelerini açıp baktım. Kılların 
arasından birdenbire gördüm ki, bir kıl 
başı kadar yer ağarıp, etrâfı kırmızı olmuş. 
Üzerine dokununca; “İşte oldur.” dediler. 
“Ne makûle nesnedir?” diye suâl buyurduk-
ta, beyân ettim. Buyurdular ki: “Bir parça 
sık!” Ben dahî şehâdet ve orta parmakla-
rımla kenarından yokladım. Parmaklarımın 
arası sertleşmiş büyük bir gudde ile doldu. 
İrâdemi kaybedip; “Saâdetlû Pâdişâhım, bu 
büyük bir çıbandır. Henüz hamdır, olma-
dıkça zedelemek câiz değildir. Bir münâsip 
merhem koymak gerektir.” dedim.

Meğer bu hâdiseden üç gün önce, bu 
bendelerinin, çıban eleminden rahatsız olup 
arka arkaya üç gün kendilerine hizmet şere-
finden mahrum olduğum hâtır-ı şerîflerinde 
kalmış imiş. Bu sözlerime karşı latîfe olmak 
üzere: “Biz çelebi değiliz ki, bir küçük çı-
bandan ötürü cerrahlara mürâcaat edelim.” 
dediler. Bu hâlle Kasr-ı saâdete çıktılar. Ol 
geceyi acı ve ıstırap ile geçirdiler. Ertesi gün 
çıbanın olgunlaşması için hamama gittiler. 
Bu bendelerinin hazır bulunmadığını fırsat 
bilip, kendi tellâkları olan Hasan adındaki 
hizmetçilerine iyice sıktırıp, çıbanı zedele-
mişler. Hamamdan geldikte ayaklarına ka-
pandım. “Hasan Can, sözünle amel etmedik 
amma, kendimizi helâk ettik.” buyurdular. 
Mâcerâyı etraflıca anlatınca, aklım başım-
dan gitti. Zaman geçtikçe ol sert madde 
azıtıp, taştıkça taştı. Pâdişâh, Edirne’ye git-
meye karar verdiğinden, geri bırakılmayıp, 
Şâbân ayının ikinci günü Edirne’ye doğru 
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yola çıktılar. Hastalığı gitgide şiddetlendi, 
ilaç kabûl etmez bir hâl aldı.

Çorlu yakınında Sırt köyü denilen yere 
inildi. Buraya indiklerinde, çıban öyle bir hâl 
aldı ki, akıntısını vücûdundan def etmeye 
Sultânın iktidârı kalmadı. Çâresiz, o yerde 
ikâmet ve karar ihtiyar buyuruldu. Ve daha 
önce Edirne’ye varan erkândan Vezîr-i 
âzam Pîrî Paşa ve Mustafa Paşa ve Beyler-
beyi Ahmed Paşa, ordu-yı hümâyûna dâvet 
olundular. Bunlar gelince askerin içine bir 
şüphe düşmesin diye, işlerin îcâbına göre 
dîvân toplanıp, mansıplar dağıttılar ve terfi-i 
merâtib eylediler ve neş’eli görünerek, gizli 
kederlerini belli etmediler. Ve iki ay müddet, 
acılar içinde vakit geçirdiler.

Bu sırada asker arasında binbir türlü haber 
şâyi’ olup, yersiz birtakım hareketler olacağı 
alâmetleri belirince, vezîrler bana haber 
gönderip, Sultan için nasıl bir çâre gerek-
tiği sorulunca, ben de; askerin mübârek 
yüzlerini görmeye hasret kaldıklarını ken-
dilerine arz edip, yalvarıp, yakararak otağ-ı 
hümâyûnun önüne çıkmalarını sağladım. 
Orada bir miktâr vekar içinde durup yüzünü 
gösterdikten ve sipâhilerin hatırlarına düşen 
tereddüdü izâle ettikten sonra, geri döne-
rek yerlerine avdet buyurdular. Ve Rumeli 

Beylerbeyi Ahmed Paşayı, sır saklamaya 
iktidârı olmadığı için Edirne muhâfızlığı 
behânesiyle o tarafa yolladılar. Çıbana hiç-
bir ilâç ve ihtimâm kâr etmediğinden, aynı 
sene Şevvâlin dokuzuncu gecesinde rûhunu 
teslim edip, bu elemli dünyâdan Cennet 
bahçelerine doğru uçup gittiler.

Hastalığı sırasında ona hizmet etmek şe-
refinden bir an mahrûm olmadım. Geceleri 
sabahlara kadar, mum gibi için için yanarak 
karşılarında dururdum. Bir hizmeti olmadığı 
zaman, emr-i âlileri ile döşekleri yanında 
otururdum. Kâh mübârek elleri elimde, kâh 
asîl ayakları dizimde idi. Cerrahlar ilâca gi-
riştikleri sırada, kâh omuzuma dayanır, kâh 
cerrahların yaptıklarına bakmaya memur 
eder, ancak bana îtimâd buyururlardı.

Vefâtında Kur’ân-ı kerîm okumak ve Keli-
me-i şehâdeti telkinde bulunmak vazîfesini 
yalnız ben gördüm. Son nefesine kadar bir 
an yanından ayrılmadım. Hattâ son nefe-
sini vereceği sırada, bu hakîre hitâb edip 
buyurdular ki: “Hasan Can, bu ne hâldir?” 
Ben hizmetçileri dahî dedim ki: “Sultânım, 
Allahü teâlâ ile olacak zamandır.” Buyurdu-
lar ki: “Bizi bunca zamandan beri kimin ile 
bilirdin? Cenâb-ı Hakk’a teveccühümüzde 
kusûr mu gördün?” Ben dahî dedim ki: 

“Hâşâ ki, bir zaman Allahü teâlânın adını 
anmayı unuttuğunuzu görmüş olam. Lâkin 
bu zaman başka zamanlara benzemediği 
için, ihtiyâten söylemeye cesâret eyledim.”

Kısa bir an geçtikten sonra; “Yâsîn sûre-
sini oku!” diye fermân buyurdular. Emr-i 
hümâyûnları gereğince, Yâsîn sûresini hat-
mettim. Benimle berâber okudular. İkinci 
defâ okurken; “Selâmün kavlen min Rab-
birrahîm” âyetine geldiğim zaman gördüm 
ki, mübârek dudakları bu âyet-i kerîmeyi 
okuyarak hareket eder ve o anda, önce sağ 
şehâdet parmağını kaldırıp diğer mübârek 
parmaklarını sıkıp temiz rûhunu teslim etti.

Eli elimdeydi. Mübârek bileğini tutmuş, 
nabzını dinliyordum. Nabzın durduğunu 
hissedince, o anda lâzım olan hizmetle-
ri yerine getirmek üzere ayağa kalktım. 
Hekimbaşı Ahî Çelebi oradaydı. Benim 
yaptığıma bakıyordu. Ayağa kalktığımı gö-
rünce: “Henüz hayat bâkidir. Ne için ayağa 
kalkarsınız?” diye beni oturtmaya kalkınca; 
“Bu eşiğe alnımı koyduğum andan bu âna 
kadar velî nîmetimin hizmetinden bir lahza 
yüz çevirmemişim. Bu sıralarda yapılacak 
iş budur. Tabîblik etmenin zamânı geçti ve 
asıl cevher kaybolup gitti.” dedim. Gerekli 
hizmetleri yerine getirdim.”
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araştırma / Ramazan, Ulucami ve Bayram / Prof. Dr. Mustafa Kara

RAMAZAN, 
ULUCAMİ 
VE BAYRAM    



19   |   Temmuz 2015   |   Sayı 15

  İbadetlerimiz, ömrümüzün dilimleriyle 
ilişkilidir. Her gün zekat verebilir, her gün 
namaz kılabiliriz. Her hafta cuma ibadetimiz 
vardır. Yılda bir ay oruç tutarız, hayat boyu 
bir defa hacca gideriz. Hepsinin kendine 
göre bir tesir alanı, kendine göre bir manevi 
meydanı vardır.

On iki ayın sultanı olarak isimlendirilen 
ramazan ayının gerçekten ayrı bir saltanatı 
vardır. Her seferinde coşkulu “hoş gel-
din”lerle karşılanan, hüzünlü elvedalarla 
uğurlanan ramazan ayı, dinî hayatımıza 
unutulmaz izler bırakan bir mevsimdir. 
Herkesin çocukluk hatıralarının bir bölümü, 
bu “şehrayin” ile ilgilidir. Bunun da mer-
kez mekânı doğup büyüdüğümüz köyün, 
mahallenin, beldenin, şehrin camisidir, 
mescididir, dergâhıdır.

Yaklaşık yedi asırdan beri ramazan ayıyla 
iç içe olan Bursa da bu şehirlerden biridir. 
Ramazan’da yaşanan dinî vecd ve coşku-
nun merkez mekânı ise 1399 yılında Hacı 
Bayram Velî’nin mürşidi Somuncu Baba’nın 
hutbe ve duasıyla hizmete giren Uluca-
mi’dir.

Aslında ülkemizde pek çok ulu cami var-
dır. Ama bu kelime bize öncelikle Bursa 
Ulucamii’ni hatırlatır. Yedi asırdan beri 
milyonlarca insan bu mukaddes çatı altında 
mümin olmanın huzurunu duymuş, müs-
lim olmanın zevkini yaşamıştır. Şüphesiz 
camilerin hepsi Mekke’de bulunan Beytul-
lah’ın şubesidir ve mukaddestir. Ancak bazı 
camilerin heybet ve mahabbeti daha derin 
ve daha kavrayıcıdır.

Dün olduğu gibi bugün de Ramazan’da 
dinî hayatın nabzı bu mekânda atar. Bunun 
sebepleri çok ise de bir-iki tanesine işaret 
etmekle yetinilecektir.

Tevhîd ede zevk ile 
Hakk’ı seve şevk ile 
Tasdîk inerse dile 
Bayram o bayram olur
Alvarlı Efe

Prof. Dr. Mustafa KARA
Fotoğraflar :  İzzet Keribar
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Yirmi kubbe ve muhteşem minareleriyle 
semâya açılan cami-i kebir, görme ve işitme 
duyularımıza hitap etmekle gönlümüzü 
doyurmaktadır. Fiziki ihtişamına paralel ola-
rak hat sanatımızın şahane eserlerini ihtiva 
etmesi, gözlerin bayram etmesine zemin 
teşkil etmektedir. Güzel sesli insanların 
Kur’an-ı Kerim ve dua okumaları bu lâhûtî 
atmosferi zenginleştirmekte, eşsiz şadır-
vanından dökülen su şırıltısıyla birlikte ilâhi 
bir koroya dönüşmektedir. Artık Yunus’un 
ilahisi aşkla ve şevkle okunabilir.

Şol cennetin ırmakları 
Akar Allah deyû deyû 
Çıkmış İslam bülbülleri  
Öter Allah deyû deyû

Salınır tuba dalları 
Kuran okur hem dilleri 
Cennet bağının gülleri 
Kokar Allah deyu deyu

Ramazan ayında, özellikle ikindiden sonra 
daha uhrevileşen camide, iftar sükûnetini 
haber veren hareketlenmelerle beraber 
kandillere yönelik hizmetler de başlar. 
Minarelerdeki Mahyalar ise daha önce 
hazırlanmıştır. Titreşimleriyle herkesi ezan 
gibi ulu mabede davet etmektedir. Bir diğer 
ifade ile mahya, işitme engellilere, ezan ise 
görme engellilere mesaj sunmaktadır.

Osmanlı devletinin ilk başkenti olan bu şeh-
rin en muhteşem yapısı olan Ulucami, tıpkı 
devlet gibi yetmiş iki millete hizmet veren 
bir yerdir. Onun ramazan atmosferinden 
sadece Bursalılar değil değişik sebeplerle 
bu şehirde bulunan farklı ırk ve coğrafya-
lara mensup misafirleri de nasibini almıştır, 
almaktadır… Onun şadırvanında, Suriyeli 
mültecilerle, Kuzey Iraklı, Kuzey Afrikalı ile 
Güney Hindistan’dan gelen insanları abdest 
alırken görebileceğiniz gibi Buharalı ve Bos-
nalı dervişi sohbet ederken de bulabilirsiniz.

Özellikle Ramazan aylarında Ulucami pek 
çok faaliyete kucak açmakta, âdeta yirmi 
dört saat hizmet vermektedir. Vaaz dinle-
mek isteyen, Kur’an dinlemek isteyen, ken-
dine uygun bir halka bulabilmektedir.  Her-
kes kendi meşrebine göre kozasını örerken 
dinî ilimleri tahsil etmek isteyenler de bir 
rahlenin etrafında bir araya gelebilmekte-
dir. Günlük mukabelesini dinledikten sonra 
evinin yolunu tutanlar olduğu gibi şadırvan 
suyu ile iftarını açtıktan sonra namaz ve 
niyaza devam edenler de vardır. Teravihler 
ise mevsimin en renkli alanıdır. Bu hâliyle 
ulu mabed bir “Halk Üniversitesi”dir.

Bir de bu ulu mabedde itikafa çekilen mü-
minlerin güzelliği var.

Şüphesiz dünkü Bursa’nın ramazanını 
derinden anlayabilmemiz ve ibadetlerin 
zevkine varabilmemiz için ziyaret etmemiz 
gereken mekânlardan biri de dergâhlardır. 

araştırma / Ramazan, Ulucami ve Bayram / Prof. Dr. Mustafa Kara
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Özellikle musikiye aşina olan şeyh efendi-
lerin yönetiminde olan dergâhlarda farklı 
bir atmosfer oluşmuş, güzel söze güzel ses 
eşlik etmiş ve dostluklar pekişmiştir.

Ulucami’nin kürsüsünde ramazanlarda vaaz 
eden İsmail Hakkı Bursevî, bu mübarek ayın 
gelişini sevinçle karşılamaktadır: 

Geldi ol şehr-i safa mâh-ı vefâ  
Hamdülillâh çeşm-i cân buldu cila  
Mağfiretcû ol Huda’dan Hakkıyâ  
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazan 
* 
Kıl teravihi safalar bulagör 
İt tesâbihi vefalar bulagör  
Zikr u taat nuru ile dolagör  
Hamdülillâh geldi mâh-ı Ramazan

Aynı kürsîden cemaate hitap eden bir başka 
sûfî şair de Niyâzî-i Mısrî’dir. O da bu güzel 
zamanların bitişine üzülmektedir: 

Yine firkat nârına yandı cihan 
Hasreta... gitti mübarek Ramazan Nur 
ile bulmuştu âlem yeni can Firkata... 
gitti mübarek Ramazan

Cem olub Hakk’a münacat edelim. Nur-ı 
Kur’an ile doğru gidelim Bilmedik kadrin 
Niyâzi nidelim 
Ey diriga gitti şehr-i Ramazan

araştırma / Ramazan, Ulucami ve Bayram / Prof. Dr. Mustafa Kara
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Ve Bayram    

Bayramla ilgili şairimiz Abdurrahim Kara-
koç’un duygularını aktarıyoruz:  

Âlem-i İslâm’a rahmet su gibi 
Aksın, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ. 
Evleriniz cennet kokusu gibi 
Koksun, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.

Zindan “medrese”dir, gam yayla size 
Farkı yok bin yılın bir ayla size 
Melekler yukardan gıptayla size 
Baksın, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.

Uygur, Kazak, Kırgız, Azerî’nizden 
Gitmesin gardaşlık nazarınızdan 
Zalimler, zulmünü üzerinizden 
Çeksin, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.

Süleyman esir de, Simon neden hür? 
Hiç durma dünyanın yüzüne tükür.. 

Müslümanın sesi münafıktan gür 
Çıksın, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.

Serilsin gönüller döşek misali 
Patlasın sevgiler fişek misali 
Hakikat, durmadan, şimşek misali 
Çaksın, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.

Haksızlık almasın Hak’kın yerini 
Aşsın boyunuzdan aşkın derini 
Kimi gözyaşını, kimi terini 
Döksün, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.

Kök bir, dallar ayrı ki, İslâm bir gül 
Afganistan bir gül, Türkistan bir gül 
Vahdet bahçesine her insan bir gül 
Diksin, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.

Mağdurlar, mazlumlar ersin felaha 
Vuslata varanlar varsın bir daha 
İrfan tohumunu gece, sabaha 
Eksin, BAYRAM OLSUN BAYRAMLARINIZ.

Kandır zalimlerin zulüm çiçeği 
Öldürür cehalet, ölüm çiçeği 
Gençler yakasına ilim çiçeği 
Taksın, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.

Şehide toprağın hürmet-i aşkı 
Anadan fazladır şefkat-i aşkı 
Rab’bim yüreklere ülfeti, aşkı 
Soksun, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.

Hazreti Resül’ün nurlu katına 
Gitmek isteyenler binsin atına 
Küfrün saltanatı yerin altına 
Çöksün, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.

Ne makam, ne para, ne senet, ne çek... 
“Kurtuluş İslâm’da” vallahi gerçek 
Bu mübarek sevda bizleri tek tek 
Yaksın, BAYRAM OLSUN 
BAYRAMLARINIZ.
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Kubbesi Gökyüzü
Kandilleri
Yıldızlar Olan Mescitler

NAMAZGÂHLAR
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  Bursa’da Yeşil semtinin bittiği yerden 
başlayarak Uludağ’a doğru uzanan mahal-
lenin, mahallede bulunan bir okulun, okula 
yakın yerdeki oyun ve dinlenme parkının 
adı “Namazgâh”dır. Namazgâh denilen 
bu alan içinde oturduğunuz, çocuklarınızı 
oynattığınız, ya da küçüklüğünüzde bizzat 
kendinizin oynadığı zamanlar olmuştur. 
Belki de güzergâhınız olduğu için haftanın 
beş altı günü yanından geçtiğiniz de vakidir. 
Ya da Bursa üzerinde Ramazan bereketi-
nin ve ruhaniyetinin tüllendiği Ramazan 
akşamlarından birinde parkın yanından 
geçerken birçok insanın öbekleşerek açık 
havada, yıldızlar altında secdeye vardığını 
görmüş/görüyor olabilirsiniz. Ata yadigârı 
bu mirasın Osmanlı gündelik hayatının han-
gi boşluğunu doldurduğunu ve tarihimizin 
hangi altın sayfalarına kazınarak günümüze 
kadar gelebildiğini, namazgâh nedir ve neyi 
temsil etmektedir? Tarihî geçmişi nerelere 
kadar uzanmaktadır? Başka örnekleri var 
mıdır?  Gibi sorular sorarak merak etmiş ve 
düşünmüş olabilirsiniz.  

Devrinin ünlü devlet adamı Umur Bey 
yaptırmış Bursa Namazgâhını. Buraya yakın 
olan ve kendi adını taşıyan mahallede bir 
de külliyesi var Umur Bey’in. Özellikle cami 
müştemilatına yaptırdığı ilave mekânları, 
kütüphane ve kitap okuma alanları olarak 
insanların hizmetine sunması ve Bursa 
namazgâhını yaptırmasından da anlıyoruz 
ki insanlara hizmet yarışında önde gidenler-
den birisi olarak yaşamış Umur Bey. 

Namazgâhtan ya da diğer adıyla Cuma 
ve bayram musallâsından günümüze çok 
fazla bir şey kaldığı söylenemez. Tamamen 
mermerle kaplı bir zemin, çevresi fazla kalın 
olmayan bir duvar, ortada mukarnaslı bir 
mihrap ve sağında hâlâ ayakta duran min-
ber, solunda minber benzeri bir kürsüden 
ibaret bu yapı son yıllarda, sadece ramazan 
ayında da olsa, müftülükler ve yerel yöne-
timlerin işbirliği ile tekrardan hayatımızın 
maneviyat haritasına katılmayı başarmıştır. 

Namazgâhın, musallâ’nın ne olduğunu ve 
ifa ettiği vazifeyi, Armağan’ın naklettiği, 
Gazzizade Abdullatif Efendi’nin “Hülâ-

satü’l-Vefayât” adlı eserinden daha açık 
şekliyle öğrenebiliyoruz: 

Bursa fethinde salât-ı Cum’a ve ‘ıydeyn edâ 
olmak içün binâ olunmuştur. Etrafı kârgir 
divardır. Beş kapusı vardır. Taşdan bir mes-
cit ve mihrâp ve bir kürsî vardır. On iki bin 
asker almağa mütehammil bir musallâdur. 
Gâhi yaz günlerinde salât-ı ‘ıydeyn (Bay-
ram namazı) eda olunur. Rahmet duasına 
anda cem’ olurlar. Gâyetde rûhâniyetlü 
ve sefâ-bahşa bir mahalle-i mübârekedir. 
Mescid-i Aksâ resmindedir. Bursa’da Câmi-i 
Kebir (Ulucâmi) binâ olmazdan evvel salât-ı 
Cum’a ve salât-ı ‘ıydeyn anda eda olunur-
du. 

Demek ki, inanan gönüller cuma ve bayram 
namazlarının yanında yağmur duası için de 
Allah’a ellerini ve sinelerini burada açıyor-
muş. Mevsimin müsait olduğu zamanlarda 
vakit namazlarının yanı sıra, bayram ve 
teravih namazlarının da burada büyük kala-
balıklarca eda edilmesi gösteriyor ki cümle 
âleme yüreklerini, fikirlerini, düşüncelerini 
açtıkları gibi ibadetlerini de açmış insanlar. 

Yrd. Doç. Dr. Alaattin DİKMEN
Fotoğraflar :  Hakan Aydın



26    |   Temmuz 2015  |   Sayı 15

araştırma / Namazgâhlar / Yrd. Doç. Dr. Alaattin DİKMEN

Oradaki hal dilleriyle nice zamanları kuşa-
tacak huzur ve emniyet soluklu nasihatler 
üflemişler müminlerin nâsiyelerine. Sınırsız 
zaman ve mekânlara hitap etmişler o sınırlı 
gibi görünen ama gökyüzünün sonsuzluğu-
na uzanan mekândan, Akabe’de, Arafat’ta, 
Müzdelife’de ve Mescid-i Nebi’nin hemen 
yanında, yeryüzü sakinlerine yaratıcısını 
bilen insanlar olarak yaşamanın erdemi-
ni anlatmaya çalışan Son Nebî’den ilham 
alarak. 

Musallâ-i Iyd, Musallâ-i Cuma yani bay-
ram, cuma namazlığı diye adlandırılmış bir 
zaman bu mekânlar. Edirne’de, II. Bayezit 
Külliyesi’nin hemen yanına, İstanbul’da 
Çubukçu Çayırı’na, Anadolu Hisarı’na ve 
Okmeydanı gibi pek çok yere inşa etmiş-
ler namazgâhları. Yerleşim birimlerinde 
ulaşımı kolay olan yerlere, kervanların 
yol güzergâhına, mesire yerlerine, ordu 
sevkiyatının yapıldığı toplanma merkezi 
konumundaki önemli kavşaklara, o günün 
şartlarında insanların temel ihtiyaçlarını 
giderecek müştemilatlarıyla birlikte yapılmış 
namazgâhlar. Mesela, ibadetin ön şartı olan 
temizliğin gereği gibi yapılabilmesi için bu 
mekânların yanına mutlaka çeşme, kuyu ve 
abdesthaneler ilave edilmiş. Yaz aylarında 
serin olması için büyük ağaçların bulunduğu 
yerler tercih edilmiş. Ağaç yoksa hemen bu 

alanlar ağaçlandırılmış.  

Vakıf geleneğinin zirve örneklerinin verildiği 
Osmanlı eseri olan bu zarif mekânlar, in-
sanların ibadetlerini ruhani bir şölen içinde 
yerine getirmelerine vesile olduğu gibi, 
birlik ve beraberliğin sağlanmasında da 
önemli roller üstlenmişlerdir. Hacca, sefere 
ve askere gidenlerin buralardan dualarla 
uğurlanması, cemiyetteki birlik ruhunu ne 
kadar diri tuttuğu ortadadır. Hele orada 
ibadete katılan insanların aldıkları ruhani 
hazları düşünmek bile büyüleyici geliyor 
insana. Semayı hafif maviye boyayan aylı 
bir gecede, süsü ay ve parlak yıldızlar olan 
engin gökyüzünün kubbelediği bir yeryüzü 
şenliğinde, yatsı ya da bir teravih nama-
zında secdeye kapanmak insanı ubudiyetin 
hangi buutlarına taşırdı kim bilir? Belki de 
Yunus böyle bir atmosferde söylemiştir 
“Rahmet bana yerden yağar.” mısraını.  

Aslında namazgâh geleneği, Osmanlı dö-
neminde başlatılmış bir mekân uygulaması 
değildir. Müslümanlar, ilk dönemlerden 
itibaren temiz olmak şartıyla her mekânı 
ibadet için kullanmışlardır. Peygamberimiz 
de çeşitli açık mekânlarda namaz kılmış. 
Buralar, daha sonraları birer namazgâh hali-
ne dönüştürülmüştür. Meselâ, bazen cuma 
ve bayram namazlarını, Mescid-i Nebevi’nin 

yakınındaki bir açık alanda kıldırıyormuş. 
Hatta O’nun bu mekânda namaz kıldırdı-
ğı zamanlarda başının üstünde kendisini 
gölgeleyen bir bulut bulunurmuş. Bundan 
dolayı daha sonraları buraya, Ömer bin 
Abdülaziz’in Medine valiliği esnasında bir 
mescit inşa ettirilmiş ve buna Gamame (Bu-
lut) Mescidi adı verilmiştir.5 Dört halifenin 
de bu geleneğe uyarak aynı civardaki açık 
alanlarda namaz kıldırdıkları kaynaklarda 
belirtilmektedir. Ayrıca, Peygamberimiz 
Ebu Kubeys tepesi üzerindeyken lutf-u İlahi 
olarak Şakk-ı Kamer mucizesi gerçekleşmiş, 
gravürlerde de konu edildiği üzere, sonraki 
yıllarda buraya bir namazgâh yaptırılmıştır 
(Şakkı Kamer namazgâhı).

Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin’in bu 
uygulamalarına sadık kalan Osmanlılar da 
çok sayıda namazgâh inşa etmişleridir. 
Mesela, sadece İstanbul Üsküdar’da ehem-
miyetli görülen on bir namazgâhın adları ve 
yerleri, kitabeleriyle birlikte kayıtlarda mev-
cuttur. Ayrıca M. Uğur Derman, İstanbul’un 
muhtelif mekânlarında yüzün üzerinde 
namazgâh listelemektedir. Bunlardan birisi 
olan İstanbul Maçka’daki Bezm-i Âlem 
Valide Sultan’ın yaptırdığı harika namazgâh, 
çelenkli mihrap taşı ile birlikte hâlâ görüle-
bilmektedir. Evliya Çelebi’nin Seyahatname-
si’nde ise Balkanlarda mevcudiyeti bilinen 
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namazgâhların isimleri verilmektedir.  

Namazgâhlar özellikle yol kenarlarına 
yapılırdı. Böylece insanların namaz ibadetini 
yerine getirmeleri de kolaylaştırılmış olurdu. 
Ayrıca bu mekânlar istirahata da vesile 
olurdu. Bugün Edirne’nin İstanbul çıkışında-
ki Mimar Sinan’ın eseri olan namazgâh bu 
türden olup hâlâ ayaktadır. Diğer taratan 
padişahlar bizzat saraylarında da böyle bir 
mekânın olmasını istemişlerdir. Topkapı 
Sarayı’nın ikinci avlusunda girişin hemen 
sağında III. Selim’in yaptırdığı namazgâh 
buna en güzel misaldir. Kıble taşında ise 
“Küllema dehale aleyha zekeriyyel mihrap”  
ayeti de yazmaktadır. Bu anlayış, gerçek 
anlamda olmasa da kısmî olarak günümüz-
de Çanakkale ve Edirne Balkan şehitliklerin-
de yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

Geçen onca zamandan sonra büyük tahri-
batlara maruz kalmış namazgâhlar. Lakayt 
akıllar, birçok değerlerimiz gibi onları da 
hoyrat ellere ve vicdanlara bırakmış. Bu 
yüzden birçoğu, Kudret-i Sonsuz’un mül-
künde gökyüzünün enginliğine doğru kayıp 
giden yıldızlar gibi kaybolup gitmiş, uzun 
soluklu mazimizin hoşgörü ile kuşatılmış ce-
miyet hayatında vazifelerini bihakkın yerine 
getirmenin hazzıyla. 

Koca Sultan Fatih, asırlardır hasret ve 
heyecanla beklenen Feth-i Mübin’e mazhar 
olacağını anlayınca, bir mayıs gününde, ze-
minin yeşil cümbüşü, göğün berrak maviliği 
ve denizin fethe şahadetinin coşkunluğu 

eşliğinde Bizans surlarına yakın bir yerde 
secdeye kapanıverir. İnsanlık tarihinin altın 
dilimlerinden birine not düşmedeyken II. 
Mehmet, asıl fetihlerin hangi deveran ve 
âlemlerde yapıldığının da ipuçlarını veriyor-
dur aslında. Bu davranışıyla fetih ruhunu 
ölümsüzleştiren Fatih’in bu hatırasını canlı 
tutmak için hemen o secde ettiği yere kon-
durulan ve fethin ebediyet boyutlu olması 
gerektiğine dikkat çeken Okmeydanı’ndaki 
namazgâh bile yok olanlar arasındadır. 

Çanakkale-Gelibolu Azepler (1407), Bur-
sa-Umurbey  (1439), Malatya-Eski Malatya 
(1541), Konya (Musalla) (1541), Eskişe-
hir-Sivrihisar (Yapılış Tarihi? Tamir tarihi 
1811),  Diyarbakır (1859), Karabük-Safran-
bolu Namazgâhları (Yapılış tarihi bilinmi-
yor) mazi aynasından yansıyan o şehrayin 
günlerinden sonra günümüzde kaderine 
terk edilmişliğin hüznünü mecallerinin son 
düzlüğüne kadar taşıyabilmiş yorgun ve 
mahzun eserlerdendir. Bu büyük namaz-
gâhların yanı sıra Kadırga’da Esma Sultan 
Namazgâhı’nda olduğu gibi bir çeşmenin 
üzerinde, ya da Göksu çayırındaki gibi çeş-
menin yanı başında, ücra ya da çok işlek bir 
yolun kenarında, menzillerde, zamanla birer 
kır kahvesi haline dönüşmüş köy veya ka-
saba meydanlarında, karşılaştığımız küçük 
çaplı namazgâhlar da inşa etmişler.  

Peygamberimiz dünya ve içindekileri sev-
me, onlara iltifat etme mevzuunda insan-
ların en gerisinde duranıydı kuşkusuz. Ama 

namaz söz konusu olunca durum tersine 
dönüyor ve kendisine dünya hayatında sev-
dirilen üç şeyden birisinin namaz olduğunu 
söylüyor. O’nun uğrayıp da temiz bir köşe-
sinde alnını secdeye koymadığı bir mekân 
yoktur herhalde.   “Yeryüzünü bir mescit 
kıldık.” diyen kutlu sözler, başka nasıl tefsir 
edilebilirdi ki en büyük müfessirin bu hal 
tefsiri dışında?  O kutlu ocağın hakperest 
ve kadirşinas erleri, Anadolu ve oradan da 
Balkanlara kadar dağıldıkları coğrafyalar-
da bu tefsir tarzına bağlı kalmışlar. Onlar 
günlük hayatın merkezine namaz ibade-
tini koymuşlar. Bu sebeple de inananların 
ibadet ihtiyaçlarını yerine getirmelerine 
yardımcı olma adına insanların uğrak yeri 
olan mekânların yakınlarına namazgâhlar, 
musallâlar inşa etmişler. Günümüzün iğne-
den ipliğe insanların dünyalık adına bütün 
ihtiyaçlarının karşılandığı devasa alışveriş 
merkezlerini düşününce insan hayıflanıyor 
doğrusu. Bazıları, ibadet etmek isteyen mü-
minlerin bu ihtiyaçlarını görmezden gelerek 
küçük bir mescidi bile çok görmüş, bazıları 
da ücra ve izbe bir yere layık görmüşler. 
İnançlara hürmet adına ne hazin ama!

İbn-i Abidin bir vesile ile “Mescidin üstü 
gökyüzüne kadar mescit olduğu gibi altı da 
yerin altına kadar mescittir.” demiş; sanki 
bu söz biraz da namazgâhlar için söylen-
miş gibidir. Son yıllarda yerel yönetimler ve 
mülki amirlerin gayretiyle namazgâh asli 
fonksiyonunun sadece bir cüzünü ifa ediyor 
Bursa’da. Açık havada, yıldızlar altında 
ibadet etmek isteyenlere yönelik üretilmiş 
bir cevap olarak sadece Ramazan ayında 
faal olan Bursa Namazgâhına uğramalısınız. 
Çünkü Ramazan ayı yönünü kış mevsimine 
doğru döndükçe bu mekânlarda namaz 
kılmak için bir yarı ömür kadar daha bekle-
mek gerekebilir.  
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haber / Bursa’nın Bahar Halleri

Saffet YILMAZ

Bursa’nın
Bahar Halleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUFSAD işbirliği ile gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden 724 
fotoğrafın katıldığı Bursa’da Zaman fotoğraf yarışmasının Bahar Kategorisi sonuçlandı. Seçici 
Kurul, yarışmaya katılan fotoğrafları seçmekte zorlandı.

1. Tayfun Karahasan - Toplumsal Duyarlılık Anıtı
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2. Arif Miletli - Işık

3.  Aytül Akbaş - İlkbahar

 Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
BUFSAD işbirliği ile gerçekleştirilen 
Bursa’da Zaman Fotoğraf Yarışma-
sı’nın “Bahar kategorisi” sonuç-
landı. Türkiye genelinden toplam 
724 fotoğrafın katıldığı yarışmada 
Tayfun Karahasan’ın Toplum-
sal Duyarlılık Anıtı adlı fotoğrafı 
birinciliğe, Arif Miletli’nin Işık adlı 
fotoğrafı ikinciliğe, Aytül Akbaş’ın 
İlkbahar isimli fotoğrafı ise üçün-
cülüğe değer bulundu. 29 fotoğra-
fın sergileme kazandığı yarışmada; 
Ayşe Elif Kılıçaslan, Emine Beyhan 
Ünal ve İsa Cıda’nın fotoğrafları da 
mansiyon ödülüne değer bulundu.

Başta Bursa olmak üzere; Ankara, 
Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, 
İstanbul, Kayseri, Konya, Kocaeli, 
Manisa, Sakarya ve Tekirdağ’dan 
yarışmaya gönderilen “Bahar ve 
Bursa” konulu fotoğrafları değer-
lendirmek üzere toplanan yarışma 
Seçici Kurulu, toplam 724 fotoğrafı 
zorlu bir elemeden geçirdi.

Fotoğraf Sanatçısı Prof. Güler Er-
tan’ın başkanlığında; Mehmet Dağ, 
Bahadır Öztuna, Ahmet Erdönmez 
ve Seda Gündoğan’dan oluşan Se-
çici Kurul, 5 aşamalı bir değerlen-
dirme sonucunda dereceye giren 
fotoğrafları belirledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yarış-
ma sonucu dereceye girenlerden 
birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin 
TL, üçüncüye bin TL, mansiyon 
ödüllerine ise 500’er TL para ödülü 
verildi. Ödüller, Kent Müzesi’nde 
gerçekleştirilen törenle sahiplerini 
buldu.
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Ahmet Çetintaş - Muradiye Külliyesi

Bülent Terzi - Eve Dönüş

Ali Yıldız - Keles Dedeler Köyü Ve Zambaklar

Arif Miletli - Lale

Barış Gider - İpek Böceği

Ekrem Akvardar - Yeşilin Tonları Fadime Karaman - İlkbaharın TebessümüCem Ayvalık - Eğlence



31   |   Temmuz 2015   |   Sayı 15

Elif Leman Bilgin - Ulucaminin Bahara Uzanan Dalları

Osman Cüneyt Akçakın - Baharın Tonları

Yamaç Türköz - Lale Şehri

Tülay Kiracı - Soğanlı Botanik Park

Salih Kuş - Bahar Gelirken

Salih Kuş - Rahvan

Özgür Taşkıran - Baharın Tomurcukları



32    |   Temmuz 2015  |   Sayı 15

dosya / Çanakkale

Adnan BAŞTOPÇU

Çanakkale’ye gitmek için 
bir neden daha...

 Ne demiş şair, savaşta ölenlerin ağzın-
dan... 

Yalnız yalın anlat öykümüzü 
Bizi görmeyecek olanlara 
Yerimize geçenlere anlat 
Nasıl cesurduk kavgada...

Büyük kızım ortaokulda Çanakkale konulu 
bir kompozisyon yarışmasında birinci oldu. 
Gururla geldi elinde plaket olduğu halde 
eve. Merak ettim, okudum kompozisyonu. 
‘Fena değil ama fazla hamaset yapmış-
sın!’ dedim. 

Sonra kulağıma geldi. Bu yarışmada ikinci 
olan kız çocuğu çevresindekilere, ‘Onun 
babası yazar olduğu için torpil yapıldı’ 
falan diyormuş. Kızımdan rica ettim. ‘O 
çocuğun kompozisyonunu bulur musun 
bana!’ diye. Buldu, getirdi. Okudum.

Gerçekten çok iyi yazmış kız. Şöyle dedim 
kızıma:

‘Sen benim kızımsın. Senin başarılarınla 
gurur duyarım. Ama konu yazı ve yazarlık 
olduğunda kusura bakma objektif olmak 
zorundayım. Senin kompozisyonun tama-
men hamaset üzerine kurulu. Bu arkadaşı-
nınki ise insani duyarlılıklara dokunan, çok 

daha iyi bir metin. O arkadaşına, benim 
onun kompozisyonunu daha çok beğendi-
ğimi söyle. Kızacaksa, hamaset edebiyatın-
dan hazzeden öğretmenlerine kızsın!’

Bizde hamaset yapacaksan, Türküz Müslü-
manız en iyi payda. Yılların geri kalmışlığı-
nı, yılların ezikliğini ancak böyle atlatabili-
yoruz demek ki, bu gazla!

Çanakkale savaşına daha objektif bakıl-
dığında, ele avuca gelen malzemeler çok 
insani, çok dokunaklı, çok anlamlı.

O kadar ki, Çanakkle ile ilgili bütün hikaye-
ler duygulu. Askerin savaşırken ne yiyip ne 
içtiğine bak, yine otur ağla, o kadar yani.

Gemilere doluşup gelen, görece daha 
kuvvetli ordular bir yanda, kuru ekmek ve 
üzüm hoşafına talim eden, bazı öğünlerde 
onu bile bulamayan insanlar bir yanda.

Ve bu nasıl bir motivasyondur, nasıl bir 
özveridir ki, Çanakkale savaşının olduğu yıl 
mezun veremeyen okullar var memlekette.

Hem de Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul 
Tıp Mektebi gibi, geleceğe beyin yetiştiren 
okullar bunlar. Kayseri, Erzurum, Kasta-
monu, Konya, Sivas liseleri çok şehit verdi. 
Sözcüklere dikkat buyurun şehit ve lise! 

Hiç mezun veremeyenleri yazıyor tarih 
genellikle. Bir- iki mezun veren lisenin 
adı bile anılmıyor. Çanakkale’de bir neslin 
kaybedildiği, kaybedilenlerin geleceğin 
okumuş-yazmış makam-mevki iş-güç 
sahibi insanlar olacağı ayrı sosyolojik ve 
demografik facia!

Ve tabi şehitlerin kimlikleri.

Musullu, Kerküklü, Diyarbakırlı, Kafkasyalı, 
Rumelili, Akdenizli, Karadenizli yanyana 
yatıyor bugün Çanakkale’de. Filibe’den 
kalkıp gelmiş delikanlı şehit olmaya, Mes-
tanlı’dan gelmiş, ta Bağdat’tan gelmiş, ta 
Kudüs’ten gelmiş, ta Yemen’den gelmiş.

Sadece onlar mı, yani sadece Osmanlı ba-
kiyesi toprakların kahraman çocukları mı?

İstanbullu Rum var Çanakkale’de düşma-
na karşı savaşan, Ermeni çocukları var, 
Yahudi çocukları var. İnanmayan baksın 
‘Genelkurmay Başkanlığı’nın ‘Gayrimüs-
lim Şehitlerimiz’ isimli kitabındaki isimlere. 
Artin, Agop, Konstantin, İsak, İlya, Simon, 
Mihail, Yuala, Murdaray, Kasapyan, Yanko, 
Yorgi, Bedros, Dimitri, Esteban, Kirkor, 
Berho, Hıristo, Mişon, Sarafyan, Lahtoz 
vb.(Toplam 105 gayrimüslim)
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Tırnak içinde ‘düşman’a karşı savaşmaya 
gitmiş ve orada canı pahasına toprağını 
savunmuş 300 bin civarında şehidimiz var.

Bu çocuklar savaşırken farkında mıydı-
lar acaba ‘Çanakkale Geçilmez!’ diye bir 
savunma düsturu yarattıklarının. Ve tabii 
aynı düsturun çok değil 2 sene sonra 
Boğazlar’ın silahsızlandırılması anlaşması 
gereği yerle yeksan edileceğinin de.

Söylenseydi o çocuklara, o liselilere, 2 sene 
sonra 7 Kasım’da buradan 55 parça İngiliz 
gemisi Boğaz’ın mavi sularını yara yara 
‘fışş’ diye geçecek 13 Kasım’da İstanbul’u 
işgal edecek, üstelik hem de sadece 3 bin 
500 askerle denseydi, yine de öyle aşk-
la-şevkle savaşırlar mıydı acaba?

Evet. 

Onlar orada öldüler ve biz bir ulus olduğu-
muzu fark ettik. 

Aynı duygu Anzaklar için de geçerli. 

Yeni Zelanda’da Mauriler’in, Avustralya’da 
Aborijinler’in toprağına el koymuş bu göç-
men sömürgeciler de, Çanakkale ruhuyla 
kendilerine ‘destan’ devşirdiler ve ‘ulus’ 
olma yolunda en önemli adımı Çanakka-
le’de ölerek attılar.

Tarihi, yaşandığı dönemin koşullarında 
değerlendirmek gerek.

Bugün buradan bakıp Çanakkale geçilmez 
ve Çanakkale maalesef geçildi edebiyatı, 
kabul ediyorum ki boş.

Hamasete karşı olduğumu yazının başında 
beyan ettiğim halde, zaman zaman hama-
setin şehvetine kapıldığımı itiraf ederek, 
şöyle bağlamak istiyorum bu faslı:

Başka hiçbir tarih kesiti yoktur ki, büyük, 
çok büyük bir coğrafyanın evlatları sırf 
şehit olmak için adeta koşa koşa gönüllü 
bir savaşa katılmış olsun.

Yıllar önce tüm ülke genelinde ses getiren 
bir yayın hatırlıyorum. Özü şuydu: ‘Çanak-
kale’ye gidin bakın! Bir İngilizler’in Anzak-
lar’ın şehitliklerine bakın bir de bizimkilere. 
Bizimkiler resmen bakımsızlıktan, ilgisizlik-
ten dökülüyor!’

Bugünlerde Çanakkale’de gezerken ‘anıt 
gibi anıt’lar, pırıl pırıl, ışıl ışıl şehitlikler 
görüyorsak, o yayın sayesinde.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kireçte-
pe’de restore ettiği Bursa Seyyar Jandar-
ma Taburu Şehitliği de geçmişte vatan için 
canını verenlere bir saygı duruşu aslında. 

O askerler ki, henüz savaş sürerken tarihe 
geçtiklerinin adeta farkında imişler. Şehit 
olan arkadaşları için top mermisi kovan-
larından yaptıkları anıt kule, kanıt buna. 
Mustafa Kemal’in o anıtın önünde çekilmiş 
fotoğrafı da, bence paha biçilmez bir belge 
niteliğinde.

Şehitliğin restorasyonu sonrası yapılan 
törende bulunma şerefine nail olmuş 
gazetecilerden biriyim. Şehitliğin eski hali 
ile restorasyon sonrası halini gösteren iki 
fotoğrafa bakın, ne dediğimi anlayın!

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye, savaşırken tarihe geçtiklerinin 
farkında olan Bursa Seyyar Jandarma 
Taburu’nun neferlerine hak ettikleri değeri 
verdiği için şükran borçluyuz. (Anıt’ın eski 
fotoğrafını görenler, ne dediğimi daha 
iyi anlar) Bugünün realitesi, memleketin 
dört bir köşesi, fırsat buldukça kalabalıklar 
halinde atar kendini Çanakkale’ye. Bu, bir 
tür iç turizm hareketi oldu hatta. 

Çanakkale ‘bir kere gördüm yeter’ denecek 
yer değil. Çanakkale’yi ne kadar görürsen 
gör, doyma duygusu yaşamıyorsun.

Bursa Şehitliği, Çanakkale’ye bir daha 
gitmek için hepimize yeni nedendir.
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Çanakkale’den
Çıkarılmaya Çalışılan
Mustafa Kemal!
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 Yıl 1916…

Osmanlı İmparatorluğunun Genelkurmay 
Başkanlığı “Harp Tarihi” adlı bir dergi 
yayınlıyor.

Osmanlı’nın resmi yayın organı…

Çanakkale Savaşları’nın üzerinden daha yıl 
bile geçmeden derginin kapağında Musta-
fa Kemal Atatürk’ün Kireçtepe’de çekilen 
bir fotoğrafına yer veriliyor.

Savaşın ateşinin yanmaya devam ettiği bir 
dönemde, Bursa Jandarma Taburu’nun 
ana üs merkezinin bulunduğu Çanak-
kale-Gelibolu-Kireçtepe şehitliğinde top 
mermilerinin üst üste dizilerek yapılmış bir 
anıt var.

Miralay Mustafa Kemal, Anafartalar çar-
pışmasında İngilizlerin kuzeyden kuşatma-
sına izin vermeyen Bursa Jandarma Tabu-
ru’nun koruduğu bölgeyi ziyaret ediyor ve 
tarihe geçen bu fotoğraf çekiliyor.

İşte o fotoğraf Çanakkale Savaşları’nın 
en önemli anılarından biri olarak tarihe 
kazılıyor.

Saffet Yılmaz’ın sorumluluğunda yayın-
lanan Bursa’da Zaman dergisinin geçen 
sayısının iç kapağında fotoğrafın özgün 
biçimi vardı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz ay Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, yolunun kötü olması 
nedeniyle adeta unutulan Kireçtepe’deki o 
anıta yeniden yaşam verdi.

Başkan Recep Altepe, Mustafa Kemal’in 
en önemli izinin bulunduğu o tepeye giden 
yolları geçilebilir kıldı.

Bundan sonra Çanakkale’ye gidenler, Bur-
sa sayesinde bundan sonra bu bölgeyi de 
gezebilecekler.

Sadece o anıt ve o fotoğraf bile Çanakka-

le Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önemini ortaya koymuyor mu?

Kaldı ki, Mustafa Kemal’in savaş başladık-
tan birkaç hafta sonra yararlılık gösterdiği 
gerekçesiyle yarbaylık rütbesi albaylık rüt-
besine çıkarılması bir yana; 30 Nisan’da, 
yani 18 Mart’tan 12 gün sonra kendisine 
gümüş madalya benzeri bir nişan verildi.

Savaşın ilerleyen günlerinde altın ve 
gümüş liyakat madalyaları da alacaktır 
Mustafa Kemal Atatürk…

Anafartalar zaferinin ardından da 1 mil-
yona yaklaşan Çanakkale’deki ordunun 
önemli bir kısmının komutanlığı da Musta-
fa Kemal’e verilmişti. 

Yani orada sıradan ve de etkisiz bir asker 
değildi.

Eğer siyasal önyargılarınızı tarih diye 
insanların önüne koymuyorsanız, bu ger-
çekleri de olduğu gibi yazmak durumun-
dasınız.

Kısaca Çanakkale Mustafa Kemal Atatürk 
olmadan anlatılamaz, anlaşılamaz!

Nitekim Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği Kireçtepe anıtının açılışında 
başta Başkan Recep Altepe olmak üzere 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da da-
hil olmak üzere bütün yetkililer, o savaşta 
Mustafa Kemal’in rolünün altını çizdiler.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Çanakkale’de, Mustafa Kemal’in 
görüntüsü eşliğinde şehitlikte dua ederken 
çekilen filmle kamuoyunun öne çıkmadı 
mı?

Son olarak şunu da aktarmak isterim.

Padişah Abdülhamit’in küçük bir broşür 
boyutlarında yayınlanan anılarını okumuş-
tum.

Orada Abdülhamit’in bir Cuma selamlı-
ğı sırasında Mustafa Kemal Atatürk için 
“Anafartalar kahramanı hangi asker?” 
diye sorduğu yazılıydı.

Bize inanmayan Ulu Sultan(!) Abdülha-
mit’in anılarına baksın!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Vefa Anıtı!

25 Nisan 2015 Cumartesi günü, Bursa 
açısından çok anlamlı bir tarih olarak 
kayda geçti. Unutulmuş olan, gözlerden 
ırak, elbette gönüllerde de pas tutan bir 
anıta yeniden can verildi. Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin öncülüğünde, binlerce 
Bursalının duaları eşliğinde açıldı anıt…

Balkanlar’da, Kafkasya’da, Anadolu’nun 
dört bir yanında Bursa’nın izlerini bırakma-
ya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Al-
tepe, çok yakın zamanda Bursa’nın günde-
mine giren Seyyar Jandarma Taburu’nun 
bulunduğu alanı da yeniden düzenleyerek, 
bir anlamda kentin sınırlarını Çanakkale’ye 
kadar genişletmiş oldu.

Bu önemli anıtı ve yolları düzenlemekle 
kalmadı, bu anıtın açılışı için Bursa’dan 
yüzlerce insanı oraya götürerek, 100 yıl 
önce kanlı savaşlarının geçtiği bölgeyi ve 
de şehit olan atalarımızı anmamıza vesile 
oldu.

Kireçtepe, Çanakkale Savaşları’nın geçtiği 
Conkbayırı, Anafartalar, Anzak Koyu gibi 
yerlerden çok uzakta ve dağ başında oldu-
ğu için unutulmuş gibiydi.

İşte o unutulan, tozlu raflarda kalan tarihi 
yeniden gözümüzün önüne serdi.

Yüksel BAYSAL
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Ersel PEKER

Çanakkale’yi 
görmeden 
ölmemek…
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 Çanakkale Kara Savaşları’nda en fazla 
şehit veren Bursa Seyyar Jandarma Tabu-
ru Şehitliği’ni bundan böyle herkesin gidip 
görmesi için hiçbir engel yok artık.

Dünyanın bir ucu Avustralya, Yeni Zelan-
da, Afrika, İngiltere, Fransa gibi ülkeler-
den gelerek atalarının anıtmezarlarını ziya-
ret edip dua ettiği Çanakkale’de kentimizin 
adını taşıyan bir şehitliğimiz var…

Aslında vardı da, ne yazık ki bizlere buraya 
gidip görebilmek ancak bir asır sonra nasip 
oldu…

Yüzlerce kişiyle Bursa’dan açılışına gitti-
ğimiz Kireçtepe Bursa Seyyar Jandarma 
Taburu Şehitliği’ni Çanakkale’deki diğer 
şehitliklerden ayırt eden çok anlamlı bir 
özelliği olduğunu gördük.

Şöyle ki, şehitliği çevreleyen duvarların 
içinde kalan alanın termal kameralarla 
yapılan sismik çalışmalar sonucu mezarlık 
olduğu tespit edilerek şehitlerimizin naaş-
larının burada gömülü olmasıdır.

Yani burası diğerleri gibi sembolik bir 
şehitlik değildir.

Dikkatimizi çeken bir diğer ayrıntı da bu 
cennet vatanda bizlerin özgürce yaşama-

mız için bundan tam 100 yıl önce canlarını 
feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerine 
bizleri götüren yolun Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa Garnizon Bölge Komu-
tanlığı’nın açmış olmasıdır…

Bölgenin coğrafi konumunun elverişli 
olmayışından araçla gidilebilecek yolu 
olmayan Kireçtepe Bölgesi’nin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından önce yolu açılıp daha 

sonra mezarların tespit edildiği 10 bin 
metrekarelik alanın çevre düzenlemesi ya-
pılmasıyla Bursa Seyyar Jandarma Taburu 
Şehitliği oluşturularak ziyarete açılmıştır.

Ne mutlu ki, ben de bir şehit torunu olarak 
şu satırları yazarken dahi duygulanıp 
tüylerimi diken diken eden şehitliğe 100 yıl 
sonra da olsa dedemin ve şehit düşen si-
lah arkadaşlarının kabirleri başında gururla 
ruhlarına Fatiha okumak hayatta yaptığım 
en anlamlı ziyaret olmuştur.

Şimdi bir dileğim daha var.

O da, çocuklarımı buraya götürüp onlara 
yaratandan sonra var olmamıza vesile 
olan büyük dedelerinin kabri başında şehit 
torunu olduklarını gururla anlatmak ve 
burayı hiç unutmamalarını vasiyet etmek 
olacaktır.

Eminin ki sizlerde gurur duyduğunuz kah-
raman şehit atalarınızı belirli zamanlarda 
sadece anlamak değil görmek, duymak, 
hissetmek ve de vefa borcumuzu ödemek 
adına Çanakkale’ye ölmeden bir kez olsun 
gidin…

İşte bu yüzden bu imkanı yıllar sonra bizle-
re sunan herkese teşekkürler olsun.
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Zaferin 100. yılında 
100 bisikletle anma

 Çanakkale Savaşları’nda kahramanca 
çarpışan ve 2 tugay gücüne ulaşan İngiliz 
kuvvetlerini durdurarak savaşın kazanıl-
masında önemli bir rol üstlenen Gelibolu 
ve Bursa Jandarma taburlarının şehit 
Mehmetçiklerini barındıran Kireçtepe 
Jandarma Şehitliği’ni düzenleyen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, büyük savaşın 100. 
yılı nedeniyle yapılan etkinliklere de destek 
veriyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Gar-
nizon Komutanlığı ve Yeşil Pedal Bisiklet 
Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe 
katılan 100 Bursalı bisikletçi, pedal çevi-

rerek Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilen Gelibolu ve Bursa Jandarma 
Taburu Şehitliği’ne ulaştı ve atalarını andı.

Savaş esnasında boş mermi kovanların-
dan yapılan anıtın önünde Ulu Önder 
Atatürk’ün çekilen bir fotoğrafının da 
önemli bir belge olarak tarihe not düşül-
düğü şehitliğin son ziyaretçileri Bursalı 
bisikletçiler oldu. Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa Garnizon Komutanlığı ve Yeşil Pedal 
Bisiklet Derneği işbirliğiyle düzenlenen 
anma ziyareti kapsamında Bursa’dan yola 
çıkan 100 bisikletçi, Kireçtepe Jandarma 
Şehitliği’ni ziyaret etti.

Kaba Tepe Simülasyon Merkezi - Kireçtepe 
Jandarma Şehitliği ve tekrar Kaba Tepe 
Simülasyon Merkezi arasında 40 kilometre 
boyunca pedal çeviren bisikletçiler, şehit-
likte saygı duruşu ve istiklal marşının ar-
dından şehitler için dua etti. Çanakkale’de 
dünya tarihine mal olan bir zafere imza 
atan atalarını anan bisikletçiler adına ko-
nuşan Yeşil Pedal Bisiklet Derneği Başkanı 
Yalçın Ataylar, etkinliklerine destek veren 
ve şehitlik düzenlemesini gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği 
geçenlere teşekkür etti. 
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“Bursa’nın Kahramanları Şehitliği” bel-
geselinin görüntü yönetmeni olan Yeşil 
Pedal Bisiklet Derneği üyesi Ertan Güler 
ise, bölgede verilen mücadelenin tarihi 
önemini bisikletçi arkadaşları ile paylaştı. 
Bursa ve Gelibolu Seyyar Jandarma Tabur-
larının savaşın gidişatında kritik bir görev 
üstlendiğini hatırlatan Güler, “Bu taburlar 
mevcudunun altıda beşini şehit vermesine 
rağmen mücadeleden vazgeçmediler. Son 
görev bölgeleri olan Suvla Koyu ve civarını 
korurken çıkarma yapan takviyeli İngiliz 
tümenine karşı koydular. 10 bin kişilik 
İngiliz gücüne karşı 800 kişiyle kahraman-
ca çarpıştılar. Burada düşmanı oyalamaları 
sayesinde Anafartalar Grup Komutanı 
Mustafa Kemal’in takviye olarak gelmesine 
imkan tanıdılar. Bu kadar önemli bir kahra-
manlık gösteren şehitlere vefa göstererek 
bu şehitliğe yeniden düzenleyen Büyükşe-
hir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.



40    |   Temmuz 2015  |   Sayı 15

dosya / Çanakkale / Çanakkale’de Bursalılar

Çanakkale 
Savaşı’nda 
Bursalılar
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 Savaşın 100. yıldönümünde Çanakkale 
Cephesi sadece Türkiye’nin değil, ataları 
bu savaşa katılmış tüm ülkelerin gün-
demindeki yerini koruyor. Çünkü Kasım 
1914’te başlayıp 1915 Şubat ayından 
itibaren yoğunlaşan ve 1916’nın hemen 
başlarında sona eren bu mücadele, aynı 
zamanda savaşın tüm acımasızlığının da, 
mertliğin, dürüstlüğün ve hatta centil-
menliğin de yaşandığı bir dönem olarak 
insanlık tarihinde yerini aldı.

Cepheden Akılda Kalanlar

Çanakkale Savaşı’na katılmış Bursalı as-
kerlere ilişkin belge ve bilgilerin yayınında 
son yıllarda görülen yoğunluk, Bursa’nın 
Çanakkale Savaşı’ndan neden bu kadar 
derin etkilendiğini gözler önüne sermeye 
yetti. Sadece şehit sayısı bile, o dönem 
küçük sayılabilecek bir şehir olan Bursa’nın 
büyük kaybı konusunda fikir verebiliyor.

Çanakkale Savaşları’na katılan çeşitli 
birliklerde görev yapan çok sayıda Bursalı 
asker var. Buna ilave olarak, adından sıkça 
söz edilmese de Gelibolu Yarımadası’nda 
çok önemli görevler üstlenmiş olan Bursa 
Seyyar Jandarma Taburu bulunmaktadır. 

Kayıtlarda Bursa Jandarma 
Taburu

18 Mart 1915’te Boğazı geçemeyen itilaf 
devletlerinin kara harekâtına girişeceği 
belli olunca, savunmanın güçlendirilmesi 
amacıyla farklı bölgelerden Gelibolu’ya 

gönderilen takviye birliklerinden birisi de 
Bursa Merkez (Seyyar) Jandarma Taburu-
dur. 4 bölükte toplam 976 erden oluşan 
taburun komutanlığını Yüzbaşı Hasan 
Tahsin Bey (Haziran 1915’te, cephede 
binbaşılığa terfi etti) yürütüyordu. Taburun 
üçte ikisi çeşitli şehirlerden Jandarma eri, 
üçte biri ise Karacabey, Kirmastı ve İnegöl 
ilçelerinden katılan askerlerden oluşmak-
taydı. 

Bursa Seyyar Jandarma Taburu ilk olarak 
3. Kolordu emrinde Gelibolu’daki Ece Li-
manı’ndan Teke Burnu’na kadar olan sahili 
örtme ve gözetlemeyle görevlendirildi. 26 
Nisan 2015’te 26. Alay’ın Alçıtepe önünde 
İngilizlere karşı kurduğu savunma hattında 
görev alan Bursa Jandarma Taburu, Kirte, 
Kerevizdere ve Eskihisarlık tepesinde Fran-
sızlara karşı cephe savaşlarına da katıldı. 

Bir müddet sonra Anafartalar Müfrezesine 
dâhil olarak Karakol Dağı’ndan Mestan 

Tepe’ye kadar olan sahil şeridinin savun-
masında görev alan Bursa Jandarma Ta-
buru, İngilizlerin 1915 Ağustos ayı başında 
Suvla’ya yaptığı çıkarmaya karşı koyan iki 
kahraman taburdan biridir. İngiliz kolordu-
sunun 3 Ağustos’ta başlayan çıkarması sı-
rasında 20 bin kişilik düşman karşısında iki 
tabur Türk kuvveti vardı. Bunlar Gelibolu 
ve Bursa Jandarma taburlarıydı. Gelibolu 
Jandarma Taburu Anafartalar’ın kuzeyin-
deki Kireçtepe sırtlarını kapatırken, Bursa 
Jandarma Taburu sadece 1.000 kişilik 
mevcuduyla, karaya çıkan düşman asker-
lerine karşı Anafartalar ovasını savundu.  
Sadece iki taburluk bu küçük Jandarma 
kuvvetleriyle düşman kolordusuna karşı 
akıllı ve cesur bir taktikle oyalama muha-
rebesine girişilirken, bir yandan da Saroz 
bölgesindeki tümenler yeni kurulan Ana-
fartalar Grubu adı altında toplanıp güneye 
kaydırıldı. 

Gelibolu Jandarma Taburu, 31. Alay 2. 
Tabur ve Bursa Jandarma Taburu ile 
oluşturulan özel görev birliği, 7-8 Ağustos 
gecesi Bursa Jandarma Taburu Komutanı 
Binbaşı Hasan Tahsin Bey komutasında 
Kireçtepe ile İsmailoğlu Tepesi arasındaki 
bölgeyi savunmak amacıyla görevlendirildi. 
Düşmanın atıl ve çekingen hareketi, Bursa 
jandarma Taburu’nun kendini feda eder-
cesine karşı koyuşu, Saroz bölgesinden 
gelecek iki tümene son derece kıymetli 
saatler kazandırdı. 

İki tümenlik kuvvet 8 Ağustos günü sabahı 
Anafartalar’a ulaştı ama Grup Komutanı 
Albay Ahmet Fevzi Bey, 5. Ordu Komu-

Çanakkale Savaşı sırasında en fazla şehit veren iller sıralamasında 3.737 şehitle ilk sırada bulunan Bursa’yı, 
Balıkesir (2.779), Konya (2.488), Kastamonu (2.425), Denizli (2.195), Manisa (2.174), Çanakkale (1.788) takip 
ediyor. 

Savaşın 100. yıldönümünde tüm yurtta anma törenleri gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, henüz 
savaş sürerken oluşturulmuş gerçek bir şehitlik olan Kireçtepe Jandarma Şehitliği’nin düzenlemesini yaparak 
bize vatanı armağan eden kahramanlarımıza gösterdiği vefa, şehitlerimizin anısını bir kez daha Bursa 
gündemine taşıdı.

Tayfun ÇAVUŞOĞLU
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tanı Liman von Sanders’in ısrarlı emrine 
rağmen askerin yorgunluğunu ve düşman 
savaş gemileri gündüz gözüyle isabetli 
ateş edeceğinden kaybın yüksek olacağını 
gerekçe göstererek hücumu şafak vaktine 
bıraktı. Ahmet Fevzi Bey’in bu nedenle 
daha ilk günden görevden alınmasıyla Al-
bay Mustafa Kemal Bey Anafartalar Grubu 
komutanlığına atanacak, ertesi sabah (9 
Ağustos)  Bursa Jandarma Taburu’nun da 
aralarında bulunduğu kuvvetlerimizce ger-
çekleştirilen müthiş Türk hücumuyla elde 
edilen zafer, bir anlamda savaşın sonunun 
habercisi de olacaktır.

Kısacası Bursa Seyyar Jandarma Taburu, 
kara savaşları sırasında hemen her kritik 
bölgede görev yapmıştır dersek, kesinlikle 
abartı söz konusu değildir.

Gelibolu Ve Bursa Jandarma 
Taburları

Çanakkale Savaşı sırasında görev yapan 
Gelibolu ve Bursa Seyyar Jandarma tabur-
ları, kısa bir dönem Bursa Jandarma Alayı 
Karargâhı’na bağlı faaliyet göstermişler, bu 
karargâh daha sonra lağvedilmiştir. Daha 
sonra bağımsız faaliyet gösteren bu iki ta-
burun yazgısı birlikte yazılmışçasına, savaş 
sırasında çoğunlukla omuz omuza görev 
yapmışlardır.

Bursa Jandarma Taburu Kireçtepe’de 6 şe-

hit vermiştir. Kireçtepe çevresindeki çatış-
malarda yaralanıp, hastanelerde şehit dü-
şen Bursalı askerlerimizin sayısı bu rakama 
dâhil değil. Gelibolu Jandarma Taburu’nun 
Kireçtepe’de verdiği şehit sayısı ise 131 
olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor. Şehitler 
içindeki oranı esas alırsak, mevcudunda 
önemli sayıda Bursalı asker barındırdığı 
anlaşılan Gelibolu Jandarma Taburu’nun 
Kireçtepe’de verdiği 131 şehitten 60’ının 
doğum yeri hanesinde “Bursa” yazıyor. 
Yard. Doç. Dr. Seher Boykoy’un araştırma-
sına göre, Kireçtepe’de şehit düşen Bursalı 
asker sayısı 87. 

Bölgedeki çatışmalarda şehit olanların 
günü gününe Kireçtepe’de defnedilmiş 
oldukları, bu şehitliğin temsili değil, ger-
çek şehitlik olduğu zaten biliniyor. Albay 
Mustafa Kemal’in, henüz savaş sürerken 
boş mermi kovanlarıyla oluşturulan anıt 
önünde çekilmiş fotoğrafı neredeyse 
savaşın sembol fotoğraflarından biri olarak 
hafızalardaki yerini koruyor.

Bu iki kahraman Jandarma taburumuzun 
yanı sıra süreç içerisinde bölgede görev 
yapan tümenlere bağlı birlikler de var. Bu 
birliklerde de Bursalı askerler var. 

Bursa Jandarma Taburu da, Gelibolu Jan-
darma Taburu da, bölgedeki diğer askeri 
birlikler de çevre illerden gelen askerlerden 
ve karma şekilde oluşmuştur. Dolayısıy-
la askerlerin memleketinin artık önemi 

yoktur. Memleketlerini de zikrederek bu 
yiğitleri anmakla, ancak Çanakkale’ye, 
Gelibolu’ya muhabbet tekrarlanmış, güç-
lendirilmiş olur. 

İşte bu nedenle, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Kireçtepe Şehitliği’nin düzenlen-
mesi konusundaki tavrını çok önemsedim. 
Restorasyonu tamamlanıp Çanakkale Kara 
Savaşları’nın başladığı 25 Nisan 1915’in 
100’üncü yıldönümünde açılışı yapılan 
Kireçtepe Şehitliği’ni bu duygularla dolaş-
tım…

Güzel bir başlangıçtı… Çünkü Gelibolu 
Türkiye’dir… Orada bugüne dek atılan ve 
bugünden sonra atılacak her adım, ülke-
mizin dört bir köşesinde yaşayan milyon-
ları birbirine bağlayacak güçlü bir ruhun 
oluşmasına hizmet eder. Vatan uğruna 
canlarını vermekten kaçınmayan tüm şe-
hitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak her 
bireyin, kurumun görevi olmalıdır.
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İbrahim BÜYÜKFURAN

BURSA 
ŞEHİTLİĞİNDE 
GURUR, VEFA, 
GÖZYAŞI

Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursa, zaferin 100. Yılında bu kez kahraman 
şehitlerine vefa için Çanakkale’ye çıkarma yaptı. 

Bursalı kahraman şehitlerine vefa için Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kireçtepe 
Jandarma Şehitliği’nin açılışında zaferin gururu yaşanırken, törene katılan bazı davetliler 
gözyaşlarına hakim olamadı…
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 Çanakkale savaşlarında en fazla şehit 
veren Bursa, zaferin 100. yılında bu kez 
kahraman şehitlerine vefa için Çanak-
kale’ye çıkarma yaptı. Bursalı kahraman 
şehitlere vefa için Büyükşehir Belediye-
si tarafından restore edilen Kireçtepe 
Jandarma Şehitliği’nin açılışında zaferin 
gururu yaşanırken, törene katılan bazı 
davetliler gözyaşlarına hakim olamadı.

Bursa’da tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmalarının yanında Mirzaoba 
ve Çağlayan Köyü şehitlikleri başta olmak 
üzere tüm şehitlikleri ecdada yakışır hale 
getirme çalışmalarını aralıksız sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Sava-
şı’nda en fazla şehit veren Bursa’nın adını 
100 yıl sonra yeniden tarih sahnesinin ön 

sıralarına çıkardı. Çanakkale Savaşı’nda 
6-8 Ağustos 1915’te kahramanca çarpışan 
ve iki Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvet-
lerini Karakol Dağı ve Kireçtepe’de durdu-
rup, Grup Komutanlığını Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yaptığı Anafartalar Grubu’nun 
kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa 
Jandarma taburlarının üç bölüğündeki 
şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam 
ederken 1915’te bugünkü şehitlik yapıl-
mıştı. Boş mermi kovanlarından yapılan bir 
anıtın da bulunduğu ve günümüze ulaşan 
orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe 
Şehitliği’ndeki anıt önünde Ulu Önder Ata-
türk’ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir 
belge olarak tarihe not olarak düşülmüştü.

Bursalı kahramanlara vefa

Çanakkale Savaşı sırasında Bursa Seyyar 
Jandarma Taburu tarafından inşa edilen 
anıt ve şehitliğin ecdada yakışır hale ge-
tirilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve Bursa Garnizon Komutanlığı işbirliğiyle 
yapılan çalışmalar tamamlandı. Çalışma-
lar kapsamında, sismik çalışmayla tespit 
edilen mezarların yeri ortaya çıkarıldı. 
Tescilli mevcut şehitlik alanının orijinal hali 
korunarak, şehitliğin etrafında dairesel ola-
rak gezinti yapılabilecek şekilde yürüyüş 
yolu yapıldı ve şehitliğin etrafını çevirecek 
olan duvar limra taşı ile kaplanarak özgün 
hale getirildi. Mevcut şehitlikte bulunan 
top mermisi kule anıtın aslına uygun ola-
rak rekonstrüksiyonu yapılarak gerçeğiyle 
uyumlu olarak restitüsyonu sağlandı. Bur-
salı kahramanların yattığı şehitlik, 50 bin 
mevsimlik çiçekle renklendirildi, bin 500 
çalı grubu bitki ile 45 fıstık çamı dikildi. 
Yürüyüş yolu, Afyonkarahisar’dan getiri-
len ve her biri 70 kilogram olan bin 100 
travertenden, duvarları ise Antalya’dan 
getirilen taşlardan inşa edilen şehitliğe, 
Miralay Mustafa Kemal’in birliği ziyareti 
sırasında çekilmiş fotoğrafı da konuldu.

Bursa Çanakkale’ye Aktı…

Ecdada yakışır hale getirilen şehitlik, yak-
laşık 80 otobüsle Bursa’dan gelen 4 bine 
yakın davetlinin katılımıyla duygu yüklü bir 
törenle ziyarete açıldı. Kahraman şehitleri 
anma ve şehitliğin ziyarete açılış töreninde 
Bursa protokolü ve sivil toplum kuruluşla-
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rının temsilcileri de hazır bulundu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’dan yüzlerce kilometre uzaktaki bu 
topraklarda, vatanı için, idealleri, inançları 
için gözünü bile kırpmadan canlarını feda 
eden kahraman askerleri rahmet ve min-
netle anarak konuşmasına başladı. Bir asır 
sonra da olsa Bursalılar olarak bu tablonun 
oluşturulmasıyla tarihi bir gün yaşandığını 
dile getiren Başkan Altepe, “Bu vatan kolay 
vatan olmadı. Bu yurt, kolay yurt olmadı. 
Büyük mücadeleler verildi. Memleketin her 
köşesinde büyük fedakarlıklar gösterildi. 
Her yan şehit kanlarıyla sulandı. Bu feda-
karlıkları yapan, bizi dimdik ayakta kılan 
yüce ecdadımızı, bu toprakları Türk İslam 
diyarı yapan Osman Gazi, Orhan Gazi, Mu-
rat Hüdavendigar’ı, bu çetin mücadelede 
var olma yok olma mücadelesi veren başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle 
ve şükranla anıyoruz. 100 yıl önce bura-
da fedakârlığın, kahramanlığın ne olduğu 
tüm dünyaya gösterildi. Çanakkale, dünya 
tarihinin dönüm noktalarından biri. İtilaf 
devletleri İngilizler, Fransızlar Çanakkale’den 
elini kolunu sallayıp geçeceğini sanıyordu. 
Bu bölgede büyük kıyamet koptu. Meh-
metçik vatan toprağına düşman çizmesi 
bastırmamak için çetin bir mücadele verdi. 
Deniz savaşı ve ardından karada büyük bir 
zafer kazanıldı. Bu zafer dünya tarihine altın 
harflerle yazıldı. Bu savaşta 300 bine yakın 
şehit oldu. En çok şehit veren il Bursa oldu. 
Bu onur ve şeref Bursa’mıza ait. Bursa Sey-
yar Jandarma Taburu karargahı da Yüzbaşı 
Hasan Tahsin komutasında, askerlerimiz 
burada savaştı ve şehit düştü. Bir asır sonra 
da olsa Bursalı şehitlerimizi yad etmek ve 
onlara vefa borcumuzu ödemek için şehitli-
ği yeniden düzenledik” diye konuştu.

“Kıyamete kadar…”

Bursa Valisi Münir Karaloğlu da bir devrin 
battığı bu topraklarda, şühedanın huzu-
runda olmaktan, minnetle şükranla yad 
etmekten büyük bir onur ve mutluluk 
duyduğunu söyledi. Bursa Seyyar Jandar-
ma taburunun elinde sadece mavzeriyle 
ağır silahı olmadan düşman karşısında 
vatan savunmasında büyük kahramanlık 
gösterdiğini hatırlatan Karaloğlu, “Şehitler, 
vurulup toprağa düştüklerinde değil, unu-
tulduklarında ölürler. Şehitlerimizin ölme-
diğini ve kıyamete kadar ölmeyeceklerini, 
onları unutmayarak, şehitliğimizi yeniden 
inşa ederek gösterdik. Bursa halkı adına 
şehitliği yeniden inşa eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı’mıza ve çalışma arkadaş-
larımıza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Eski hesaplar…

Törene katılan Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu da özellikle bu bölgenin her 
santimetrekaresinin şehit kanlarıyla sulan-
dığını hatırlattı. Müezzinoğlu, “Eğer bugün 
bu bayrak özgürce dalgalanabiliyorsa, 
özgürce dünyaya meydan okuyabiliyorsak, 
o günkü şehit, gazi komutanlarımızın ha-
tıralarını asla unutmamamız gerek. Onlara 
olan sorumluluğumuzu ödeyerek bu dün-
yadan göç etmeyi Allah bize nasip etsin. 
1915’ten 450-500 yıl önce medeniyet 
dünyaya buradan yayıldı. Çanakkale’yi ge-
çerek Balkanlara uzandık. Barış, hoşgörü, 
sevgi, saygı, ilim, irfan medeniyeti dünyaya 

buradan yayılabildiği kadar yayıldı. Gelibo-
lu’dan Viyana kapılarına gidiş buralardan 
oldu. Ancak bundan 100 yıl önce bu millet 
haksızlıklarla parçalanma anlayışıyla karşı 
karşıya geldi. Değerlerinin tarihten silinme-
siyle ilgili yok ediş mücadelesi başlatıldı. 
Yedi düvele karşı Mehmetçiğin bedenini, 
ruhunu, gönlünü siper ettiği mekandayız. 
Bu mekanların hatırası bu millet var oldu-
ğu sürece ilelebet yaşayacaktır. 1915’lerde 
yapılan hesaplar hala yapılıyor. Tuzaklar, 
tezgahlar devam ediyor. Bu milletin fıtra-
tında olmayan insanlık suçu olarak kabul 
ettiğimiz bir yakıştırmayı yaftalamaya 
çalışıyorlar. Kendilerine yakışanı bu millete 
yakıştırmaya çalışıyorlar. Hiçbir bedel bu 
milletin ödediği ağır bedellerden büyük 
olmamıştır. Balkanlardan gelirken öde-
nen bedelleri, millet kendine olan saygısı 
nedeniyle konuşmuyorsa zulme uğrama-
dığından değil, aksine onuru gereği bunu 
konuşmuyor. Bu milletin Çanakkale ruhu 
bu milletle beraber ilelebet yaşayacaktır. 
Burada yapılan çalışma da bu ruha sahip 
çıkma anlamında önemli bir mesajdır” diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 
şehit yakınlarına sembolik olarak Bursalı 
şehitlerin isimlerine hazırlanan, içinde kün-
yesi, kitabı, anahtarlığı ve şehitlik toprağı 
bulunan anı kutusunu hediye etti. Daha 
sonra ise günün anısına şehit yakınlarıyla 
protokol üyeleri birlikte şehitliğe fidan dik-
ti. Tören, davetlilere yemek ikram edilme-
siyle son buldu.
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‘Vatanın Kalpgâhı 
Emindir’

 Burası(Kireçtepe Şehitliği’nn bulunduğu 
alan) Bursa Seyyar Jandarma Taburu ve 
Gelibolu Seyyar Jandarma Taburlarının 
ordugâh olarak kullandıkları yerdir. Gerçek 
bir şehitliktir. Çünkü tüm alan içerisinde 
aziz şehitlerimizin naaşları yer almaktadır. 
Müsaadenizle ben askeri yönünü özet 
olarak arz etmek istiyorum. 1. Dünya 
harbi ilan edildikten sonra seferberlik ilanı 
kapsamında, Çanakkale’nin savunmasın-
da ordumuza önemli bir görev düşmüş-
tür. Ordumuzun yanında asayiş kuvveti 
olan jandarma birliklerinin bir kısmına da 

seferberlik görevi verilerek ordu ile birlikte 
Çanakkale cephesine gönderilmiştir. İşte 
bunlardan biri de Bursa Seyyar Jandarma 
Taburudur.

Seferberlik ilan edilerek Bursa’daki 
jandarma alayının üçte iki personeli ile 
seferberlik kapsamında Bursa ve Bursa’nın 
ilçelerinde sefer görev emri alıp asker ola-
rak ayrılan genç mehmetçiklerin ilavesiyle 
1.000 kişilik bir tabur kuvveti oluşturul-
muş; bu kuvvetler, Bursa Seyyar Jandarma 
Taburu olarak teşkil edilerek Çanakkale’ye 

gönderilmiştir. Bu kahraman tabur, önce 
kıyı gözetleme görevlerinde bulunmuş, 
müteakiben Seddülbahir Hisarlık tepede 
doğrudan savunma mevzilerinde savun-
ma görevi almış ve büyük kahramanlıklar 
göstermiştir. Fakat girmiş olduğu muhare-
belerde yüzde 40’ını zayiat vermiştir. Ta-
burun zayi olan personel mevcudu tekrar 
tamamlanmış ve Anafartalar emrinde ol-
mak üzere şu an bulunduğumuz Kireçtepe 
bölgesine, Anafartalar’ın kuzey emniyetini 
sağlamak maksadıyla görevlendirilmiştir.

Seyfullah SALDIK / Tümgeneral
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Hiç şüphesiz ki Çanakkale’nin her nok-
tası ayrı bir destan, her noktası ayrı bir 
kahramanlıktır. 57. Alay’ın birlikleri nasıl 
kahraman ise, işte onlar gibi burada görev 
alan ve bu bölgede düşmanın son taar-
ruzlarını 3 gün süreyle durduran, Bursa 
ve Gelibolu Jandarma Taburlarıdır. Bu 3 
günün sonunda Ulu Önder Atatürk’ün 
takviye kuvvetleriyle yetişip düşmanı 
buradan tekrar denize dökmesine neden 
olan o büyük kahramanlar, daha sonra 
burada harp devam ederken bizzat Ulu 
Önder Atatürk’ün emriyle, Ata’yı Kireçtepe 
Şehitliği’nde gösteren o meşhur fotoğrafta 
da görüldüğü gibi, takviye gelen topçula-
rın boş mühimmatlarını üst üste koyarak, 
onların aziz hatırasını daha savaş ortamın-
da oluşturdukları bu anıt ile ölümsüzleştir-
mişlerdir.

Buradaki kahramanlık, zamanın Başkomu-
tan Vekili Enver Paşa ve bir İngiliz generali 
tarafından şu şekilde ifade edilmektedir: 
Enver Paşa yapmış olduğu meclis ko-
nuşmasında şöyle demektedir: ‘‘Düşman 
Anafartalar’a çıktı. Düşmanın 10.000 
tüfeklisine karşılık 800’er mevcutlu Bursa 
ve Gelibolu Jandarma Taburları kahraman-
ca savaştılar, gerçi bu taburlar eridi fakat 
vatanın kalpgâhı emindir.’’ 

Burada görev alan İngiliz general anıların-
da şöyle yazmaktadır. ‘‘İngiliz 29. takviyeli 
tümeninin karaya çıkış harekâtını, elinde 
hiçbir topçusu olmayan, sadece 4 makineli 

tüfeği olan 2 jandarma taburunun durdur-
duğunu henüz İngiltere’de bilen olmadığı 
gibi daha sonra da olmayacaktır.’’ 

Bu şehitliğin yeniden düzenlenmesi 
kapsamında, bu aziz şehitlerin bu büyük 
kahramanların kahramanlığını anlatan 
bu iki sözü de burada sütunların önünde 
yazdırmak suretiyle, 100 sene sonra onla-
rın kahramanlığını düşmanların ağzından 
bundan sonra gelecek olan bütün nesiller 
görsün diye yazdırdık ve görünür hale ge-
tirdik. Burada gerçek mezar olarak görün-
memekle birlikte yapılan sismik araştırma 
ile bütün aziz şehitlerimizin naaşları tespit 

edildi, ona göre çevre duvarları düzenlen-
miştir.

Ulu önder Atatürk’ün bizzat yönettiği, 
onun emrinde görev yapma şerefine eren 
bu aziz kahramanları huzurunuzda bir 
kez daha saygıyla anıyorum. Başta Ulu 
Önder Atatürk ve bugüne kadar vermiş 
olduğumuz bütün şehitleri rahmetle yad 
ediyorum.

Not: Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı 
Tümgeneral Seyfullah SALDIK’ın, 25 Nisan 2015 tarihinde 
Kireçtepe Şehitliği ziyarete açılış törenindeki konuşmasından...
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haber / Açıkhava Tiyatrosu

İşte Bursa’nın 
Yeni Açıkhavası

Murat KADER - Y. Mimar



49   |   Temmuz 2015   |   Sayı 15

Bursa’nın yeni yapılacak 
Açıkhava Tiyatrosu, işlevini 
yitiren eski tiyatroya göre daha 
kolay erişilebilen yeni konumu 
ve mimari tasarımıyla ikonik bir 
yapı olma özelliğinde. Kapasitesi, 
esnekliği ve enerjisi ile performans 
sanatlarının tamamına imkân 
sağlayacak, sanatseverlerin 
gönlünü fethedecek.

 Bursa günümüz Türkiye’sinin hem nüfus 
ve ekonomik büyümesi hem de kültürel 
değerleriyle en önemli büyükşehirlerinden. 
Bu ölçekteki bir kentsel alanda yer alması 
gereken fonksiyonların topluma hizmet 
edebilmesi için geniş kapasiteli, çekici ve 
geleceği öngörebilen projelere ihtiyaç var. 
Bu, geçmişten bize kalan yapıları koru-
duğumuz gibi geleceğe taşınacak yapılar 
tasarlamak ve bugünkü Bursa’yı geleceğe 
anlatmak demek. Nasıl ki Bursa’nın gele-
cekte de nüfus artışının süreceğini, Sanayi 
sektörünün lokomotif şehri olduğunu ve 
ekonomik büyümesinin süreceğini ön 
görebiliyorsak, kentte uygulanacak olan 
projelerin de aynı geleceği yaşayacağını 
ve belki yaratacağını da ön görebilmek 
gerekiyor. Ayrıca bir tarih ve kültür baş-
kenti olan Bursa’ya hem çevresinden hem 
de yurt dışından Turist çekebilen, insanları 
Bursa’ya getiren mekânlar yaratmak gere-
kiyor. Bu fikirlerle “Bursa’ya yakışır ve ge-
lişip büyümeye açık bir Açıkhava Tiyatrosu 
nasıl olmalı?” sorusunun cevabını aradık.
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Tiyatrolar tarihin erken çağlarından beri 
toplumların gerek trajedi, gerek komedi, 
gerekse kriz dönemlerinde bir araya geldi-
ği ve sanatın seyirciyle buluştuğu kamusal 
alanlardır. Yani fonksiyonu ve ambiyansı 
çok özel bir toplanma alanıdır. Yalnızca 
kalabalıkların bir araya geldiği bir mekân 
değil, aynı zamanda sanat performansının 
ortaya koyduğu görme-duyma-hareket 
algılarının da bu kalabalık tarafından izlen-
diği, hissedildiği ve paylaşıldığı bir enerji 
yayılım alanıdır…

Yunan kültürünün ortaya koyduğu ve 
ilerleyen çağlarda Romalıların sahip çıktığı 
tiyatro yapıları bugün sanat dallarının çe-

şitlenmesi ve genişlemesiyle “sahne” gibi 
daha kapsamlı bir tanıma kavuştu. Antik 
dönemlerdeki tasarım prensiplerinden çok 
uzaklaşmamasının yanı sıra, Bursa Açık-
hava Tiyatrosunun mimarisinde yaratıcı 
ve yenilikçi çözümler ile günümüz uyum 
sağlaması amaçladık. 

Bursa Büyükşehir Belediyesinin önemli 
rekreasyon alanlarından biri olan Reşat 
Oyal Kültür Park’ının içindeki Açıkhava 
Tiyatrosu mimarisine “simge ve ikon niteli-
ğinde bir kültür yapısı tasarlama” bilinciyle 
yaklaştık. Eski Açıkhava tiyatrosunun yer 
aldığı konumda yeniden inşaat faaliyetle-
rinden hem peyzaj bütünlüğünü korumak 

hem de asırlık ağaçlara dokunmamak 
üzere kaçınırken, proje alanı için stratejik 
bir nokta belirledik. Metroyla ve Mudanya 
Caddesinden araçla kolaylıkla ulaşılabi-
len projede yapının yeri, hava ve güneş 
şartları ile doğru ilişkinin kurulmasına, 
akustik şartlara elverişliliğini sağlamaya 
özen gösterdik. Tasarımda sanatçı, sahne, 
seyirci, icra edilen performans ve bahsetti-
ğim enerjinin doğru buluşmasını sağlamak 
ve Bursalıların bu mekânı benimseyebile-
ceği ayrıntılar yakalamak önemliydi. Şehrin 
geleceğini etkileyebilecek bir mekândan 
bahsediyoruz, bu nedenle Bursa Açıkhava 
Tiyatrosu, mimarına da heyecan veren 
projelerden biridir.

Bir Mimar olarak kültür yapılarının ve ka-
musal yapıların “görünür”, “dikkat çekici” 
ve “erişilebilir” olması gerektiğini düşünü-
yorum. Bu sebeple Açıkhava tiyatrosunun 
konumunu çok daha erişilebilir ve algılana-
bilir bir noktaya taşımak proje prensiple-
rinden biriydi. İkincisi de bu ikonik niteliği 
ile opsiyonel, işlevsel ve esnek bir sanat 
mekânı tasarlamak oldu. 

Yeni Açıkhava Tiyatrosunun Mudanya Cad-
desine komşu konumdaki arazisi eğimli bir 
yapıdaydı ve bu eğim yapıyı mekâna bağ-
layan ve kimliğini güçlendiren bir potansi-
yele dönüştürüldü ve seyirci koltuklarının 
yer aldığı bölümde de bu eğimden yarar-
lanılmış, aynı şekilde yine arazi özellikleri 
yapının üst ve alt kotlarında meydanlar 

haber / Açıkhava Tiyatrosu
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yaratılmasına olanak tanıdı. Otoparklardan 
sahneye erişimin mümkün olduğu yapı 
bir sanat merkezi olarak düşünüldü ve 
tasarlandı, merkezine fonksiyonelliği koyan 
diğer bir mimari unsuru da seyirci kol-
tuklarının ön sıralarında yer alan protokol 
koltuklarının kaldırılması ile genişleyebilen 
esnek ve işlevsel bir sahneye yer açması-
dır. Bu özelliği ile sahne yüzlerce sanatçıyı 
veya İldeki büyük folklorik etkinliklerdeki 
gösterileri kaldırabilecek kapasitededir. 
Yeni Açıkhava Tiyatrosu 350 m² sahne ala-
nının yanı sıra yan ve arka sahne odaları 
ile büyük etkinlik gruplarının sahne alma-
sına imkân yaratılacak, rezerv soyunma 
odalarıyla adından söz ettirecek etkinlikler 
ev sahipliği yapabilecektir. Kapalı ve açık 
otoparkı olacak olan Tiyatronun çevresin-
de toplanma alanları yaratılarak gece ve 
gündüz algılanabilir kılan detaylar göz ardı 
edilmedi. Tiyatronun ana bölümleri olan 
sahne ve seyirci bölümleri tam dairesel 
bir form yerine sahneye uzanan yatay ve 
eğimli aksta akustik kaliteyi yakalayabile-
cek bir dizilimde dağıtılmıştır. 

Bir kozadan esinlenerek tasarlanan formu 
strüktürel olarak güçlü bir yapı ortaya 
koymaktadır. Tiyatroya bu formu veren 
kabuğu yapının ileri görüşlü ve modern 
tasarımındaki diğer özelliklerinin yanı sıra 
geleceğe yönelik değişikliklere olanak 
sağlayan tanımlı bir taşıyıcı sistem sağlar. 
Yarı korunaklı olan çatı tam korunaklı hale 

dönüştürülmeye uygundur. Yeni Açıkhava 
tiyatrosunun kabuğu gelecekte ihtiyaç 
duyulması halinde uygun bir tasarımla ka-
palı bir etkinlik alanına dönüştürülmesine 
imkân sağlayacaktır. 

Yeni Açıkhava tiyatrosu çok amaçlı, esnek, 
uyarlanabilir bir yapı olarak Kültür ve sanat 
aktivitelerine ev sahipliği yapacak, içinde 
evrimleşen ve büyüyüp gelişen sanatı 
binlerce kişiye ulaştırabilecek güçte bir 
kozadır.

Dünyadaki örneklere baktığımızda Yeni 
Bursa Açıkhava Tiyatrosu farklı, özgün ve 
yenilikçidir. Buna benzer bir biçimde şehir 

parkında yer alan açıkhava tiyatrolarından 
biri olan Londra’daki Regent’s Park örneği 
verilebilir, oldukça aktif, kent halkı tarafın-
dan sahiplenilmiş ve yoğun ilgi gören, pek 
çok aktiviteyi ağırlayan Açık hava tiyatrosu 
1.200 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. 
Bursa ise kat kat büyük etkinliklere ev 
sahipliği yapabilecek kapasitede yeni bir 
Açıkhava tiyatrosuna kavuşuyor. 

Ülkemizden de incelenebilir dinamik bir ör-
nek olan Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu 
bugün İstanbul’da farklı kültürel etkinlik 
alanlarının bir arada bulunduğu merkezi bir 
konumda yer alıyor ve 3.500 kişilik seyir 
kapasitesine sahip. Bursa Açıkhava Tiyat-
rosu, Cemil Topuzlu Sahnesi gibi mekânlar-
da hayata geçen büyük organizasyonlara 
“Marmara bölgesinde alternatif bir sanat 
destinasyonu” yaratacak. Bu hizmet hem 
Bursa halkına hem de çevre illerden çe-
kebileceği nüfusa kültür ve sosyal etkinlik 
bağlamında geniş bir yer açmaktadır. 

Işıl ışıl yepyeni bir landmark(şehirlerin sim-
gesi olacak yapı) olacak bu kozadan çalı-
şıp, bekleyip hazır olduğunda tüm estetiği 
ile sayısız sanatsal aktivite çıkacak, 5.100 
kişilik bu büyük salon Bursa’ya önemli bir 
cazibe alanı sağlayacaktır. Bu kapasitede 
bir yapıda büyük ölçeklerde performans-
ların ve önemli sanatçıların yer alacağına, 
izleyicilerine de harika bir platform suna-
cağına inancım tam.
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araştırma / Binbir Gece Masalları (Bursa Nüshası)

Bir Tarihî-Kültürel Mirasımız Daha
Okuyucu İle Buluşuyor;

BİNBİR GECE MASALLARI
(Bursa Nüshası)

Sadettin EĞRİ  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Minyatürler:  İpek Özsoy
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 İnsanlık tarihinde bazı eserlerin farklı 
toplumlar arasında hızla yayıldığı, sevildiği 
ve dilden dile aktarıldığı görülmektedir. Bu 
metinler destan, efsane, şiir veya masal 
olabilmektedir. İşte asırlar boyu gerek 
doğu medeniyetinin ve gerekse batı top-
lumlarının ilgisini kaybetmeden günümü-
ze kadar gelebilmiş eserlerden birisi de 
“Binbir Gece Masalları”dır. Pek çok milletin 
zevklerinin ve anlayışlarının harmanlandığı 
bu masallar; zengin kaynakları ve içiçe 
geçmiş hikâyeleri ile tarihimize iz bırakmış 
ve Türkçe olarak da yazıya aktarılmıştır.

Pek çok dile çevrilen Binbir Gece Masalla-
rı’nın bilinen en eski Türkçe nüshası Bur-
sa’da bulunmaktadır. XV. yüzyıl başlarında 
Türkçe’ye çevrildiği ve yazıldığı tahmin edi-
len bu eser, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yayımlanmaktadır. Bursalıların 
ve tüm okuyucuların beğenisine sunulacak 
olan çalışma dört bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde Binbir Gece Masalları’nın 
tarihî seyri ve kaynakları anlatılmaktadır. 
Prof. Dr. Gönül Tekin, Doç. Dr. Mehmet 
Kalpaklı ve Neslihan Demirkol’un ince-
leme yazıları ile eserin Bursa nüshasının 
özellikleri ve masalların tespitinde izlenen 
yol verilmiştir. Binbir Gece Masalları ile 
ilgili Türkiye’de ve diğer ülkelerde önemli 
sayıda yayın bulunmaktadır. Kaynakça 
kısmında doğrudan yayımlanan eserle 
bağlantılı yayınlar sunulmuştur.

İkinci bölümde ise; masallar günümüz 
diliyle sadeleştirilerek yazılmış ve hikâye-
lerin konusuna uygun minyatürler İpek 
Özsoy tarafından hazırlanmış ve metinlere 
aktarılmıştır. Binbir Gece Masalları Bursa 
nüshasında bazı hikâyeler eksik olduğu 
için orijinal nüshadaki bu eksiklikler diğer 

nüshalardan alınıp eklenmiştir.

Üçüncü bölümde Binbir Gece Masalları’nın 
yüzyıllar öncesinde yazılmış olan nüshası-
nın günümüz harfleriyle yazılmış kısmı bu-
lunmaktadır (tahminen XV. yüzyıl başları).

Dördüncü bölümde ise; Bursa Yazma ve 
Basma Eserler Kütüphanesi (BYEBEK), 
Genel Bölümü No.1217’de bulunan 
yazma eserin yapraklar halinde resimleri 
taranarak hazırlanmış ve metnin sonuna 
eklenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
yayınlarından çıkacak olan eserin sonun-
da önemli kavramlar, isimler ve yer adları 
dizini yapılmıştır.

Mehmet Kalpaklı ve Neslihan Demirkol’un 
incelemesinde belirttiği gibi “Masallar, 
İpek Yolu boyunca taşındıkları her durağa 
Doğu’nun ruhunu, kendine özgü anla-
tı geleneğini de beraberinde götürmüş, 
karşılaştıkları yeni kültürleri değiştirmiş, 
dönüştürmüştür. Ulrich Marzolph, Binbir 
Gece Masalları sayesinde doğunun batı 
hayalciliğini beslediğini, hatta bazı öğelerin 
batı hikâyelerinin ayrılmaz parçası haline 
geldiğini ifade eder. Masallar’da yer alan 
birçok motif, tema, karakter edebiyat, 
resim, müzik, tiyatro, sinema, bale, gösteri 
sanatları, mimari gibi birçok farklı alana 
ilham kaynağı olmuştur. Gustave Doré 
ve Edmond Dulac’ın illüstrasyonlarından 
Magritte’in “Şehrazat”ına, Matisse’in 
Odalisque’inden Korsakov’un Şehrazat 
senfonik yapıtına birçok yapıtta izleri takip 
edilir. Edebiyat alanında çeviri, edisyon, 
yeniden yaratım, etkilenme, esinlenme ve 
benzeri yollarla tekrar tekrar üretilir. Necib 
Mahfuz, Jorge Louis Borges, Salman Rüşti, 
Goethe, Flaubert, Stendhal, H. G. Wells, 

Italo Calvino, Georges Perec gibi sayısız 
yazarın ismi Binbir Gece Masalları’yla ilgili 
olarak anılabilir. Marzolph, makalesin-
de sinemadaki etkilerinden bahsederek 
Georges Meliès’in Le Palais de Mille et une 
Nuits’sinden (1905/6), Frist Lang’ın Der 
Müde Tod’undan (Kader) (1921), Douglas 
Fairbanks’ın Thief of Bagdad’ından (1924) 
söz eder (24-25). 

Bütün bu etkilenmeler ve Masallar’ın sınır 
tanımayan yayılma gücü, günümüzde aka-
demik açıdan hâlen yeterince araştırılmış 
değildir. Masallar’a değinen her araştırma 
bu alanda bir noktayı daha aydınlattığı için 
son derece önemli ve kıymetlidir.”

Gönül Tekin hocamız ise Binbir Gece 
Masalları konusunda yaptığı değerli in-
celemelerinde masalların tarihi seyrini ve 
etkilenmeleri şu cümlelerle izaha başlar: 
“Binbir Gece adlı hikâyeler koleksiyonunun 
ilk çekirdeğini Hezar Efsane adlı eser teşkil 
eder. Hezar Efsane İran hükümdarlarından 
Erdeşir Behmen’in1 kızı hem de karısı olan 
Humay (Humā‘ī) için yazılmıştır. Humay2, 
Mes’udî’ye göre babasından sonra iktidarı 
ele almış otuz veya daha fazla bir müd-
det memleketi idare etmiştir. Humay’ın 
halefi kardeşi Dârâ bin Dârâ Behmen bin 
İsfendiyar’dır3. Bu bilgilere çok yakın bir bilgi 
de Taberî tarihinde bulunmaktadır. Taberî’ye 
göre Lakabı Erdeşir olan Behmen kızı veya 
kızkardeşi Humay ile evlenmiştir. Humay 
Behmen’den olan oğlu Dârâ’yı dünyaya ge-
tirmeden Behmen ölmüş ve doğacak çoçuğu 
yerine veliaht yapmıştır. Ayni şekilde Dârâ’nın 
oğlu Dârâ İskender’e yenilen Dârâ’dır4. 
Humay tahta geçtikten sonra Medâyin’e yer-
leşmiş; Belh başkent olarak önemini kaybet-
miştir (Medayin=Ctesiphon). Bazı rivayet-

1. İbn el-Nedim, Kitâb el- Fihrist, (Columbia Univ. Press, 2 vols. 1970). C. II, s. 714 Burada Behmen adı Behrâm olarak verilmiştir. Mes’udî’de ise Humâyâ binti Bahmân bin İsfendiyar bin Bustâf şeklinde geçer: Mes’udî, 
Murûcu’z-Zeheb ve Me’âdinü’l-Cevher (yaz. 333 h / 944 m), (M.C. Barbier de Meynard neşri, Paris mdccclxv), C. II, s. 121. Diğer kaynaklarda bu adı hep Behmen olarak görmekteyiz. bk. B. Macdonald, ‘’ The Earlier 
History of the Arabian nights ’’, Journal of The Royal Asiatic Society (Part III, July 1924) s. 353.

2. Humay’ın, Humaya ve Humanı şekilleri için bk. İbn el-Nedim, ayn. esr., C. II, s. 714, not 8; Taberî Tarihinde ise Humā‘ī şeklindedir. Şinasi Tekin ktp: Yazma nüsha, vr. 232b; Brown, A Literary History of Persia (4 vols. 
Cambridge 1956) C. I, s. 117. Brown bu bilgiyi şöyle verir: İlk Keyanî hükümdarlarından Guştasb’ın oğlu İsfendiyar’ın oğlu Behmen büyük babasının yerine tahta geçer. Behmen Magi dininin kurallarına göre kızkardeşi 
Khumáni (Humay) ile evlenmiştir. Humay’ın oğlu II. Dârâ’dır. İskender’e yenilen III. Dârâ ise bu hükümdarın (Behmen) torununun oğludur. Bazı Süryani yazarları bu Behmen’nin Yunan kaynaklarında zikr edilen Artaxerxes 
(Artakh shatr) Ardaşir olduğunu bildiriler. Esasen Heredot da İranların kendilerini artaei şeklinde adlandırdıklarını bidirmektedir: Heredotus, The Histories (Penguin Classics, 1974) s. 146. Ve bu genel isim Xerxeshatr 
kelimesinin başında bulunmaktadır. Humay’ın Behmen’in kızı olmayıp kızkardeşi hem de karısı olduğuna dair bilgiler için bk. F. R. Burton, The Book of Thousand Nights and a Night  (10 vols., The Burton Club) C. X, s. 71 
not 2 , İbn el-Nedim, C. II s. 714 not 8, Mes’udî, ayn. esr. C. II, s. 129.

3. Mes’udî, ayn. esr., C. II, s. 129, 123, 235.
4. Kütüphanemizdeki yazma Taberî Tarihi, vr. 232a-234b. Akamenid hükümdarlarının hükümdarlık sırası ve zamanı ile karşılaştırırsak Erdeşir Behmen’inYunan kaynaklarındaki Artaxerxes I olduğu anlaşılır. Bu sıra şöyledir: 

Darius I (m.ö. 521-486), Xerxes I (m.ö. 485-465), Artaxerxes I (m.ö. 464-424), Darius II (m.ö. 423-405), Artaxerxes II (m.ö. 404-359), Artaxerxes III (m.ö. 358-338), Darius III (m.ö. 335-331). Bu tabloya göre Darius 
II’nin babası olarak görülen Artaxerxes I ile Mes’udî’de zikredilen II.Darius’un babası Behmen aynı kişi oluyor. Ayrıca Taberî’nin de bildirdiğne göre Behmen’in lakabı Erdeşir’dir. Eski Yunan kaynaklarında zikr edilen 
Artaxerxes, Ardaşir kelimesinin karşılğı olarak okunmuştur: Ardaşir>Artakhshatr>Artaxerxes. Yanlız I. Dârâ’nın hükümdarlık süresi m.ö. 521-486 yılları olduğundan Erdeşir’in hükümdarlık süresi I. Dârâ’dan sonradır II 
Dārā’dan öncedir. Oğlunun II.Dara olması ihtimali kuvvetlidir. Zira II. Darius hemen Erdeşir Behmenden sonra m. ö. 423-405 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Bu konuda bk. A. Leo Oppenheim Ancient Mesopotamia 
(The University of Chicago Press, 1977), s. 340; Georges Roux, Ancient Iraq (penguin books, 2. ed., 1980), s. 469 ve kitabın sonundaki 8.tablo. (late periods).
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lere göre Humay anne tarafından benî 
İsrail asıllıdır. Annesinin adı Şirāzād’dır, 
Behmen’in annesi Benî İsrailden, Saul’un 
neslindendir5. Rivayete göre Nabukadna-
zar’ın Irak valisi olarak gönderdiği Beh-
men bu Behmendir6. Behmen ve Humay 
hakkında diğer bir kayıt da Timur’un (ö. 
1405) torunlarından Baysungur Mirza’nın 
emriyle  (829 h / 1425-26) da yazılan 
Şahname nüshasının başındaki önsözde 
bulunmaktadır. Burada Hezar Efsane’nin 
Keyaniyan (Akamenid) hükümdarlarından 
Erdeşir Behmen’in hem kızı hem de eşi 
olan Humay için yazıldığı belirtilmekte-
dir7. Kaynaklar, Hezar Efsane’nin ilk defa 
m.ö 464-424 yılları arasında hükümdarlık 
yapmış olan Behmen’in eşi Humay için 
derlendiği ve ona sunulduğu hususunu 
ısrarla ifade ediyorlar.”

Dünyada pek çok dile çevrilen Binbir Gece 
Masalları’nın ne zaman, nerede ve kimin 
tarafından yazıldığı bilinmemektedir. 
Arapça adı “Elfü Leyletin ve Leyle”, Farsça 
ismi “Hezâr Efsâne/Kıssa-i Hezâr ü Yek 
Şeb” şeklindedir. IX. yüzyıl dolaylarında 
hikâyeleri derleyen ve Arapça‘ya çevirenin 
masalcı Ebu Abdullah Muhammed el-Gah-
şigar olduğu söylenir. Eserdeki hikâyelerin 
çerçevesini oluşturan Şehrâzâd öyküsünün 
esere XIV. yüzyıl dolaylarında katıldığı dü-
şünülmektedir. Eser Fransızcaya 1704’te 
çevrilmiş, ilk modern Arapça derlemesi 
ise 1835’te Kahire’de yapılmıştır. Eserin 
ve ihtiva ettiği hikâyelerin bir kısmının 
daha önceden Batı’ya geldiği düşü-
nülmektedir8.

Binbir Gece Masalları’nın çok farklı 
coğrafyalarda geçtiği, farklı üsluba 
mensup kişiler tarafından yazıldığı ve 
görülmektedir. Hindistan, İran, Irak, Mısır 
ve Türkiye’de farklı hikâyelerin geçtiği, 
halk kültürüne ait unsurların zenginliği, iç 
içe geçmiş masalların Hint hikâyeleri tekni-
ğine uygunluğu fark edilmektedir. Edebi-
yat, sanat, folklor, medeniyet, tarih gibi 
konularda önemli zenginliği barındıran bu 

masallar; 1001 gece sürdüğünden dolayı 
264 farklı hikâyeyi içermektedir. Dünyada 
meşhur olmuş tacir ve ifritler, hamal ve üç 
hanım, kambur, Alâeddin’in sihirli lambası, 
Ali Baba ile Kırk Haramiler, Gemici Sindbâd 
ve maceraları bunlardandır.

Eserin Arapça, Farsça nüshalarında ve 
Fransızca çevirilerinde yer ve mekân isim-
leri farklılık göstermektedir.  Ana hatları 
ile hikâyelerin konusu ve özeti şöyledir: 
Semerkant Hükümdarı Şah-ı Zamân bir 
gün kardeşi Sâsânî Hükümdarı Şehriyâr’ı 
görmeye giderken unuttuğu bir şeyi almak 
üzere geri döndüğünde sarayda karısının 
ihanetine şahit olur ve onu derhal öldürür. 
Şehriyâr’ın yanındaki misafirliği sırasında 
kardeşinin ava gittiği bir gün yengesinin 
onu daha çirkin bir şekilde aldattığına 
şahit olur. İki kardeş deniz kenarında 
gezinirken omuzunda sandıkla bir ifritin 

denizden çıkması üzerine korkularından 
bir ağaca tırmanırlar. Ağacın altına gelen 
ifrit sandıktan bir kadın çıkardıktan sonra 
uyumaya başlar. İfritin karısı olan bu kadın 
iki kardeşi görür ve ifriti uyandırmak tehdi-
dinde bulunarak onlarla cinsî ilişki kurarak 
ifrite ihanet eder. Bunun üzerine iki kardeş 

bütün kadınların sadakatsizliklerine kanaat 
getirir. Bu sebeple Sâsânî Hükümdarı 
Şehriyâr sarayına döner dönmez karısını 
öldürtür. O günden sonra da her gün bir 
genç kızla evlenir ve ertesi günü boynunu 
vurdurur. Üç yıl sonra şehirde evlenecek 
genç kız kalmaz.

Padişaha kız bulmakla görevli olup güç 
durumda kalan vezirin de iki kızı vardır. 
Büyük kızı Şehrezâd kendini feda etmek 
pahasına da olsa kadınları bu belâdan 
kurtaracak bir plan hazırlayarak padi-
şahla evlenmeyi kabul eder. Gerdeğe 
girmeden önce de kız kardeşi Dînârzâd 
(veya Dünyâzâd) ile görüşme izni alır. 
Dînârzâd, önceden kararlaştırıldığı üzere 
Şehrezâd’dan bir ma¬sal anlatmasını 
ister. Şehrezâd sabaha kadar devam eden 
masalı en heyecanlı yerinde keser. Padişah 
da masalın sonunu öğrenmek için idamı 
sonraya bırakır. Şehrezâd padişahı böylece 
1001 gece oyalar. Sonunda hikâyelerin 
öğretici ve ibret verici etkisi kadar karısının 
zekâ ve becerikliliği karşısında duyduğu 
hayranlığın da tesiriyle padişah Şehrezâd’ı 
öldürmekten vazgeçer9.

Binbir Gece Masalları dört ana kaynaktan 
beslenip zenginleşmiş ve günümüze kadar 
gelmiştir:

➢	 •	Hint	kaynaklı	masallar,

➢•	İran’dan	gelen	masallar,

➢•	Hârûn	Reşîd	(786-809)	devrine	
ait Bağdat men¬şeli masallar,

➢	 •	Fatımiler	ve	Memlukler	devrinde	
Mısır’da külliyata ilâve edilen masallar 

ve Türk etkileri.

Binbir Gece Hikâyeleri Batı dillerinin 
çoğuna çevrilmiştir. Çeviriler genellikle 
Arapça ve Farsça yazılan nüshalardan ya-
pılmıştır. Ayrıca Fransızca’ya yapılan çeviri 
tarih itibariyle oldukça eskidir. Günümüz 
Türkçesine yapılan çevirilerin çoğu Arapça 
ve Fransızca yazılan eserlerden tercüme-
dir. Eserin Osmanlı döneminde Türkçe’ye 

5. Mes’udî, C. II, s. 121, 123.
6. Mes’udî, C. II, s. 123 yeni neşir C. I, s. 203, not 1 ve s. 204.
7. Richard F. Burton, ayn. esr., ayn. yer, C. X, s. 71, not 2; Humay ve Behmen hakkında daha fazla bilgli için bk. Mes’udî, ayn. esr. , C. II s. 121, 123, 129, 235; İbn el-Nedim, ayn.esr, C. II s. 712-714; Firdevsi, Shahname 

(Flügel neşri), C. V, s. 299 Nicholson, Literary History of the Arabs, s. 457.
8. Bilgi için bk., Süleyman Tülücü, “Binbir Gece Masalları Üzerine (Seçilmiş Bir Bibliyografya İle)”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 22, Erzurum, 2004, s.1-53.
9. Binbir Gece Masalları’nın konusu hakkındaki bilgiler; Veli Ulutürk, “Binbir Gece”, DİA, İstanbul, c.VI, s.180-181’den alınmıştır.
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ilk tercümesinin hangi tarihte yapıldığı 
konusunda kesin bilgi yoktur. Bursa Yazma 
ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’nde 
Genel Bölümü 1217 numarada kayıtlı 
eserin hangi tarihte ve kim tarafından 
Türkçeye çevrildiği de bilinmemektedir. 
Kütüphane tespit fişindeki bilgilere göre 
hicrî X. asırda (16.yy) yazıldığı tahmin 
edilen bu eser incelendiğinde ve özellikle 
dil bakımından değerlendirildiğinde “Eski 
Anadolu Türkçesi’nin belirgin özelliklerini 
taşıdığı görülmektedir.”10 Dolayısıyla ko-
nuyla ilgili yapılan çalışmalarda adı geçen 
eserin Türkçe çevirilerinden en eskilerden 
birisi olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. 
Hatta Binbir Gece Masalları’nın en eski 
Türkçe tercümesinin bu yazma eser olduğu 
kuvvetle muhtemeldir. Kütüphanedeki 
16. Yüzyılda tercüme edildiği ile ilgili kayıt 
sadece tahminden ibaret olup, eser ince-
lendiğinde daha eski tarihlere uzanan dil 
özellikleri taşıdığı ve hikâyelerin 15. yüzyıl 
veya öncesinde yazıldığı tahmin edilebilir. 
Bu anlamda Bursa’da bulunan yazma ese-
rin önemi daha iyi kavranmaktadır.

Yakında okuyucu ile buluşacak olan, ka-
dınların ihaneti anlayışı içerisinde olayların 
geliştiği Binbir Gece Hikâyeleri’ne örnek ol-
ması bakımından birinci masalı yani  “Eşek, 
Öküz ve Çiftçi Hikâyesi” başlığı altındaki 
bölümün sadeleştirilmiş, kısa özetini veri-
yoruz:

Bir zamanlar çok zengin bir bezirgân vardı. 
Malı, hayvanları ve ailesiyle o yörede çok 
meşhur olmuştu. Allah bu adama kuşla-
rı, canavarların dilini de öğretmişti ve bu 
bezirgân eşsiz bir insandı. Tüm yaratıkları 
lisanından anlayan yeryüzündeki tek kişi 
o idi. Bu bezirgânın ahırında bir öküzle bir 
eşeği varmış. Bu ikisi aynı ahırda kalıp, aynı 
yerde yemlenirlerdi. 

Bir gün o bezirgân oturmuş ailesi ile sohbet 
ediyordu. Karısı yanında otururken, çocuk-
ları karşısında oynuyorlardı. Hal diliyle öküz 
kıskandığı eşeğe dedi ki:

-Ey eşek, bakıyorum rahmetin, bolluğun 
içindesin ve keyfin yerinde. Yattığın yeri 
süpürüyorlar, rahatlık ve huzur içindesin. 
Yattığın yeri sulayıp temizliyorlar, üzerine toz 
konmasın diye. Her gece kalburdan geçiril-

miş arpa yedirip, sana soğuk sular 
içirirler. Beni ise gece yarısında 
çifte koşup, boynumu ve iki 
omzumu ağaca geçirip 
uzun günlerde bile 
gece yarılarına 
kadar eziyet 
ederler. Artık 
takatim 
kalmadı, 
her yanım 
ağrıyor. 
Sonra da 
getirip beni 
ahıra koyu-
yorlar. Önü-
me de toprağa 
karışmış burçağı 
ve yaban otuna 
karışmış samanı 
koyup, yeme-
mi bekliyorlar. 
Toz, toprak ve 
sidik içinde yatıp, 
rahatlık yüzü gö-
remiyorum. Ertesi 
sabah yine aynı 
şeyler tekrar ediliyor. 
Sen ise temiz yerde 
yatıp, rahatlık içerisinde 
daima uyursun. Sahibinin bir 
işi olunca, üzerine biner, işini tamamlayınca 
tekrar seni getirip ahıra bağlar.

Öküz derdini ve sıkıntılarını böylece dile ge-
tirdikten sonra, eşek konuşmaya başladı:

-Ey öküz, sen bir şeyden anlamayan, ne 
derlerse onu yerine getiren, başkalarının ra-
hatı için kendisine zulmedilmesine izin veren 
bir yaratıksın. Hiç duymadın mı yardım gör-
meyen kişi yoldan çıkar. Ezan vaktinden öğle 
vaktine kadar çift çekip, sonra gündüzleri de 
iki ayağını yere kakarsın. Boynuzunla sürüp, 
önüne burçak döktüklerinde onu yersin. 
Şayet önüne konulan değersiz yiyecekleri 
birkaç saat yemesen, sana yapılanları bu şe-
kilde protesto etsen, senin için rahat günler 
gelecektir dedi.

Öküz, eşeğin bu sözlerini işitip kendisi için 
iyi bir nasihatçi olduğuna inandı. Fakat bu 
konuşulanların hepsini bezirgân da dinle-
mekteydi. İkinci gün olunca öküzü çiftçi alıp 
tarlaya gitti, onu çok çalıştırdı. Fakat öküz 
yaptığı işleri aksattığı için sahibi tarafından 

dövüldü. Öküz sahibine kin beslemeye baş-
ladı. Öküz, eşeğin tavsiyelerine uyup miskin-
lik ediyor, sahibi de onu dövüyordu. Geceye 
kadar bu durum devam etti. Çiftçi öküzü 
alıp eve geldi, onu ahıra bağladı ve ona yem 
verdi. Öküz inat edip yemini yemedi, çiftçi 
bu duruma şaşırdı.

Sabah olunca çiftçi adamlarına şu emri 
verdi:

-Öküzü ahırda bırakın,  yerine eşeği koşun 
ve çifte onu götürelim dedi.

Akşama kadar öküzün yaptığı işleri yüklenen 
eşek, yorgunluktan bitkin halde ahıra döndü. 
Eşeğin bu halini zevkle seyreden öküz:

-Bana verdiğin değerli nasihatler için sana 
teşekkür ederim. Tavsiyelerin işe yaradı, 
dedi.

Eşek çok bitkin olduğu için ona cevap dahi 
veremedi. Ertesi gün aynı olay tekrar edildi. 
Yine akşamüzeri eşek perişan bir vaziyette 
ahıra döndü. Öküz keyifle yine eşeğe teşek-

10. Gülseren Tor, “Binbir Gece Hikâyeleri’nin 15. Yüzyılda Yapılmış Türkçe Çevirisi (Bursa Nüshası) Üslup (Biçem)”, Binbir Gece’ye Bakışlar, Turkuaz Yayınları, İstanbul, 2010, s.127.
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kür etmeye kalkışınca, eşek hiddetle:

-Dostum, benim bu çektiklerim benim çok 
bilmişliğimdendir. Fakat sana kötü bir habe-
rim var; sahibimiz adamlarına “şayet öküzün 
bu hali düzelmezse, onu kasaba götürün 
kestirin, bari öyle faydalı olsun” dedi, diye 
öküzü huylandırmış. Öküz ise yine eşeğe 
teşekkür ederek:

-Değerli arkadaşım, bunu iyi ki söyledin. 
Öyleyse yarın sabah şevk ile işimin başına 
döneyim ve kasaba gitmekten de kurtula-
yım, demiş.

O sırada ahırdaki bu konuşmaları dinleyen 
çiftçi, gülümseyerek ve başını sallayarak 
ahırdan ayrılmış. Sabahleyin karısı ile birlikte 
ahıra gelen çiftçi, öküzünü zinde bir şekilde 
hazır kendilerini beklerken bulmuş. Karısı 
ona sormuş:

-Sendeki bu tebessüm ve mutluluğun sebebi 
nedir?

-Ben gördüğüm ve işittiğim şeylere gülüyo-
rum demiş çiftçi.

-Gördüğün ve işittiğin şeylerin sırrı nedir? Ne 
olur bana da anlat.

-Bu sırrı sana söyleyemem, şayet söylersem 
bu hayatımın sonu olur, demiş çiftçi. Fakat 
karısı ona inanmamış. Çiftçi:

-O halde vasiyetimi hazırlayıp geleyim ve 
sana bu sırrı açıklayayım, dedi.

Bezirgân (Çiftçi) karısının bu ısrarı ve gece 
gündüz bunun için ağlaması üzerine söz 
konusu sırrı açıklamak vasiyetini hazır-
lamak için bütün akraba ve tanıdıklarını 
çağırdı. Bezirgân hizmetçilerini ve kölelerini 
azat ettiğini herkese duyurdu. Çocuklarıyla 
kucaklaştı ve tanıklar huzurunda vasiyetini 
hazırladı. Bu arada kadının anne ve babası, 

kızlarının bu inattan vazgeçmesi için 
yalvardılar. Kocasının hayatı pa-

hasına sırrı açıklaması için ısrarcı 
olmasını anlayamadılar. Kızları 
ise:

-Ben bu isteğimden ve ısrarım-
dan asla vazgeçmem, hatta bu 
kocamın hayatının sonu olsa bile 

dedi.

Meğerki bezirgânın evinde çok tavuk-
ları varmış. Elli tavuk arasında ise sadece 

bir horoz bulunmaktaymış. Çiftçi bu gelişme-
lerden dolayı üzüntülü bir şekilde dolaşırken, 
bir köpeğin gelip horoza şunları söylediğine 
tanık olmuş:

-Ne utanmaz, edepsiz ve şirret hayvan-
sın! Efendine karşı kanat çırpıp, tavuklarla 
cilveleşirsin. Efendimizin bir sırrı açıklama-
masından dolayı karısından eziyet gördüğü 
gerçeğini bilmez misin? Biliyorsun ki şayet 
bu sırrı açıklarsa, efendimiz ölecektir.

Horoz bu sözlere gülerek şöyle cevap verir:

-Ey deli köpek, bilmez misin ki bizim efendi-
mizin aklı da tedbiri de azdır. Mesela benim 
elli tane karım var. Kimine iyi davranırım, 
kimisine yem taneleri ikram ederim, bazıla-
rını da bir şekilde razı ederim. Türlü taktik-
lerle hepsini memnun ederim. Oysaki bizim 
efendimizin bir karısı var ve kendisi de akıllı 
geçinir, onu dahi idare edemez.

Köpek sorar:

-O halde efendimiz ne yapsın?

-Karısını bir odaya kilitlesin, eline bir değnek 
alsın ve uslanıncaya kadar onu dövsün. 
Benim dediğimi gibi yaparsa kafası rahatlar, 
huzur bulur ve ölmekten de kurtulur, der 
horoz.

Bunları işiten bezirgân, horozun dediklerini 
harfiyen yerine getirdi. Karısı tövbe edip, 
medet dileyinceye kadar onu dövdü. Böylece 
ağlaşanlar gülüşmeye, üzülenler kahkaha 
atmaya başladılar. Herkes de bu kıssadan 
ders çıkardı.

Elfü Leyletin ve Leyle Hikâyetleri adını 
taşıyan Bursa nüshası, 188 yaprak (376 
sayfa) ve her sayfada harekeli nesih yazı 
ile yazılmış 12 satır bulunmaktadır. Kitabın 
tamamında 56 hikâye mevcuttur. Tam 
olan nüshalarda 264 hikâye ve 1001 gece 
olmasına karşın söz konusu eserde eksiklik 
vardır. Hacim olarak neredeyse orijinal 
nüshaların beşte biri kadardır. Bu tercü-
me kitabı değerli kılan ise; Eski Anadolu 
Türkçesi’nin özelliklerini taşıyor olması ve 
en eski tercümelerden birisi belki de ilki 
olmasıdır. Oldukça sürükleyici, etkileyici, 
zevkli bir üslupla tercüme edilen bu eser; 
pek çok kültür ve coğrafyanın zenginlikle-
rini barındırmaktadır. Bu eserde belirlenen 
yapı ve içerik özellikleri şunlardır:

•	Kitapta	metin	noksanlıkları	ve	yaprakla-
rın ciltlenmesi konusunda hatalar dikkati 
çeker. Örneğin eserde 4. hikâyeden 6. 
hikâyeye geçilir, 5. hikâye eksiktir.

•	Eser	mensur	(düzyazı)	olup,	geleneğe	
uygun şekilde uygun olan yerlere man-

zumeler (şiirler) serpilmiştir. Bu nüshada 
şiirlerde de eksiklikler vardır.

•	Hikâyeler	içi	içe	geçmiş	olup,	anlatıcılar	
farklı ve üslupları değişiktir.

•	Kadınların	vefasızlığı	ve	sadakatsizliği	
hikâyenin temelini oluştururken, sonuç 
itibariyle bu görüş çürütülmüştür.

•	Eserin	akıcı	anlatımına	yer	yer	cinsel	
içerikli tasvirler eşlik etmektedir.

•	Asırlar	öncesinin	geleneksel	yapı	ve	anla-
yışı eserde dikkati çekmektedir. Günümüz 
toplumsal yapısına aykırı ögeler kendi 
devri ve yaklaşımı ile değerlendirilmelidir. 
Mesela kadınlardan ve eşlerden bahsedilir-
ken “avrat” ibaresi kullanılmaktadır. Tabii 
ki günümüzde bu tabir kaba bulunsa da 
tarihî yapı içerisinde yaygın ve normaldir.

•	Kitap	harekeli	olmakla	birlikte	imlâ	bir-
likteliği ve yazım kurallarına bağlı kalma 
hususunda tutarsız ve hatalıdır. Kaldı ki 13 
ve 16. yüzyıllar arasında yazılmış harekeli 
veya kısmen harekeli pek çok eserde bu 
problem yaygın olarak görülmektedir. 
Şüphesiz bunda eğitimsiz ve ihmalkâr 
müstensihlerin (ücret karşılığı kitap yazan 
kişilerin) payı büyüktür.

•	Eser,	özellikle	dil	yönünden	değerli	oldu-
ğundan dolayı cümle kurgusu ve kelimele-
rin tercihi konusunda aslına sadık kalınma-
sında fayda vardır.

•	Hikâyelerde	insanların	dışında	cin,	ifrit,	
şeytan gibi yaratıkların yanı sıra hayvanlar 
da önemli roller üstlenmiştir.

•	Arapça,	Farsça	ve	Fransızca	yazılan	eser-
lerdeki kahraman ve yer isimleri ile Bursa 
Nüshasındaki adlar arasında farklılıklar 
vardır. Bu değişiklik ve farklılıkların tercü-
meyi yapan kişi tarafından kendi tercihi 
olarak yapıldığı söylenebilir.

•	Bursa	nüshasının	hikâyeleri	oluşturma	
tekniği hikâyelerin sıra sayılarına göre 
yapılırken, diğer nüshalarda ve çeviriler-
de (Arapça, Farsça, Fransızca) gecelerin 
rakamsal sıralamasına göre tertiplenmiş-
tir. Dolayısıyla bir hikâye birkaç gecede 
anlatıldığından dolayı Bursa nüshasındaki 
hikâye sayısı ve tertibi farklıdır.
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DÂVÛD-İ KAYSERÎ 
VE DÜŞÜNCE UFKU

 Dâvûd b. Mahmûd b. 
Muhammed er-Rûmî el-Kayserî 
es-Sâvî

Dâvûd-i Kayserî, kelam, tasavvuf ve 
felsefe alanında önemli bir isim olmasına 
rağmen hakkında çok az bilgi bulunmak-
tadır. İsmi eserlerinde Dâvûd b. Mahmûd 

b. Muhammed er-Rûmî el-Kayserî es-Sâvî 
şeklinde geçer. Kayseri’de doğduğundan 
el-Kayserî, asıllarının Azerbaycan coğraf-
yasındaki Sâve kenti olmasından dolayı 
es-Sâvî, Anadolu’da müderrislik yapması 
dolayısıyla da er-Rûmî nisbesini almıştır.

Kayseri’de doğan Dâvûd-i Kayserî’nin 

babasının ismi Muhmûd, dedesinin ismi 
ise Muhammed’dir. Doğum tarihi hakkında 
pek malumat bulunmamaktadır. Bazı kay-
naklarda doğum yeri olarak Karaman şehri 
de gösterilir. Ancak bu, kendi eserlerinde 
verilen bilgilere ters düşer. Çünkü başta 
Muhyiddin İbn Arabî’nin Füsûsü’l-Hikem 
adlı eserine yazdığı şerh olmak üzere 

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ
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birçok eserinde doğum yerinin Kayseri 
olduğu belirtilir. Bunun yanı sıra eserlerin-
de, asıllarının bugün İran coğrafyasında 
yer alan Cibâl bölgesinde Hemedan ile Rey 
arasında ve büyük kervan yolu üzerinde 
bulunan Sâve kentine ait olduğu belirtilir.1 
Bu da ailesinin zaman içinde Sâve kentin-
den Anadolu’ya göçtüklerini gösterir. Za-
ten o dönemde savaşlar ve geçim kaygısı 
dolayısıyla nüfus sirkülasyonu çok yoğun-
dur. Özellikle Moğol istilası bütün bir İslam 
dünyasını etkilemiş durumdadır. Sözgelimi 
Dâvûd-i Kayserî’nin aile yurdu olan Sâve, 
617/1220 tarihinde Moğollar tarafından 
istila edilmiş, yağmalanmış ve tahrip edil-
miş, ahalinin birçoğu öldürülmüş, arala-
rında bölgede benzeri bulunmayan büyük 
kütüphanenin de bulunduğu çok değerli 
yapılar yakılmıştır.2 Dâvûd-i Kayserî’nin 
ailesinin de bu istila dolayısıyla 617/1220 
tarihi civarında baba yurdu olan Save’den 
ayrılmış olmaları kuvvetle muhtemeldir. 
Dâvûd-i Kayserî, Kayseri’de doğduğuna 
göre, ailesinin bu savaştan önceki bir 
zaman diliminde Kayseri’ye gelmiş olması 
bir ihtimal olarak görülebilir. O dönemde 
Sâve ile Anadolu arasındaki ilişkiyi göster-
mesi bakımından Anadolu da telif edilen 
ilk eserlerden olan Akâid-i Ehl-i Sünnet 
yazarı ve Anadolu’ya Sünnî itikat esaslarını 
yaymak için geldiğini beyan eden Ömer b. 
Muhammed b. Ali es-Sâvî’nin de Sâve asıllı 
olması kayda değerdir. 

Dâvûd-i Kayserî, ilim hayatına doğduğu 
yer olan Kayseri’de başlamıştır. Dâvûd-i 
Kayserî’nin ikinci eğitim durağı Kara-
man’dır. Karaman’ın seçilmesinin çok 
önemli nedenleri vardır. Çünkü o dönem-
deki adı Lârende olan Karaman, Ana-

dolu’da Anadolu Selçuklularından sonra 
kurulan en büyük beylik olan Karamano-
ğullarının merkezi idi.3 Dâvûd-i Kayserî’nin 
eğitiminin üçüncü durağı ise Kahire’dir. 
Kahire o dönemde bölgenin en önem-
li kentiydi. Çünkü Moğolların girmediği 
birkaç İslam kültür merkezinden biri idi. 
Eyyübîler döneminde Mescitler, medrese-
ler, hankâhlar yanında sahabe, ehl-i beyt 
ve alimlerin kabirleri üzerlerine yapılan 
türbeler ile kentte, ihtişamlı bir görüntü 
vardı.4  İbn Battuta, Dâvûd-i Kayserî’nin 
Mısıra gittiği dönemde çok canlı bir ilim 
hayatının olduğunu bildirir. Mısır uleması 
diye saydığı isimler içerisinde Anadolu 
kentlerinden olan Aksaraylı ‘şeyhu’l-kurrâ’ 
Mecdüddîn Aksarayî de bulunmaktadır. Bu 
da o dönemde Anadolu kentlerinden Mı-
sır’a bilimsel seyahatlerin yoğun olduğunu 
gösterir.5 Çünkü o zamanlar, Şam ve Mı-
sır’da kelam, fıkıh, tefsir, hadîs, tarih, ede-
biyat ve dilbilgisine dair ilimler üst düzeyde 
öğretilirdi.6 Dâvûd-i Kayserî de Kahire’de 
başta Arapça olmak üzere mantık gibi alet 
ilimlerinin yanı sıra kelam, fıkıh, tefsîr ve 
hadîs gibi temel dini bilgilerini geliştirdi. 
Tahsilinin akabinde Konya’ya uğrayarak 
memleketi Kayseri’ye döndü.

Kayseri’den tekrar yola çıkan Dâvûd-i 
Kayserî bu kez güzergâhını doğu olarak 
belirlemişti. Çünkü o dönemde İran ve 
Maveraünnehir taraflarındaki medrese-
lerde, riyaziye, hey’et, kelam ve felsefeye 
dair ilimler revaçta idi. Bu seyahati ile o, 
naklî ilimlerin yanı sıra aklî ilimlerde de 
kendisini yetiştirmeyi, eskilerin deyimiy-
le  ‘zü’l-cenâheyn bir konum kazanmayı 
arzuluyordu. Onun bu tavır ve hareketi 
dönemin revaçta olan eğitim anlayışına da 

uygundur.7 Azerbeycan’ın Sâve kentinde 
karşılaştığı Kaşânî’den (736/1335) son de-
rece etkilendi ve onun teşvik ve yönlendir-
mesi ile tasavvufî ilimlere yöneldi. Dâvûd-i 
Kayserî’nin kitaplarında onun hakkında 
sık sık tekrar ettiği “kemal sahibi, kemale 
eriştiren, asrının biricik dehası ve ariflerin 
övünç kaynağı” şeklindeki methiye dolu 
nitelemesi, üzerindeki tesirinin boyutunu 
anlatmaya fazlasıyla yeter. Ayrıca onun 
hizmetinde bulunduğu süre içinde birçok 
feyz ve berekete nail olduğunu vurgular. 
Huzurunda Kâşânî’nin Kur’an tefsiri olan 
Te’vîlâtü’l-Kur’ani’l-Kerîm adlı eserini 
kendisine okuduğunu belirtmesi, hem 
uzun süre yanında kaldığını hem de ciddî 
anlamda ondan yararlandığını göstermesi 
bakımından önemlidir.8 

Dâvûd-i Kayserî’nin “Kainat alimlerinin 
meliki, manevî ve nazarî (ilmü’l- verâse 
ve’d-dirâse) ilimlere sahip, ariflere yol 
gösteren, din ve hakikatte kemale ermiş”9 
şeklinde tarif hocası Kâşânî ile olan iliş-
kisinin derinliğini, ayrıca onun vasıtasıyla 
tanıdığı ve eserlerinde de ‘şeyhim’ diye 
nitelediği Muhyiddin İbn Arabî’ye olan sev-
gisinin genişliğini Füsûs şerhinin başındaki 
şu ifadelerinde bulmak mümkündür:

“Ne zaman ki, Allah Te âlâ beni muvaffak 
kıldı, sırlarının nurlarını bana açtı, kalp 
gözümden perdeleri kaldırdı, beni rabbâni 
yardımla, gizli işaretleri bildirmekle, hazi-
nelerini açmak suretiyle eksiksiz bir tevfîk 
ile destekledi; kader beni üstadımız, imam, 
allâme, kâmil ve mükemmil; tüm zamanla-
rın biriciği, asrının yegânesi, ariflerin övün-
cü, tevhît ehlinin göz bebeği, tahkîk erba-
bının göz nuru; dinin ve hakikatin kemâli, 

1.  Davûdü’l-Kayserî, Şerhu Fusûsi’l-hikem (nşr. Seyyid Celaleddin Aştiyânî), Tahran 1383, s. 4; a. mlf., Mukaddemât (Davûdü’l-Kayserî, er-Resail, nşr. Mehmet Bayraktar), Kayseri, 1997, s. 25; 
a.mlf., Nihayetü’l-beyân fî dirâyeti’z-zamân (Davûdü’l-Kayserî, er-Resail, nşr. Mehmet Bayraktar), Kayseri, 1997, s. 163.

2.  G. L. Strange, The Land of the Eastern Caliphate, Cambridge 1905, s. 211-212.
3.  İbn Battûta, Rıhletü ibn Battûta, nşr. M. Abdulmun’în el-Uryân, Beyrut 1417/1996, s. 301; Bosworth, a.g.e., s. 168-170.
4.  İbn Cübeyr, Endülüs’ten Kutsal Topraklara (trc. İsmail Güler), İstanbul 2003, s. 19-32.
5.  İbn Battuta, Rıhle, s. 61, 62, 64.
6.  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1984, s. 227. 
7.  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, s. 227.
8. Davûdü’l-Kayserî, Şerhu Fusûsi’l-hikem, s. 4; a. mlf., el-Mukaddemât, 25; a.mlf., Şerhu Te’vîlâti’l-Besmele (er-Resâil, nşr. Mehmet Bayraktar), Kayseri 1997, s. 195.
9.  Dâvûd-i Kayserî, Şerhu Te’vîlâti’l-Besmele, s. 195.
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Abdurrezzâk b. Cemâleddîn Ebü’l-Ganâim 
el-Kâşânî’ye yolumuzu düşürdü. Allah 
onun bereketli nefeslerini, istifade edenler 
üzerine devamlı kılsın; tâliplerin ve mecli-
sine devam edenlerin kalplerini marifetiyle 
aydınlatsın! Bu sırada kemali elde etme ve 
Cemâl-Celâl sahibinin mertebesinin sırlarını 
talep meşguliyeti içerisinde olan ihvanımız, 
Füsûsü’l-hikem kitabını okumaya başladı. 
Bu kitabı Hz. Peygamber, insanlara sunsun 
ve hakikatlerden örtülü kalanları açıklasın, 
incelik ve sırlardan gizli kalanları açığa 
çıkarsın diye Şeyh Muhyiddîn İbn Arabî’ye 
vermişti. O şeyh ki, kâmil ve mükemmil, 
âriflerin kutbu, tevhît ehlinin imâmı, tahkîk 
ehlinin göz aydınlığı, resullerin ve nebilerin 
vârisi, Muhammedî velayetin son halkası 
(hâtemü’l-velâyeti’l-Muhammedî), ilahî 
sırları keşfeden; hiçbir asrın ve zamanın 
benzerini nasip etmediği, dönüp duran 
feleğin dengini getirmediği, dini, milleti ve 
hakkı ihya eden bir erdir. Allah ondan râzı 
olsun ve onu râzı etsin; cennetini, vatanını 
ve yattığı yeri yüce kılsın!...” “Öğrenmek 
isteyenlere bu kitabın (Füsûsü’l-hikem) 
sırlarını açıklama ve manaları üzerindeki 

perdeleri kaldırma arzusu içime doğdu. Bu 
manalar, şeyhin (İbn Arabî) nurlu kalbine 
ve temiz ruhuna alîm, habîr, hakîm ve 
kadîr olan Hazretten bir tecellî, bir yakınlık 
ve bir ihsân olarak verilmişti. Bu şerh işine 
girişmem ‘Sizi kuşatan bu rahmeti yayın’ 
emrine uymak, hükmüne boyun eğmek; 
Allah’ın “Onlar ki, verdiğimiz rızıktan infak 
ederler”10 mealindeki ayetin çerçevesine 
girmek, “Rabbinin nimetini anlat”11 emrin-
de olduğu gibi şükrümü eda etmek içindir. 
Allah’tan yardım isteyerek ve onun rahme-
tini talep ederek bu kitaba dair kalbimde 
gerçekleştirdiği açılımlar ile Şeyhimin ve 
evladının/öğrencilerinin kitaplarından elde 
ettiğim bilgileri kaydetmeye başladım…”12

Muhtemeldir ki, Dâvûd-i Kayserî, hocasının 
ölümünden yani 736/1335’ten sonra-
ki bir tarihte tekrar Anadolu’ya döndü. 
İznik’teki medresede 15 yıl görev yaptığı 
dikkate alınırsa hocasının ölümü ile birlikte 
Anadolu’ya geçtiği büyük ölçüde kesin-
lik kazanmış olur. Çünkü çok sevdiği ve 
bağlandığı hocasının yanından ölümünden 
önce ayrılması beklenmemelidir. Ancak 

onun İznik’e hangi vesile ile gittiği bilinme-
mektedir. Bilinen bir gerçek, kuruluşundan 
itibaren istikrarlı bir gelişme seyri izleyen 
Osmanlı beyliğinin ulema için de çekim 
merkezi olmaya başlamasıdır. Çünkü İznik 
tarihî geçmişi itibariyle Bizans’ın önemli 
kentlerinden biri idi. Miladi 325 tarihinde 
düzenlenen meşhur İznik Konsiline ev 
sahipliği yapması önemini göstermesi 
bakımından kayda değerdir. Öte yandan 
Dâvûd-i Kayserî’nin yerleştiği dönemde 
İznik’in mamur bir kent olduğunu ünlü 
seyyâh İbn Battuta bildirir.13 İznik’in fethi 
ile eğitim alanında da bir girişimin ve 
atılımın gerekli olduğunu gören Orhan 
Gazi’nin burada yaptırdığı medreseye 
Dâvûd-i Kayserî’yi müderris olarak ataması 
hem İznik’e hem de eğitime verdiği önemi 
gösterir. Bu medrese inşaatının 1336 tari-
hinde bittiği kayıtlarda belirtildiğine göre, 
bu tarihte onun müderrisliğe getirilmesi 
söz konusudur. Zaten medresenin açılış 
tarihi ile hocası Kâşânî’nin ölüm tarihi 
arasında bir yıl vardır. Demek ki, Dâvûd-i 
Kayserî hocasının ölümü ile birlikte Ana-
dolu’ya dönmüş, daha huzurlu ve emin 
gördüğü Osmanlı Beyliğine yerleşmiştir. İz-
nik’te İstikrarlı bir eğitim faaliyeti yürüten 
Dâvûd-i Kayserî, Orhan Gazi’nin kurduğu 
medresede ölümüne kadar on beş yıl 
müderrislik yapmıştır. Onun gayretleri ile 
İznik o dönemde ‘alimler yuvası’ unvanını 
almıştı. Burada yetişen en önemli isim, 
meşhur Osmanlı’nın ilk Şeyhulislam Molla 
Fenârî’dir. Dâvûd-i Kayserî’nin Kayseri’den 
başlayan hayat yolculuğu 751/1351 tari-
hinde İznik’te vefat etmesiyle son buldu. 
Nâşı, İznik içerisinde Çınardibi denilen yere 
defnedildi.14

Eserleri: Şerhu Füsûsi’l-hikem, Şerhu 
Kasîdeti’t-Taiyye, Şerhu Kasîdeti’l-Mî-
miyye, er-Resâil: el-Mukkaddemât, 
Keşfu’l-hicâb an kelâmi Rabbi’l-erbâb, 
Risâle fî ilmi’t-tasavvuf, Risâle fî ma’rife-
ti’l-mahabbeti’l-hakîkiyye, Esâsü’l-vah-
dâniyye ve mebne’l-ferdâniyye, Nihâye-

10.  el-Bakara 2/3.
11.  ed-Duhâ 93/11.
12. Dâvûd-i Kayserî, Şerhu Füsûsi’l-hikem, s. 5; Dâvûd-i Kayserî, el-Mukaddemât, s. 25-27.
13.  İbn Battuta, Rıhle, s. 315-316.
14.  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilatı, s. 1, 227-228; Hüseyin G. Yurdaydın, a.g.e., s. 100; Mehmet Bayraktar, Kayserili Davud, Ankara 1988, s. 12-14.
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tü’l-beyân fî dirâyeti’z-zemân, Tahkîku 
mâi’l-hayât fî keşfi esrâri’z-zulumât, Şerhu 
te’vîlâti’l-Besmele bi’s-sûreti’n-nev’iyye-
ti’l-insâniyye15

Düşünce Ufku

Şahsında Mısır ve Şam gibi dönemin ta-
nımlamasına göre merkez İslam coğrafyası 
ile Doğu İslam coğrafyasının kültürlerini 
birleştiren Dâvûd-i Kayserî, eskilerin deyi-
mi ile zü’l-cenaheyn ilim adamlarındandır. 
Öğrendiği kelam ve fıkıh gibi zâhirî ilimleri 
tasavvuf zevki ve hikmet ışığı ile harman-
lamak suretiyle renkli, düzenli ve pırıltılı 
bir sistem sunmuştur. Eserlerini mütalaa 
ederken ona bir sufî demek mümkün 
olduğu gibi, bir mütekellim veya bir hakîm 
demek de mümkündür. Aslında o, bunlar-
dan biri değil hepsidir. Onun düşüncesinde 
sufî arınmışlığı, kelamcı titizliği ve hikmet 
pırıltısı bir birine yabancı düşmez, aksine 
uyum ve güzelliğin göz alıcı tezahürü-
nü oluşturur. Bu belki içinde yer aldığı 
geleneğin bir sonucudur. Çünkü İbn Arabî 
ve Kâşânî’de de aynı düzen ve uyumun 
tezahürünü görmek mümkündür. 

Yazdığı eserler dikkate alındığında, hocası 
Kâşânî’nin onun üzerindeki tesirinin sade-
ce anlayış itibariyle değil, aynı zamanda 
eserlerindeki konu, muhteva ve amaç 
bakımından da olduğu görülür. Özellikle 
Muhyiddîn İbn Arabî ile zirveye ulaşan 
kelam, tasavvuf ve felsefe birikimini uzlaş-
tırma ve harmanlama geleneği hocasında 
olduğu gibi kendisinde de bulunmaktadır. 
Zaten bu, o dönemin yaygın anlayışıdır. 
Sözgelimi, Dâvûd-i Kayserî’nin doğduğu 
yer olan Kayseri’ye uğramış olan dönemin 
tahkîk ehli sufîlerinden Necmeddîn Dâye 
(ö. 654/1256), ünlü tefsirinin girişinde bu 
eserinin ‘şeriat, tarikat ve hakikat’ boyut-
larını içermesini amaçladığını ifade eder.16 
Onun bu ifadesini mütekellim ve fakihlerin 
yöntemi olan zâhir ile tarikat erbabının 

mesleği sayılan batını birleştirerek/mezc 
etme gayreti olarak tanımlayabiliriz.

Kısaca söylemek gerekirse, Dâvûd-i 
Kayserî üzerinde Anadolu, Mısır ve İran 
üçgeninin tesiri açıkça fark edilir. Bu tesir, 
onun önce mizacına sonra zihnine son-
ra da kalemine yansımıştır. Biz bugün 
ancak kalemindeki yansımayı görüyoruz 
ve onunla yetinmek zorunda kalıyoruz. 
Eserlerine bakıldığında anılan üçgen 
içerisinde elde edilmiş kelam, tasavvuf 
ve felsefe birikimini görmek mümkündür. 
Sözgelimi bir eserinde kelam ilminin kadîm 
konusu olan Kur’an’ın mahiyetini yani 
mahluk olup-olmadığını tartışırken17, bir 
başka eserinde ‘mâü’l-hayat’, ‘ilm-i ledün’ 
ve Hızır arasındaki irtibata dikkat çeker; 
insan-peygamber-ilahî irtibat üçgenini 
aklın kavrayabileceği, duyguların tatmin 
olabileceği ve kalbin kanaat getireceği 
bir açıklıkta anlatır.18 Öte yandan Füsûs 
şerhinin mukaddimesinde ortaya koyduğu 
‘varlık’ mülahazaları onun felsefî bahislere 
ne derinlikte hâkim olduğunu izhar ve ifşa 
eder.19

Hocası Kaşani vasıtasıyla İbn Arabî dü-
şüncesine meyleden Dâvûd-i Kayserî bu 

düşüncenin hem İran coğrafyasında hem 
de Anadolu coğrafyasında yayılması ve 
kökleşmesinde çok büyük emeği olmuş-
tur. Özellikle Osmanlı ilim geleneğinde var 
olan İbn Arabî tesirinin oluşmasında büyük 
payının olduğu açıktır. 

Ona göre tasavvufun konusu, Allah’ın zat-ı 
ahadiyyesi ile ezelî ve sermedî sıfatlarıdır. 
Meseleleri ise kesretin (çokluğun) zat-ı 
ahadiyyetten nasıl sâdır olduğu ve ona 
ne şekilde rucu’ edeceği, ilahî isimlerin 
mazharlarının beyanının nasıl olacağı; 
Allah dostlarının O’na dönüşü, yoluna 
girişi, yolunda zorluklara göğüs gererek 
yürüyüşü, yolda yapılan amellerin, işlerin, 
zikirlerin dünya ve ahiretteki neticelerinin 
açıklamasıdır. Anılan konu ve meselelerden 
dolayı bu ilim, bütün ilimlerin en şereflisi 
ve en üstünüdür. Her ne kadar hikmet ilmi 
(felsefe) ile kelam ilmi, aynı konuyu işliyor 
olsalar da, kulun Allah’a ulaşmasının ve 
yakınlaşmasının nasıl olacağına dair bahis 
onlarda bulunmaz. Halbuki ilim öğrenmede 
en yüce maksat ve talep, marifet ve kurb 
denilen Allah’ı bilmek ve O’na yakınlaş-
maktır.20

15. Davud el-Kayserî, Şerhu Füsûsi’l-hikem, s. 3-6; er-Resâil, Kayseri 1997, s. 23-203; Mehmet Bayraktar, Kayserili Davud, s. 17-22.
16. Süleyman Ateş, “Üç Müfessir Bir Tefsir”, Necmeddin Daye Kongresi Tebliğleri, Kayseri 1997, s. 9. 
17.  Dâvûd-i Kayserî, Keşfu’l-hicâb an kelâmi Rabbi’l-erbâb (Davûdü’l-Kayserî, er-Resail, nşr. Mehmet Bayraktar), Kayseri, 1997, s. 89 vd.
18.  Dâvûd-i Kayserî, Tahkîku mâi’l-hayât fî keşfi esrâri’z-zulumât, (Davûdü’l-Kayserî, er-Resail, nşr. Mehmet Bayraktar), Kayseri, 1997, s. 179 vd.
19.  Dâvûd-i Kayserî, Şerhu Füsûsi’l-hikem, s. 13 vd.
20.  Dâvûd-i Kayserî, Risâle fî ilmi’t-tasavvuf, (er-Resâil, nşr. Mehmet Bayraktar), Kayseri 1997, s. 110-111.
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haber / Davud El Kayseri, İznik’te Anıldı

DAVUD EL KAYSERİ, 
İZNİK’TE ANILDI

Mehmet ESEN

 İlk Osmanlı medresesinin kurucusu ve 
Başmüderrisi olan Davud El Kayseri, Bursa 
Büyükşehir  Belediyesi tarafından adına 
düzenlenen uluslararası sempozyumla 
geçtiğimiz günlerde İznik’te anıldı. DSİ 
İznik Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve ulus-
lararası nitelikte düzenlenen sempozyuma; 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 
Daire Başkanı Aziz Elbas, İlçe Belediye 
Başkanı Osman Sargın, Kaymakam Hüse-
yin Karameşe, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, 
Prof. Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Mehmet 
Bayrakdar, Prof. Dr. Ömer Mahir Alper, 
Prof. Dr. Mustafa Tahralı ve Prof. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu olmak üzere yerli ve yabancı 20 
akademisyen katıldı. 

Çalışma Başladı

Sempozyumun açılışında konuşan Büyük-
şehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire 
Başkanı Aziz Elbas, Bursa’da tarihi ve kül-
türel mirasa yönelik faaliyetlerin yanında 
manevi değerlerin tanıtılmasına, günlük 
hayatın içerisine sokulmasına büyük önem 
verdiklerini, bu konuda aralıksız çalışmaya 
devam ettiklerini bildirdi. Bugüne kadar 
Bursa şehir merkezinde bulunan tarihi ve 
kültürel mirasa dair tüm eserlerin bir bir 
ayağa kaldırıldığını, yeniden işlevlendirile-
rek halkın hizmetine sunulduğunu hatır-
latan Elbas, manevi değerlere ait tekke, 

zaviye, türbe ve kabirlerin de yenilendiğini 
ifade etti. Şehir merkezinde yapılan ve 
dünyaya örnek olan çalışmaların Bütünşe-
hir Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 
ilçelerde de başladığını vurgulayan Elbas, 
“Başta İznik olmak üzere tüm bölgeleri-
mizde benzer faaliyetlere startı verdik. Bu 
kapsamda inşallah, Davud el Kayseri’nin 
mezarını da ortaya çıkartacak ve çevresi-
ni düzenleyeceğiz. Tanıtılmasına katkıda 
bulunacağız” dedi. 

‘Kafa Gönül Buluşması..’ 

Sempozyum açılışında söz alan Prof. Dr. 
Süleyman Uludağ ise, Muhyiddin Arabi´nin 
Vahdet-i Vücud denilen sufi öğretisinin 
Osmanlı İmparatorluğu´ndaki ilk temsil-
cilerinden ve yorumcularından birisi olan 
Davud el Kayseri’nin bilim ile inanç dün-
yası açısından taşıdığı değerlere vurguda 
bulundu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Uluslararası Davud el Kayseri 
Sempozyumu’na, Uludağ Üniversitesi’yle 
İznik Belediyesi de katkıda bulundu. 5 otu-
rum şeklinde organize edilen sempozyum, 
yurtiçi ve İran’la Suriye’den gelen aka-
demisyenler ile üniversite öğrencilerinin 
katılımıyla gerçekleşti. 

Çok sayıda izleyicinin yer aldığı ilk oturum-
da,  Davud Kayserî’nin şiirlerinde hakikat 
ve varoluş konulu tebliğini sunan Prof. 
Dr. Turan Koç, “Davud El Kayseri, insanı 
bütünüyle kavrayan idrake ve telakkiye 
sahip büyük bir kafa adamıdır. Bu bir kafa 
gönül buluşması. Biz ağırlıklı olarak felsefe 
dediğimiz zaman kafayı kastediyoruz. 
Tasavvuf dediğimiz zaman ve ya irfan de-
diğimiz zaman, kalbi kastediyoruz. Davud 
El kayseri, “Hele bir duyularını birleştir de 
bak hakikat o zaman nasıl vakıf olacak 
diyor. İşte metinleri ve şiirleri buradan 
ortaya çıkıyor” dedi. 

Prof. Dr. Ömer Mahir Alper, Davud Kayse-
ri’de varlığın yokluğu, yokluğun varlığı ve 
Doç. Dr. Abdullah Kartal ise Tasavvufun bir 
bilgi sistemi olarak inşasında Kayserî’nin 
yeri konularında konuştu.

Musalık’taki Ulvi Hikmet

İkinci oturumda sözü alan Prof. Dr. 
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Mehmet Bayrakdar, “İbn Arabi ve Davud 
Kayseri’nin Hızır Kıssası Yorumu” hakkında 
konuşurken özellikle günümüzde Hızır’a 
insanların bir kurtarıcı gözüyle bakıp 
çalışmaktan ve gayretten uzaklaştıklarını 
anlattı. Prof. Dr. Cağfer Karadaş  “Davud 
Kayseri’de Nübüvvet ve Velayet” konusu-
nu incelerken, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman 
Alkış ise “Reb’i Reşidi Hankâhında İki Ârif: 
Kâşânî ve Davud Kayserî” mukayesesine 
değindi.

Üçüncü oturumda Doç. Dr. Mustafa 
Çakmaklıoğlu “Davud Kayseri’ye Göre Sufi 
Epistemolojisinin Temel Bir Kavramı Olarak 
Keşif ve Türleri” konulu tebliğini sunarken 
sempozyuma İran’dan katılan Dr. Alireza 
Saati “Kayseri’de Soyutlanmış Hayali Dün-
ya” ve Suriye’den katılan Asst. Prof. Bekri 
Alaaddin ise “Davud Kayserî’nin Fusus 
Şerhi’ne Dair” meseleleri sundular.

Sempozyumun dördüncü oturumunda 
Prof. Dr. Abdürrezzak Tek “Bir Müstensih 
Olarak Davud-ı Kayserî: Menâzilü’s-Sâirîn 
Örneği”,  Doç. Dr. Ömer Türker “Davud 
Kayserî örneğinde, ‘Tasavvufî bilginin 
şâirâne bir tahayyül olmadığı tezinin 
tahlili”, Yrd. Doç. Dr. Zeliha Öteleş “Da-
vud Kayseri’nin Taiyye Şerhinde ittihad 
kavramı”,  Sema Özdemir “Kelam-ı İlahinin 
arkeolojisi: Davud Kayseri’ye göre Kur’ân-ı 
Kerim’in Doğru Anlaşılmasında Meratib-i 
vücudun Önemi” konu başlıklarında tebliğ-
lerini sundular.

Uluslararası Davud el Kayseri Sempozyu-
mu’nun son oturumunda Doç. Dr. Osman 
Nuri Küçük Davud “Kayseri’ye Göre Gerçek 
sevgi –mahabbet-i hakiki- ve özellikleri”ni, 
İran’lı akademisyen Dr. Mohammadamin 
Shahjoui “Davud el Kayseri’de Arketip 
Hayali Dünya” konulu tebliğini sundu. Prof. 
Dr. İhsan Fazlıoğlu “Osmanlı Ülkesinde 
İlk ‘Enmûzec’: Davud Kayserî’nin “İthâ-
fu’s-Süleymânî fî Ahdi’l-Orhânî” adlı ese-
riyle ilgili araştırma ve görüşlerini anlattı.

Dâvûd el-Kayserî
 Mutasavvıf ve müderris. İlk tahsiline Kayseri’de başladı. Naklî ilimleri tahsil ettikten 

sonra, bu ilimlerdeki bilgi ve görgüsünü artırmak için Mısır’a gitti. Mısır’dan dönüşün-
de, Tokat-Niksâr’da, Nizâmuddîn Yağıbasan Medresesi’nde Merağa matematik-ast-
ronomi okulunun bir temsilcisi olan İbn Sartak el-Vararkînî’den fen bilimlerini tahsil 
etti. Akabinde, İran’ın Save şehrinde Abdurrezzâk el-Kâşânî’yle tanıştı. 1336-1337’de 
inşaatı biten ilk Osmanlı medresesi İznik Medresesine baş müderris tayin edildi. Ölün-
ceye kadar bu görevde kaldı. 

Dâvûd el-Kayserî, aklî ve naklî ilimlerde iyi bir öğrenim gördü. Dinî ilimlerden fıkıh ve 
hadis sahalarında derin bilgi sahibi olmasına rağmen daha çok, kelam ile tasavvuf 
alanlarında temâyüz etti. Öte yandan, Merağa matematik-astronomi okulunun, Nasî-
ruddin el-Tûsî’nin ikinci oğlu Asîluddîn Hasan idaresindeki ikinci döneminde faâl olarak 
Rasadhâne ile Medrese’de çalışan hocası İbn Sartak el-Vararkînî vâsıtasıyla, Merâğa 
okulunun fen ilimleri sahalarındaki birikimini tevârüs ettiği söylenebilir. 

Dâvûd el-Kayserî’nin zihnîyetinin diğer bir özelliği de, İbn el-Fârız, İbn el-Arabî ve Ab-
durrezzâk el-Kâşânî tarafından geliştirilen vahdet-i vücûd tasavvufî anlayışını benim-
semesidir. Ayrıca, bu tasavvufî anlayışı felsefî mâhiyette yorumlayan ilk düşünürdür. 
Böylece, bir tasavvufî nazariyeye dönüştürdüğü vahdet-i vücûd anlayışı açısından 
başta Aristoteles olmak üzere, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi İslâm Meşşâî filozofları ile bu 
filozofları tenkid eden Ebu’l-Berekât el-Bağdâdî’nin felsefi düşüncelerini, özellikle 
varlık ve zaman anlayışları açısından eleştirmiştir. Vahdet-i vücûd tasavvufî anlayışını 
benimsemesine rağmen, hiç bir tarikat mensubu olmamış; ayrıca tasavvufî irşâd faa-
liyeti yürüten bir şeyh konumunda bulunmamıştır. Buna rağmen, tasavvuf alanındaki 
eserleri vasıtasıyla, başta Şeyh Bedreddin, Molla Fenârî, Kutbuddin İznikî, Sofyalı Bâlî 
Efendi, Abdullah Bosnevî ve İsmail Hakkı Bursevî olmak üzere Osmanlı alimlerini derin-
den etkilemiştir. Ayrıca, Altın Orda, İran, Arab dünyası ile Hind Altkıtası’nda yaşamış 
alimler üzerinde de tesirde bulunmuştur. Özellikle İranlı filozof Molla Sadrâ el-Şirâzî, 
ünlü mutasavvıf Abdülgani el-Nablusî ile Cezayir’in millî kahramanı Emir Abdülkâdir 
bunlar arasında sayılabilir. İbn el-Arabî’nin Fusûs el-Hikem’ine yazdığı şerh bugün bile 
hala İran’da ve Hind’de okutulmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak, tarihî açıdan bakıldığında, Dâvûd el-Kayserî’nin İslâm-Osmanlı düşünce-
sindeki en önemli başarısı; irfânî söylemi yani genelde tasavvufî keşf ve ilhamı, özelde 
vahdet-i vücûd tasavvufî manzumesini burhânî istilahlarla yani medrese diliyle yeni-
den inşâ etmesi; buna bağlı olarak, Selçuklu-Osmanlı medrese geleneği ile tasavvuf 
geleneği arasında, dil çerçevesinde belirli bir mutâbakatı sağlamasıdır. İrfanî söylem ile 
burhânî söylem arasında kurduğu bu dil birliği onun mantık ve matematik eğitiminin 
tesirini taşımaktadır. 

Eseleri: Dâvûd el-Kayserî’nin zamanımıza gelen eserleri, tasavvuf ve kelâm sahasında-
dır. Başlıca eserleri ise şunlardır:

1. Matla`u husûs el-kelim fî me`ânî Fusûs el-hikem: İbn el-Arabî’nin Fusûs 
el-hikem adlı eserinin şerhidir. En önemli ve en meşhur eseridir. Eseri, İlhanlı veziri İbn 
Reşiüddin Fazlullah’a (ö.1335) ithaf etmiştir. Dünya yazma kütüphanelerinde birçok 
yazma nüshası vardır. Tahran’da, Bombay’da taşbaskısı olarak basılmış; ayrıca mu-
kaddimesi Celâluddin Aştîyânî adlı bir İranlı âlim şerhetmiştir.

2. Nihâyet el-beyân fi dirâyet el-zamân: “Zaman” kavramını felsefe, fizik ve 
tasavvuf açısından ele alan bir eserdir. Bu eserde Aristoteles’in “öncelik ve sonralığına 
göre hareketin sayısı” ile Ebû’l-Berekât el-Bağdadî’nin  “varlığın sayısı ve müddeti,” 
şeklinde tarif ettikleri iki farklı zaman anlayışı incelenip eleştirildikten sonra “varlıktaki 
olguların birbirleriyle olan ilişkisi ve bu ilişkilerin müddeti ve ölçüsü” anlayışına daya-
nan yeni bir zaman anlayışı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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edebiyat / Aydınlık Sabahımız, İbretgahımız

Hacı TONAK

Aydınlık 
Sabahımız, 
İbretgahımız

Şair Lami Çelebi doğup 
büyüdüğü, yaşadığı, iyi ve kötü 
günlerini gördüğü Bursa’yı, 
ola ki Çekirge’deki küçük 
camisinden doğu yönüne 
bakarak günümüz Türkçesiyle 
şu sözlerle selamlar:

Her seher senden doğar 
aydınlık sabahımız 
Senden doğan güneşler bizim 
ibretgahımız
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 Bir kentin böylesi bir övgüyü hak etmesi 
için, birçok özelliğe birden sahip olması; en 
önemlisi de bütün öteki kentlere ve bütün 
ülkeye zamanının ötesinde manevi bir 
doyumu vermesi gerekir. Bunlar olmadan, 
bu dizelerde dile getirilen övgü elbette 
“şair abartısı” sayılır, “gülünç” bile bulunur, 
dizelerin sahibine de iyi bir isim kazandır-
mazdı. Oysa Lami Çelebi, döneminin el 
üstünde tutulan şairidir; o kadar ki kendisi 
de çok iyi bir şair olan padişahın iltifatını 
kazanır ve 35 akça yevmiye bağlanarak 
yazı işine daha çok zaman ayırması sağla-
nır veya teşvik edilir.

Şair de edip de olmayan, fakat isabetli 
kestirimleri ile ün kazanan Tanzimat döne-
mi devlet adamlarından Keçecizade Fuat 
Paşa, “Bursa, Osmanlı’nın dibacesidir” 
der. Osmanlı’nın dibacesi olmak, Osmanlı 
imparatorluğunun kaynağı ve impara-
torluk hanedanının temeli olmaktır. Halil 
İnalcık, Bursa’nın önce Edirne, sonrasında 
da İstanbul’un başkentliği karşısında eski 
konumundan biraz gerilemekle birlikte 
“Osmanlı’nın manevi payitahtlığını hiçbir 
zaman elden bırakmadığını”, ayrıca “Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin de memleketin de 
temeli” olduğu görüşündedir. İstanbul’un 

başkent olmasından yüzyıllar sonra bile 
Osmanlı sultanlarının, Bursa’yı atayadigarı 
şehir ve “manevi başkent” saymaya de-
vam ettikleri de kimsenin yabancısı değil. 
Örneğin, Bursa’da yayımlanan ilk gazete 
Hudavendigar’ın birinci sayısında gazete-
nin adı üzerinde durulurken, dolaylı olarak 
Bursa’nın Osmanlı hanedanı ve Osmanlı 
imparatorluğu için önemi şöyle vurgulan-
maktaydı:

“Vilâyet-i mezkurenin merkezi olan Bursa 
memleketi, payitaht-ı kadim-i saltanat 
menba-i hass (hükümdarlık kaynağı eski 
başkent) olmak ve merkez olan livanın 
‘Hudavendigar’ namı ile şöhret-i mefhareti 
(onurlandırıcı ünü) bulunmak cihetiyle, 
işbu ceridenin dahi ism-i mezkur ile yad 
olunması tensip kılındı (söz konusu adla 
anılması uygun bulundu).”

Demek ki on dokuzuncu ve yirminci yüz-
yılda bile Osmanlı hanedanı için “payitaht-ı 
kadim-i saltanat menba-i has” Bursa’dır; 
Hudavendigar adı, kaynağını buradan alır 
ve vilayet gazetesinin de bu adı taşıması 
doğaldır.

Bursa, her zaman güzel şehir, bundan kuş-
ku duyulmuyor. En ihmal edildiği zaman-
larda bile gelip geçeni büyülemeyi sürdür-

müş, sürdürüyor. Sonra: Bir kurucu şehir, 
bir başkent ve aynı zamanda bir ipek şehri. 
İpeğin evrensel yolu üzerinde İslam’ın ilim, 
irfan merkezlerini birleştiren bir kavşak. 
Mustafa Kara hocanın söyleyişiyle, doğu-
dan batıya uzanan uygarlık yolunda Bursa 
(Anadolu ve Ortadoğu), Buhara (Türkis-
tan ve Hindistan) ve Bosna(Balkanlar ve 
Avrupa) ile birlikte bir köprübaşı. Bu üç 
yönden gelen düşünce ve sanat akımları-
nın buluşma, çoğu halde de hemhal olma 
yeri. Sonra: Fetihten itibaren her yandan 
göç alan, sürekli farklı kültürlerle karşılaşıp 
etkileyip etkilenen bir şehir. Abdal Musa, 
Abdal Murat, Geyikli Baba, Duğlu Baba gibi 
öncü Türkmen baba ve dedelerden, Emir 
Buhari gibi, Davudi Kayseri gibi bilginler-
den başlayarak Rumeli, Balkan ve Kafkas 
kitlesel göçleriyle günümüze değin süren 
bir akış ve oluşun her zaman odağında 
ve en önemlisi de bir hudavendigar şehir. 
İşte Bursa’yı edebiyatın gözdesi yapan 
doğal güzelliği, yeşili, suları, kültürü, kadim 
şehirliği ve şehirliliği yanında bu özellikle-
ridir. Lami Çelebi’ye, o çok iddialı dizeleri 
yalnızca Bursa yazdırabilirdi; çünkü Bursa 
hudavendigardı ve bunu tamamlayan kimi 
özellikleri bakımından da eşsiz, benzersiz-
di.
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Münevverin de Aydının da 
Sevgilisi

Evliya Çelebi, Bursa’ya övgüsünde cömert-
tir;  “El-hâsıl, Bursa demek sudan ibaret 
bir kelâmdır” ve “Ruhaniyetli şehirdir” 
sözleri en bilinenidir ama “Gümüş bedenli” 
halkının eğlenmeyi sevdiğini, kahvehane-
lerin ve bozahanelerin halktan rağbet gör-
düğünü, Bursa ovası ile Uludağ’ın muhte-
şem güzellikte olduğunu da ifade eder ve 
sözünü bağlarken şöyle anlatır Bursa’yı:

“Memleketi güzel, halkı sevimli, tarlaları 
çok, nimetleri fazla, suyu ve havası hoş 
mamur ve büyük bir şehirdir.”

Hacı Bayram Veli, imparatorluğun coşkulu 
kuruluş evresinde Bursa’ya hayranlığını şu 
dizelerle ifade eder: 

“Nagihan ol şara vardım 
Ol şarı yapılır gördüm 
Ben dahi bile yapıldım 
Taa şu toprak arasında.”

Müslüman, Ermeni, Rum, Yahudi ayırma-
dan Osmanlı halklarından hoşlanmadığını 
açıkça yazıp söyleyen Andre Gide, Yeşil 
Cami’de birden “hidayete” erer ve “Ey 
cami!” diye haykırmaktan kendini alamaz: 

“Enfes bir tanrı yerleşmiş senin içine ey 
cami. Sivri kemerin silmesinin ortasında ve 

onu kırarak, bu çakışma ve sevgi yerinde 
rahatlayan, çakışmaya ara verip dinlen-
meye soyunan iki eğrinin tamkesişmeleri 
gereken bu gizli, etkin yerde insanlara öğüt 
veren ve bu yassı taşın manevi asılışını 
sağlayan o tanrıdır. 

Ey ince gülümseyiş! Parçaları ince ayarlı 
kemer! Karşılarında ne kadar da rahatça 
kuruluyorsun zihnimin zarif inceliği! Uzun 
süre bu kutsal mekanda derin derin düşün-
düm ve sonunda anladım ki ibadetlerimizi 
bekleyen kusur bulma tanrısı buradadır ve 
bizi arınmaya çağırmaktadır.”

Gide, Murat Hüdavendigar’ın türbesi ile 
camisini ziyaretinde de günlüğüne şu 
notları yazar:

“Her yerde bir durgunluk, sessizlik. Hava, 
tarife sığmaz bir berraklıkta; gökyüzü 
düşüncem gibi aydın. N’olur! Her şeye 
yeniden başlamak ve yeni zahmetlere 
katlanmak! Heyecanın bir süt gibi süzüldü-
ğü hücrelerde bu nefis yumuşaklığı bayıla 
bayıla duymak. Derin bahçeleriyle nazlı bir 
gül, sâfiyet gülü olan Bursa, gençliğimin 
seni görememiş, tanımamış olması nasıl 
mümkün oluyor? Daha şimdiden bende 
yaşayan bir anı mıdır? Bu camiinin küçük 
avlusunda oturan gerçekten ben miyim? 
Nefes alan ben miyim? Ve seni seven ben 
miyim? Yoksa seni sevdiğimi mi hayal et-

tim? Eğer gerçekten ben olsaydım, bu ka-
dar yakınımdan uçar mıydı, bu kırlangıç?”

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Muradiye’de, 
ölümün yaşayan için korkulacak bir “son” 
görünmediğini keşfeder:

“Uhrevi sukunetin ve uhrevi rahatın ne ol-
duğunu bilmek isteyenler Bursa’da Muradi-
ye Türbesi’ne gitsinler! Ölüm yalnız burada 
korkunç değildir. Mukaddes kitapların vaat 
ettiği cennet bize yalnız burada mümkün 
görünüyor. Burada her dakika bir meleğin 
kanadı gibidir. Başımızın üstünden hayatın 
bütün hümmalarını, gusselerini, şüphe ve 
endişelerini silen yumuşak ve nemnak bir 
tüy temasıyle geçer. Ey bikarar(kararsız) 
gönül, dakikalara ‘dur!’ diyebileceğimiz yer 
burasıdır.”

Bursa ile ilgili bugüne değin aşılamayan 
eşsiz denemenin yazarı Ahmet Hamdi 
Tanpınar “Bursa’da bir eski cami avlusu,/ 
Küçük şadırvanda şakırdıyan su;/ Orhan 
zamanından kalma bir duvar./ Onunla 
bir yaşta ihtiyar çınar/ Eliyor dört yana 
sakin bir günü” dizeleriyle, Bursa’nın bir 
“iç” olduğunu söyleyen Hasan Ali Yücel’i 
doğrular. Öyle bir ‘iç’ ki ne görürsen ya da 
görmek istersen odur! 

Bursa’nın birbiriyle sarmaş dolaş iki zama-
nı arasından Tanpınar’ın hem “münevver” 
hem “aydın” gözleri şunları seçer: 

“Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini hepsi 
Yeşil’de dua eder, Muradiye’de düşünür, 
Yıldırım’da harekete hazır göklerin derinli-
ğine susamış bir kartal hamlesiyle ovanın 
üstünde bekler.”

Ceyhun Atuf Kansu, Tanpınar’dan da 
Yakup Kadri’den de farklı bir tarafa bakar, 
gördükleri şunlardır:

“Ölmüşsünüz kiminiz zaferler içinde 
Kosova Ovasında şafak! Sultan Murat 
Ölmüşsünüz kiminiz ıslak bir iple boğularak 
Sultan Süleyman oğlu Mustafa 
Emerken anasını Şehzade küçük Ahmet 
Ölmüşsünüz kiminiz su sesleri, gül dalları 
Gülşah Hatun, Kamer Hatun, Bülbül Hatun 
Aşlarınızda ağu, şarabınızda bir damla 
kan… 
On ikinci türbe, o nerede? 
Zaferlerinizde akan halkın kanı 
Saraylarınız yükselirken taşınan taş! 
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…Bursa çarşısının aslan yürekli erleri 
Kıl dokuyanlar, bir yanda kılıç dövenler 
Demiri eğenler, saraçlar, dikiciler 
Ölmüşler daha çok 
Ölmüşler, öldükleri unutulmuş 
Onlardan bir Kapalıçarşı kalmış 
Yaşayıp gittiklerine belge (…)”

Nazım Hikmet, Kuvayı Milliye Destanı’nı, 
Memleketimden İnsan Manzaraları’nı, 
Saat 21.22 Şiirleri’ni yazdığı, ipekliler ve 
“demokratipekliler” ürettiği, güya “serma-
ye sahibi” olduğu ve “Uludağ’la yedi yıldır 
bakışıp durduğu” Bursa mahpushanesinde, 
ikinci girişinde değil ilk girişinde, 1933’te 
şöyle yazar Piraye’ye: 

“Hapishane penceresinden, yığın yığın ye-
şillikler arasından Bursa’nın beyazlıkları ve 
Keşiş’in dumanlara karışan etekleri görünü-
yor. Ben seni düşünüyorum. Senin çocuk-
luğun bu yeşillikler arasında, bu kocaman, 
karlı dağın yamacında geçmiş. Ne tuhaf 
değil mi? Senin en güzel günlerinin geçtiği 
bu gök altında benim şimdi, benim bir türlü 
bitmek bilmeyen saatlarım uzayıp gidiyor.”

Nazım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Desta-
nı’nın Bedreddin’i de Piraye gibi ve H. A. 
Yücel’in söyleyişi ile “bütün Türkler” gibi 

biraz Bursalıdır. O’nu kadıaskeri yapan 
Musa Çelebi; İznik’e sürgün gönderen, 
sonrasında Serez’de astıran Mehmet Çe-
lebi ve Bedreddin’in yoldaşlarını Selçuk’ta, 
Karaburun’da kıyımdan geçiren şehzade 
Murat ile Bayezid Paşa da Bursalıdır ve son 
uykularını burada, farklı yerlerde uyurlar. 
Yakup Kadri’nin Muradiye’de üstü açık 
türbesi önünde bambaşka bir ilham aldığı 
Murat II. için Nazım Hikmet’in dizeleri farklı 
bir öyküyü dillendirir: 

“Baktı Karaburun dağlarından O 
baktı bu toprağın sonundaki ufka 
çatarak kaşlarını: 
Kırlarda çocuk başlarını 
Kanlı gelincikler gibi koparıp 
çırılçıplak çığlıkları 
sürükleyip peşinde 
beş tuğlu bir yangın geliyordu karşıdan 
ufku sarıp. 
Bu gelen 
Şehzade Murat’tı. 
Hükmü hümayun sadır olmuştu ki Şehzade 
Muradın ismine 
Aydın eline varıp 
Bedreddin halifesi mulhid Mustafa’nın 
başına ine.”

Tarih Sergisi Bir Şehir

Hasan Ali Yücel, Bursa’nın bir “tarih ser-
gisi” olduğuna inanır; öyle bir tarih sergisi 
ki hiçbir kitap 1299’la 1923 arasındaki 
olayları bize o yetkinlikte anlatamaz! Yü-
cel, fiziki Bursa’ya da ilgisiz değildir, şöyle 
yazar:

“Bursa hayat pınarını göğsünde taşıyan bir 
diyar… Su, nerede ondaki kadar varlığının 
her zerresinden fışkırır? Bursa’nın bütün 
yeşilleri onunla yaşar ve onunla yeşerir. 
Bağrında ne varsa hepsini onunla yaşatır 
ve onunla yeşertir. Belki de bunun için 
Bursa’nın ölüleri insana diri gelir.

Bize koskoca bir devlet veren Osman Bey 
ve oğulları türbelerinde değil, evlerinde ya-
tarlar. Emir Sultan, bu maneviyat hüküm-
ranı; Süleyman Çelebi, bu Türkçeyi Allah 
evine sokan insan; ne kadar aramızda, ne 
kadar bizimle beraberdirler? Ebedi istira-
hatgâhında yanında kimseyi istemeyen 
II. Murad’ı ziyaret ettiğim zaman bir türlü 
oradan ayrılamamıştım. Huzurunda kalıp, 
uzun uzun onun iç menkıbelerini ve gönül 
cenklerini kendinden dinlemeyi arzulamış-
tım.”
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Abdulbaki Gölpınarlı ise kapandığı kü-
tüphanesinden başını kaldırıp baktığı 
Bursa’nın,“bildiğimiz alemin ta kendisi” 
olduğu kanısına varır:

“Tarihi dile getiren şu güzelim anıtlar man-
zarayı bozmuyor, görüşe düşünceyi ka-
tarak dekoru tamamlıyor. Bursa tümüyle, 
tabiatı kudretle, tarihi yaşayışla, rengi in-
san enerjisiyle, göz nuriyle, görüşü duyuşla 
kaynaştıran bir şehir. Havada uçuşan, 
gözle görülen, özle duyulan baharlar, sanki 
bu, modern bir ressamın elinden çıkmış 
tabloda, denizin köpüklerini temsil etmede. 
Bursa fotoğraf değil; her rengi, renginin 
her nüansı, üstüne vurulan her fırça, içten 
gelen, görüşten doğan, cana canlar katan, 
yaşayışa kudretler veren bir tablo. Bu tab-
lonun çerçevesi, o güzelim ovayı çepeçevre 
kuşatan gök kubbe; fakat o çerçeve de bu 
denizi tamamlayan, bu tabloya renk veren 
ve bu resimden renk alan çeşitli renklerle 
süslü; öylesine ki insan, bu görünüşten öte 
bir alem bulamıyor, dünya sanki Bursa ve 
Bursa, alemin ta kendisi.” 

Yüzü “münevver’e”  dönük Gölpınarlı 
böyle bakar da yüzü “aydın’a” dönük Falih 
Rıfkı Atay farklı mı bakar? Hayır;  tersine 
“maneviyata” daha yakın durur “Kemalist” 
Atay ve  “Kemalist ve Kadrocu” Yakup 
Kadri’nin Muradiye’de Murat II’nin türbe-
sinde duyumsadıklarını Yeşil’de Mehmet 
I’in sandukası başında neredeyse bire bir 
duyumsar:

“Ve zannedilir ki Yeşil Türbe’nin rengi, eski 
Bursa baharlarının ölümsüz özüdür. Bütün 
Bursa baharları, mevsim ve güneşin en 
güzel saatinde, renklerini toplayıp türbenin 
üstünde bırakıyor. (…)Kabristanı bir bahçe 
gibi, bir bahar mesiresi gibi ferahtır ve Yeşil 
Türbe’nin içinde çıplak yeşil sandukaların 
başına oturduğum vakit beni, muzlim bir 
murakabe değil, bahar sabahı, gölgeli bir 
kır çeşmesinin seddi üzerindeki tahayyül 
sardı. Ölüm gerçekten bir uyku ve huzur 
mudur, diye düşünüyordum. Ve ölüm yeşil 
ve serin çinilerin arasında bana korkularını, 
ağrılarını, ıstıraplarını ve iskeletini gösteren 
bir kabus değil, yeşil ve şeffaf bir deniz 
rüyası gibi geldi. Ne güzel ölüm saati idi. 
Acaba bu mukaddes gafleti bir daha ta-
dabilecek miyim? Zira o an, hayatta hiçbir Fo
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usanç, gına ve tiksintisi olmayan genç bir 
zaire, ölümün her türlü zeval, gurbet ve 
firkat endişelerinden azade, hayattan daha 
sevimli göründüğü, bir şevk anı idi. 

‘Üsküp ki Şar Dağı’nda 
Devamıydı Bursa’nın’

Bursa’ya ilişkin edebiyat söz konusu ise ilk 
söz Bursalı bir şairin, “Her seher senden 
doğar aydınlık sabahımız” diyen Lami Çele-
bi’nin olmalıydı; çünkü Bursa’nın edebiyat 
tarihi bakımından da dizelerin doğrudan 
Bursa’ya övgücü olması bakımından da 
bu gerekliydi. Belirtmeli ki Bursa, çok şairli 
bir şehir, ayrıca Bursalı olmayan şairlerin 
de -eğer “Bursalı olmayan” denebilirse 
elbette-, çok şiiri var Bursa üzerine. Örne-
ğin Yahya Kemal doğup büyüdüğü Üsküb 
için “Üsküb ki Şardağı’nda devamıydı 
Bursa’nın” derken, bir bakıma kendini de 
şehrini de Bursalı saydığını ifade eder. Ger-
çektir ki Avrupa Osmanlısı’nda “Bursa’nın 
devamı olmayan” bir Türk veya Müslüman 
yerleşkesi göstermek hakikaten güçtür. 
Bu, dün böyleydi, bugün de -sistemli, sis-
temsiz yıkıma karşılık- böyledir. İşte Yahya 
Kemal’in Bursa üzerine dizeleri olarak da 
okunabilecek Üsküb dizeleri: 

“Üsküp ki Yıldırım Bayezıd Han diyarıdır 
Evlad-ı Fatihana onun yadigarıdır 
Üsküp ki Şar Dağında devamıydı Bursa’nın 
Bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın 
Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir 

Ayrılmanın bıraktığı hicran 
Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene 
Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene” 

Bursa’nın başkentliğine son veren padişah 
Sultan II. Murat’ın, bunu aman aman bir 
hevesle yapmadığına inanmak gerekir. 
Osmanlı devletinin iradeden öteye tarihsel, 
siyasal, sosyal, ekonomik bir dizi sebeple 
bir “Avrupa devleti” olarak şekillenip yer-
leşmesiydi bu adımı zorunlu kılan. Büyük 
Sultan, buna uyarak yönetimini Edirne’de 
yeni baştan örgütlese de Bursa’dan hiç 
kopmamış, kopamamıştır. Durumu Yahya 
Kemal’inki gibi değildir kuşkusuz, ama du-

yumsadıkları benzerdir: Biz sende olmasak 
bile sen bizdesin gene!

Sultan Murat II’den, Bursa’yı sayıklayarak 
yazdığı bir Edirne şiiri: 

“Edirne gerçi güzeller yeridir ey hem dem 
Bursa’da dahi nice dilber-i fettân gördüm 
Nâgehan kadre erip dün gece ben kaplı-
cada 
Bir gümüşten yapılı serv-i hırâman gördüm 
Ey Murâdîşeh-i devrân iken el’an seni ben 
Zülfüne kılmış esîr ol şeh-i’ hubân gör-
düm.”

Padişah yazar da çoban, rençber, reaya 
yazmaz mı? Alasını yazar, alasını söylerler 
Bursa söz konusuysa:

Şu benim mekânım, benim yollarım 
Aradım yuvayı, Bursa’da buldum 
Güzeller çok imiş, eğlendim kaldım 
Kokar menevşesi, gülü Bursa’nın 
Hak’tan m’olur bu yerlerin yapısı 
Evliyâ mekânı, murat kapısı 
Aldı beni güzellerin kokusu 
Kokar menevşesi, gülü Bursa’nın 
Hak nazar eylesin Pınarbaşı’na 
Cevher yağar toprağına taşına 
Ulu camilerde kandil başına 
Altın fener yanar, mumu Bursa’nın 
Karacoğlan der ki insem bağına 
Arkamı da verdim Keşiş Dağı’na 
Yüzüm sürdüm ak gerdanın ağına 
Kokar menevşesi, gülü Bursa’nın
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 1909-1975 yılları arasında yaşayan 
Nurettin Topçu geçen yüzyılın önemli 
düşünürlerinden biridir. “Fransa’da felsefe 
alanında doktora yapan ilk Türk” olarak 
tanınan Topçu, 1934’te İsyan Ahlakı (Con-
formisme et Revol-te) isimli tezini tamam-
layarak ülkesine dönmüş ve Galatasaray 
Lisesi’nde öğretmenliğe başlamıştır.

1939 yılında yayınlamaya başladığı Ha-
reket dergisini bazı inkıtalarla ha-yatının 
sonuna kadar neşretmiştir. 

Onun hayatındaki bir önemli dönüm 
noktası da kırklı yıllarda tanıştığı Ab-dü-
laziz Bekkine ile ilgilidir. Gümüşhanevî 
dergâhından feyz alan Bekkine, Topçu’nun 
gönül dünyasını tatmin etmiş, onu tasav-
vufun sahilsiz enginlikleriyle tanıştırmıştır. 
O da Batı’dan aldığı kültürü millî kültürle 
buluşturmuş ve yeni sentezlere ulaşmıştır.

Topçu; felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık 
gibi lise ders kitaplarından başka pek çok 
esere imza atmıştır. Külliyatını Dergâh 
Yayınları neşretmiştir.

Topçu’nun dünya görüşünü ele veren her 
eserinde hiç ihmal etmediği bir konu da 
tarih ve tarihî şahsiyetlerdir. Bu şahsiyet-

lerden Yıldırım, Fatih ve Yavuz hemen öne 
çıkar.

Onun bir özelliği de Bursa’ya olan aşkı-
dır. “Emekli olduktan sonra Bur-sa’nın en 
küçük camiinde müezzin olabilir miyim” 
temennisi onun bu saf aşkını terennüm 
etmektedir. 

Nurettin Topçu’nun Reha isimli bir romanı 
ve hikayelerini bir araya top-layan Taşralı 
adlı bir eseri vardır. Aşağıda nakledece-
ğimiz ‘Yıldırım’ın Huzurunda’ başlıklı yazı 
bu eserinde yer almaktadır. Hikaye, Kasım 
1952’de yazılmış, Hareket Dergisi’nin Ocak 
1953’te çıkan sayısında yayımlanmış, ilk 
baskısını 1959’da yapan Taşralı’da yer 
almıştır.

2 Kasım 1952’de mürşidi Abdülaziz Bek-
kine’yi kaybeden Topçu, bu olayın derin 
hüznü ile Bursa’ya geliyor. Hüdavendigâr 
ve Yıldırım’ın ruhaniyetiyle buluşarak 
onlarla dertleşiyor. Hikayede; Bursa’nın, 
Ulucami’nin manevi atmosferinden, af, 
merhamet, dua ve yakarıştan, yakın tari-
hin “vurdum-duymazlık”larına kadar pek 
çok konuya atıf yapılmaktadır.

Huzurda, huzur içinde okuyalım…

Prof. Dr. Mustafa KARA   

Vefatının 40. Yılında 
Nurettin Topçu ile 

Yıldırım’ın 
Huzurunda 
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Ruhlarımızın önünde yürüyen o büyük 
varlığı kaybettim. Acılarım, zamanın ve 
kaderin kollariyle kucaklanmayacak kadar 
engindi. Onun, bende şimdi muamma olan 
son bakışında melek masumluğu ile ilâhi 
bir emir birleşmiş gibiydi. Hicab ile ihtarın 
bir bakışta böyle birleştiğini ömrümde 
görmemiştim. Peygamberâne sakalının 
üstünde namütenahiye kolayca dalan 
mavi gözler de kapandıktan sonra sahipsiz 
kalmıştım. Sanki hakikat ve aşk aleminden 
atılmış da gölgeler ve yoksul mücrimler 
dünyasına sığınmıştım. Başım bir taş oca-
ğından alınmış iri bir parça gibi gövdemin 
üstüne yüklenmişti. Ve bir gece karanlığın-
da ben bu ümitsiz baş, lüzumsuz gövde ile 
her tarafı kapalı bir arabanın içinde sürük-
leniyordum. Şerden ve ıztıraptan yapılmış 
bir insanlığın üstüme çöken ağırlığı altında 
bunalıyor, boğuluyordum. Ben sürünüyor-
dum, araba yürüyordu. Yolumuz Bursa’ya 
çıkacaktı. 

Sabaha karşı katı karanlıkda arabanın dar 
kapısından inerek toprağa ayak bastım. 
Arza temas beni ürpertti. Toprağın küf 
ve nur kokulu havası içinde vücuduma 
bir ürperme geldi. Bana birçok melekler 
dokunuyorlarmış gibi ürperiyordum. Şu 
anda kirli ve yaralı derimden soyuluyor 

da, kurtarıcı Allah eliyle, aradığım sevgili-
nin sanatiyle yeniden yaratılıyormuş gibi 
ürperiyordum. Ürpertici vahye Tûr’dan bir 
sada geldi; Hîradan bir nida geldi. Henüz 
karanlıkda yatan Bursa’nın minarelerinden 
birinde sabah ezanı okunuyordu. Dirilen 
kurtarıcı ölüler gibi ruhuma sarılan bu müj-
deye şükretmek için yeryüzüne kapan-
mak ihtiyacını duyuyordum. 
Sevinçten ağlamaya, 
secdelere kapanmaya 
davetli idim. Müj-
desini kendinde 
taşıyan bu da-
vet, hiç şüphe 
etmiyordum 
ki Allah’tan 
geliyordu. Bu 
dilin tercü-
meye, temine 
ihtiyacı yoldu. 
İlmin, aklın da 
bunda hissesi 
olamazdı. Zira Al-
lah’la buluşuyordum.

Bursa’nın, sanki ebedî 
sükûn içinde, yaradılışın ilk 
günündeki hayâlini muhafaza eden ve beni 
her adımımda o ilk yaradılış gününün anla-

tılmaz sevinciyle yıkayan havasını incit-
mekten korka korka Ulucami’nin tâ yanına 
yürüdüm. Kapının dışındaki basamakların 
yanında bulunan muslukta âbdest aldım. 
Yarı aydınlıkda pırıldayan su ile vücudu-
mu, içerimde yaratıcı bir nur gibi dolaşan 
gözyaşlarımla benliğimi yıkadım. Dünyanın 
ilk kurulduğu gün ilk insanın ilk abdesti-
ni alıyor gibiydim; o kadar sevinçli idim. 
Ulucami sanki kovulduğum cennetti; şimdi 
beni affedip alıyordu. O, Allah evinin kapısı 
mıydı? Sevginin sunduğu anlaşılmaz bir 
cesaretle Allah’a açılan iç kapıya, mihraba 
kadar ilerledim. Mihrabın yanı başında 
küçücük bir saf halinde namaz kılındı.

Nur içinde yıkandık. Meleklere kavuştuk. 
Peygamberlerin huzuruna yükseldik. 
Allah’ın bağrına basıldık. Sonra dua edildi; 
eller açıldı. Açılan eller göklere kavuştu. 
Bunların hepsi sessiz sadasız yapılıyordu. 
Gözyaşlarımızın yıkayacağı günah kalma-
mıştı ki aksınlar. Bu halde ne kadar kalındı, 
bilmiyorum; kısa bir ân mı? Yoksa yıllarca 
mı? Anlayamadım. Ancak bunu unutan ve 
yolunu şaşıran bir yaş seli boşanmak için 
içimden gözlerime saldırdığı zaman kendi-
mi tutamadım; ellerimi göklerden yeryüzü-
ne çektim. Huzura kavuşmuş olan isyana 
teslim oldum. Benliğim taşmak istiyordu; 
zira taşarcasına seviyordu. 

Gördüğüm huzura göz diktim. 
“Yarabbi, dedim, acılarım 

beni bırakmıyor; huzu-
runda da taciz edi-

yor. Bana beşaret 
yetmez, emanet 
istiyorum. Ne-
dir bu halim?” 
Önce korku-
tan, ezen bir 
sükût; sonra 
bütün havayı 
dolduran 

keskin, sert 
bir nida cami-

yi çınlattı: “Ne 
istiyorsun?” Sımsıkı 

sarıldığım varlığı terk 
etmek imkânsızdı; barın-

dığım sevdadan vaz geçmek 
imkânsızdı: “Aman Yarabbi, dedim, beni 
affet, kulların yolunu kaybetti. Bana izin 
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ver, bana irade yer; benimle mukaveleyi 
kabul et. Ben yeryüzünde rahat uyuyan 
kullarından olmak nasibini kaybettim. Sen 
kapını açmazsan, bana arz ile ulûhiye-
tin arasında barınacak başka yer göster. 
Arzda uyuyamıyorum, sensiz duramıyo-
rum. Beni gurbette barındırma!” gözyaş-
larım âsi bir cereyana tutulmuştu. İradem 
yuvarlanmıştı. Hıçkırıyordum: “Yarabbi! Aç 
kapını diyorum; buraya kadar tırmandım, 
beni reddetme!” İlâhi nida, bütün caminin 
ışıklarından, duvarlarından, havasından 
sızarak tam bir vuzuhla kulaklarıma doldu: 
“Git ecdadına sor, Murad’a ve Yıldırım 
Han’a danış, sen onlarla konuşabilirsin.” 
Kendime geldim. Rabbimden af dileyerek 
sanki bir melek kanadında, güneşin ilk 
nurları altında uyuyan Bursa’nın üstünde 
uçarak Çekirge’ye gelmişim. 

Hüdavendigâr’ın huzuruna çıkacaktım. Bir 
beşiği andıran türbenin penceresinden 
içeriye baktım. Hüdavendigâr’ın yüzüne 
bir perde çekilmişti. “Büyük atam! diye 
haykırdım, neden utandın da ziyaretçilerin-
den yüzünü sakladın? Bedbaht evlâdından 
kurtarıcı nazarlarını neden esirgedin?” 
Ben, kendinden daha küçük beşiklerin 
arasında uyuyan bu nazlı şehide dalmış-
ken, pek yakında toprağa verdiğimiz ruh 
şehidinin sarı sakallı, mavi gözlü çehresi 
bu beşiğin baş yerine gelip ilişti. O, elli 
yedi sene bu sefil dünyadakilerin arasına 
katılmış olmaktan utanmıştı. Giderken 
bana bırakdığı son bakışın hicap levhası 
beni yerlere geçirmişti. Demek ki Allah’ın 
bu veli, bu Aziz kulu gelip Hüdavendigâr’ın 
beşiğine uzanıvermişti. Kendi gibi bir 
mücahit ruhunu onda bulmuş da aradaki 
denizleri, ovaları aşmıştı. Bu dostluğu, bu 
iltifatı Orhan Gazi’nin, şehadeti hançerle 
başlayıp secde ile nihayet bulan bahtiyar 
oğlundan kıskanıyordum. 

Ben yedi yıl o Aziz’in eşiğinde ve onun 
bakışlariyle dolan bir şehirde süründüm de 
bu iltifatı elde edemedim. Tertemiz, narin 
elleri Kur’ân’ı, yürüyüşü vahyi, bakışları 
namütenahiyi düşündüren adam sana me-
zarında kardeş mi oldu? Ebedîlik dünya-
sına teslimiyetle dolmuş, öyle duran mavi 
gözlerden ayrılmak istemiyordum. Hakikat 
âlemine giden ordumuzun serdarından 
ölüm beni ayırmamalıydı. Lâkin işte yine 

ayırdılar. Beni camiye sürüklediler; ziyaret-
leri orada kabul eder, dediler; Kosova’nın 
şehidini orada bekleyecekmişim. Lâkin bir 
mabede değil, ruhanîlerin, bahtiyar uhrevî-
lerin sarayına girdim ve kademe kademe 
yükseltildim. Ben burada muradıma erdim; 
herkes de benim gibiydi.

Sanki bu mabedde bir tarih başlıyordu; o 
kadar taze havası vardı. Sanki burada bir 
medeniyet uyanıyordu; o kadar tatlı güneşi 
vardı. Sanki onda ruhlar kavuşuyordu; o 
kadar âşık duruşu vardı. Mihrabın önüne 
oturdum. “Hüdavendigâr geldi” dediler. 
Karşı tepelerden kopup gelen al atlı büyük 
asker caminin önünde atından indi. Narin 
vücudu tepeden tırnağa kadar duvar bo-
yunca yüksek, köşeli bir zırha bürünmüş; 
nazenin bir eda ile mihraba yürüdü. Gaza-
nın teraneleri henüz üzerinde idi; neşvesi 
gözlerinde okunuyordu. Gökleri dolduran 
bir bayrak gibi yücelmişti; ufuklarda duran 
bir kale bedenini andırıyordu. Namaz kıl-
dık, kuvvetli bir Varlığa teslim olduk. Adetâ 
göklerde namaz kılındı. Namazdan sonra 
başındaki tuğ ile bize çevrildi, oturdu. 
Başını bir az yana, yüzünü yere eğdi; “Ey 
aziz! diye bağırmak istiyordum, dünya-
yı istihkar mı ediyorsun? Senden nusret 
dilenmeye geldim!” Miğferinin altında inik 

bıyıkları, narin ve vakur edası ile babamı 
düşündürüyordu. Bu ecdad, bu sevgili ata, 
onların hepsi gibi yüzünde bir Asyalı emîrin 
mahcup gururunu ve bir İslâm sofisinin ru-
hanî zevkini taşıyordu. Ricamı ona yaptım: 
“Atam, dedim, bizi kurtar, neslimizi kurtar, 
sana rica, minnete geldim!” Yüzüme bak-
madı, bakamıyormuş gibi bakmadı: “Git, 
oğlum Yıldırım’ı gör, dedi, büyük çileyi o 
çekti; sana hepsini söylesin!”

Yıldırım Han’a gitmek için buradaki yük-
seklikten alçala alçala ilerledim. Ayaklarım 
alçaldıkça ruhum namütenahi yükseklere 
tırmanıyordu. Fakat yol üstündeki o man-
zara ne idi? Sağımda bütün Bursa, solum-
da bütün Bursa ovası bir şey bekliyor gibi 
idiler. Bursa tarafında şehrin kat kat, sed 
sed Uludağ’ın eteklerine kadar yükselen 
çehresi, bir huzur ve bir hazırlık halinde idi. 
Şehrin eteklerinde başlayıp tâ aşağılarda 
dalga dalga kıvrılarak ufuklarda kaybolan 
ovanın her tarafına dağılmış duran kalaba-
lık neyi bekliyordu? Bu yemyeşil ovada ye-
şillere bürünmüş hayaller bu ağaçlar, sanki 
ruh sahibi sevimli hayaletler hangi huzurun 
şahidi idiler? Ben görmüyordum.

Ben görmüyordum. Lâkin biraz sonra, 
yukarı sedlerden bakan Bursa’nın can alıcı 
gözleri önünde kavuştuğum huzur, gözle-
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rimi kamaştırdı. Yere kapandım; Yıldırım 
Han’ın camisiyle mezarı arasında toprağa 
secde ettim. Secdem vücudumla ruhumu 
birbirinden koparıyordu. Sanki gökle yer 
mücadele halindeydiler. İkisinin arasında 
bir fırtına koptu. Bu fırtına benim varlı-
ğımda dolaşıyordu. Yeryüzü bana yak-
laştı; zangır zangır titriyordum. Gökyüzü 
secdem oldu; hüngür hüngür ağlıyordum. 
Önümde Yıldırım Han secdeye kapanmış, 
altı yüz yıldan beri öyle duruyordu ve 
sanki altı yüz yıldan beri bu büyük ölünün 
mateminin temaşasına koşan varlıklar 
tepeler, vadiler, ağaçlar ve âbideler sağ 
tarafta sıralanmış, ihtiram safları halinde, 
kâinattan taşan bu secdeyi seyrediyorlardı. 
Yeşil’in türbesiyle camisinden, evlâttan 
babaya durmadan yollanan Fatiha ile Emir 
Sultan’dan bu kabre inen rahmet seli ona 
huzur getiriyordu. Ulucami’nin minarele-
rinden çıkarak kubbelerinden taşan ses 
“Huzur ile yat, Anadolu’nun çocuğu, atası, 
sahibi, ulusu kahraman! Uğrunda can 

verdiğin milli birlik kaç defa kuruldu! Bu 
topraklar bir gün bile sahipsiz kalmaya-
cak!” diye onu müjdeliyordu. 

Sol yanımda, ufuklara kadar dalga dalga 
yeşil bir deniz gibi uzanan Nilüfer ovasında 
uçsuz bucaksız bir ordunun bütün erkânı, 
bu şehidin huzurunda ihtiram duruşunda-
lar. Hepsi de yeşillere bürünmüş bu ruhanî 
hayat varlıkları, en önde kurmay heyetleri, 
ikinci safta kumandanları, daha gerilerde 

subayları, gazileri ve bütün erleri saf saf 
sıralanmış Yıldırım’ın ordusunu hatırlatı-
yordu. Namazda imiş gibi elleri bağlı duran 
safların her birisinin önünde rükua varan-
lar görünüyordu. Kıyam ile rukûdan ibaret 
olan bu levha bütün ovayı çerçevelemiş ve 
bu âleme gökden bir nur penceresi açılmış 
gibiydi. Zira hepsi de nura boğulmuştu. 
Hepsi huşu içinde, hepsi temaşa halinde 
idiler.

Bütün bunların ortasında, yüzükoyun sec-
deye kapanmış, altı yüz yıl çilesini böylece 
sürdüren Yıldırım Han uzanıyordu. Bütün 
Bursa ve bütün Bursa ovası onu uyan-
dırmaktan korkan bir sükûna bürünmüş, 
milyonla varlıklar onu temaşa ediyorlardı. 
Sanki bütün Bursa ve bütün ova bir secde-
ye çevrilmişti, bu secdeyi bekliyordu. Ben 
ne cesaretle, ne küstahlıkla buraya kadar 
yaklaşmışım! Toprağa sarıldım, toprağa 
ağladım, toprağa yüz sürdüm. “Sesimi 
serdara ulaştır!” diye yalvardım. 
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Bu sözüm doğrudan doğruya ona ulaştı. 
Yıldırım’ın secdesinden “Bedbaht evlâdım, 
derdini bana anlat!” diyen bir ses yüksel-
di. “Atam, dedim, ulu atam! Ben perişan 
bir neslin derdiyle yanıyorum. Bizi sen-
den ayıran felâketleri anlatmaya geldim. 
Bu topraklarda nice matemler yaşandı. 
Senden sonra kazanılan birkaç asırlık 
zaferleri ne hezimetler takip etti! Evlâdın 
ne kahırlara kurban oldu! Fakat en fecii, 
dokuz yüz yıllık tarihi inkâr, dokuz yüz yıllık 
ecdadı reddettirenlerin başlattığı facia 
oldu. Bu topraklarda ruhlar ikiye bölündü: 
Seni tanıyanlarla tanımayanlar, Allah’ı tanı-
yanlarla tanımayanlar, hayayı tanıyanlarla 
tanımayanlar. İki ordunun harp hazırlıkları 
devrindeyiz. İki taraf da kılınç kuşanıyor. 
Bir tarafta ecdadı da, Allah’ı da ayaklar 
altına alan şaşkın bir zümre tepeden tır-
nağa kadar şekavet silâhlarına bürünmüş, 
çiğnemek, kırmak, yıkmak için hazırlanıyor. 
Yeryüzünün her şeyini, hikmeti, ticareti, 
serveti, ilmi, sanatı, her şeyi zulüm için 
vasıta haline koymuş, Allah’a yönelen 
vicdanlara saldırıyor. Ruh sahiplerini son 
ferdine kadar merhametsizce mahvetmek 
istiyor. Bunlar senin evlâdına zulmediyor-

lar, kılıç kullanacaklar, Ehli salibe asker 
olacaklar, bunlara beddua etmez misin? 
dedim, secdende Allah’ına çevril!”

Secdede duran şehidin yanaklarından 
dökülen yaşların toprağa sızdığını gördüm 
sanıyorum. Yerdeki başı ateşle yanmış gibi 
yüzünü bir yana çevirdi: “Rahmet Allahım, 
dedi, rahmet eyle! İmdat eyle Allahım!” 
Me’yus dudakları toprağa sürünüyordu. 
Ben sabredemedim:

“Sen onlara beddua etmiyorsun. Lâ-
kin onlar Timur’un askerlerinden daha 
zâlimdir. Bu kılıç Timur’un kılıcından daha 
kahbedir!” dedim. O yine ağlıyordu. Bu 
sefer gürler gibi: “Rahmet Allahım, rah-
met eyle!” diye inledi. Devam ettim: “Bu 
zalim ordunun karşısında senin ruhundan 
bir zerre bile feda etmemeye azmetmiş 
kahraman kalbler silâh çatıyor. Her biri bir 
âleme bedel denilecek kadar üstüne titre-
nen bu gönüller, düşman safları karşısında 
tıpkı onlar gibi silâhlanacak, onlar gibi kan 
dökecekler; şiddet gösterecek, intikam 
alacaklar. Rabbinden bunlara nusret dile!” 

Yıldırım başını gazapla yerden kaldırdı. 
Huşûa dalmış donuk yüzünün çizgile-

rini, red işaretiyle kımıldatarak: “Hayır, 
dedi. Buna asla izin veremem. Onlar kan 
dökmesin, zulmetmesinler! İrşad etsinler, 
zalimleri zulüm sefaletinden kurtarsınlar. 
Her şeyden önce onları kendi ruhlarına 
yaptıkları suikastlerden, zulümden kurtar-
sınlar. Altı yüz yıllık secdemin arkasında 
toplanan orduya zulmü emredemem. 
Yakında rahmet meleklerinin yanında yer 
alacak evlâdıma söyle: Sabır gıdaları olsun, 
gayret duaları, birlik silâhları olsun! Tekrar 
ediyorum, onlara söyle, benim ebedî hu-
zurumu istiyorlarsa önce gafillerle zalimleri 
kurtarsınlar”.

Bütün ova ve bütün Bursa’dan tekbir sesi 
yükselmeye başladı. Benim dilim tutul-
muştu. Gitgide derinleşen tekbir sesleri 
kulaklarımı sağırlaştırıyordu. Başımı arzdan 
yukarı kaldırdığım zaman, ayakları ucunda 
mıhlandığım secdenin huzurunda, bütün 
Bursa ve bütün ovada el bağlayıp duran 
safların dönmeden, dağılmadan, bozul-
madan gerilere doğru ağır ağır süzülüp 
çekilmede olduğunu gördüm. Tekbir sesleri 
etrafdaki tepelere sinerken, altı yüz yıllık 
secdeden aldığım emri yarının gazilerine 
ulaştırmak için sabırsızlanıyordum.

Fo
to

ğr
af

 : 
 A

li 
A

tm
ac

a



76    |   Temmuz 2015  |   Sayı 15

araştırma / Bursa ve Kültür Turizmi

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

BURSA VE KÜLTÜR TURİZMİ
Çoğumuz Bursa’da doğmuş veya hayatımızın çok büyük bir bölümünü Bursa’da geçirmiş olabiliriz. 
Ancak, kaçımız, Bursa’da bulunan 5 antik kent ismini peş peşe bir anda sayabilir? Kaçımız, Bursa’nın 
gerçek turizm potansiyelinin farkında? Kaçımız, Osmanlıdan önce de bu topraklarda insanların yaşamış 
olduğundan haberdar? Kaçımız, Bursa’da ilk yaşam izlerine ne zaman rastlandığını biliyor?

 Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
verilerine göre 2014 yılında Bursa’ya 
konaklamalı gelen turist sayısı 1.334.979 
kişi. Ortalama kalış süreleri 1,75 gün. Otel-
lerin doluluk oranı ise % 41,58. Bunlardan 
133.043 kişi Uludağ’a gelmiş, 139.476 kişi 
ise sadece ilçeleri ziyaret etmiş. Ziyaretçi-
lerden 538.193 kişi yabancı turist. 22.281 
yabancı turist Uludağ’ı, sadece 23.394 
yabancı turist ise ilçeleri ziyaret etmiş. 

Bursa turizminin başlıca dinamikleri kış, 
doğa, termal ve Osmanlı turizmidir. Bun-
larla kente çekilebilen yabancı turist sayısı 
ancak 538.193 kişi olmuştur. 2014 yılında 
Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 36 
milyon 837 bin 900 kişi. 2014 yılında Tür-
kiye’de sadece müze ve ören yerlerimizi 
ziyaret eden turist sayısı ise 29.774.390 
kişi. Pamukkale’de Hierapolis kentini 
1.874.657, Efes’i 1.873.701, burnumuzun 
dibindeki Troia’yı 469.527 kişi gezmiş. İs-
tanbul’da Ayasofya Kilisesi’ni ziyaret eden-
lerin sayısı 3.574.043, İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nin ziyaretçi sayısı ise 449.881 kişi. 
Bursa Valisi Münir Karaloğlu 16 Ocak 2015 
tarihli gazetelere verdiği demeçte; “Mü-
zelerimizin ziyaretçi sayılarına baktığımız-
da, çok memnun olduğumuz sayılar yok. 
Özellikle kültürpark içerisindeki Arkeoloji 
müzemizin Türkiye’nin çok önemli arkeo-
loji müzelerinden birisi olmasına rağmen 
ziyaretçi sayısının son derece az olmasının 
sebeplerine bakıyoruz” demekte. Demek 
ki, Bursa turizm pastasından gerçekte hak 
ettiği payı almanın çok uzağında.

Turistler ülkemizde yoğunlukla İstanbul, 

İzmir, Aydın, Muğla, Antalya gibi kentleri 
tercih ediyorlar. Bu tercih, yabancı turist-
lerin özellikle kültür turizmi için ülkemize 
geldiklerine işaret etmekte.

Güney Marmara Bölgesi’nin en büyük 
ve en önemli şehri olan Bursa, Uludağ’ın 
eteklerinde doğu-batı yönünde uzanmak-
tadır. İç bölgeleri denize, kuzeyi güneye 
bağlayan konumundan dolayı jeopolitik 
açıdan çağlar boyunca önemini hiç yitir-
memiş ve kesintisiz bir şekilde yerleşimlere 
sahne olmuştur. 

Bursa’da ilk yaşam izleri Orhaneli yolu 
üzerindeki Şahinkaya Mağarası ile M.Ö. 
100.000 – 40.000 yıl aralığında başlamak-
tadır. Bunu Akçalar veya Barçın Höyük gibi 
ilk sürekli yerleşimler izliyor. Sonrasında 
ise günümüze kadar kesintisiz bir yaşam 
söz konusu. Daha da ilginç bir durum şehir 
merkezi de dahil olmak üzere bir çok ilçe 
veya mahalle bir antik yerleşimin üzerin-
de veya yakınında yer almaktadır: Bursa 
Prusa ad Olympum, Mudanya Myrleia/
Apameia, Gemlik Kios, İnzik Nikaia, Orha-
neli Hadrianoi, Mustafakemalpaşa Mile-
toupolis, Gölyazı Apollonia a. R., Kapanca 
Casearia Germanica, Eşkel Daskleion a.M. 
kalıntılarının üzerindedir.   

Bu durum Bursa’nın kültür turizmi açısın-
dan da çok önemli bir şansa sahip oldu-
ğunu gösteriyor. Ancak mevcut ziyaretçi 
sayısı henüz bu şansını hak ettiği oranda 
kullanamadığına işaret etmekte. Bunun 
nedeni ya sahip olduğu potansiyelin far-
kında değil, ya öncelikleri farklı, ya da bir 
şekilde şehre turist gelmesi istenmiyor.

Cumalıkızık veya Gölyazı örnekleri, Bursalı-
ların turizm getirisine karşı ilgili olduklarını, 
ancak ne yapılacağı konusunda kafaların 
karışık olduğuna işaret ediyor.

Başkanlığımızda 2006 yılından bu yana 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Ulu-
dağ Üniversitesi adına Bursa ve ilçelerinde 
kültür envanteri çalışması yürütülmektedir. 
Bu vesile ile birçok ilçe ve mahalleyi bizzat 
ziyaret etme şansına sahip olduk. Böylece 
Bursa’yı karış karış geziyoruz. Bu nedenle 
Bursa’yı kültür turizmi açısından tanıma 
fırsatımız oldu.

Uludağ ilçeleri olarak kabul edilen Har-
mancık, Orhaneli, Büyükorhan ve Keles, 
Bursa’nın kültür turizmi açısından büyük 
bir potansiyele sahip. Büyükorhan Dere-
cik Mahallesi’nde 2000 yılında keşfedilen 
manastır-kilise kompleksinin kazılarını 
2007-2014 yılları arasında İsviçre Lozan 
Üniversitesi’nden bir ekip gerçekleştir-
di. Yapı, Hıristiyanlığın resmi din olarak 
kabul edilmesinden sonra buraya gelen ilk 
keşişlerden birisi tarafından kurulmuş. Bu 
nedenle Hıristiyanlar açısından çok önemli. 
Yapının üzerini kapatma ve çevre düzen-
leme projeleri Bursa Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu’nun onayından geçmiş. 
Ama projenin hayata geçirilmesi için hala 
para bekleniyor.

Orhaneli İlçesinde yer alan Hadrianoi 
kentinin Roma İmparatorlarından Hadri-
anus(İ.S. 117–138) tarafından kurulduğu 
rivayet edilmekte. Antik kente ait birçok 
mermer mimari parça belediyenin bahçe-
sinde sergilenmekte. Ancak bugüne kadar 
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herhangi bir arkeolojik kazı yapılmamış. 

Orhaneli’de diğer büyük bir potansiyel 
Şahinkaya Mağarası. Bursa-Orhaneli 
karayolunun üzerinde, Doğancı Göleti’nin 
bulunduğu vadiye hakim bir konumda. 
Bursa’nın bugüne kadar bilinen en erken 
tarihli yerleşim yeri. İ.Ö. 40.000 yılından 
daha önceki tarihi ile Güney Marmara Böl-
gesi’nin de bilinen en erken tarihli yerle-
şimi. 2008 yılında tarafımızdan keşfedildi. 
Ancak hala ziyarete açılabilmiş değil. Ma-
ğaraya çıkışı sağlayacak bir merdiveni de 
içine alan çevre düzenlemesi ile turistlerin 
ilgi odağı olmaya aday. 

Şahinkaya Mağarası’ndaki düzenlemeler, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
da fonlanan Akçalar Arkeopark projesini 
de destekleyerek, kentin kronolojisinde 
önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Antik Çağ’da Kellai olarak bilinen ve 
günümüzde yeri bilinmeyen kent büyük 
bir ihtimalle Keles ilçesinin altında yer 
alıyor. Belenören’deki Tazlaktepe’de Zeus 
tapınaklarının en ünlülerinden birisi yer al-
makta. Romalılar buraya çok büyük önem 
vermişler. Çünkü Roma İmparatorluğunu 
kurmaya vesile olan İ.Ö. 31 yılındaki Acti-
um Deniz Savaşını Romalıların kazanacağı 
kehaneti bu tapınaktaki rahipler tarafın-
dan verilmiştir. 2015 yılında Almanya’nın 
Kiel Üniversitesi Jeofizik Bölümü ile ortak 
düzenlediğimiz araştırmalarda tapınağın 
yerini de belirledik. 

Bursa’nın ova bölümünde de asıl büyük 
antik kentler yer almakta. Şehir merkezin-
de yer alan Tophane veya Hisar Mevkii, 
Bursa’nın ilk kurulduğu ve Prusa ad 
Olympum olarak bilinen yer. Osmangazi 
Belediyesi Pınarbaşı bölgesinde kentin 
katmanlarını belirlemek için Arkeoloji Mü-
zesi’nin başkanlığında Uludağ Üniversitesi 
ile birlikte arkeolojik kazı çalışmalarına baş-
ladı. Yakın bir gelecekte burasını arkeopark 
olarak düzenlemek istiyorlar. Proje hayata 
geçirilebilirse, Bursa’nın kültür turizmi 
açısından çok büyük bir şans olacak. 

Bu arada Tophane’de eski müftülük binası-
nın temel kazısında bulunan bazilika, mer-
mer yapı malzemesi ile muhteşem bir yapı. 
Uzun süredir burada kazı çalışmalarına ara 
verildi. Bazilikanın kazısına devam edilebi-

lirse sonuçları kültür turizmi açısından çok 
memnun edici olabilir. 

Mudanya’da yer alan Myrleia veya Apame-
ia kenti, Gemlik’te yer alan Kios ile birlikte 
Bursa’nın en eski koloni kentleri arasında 
bulunmakta (yaklaşık İ.Ö. 8. yüzyıl). Gem-
lik’te yer alan antik kent modern yerleşi-
min altında kalmış durumda. Buna rağmen 
temel kazılarında lahit gibi çok güzel mer-
mer eserler bulunuyor.  Bunları Gemlik’de 
uygun bir yerde toplayarak sergilemek 
turistler açısından ilgi çekici olabilir. 

Mudanya’da ise antik kenti imara açma 
gibi çılgınca girişimler zaman zaman olu-
yor. En son deneme kentin liman tesisleri 
üzerine inşa edilen AVM ve petrol istas-
yonu yapma girişimleri ile oldu. Mahkeme 

kararı ile antik kent şimdilik kurtulmuş gibi 
gözüküyor. Buradaki imar planları iptal 
edilip, 2010 yılında önerdiğimiz şekli ile Sit 
alanı kapsamına alınabilirse ve sonrasında 
arkeolojik kazılara başlanırsa, Mudanya 
Bursa’nın kültür turizmi açısından önemli 
uğrak noktalarından birisi olabilir. Mudan-
ya’nın en büyük şansı deniz yolu ile İstan-
bul’a sadece 70 dakika mesafede olması. 
Mudanya’dan Trilye-Kapanca’da bulunan 
Casearia Germanica veya Eşkel’de yer alan 
Daskleion a.M antik kentlerine de ulaşım 
mümkün. Henüz buralarda kalıntıların 
tamamı toprak altında olsa da yine çevre 

düzenlemesi çalışmaları ile güzel neticeler 
elde edilebilir. 

Sergileme ve sahip çıkma konusunda Ni-
lüfer Belediyesi ümit vaat ediyor. Belediye 
Başkanlığı’nın desteği ile Şubat ayından 
bu yana Nilüfer ve mahallelerinde kültür 
envanteri çıkartıyoruz. Bu güne kadar 24 
mahalle gezdik. Tespit ettiğimiz mermer 
taş eserleri Gölyazı’da toplayarak orada bir 
arkeopark düzenlemesi yapmak istiyorlar. 
Bilindiği gibi Gölyazı, antik Apollonia a.R. 
üzerine kurulu. Kızada’da yer alan ve antik 
kente adını veren Apollon Tapınağı düzen-
lenip turizme açılabilirse, Gölyazı açısından 
katma değeri büyük olur. 

Mustafakemalpaşa’da yer alan Miletoupo-
lis de koloni kentlerinden birisi. Arkeoloji 
Müzesinin en değerli eserleri arasında yer 
alan bronz Athena ve delikanlı heykelleri 
bu kentten gelmiş. İzmir yolunun açılma 
ve genişletme çalışmaları dışında arkeolo-
jik çalışma yok denecek kadar az. Burada 
başlatılacak sistematik arkeolojik kazılar 
ilçeyi kültür turizmi konusunda önemli 
destinasyon noktalarından birisi haline 
getirebilir. 

Son olarak İznik’ten de bahsetmek istiyoruz. 
UNESCO Dünya Kültür Mirası aday Listesi’ne 
de giren İznik’de modern yerleşim Nikaia an-
tik kentinin üzerinde yer almakta. İznik hem 
arkeolojisi, hem de Hıristiyanlar açısından 
dini merkez olması özellikleri ile Bursa’nın di-
ğer ilçelerinden ayrılmaktadır. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 
Büyükşehir Belediyesi çok büyük destekler-
de bulunmaya başladı. Böylece çok yakın bir 
zamanda Nikaia bütün görkemi ve güzellik-
leri ile kültür turizmine kazandırılabilir. 

Sonuç olarak, kısaca özetlemeye çalıştığımız 
gibi, Bursa, kültür turizmi açısından İzmir, 
Muğla veya Antalya ile yarışacak bir potansi-
yele sahiptir. İ.Ö. 40.000’li yıllardan başla-
yarak günümüze kadar insanlık tarihinin 
hemen hemen bütün evrelerini takip edecek 
yerleşim yerlerine sahiptir. Bu özelliği ile 
şehrin tamamı bir açık hava müzesi görünü-
mündedir. Genellikle Bursa’nın İstanbul’un 
gölgesinde kaldığı için gelişemediği kanaati 
yaygınsa da, kültür turizmi kullanılarak bu 
yakınlık büyük bir avantaj haline getirilebilir.

Bursa’ya 1.5 saat uzaklıktaki Aizanoi Antik Kenti’ni, yılda 
ortalama 30.000 kişi ziyaret ediyor.
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haber / Bursa’nın ‘Altın Kızları’

 GEÇTİĞİMİZ sezon CEV Cup’ta Can-
nes’i Bursa’da deviren, Fransa’da ise altın 
setle kaybeden ilk Avrupa deneyiminden 
boynu bükük ayrılan Bursa Büyükşehir 
Belediyespor, bu kez ilk kez yer aldığı CEV 
Challenge Cup’ta inanılmaz bir başarıya 
imza attı.

Avrupa voleybolunun önemli ülkelerinin 
takımlarının mücadele ettiği bu turnuvayı 
Yeşil Beyazlı Sultanlar şampiyonluğa ula-
şırken, kulüp tarihindeki hem istatistikleri 
hem de başarıları alt üst etti ve Avrupa 
Şampiyonluğu’nu Türkiye’ye Vakıfbank’tan 
sonra kazandıran ikinci takım oldu. 

Challenge Cup Macerası

Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV 
Challenge Cup’ta ilk turu maç yapmadan 
geçti. Yeşil beyazlılar, ikinci tur mücadele-
sine Avusturya’nın Graz kentinde başladı. 
Ülkenin en büyük üniversitelerinden birinin 
takımı olan ve maçlarını buradaki salonda 
oynayan UVC Holding Graz, yeşil beyazlı-
lara hafif geldi ve maçı zorlanmadan 3-0 
kazandı. Bu maçta iki yabancı ile oynayan 
Ancak kadrosunu güçlendirmek isteyen 
yeşil beyazlı yönetim, gelecek iki yabancı 
oyuncu için Sırp smaçör Dusanka Kariç’i 
göndermek zorunda kaldı. Bursa’daki 

rövanş ise beklenildiği gibi kolay geçti ve 
3-0’lık skorla Büyükşehir üçüncü tura yük-
seldi. Bu mücadelede Filenin Sultanları’nın 
tek yabancı ile mücadele ettiğini unutma-
mak lazım. Özellikle İpek, Birgül, Meryem 
etkili oyunlarıyla galibiyete katkı koyan 
isimler oldu. Yeşil beyazlılar bu maçlarda 
16 ve 17 yaşlarındaki alt yapınan gelen 
Yaren ile Ebrar’ı da oynatırken bir ilke de 
imzasını atmış oldu.

Orta Avrupa Serüveni

Üçüncü turda Filenin Sultanları’nın rakibi 
Çek Cumhuriyeti’nden SK UP Olomouc 

ALKIŞLANACAK
BAŞARININ ÖYKÜSÜ
Çok değil, daha 6 yıl önce kuruldu. Amatör ligde başlayan heyecan; bölgesel, üçüncü, ikinci 
derken 3 yılda birinci ligde yer aldı. Ve işte büyük başarının hikayesi…

Cemal EKENTOK
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takımıydı. Yeşil beyazlılar deplasmanda 
ilk maçta, çekinilerek çıkılan mücadelede 
yine zorlanmadı ve 3-0 kazandı. Bursa’daki 
rövanş ise yine kolay geçti ve Büyükşehir 
set kaybetmeden yoluna devam etti.

Bu Kez Rakip Ukrayna’dan

Dördüncü turda Bursa Büyükşehir’in rakibi 
Ukrayna’nın Obrita takımıydı. Bilindiği gibi 
Obrita, Milli takım oyuncularını bünyesinde 
bulunduran bir takımdı. Özellikle Rusya 
dönemindeki oyuncularıyla da ön plana 
çıkan bir kulüptü. Ukrayna’da yaşanan 
iç savaş nedeniyle Büyükşehir bu ülkeye 
gitmedi ve CEV’in aldığı kararla iki maç üst 
üste Bursa’da oynandı.

Maç kazanma özelliğini sürdüren Bursa 

temsilcisi seyircisiyle birlikte iki mücadeleyi 
de 3-0 kazandı.

Vilsburg Zorlayamadı

Beşinci tur olan çeyrek finalde rakip bu kez 
Almanya’nın

Rote Raben Vilsbiburg takımıydı. Bursa 
Büyükşehir Belediyespor hem Almanya’da 
3-0, Bursa’da rakiplerini 3-1’lık skorlar-
la devirerek adını yarı finale yazdırmayı 
başardı. Ancak şunu belirtmekte yarar var. 
Tüm maçlarını 3-0’lık skorlarla alan yeşil 
beyazlı bayanlar, ilk kez rakiplerine set 
vermişti.

Schweriner Doğu Alman Ekolü

Yarı finalinde rakip yine Almanya’dan gel-

mişti. Doğu Almanya’nın önemli eyaletlerin-
den birisi ve 1000 goller denilen bölgenin 
başkenti olan Schweriner çıkmıştı.

Göl kenarındaki 100 bin nüfuslu kentte oy-
nandı ilk maç. 2 bin beş yüz kişilik bir salon. 
Maça müthiş bir ilgi vardı. Tüm koltuklar 
satıldığı gibi ayakta ise 500 kişi alınmıştı. İlk 
kez müthiş bir seyirci desteği vardı. İlk sete 
kötü başlayan yeşil beyazlılar, ikinci seti 
almış, üçüncü seti ise çizgi hakeminin yanlış 
kararıyla verirken maçı ise 3-1kaybetmişti. 
Bu aynı zamanda Sultanların Challenge 
Cup’ta aldıkları ilk yenilgiydi.

Maç sonrası takımda gerçekten büyük 
üzüntü vardı. Ancak otelde yapılan toplantı 
oyuncuların yeniden toparlanmasına, ken-
dilerine gelmesine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa 
şampiyonu olan Bursa 
Büyükşehir Belediyespor’un 
‘altın kızları’ ilk kez katıldığı 
CEV Challenge Cup’ta  
ipi göğüsledi... 
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Müthiş Rövanş ve Altın Set

Bursa’daki rövanş kelimenin tam anla-
mıyla müthiş oldu. Salonu dolduran 5 bin 
voleybol severin müthiş desteğiyle Bursa 
Büyükşehir Belediyespor rakibini 3-0 gibi 
net skorla geçerek finale yükselebilmek 
için altın set oynadı. Büyükşehir’in Sul-
tanları rakibini altın sette devirerek hem 
büyük bir coşku hem de finale yükselmeyi 
başardı. Alınan bu galibiyette bayanların 
sahaya yansıttıkları inanılmaz performans 
ile seyircilerin desteği unutulmaz.

Özellikle Almanya’daki maçlarını seyircisiy-
le kazanan bir takımın yine seyirci des-
teğiyle maç kaybetmesine, o ünlü Alman 
disiplininden uzaklaşmasına ilk kez tanıklık 
etmenin gururunu yaşadık.

Finalde Rakip Bir Dünya Devi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, finalin 
ilk maçında Ekaterinburg’da Uralochka NT-
MK’nın konuğu oldu. Urolochka, Avrupa’da 
bayan voleybolu denildiğinde akla gelen 
ilk takımdı. Özellikle hem Rusya, hem de 
dağıldıktan sonra hem Şampiyonlar Ligi, 
hem de Challenge Cup’ı toplamda 8 kez 
kazanmış bir takımdı Ekaterinburg Uralo-
chka NTMK.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Rus-
ya’ya uçtuğumuzda Kuzay Kutbuna yakın, 
Sibirya’da bir kentti. Bizi karlı bir hava 
karşılamış. Havanın sıcaklığı ise adeta ka-
nımızı dondurmuştu. Havanın sıcaklığı -30 
ile -40 arasında değişiyordu. 

Özellikle kaldığımız otelin önündeki baraj 

gölünün buz tutmuş hali gerçekten beni ve 
gazeteci arkadaşlarımı, taraftarları şaşkına 
çevirmişti. Getirdiğimiz kışlık giysileri bile 
kat kat giymek zorunda kalmıştık.

Urolochka Nefes Aldırtmadı

5 bin kişilik Divs Salonu’nda, Rusya voley-
bolunun ünlü antrenörlerinden biri olan 
Karpov ile Urolochka müthiş hızlı oynamış 
ve ilk seti rahat kazanmıştı.

İkinci set müthiş çekişmeye sahne oldu. 
Bu seti Filenin Sultanlarının almasına 
ramak kalmıştı. Ancak, yine bir hakem 
düdüğü ortaya çıktı. Pena’ya çalınan file 
hatası ile, kazanılabilecek bir set Bursa Bü-
yükşehir’den alınıp resmen Uralochka’ya 
verilmişti.

Üçüncü sette ise Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor moral bozukluğu içerisinde hiçbir 
varlık gösteremedi. Yeşil beyazlılar maçı 
ise 3-0 kaybetti.

Taraftarın Büyüsü

Final karşılaşmasına ilk maçta alınan 
3-0’lık yenilgiye karşın Bursalıların ilgisi 
müthişti. Herkes takımın Alman ekibini 
yıktığımız gibi yine altın sette devireceğine 
inanıyordu. Dört bine yakın yeşil beyazlı 
taraftar tribünlerdeki yerini almıştı. Ura-
lochka NTMK Ekaterinburg ilk seti alınca, 
aklımıza ‘eyvah maç gidiyor mu’ düşüncesi 
geldi.

haber / Bursa’nın ‘Altın Kızları’
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Olağanüstü Mücadele

Ancak verilen mücadele gerçekten olağa-
nüstüydü. İkinci sette de tempo düşmedi 
ve artarak devam etti. Kazınılan üçüncü, 
dördüncü sette Büyükşehir’e kazandıran 
isimlerin başında arka bölümden inanılmaz 
hücumlar yapan ve Urolochka savunma-
sını dağıtan Meryem Boz’un oldu. Yine 
bir Altın set heyecanı yaşanırken herkesin 
kalbi adeta yerinden çıkacak gibi atıyordu.

Altın Sette Güldük

Bursa Büyükşehir altın sete iyi başladı 
ve 4-0 öne geçti. Ardından basit hatalar, 
birbirini izleyince bir anda Sultanlar 7-3 
geriye düştü. Ama Meryem Boz, Rivera 
smaçlarıyla, savunmadan içeri kaçan top-
ları İvana sayıya çevirip, Seda’da müthiş 
servisler atınca skor yine dengelendi ve 
8-8 oldu. 

Bursa Büyükşehir 10-8 önde girdi. Son beş 
atışlık bölüm gerçekten nefes kesti. 

Seyirci Farkı

Bursa seyircinin bilinçli tezahüratı takımı 
ateşledi ve 15-11’lik skorla Bursa Bü-
yükşehir Avrupa Şampiyonu oldu. Evet, 
salonda kadın voleybolunda bir dev olan 
Uralochka NTMK’yı devirmek olağanüstü 
büyük sevinç yaşattı.

Salonda voleybolcular, tribünlerde ise taraf-
tarlar sevinç gözyaşları döktüler.

Gözyaşlarımı Tutamadım

Özellikle benim de gözyaşlarım pınarla-
rında durmayıp boşaldı. Ben daha önce 
Bursaspor’un Süper Lig şampiyonluğunu 
yaşadığında gözyaşlarımı tutamamıştım, 
bir de gazeteci olarak Bursalı bir takımın 
Avrupa Şampiyonu olduğunda gözyaşları-
mı tutamadım.

Başarının Mimarları

Amatör kümeden başlayan ve Avrupa’nın 
zirvesine çıkan bu başarı öyküsünde bana 
göre en büyük payların başında Bursa 
Büyükşehir Beledi Başkanı, aynı zamanda 
kulüp başkanı olan Recep Bölükbaşı geliyor.

Ardından sıralayacak olursam, Başkan vekili 
İlhan Satık, Voleybol Şubesi Koordinatörü 
Ersin Yılmaz, Şube Sorumlusu Taha Aydın, 
yönetici Cemal Vardar, bu takımı gece 
gündüz çalıştıran Emin İmen, yardımcısı 
Şahin Çatma, Haluk Korkmaz, kondisyoner 
Uğur Dilek, masör Bahri Göçoğlu ile Zeyrep, 
İvana Milos, Rivera, Pena, Birgül, Aylin, 
Meryem, İpek, Selen, Duygu, Sedef, Merve 
ve Yaren derim.

Helal olsun sizlere.

Bursa’ya ve Türkiye’ye müthiş bir sevinç ya-
şattınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır.
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haber / Eskişehir Hanı restorasyonu

Eski Bir Dost;
Eskişehir Han

 Bursa’da bugün Batpazarı olarak bilinen 
çarşı aslında Bayat Pazarıdır. Bu bölge 
Bursa’nın ikinci Tahtakale’si gibidir ve bazı 
kaynaklarda Tahtakale Çarşısı olarak da 
geçer. Zira Davut Paşa tarafından Batpa-
zarı’ndaki hanın ortasına yaptırılan mescit 
yıkılınca, Şiblizade’nin tekrar yaptırdığı 
mescit Tahtakale Mescidi olarak anılmıştır.

Davut Paşa, II. Bayezid’in sadrazamlığını 
yapan, ‘Koca Davut Paşa’ olarak da anılan 
bir devlet adamıdır. İstanbul ve Üsküp’e 

eserler yaptıran Paşa, Bursa’yı da unutma-
mış; burada han, hamam ve mescit inşa 
ettirerek şehrin gelişimine katkı sağlamış-
tır. 

Davut Paşa tarafından Batpazarı ve De-
mirciler Çarşılarının dayandığı yerde inşa 
ettirilen Han, Eskişehir istikametinden 
gelen ipekyolu ticaret kervanlarının yolu 
üzerinde olmasından dolayı Eskişehir Han 
olarak adlandırılmış.

Sadrazam Davut Paşa’nın inşa ettirdiği 

handan bugünlere sadece birkaç kemer ve 
hücre orijinal olarak ulaşabilmiş. Bölgede, 
1530, 1765’te meydana gelen yangınlarda 
büyük zarar gören çarşı, 1608’deki Kalen-
deroğlu isyanlarında yakılıp yıkılmıştır.

Arabacı Hanı olarak hizmet vermek üzere 
150 yıl önce yeniden inşa edilen Eskişehir 
Han; otel, terminal ve ahır hizmetlerinin 
yanında arabacıların at ve arabalarının ihti-
yaçlarının karşılandığı atölye ve dükkanlar-
la uzun yıllar hizmet verdi.  
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2000’li yıllarda bir yangın daha geçiren 
Eskişehir Han, sahipleri tarafından yeniden 
Bursa’ya kazandırılmak istendi ancak, ya-
pılamadı. 2011 yılında Büyükşehir Beledi-
yesi’nin devreye girmesiyle Hanı Bursa’ya 
yeniden kazandıracak restorasyon çalış-
maları başladı. Kat karşılığı restore edilen 
Eskişehir Han’da, alt kattaki işyerlerini 
mülk sahipleri, üst kat da Büyükşehir 
Belediyesi tarafından butik otel olarak 
kullanılacak.

Yaklaşık 1600 metrekarelik bir alan üzerine 
kurulu bulunan Eskişehir Han’da yapılan 
restorasyon çalışmaları 2 yıllık bir çalış-
manın ardından tamamlandı ve tarihi yapı 
geçtiğimiz günlerde, 150 yıl önceki orijinal-
liğinde Bursa’ya kazandırıldı.

Restorasyon öncesi görünümler
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araştırma / İznik Zamanı

İZNİK ZAMANI
Aziz ELBAS
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Bilinen tarihi ile 4500 yıllık 
bir kent İznik. Doğu Roma 
İmparatorluğu’na, Anadolu 
Selçukluları’na başkentlik 
yapan bir kent İznik. 

Orhan Gazi’nin kendini 
bulduğu, Osmanlı çınarının 
göğerip güçlenmesinde önemli 
bir paya sahip olan kent.

Yıllardır adına sempozyumlar, 
paneller, destinasyon 
çalışmaları yapılan, raflar 
dolusu tezler yapılıp bildiriler 
sunulan, ancak değerli olduğu 
kadar da talihsiz olan kent. 

Sahip olduğu değerleri avazı 
çıktığı kadar bağırmasına 
karşın sesini yanıbaşındakine 
dahi duyuramayan kent.

Her bir otoritenin ah vah 
çekmekle yetinip uygulamada 
sırtını dönüp gittiği kent.

Kendi halkının dahi şehrine 
küstüğü kent.
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araştırma / İznik Zamanı

 Bütün bunları düşünmeden edemiyor 
insan. Nedenini niçinini sorgulamak ise 
uykusuz gecelere gebe. Büyükşehir Bele-
diyeleri yasasında yapılan kanun değişikliği 
ile bütün şehir kapsamında Büyükşehir 
sınırları içerisine alınan İznik’te belki de bir 
dönüm noktası olacaktır.

Özellikle Kültür Bakanlığı ve Büyükşehir 

Belediyesi arasında yapılan protokol kamu 
yerel işbirliğinin önemli bir örneğini teşkil 
ermekte. Bu sayede İznik’te yıllardır ta-
mamlanamayan çalışmaların sonuca odaklı 
olarak yürütülmesinde önemli bir ivme 
kaydedilecektir. Bunun yanında yeni yeni 
değerlerin gün yüzüne çıkmasına da vesile 
olacaktır.

Protokol çerçevesinde Antik Tiyatronun 
araştırma ve kurtarma kazılarının yanında 
her türlü proje çalışmasında tüm yükü 
almak için imza atan Büyükşehir beledi-
yesi bu değerin kent turizmindeki yerini 
almasına Kültür Bakanlığıyla birlikte çaba 
harcayacak olması oldukça önemli. Çalış-
maların haziran sonu itibariyle başlatılması 
ve hava şartları müsaade ettiği müddetçe 
devam ettirilmesi öngörülmekte. İznik 
Müze Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesin-
den Yrd. Doç. Dr. Ayşın Özügül ve Belgin 
Aksoy hocalarımızın yer alacağı çalışmalar 
kapsamında önemli veriler elde edinilmesi 
amaçlanmakta.

Protokol dahilindeki bir diğer konu ise 
İznik’in adını tüm dünyaca duyulmasında 
önemli bir etken olan çinilerinin topraktan 
can bulduğu tarihi fırınların alan kazısıdır. 
Yine burada da hedeflenen kazıların tüm 
olanaklar sağlanarak bilimsellik içerisinde 
hızlandırılması, alanın yandaki II. Murat 
hamamıyla birlikte çini müzesi olarak hem 
kente hem de Bursa’ya kazandırılması. 
Bu kapsamda yıllardır kazı çalışmalarını 
yürüten İstanbul Üniversitesi’nden değerli 
hocalarımız Yard. Doç. Dr. Belgin Demirsar 
Arlı ve Hakan Arlı ile daha verimli çalışma-
lar yapılacağına inanıyoruz.

Başka bir konu da 2014 yılında Büyük-
şehir Belediyesi tarafından ilk kez hava-
dan görüntülenen İznik Gölü içerisindeki 
Bazelikadır. Amerikan Arkeoloji Enstitüsü 
dergisinde 2014 yılının ilk 10 keşfi arasın-
da gösterilen Bazelika’nın bir döneme dair 
önemli sırları beraberinde taşıdığı aşikar.

İznik ve Bursa adına önemli bir kültür de-
ğeri olarak turizme kazandırılmayı bekle-
yen Bazelikayla ilgili Kültür Bakanlığımızca 
yetkilendirilen Uludağ Üniversitesi Arkeo-
loji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN 
hocamızla birlikte çalışmalar heyecanla 
başlatıldı. Çevresiyle birlikte yapılacak 
sualtı araştırmaları ve neticesinde ortaya 
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çıkacak verilerle birlikte yapılacak proje, 
İznik’in turizm potansiyeline de önemli bir 
katkı sunacaktır. 

Tüm bunlarla birlikte İznik’in sembolleri 
arasında önemli bir yer tutan Yeşil Cami 
restorasyonu ve çevre düzenlemesinin 
Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılmış 
olması, Kılıçarslan caddesindeki düzenle-
me ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının 
tamamlanıyor olması kentin yeniden ayağa 
kalkmasında önemli gelişmelerdir.

Ayakta duran en uzun kale surlarından 
birisine sahip olan kentin bu değeri belki 
de bu zamana değin el atılmamasının 
telafisi zor sonuçlara yol açtığını görüyo-
ruz. Kale kentin dört ana kapısından birisi 
zaten tamamen ortadan kaldırılmış, üç 
kapının da bulunduğu durum ortada iken 
sayısı 114 olarak ifade edilen burçların 
ve 3500 metreye yakın uzunluktaki sur 
duvarlarının durumundan söz etmek dahi 
yersiz. Bu olumsuz tablonun değişmesi 
adına başlatılan çalışmalar ise heyecan 
uyandırıcı. Ayakta kalan üç kapıdan Lefke 
Kapı’da Kültür Bakanlığı’nca başlatılan 
çalışmalarla birlikte Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce başlatılan İstanbul Kapı ve 
Yenişehir Kapı’nın restorasyonuna yönelik 
proje çalışmalarının sonlanmak üzere ol-
ması kale sur ve kapılarının yeniden ayağa 
kaldırılarak eski ihtişamına kavuşturulması 
ve akabinde turizme yapacağı inanılmaz 
katkı öngörmemek mümkün değil.

İznik’in en önemli manevi duraklarından ve 
adına yakın zamanda Büyükşehir tara-
fından sempozyum düzenlenen Davud’i 
Kayseri’nin gerçek mezarının ortaya 
çıkartılması adına yapılan kamulaştırma 
çalışmaları tamamlanıyor olmasıyla, hem 
Osmanlı medrese sistemini kuran bu 
önemli şahsiyetin mezarının ortaya çıkartı-
lıp çevresiyle birlikte düzenlenmesi manevi 
iklimin güçlenmesine vesile olacaktır.

Yine önemli manevi ziyaret yerlerinden 
olan Abdûlvahab Sancaktârî mezarının 
yer aldığı ve İznik’in kuş bakışı en güzel 
göründüğü yer olan tepede yapılması 
hedeflenen düzenlemeyle, gelen ziya-
retçilerin yapacakları ziyaretin yanında, 
İznik manzarasıyla hoş vakit geçirecekleri 
ortamları da bulabilmeleri adına titizlikle 
projelendirilmekte.

Yıllardır atıl ve harabe olarak kalan İsmail 
Bey diğer adıyla Selçuk Hamamı’nın, res-
tore edilip kentin sosyal ve kültürel anla-
mındaki atmosferine katkı koyacak şekilde 
yeniden ayağa kaldırılma adına başlatılan 
proje çalışmasında sona doğru gelinmekte.

Yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi’nce 
tahsisi alınarak yapılan çalışmalarla hem 
bir kültür merkezi hem de kentin tanı-
tımının yapıldığı, kent adına tarihsel ve 
kültürel bilgilerin verildiği I. Murat Hamamı 
şimdiden önemli bir işlevi yerine getirmeye 
başladı bile.

Tüm bunların yanında İznik merkezinde 
yer alan Süleyman Paşa Medresesi’nin 

restorasyonundan, merkez çevresinde yer 
alan İnikli Cami restorasyonu ve evlerinin 
turizm materyali olarak değerlendirilmesi-
ne değin birçok proje başlatılmış durumda. 

Fiziki çalışmaların yanında İznik uluslarara-
sı camiada daha iyi tanıtılıp anlatılmasına 
yönelik Ekim ayında düzenlenecek olan 
Uluslararası İznik Sempozyumu yapacağı 
katkı önemsenmektedir.

Kent turizminin geliştirilmesi adına İznik 
merkezli yürüyüş ve gezi parkurlarının 
oluşturulmasıyla ilgili BEBKA destekli bir 
projenin hayata geçirilmesi için ilk adım 
atılmış olması önemli. 

Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediye-
si öncülüğünde gerçekleştirilecek proje-
lerle, geçici listede yer alan İznik’in asıl 
listeye girmek adına önemli bir avantajı 
yakalayacağı düşüncesindeyiz. Burada 
yalnızca yerel yönetimler değil, başta yerel 
halk olmak üzere sivil toplum kuruluşları 
ve kent dinamikleri önemli bir rol üstelene-
ceklerdir.
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haber / İznik Yeşil Cami restorasyonu

İznik’in 
637 yıllık 
sembolüne 
büyükşehir 
eli değdi

 Tarihi ve kültürel miras çalışmalarıy-
la Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan 
Külliyeleri ve Cumalıkızık’ın UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne alınmasını sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi, İznik ilçesinin de 
evrensel bir değer olarak UNESCO listesin-
de yer alması için çalışmalara başladı. 

Daha önce tarihi eser tespit çalışmaları 
kapsamında yapılan hava çekimleri ile göl 
içindeki 1500 yıllık bazilikanın görüntü-
lenmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi 
sayesinde, bu çalışma Amerikan Arkeoloji 
Enstitüsü tarafından 2014 yılının en önem-
li 10 keşfi arasında gösterilmişti. Böylelikle 
İznik’in isminin yeniden dünya gündemine 
taşınmasını sağlayan Büyükşehir Bele-
diyesi, şimdi de ilçedeki ecdat yadigarı 
eserlerin ilk günkü orijinal halini alması için 

restorasyon çalışmaları başlattı. 

İznik ilçe merkezinde 1. Murat Hüdavendi-
gar döneminde 1378 yılında Çandarlı Halil 
Paşa tarafından yaptırılan ve minaresinde 
yeşil çini kullanılması nedeniyle yeşil cami 
olarak adlandırılan tarihi yapıdaki restoras-
yon çalışmaları kapsamında cami çevresi 
de yeniden düzenlenerek bölge ayrıcalıklı 
bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Büyükşehir Belediyesi Bütünşehir Yasa-
sının ardından tüm ilçelerde olduğu gibi 
İznik’te te çalışmalara hemen başladı ve 
özellikle inanç turizmi açısından evrensel 
birçok değere sahip olan ilçede tarihi ve 
kültürel miras çalışmalarına ağırlık verdi. 

Kültür Bakanlığı ile yapılan protokol 
kapsamında surlardan antik tiyatroya ve 
Roma Yolu’na kadar ilçedeki tüm eserle-
rin sorumluluğunu üstlenen Büyükşehir 
Belediyesi, Yeşil Cami restorasyonundan 
sonra sırasıyla İznik’in tüm tarihi değerle-
rini gün yüzüne çıkaracak olan projeleri bir 
bir uygulayacak. 

Tarihi miras çalışmaları ile Bursa’nın 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasını 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi, İznik’in bu 
yıl aday listeye alınmasıyla harekete geçti 
ve 160 adayın yer aldığı listede İznik’in üst 
sıralara çıkabilmesi için çalışmalar gerçek-
leştirecek. Bütün bu çalışmalarla, sadece 
Müslümanlar için değil Hristiyanlar için de 
önemli evrensel değerlere sahip olan İznik 
hak ettiği değeri bulacak.
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haber / Cumalıkızık Etnografya Müzesi

CUMALIKIZIK’A 
ETNOGRAFYA MÜZESİ
 Kılıç Kalkan Müzesi, Tekstil Sanayii 

Müzesi, Enerji Müzesi, İpek Müzesi, Göç 
Tarihi Müzesi ve Para Müzesi gibi eserlere 
Bursa’nın somut olmayan kültürel mirasına 
ışık tutan ve müzecilik alanında Türkiye’ye 
örnek gösterilen Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Cumalıkızık Etnografya Müzesi’ni de 
yenilenen yüzüyle ziyarete açtı. Köylünün 
kendi imkânları ve Cumalıkızık Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi’nin çabaları ile ortaya 
çıkan ve köy halkının kullandığı tarım-
sal aletler ve ev eşyaları gibi ürünlerin 
sergilendiği müze, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından çağdaş müzecilik konseptinde 
yeniden ele alındı. 

Orijinal mimarisiyle günümüze kadar 
ayakta kalmayı başarabilmiş ender köy-
lerden biri olan Cumalıkızık’ın tarihini ve 

geleneklerini gelecek kuşaklara aktaracak 
olan müze, tarihi köyün UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne alınmasının yıldönümünde 
yeniden ziyarete açıldı.

Kızık boylarının hikâyesi ile başlayan müze-
deki yolculuk, yaşayan müze Cumalıkızık 
Köyü’nün somut olmayan kültürel mirasını 
da içinde barındırıyor. Köy halkının kullan-
dığı toprak testiler, şamdanlar, fenerler ve 
tarım aletleri gibi günlük kullanım eserleri-
nin sergilendiği müzede toplam 240 adet 
eser yer alıyor. Müzede ayrıca UNESCO 
Dünya Mirası ilan edilen Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’ın üstün 
evrensel değerini açıklayan bir köşe de 
yer alıyor. Cumalıkızık Köyünün tarihinin, 

gelenekleri görenekleri ve yaşayışlarının 
içinde saklandığı ve bunlardan birer öğeyle 
tanıtımının yapıldığı Cumalıkızık Müze-
si, Pazartesi hariç her gün ziyarete açık 
olacak. 
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haber / Bursa Bıçağı Hayata Dönüyor

BURSA 
BIÇAĞI 
HAYATA 
DÖNÜYOR

 Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Bursa Bı-
çağı Tasarım Yarışması’nda dereceye giren 
bıçak ustaları, Tayyare Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu. 
Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nun da katıl-
dığı törende konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bu yarışmanın, 
somut olmayan kültürel mirasın korunması 
ve geleceğe taşınması konusundaki proje-
lerin başında geldiğini söyledi.

Bursa’nın değerlerinin korunması ve 
zenginleştirilerek geleceğe aktarılması ko-
nusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirdik-

lerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, şehrin her köşesinde yer 
alan harabe konumundaki mimari yapıların 
restore edilerek yeniden eski halleriyle hiz-
mete alınmasının bunun en güzel örneği 
olduğunu kaydetti. Sadece mimari anlam-
da değil, somut olmayan kültürel mirasın 
korunması ve geleceğe taşınmasında 
da önemli projeleri hayata geçirdiklerini 
belirten Başkan Altepe, 5. Bursa Bıçağı 
Tasarım Yarışması’nın da bu çalışmalardan 
biri olduğunu ifade etti. Bursa bıçağının el 
sanatları arasında özel bir yerinin oldu-
ğunu, bıçakçılığın 700 yıllık bir birikimle 

günümüze ulaştığını söyleyen Başkan 
Altepe, “Özellikle 93 harbinden sonra 
gelen göçmenler tarafından geliştirilmiş ve 
özgün Bursa bıçağı oluşturulmuştur. Bursa 
bıçakçılığı, bugün hala usta-çırak geleneği 
ile serüvenini sürdüren nadir el sanatları-
mızdandır. Geleneksel yöntemlerle ve el işi 
ile yapılan bıçaklarımızın kullanım alanla-
rına göre 150 çeşidi olduğunu biliyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi olarak açtığımız 
bıçak tasarım yarışması ile hem Bursamı-
zın bu güzel geleneğinin yaşamasına hem 
de gelişmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, geleneksel Bursa bıçağını yeniden canlandırmak amacıyla 5 yıldır 
gerçekleştirdiği yarışmalarda her geçen yıl hem nitelik artıyor hem de farklı tasarımlarda ürünler elde 
ediliyor.

Özgür Ulus - Mutfak ve Kasap Bıçağı Seti - Birinci
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Bursa Valisi Münir Karaloğlu ise, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Bursa’daki tarihi doku-
nun ortaya çıkartılması ve mevcutların 
korunması konusunda göstermiş 
olduğu başarıyı soyut mirasın 
ortaya çıkartılmasında da ser-
gilediğini ifade etti. Bursa’nın 
yüzyıllar önce orduya silah üreten 
bir merkez konumunda bulunduğunu dile 
getiren Vali Karaloğlu, “Bugün Türkiye 
genelindeki ödüllere baktığımızda, 120 
bin TL’nin çok ciddi bir rakam olduğunu 
görüyoruz. Tüm bunlar önemli bir marka 
değerinin tekrar ortaya çıkartılması için 
yapılıyor. Emeği geçenlere, başta Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Recep Altepe 
olmak üzere Bursa Bıçakçılar Odası’na 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Mülazım 
Gülşen de, 700 yıllık bir uğraşın Başkan 
Altepe’nin himayesiyle ayakta kaldığını 
vurgulayarak, ilerleyen günlerde daha iyi 
bir noktaya gelmek istediklerini anlattı.

120 bin TL para ödülü

6 kategoride gerçekleşen ve 69 bıçak 
sanatkarının 230 ürünle mücadele et-
tiği yarışmada birincilere 8, ikincilere 
6, üçüncülere 4, mansiyon alanlara 
da 2’şer bin TL olmak üzere top-
lamda 120 bin lira para ödülü 
verildi.

Erdoğan Güler - Mutfak ve Kasap Bıçağı Seti - İkinci

Engin Demirtaş
Mutfak ve Kasap Bıçağı Seti - Üçüncü

Celil Demirtaş - Çakı Seti - İkinci

Refik Demirtaş - Çakı Seti - Birinci

Aycan Güler - Hançer ve Av Bıçağı Seti

Yavuz Süslü - Hançer ve Av Bıçağı Seti - Üçüncü

Koray Orhan - Hançer ve Av Bıçağı Seti - Birinci
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yorum / Şehir ve Gece

Şehir ve 
Gece
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 Tüm dünyada özellikle tarihi şehir kimli-
ği taşıyan kentlerde son 15-20  yıl içeri-
sinde farklı bir algı zenginliğine gidilmesi 
yönünde çalışmalar başlatıldığı gözleniyor. 
Gündüz saatlerinde tarihi kimliği rahatlıkla 
algılanabilen kentlerin, gece karanlığında 
sadece sokak aydınlatmalarıyla yetersiz bir 
algı oluşturdukları görülmekteydi. Bu algıyı 
değiştirmenin tek yolunun yapısal bazda 
aydınlatmalar olduğu farkedildi. İhtişamlı 
saray ve devlet  yapılarının yanında kente 
değer katan katedral, köprü, kule, kent 
surları, geleneksel mimari gibi  farklı  ya-
pıların aydınlatılmaya başlamasıyla kentler 
geceleri ayrı bir görsel güzelliğe kavuştu. 
Artık şehirlerin iki ayrı zaman diliminde 
yaşattığı büyüleyici güzellikleri dilden dile 
dolaşır oldu.

Ülkemizde yakın zamana değin çokça 
örnekler görmemiz mümkün olmazken, 
günümüzde hemen hemen her şehirde bu 
tür çalışmalar yapıldığına şahit oluyoruz. 
Bursa’nın taşıdığı tarihi kent misyonu, 
özellikle Unesco tarafından bir defa daha 
tescillenmiş olması, bu çalışmaların hayata 
geçirilmesinde etken oldu. Kent surların-
dan başlayan çalışmalar, Yeşil Türbe, Ulu-
cami, I. Murat Külliyesi, Yıldırım Külliyesi, 
Muradiye Külliyesi, Tarihi Belediye Binası, 
Kent Müzesi, Irgandı Köprüsü, Setbaşı 
Köprüsü, Kılıçkalkan Evi, Setbaşı Camii, 
Tayyare Kültür Merkezi gibi bir çok mekan 
ve bölgede uygulanarak şehrin gece algı-
sına görsel bir zenginlik katıldı. Başlatılan 
çalışmalar farklı bölgelerde devam ettirile-
rek görsel zenginlik daha da artırılacak.

Fotoğraflar :  Hakan Aydın
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yorum / Şehir ve Gece
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Neden LED?

LED aydınlatma, herşeyden önce, ışıkla 
daha iyi deneyimler elde etmenin sonsuz 
yollarından biridir. Yeni teknoloji ürünü bu 
aydınlatmanın, ışığın bulunmasından bu 
yana aydınlatma endüstrisinin tanık oldu-
ğu en köklü değişim olduğu düşünülüyor. 
Çünkü kentsel aydınlatmanın ihtiyaçları 
sürekli değişiyor. Güvenlik ve görünürlük 
ihtiyacını karşılamanın çok ötesinde; kent 
sakinleri için daha cazip hale getirme, kent 
sakinleriyle ilişkisini yeniden tanımlama 
ve yeni bir kimliğe büründürme gibi yeni 
ihtiyaçları karşılıyor artık aydınlatmalar. 
Dolayısıyla, bu ihtiyaçları karşılayacak yeni 
teknolojiler peşinde aydınlatma sektörü.

Led’le aydınlatmanın bir diğer yararı 
da, bu teknolojinin zamana ve mekana 
göre uyarlanabilir olması. Örneğin, hava 
durumuna veya değişen mevsim koşul-
larına göre ve hatta, ışığın aydınlattığı 
özneye yüklenen anlama göre(bayram, 
şenlik) uyarlanıp istenen ambiyans elde 
edilebiliyor. Üstelik bütün bunların tümü, 
geleneksel aydınlatma tekniklerine harca-
nan maliyetin çok daha küçük bölümüyle 
yapılabiliyor.

Bütün bunlar, Bursa’da da tarihi dokuya 
uygun aydınlatma teknolojileri kullanımını 

beraberinde getirdi. Örneği Tarihi Belediye 
Binasında eskiye göre yüzde 80 enerji ta-
sarrufu sağlanmanın yanı sıra, gerek renk 
ve gerekse ışık tonları bakımından tarihi 
yapıya dinamik bir görüntü verildi.

Yaya trafiğinin gece ve gündüz yoğun 
olduğu yerlerden biri olan Setbaşı Köprü-

sü’nde de aynı şekilde yeni teknoloji ürünü 
aydınlatmalar kullanılarak hem köprü hem 
de bir anlamda bölgedeki yaşam aydın-
latılmış oldu. Aydınlatılan diğer eser ve 
mekanlarda hissedilir derecede bir görsel 
iyileşme sağlandı. Bursa tarihi artık gecele-
ri de heyecan verici bir hal aldı.
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haber / Oyuncak Kütüphanesi

ESKİDEN HAMAM TEKKE İDİ 
ŞİMDİ OYUNCAK 
KÜTÜPHANESİ OLDU
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 İsmail-i Rumi tekkesi olarak da anılan 
Tekkenin kurucusu Saçlı Ahmed Efendi-
dir. Ustrumca doğumlu olan sufi, burada 
tahsilini tamamladıktan sonra Balkanlarda 
değişik yerlerde bulunmuş, oralardaki 
ulema ile yakın ilişkiler içerisine girerek 
onların bilgilerinden istifade etmeye gayret 
etmiştir. 

Daha sonra İstanbul’a gelerek Tophane 
Kadiriyye Dergahı Şeyhi İsmail-i Rumi’ye 
intisab ederek seyr-u sülukunu burada 
tamamlamıştır. Hocası tarafından 1627 
yılında Bursa’ya gönderilen sufi, Ali Paşa 
mahallesine yerleşip o zaman harap bir 
vaziyette bulunan Ali Paşa Hamamı’nı 
satın alarak onarımdan geçirtmiş ve tekke 
olarak ihya etmiştir. 14 yıl burada görev 
yaptıktan sonra vefat etmiştir.

1849 yılında onarım geçiren tekke 1854 
depreminde oldukça fazla zarar görmüş-
tür. Geliri olmadığından dolayı tamiratı 
yapılamamış ve kapalı durumda kalmıştır. 
Bir süre selamlık bölümünde faaliyetleri 
sürdürmeye gayret edilmişse de 1924 
yılında kapanmıştır. Uzun süre boş olarak 
kalan yapı bir müddet konut olarak kulla-
nılmaya gayret edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde 
bulunan yapı Büyükşehir Belediyesi tara-
fından onarım karşılığı tahsis olarak alındı. 
Restorasyon projeleri koruma bölge kurulu 
tarafından onaylanan yapı, çocuk kütüp-
hanesinin yanında oyuncak kütüphanesi 
olarak da hizmet vermek üzere işlevlendi-
rildi. 

Restorasyon kapsamında, toplam 250 
metrekarelik alanda çalışma yapıldı. Zemin 
katında hamam, bahçeye açılan taşlık, 
mutfak nişi, tuvalet ve teknik odaların 
bulunduğu kısım, ara katında merdivenle 
çıkılan hol ve oda, birinci katında ise sofa, 
iki adet oda ve depodan oluşan yapı aslına 
uygun olarak yeniden inşa edildi.

Uludağ üniversitesiyle yapılan protokol 
çerçevesinde işlev ve eğitim konusunda 
işbirliği yapılarak hayata geçirilen ve ülke-
mizde yeni yeni gündeme gelen oyuncak 
kütüphanesi kavramının önemli bir örneği 
olarak hizmet verecek olan kütüphaneye 
gelen çocuklar, buradaki oyuncaklardan 
belli kurallar dahilinde faydalanabilecekler. 
Aynı zamanda oyuncakları ödünç olarak 
alabilmeleri de sağlanacak.

Oyuncak kütüphanesinin hedef kitlesi: 

0-12 yaş aralığındaki çocukları oyuncakla 
tanıştırmak, oyuncakları evlerine götürüp 
oynamalarını sağlamak ve eğitimlerini 
desteklemek. Özellikle nitelikli oyuncağa 
ulaşamayan, sosyo-ekonomik bakım-
dan dezavantajlı çocukların gelişimlerine 
destek olarak çocuğu okul öncesi eğitime 
hazırlamak. 

Kütüphane binası 3 kattan oluşuyor. Bina 
ile bütünleşik durumdaki Hamam Tekke, 
atölye çalışmaları için planlandı. Okul 
öncesi ve ilköğretim öğrencileri ile ya-
pılması düşünülen atölye çalışmalarında 
geleneksel oyuncaklarımızı tanıtmak ve 
geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak 
yapılması planlanıyor. 

Okuma odası olarak planlanan ikinci katta 
anaokulu öğrencilerine yönelik boyama 
kitapları, hareketli kitaplar, sesli kitaplar ile 
ilköğretim öğrencileri için Türk ve dünya 
edebiyatının güncel yayınlarından oluşan 
bir kitaplık oluşturuldu.

Oyuncakların bulunduğu 3. katta bir salon-
da 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik 
oyuncaklar, diğer salonda ise 7-12 yaş 
grubundaki çocuklara yönelik oyuncaklar 
bulunuyor. 

Restorasyon öncesi görünüm
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haber / Bursa Belgeliği

Bursa’nın Köklü Eğitim Kurumları

BURSA MAARİF
KOLEJİ

Aysun DÖNMEZ

 Bursa’nın Köklü Eğitim Kurumları çalış-
mamız kapsamında hazırladığımız Ziraat 
Mektebi, Bursa Erkek Lisesi, Tophane 
Endüstri Meslek Lisesi, Necatibey Kız Mes-
lek Lisesi, Bursa Ticaret Lisesi, Bursa Kız 
Lisesi ve Bursa İmam Hatip Lisesi kitapları 
serisinin sekizinci eseri olan Bursa Anadolu 
Lisesi kitabımızı; Maarif Kolejlerinin 60, 
Bursa Anadolu Lisesinin de 45. kuruluş 
yıldönümünde yayımlamaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Bursa Araştırmaları Merkezi olarak yaklaşık 
8 aylık bir yolculukla şekillendirdiğimiz 
Bursa Anadolu Lisesi kitabımızda, bu 
güzide okulumuzun tarihçesini, başarılarını 
ve 45 yıldır var olan, değişime uğrayan 
ya da yitip gitmiş fizikî yapısının, dona-
nımının, gelenek ve kültürünün izlerini 
bulabilirsiniz. Kitapta aynı zamanda 
mezunların, öğretmenlerin ve müdürlerin 
“BAL Hikâyeleri”ni okuyabilirsiniz. Bizzat 
bizimle irtibata geçen mezunlar tarafından 
görüşmemiz tavsiye edilen öğretmenler-

den hiçbiri söyleşi talebimizi reddetmedi 
ve istisnasız her biri okulu, öğrencileri 
sevgiyle andı. Mezunların arasından seçim 
yapmak çok zor oldu. Öncelikle mümkün 
olduğunca sporda, sanatta, bilimde başarı 
göstermiş, yatılı okumuş ya da anlatacağı 
ilginç hikâyeleri olan, farklı dönemlerde 
öğrenim görmüş gönüllülere ulaşarak, 
okulun açıldığı 1970 senesinden, kitabın 
yayımlandığı 2015 senesine kadarki evreyi, 
sözlü tarih çalışmalarında bize aktarılanlar 
doğrultusunda yansıtmaya çalıştık. 
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Kitabımızda, yaptığımız araştırmalarda 
ulaşabildiğimiz kadarıyla okulun günü-
müze kadar kazandığı akademik, sanatsal 
ve sportif başarılarını bulabilir, ülkemiz-
deki eğitim sisteminin ve sosyal yapının 
değişimine şahit olabilirsiniz. Kopya çekme 
sistemlerinin ve ödev hazırlama yön-
temlerinin değişimi ile de teknolojinin ne 
kadar hızlı geliştiğine şaşırmanız mümkün. 
Koleje atanan ilk İngilizce öğretmeninin, 
ders kitabının Türkiye’de sınırlı sayıda olan 
orijinal ses kayıtlarını kendi imkânlarıyla 
edinip kendi teyp çalarından dinleterek 
ders anlattığına şaşıran, bu teknolojiye 
hayranlık duyan hazırlık sınıfı öğrenci ve 
velilerinden, internetten indirip kaydet-
tikleri Lost dizisini her gün öğle yemeği 
arasında, sınıftaki sinevizyondan topluca 
izleyen lise son öğrencilerine kadar giden 
bir süreç bu. Hatta NASA’ya mektup 
gönderip olumlu yanıt alacaklarından dahi 
emin olmadan, aylarca bekledikten sonra 
gelen slaytlarla uzay üzerine ödev hazırla-
yan öğrencilerden, dijital ortamda saniye-
ler içinde ulaşabildikleri verilerle, bilgilerle 
ödev hazırlayan öğrencilere kadar giden 

bir süreç… Fakat teknoloji her ne kadar 
ilerlese ve envai çeşit bilgisayar oyunları 
türemiş olsa da, gelenek değişmemiş: Nice 
pantolonlar parçalansa, kafalar yarılsa, 
beller, dizler sakatlansa da, okulda hâlâ en 
sevilen oyun, uzuneşek! 

Biraz daha detaya inersek;

Okulun, Cumhuriyet döneminde yetişmiş 
öğretmenlerinin hayatları ve BAL hikâye-
leri, 
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Bahadır 
Selim Dilek’in, Afganistan’da aynı haberin 
peşinde koştuğu yabancı meslektaşlarını 
BAL’lı olmasından dolayı yaşadığı avantaj 
ile ekarte etmesi, 
Okulun kuruluş aşamasında atlatılan zor-
luklar, 
Okulun “hayali öğrencisi” Şenol Geyikli, 
Geçmişten günümüze kopya çekme düze-
nekleri, 
Efsane öğretmen Mustafa Kesimoğlu’nun 
(nam-ı diğer Tekkaş’ın) kendi eğitim hayatı 
ve onun gözünden BAL,  
Yatılı hikâyeleri, 
Spor, dans ve müzik ekiplerinin başarı 

hikâyeleri, 
1980 Eylül’ünün öncesi ve sonrasında 
BAL, 
Kalite serüveni, 
Eski ve yeni fotoğraflar, 
Bu kitapta...  
Kim bilir, belki bir yakınınız, bir tanıdığınız 
ya da siz de bu kitaptasınızdır...

Türkiye’nin en başarılı okulları arasında 
yer alan lise, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılacak olan modern yapı-
sına kavuşturulmadan önce, bu çalışmamız 
ile şehrimizin belleğinde yerini almış oldu. 
Kitabımızın hazırlanmasında katkılarından 
dolayı Bursa Anadolu Lisesi Mezunlar Der-
neğine; sözlü tarih çalışmalarında verdikle-
ri değerli bilgilerle, paylaştıkları fotoğraf ve 
belgelerle şehrimizin bu kıymetli mirasının 
tarihinin aydınlanmasına vesile olan her-
kese, en çok da gece, gündüz, hafta sonu 
demeden her aradığımızda sorularımıza 
sevgiyle ve sabırla cevap veren Bursa Ana-
dolu Lisesi Mezunlar Derneğinden sevgili 
Aygül Elam’a teşekkürü bir borç biliriz.
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gezi-inceleme / Avrupa Müze Akademisi / İtalya Toplantısı

AVRUPA MÜZELERİ 
YAKIN TAKİPTE

Ahmet ERDÖNMEZ

 Son yıllarda Bursa, müzecilik konusun-
da önemli adımlar attı. Özellikle ihtisas 
müzelerinde Türkiye’ye örnek oldu. Örne-
ğin; Kent Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi, Enerji Müzesi, Göç Tarihi Müzesi, 
Karagöz Müzesi gibi. Türkiye Tarihi Kentler 
Birliği’ne üye şehirlere de müze kurma-
larında yardımcı oldu. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Türkiye’de müzeler konusunda 
nasıl dikkati çektiyse, Avrupalı Müzecilerin 
de dikkatini çekti.  

EMA(Avrupa Müze Akademisi) Avrupa’nın 
kendi konusunda saygın kurumlarından 
birisidir. Müzeciliğin gelişmesi konusunda 

önemli katkıları olmuştur. Avrupa Müze 
Akademisi Türkiye temsilciliğini bende-
niz yapıyorum. Diğer bir deyişle, aslında 
temsilciliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
yapıyor. Bu kurum her yıl müzecilik konu-
sunda yarışmalar yapıyor, ödüller veriyor. 
Bu ödüllerden bizim müzeler de nasibini 
aldı. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ve 
Enerji Müzesi, Avrupa’nın en iyi 10 müzesi 
arasına girdi. Bu yarışma her yıl yapılıyor. 
Bu yıl, Bursa Büyükşehir Belediyesi desteği 
ile hayata geçirilen Samsun Kent Müzesi, 
İtalya’nın Brescia kentindeki yarışmada ilk 
altı müze arasına girdi. 
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Geçtiğimiz Mayıs ayı içinde İtalya’nın 
Brescia ve Milano Kentlerinde yapılan 
toplantılarda birçok Avrupalı Müzeci Bursa 
müzelerini tanıdı ve biz de onları tanıdık. 
Meslekteki gelişmeleri birbirimize aktardık. 
Brescia İtalya’nın çok güzel şehirlerinden 
biri. İtalyan Sanayisinin birçok fabrikası o 
bölgede bulunuyor. Çok dikkatli bakarsanız 
ancak fabrikaları görebiliyorsunuz. Baca 
gazı dumanı yok, fabrikaları yeşillikler 
ile kaplanmış. Çevreye hiç zararları yok. 
Tarihi bir şehir olduğu her halinden belli 
oluyor. 17. yüzyıldan itibaren korumaya 
alınmış tarihi bir şehir. Bugüne kadar da 
korunmuş. Binaları, sokakları, meydanları, 
kaleleri, kiliseleri ile tam bir koruma örneği 
teşkil ediyor. Tabii ki her taraf turist dolup 

taşıyor. Kaldığımız otel bir kilisenin oteliydi. 
18. yüzyıldan beri orijinalliğini korumuş. Top-
lantılardan biri, İtalya’nın Avusturya sınırına 
yakın Alp Dağları’nın eteklerinde kurulu bir 
enerji santralinde yapıldı. Şimdi o santrali 
müze yapmışlar. Bu arada şunu da söylemek 
isterim ki bizim Bursa’daki Enerji Müzesi 
ondan çok daha güzel doğrusu. Fakat bölge 
olarak; gölleri, dağları, doğal yeşillikleri ile 
etkileyici bir bölge. 

EMA Avrupa Müze Akademisi’nin ilk top-
lantısı Milano’da yapıldı. Toplantı çok güzel 
bir müzede yapıldıktan sonra Milano’yu 
gezmeye çıktık. Çok güzel ve tarihini iyi 
korumuş bir şehir. Etkilenmemek mümkün 
değil. Özellikle büyük meydandaki Dom 
Kilisesi inanılmaz bir yapı. Lenardo Da 

Vinci’nin eseri olan bu yapı hakkında kısa bir 
bilgi vermek istiyorum. Duomo di Milano, 
Lombardiya, İtalya’da bulunan katedraldir. 
Kapladığı alan olarak 11 bin 700 metrekare 
zemin yüzeyi alanı ile Roma’daki Aziz Petrus 
Bazilikası, Londra’daki Aziz Paulus ve Sevilla 
Katedrallerinden sonra Avrupa’nın dördüncü 
büyük katedralidir. Milano’nun merkezinde 
adını verdiği Piazza Del Duomo Meydanı’nda 
bulunur. 11 bin 700 metrekare yüzey alanı 
ve 440 bin metreküplük hacimle İtalya Cum-
huriyeti’nin en büyük ve 45 metre yüksekli-
ğindeki ana nef ile Vatikan’da bulunan Aziz 
Petrus Bazilikasından sonra İtalya yarımada-
sının en yüksek ikinci kilisesidir. Katedralin 
yapımına 1386’da başlanmış ve ancak 500 
yılda tamamlanabilmiştir.
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Bu mükemmel eseri görmek için insanlar 
bir hayli para ödedikten sonra dakika-
larca kuyrukta bekliyor. Biz de ödedik ve 
bekledik. Kilisenin iç yapısı kadar dış yapısı 
da çok etkileyici. Mermerden yapılmış hey-
kelleri yakından incelerseniz sanki sizinle 
konuşacakmış gibi canlı duruyor. İçindeki 
sanat eserlerini size anlatamam. Ama fo-
toğraflara bakınca zaten anlayacaksınız. 

EMA’nın diğer bir yarışma konusu korun-
maya muhtaç kültürlere yapılan hizmet 

ödülü. Evet bu yıl Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi bir belgesel ile bu yarışmaya katıldı. 
Elimde Sazım Bursa’da Gözüm. O belge-
selde ilk on eser arasında ödülünü aldı. Ya-
pılan çalışmaların hem Türkiye’de hem de 
Avrupa’da duyulmuş olması önemli. 

İtalya’ya yapılan bu iş gezisinde iki şehirde 
toplantı yapıldı. Brescia ve Milano. Gördük 
ki Avrupa’da müzeler konusunda devamlı 
gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri yıllık top-
lantılarda takip ediyoruz. Biz de ülkemize 

uygun şartları hazırlıyoruz. Son yıllarda 
Türkiye’de, Bursa’da bu konuda olumlu 
gelişmeler zaten yaşanıyor. Ayrıca Türk 
Dünyası Müzeler Birliğini de kuran Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlat-
mak istiyorum. 

Müze Kent Bursa’da daha nice yeni mü-
zeler yapmak umudu ile çalışmaya devam 
diyoruz.

gezi-inceleme / Avrupa Müze Akademisi / İtalya Toplantısı
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Saffet YILMAZ

ELİMDE SAZIM 
DÜNYADA GÖZÜM

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 
kentin tarihi kültürel mirasının tanıtımı 
için hazırlanan ve izleme rekorları kıran 
Elimde Sazım Bursa’da Gözüm video klip 
çalışması, Avrupa Müze Akademisi(EMA) 
ve Europa Nostra tarafından, kültürel 
miras alanındaki yenilikçi dijital teknolojiler 
ve kreatif çalışmaları desteklemek 
amacıyla düzenlediği Haritage İn 
Motion yarışmasında, Başarı belgesi 
ile ödüllendirildi. 

EMA’nın, İtalya’nın Brescia kentinde 
yapılan ödül töreninde yaklaşık 30 
ülkeden gelen katılımcılara izletilen 
video klip; eğlendirici, akılcı, insanı 
içine çeken ve somut olmayan kültürel 
mirası koruma ve yaşatma noktasında 
başarılı bir çalışma olarak nitelendirildi.

Brescia Santa Giulia Müze’sinde gerçek-
leştirilen ödül töreni öncesi, 33 ülkeden 
yarışmaya katılan eserler izleyicilerin 

beğenisine sunuldu. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce hazırlanan ve sosyal med-
yaya konulduğu ilk 1 ay içinde 3,5 milyon 
izleyiciye ulaşan Elimde Sazım Bursa’da 
Gözüm, salonda gösterime sunulan ilk 
çalışma oldu. Katılımcılardan yoğun 
alkış alan filmin 

ardından; Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 
temsilen ve projenin koordinatörü olarak 
sahneye çağrıldım. Törene katılan 30’u 
aşkın ülkenin temsilcisine; Bursa’nın tarih 
boyunca hem sosyal hem de ekonomik 
anlamda aktör bir şehir olduğunu ve Elim-
de Sazım Bursa’da Gözüm çalışmasının 
da bu tarihi birikimi yansıttığını anlattım. 
Bursa’nın; tarihi kültürel mirasını koruma 
ve yaşatma konusunda yoğun çaba harca-
yan bir kent olduğunu, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin de, daha çok sosyal medya 
üzerinden kullanılabilecek ve insanların 
yüreğine etki eden bir çalışma yapmak 
amacıyla yola çıktığını ve ortaya böyle 
bir çalışmanın çıktığını anlattım. Avrupalı 
meslektaşlarımız hem Bursa’yı hem de 
klibi çok beğendi ancak üzerinde önemle 
durdukları iki nokta oldu. Birincisi, böyle 
bir çalışmanın hiçbir bedel ödenmeden, 
tümüyle belediye imkanlarıyla yapılmış 
olması. Çünkü, yarışmaya katılan diğer 
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çalışmalar bir hayli yüksek bütçelerle yapıl-
mış çalışmalardı. Böyle bir çalışmanın, bin 
dolarlarla ifade edilen bir bütçesinin olma-
yışı, bir türlü anlayamadıkları bir durumdu, 
anlatmaya çalıştık. Üzerinde durdukları ve 
takdir ettikleri ikinci nokta, yaklaşık 2 ay 
içinde milyonlarca(Bu programın yapıldığı 
tarihlerde 3.5 milyon izleyiciye ulaşmıştı) 
insana ulaşmış olmasıydı ki Avrupa Müze 
Akademisi’nin asıl aradığı da buydu; yeni 
medya dediğimiz iletişim mecralarını kul-
lanarak kültürel mirası daha fazla insana 
ulaştırmak.

Avrupa Müze Akademisi Başkanı ve Heri-
tage in Motion Yarışmasının Koordinatörü 
Wim Van Der Weiden, Bursa’nın projesini 
renkli ve eğlendirici olarak tanımladı. “He-
ritage in Motion 2015 Yarışmasına gelen 
başvuruların kalitesi Avrupa kültürel miras 
sektörünün canlılığını ve yenilikçi gücünü 
gösterdi” diyen Weiden, yarışmaya Türki-
ye’den katılan tek eser olan Elimde Sazım 
Bursa’da Gözüm çalışması ile ilgili şu de-
ğerlendirmeyi yaptı: Bu proje çok renkli ve 
eğlenceli bir video klip. Çalışma, Bursa’nın 
kültürel mirasını, kültürel çeşitliliğini müzik 
ve görüntüler eşliğinde sunuyor. Bu video 
klip Bursa’nın kültürel çeşitliliğini yansıtı-
yor, bunu yaparken heyecan uyandırıcı ve 
pozitif duygular oluşturuyor. Son derece 
renkli, mutlu ve insanı içerisine çeken bir 
çalışma.

Yarışmaya katılan eserlerin sunumunun 
ardından törene geçildi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin “Finalist Eser” belgesi ile 
ödüllendirildiği törende birinciliği, arkeo-
lojik ziyaretçi deneyimi sunan Domunder 
adlı projeyle Hollanda kazandı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ise, hazırlanan video filmin ve Bursa’nın 
Avrupa’da takdirle karşılanmasının mutlu-
luk verici olduğunu söyledi. Altepe, “Elim-
de Sazım Bursa’da Gözüm çalışması, kendi 

imkanlarımızla hazırladığımız, herhangi 
bir bütçesi olmayan güzel bir projeydi. 
Avrupa’daki, oldukça yüksek bütçelerle ha-
zırlanmış benzer projeler arasında kendine 
yer bulması, başarı belgesi ile ödüllendi-
rilmesi bizim için önemlidir. Tarihi kültürel 
miras alanında dünyada otorite kabul 
edilen kişi ve kurumların Bursa’yı ve video 
klibi heyecan verici bulması, kentimizin 
ve sahip olduğumuz değerlerin dünyaya 
tanıtımı açısından çok değerlidir. Bu alan-
da yeni projeler üzerinde çalışmaktayız, 
önümüzdeki günlerde yeni projelerle gözü-
müz sadece Bursa’da değil aynı zamanda 
Dünya’da olacak” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danış-
manı Ahmet Erdönmez törenin ardından, 
Avrupa Müze Akademisi Direktörü Massi-
mo Negri’ye bir Keles bebeği hediye etti.

Diğer yandan, Avrupa Müze Akademisi 
ödül töreninde, mimarlık alanında dünya-
nın en prestijli ödüllerinden olan Mıcheletti 
ve DAZA ödülleri de dağıtıldı. Samsun 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa bir 
süre önce hayata geçirilen Kent Müzesi, 
Mıcheletti yarışmasında, Avrupa’nın en iyi 
6 müzesi arasında gösterildi. 2013 yılında 
Bursa Enerji Müzesi’nin de almış olduğu 
bu unvanın, tekrar Türkiye’den bir müzeye 
verilmesi büyük heyecan uyandırdı.
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