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Bursa kültürel anlamda çok önemli çalışmalara 
evsahipliği yapıyor ve bundan sonra da yapacak. 
Bunlardan biri de, 2018’de gerçekleşecek Dünya 
Tarihi Şehirleri Konferansı. 2016 yılında Avustur-
ya’da gerçekleşen konferansta dünyanın diğer 
önemli tarihi şehirleri ile bir yarışa giren Bur-
samız, bu yarıştan başarı ile çıktı ve konferansı 
Bursa’ya taşıdı. Bu durum, şehrimizde yürütülen 
tarihi mirası ihya çalışmalarının aslında dünya-
dan da takip edildiğini göstermesi bakımından 
önemlidir.

Gerek Bursa’daki ve gerekse medeniyetimizin 
izlerini taşıyan başka coğrafyalardaki pek çok 
tarihi durumu bu sayıda okuma imkanı bulacak-
sınız. Bunlardan biri, Bursa’nın havacılık tarihi ve 
bu kapsamda şehrimizin yetiştirdiği bir üstad, 
Bursa’nın gökyüzündeki en parlak yıldızı; Emrul-
lah Ali Yıldız. Bilinmeyenlerle dolu bir süreci sizin 
için araladık.

Prof. Dr. Mustafa Kara hocamızın kaleme aldığı 
“Tarihi Eserlerimizin Muhafızı Kazım Baykal” ve 

sevgili Metin Önal Mengüşoğlu dostumuzun kale-
me aldığı “Mahallenin Namusu”nu ilgiyle okuya-
cağınızı umuyorum. 

Bununla birlikte, Hoca Ahmet Yesevi’nin Anado-
lu’daki nefesine ve Selçuklu Başkenti Konya ve 
Beyşehir’e bir kapı araladık.

Bu sayıdaki önemli tespitlerimizden biri de, Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Saffet Yılmaz’ın 
Midilli’de tarihimizin izinde inceleme yaparken 
tespit ettiği bir camimiz. Adanın orta kısımla-
rındaki Filia Köyü’nde yer alan ve hayvanlara 
barınak olarak kullanıldığı anlaşılan ecdat yadigarı 
caminin durumunu ilgililerin dikkatine sunuyoruz.

Tarihin izinde birlikte dolaşmak dileği ile…
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Deniz DALKILINÇ / Araştırmacı-Öğretmen

araştırma / Bursa’nın Gökyüzündeki En Parlak Yıldızı - Emrullah Ali YILDIZ / Deniz DALKILINÇ

BURSA’NIN
GÖKYÜZÜNDEKİ

EN PARLAK YILDIZI

“Hemen hemen her çocukta az çok 
uçma hevesi vardır.  
Bazen, biraz normal olan bu istekler 
bazen de abartılı olabilir.  
Bunlar, hayatın tesadüfleriyle birleştiği 
zaman bir kıymet ifade ediyor.  
Benimki de böyle oldu.”  
Emrullah Ali Yıldız

 Uçma tutkusuyla dolu 26 yaşındaki bir 
genç, 1935 yılının başlarında Bursa Zira-
at Mektebi yakınlarında uçuş denemeleri 
yapıyordu. Dört yıl süren geceli gündüzlü bir 
çalışma sonucunda tamamen kendi emeği 
ile yaptığı motorsuz tayyare (planör) ile bir-
kaç kez kaza yapıyor ama asla vazgeçmiyor-
du. Bir yandan da kardeşi Neşet’in yanında 
fotoğrafçılık yapan bu genç; Emrullah Âli 
Yıldız’dı.

Emrullah Âli Yıldız, 1909’da Bursa-Orhanga-
zi’de dünyaya geldi. Tuna Nehri kıyısındaki 
Vidin’den Bursa’ya göçen Yıldızzade ailesin-
dendi. Babası Ahmet Kadri Yıldız Bursa’nın 

en eski kitapçılarındandı. Annesi Kafkas 
göçmeni Lütfiye Hanım’dı. Çocukluğundan 
beri uçma hayali kuran Emrullah Âli 16 yaşı-
na geldiğinde, ülkede ve Bursa’da havacılık 
adına önemli gelişmeler yaşanmaktaydı. 16 
Şubat 1925 tarihinde Bursa Türk Tayyare 
Cemiyeti merkezle aynı gün kurulmuş ve 
Muallimler Birliği (Setbaşı İlköğretim Oku-
lu’nun bulunduğu yerde) faaliyete başlamış-
tı. Bu haberle havalara uçan genç Emrullah 
Âli, Türk Tayyare Cemiyeti’nin 23 Nisan 
1926 tarihinde açtığı İstanbul Yeşilköy’deki 
Tayyare Makinist Mektebine girmekte gecik-
medi. Makinist yetiştirmek üzere açılan bu 
Küçük Zabit (Astsubay) okulunu 1927 yılında 
birincilikle bitirdi. Mezuniyetinin ardından 
Eskişehir Askeri Hava Okulunda Tayyare Ma-
kinisti olarak göreve başladı. 4 yıllık mecburi 
görevinin son yıllarında Ağrı İsyanı’nı bastır-
mak için görevlendirilen tayyare bölüğünde 
yer aldı ve 1931’de Eskişehir’e döndüğünde 
mecburi hizmeti biter bitmez Hava Kuvvetle-
rinden istifa etti.

İstifa edip Bursa’ya ailesinin yanına döndü 
ama havacılık öyle bir tutkuydu ki onun için, 
hayatının hiçbir anında ondan uzak kalamadı.

BURSA’DA HAVACILIĞIN  
İLK ADIMLARI

Emrullah Âli Bursa’ya gelmeden önce 
Bursa’da havacılık faaliyetlerinde önemli 
gelişmeler yaşandı. Bursa Tayyare Cemiyeti 
havacılığın önemli bir merkezi olma yolunda 
önemli adımlar atmıştı. 1925 yılında Tayyare 
Cemiyeti’nin kuruluşundan itibaren bütün 
yurtta olduğu gibi Bursa’da da, 30 Ağustos 
Tayyare ve Zafer Bayramı olarak kutlanıyor-
du.

1926 yılının 30 Ağustos Tayyare ve Zafer 
Bayramı’nda ise Bursalılar ilk bağış uçakları 
olan “Yeşil Bursa”yı Tayyare Cemiyeti aracılığı 
ile Hava Kuvvetleri’ne armağan etmişti. Bursa 
ve ilçelerinin cemiyete bağışlayacakları uçak 
sayısı ise 5 yılda 14’e çıktı.

Emrullah Âli Yıldız’ın yaptığı “Bursa Yelkenlisi” uçuş denemelerinde (Bahattin Adıgüzel arşivi).
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Bursa Tayyare Cemiyeti’nin yaptığı anlaşma 
gereği Süreyya Opereti, cemiyet yararına 
Nisan 1929’da Bursa’da üç oyun sergilemiş-
tir. 1929 Eylül’ünde Tayyare Cemiyeti Genel 
Merkezi Bursa’da bir sivil tayyare mektebi 
açma ve bir de tayyare istasyonu yapma 
kararı aldı. Tayyare Cemiyeti Başkan Yar-
dımcısı Şükrü Bey Bursa’ya gelerek cemiyet 
üyeleriyle birlikte Atıcılar Çayırı’nı ve Ziraat 
Mektebi’ni gezip incelemelerde bulundu. Bu 
ziyareti takip eden günlerde Bursa Tayyare 
Cemiyeti, tayyare hangarları yapmak üzere 
Ziraat Mektebi civarında büyük bir tayyare 
iniş meydanı satın almıştı. Cemiyet, ayrıca 
Gazipaşa Caddesi’ndeki(Atatürk Caddesi) 
şimdiki Tayyare Kültür Merkezi’nin bulunduğu 
arsayı da 15 bin liraya satın aldı. Bu arsaya 
yapılacak olan cemiyet binası ve sinema bi-
nası için 1930 yılında bir yarışma düzenlendi. 
Yarışmada Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun 
projesi birinciliği kazandı. 11 Nisan 1931 
tarihinde temel atma töreni yapılan bina 
Mayıs 1932’de tamamlanarak hizmete açıldı. 
Açılış gününde Raşit Rıza Topluluğu oyunlar 
sergiledi. Haziran 1932’de ise Tayyare Sinema 
Salonu Bursa’daki sinema sahipleri tarafından 
ortaklaşa kiralandı. Senede 10 gece Tayyare 
Cemiyeti yararına çalışacaktı. Tayyare Cemi-
yeti Bursa Şubesi de üst kattaki salon ve 6 
odada faaliyetine devam edecekti.

YILDIZ’IN BURSA YELKENLİSİ

1930’lu yılların başında gazetelerde, sıklıkla 
motorsuz tayyare haberleri çıkıyordu. Bu yıl-
larda ülkede havacılığa ve özellikle motorsuz 
tayyareye ilgi büyüktü. Bursa ve ilçelerinde 
Tayyare Cemiyeti’nin çalışmalarında da bir 
hareketlilik görünmekteydi. Aralık 1933’te 
Emrullah Âli Yıldız’ın girişimleriyle Bursa 
Halkevi’nin himayesinde Yelkenli Uçuş Kulübü 
(Motorsuz Tayyare Kulübü) kuruldu. Halkevi, 
Muallimler Birliği binasının yan salonlarından 
birini kulüp emrine verdi. Kulübün kaptanlığını 
da yapan Emrullah Âli, Bursa’ya gelişinden 

beri kendi motorsuz tayyaresini yapmak üze-
re çalışmalara başlamıştı bile.

Cemiyetin, tayyare iniş meydanı olarak 
kullanmak üzere satın aldığı Ziraat Mektebi 
civarındaki değirmen binasının (Günümüzde 
Bosch Evi olarak faaliyette) olduğu yerde 
geceli gündüzlü çalışmasını sürdürdü. Tama-
mıyla kendi tasarladığı ve emeğiyle meyda-
na getirdiği motorsuz tayyaresine, “Bursa 
Yelkenlisi” ismini vermişti.

Bursa Yelkenlisi’nin, Temmuz 1934 tarihinde 
iskeleti ve kanatları hazır haldeydi. Emrul-
lah Âli Şubat 1935’te tayyarenin gövdesine 
bez gererek uçuşa hazır hale getirdi ve uçuş 
denemeleri yapmaya başladı. Bu denemeler 
sırasında Emrullah Âli ve Bursa Yelkenlisi 
dönemin gazetelerinde haber olacaktı. Akşam 
Gazetesi’nin 24 Şubat 1935 tarihli sayısında 
kendisiyle ilgi çıkan haberde şu ifadeler vardı:

“Kendisinin anlattığına göre bu tayyare 
şimdiye kadar görülen planörlerden, birçok 
noktalarda ayrılmaktadır. Bildiğimiz planör-
ler, kendiliğinden sevkedilmek kudretinden 
mahrumdur. Yerden kalkıp uçuşa geçmesi için 
mutlaka çekilmeğe muhtaçtır. Hava cereyan-
ları olmadıkça planörün havadaki şevki de çok 
müşkül oluyor.

Hâlbuki Bursa’da yapılan tayyare, hava cere-
yanı olmasa da havada istediği gibi uçabilecek 
şekildedir. Hareket etmek için, otomobil ve-
saire ile çekilmek ihtiyacında değildir. Yerden 
kendi kuvvetiyle kalkar.

Planörlerde en müşkül iş kanat meselesidir. 
Âli Yıldız’ın motorsüz yelkenlisi, bu bakımdan 
muvaffak olmuştur, denilebilir. Bursa yelken-
lisinin gövdesi 6, bir kanattan öbür kanada 
kadar olan uzunluğu ise 12 metredir.”

Basına yansıyan haberlerden sonra Türk Tay-
yare Cemiyeti Başkanı Fuat Bulca’dan gelen 
bir mektupla Türkkuşu’na davet edilen Emrul-
lah Âli için yeni bir dönem başladı. Emrullah 
Âli, o günlerden şöyle bahsetmişti:

“Basına uzun uzun konu olan planörü işte o 
yıllarda Bursa’da iken inşa ettim. O dönemde 
Türkiye’de planör yoktu. Planını ben çizmiş-
tim. İlk haberi de Hulusi Ataç isminde bir 
gazeteci haber yapmıştı. Aslında planörü 
habersiz haber yaptığı için kendisine sitem 
etmiştim. Fakat kısa bir zaman sonra Anka-
ra’dan o zamanki adı Türk Tayyare Cemiyeti 
olan Türk Hava Kurumu Başkanlığından Fuat 
Balca imzalı bir mektup aldım…”

Emrullah Âli Yıldız, Bursa’da yaptığı planörü 
yeterince test edemeden kendisini Türkku-
şu’nda bulacak, proje yarım kalacaktı.

Kuruluşundan 19 gün sonra, 22 Mayıs 
1935’te Türkkuşu’na kaydolacak ve 10 Tem-
muz 1935’te Sabiha Gökçen ve 7 arkadaşının 
da bulunduğu grupla Rusya’ya havacılık 
eğitimine gönderilecekti. Koktabel’de(Kırım) 
planör eğitimi, Moskova’da da paraşüt ve 
motorlu uçuş eğitimi aldıktan sonra Temmuz 
1936’da yurda döndü. Eskişehir Askeri Hava 
Okulunda 6 aylık bir eğitimden sonra İnönü 
Planör Okulu’nda öğretmenliğe başladı.

BURSA TÜRKKUŞU  
ŞUBESİ’NİN AÇILIŞI

Emrullah Âli Yıldız’ın Rusya’da olduğu sırada 
Türk Tayyare Cemiyeti’nin başka bir etkinlik 
alanı olan Türkkuşu’nun Bursa’da açılacağını 
duyan gençler büyük bir ilgi ve heyecanla 
Türkkuşu’na kayıt yaptırıyordu. Kız Lisesi’n-
den de ilk olarak 15 kız öğrenci kayıt yaptırdı. 
1936 Mayıs’ında Bursa’da telaşlı bir koştur-
ma yaşanıyordu. İlk haftasında Ankara’dan 
sandıklar içinde gelen 2 adet motorsuz tayya-
re ve bir tane de hangar yerine kullanılacak 
çadır Atıcılar’a yerleştirilmiş, kurulacak olan 
Türkkuşu merkezi için Tayyare sinemasının 
üst katında bir daire hazırlanmıştı.

17 Mayıs 1936 tarihinde Atıcılar’da 10 binden 
fazla kişinin katıldığı bir törenle Bursa Türk-
kuşu Şubesi açıldı. (Atıcılar Meydanı 1914’te 
Tayyareci Mehmet Âli’nin (Kurçer) inişine de 
tanık olmuştu.) Konuşmalardan sonra Türk-
kuşu’nun uçucu ve paraşütçüleri bir resmige-
çit düzenledi. Daha sonra da uçuş gösterileri 
yapıldı. Açılışı takip eden günlerde 18 kız, 76 
erkek öğretmenleri Abdurrahman ve Vedat’la 
çalışmalarını haziranın son haftasına kadar 
devam ettirdi. Bu derslerden iyi not alanlar 
İnönü’de açılacak kursa gideceklerdi.

araştırma / Bursa’nın Gökyüzündeki En Parlak Yıldızı - Emrullah Ali YILDIZ / Deniz DALKILINÇ

“Bursa Yelkenlisi”.

Emrullah Âli Yıldız’ın 1942’de yaptığı model uçak 
(Bahattin Adıgüzel arşivi).

“Bursa Yelkenlisi”.

Yıldız ailesi Uludağ’da piknikte. Babası Ahmet Kadri (önde solda), annesi Lütfiye Hanım (ayakta soldan üçüncü), 
Emrullah Âli elinde çay bardağıyla oturmakta. 1925.
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Bu çalışmalar sırasında Bursalılar için önemli 
bir gün de yaşandı. 7 Haziran 1936’da 
Bursalı Sabiha Gökçen, çift kanatlı uçağıyla 
Yeşilköy’den havalanarak 35 dakika sonra 
Atıcılar’a indi. Alanda Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve Türkkuşu öğrencileriyle birlikte 
kalabalık bir halk topluluğu da vardı. Atatürk 
yanındakilerle birlikte Sabiha Gökçen halen 
uçaktayken yanına geldi, elini sıktıktan sonra 
tekrar havalanmasını istedi. Sabiha Gökçen, 
Bursa ve Uludağ üzerinde bir süre uçtuktan 
sonra tekrar meydana iner. Türkkuşu’nda eği-
tim alan 23 yaşındaki Rauf Alpay yıllar sonra 
o günü oğlu Selçuk Alpay’a şöyle anlatıyordu:

“Sabiha Hanım, meydana inince Atatürk 
uçağın yanına yaklaştı. Tabi bizler de arkasın-
dan… Atatürk önce Sabiha Hanım’ın elini sıktı 
ve elleriyle işaret ederek, ‘Böyle iki teker aynı 
anda değerek mi indin, yoksa bir teker önce 
mi değdi?’ diye sordu. Sabiha Hanımdan iki 
teker aynı anda cevabını alınca da gülümse-
yerek bir daha havalanmasını söyledi.”

Bu uçuş gösterisi şüphesiz Bursalı genç 

Türkkuşu üyelerinin heyecanını ve havacılığa 
ilgisini daha da artırmıştı. Ertesi günlerde 
(8-9 Haziran 1936) Türkkuşu’nda ders alan 
öğrenciler köylülere gösteri uçuşları yaptı-
lar. Temmuz’da ise İnönü Planör Kampına 
gidecek olan öğrenciler belirlendi ve Atatürk 
Anıtı’nda yapılan törenle yolcu edildiler. 
İnönü’de hemşerileri Emrullah Âli’den de ders 
alacaklardı.

Kasım 1936’da Ankara’da başarılı atlayışlar 
yapan kız ve erkek paraşütçüler Türk Hava 
Kurumu idarecileri ve aileleri tarafından 
Kestel’de otomobillerle karşılandı. Yanlarında 
Emrullah Âli Yıldız da vardı. Yıldız, Bursa’da 
ortaokul öğrencilerine planörcülük ve para-
şütçülük dersi verdi.

YILDIZ’IN REKORLARI 

Emrullah Âli Yıldız, 1936-1941 yılları arasında 
Türkkuşu’nda uçak ve planör pilotluğu ile 
paraşütçülük/model uçak eğitimleri verdi. 
Emrullah Âli, bu yıllar arasında iki de dünya 
rekoru kıracaktı. Bursa’daki öğretmenliği sıra-
sında tanıştığı Sıdıka Hanım’la evlendi. Sıdıka 
Yıldız, Türkkuşu’nda öğrenciydi ve evlenme 
teklifini bir kontrol uçuşu sırasında havada 
almıştı. 

1936 yılının Tayyare ve Zafer Bayramı’nda, 
İnönü-Ankara arasında uçuş, paraşütle atla-
ma ve gösteri uçuşları yapılıyordu. Rusya’daki 
havacılık eğitiminden dönmesinden bir ay 
sonra Emrullah Âli, 29 Ağustos 1936’da 
planörüyle Eskişehir/İnönü’den sabah saat 
08.20’de tek başına havalandı ve gece 
02.55’te yere indi. Havada daha fazla kalmak 
isteyen ama rüzgârın durmasıyla inmeye 
mecbur kalan Emrullah Âli, yere indiğin-
de gözyaşlarını tutamıyordu. Tam 18 saat 
35 dakika havada kalmıştı ve bu bir dünya 
rekoruydu.

Diğer dünya rekorunu ise iki kişilik planörle 12 
Haziran 1938’de 14 saat 20 dakika havada 
kalarak kırdı. Kranih tipi Alman yapımı planör 
ile yanında öğretmen adayı 18 yaşındaki 
Sezai Göksu ile birlikte İnönü Yüksek Planör 
Kampında “C” tepesinden 10.20’de havalan-
mışlardı. Geniş sekizler çizerek ve en küçük 
hava cereyanlarından da yararlanmaya çalı-
şarak geceyi görmüşlerdi. Havanın kararması 
ve bulutların alçalmasıyla görüş mesafeleri 
düşmeye başladı. İniş alanında lambalarla 
T işareti yapılmıştı. 23.20’de alana indiler. 
Havacıların çevresi kamp personeli tarafın-

dan sarıldı. İki kişilik planörle havada kalma 
dünya rekorunu 21 dakika fazlasıyla kırmış-
lardı. (Planörle ilk dünya rekoru Alman Ernest 
Jachtmann ve Flossdorf tarafından 26/27 
Kasım 1937’de yapılan 13 saat 59 dakikalık 
uçuştur.)

Bu rekor büyük yankılar uyandırdı. Dönemin 
köşe yazarları Emrullah Âli’yi bu başarısından 
dolayı kutladı ve övgüler yağdırdı. Âli Yıldız’ın 
bu rekorları dışında iki kişilik planörle 172 
kilometrelik mesafe rekoru da vardır.

AĞACIN ÜZERİNE İNEN PLANÖR

Türk Hava Kurumu’nun halka tanıtılması ama-
cıyla 26 Şubat 1937-16 Mart 1937 tarihleri 
arasında batı Anadolu gezisi planlandı. 26 
Şubat’ta Ankara’dan havalanan iki motorlu 
tayyare ve bir G-9 planöründen oluşan Türk-
kuşu filosu Eskişehir/İnönü’de konakladıktan 
sonra 27 Şubat 1937’de Bursa’ya geldi. Yüz-
başı Zeki, Vecihi Hürkuş, Ferit Orbay, Tevfik 
Aytan ve makinist Faruk’la birlikte Türkkuşu 
filosunda Bursalı genç havacı Emrullah Âli 
Yıldız da vardı. Havacılar, Atıcılar Meydanı’nda 
toplanan Bursalılar tarafından yoğun ilgiyle 
karşılandı. Araçların yetersiz kalması nedeniy-

le Atıcılar’a binlerce kişi yürüyerek gelmişti. 

Türkkuşu havacıları, Bursa’daki Türkkuşu üye-
leriyle hem uçuş gösterisi hem de paraşütle 
atlama yaptı. Yüzlerce kişinin uçma isteğine 
kayıtsız kalamayan havacılarımız kura ile 
belirlenen 25 kişiyi Bursa üzerinde uçurdu. 
25 şanslı Bursalı ilk defa uçağa bindi ve şehri 

havadan gördü. Takip eden günlerde filonun 
gösterileri 25 bin kişinin izlediği gazete sayfa-
larına yansıdı.

Bursa’da gösteri uçuşları yapan filo 1 Mart’ta 
İzmir’e gitmek üzere sabah 08.50’de yine bü-
yük bir kalabalığın katılımıyla şehirden ayrıldı. 
İzmir ve ilçelerinde gösteri uçuşları yapan filo 

araştırma / Bursa’nın Gökyüzündeki En Parlak Yıldızı - Emrullah Ali YILDIZ / Deniz DALKILINÇ

Emrullah Âli Yıldız, Rusya Koktebel Eğitim Merkezinde (Mustafa Kılıç arşivi).

Gülhane Parkı’ndaki ağaca bir kuş gibi kondurulan planör itfaiye tarafında aşağı indirilir. (Mustafa Kılıç arşivi).Akşam, 24 Şubat 1935.

Bursa Türkkuşu Binası (İhsan Celal Antel Objektifi, Afif Antel Albümü).
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tekrar Bursa’ya ve oradan da 9 Mart 1937’de 
İstanbul’a ulaştı. Yeşilköy’de 14 Mart 1937’de 
büyük hava gösterilerinin olacağı “Türkkuşu 
Bayramı” yapılacaktı.

Gösterilerden bir gün önce Türkkuşu tayya-
releri şehre bildiriler atarak İstanbul halkını 
yapılacak hava bayramına davet etmek 
üzere havalandı. Vecihi Hürkuş’un kullandığı 
tayyareye bağlı olarak havalanan 2 numa-
ralı planörde Emrullah Âli Yıldız vardı. Halk, 
Ayasofya ile Gülhane Parkı arasında daireler 
çizen iki tayyarenin manevralarını büyük bir 
merakla izliyordu. Bir süre sonra iki tayyareyi 
birbirine bağlayan çelik halat koptu ve Em-
rullah Âli Yıldız’ın kullandığı planör tek başına 
havada kaldı. Emrullah Âli, planörü büyük 
bir soğukkanlılıkla kullanarak halkın şaşkın 
bakışları arasında Gülhane Parkı’ndaki ağaca 
bir kuş gibi kondurdu.

Bu başarılı iniş esnasında Emrullah Âli’nin 
sadece gözlüğü kırılmıştı. Sırtındaki ceketi 
ve paraşütü çıkararak yere attı ve ağacın 
dallarına tutunup halkın meraklı bakışları 
arasında alkışlarla yere indi. İki kanadında 
delikler oluşan planör ise itfaiye tarafından 
yere indirilip Eskişehir’e gönderildi. Emrullah 
Âli Yıldız inişini şöyle anlatmıştı:

“Bakırköy üzerinden Köprü istikametine uçu-
yorduk. Yerden yüksekliğimiz 70-100 metre 
arasında idi. Birdenbire nasıl oldu, bilmiyo-
rum. Planörümü, tayyareye bağlayan tel, bir 
sağanak neticesinde kopuverdi.

Beni, ileriye doğru çeken kuvvetin birden-
bire kesildiğini hissettim. Havada tayyaresiz 

kalmıştım. İşin asıl kötü tarafı, tel tayyarenin 
aşağı yukarı on santim kadar yakınından 
kopmuştu. Büyük kısmı bende idi. Bu koca 
tel, tayyareden ayrılınca büyük bir sarsıntı ya-
parak plânörümün gövdesine geçti ve dolaştı.

Öyle bir yerde idim ki önümde deniz, sağımda 
Gülhane parkı, solumda devlet demiryolları 
Avrupa hattı garı vardı. Evvelâ istasyona in-
meği düşündüm. Fakat belki bir kaç vatandaşı 
ezebilirdim. Sonra denize inmeği düşündüm. 
Kalabalık olan limanda ya bir motora veya bir 
sandala çarparak batırsaydım? Bu ihtimaller, 
bir saniye içinde birbirini kovaladı. Nihayet 
kararımı verdim; Gülhane parkının üzerindeki 
ağaçlardan birine inecektim.

Evvelâ havada bir dönüş yaptım. Ve yere 
iniyormuş gibi yaparak ağaçların üzerine 
doğru süzüldüm. Daha yere inmeye 20-30 
metre mesafe varken tel bir ağaca takılmaz 
mı? Tabiî bu vaziyet planörü baş aşağı getirdi. 
Düşmeyi süratlendirmekten başka çare yok-
tu. Tam ağacın üzerine yerleşirken bir darbe 
ile teli kurtardım. Ve planörü iki dalın arasına, 
sanki yerden havalanır gibi, aşağıdan yukarı-
ya doğru yerleştirdim.

Bu benim başıma gelen iş, plânörün bir 
hususiyetini daha meydana koydu: Planörün 
yalnız şekli kuşa benzemez. O biraz da bir kuş 
gibidir. Ve eğer başı sıkıya gelirse, bir ağaç 
dalının üstünde de kendine bir yer bulur. Tıpkı 
kocaman bir kartal gibi...”

“GÖRECEK VE ÇEKECEKSİN”

Emrullah Âli Yıldız, rekorlarının yanında birçok 
proje ve icada da imza atmıştı. Günümüzde 
paraşütçüler tarafından kullanılan modern 
otomatik açma aletinin ilk örneğini 1940’lı yıl-
larda o yapmıştı. Uçakların pervane yapımıyla 
ilgili buluşu da otomatik paraşüt açma aletin-
de olduğu gibi bir Amerikalının ilgisini çekti. 
Dikey kalkış yapan Harrier’e benzer bir patent 
çalışması vardı. İlgisizlikten bu da değerlen-
medi. Yıllar sonra Harrier uçağını görünce içi 
sızlamıştı. Birçok icadının yanında model uçak 
motor imalatı da yaptı.

THK Türkkuşu, İnönü Yüksek Planör Kampı 
Müdürü ve Etimesgut Uçak Fabrikasında Test 
Pilotluğu da yapan Emrullah Âli, 1947 yılında 
bir paraşüt atlayışında sakatlandı. Paraşüt-

çülükten ayrılarak sadece uçuşa ağırlık verdi. 
Sakatlığının da etkisiyle yararlı olamayacağı 
düşüncesi ağırlık bastı ve 10 Mayıs 1948 
tarihinde aktif havacılık yaşamını sonlandırdı. 
Sonlandırdı ama okul müdürlerinin özel izni 
ile arada sırada uçmaya devam etti.

Emrullah Âli’nin icatları havacılık alanında 
sınırlı kalmadı. Aktif havacılıktan ayrıldıktan 
sonra bir fotoğraf stüdyosu açtı. Fotoğrafçılı-
ğı Bursa’da öğrenmişti. Ağabeyi Neşet Yıldız 
1920’li yılların başında açtığı, Bursa’nın ilk 
fotoğrafhanelerinden Foto Yıldız’ın sahibiydi.

Beyoğlu’nda açtığı fotoğraf stüdyosu Fikret 
Kaftanoğlu’nun icat ettiği bir sistemi geliştire-
rek kurduğu bir stüdyoydu. “Görçek” Fotoğ-
raf Stüdyosu… Fotoğraf çektirmek isteyenler 
kabine girdiklerinde arkasında objektif olan 
bir ayna ile karşılaşıyorlardı. İstedikleri pozu 
verip kordonun ucundaki düğmeye basarak 
kendi fotoğraflarını çekebiliyorlardı. Emrullah 
Âli Yıldız, stüdyoya uğrayan Bursalı gazete-
ci arkadaşı Rıza Ruşen’e geliştirdiği sistemi 
şöyle anlatmıştı: 

“Bu makinenin bir eşi Türkiye’de, hatta belki 

de dünyada benden başka hiç kimsede yok-
tur. Çünkü bu makine bir Türk zekâsının bulu-
şudur ve patenti bana devredilmiştir. Bunlar 
makinenin gözleri yani makinelerde gördü-
ğümüz objektifler. Mesela şu üç numaralı 
kabine gireceksin. Kapının açılması için lütfen 
şu düğmeye basıver. Burada resim çektirmek 
isteyen müşteri, kendisine en münasip bir 
pozu aynaya bakarak verir. Sonra şu kordo-
nun ucundaki düğmeye basar. Artık resmi 
çekilmiştir. İşte hepsi bu kadar… Görecek ve 
çekeceksin.”

İLGİSİZLİĞE SİTEM

Görçek Fotoğraf Stüdyosu’nu 1970’e kadar 
çalıştıran Emrullah Âli Yıldız, 1996’da hayatını 
kaybetti. 1938 yılında kırdığı rekordan sonra 
2 Ağustos 1938 tarihli Bursa gazetesinde 
kaleme aldığı yazısında Bursalıların havacılı-
ğa yeterli ilgiyi göstermediğinden yakınarak 
şöyle seslenmişti: 

“Yaptığım ufak bir zaman rekoruna gös-
terdiğiniz alakaya güvenerek, size bir kaç 
ağabey öğüdünde bulunmaya karar verdim. 
Türkiye’deki planör faaliyetinin ilk ve ikinci 
senelerinde büyük bir alaka göstererek ön 
safı tutan sizler, bu sene ne için bu alakanızı 
kaybetmiş, ne için bu işte en geri safa geçmiş 
bulunuyorsunuz?”

ADI BİR UÇAĞA VERİLMELİ…

Yıllar sonra Bursa, havacılığa olan inişli 
çıkışlı ilgisinde önemli bir adım attı. Gökçen 
Ailesi’ne bağlı B Plas firması Alman Uçak 
fabrikası AQUILA’yı satın aldı. Almanya’da ya-
pılan imza törenine katılan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 3 adet uçak 
siparişi vererek, üretim için önemli ve anlamlı 
bir destek vermiş oldu. Bu önemli gelişmenin 
ardından Bursa havacılık tarihimizin en parlak 
yıldızlarından olan Emrullah Âli Yıldız yeniden 
hatırlanmalı. Ve siparişi verilen uçaklardan biri 
“Emrullah Âli Yıldız” ismiyle yeniden gökyü-
züne kavuşmalı…

araştırma / Bursa’nın Gökyüzündeki En Parlak Yıldızı - Emrullah Ali YILDIZ / Deniz DALKILINÇ

Bursalıların Tayyare Cemiyeti’ne bağışladıkları ilk uçak olan “Yeşil Bursa” (Serdar Kuşku arşivi).

Emrullah Âli Yıldız, planörüyle İnönü’de (Bahattin Adıgüzel arşivi).

Emrullah Âli Yıldız (sağdan ikinci) ve Sabiha Gökçen, Türk ve Rus arkadaşları ile Koktebel planör eğitimlerinde (Mustafa Kılıç arşivi).

Tayyare Cemiyeti Binası, 1942 (İhsan Celal Antel Objektifi, Afif Antel Albümü). Bursa Türkkuşu’nda eğitim alan planörcüler öğretmenleri Abdurrahman ve Vedad ile Atıcılar’da. Çömelenlerden şapkalı planörcü Rauf Alpay, 1936. 
(Selçuk Alpay arşivi).
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Prof. Dr. Mustafa KARA

araştırma / Tarihi Eserlerimizin Muhafızı - Kâzım BAYKAL / Prof. Dr. Mustafa KARA

  1905 yılında bu şehirde doğan Kâzım 
Baykal, Bursa abide ve anıtları yaşadıkça ismi 
yaşayacak olan bir muallim, bir kültür ada-
mıdır. İlk medrese tahsilini Bursa’da 
tamamladıktan sonra İstanbul 
Darulfünun İlahiyat Fakülte-
si’nde, Yüksek Öğretmen 
Okulu’nda tahsilini ikmal 
eden Baykal, kırk yıla 
yakın bir süre Ana-
dolu’nun muhtelif 
şehirlerinde felsefe, 
Psikoloji, sosyoloji ve 
mantık dersleri öğret-
menliği yapmıştır.

Öğretmen olarak tayin 
edildiği Diyarbakır’da 
tarihî surlarla tanışan 
Hoca, kararını vermişti: 
Tarihî eserleri korumak ve 
kollamak kendimizi korumak 
ve kollamaktı. Tarihî eserleri tes-
lim aldığımız gibi daha güzel bir şekilde 
torunlarımıza bırakmak insanî vazifemizdir.

1946 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte 
kurduğu ve mimarlık tarihimizin yüz akı 
olan şahsiyetlerden Ekrem Hakkı Ayver-

di’nin “Bursa’nın emsalsiz derneği” 
diye nitelendirdiği “Bursa Eski 

Eserleri Sevenler Kurumu”nun 
başkanlığını vefat ettiği 

güne kadar sürdürdü. Bu 
kurum vasıtasıyla 1900’lü 
yılların başından itibaren 
ilgisizlik ve bilgisizlik-
ten harap olan pek 
çok eser onarılmış, 
ayağa kaldırılmış ve 
toplumun hizmetine 
sunulmuştur.

O yıllarda böyle bir 
dernek kurmak ve 

gereğini yapmak kolay 
değildi. Nitekim derneğin ilk 

projelerinden biri olan Süley-
man Çelebi’nin kabrini onarma 

ve çevresini düzenleme faaliyetinde 
tepki almışlardı.  Karşı olanların sorusu şu idi: 

TARİHÎ 
ESERLERİMİZİN 
MUHAFIZI
KÂZIM BAYKAL

Tarihî dokuyu okuyan
Tarihî dokuyu koruyan

Kozayı yeniden dokuyan
Kâzım Baykal üstadımızdır

Vardavî
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Türbelerin 677 sayılı kanunla kapalı olduğu 
Türkiye Cumhuriyeti’nde bir türbeyi onarmak 
ne demektir? Bu Devrim kanunlarına karşı 
gelmek değil midir?” 

Evet, o yıllarda türbeler kapalıydı. 1925’te 
tekkelerle birlikte türbeler de kapatılmıştı. Bu 
konuda Kâzım Baykal ve arkadaşlarının işini 
kolaylaştıran iki konu vardı. Birincisi, Anka-
ra’daki siyasiler bazı tarihî büyük şahsiyet-
lerin türbelerini ziyarete açmayı konuşmaya 

başlamışlardı. Nitekim tek parti yönetimi sona 
ermeden bu kanun çıktı. 19 türbe(sadece 19 
türbe)ziyarete açılmıştı. İkincisi ise Anıtka-
bir’in yapılıyor olması…

Süleyman Çelebi’nin türbesini pek çok tarihî 
eser takip etti. Hocamız ömrünü bu hizmet-
lere adadı. Çalıştı, çabaladı… Yıllar yılları 
kovaladı. Kendileriyle 1977 yılında Bursa 
Yüksek İslâm Enstitüsüne asistan olarak atan-
dıktan hemen sonra tanıştım. Tasavvuf Tarihi 

asistanı olduğumu söyleyince ilk cümlesi şu 
oldu: “Benim tasavvuf tarihi hocam rahmetli 
Mehmet Ali Aynî’dir” 

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nun o 
güzel mütevâzi binasında yapılan istişare 
toplantılarına davetleri üzerine zaman zaman 
katıldım. Bursa ile ilgili bazı faaliyetlerde 
beraber olduk. İkili sohbetlerimizde daha çok 
İslâmiyette Yeni İctihadlara Doğru ile Hikmet-i 
Teşri isimli eserlerini gündeme getirerek konu 
ile ilgili düşüncelerimi öğrenmek istiyordu. 
Bazan da İpekçilik’teki Enstitümüze teşrif etti, 
meslektaş olarak sohbet ettik.

Son hastalığında Bursa Devlet Hastahanesi’n-
de yattığını duyunca ziyarete gittim. “Bursa 
sohbeti” devam ederken tanıdık simalar içeri 
girdi. Böylece Kurum’un Baykal başkanlı-
ğındaki son yönetim kurulu toplantısına da 
müşahit olarak katıldım.

Bu yazıda dikkatinize sunmak istediğim ilk 
konu onu yetiştiren muhit ile ilgilidir.  1924’de 
çıkan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan hemen 
sonra açılan Darulfünun İlahiyat Fakültesi’nde 
feyz aldığı insanlar cumhuriyet döneminin en 
önemli ilim ve kültür adamlarıdır. Bunlardan 
birkaç tanesini, okuttuğu derslerle birlikte 
anmak zannediyorum onun ilim ve fikir dün-
yasını daha doğru anlamamıza vesile olacak 
ve Kâzım Baykal hocamızın da ruhunu şad 
edecektir.

Bu şahsiyetlerin hemen hepsi alanının otori-
tesi olup kaleme aldıkları eserlerle Türk-İslam 
kültürüne katkıda bulunan, daha da önemlisi 
Osmanlı’yı Cumhuriyete bağlayan “köprü” 
vazifesi gören fikir ve kalem erbabıdır: 

Şemseddin Günaltay  
(Doğ. Erzincan 1883- Öl. İstanbul 1961) 
İslam Dini Tarihi – Metafizik 

Yusuf Ziya Yörükhan  
(Doğ. Selânik 1887- Öl. Ankara 1945) 
İslam Mezhepleri Tarihi 

Hilmi Ömer Budda 
(Doğ. İstanbul 1894- Öl. Ankara 1952) 
Dinler Tarihi

Mustafa Şekip Tunç 
(Doğ. İstanbul 1886- Öl. Ankara 1953) 
Din Psikolojisi

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
(Doğ. İstanbul 1886- Öl. Ankara 1978) 
Din Sosyolojisi

Kilisli Rıfat 
(Doğ. Kilis 1873- Öl. Ankara 1953) 
Arapça

Şerafettin Yaltkaya 
(Doğ. İstanbul 1879- Öl. Ankara 1947) 
Kelâm Tarihi

Fuat Köprülü 
(Doğ. İstanbul 1890- Öl. İstanbul 1966) 
Türk Dini Tarihi

Mehmet Ali Aynî 
(Doğ. Üsküp 1869- Öl. İstanbul 1945) 
Tasavvuf Tarihi

Mehmet İzzet 
(Doğ. İstanbul 1891- Öl. Berlin 1930) 
Ahlâk

Şevket Efendi 
(Doğ. İstanbul 1877- Öl. İstanbul 1951) 
Fıkıh Tarihi 

Bu isimlerden, Prof. Dr. Şerafettin Yaltkaya 
daha sonraki yıllarda Diyanet İşleri Başkanı, 
Prof. Dr. Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı, İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu Milletvekili, Şemsettin 
Günaltay ise 1940’lı yılların sonunda tek parti 
döneminin son Başbakanı olmuştur.

Kâzım Baykal Hoca’nın söz konusu fakülte-
de okuduğu dersler ve sömestr müddetleri 
şöyledir:

araştırma / Tarihi Eserlerimizin Muhafızı - Kâzım BAYKAL / Prof. Dr. Mustafa KAYA
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Tefsir ve Tarih-i Tefsir  6 
Hadis ve Tarih-i Hadis  4 
Fıkıh Tarihi  4 
İctimaiyat  2 
Ahlâk  2 
Din-i İslâm Tarihi  4 
Akvâm-ı İslâmiyye Etnoğrayası  4 
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ESERLERİ

Böyle seçkin bir kadronun ders halkasında 
bulunan Baykal elde ettiği birikimi okullarda 
öğretmenlik yaparak, ders kitabı yazarak 
öğrencileriyle, dinî ve tarihî kitaplar yazarak 
içinde yaşadığı toplumla paylaşmıştır. Mahalli 
gazetelerde yıllar boyu yazdığı yüzlerce yazı 
ise onun gayretini belgeleyen yadigârların 

başında sayılmalıdır. Osmanlı kültürüyle Cum-
huriyet kültürünü buluşturan şahsiyetlerden 
biri olan Kâzım Baykal hocanın eserlerinden 
birkaç tanesini kısaca tanıtmak gerekir.

• Bursa Anıtları (İstanbul, 1950)

Bursa’da bulunan cami, çeşme, türbe, 
mezarlık, köşk, ev, hamam, tekke, mektep, 
kilise, muallimhane, medrese, han, köprü, 
çınar, havra, resmi binalar gibi tarih değeri 
olan her yadigârla ilgili bilgi ve belge sunan 
bir eserdir. İkinci baskısı T. A. Ç. Vakfı 
tarafından 1982 yılında yapılmış olan bu 
eser bir “Bursa Klasiği”dir. “Şanına lâyık” bir 
şekilde yeniden dizilip basılması dileğimizdir.

• Ulucami (İstanbul, 1950)

Bursa Anıtları’nda Ulucami’yi 2–3 sayfa-
da tanıtan yazar, söz konusu eserde bu 
muhteşem mabedi bütün detay ve kültürel 
zenginlikleriyle birlikte tanıtmıştır. Bir “Hat 
Müzesi” özelliği taşıyan bu caminin yazılarını 
ve kitabelerini tanıtması esere ayrı bir değer 
katmaktadır. Birinci baskının önsöz tarihi 17 
Mart 1948, ikinci baskının tarihi ise 1 Ocak 
1989’dur. Eserin ilk neşrinden sonra Beyoğlu 
Noteri Mithat Cemal Kuntay’ın 19 Nisan 1951 
tarihinde Son Posta gazetesinde çıkan yazısı 
da ikinci baskının ilk sayfalarında yer almıştır.

 • Süleyman Çelebi ve Mevlid 
(Bursa, 1999)

1940’lı yılların sonunda Çekirge semtindeki 
Süleyman Çelebi’nin türbesinin onarımına 
Eski Eserleri Sevenler Kurumu öncülük eder-
ken Kâzım Baykal, dostu Fehameddin Ulusoy 
ile (Yadigâr-ı Şemsî / Bursa Dergâhları’nın 
yazarı Şemseddin Ulusoy’un oğlu) Mevlid’in 
metnini de neşretme faaliyetine başlamıştı. 
Fakat eserlerin orijinal metinle birlikte basıl-
ması Kadir Atlansoy’un himmetiyle Hoca’nın 
vefatından sonra gerçekleştirilebildi. Eserde 
İbnulemin Mahmud Kemal ve o günlerin 
Diyanet İşleri Başkanı olan Ahmed Hamdi 
Akseki’nin Süleyman Çelebi ve Mevlid mera-
simleri ile ilgili olarak yazarlara gönderdikleri 
metinler de vardır.

• 2000 Yıllık Bursa’nın Belediyesi 
(Bursa, 1976)

Bursa’da kurulduğu yıldan itibaren belediye 
örgütü hakkında çok detaylı bilgilerin yer 
aldığı bu kitap alanında önemli bir çalışmadır. 
Genellikle salnâmelerden yararlanılarak hazır-
lanan kitap 1976 yılına kadar dönemin beledi-
yeleri hakkında da güncel bilgiler vermiştir. 
Fotoğraf ve tablolarla desteklenen kitapta 
Bursa şehrinin gelişimini gösteren haritalara 
da yer verilmiştir.

• İslamiyetle Yeni İçtihadlara Doğru 
(Bursa, 1966) 

Kâzım Baykal doğrudan dinî meselelere 
ayırdığı kitaplar da kaleme almıştır. Bu küçük 
eserde, din ve hurafe, eğitim–öğretim, ilim, 
felsefe, teknik anlayış, ceza ve hukuk anlayışı, 
örtünme, aile hukuku anlayışı, sigorta, yene-
cek ve içecek şeyler hakkında, ticari ve malî 
muameleler hakkında gibi alt başlıklar açarak 
konu ile ilgili düşünce ve yorumlarını açıkla-
mış, namaz, oruç, hac, zekat, gibi konulara 
da temas etmiştir. Meselelerin çözümü ile 
ilgili son sözü yetkili kurullara bırakmıştır.

• Hikmet-i Teşrî (Dinimizin emir 
ve yasaklarındaki nedenleri ve 
amaçları üzerine bir inceleme) 
(Bursa, 1983)

Yukarıdaki eserin geliştirilmiş şekli gibi olan 
bu kitapta Kâzım Baykal, dinî meseleleri tar-
tışmaya devam etmektedir. Sonuç kısmında 
İslam dininin insanların huzur ve mutlulu-

ğunu hedeflediğini, dinî esaslara bu gözle 
bakılmasını istemekte, İslam alimlerini ciddi 
çalışmalara davet etmekte ve eserini şu dua 
ile tamamlamaktadır: “Cenab-ı Hak ümmet-i 
Muhammed’e hayırlısını ihsan etsin”.

Ayrıca derneğin faaliyetleri yıllık kongrelerde 
ilgililere sunulmak üzere broşür şeklinde ba-
sılmıştır. Bu metinler de Hocamız tarafından 
kaleme alınmıştır.

25 Aralık 1905’te Hoca Hasan Mahallesi’nde 
doğan, tahsilini tamamladıktan sonra Kayseri, 
Sivas, Niğde, Diyarbakır, Kütahya ve Bursa’da 
öğretmen ve yöneticilik yapan Kâzım Baykal 
ilim, irfan, kültür ve sanat hayatımızla ilgili 
pek çok faaliyete imza attıktan sonra 27 
Temmuz 1993 tarihinde Hakkın rahmetine 
kavuşmuş, pek çok meslektaşının bulunduğu 
Emir Sultan Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Vefatından kısa süre önce 1992’de Uludağ 
Üniversitesi kadirşinaslık örneği vererek 

kendisine “Fahri Doktora” unvanı vermiştir. 
Hocamızı rahmetle anarak vefatına düşürdü-
ğümüz tarihle söze son vermek istiyoruz.

Ata yadigârları şüphesiz kıymetlidir 
Eserleri korumak bizde çok zahmetlidir 
Çıkıp dört kutup söyler vefatına bir tarih 
Bursa sevdalısı “KÂZIM BAYKAL 
RAHMETLİDİR. 
 1993

BURSA İLE İLGİLİ ESERLERİ  
BASILACAK MI?

Birkaç sene önce Kâzım Baykal’ın bazı 
eserlerinin Bursa İl Özel İdaresi tarafından 
basılacağını duymuş ve sevinmiştik. Fakat 
bugüne kadar bu gerçekleşmedi. Sebebini 
bilmiyorum. Fakat bunun peşine düşmek ve 
bu hayırlı işi neticelendirmek gerekiyor. İl Özel 
İdaresi Büyükşehir Belediyesi’ne geçtiğine 
göre söz konusu hizmetin Belediye marife-
tiyle yapılması uygun olur. Özellikle Bursa ile 
ilgili eserlerin basılması mahalli kültür açısın-
dan da önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA
•	 Hamit Er İstanbul Darulfününu İlahiyat Fakültesi 

Mecmuası Hoca ve Yazarları İstanbul 1993
•	 Mustafa Öcal, Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Din 

Eğitimi İstanbul 2015
•	  Darulfünun İlahiyat Sempozyumu İstanbul 2009
•	  Kâzım Baykal Sempozyumu Bursa 2007
•	  Bursa Ansiklopedisi. Yayına hazırlayan Yılmaz Akkılıç 

Bursa 2002

araştırma / Tarihi Eserlerimizin Muhafızı - Kâzım BAYKAL / Prof. Dr. Mustafa KAYA

Mimarlık tarihimizin yüz akı olan şahsiyetlerden Ekrem Hakkı Ayverdi’nin ‘Bursa’nın emsalsiz derneği’ diye nitelendirdiği Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nun uzun yıllar faaliyet gösterdiği Darül Kurra..

Irgandı Köprüsünün mahzeninde

Süleyman Çelebi Türbesinde Selvi dikiyor.
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MAHALLENİN 
NAMUSU

  Diyalog böylece sürer gider. Ne tatlı 
beraberlikler, akrabalıklar kurmuştur 
Anadolu insanı birbirleriyle. Bir benzerini 
başka toplumlarda bulamayacağınız bu 
muhteşem mozaik, bütün yer altı ve yer 
üstü zenginliklerinden çok daha değerlidir, 
çünkü insana dair münasebetler bütünüdür.

Ünlü Azerbeycanlı şair Bahtiyar 
Vahapzade’nin dizelerini hatırlayalım:

“Ezizim vatan yahşi 
Gezmeye keten yahşi 
Gezmeye gurbet eller 
Ölmeye vatan yahşi”

Bir aileye, bir kabileye, bir köye, bir 
kasabaya, bir millete, bir şehre, bir 
mahalleye aidiyet ve mensubiyet 
kaçınılmazdır. İnsan, toplum halinde, 
birbirine her bakımdan muhtaç yaşamak 
üzere yaratılmıştır. Bu sebeple onun bir 

aidiyet ve mensubiyet hissi vardır. Bunun 
sürdürülmesi gerekmektedir. 

Topraktan gelmiş ve toprağa gidecek olan 
insanın bünyesinde, doğup büyüdüğü 
toprağın hamuru, mayalanmış bir sıla 
hasreti olarak daima var bulunacaktır. Ne 
var ki yeni zamanların modası globalizm, 
küreselleşme, başka söyleyişle evrensellik 
gösterisi, kimilerini şaşırtmış, haramzadeye 
çevirmiştir. Sanki duvar deliğinden 
çıkmışçasına aile, mahalle, şehir ve millet 
kimliğini yok sayarak, evrensel görünmeyi 
marifet sanmaktadırlar.

Bilinmelidir ki bir aile, şehir ve mahalle 
mensubiyeti ve aidiyeti yaşamamış 
bulunan yahut böylesi bir mensubiyeti 
küçümseyenler, asla evrensel olamazlar. 
Kişi kendi olmadıkça, bir kimlik ve kişilik 
sahibi, tek başına bir değer taşımadıkça, 
evrensel olan kitle arasında kaybolup 

-Kardeş sen nerelisin?
-Bursalı.
-Hangi mahallesinden?
-Umurbey.
-O, yakınız; ben de Molla Arap’tan. Caminin karşısında, Boşnak 
Mahallesinden.
-Boşnak mısınız?
-Babam Zaza Elazığ’dan, annem Boşnak.
-Ben Arnavut’um; babam Arnavut, annem Türk.
-Yenimahalle Tatar Mahallesi olarak bilinir.
-Evet, öyledir.

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

İzzet Keribar
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gider. Evrensellik, benlik bilinci, ben 
idrakini yitirmemiş insanlar tarafından 
gerçekleştirilirse, yazımızın başında sözünü 
ettiğimiz beraberlikleri var kılar. İnsan 
öncelikle bir aile evladı, bir mahallenin 
çocuğu olarak şekillenir, kimlik ve kişilik 
kazanır. 

Mendilimde Kan Sesleri adlı harika şiirinde 
Edip Cansever ne güzel söylemişti:

“İnsan yaşadığı yere benzer 
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer 
Suyunda yüzen balığa 
Toprağını iten çiçeğe 
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine 
Konya’nın beyaz 
Antep’in kırmızı düzlüğüne benzer

…

Ne kadar benziyoruz Türkiye’ye  
Ahmet Abi…”

Şiir böyle uzayıp gidiyor. Birbirine bunca 
benzeyen bu insanları benzer kılan şey, aynı 
mahallenin çocukları olmaları değil midir? 
O halde kimin kime, hangi sebeple caka 
satma hakkı olabilir ki? Düşünelim bakalım, 
nedir bütün bu ayrışmalar, kavgalar, 
küslükler, kinler, garezler?

Umurbey Mahallesi’nde bir terzi vardı. 
Mahallemizin muhtarıydı. Bilseniz nasıl 
güzel bir insandı Erdoğan Uçarsu abi. Usta 
işi elbiseler dikerdi. Hemen arka sokağında 
oturmaya başlamıştım. Benim Elazığ, 
Diyarbakır, Malatya ve İstanbul’dan bir 
hayli terzi dostum vardı. Terzilerde oturmuş 
kalkmışlığım çoktur. Bu sebeple yerleştiğim 
şehirlerde terziler aramışımdır. Onu ise 
yerde ararken gökte bulmuştum sanki. 
Artık elbiselerimi ona diktiriyordum. 

Allah nasip etti iki adım ötemde terzi 
bulunan bir evde oturmaya başladım. 
Erdoğan abiyle sohbetlerimizde anlatırdı. 
Vaktiyle şehir merkezinde bir terziye çırak 
olarak girmiş. Her gün evden çok erken 
vakitlerde çıkar, yaya olarak yokuş aşağı 
Setbaşı Köprüsüne doğru yürürmüş. 
Esnafın dükkânlarını erken vakitlerde 
açtığı o yıllarda sırasıyla bakkal, manav, 
terzi, berber, sütçü, simitçi kime rastlarsa 
hepsiyle mutlaka selamlaşarak yol alırmış. 
Rahmetli, o günleri yâd ederek içini çeker, 
şimdilerde insanların birbirlerinden selamı 

bile esirgediklerini söyler hüzünlenirdi. 

Ben Asyalı Bir Ozan adlı ilk şiir kitabımda 
bir bölümün adı: Sokağa Dair’ler idi. Orada 
şöyle yazmıştım:

“Sokağa çektiğim çizgi 
O kızlara duvak olsun 
Gün görmediler onlar ki 
Yaban yüzleri ak olsun

Bir gün perdeyi açarak 
Yüzünü orada bırak 
Bütün göreceğin kıvrak 
Ve çıkmaz bir sokak olsun.”

O günkü duygularımı hiç eksiksiz bugün 
de aynen hatırlıyor hatta kimse kızmazsa 
yaşıyorum, diyeceğim. Bir sahiplenmeydi 
benim yaptığım. Bir namus bekçiliği de 
diyebilirsiniz. Mahallenin namusu. Şerif 
Mardin hocanın, Türkiye’de başörtüsü 
meselesinin yoğun tartışıldığı yıllarda 
dile getirdiği, Mahalle Baskısı fenomeni, 
şeklinde adlandırmak da mümkündür. Evet, 
böyle bir baskıyı bizler de hissederdik. Ne 
var ki bundan şikâyetçi değildik. Öteki 
mahallenin çocukları bizim mahallenin 
kızlarına bakar, onları rahatsız ederlerse, 
karşılarında bizi bulurlardı. Elbet bunun 
tersi de olurdu. 

Mahalle hazları, hatıraları, paylaşımlarıyla 
insana şekil veren, insanı otokontrole tabi 
tutan yönüyle bir zamanların harika bir 
toplum birimiydi. Apartmanlaşma, evlerin 
dikine büyümesi bütün hayatımızın altını 
üstüne getirdi. Artık mahalle bakkalı, 
mahalle kasabı, mahalle manavı, mahalle 
berberi, mahalle kahvesi yok. Güya 
evrenselleşti insanlık. Herkes yalnızlaştı. 
Kimsenin dostu kalmadı. Benlik bilinci 
değil, ben idraki değil yaşanmakta olan, acı 
veren, yürek yakan bencillik adlı bir virüstür 
insan kanına giren.

Bilirsiniz yeni kuşaklar başka türlü 
sevdalanmakta. Başka türlü şiirler, şarkılar 
ve müzikten hoşlanmakta. Başka türlü bir 
sevgi dili kullanmaktalar. Çok sevdiğim 
şair arkadaşlarımdan birisinin güzel kızı 
bir hikâye kitabı yayımlamış, bir nüshasını 
da bana postalamıştı. Eseri okudum, hoş, 
sevimli öyküler vardı. Ne var ki hemen 
her öyküde sıklıkla kullanılan bir söyleyiş 
dikkatimi çekti. Şöyle konuşturuyordu 

yazar kızımız, aksiliklerle karşılaşan 
kahramanlarını: “Kahretsin!” Hepsi bu 
kadar. Peki, Türkçemizde böyle bir söyleyiş 
var mıydı? Bu dil kime aitti? Mektup 
yazdım ve sordum kızımıza. Farkına 
vardı ve televizyon izleme alışkanlığının 
etkisinde kalan diline ait bu söyleyişin, 
yanlışlığını itiraf etti. Televizyon da bir tür 
mahalleyi terk edişin araçlarındandır diye 
düşünüyorum.

Yeni kuşakların takdir ettiğim bir başka 
marifeti daha var. “Şiir Sokakta” diyorlar. 
Benim kuşağım, altmışlı yetmişli yıllarda 
hatta seksenlerde de kısmen devam 
eden duvar yazılarını, daha çok ideolojik 
savaş sloganlarına ayırmıştı. Birileri “Tek 
Yol Devrim” ötekiler “Hak Yol İslam” bir 
başkaları da “Tanrı Türkü Korusun” yazarak 
yüreklerini yatıştırırdı. Şimdilerde de elbet 
ideolojik sloganlara sarılanlar yok değil. 
Ne var ki o yılların heyecanı pek kalmadı. 
Şimdiki sloganlar artık savaş ağzı kokmuyor. 
Eski ve son derece tehlikeli sloganlar yerine 
sevgi sözcüklerinin çoğalması umudumdur.  

“Şiir Sokakta” diyen genç kuşaklar arasında 
deha çapında zeki çocuklar var. Grafiti yani 
duvar yazı ve resimleri sanatını uygulayan 
gençler, sokakları süsleyen, göz ve zihin 
zevkini kamçılayan eserler üretiyorlar. 
Birilerini belki rahatsız etse, duvar 
sahiplerinin öfkesini üzerlerine çekse de, 
doğrusu ben genç insanların bu tavırlarını 
yadırgamıyor hatta rast gelirsem tebrik 
ediyorum. 

“Şiir Sokakta” imzasıyla bizim arka 
sokaktaki apartmanlardan birisinin 
duvarına, tanımadığım bir genç, üç yıl önce, 
iki dizeden ibaret ve hala orada duran, 
şöyle bir şiirsel söz yazmıştı:

“Önüne bakmasan diyorum 
Çarpışsak artık.”

Genç delikanlı ya da kızımız, arzu ettiği 
kişiyle çarpıştı mı, aralarında neler 
gerçekleşti bilmem mümkün değil. Yalnız 
şunu biliyorum ki burada muhteşem bir 
sanat zekâsı ve ince bir idrak mevcut. Bu 
çocuk her kimse, mesela bu yazıyı okuyorsa 
onunla mutlaka tanışmak isterim. Beni 
görmeye gelmese bile bu alanda mutlaka 
çalışmasını dilerim. Eğer, geçmişteki gibi 
birbirinin bütün ihtiyaç ve sıkıntılarından 

haberdar mahalleliler olsaydık, onu illa 
ki bulur ve elinden tutmaya çalışırdım. 
Gelin görün ki alt komşumun bile ismini 
bilmiyorum şimdilerde. 

Mahalle yeniden var kılınabilir mi? Yeniden 
birbirinden haberli, birbirinin tuzuna, 
maydanozuna, limonuna, sarımsağına 
muhtaç sevgili komşuları, akşam 
oturmalarına çağırmak, onlarla dertleşmek 
mümkün müdür? 

Giden, geri gelmiyor, bunu hepimiz 
biliyoruz. Ancak gidenin geriye bıraktığı 
izlenim aramızda daima yaşar. Mahalle 
camisinin tuğlalarını dizen usta, mahalle 
çeşmesinin oluğunu değiştiren sucu, 
mahallenin hem muhtarı hem terzisi 
Erdoğan abi unutulmuyor. Mahallenin 
ismini değiştirmeye kalkışanlar, bütün 

hatıralarımızı bir anda ortadan kaldırmak 
isteyenler, bize iyilik etmezler. İnsan 
hatıralarla yaşadığı gibi, ne demişti şair, 
“insan yaşadığı yere benzer.” 

Bahtiyar Vahapzade’nin yukarıda aktarılan 
dizeleri, yanılmıyorsam şimdilerde Konya 
Türküsü olarak kimi okuyucular tarafından 
seslendiriliyor. Ne muhteşem çağrışımları 
vardır son iki dizenin: “Gezmeye gurbet 
eller / Ölmeye vatan yahşi.” Yaban elleri 
görme, tanıma, oralarda gezme, dolaşma, 
hatta tanımak maksadıyla gurbetin 
sokaklarında kaybolma teşebbüsü, insana 
emsalsiz hazlar tattırır. Böyledir ancak 
hiç kimse gurbette uzun süre kalmaktan 
hoşnut olmaz. Hele ki ölümlü insan, 
cesedinin yabancı yerlerde unutulmasını 
asla istemez. Ölmek ancak öz yurdunda 

insanı teselli edecektir. Yurttan kovulmuş 
kimi sanat, düşünce ve siyaset insanlarının 
ölmek için yurtlarını arzulamaları boşuna 
değildir.

Mahallenin namusu orada yaşayan her 
sakinin omuzlarına, hem hak hem de 
sorumluluk olarak yüklenmiş demektir. 
Mahallenin insanını, çocuklarını, kadınlarını, 
camisini, çeşmesini, ağaçlarını, köpeklerini, 
kedilerini, varsa tavuklarını, bakkalını, 
manavını, kahvesini, berberini, kasabını, 
bahçelerini, yemişlerini hülasa adını, sanını, 
hatıralarını korumak namus bekçiliği ise, 
böylesi namusun bekçisi olmayı her sakin 
onur saymalıdır. 

Dar anlamdaki en güzel yurdumuz, 
mahallemiz yaşasın diye ne yapabiliriz?

Zerrin Tavşan
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BURSA’DAN 
ÇANAKKALE’YE
VEFA KERVANI   Çanakkale Savaşı’nda 6-8 Ağustos 

1915’te kahramanca çarpışan ve iki 
Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini 
Karakol Dağı ve Kireçtepe’de durdurup, 
Grup Komutanlığı’nı 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 
yapılmıştı. Boş mermi kovanlarından 
yapılan bir anıtın da bulunduğu ve 
günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden 
biri olan Kireçtepe Şehitliği’ndeki anıt 
önünde Ulu Önder Atatürk’ün çekilen bir 
fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe 
not olarak düşülmüştü. Kahraman ecdada 
vefa borcunu en iyi şekilde ödemek 
için harekete geçen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi de Bursa Garnizon Komutanlığı 
işbirliğiyle zaferin 100. yılına denk gelen 
geçtiğimiz yıl, şehitliği ecdada yakışır hale 
getirmişti. 

Çalışmalar kapsamında, sismik çalışmayla 
tespit edilen mezarların yeri ortaya 
çıkarıldı. Tescilli mevcut şehitlik alanının 
orijinal hali korunarak, şehitliğin etrafında 
dairesel olarak 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 olarak rekonstrüksiyonu 
yapılarak gerçeğiyle uyumlu olarak 

restitüsyonu sağlandı. Yürüyüş yolu, 
Afyonkarahisar’dan getirilen 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 konulmuştu. Zaferin 
100. yılında yaklaşık 5000 Bursalının 
katıldığı duygusal bir törenle ziyarete 
açılan şehitlik, bu yıl yine ziyaretçi akınına 
uğradı. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen ‘Bursa’dan 
Çanakkale’ye Vefa Çıkarması’ kapsamında 
140 otobüsle yola çıkan 7 binden fazla 
Bursalı, kahraman atalarını bu yıl da 
gurur, gözyaşı ve dualarla andı. 

Gece yarısı Bursa’dan hareket eden ve 
sabahın ilk ışıklarında, önce Akbaşlar 
Şehitliği’ni, ardından 57. Alay ve Conk 
Bayırı’nı ziyaret eden Bursalılar, öğlen 
saatlerinde ise Kireçtepe Bursa Seyyar 
Jandarma Taburları Şehitliği’ndeki resmi 
törende hazır bulundu.

Kahraman şehitleri anma törenine; Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra; İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Bursa 
Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı 
Tümgeneral Seyfullah Saldık ile Bursa’dan 
gelen ilçe belediye başkanları ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 
Tören, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 
anıta çelenk bırakması ve İstiklal Marşı 
okunması ile başladı.

Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursa, zaferin 101. 

yılında, geçen sene Büyükşehir Belediyesi tarafından restore 

edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği’nde kahraman ecdada vefa 

için tek yürek oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu 

ile 140 otobüsle Çanakkale’ye adeta çıkarma yapan Bursalılar 

ecdadı gurur, şükran ve dualarla andı.
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VEFA BORCUMUZU 
ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, her karışını kanlarıyla suladıkları 
bu toprakları vatan haline getiren tüm 
ecdada vefa borçlarını kısmen de olsa 
ödemeye çalıştıklarını söyledi. Osmanlı 
devletinin kurucuları Osman ve Orhan 
Gazi’den Kurtuluş Savaşı ile destan yazan 
Atatürk’e ve canlarını seve seve bu vatan 
için veda eden ecdadı saygı ve minnetle 

andıklarını belirten Başkan Altepe, ecdada 
olan vefa borcunu ödeyebilmek için de 
tarihi ve kültürel miras yatırımlarına ağırlık 
verdiklerini söyledi. Balkan coğrafyasında 
Çanakkale Kireçtepe’ye kadar nerede bir 
ecdat yadigarı varsa oraya el uzattıklarını 
kaydeden Başkan Altepe, “Kurtuluş 
Savaşı ile ilgili Bursa’mızdaki 12 şehitlik 
ile 93 tarihi mezarı ayağa kaldırdık. 
Dünya tarihinin yeniden yazıldığı, düşman 
çizmesinin ülkemize girmemesi için, bu 
ülkenin bağımsız kalması için seve seve 

ölüme giden bu kahraman ecdadımızı da 
unutmadık. Bu vatanın her metrekaresi için 
onlarca şehit verildi. Bu mücadeleye en çok 
katkı koyan en kritik zamanda cepheden 
cepheye koşan Bursa ve Gelibolu jandarma 
taburuyla burada tarih yazıldı. Bizde 
isimleri tarihimize altın harflerle yazılan bu 
kahraman ecdadımızın bulunduğu alanı, 
yine ecdadımıza yakışır hale getirdik. Son 
olarak yol düzenleme çalışmasıyla birlikte 
yaklaşık 7 milyon liralık bir harcama ile 
şehitliğimiz ecdada yakışır hale getirildi” 
diye konuştu.

BURSA OSMANLI’NIN 
DNA’SIDIR

İçişleri Bakanı Efkan Ala, şehitliğin ihya 
edilmesi yönündeki çalışmaları nedeniyle 
Başkan Altepe başta olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür etti. Bu tür 
çalışmaların Bursa’ya çok yakıştığını dile 
getiren Bakan Ala, “Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı olmak; Osmanlı’nın 
onurunu taşımak, Osmanlıya yakışır 
hizmetler yapmak demektir. Bu bizim 
vazifemizdir. Biliyorsunuz insanda DNA 
vardır. Bu DNA küçük bir hücredir ama 
insanın bütün özelikleri orada kodlanmıştır. 
Bursa da Osmanlının DNA’sıdır. Osmanlı’da 

ne varsa Bursa’da o var. Onun için Osmanlı 
nerede ise Bursa orada. Benim için de 
ayrıca Bursa gibi bir şehrimizin TBMM’de 
onurla temsil etme görevi verdiğiniz için 
ayrı ayrı hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Çanakkale şehitleri denildiğinde sözün 
bittiğini, 7 düvelin bir araya gelerek, hiçbir 
şey elde edemeden bu kapıdan döndüğünü 
dile getiren Bakan Ala, “7 düvel bir araya 
gelmiş, bu kapılardan dönmüşken, o 
7 düvelin maşası olarak saldıranlar ne 
elde edeceklerini sanıyorlar. Buradaki 
dedelerinden, şehitlerden utanmıyorlar 
mı? Haya etmiyorlar mı? Bu şehitlerin 
torunlarının, bu ülkeyi şaha kaldırmak 
için çalışmaları gerekmez mi? Bu aziz 
hatıraya ihanet edenler hiçbir zaman 
kazanamayacaklar. 7 düvele Çanakkale’den 
haykırıyoruz. Bu Çanakkale ruhu yaşadıkça 
cihan devleti Osmanlı’nın torunları yine 
cihanın bütün dünyanın gıpta ile bakacağı 
başarılara imza atacaktır” diye konuştu.

Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge 
Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık 
ise, Bursa ve Gelibolu Seyyar Jandarma 
Taburları hakkında bilgi verdi. Seferberlik 
ilan edildikten sonra 1100 kişilik Bursa 
Seyyar Jandarma Taburunun Bursa’dan 
törenlerle Çanakkale cephesine 
uğurlandığını ifade eden Saldık, “Bursa 
Seyyar Jandarma Taburu Kireçtepe 
bölgesine Anafartalar’ın kuzey yan emniyeti 
için Gelibolu taburu ile mevzilenmiştir. 
Bu iki jandarma taburu 6-7 Ağustos 
1915 tarihlerinde son büyük çıkarmayı 
yapan düşman kuvvetlerine karşı büyük 
savunma mücadelesi vermiş, düşmanın 
10 bin mevcutla yürüdüğü cephede 

1500 mevcutla destansı bir savunma icra 
etmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından şehitliğe fidan diken 
protokol üyeleri, daha sonra şehitliğe gezip, 
mezarlara karanfil bıraktı.

Yaklaşık 140 araçlık Bursa konvoyu 
Kireçtepe’deki törenin ardından 
yarımadadaki diğer şehitlikleri ziyaret etti. 
Başta Abide alanı olmak üzere pek çok 
şehitliği ziyaret ederek şehitlerine dua eden 
Bursalı ziyaretçiler, gece yarısı hareket 
ettikleri Bursa’ya yine gece yarısı dönüş 
yaptılar.

VEFA, FİLİMLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Diğer yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
oldukça duygu yüklü ve emek yoğun 
bu organizasyonu tanıtmak amacıyla, 
organizasyonu başından sonuna kadar 
kayıt altına alarak bir film hazırladı. 
Profesyonel hava ve yer çekimleriyle 
desteklenen tanıtım filmi, geziye 
katılanların o anları tekrar yaşaması ve 
katılamamış olanların da hem gelecek 
yıllarda Çanakkale ziyareti yapmalarını 
sağlamak hem de Çanakkale zaferi üzerine 
bir bilinç uyandırmak amacını taşıyor.

Filim, yaklaşık 300 kişinin görevli olarak 
yer aldığı organizasyon kapsamında 
otobüslerin ilk hazırlanma anı ve ardından 
Çanakkale’ye hareketi ile başlıyor. Gemilerle 

yarımadaya geçiş ve şehitlik ziyaretlerini an 
be an takip eden filmde, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Çanakkale’de savaşan 
askerlerin şapkalarından esinlenerek bu 
tören için yaptırıp ziyaretçilere dağıttığı 
asker şapkalarından, Çanakkale’de şehit 
düşen Bursalı askerlerin ismine özel 
yaptırılan künyelere kadar pek çok detay 
işleniyor. Filmde Bursa kafilesinin, Kireçtepe 
Seyyar Jandarma Taburları Şehitliği yoluna 
girişi ve şehitliğe ulaşmasına ayrıca önem 
veriliyor. Bursa kafilesinin, Bursa Garnizon 
ve Jandarma Bölge Komutanlığı’nın tahsis 
ettiği eskort jandarma timleri öncülüğünde 
Kireçtepe’ye ulaşması, büyük bir duygu seli 
yaşanmasına neden oluyor.

7 bin civarında Bursalı’nın Kireçtepe’de 
ecdadına gösterdiği vefayı tüm ayrıntılarıyla 
gösteren film, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin şu ifadeleriyle bitiyor; 
“Onlar; 20. Yüzyılın en büyük destanını 
kanlarıyla yazdılar. Yüzyıl önce ‘hasta’ 
denilen bir milletin, sözkonusu bağımsızlık 
olunca nasıl şaha kalktığını tüm cihana 
gösterdiler. Bursa, bu savaşın en çok şehit 
veren ili olarak tarihe geçti. Bu vesileyle 
her yıl dualarla gidiyoruz Çanakkale’ye. 
Dedelerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor, kahramanlıklarını unutmuyor, 
unutturmuyoruz…” 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale’de 
şehit verdiği dedelerini anmak üzere 
bundan sonra her yıl Nisan ayında 
Bursalıları Kireçtepe Şehitliği’ne götürerek 
bu ziyareti geleneksel hale dönüştürecek.
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araştırma / Aynı Duaya Amin Dediler / Adnan BAŞTOPÇU

AYNI DUAYA ‘AMİN’ DEDİLER

Kimisi amin dedi, kimisi amen.. Sözcüğün kökeni zaten duanın sonu.. İnşallah olur manasında 
söyleniyor. İbranilerden Hıristiyanlara, onlardan da Müslümanlara geçmiş.  Her dinde aynı yani 
duanın sonu. Fotoğraf böyle bir dua ortamının ürünü. Burası Bursa Büyükşehir Belediye eski binası.  
Bursalıların ifadesiyle ‘tarihi bina’.

Adnan BAŞTOPÇU
Fotoğraflar :  Dr. Seyhun BİNZET Koleksiyonu 
(Bursa Kent Müzesi)

  Şu elinizde tuttuğunuz Bursa’da 
Zaman’a geçen sene bir yazı yazmıştım. 
Çanakkale’de Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından restore edilen ‘Bursa Şehitliği’ 
ile ilgili. O yazıda Çanakkale’de şehit olmuş 
300 bin civarında civanmert delikanlı içinde 
toplam 105 de gayrimüslim vatan evladı 
bulunduğundan söz etmiştim.

Artin, Agop, Konstantin, Simon, Kasapyan, 
Yorgi, Dimitri, Esteban, Kirkor ve diğerleri..

Bursa Kent Müzesi’nde sergilenirken 

bu yayın organının paşası Saffet Yılmaz 
beyefendinin görüp dikkatini çeken bu 
fotoğraf, tam da o eski yazıda anlattığımız 
ruhun yansıması.

‘Fotoğrafın yalanı olmaz’ denir bizim 
meslekte. Öyleyse dikkatle bakalım, bu 
vesika niteliğindeki fotoğrafa:

Bir tören yapılıyor. Bu bir ‘uğurlama’ 
töreni. Şehrin ileri gelenleri, dönemin zatı 
muhteremleri, ya da protokolü diyelim, 
şimdi tarihi, o zaman güncel belediye 
binasının önüne toplanmış.

Fotoğrafın yakın planındaki asker sırt 
çantaları, bu uğurlamanın savaşa, yani 
şahadete yapıldığının en mühim kanıtı. 
Tek tip üniformalı ve fesli çocuklar büyük 
ihtimal dönemin askeri okulu ışıklar askeri 
lisesinin ‘talebeler’i. (Mektep-i Fünun-u 
İdadi)

Ve geçelim balkona.

Asker ve sivil bürokrasi neredeyse tam 
kadro.

Subay olduğu belli zevatın şapkaları 

uğurlamanın Çanakkale’ye doğru 
olduğunun tipik kanıtı. (Çanakkale birçok 
özelliğinin yanısıra ‘üniforma’nın da ilk kez 
kullanıldığı savaş)

Yakarış için semaya açılmış ellere bakılırsa, 
sefere giden askerlerin savaş alanında 
muzaffer olmaları, geriye sağ salim 
dönmeleri, olmazsa şahadet şerbetini 
içmeleri dileniyor Yaradan’dan.

Gelelim bu fotoğrafı çok daha enteresan, 
çok daha tarihi kılan o büyük detaya. Daha 
doğrusu detaylara.

Dikkat buyurun balkondaki din adamlarının 
kılık kıyafetlerine. Birden fazla imam 
efendi var mı, var. Papaz var o da birden 
fazla. Haham var. Kim kimdir bilemiyorum 
haklarını yememek için genel söylüyorum, 
Ortodoksu, Katoliği, Protestanı, Süryanisi, 
Ermenisi, Müslümanı, kimi camiden, kimi 
kiliseden, kimi sinagogdan çıkmış gelmiş, 
‘toprak’ savunması için ortak tanrıya dua 
etmeye, aynı duaya ‘amin’ veya ‘amen’ 
demeye.

Daha çok şey yazılabilir, çok yorum 
yapılabilir bu fotoğrafla ilgili.

Şu kadarını söyleyeyim; bugünün 
Ortadoğusunu, hatta Avrupasını, ne yazık ki 
ülkemizi ve tabii yakın komşularımızı sarıp 
sarmalayan, içine alan çoğu din temelli 
terör ve savaş ortamına bakın bir. Bir de bu 
fotoğraftaki çok dinli, çok dilli, çok kültürlü 
ama ortak amaçlı dua birlikteliğine bakın.

Bugünün medeniyetler çatışması sebepli 
ortaya atılan ve dillendirilen medeniyetler 
yakınlaşması, o günlerde kendiliğinden, 
yani refleks olarak zaten yaşanıyor, 
yaşatılıyormuş meğer.

Sormak lazım haliyle.

Ne oldu bize? Neden bu hale geldik diye.

Ortak kaygılarla veya ideallerle aynı dualara 
amin demekten ne zamandır vaz geçtik?

TABİP YÜZBAŞI DİMİTROYATİ VE TRİLYELİ PAPAZLAR…
  Bu kadim coğrafyada, ortak toprağın 

savunmasına ilişkin hikaye bol.

57. Alay Tabip Yüzbaşı Dimitroyati 
harika bir örnek. Yakın zamana kadar 
Çanakkale Şehitliğinde mezar taşı 
bulunan Osmanlı subayı Dimitroyati 
savaş alanında yara alır. Öleceğini 
düşünen Dimitroyati bir çavuşu yanına 
çağırıp şöyle der: ‘Aman ha çavuş, 
sünnetsiz-münnetsiz diye beni başka bir 
mezarlığa gömmeyin. Beni Müslüman 
kardeşlerimin yanına gömün, onlardan 
ayırmayın.’

Bu arada, Dimitroyati’nin Çanakkale’de 
değil Erzurum Aziziye’de öldüğü 
iddiasıyla Çanakkale’deki mezar taşının 
kaldırıldığını da üzülerek belirtelim. 
Türkiye’deki Rum vatandaşların tepkisini 
çeken bu işlemin kime ne fayda 
sağladığı tartışılır elbette. Genelkurmay 
arşivleri ne kadar gayrimüslim 

vatandaşımızın Çanakkale’de şehit 
olduğunu kanıtlıyor çünkü.

***

İkinci hikayemiz bizim buralardan; 
Mudanya’dan. Kurtuluş Savaşı sırasında 
işgal altındaki Mudanya’da öğretmen 
Halil Parmaksızoğlu ‘tarihi günler 
yaşandığını’ bilerek yaşadıklarını not 
almaya başlamış. Bir tür günlük olan 
bu notlar Neriman (İlyas) Coşkunkan 
tarafından muhafaza edilmiş ve son 
olarak gazeteci arkadaşımız Dr. Murat 
Kuter’e ulaştırılmış. Kuter bu notları 
‘Neriman Coşkunkan’ın anı defterinden, 
Mudanya’nın 26 Ay 1 Haftası’ ismiyle 
kitaplaştırıldı. Bu kitabın 27. sayfasında 
rastladığım şu satırlardaki ‘Trilyeli iki 
papazın haleti ruhiyesine lütfen dikkat:

“… Bizim bataryalar Filadar tepelerinden 
bombardımana başlamıştı. Hemen 

caddeye çıktım. Oradaki iki papaz şöyle 
konuşuyorlardı: ‘Biz Trilye’den geldik. 
Yunan çeteleri evleri basıyor, soygun 
yapıyorlar. Buraya anlı şanlı askerimizin 
geldiğini haber aldık. Hemen gelip bizi 
kurtarsınlar’. 

Tam bu sırada karşı tepelerden müthiş 
bir ateş başladı. Biz hemen silahlarımızla 
yukarı tarafa koşmaya başladık. Son 
anda papazların şu sözlerini işitebildim. 
‘Amanın burası daha…’ Devamı 
gelmedi. Papazlar arkada kalmışlardı, 
sonları ne oldu bilmiyordum…’’

Nasıl hikaye ama? Yunan çeteciler de 
Ortodoks, papazlar da. 

Ama papazlar kimden yardım istiyorlar 
malları, namusları ve canları tehdit 
altında olduğunda? 

Kendi deyimleri ile ‘şanlı ordumuz’dan, 
yani Mustafa Kemal’in askerlerinden…
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haber / İzzet KERİBAR’ın Objektifinden: Bir Bursa Masalı

İZZET KERİBAR’IN OBJEKTİFİNDEN:

BİR BURSA 
MASALI
Duayen fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın eserlerinden oluşan 
‘Bir Bursa Masalı’ adlı fotoğraf sergisi, Bursa Kent Müzesi’nde 
sanatseverlerin izlenimine sunuldu. 138 parça eserden oluşan 
özel sergi, Temmuz sonuna kadar görülebilecek.

  Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde gerçekleştirilen proje 
kapsamında, usta fotoğraf sanatçısı 
İzzet Keribar’ın bir yıllık çalışma ile 
ortaya çıkardığı ‘Bir Bursa Masalı’ 
adlı fotoğraf sergisi, Bursa Kent 
Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. Sanat yaşamının 61. yılında 
olan usta sanatçının, tarihi ve turistik 

mekanlarından doğal güzelliklere, 
geleneksel ve kültürel mirastan sosyal 
yaşama kadar tüm detaylarıyla Bursa’da 
yaşamı gözler önüne sunduğu sergide, 
21’i kolaj 138 eser yer alıyor. Kolajların 
her birinin 50 ile 100 arası fotoğraftan 
oluşması ise sergide dikkati çeken en 
önemli özelliklerden…
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haber / İzzet KERİBAR’ın Objektifinden: Bir Bursa Masalı

KERİBAR:  
BEN ARTIK BURSALIYIM

Sergiden dolayı çok heyecanlı olduğunu 
anlatan fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, 
Bursa’da bir yıl boyunca çekimler yaptığını 
ve her fotoğrafın ayrı bir hikayesinin 
olduğunu anlattı.

‘UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde 
yer alan Bursa’da her mekanın ayrı bir 
güzelliği olduğunu ifade eden Keribar, 
“Bursa, çok güzel bir şehir, benim için de 
özel bir çalışma oldu. İlk etapta yaptığımız 
çalışma planında belirlediğimiz yerlere 
mutlaka birkaç kez gitmek durumunda 
kaldık. Çünkü Bursa’nın her köşesi 
günün her saati farklı bir güzellikte... Bu 
güzellikleri fotoğraflarda yansıtalım istedim. 
Bu arada ben İstanbulluyum ama artık ‘Ben 
Bursalıyım’ diyebilirim” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde sergiye emek verenlere 
plaketleri verildi ve açılış kurdelesi kesilerek 

özel sergi sanatseverlerin izlenimine 
sunuldu. Keribar, sergiye katılanlara 
eserleriyle detaylı ilgili bilgiler verdi, 
fotoğrafların hikayelerini anlattı. Açılışa 
katılan sanatseverler de sergiyi ilgiyle 

gezerek, fotoğrafları çok beğendiklerini 
söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha önce 
Bursa’da Zaman fotoğraf yarışması 
jürisinde de görev almış olan usta sanatçı 

İzzet Keribar ile Muradiye Külliyeleri başta 
olmak üzere, UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne giren tarihi mekanları kapsayan 
ve ortalama 20 gün sürecek bir proje 
hazırladı. Proje kapsamında Muradiye 
Külliyeleri’nde oldukça kapsamlı çekimler 
yapıldı ancak İzzet Keribar’ın Bursa’nın 
tarihi mekanlarına olan ilgisi nedeniyle 
proje 20 günde tamamlanamadı. ‘20 gün’ 
olarak diye başlanan proje, bir yılda ancak 
tamamlanabildi. Bu süre içinde şehrin doğal 
ve tarihi bölge ve mekanları fotoğraflandı. 
Belirli aralıklarla Bursa’ya gelen ve havadaki 
ışığa, renge göre her mekanı defalarca 
fotoğraflayan İzzet Keribar, İznik’ten 
Yenişehir’e, İnegöl’den Uludağ’a kadar pek 
çok bölge ve mekandan Bursa belgeliğine 
binlerce fotoğraf bıraktı. Böylece kentin her 
köşesi fotoğrafa yansımış oldu. 

Diğer yandan, 61. sanat yılını kutlayan 
Keribar, Bursa için ilk kez uygulanan kolaj 
çalışmalarına da imza attı. Her biri ortalama 
bir haftada hazırlanan ve bir bölgenin 
veya mekanın özel çekilmiş fotoğraflarının 

birbirine uyumlu olacak şekilde 
birleştirilmesiyle oluşan kolaj çalışmaları, 
hem sergiye hem de Bursa’ya ayrı bir hava 
kattı. Toplam 21 mekan için uygulanan 
kolajlar bu kapsamda ilk kez uygulanıyor.

Türkiye’nin ünlü fotoğraf sanatçısı ile Bursa 
üzerine kapsamlı fotoğraf projesi çalışan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 
günlerde serginin ardından bu çalışmanın 
bir de kitabını çıkaracak. Bir Bursa Masalı 
adıyla çıkması beklenen kitapta, hem tarihi 
mekan ve bölgelerin fotoğrafları hem de 
kısa ve özlü ifadelerle anlatımı yer alacak.

Diğer yandan, şehir dışında olduğu için 
sergi açılışına katılamayan ancak İzzet 
Keribar’ı arayarak tebrik eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, büyük bir 
özveriyle yürütülen projenin Bursa’nın hem 
bugününe hem geleceğine ışık tutacağını 
söyledi. Çekilen fotoğrafların günümüz 
Bursa’sını tanıtmanın yanı sıra, belge 
niteliğinde olduğunu ifade eden Başkan 
Altepe, “Şehirlerin tarihini, on yıllar önce 
fotoğraf sanatçılarının çektiği fotoğraflar 

aydınlatır. Bursa için İhsan Celal Antel 
fotoğrafları böyledir mesela. Antel’in Kent 
Müzemize bağışlanan binlerce fotoğrafı 
şehir tarihi bakımından çok önemlidir. Aynı 
şekilde, Abdülhamit Han’ın Anadolu’nun 
pek çok şehrinde yaptırdığı fotoğraflama 
çalışmaları da başta İstanbul olmak üzere 
pek çok Anadolu kentinin tarihine ışık 
tutmaktadır. İzzet Keribar ile Bursa üzerine 
yaptığımız çalışmayı da bu kapsamda 
görüyor ve çok önemsiyorum. Hem 
bugünü çok iyi anlatmakta hem de gelecek 
için Bursa üzerine kapsamlı bir çalışma 
bırakılmış olacaktır” dedi.

Bir Bursa Masalı Bursa sergisinin açılır 
açılmaz başta Balkanlar olmak üzere 
çeşitli bölgelerden talep edildiğini de ifade 
eden Başkan Altepe, Kent Müzesi’ndeki 
sergilemenin ardından Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yeni binası koridorlarına taşımayı 
planladıklarını ancak yurt içi ve yurt dışı 
talepleri de değerlendireceklerini ifade etti.
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AHMED 
YESEVÎ’NİN 
ANADOLU’DAKİ 
NEFESİ
Orta Asya’da yaşayan Türkler’in büyük oranda tasavvuf 
yoluyla Müslüman olduğu söylenir. Ahmed Yesevî bu konuda 
büyük bir rol oynamıştır. 

Doç. Dr. Hasan Basri ÖCALAN

  O Türk dünyasının özellikle de halen 
Türkistan’da yaşayan Müslümanların manevi 
hayatında tasarrufu devam eden bir kişidir. 
Kendisi Anadolu’ya gelmemekle beraber, 
O’nun yolunun takipçileri, 
nefesini bu topraklara 
getirmişlerdir. Bu 
nefeslerin etkisi halen 
birlik ve beraberlik 
yolunda devam 
etmektedir.

Ahmed Yesevî, 
Türkistan’da 
Seyram adlı bir 
kasabada dünyaya 
gelmiştir.  Babası 
burada ünlü bir alim 
olan İbrahim Şeyh, 
annesi ise Ayşe Ana’dır. 
İlk tahsilin doğduğu yerde 
babasından yapan Ahmed, 
babasının vefatından sonra Arslan 
Baba tarafından manevi bakımdan yetiştirilir. 
Arslan Baba’nın hayatı menkıbelerle örülüdür. 
Rivayete göre Hz. Muhammed’in(sav) 

ashabından olup, Ahmed Yesevî’yi irşad 
etmek üzere 400 sene yaşamıştır. Arslan 
Baba’nın vefatından sonra İslâm dünyasının 
önemli ilim merkezlerinden biri olan 

Buhara’ya giden Ahmed Yesevî, burada 
Yusuf Hemedanî’ye intisap etmiş 

ve ondan tasavvufi eğitimin 
tamamlamıştır. Henüz 27 

yaşındadır. Bir müddet 
Türkistan’daki şehirleri 
dolaşarak eğitim 
faaliyetlerini sürdüren 
Ahmed Yesevî, 
hocası Hemedanî’nin 
vefat etmesi üzerine 
dergâhın postuna 

geçti ve Buhara’da 
bir müddet irşad 

faaliyetlerine devam 
etmiştir. Daha sonra 

dergâhın irşad makamını 
Hemedanî’nin başka bir talebesi 

Abdülhalik Gücdüvanî’ye bırakıp Yesi 
şehrine dönene Ahmed Yesevî burada 
hizmete devam etmiş ve 1116 senesinde 
vefat ettiğinde halen türbesinin bulunduğu 
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yere defnedilmiştir. Halen mevcut olana türbesi Emir Timur 
tarafından yaptırılmış, asırla sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
restore edilmiştir.

Ahmed Yesevî, Yesi’ye yerleştikten sonra Türkistan’ın çeşitli 
yerlerinden gelerek ondan eğitim alan kimseler Anadolu ve 
Balkanlarda İslâm’ın yayılmasını sağladılar.

Pir-i Türkisatan, talebelerine Türkçe hitap etti ve onları bu dille 
söylediği hikmetlerle eğitti.

Bismillah dep beyân eyley hikmet aytıp 
Tâliblerge dürr ü gevher saçtım mena 
Riyazetni kattığ tartıp kanlar yutup 
Men defter-i sâni sözin açtım mena

Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip 
Taleb edenlere inci, cevher saçtım ben işte. 

Riyâzeti sıkı çekip, kanlar yutup 
“İkinci defter” sözlerini açtım ben işte. 
(Hoca Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet, Haz. Hayati Bice, s.3)

Ahmed Yesevî’nin adıyla kurulan Yeseviyye tarikatı, Anadolu’ya 
gelememiş, ancak onun pınarından içen dervişler, Yesevî’nin birlik 
hikmetlerini bu topraklara getirmişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti 
ve beylikler devrinde Anadolu’ya gelen ve “Abdalan-ı Rum” diye de 
adlandırılan Horasan Erenleri, bu hikmetlerle Anadolu’ya geldiler. 
Yahya Kemâl onların Anadolu’daki cevelanını şu mısralarda 
terennüm etmiştir:

Fer almışken tulû-ı kibriyâdan 
Bu gün bî-vâye kalmış her ziyâdan 
Bu mülkün farkı yok bir tengnâdan 
Niçin nûr inmiyor artık semâdan? 
Bu şek, bağrımda her gün gâh ü bî-gâh 
Dolaştım “Hû! ” deyüp dergâh dergâh 
Ümid ettim ki bir pîr-i dil-âgâh 
Desün “Destûr! ” mihrâb-ı hafâdan 
Abâ var, post var, meydanda er yok 
Horâsân erlerinden bir haber yok 
Uzun yollarda durdum hiç eser yok 
Diyâr-ı Rûm’a gelmiş evliyâdan

Ahmed Yesevî’nin en çok dikkat çektiği hususlardan birisi 
eğitimdir. Zira eğitimin olmadığı yerde huzurdan, birlik ve 
beraberlikten bahsetmek mümkün değildir. İşte O’nun cahilliğin 
tehlikelerine dikkat çeken hikmetleri:

Cahilleri benden sorma göğüsüm çıka 
Hakk’dan korkub yas tutsam güler kahkahayla 
Ağzı açık nefsi ulu misli lakka 
Cahillerden korkub Sana geldim ben işte

Birşey umma cahillerden kadrini bilmez 
Karanlık içinde yol şaşırsan yola salmaz 
Boyun büküp yalvarsan elini tutmaz 
Cahilleri şikayet ederek geldim ben işte

Önce-sonra iyiler gitti kaldım yalnız 
Cahillerden işitmedim bir güzel söz 
Bilge gitti cahiller kaldı çektim üzüntü

Anadolu’da istikrarın olmadığı bir devirde ortay çıkan Yunus Emre 
de Yesevî dilinden söylemiştir. İşte Yunus’un sözleri: 

Aşkın aldı benden beni 
Bana seni gerek seni 
Ben yanarım dün ü günü 
Bana seni gerek sen

Şu mısralarda Ahmed Yesevî’nindir:

Aşkın eyledi şeyda beni cümle, alem bildi beni, 
Kaygım sensin gece gündüz, bana sen gereksin. 
Taâla’llah zihi ma’ni, sen yarattın cisim ve canı, 
Kulluk eyleyim gece gündüz, bana sen gereksin. 
Gözüm açtım seni gördüm, bütün gönülü sana verdim, 
Akrabalarımı terk eyledim, bana sen gereksin. 
Söylesem ben dilimdesin, gözlesem ben gözümdesin, 
Gönlümde hem canımdasın, bana sen gereksin. 
Feda olsun sana canım, döker olsan benim kanım, 

Ben kulunum sen sultanım, bana sen gereksin. 
Alimlere kitap gerek, sufilere mescid gerek, 
Mecnun’lara Leyla gerek, bana sen gereksin

Ahmed Yesevî’nin yetiştiği topraklardan Anadolu’ya ve Bursa’ya 
gelen geyikli Baba, Abdal Murad ve Abdal Musa, Bursa’nın 
fethinden önce şehir halkıyla teşebbüse geçerek, tabir yerinde ise 
kaleyi içten fethetmeye çalışmışlardır.

Daha sonraki dönemlerde Fatih Sultan Mehmed devrinden 
itibaren, aynı kaynaktan beslenen Nakşibendilik Anadolu 
topraklarında yayılmaya başlanacaktır. Süleyman Çelebi’nin de 
medfun olduğu yerde kurulan Ahmed İlahî Dergâhı (dergâhın 
bir adı da Yoğurtlu Baba) Bursa’da kurulan ilk Nakşibendî 
dergâhı olarak bilinmektedir. Ancak Anadolu’da tarikatın daha 
sistematik yayılması Simavlı Abdullah İlahî vasıtasıyla olacaktır. 
Abdullah İlahî Orta Asya’da Ubeydullah Ahrar’dan tasavvufi 
eğitimini tamamladıktan sonra Simav’a, oradan da İstanbul’a 
geçmiştir. Daha sonra bu meş’aleyi Balkanlara taşıyan İlahî 
Vardaryenicesi’nde vefat etmiştir.

Netice itibarıyla Ahmed Yesevî bedenen Anadolu’ya gelmemekle 
beraber, nefesi müridleri yoluyla bu topraklar gelmiştir. O nefes 
asırlardır hala bu toprakların birliği ve beraberliği için üflenmeye 
devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı(UNESCO), 2016 
yılını Hoca Ahmed Yesevî yılı ilan etti. Bu yılın Ahmed Yesevî’yi 
daha iyi tanıma ve anlamaya vesile olacağını umuyorum. O’nun 
hakkında Türk İslam dünyasında yapılacak etkinlikler, özellikle 
Anadolu’daki Yesevî ve yolu hakkında yapılacak yeni çalışmalar 
ile bilim alemine tanıtılması gerekmektedir. Yesevî dervişlerin 
ilk konaklama yerlerinden biri olan Bursa da bu konuda üzerine 
düşeni yapmalıdır.

Geyikli Baba Türbesi- Babasultan Köyü

Ubeydullah Ahrar’ın Buhara’daki türbesi.
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  2000 yılında Bursa’da kurulan Tarihi 
Kentler Birliği, tarihindeki bir seçimi 
daha başarılı bir şekilde atlattı. Yerel 
yönetimler için okul vazifesi gören TKB’nin 
Başkanlığı’na Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yeniden 
seçilirken, Başkan Vekilliklerine Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı 
Gültan Kışanak seçildiler.

Yeni üyelerin birliğe kabul edildiği toplantı, 
yerel yöneticiler için önemli bir eğitim 
çalışması oldu. Zira, toplantıda hem 
Büyükşehir Belediyelerinin tarihi mirası 
ihya çalışmaları mercek altına alındı hem 
de Selçuklu Başkenti Konya’daki yeni 
yaklaşımlar ve yeni uygulamalar masaya 
yatırıldı. Ardından da alanlarda incelemeye 
geçildi.

Sonra söyleyeceğimi en başında 
söyleyeyim; Konya’daki tarihi mirası ihya 
çalışmalarını başarılı buldum. Daha önce, 
biri özel nedenlerle diğeri yine bir Tarihi 
Kentler Birliği toplantısı olmak üzere iki 
kez Konya’ya gitmiş ve şehri incelemiştim. 
Yapıların ve mekanların eski halini 
biliyorum diyebilirim. Şimdi gördüklerimle 
daha önceki bildiklerim arasında hayli 
fark var. Başta çarşı olmak üzere pek 
çok eser ve bölge ayağa kaldırılmış. Frig, 
Yunan-Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
medeniyetlerine evsahipliği yapmış olan 

şehirde, kuşkusuz ‘görüneni’ Selçuklu 
olmakla birlikte, bu medeniyetlerin 
hepsinden örnekler bulmak mümkün.

Toplantılardan arta kalan sürede çalışmaları 
yerinde görme imkanımız oldu. Tarihi Kent 
Merkezi-Mevlana/Alaattin Tepesi Kültür 
Aksı projesi kapsamındaki düzenlemeler 
etkileyici. Tarihi çarşılar, bedesten, pırıl 
pırıl…

Konya’ya gidilir de Mevlana’ya uğranmaz 
mı! Uğranır elbette fakat bu seferki 
ziyaretimde biraz endişelendiğimi itiraf 
etmeliyim. Zira, öyle bir yoğunluk vardı 
ki! O güzelim yapının o kalabalıklara ne 
kadar dayanacağını uzmanları tespit 
etmiştir umarım. Koruma kullanma 
dengesini, gelecek kuşakların da bu 
kutsal mekanı çıplak gözle görebileceği 
şekilde ayarlamak lazımdır. Gördüğümüz 

yoğunlukta kullanmaya devam etmek 
yapıyı yorar, ömrünü kısaltır. Bundan birkaç 
yıl önce Hırvatistan’ın tarihi Dubrovnik 
kentine gitmiş, orada da benzer bir sorun 
yaşandığını görmüştüm. Dubrovnik’e 
yılda 2,5 milyon turist geliyormuş. Şehrin 
girişindeki limanın azıcık büyütülmesi ve 
büyük turist gemilerinin yanaşmasına 
imkan tanınması halinde bu rakamı 4 
milyona çıkarmak mümkünmüş. Üstelik 
de turizm pazarlayıcıları lobiler oluşturup 
bu çalışmanın yapılmasını istiyormuş. 
Ama kenti idare edenler ‘hayır’ diyormuş. 
Gerekçeleri ise şu: Limandan tarihi şehre 
giriş aralığı bu kalabalıkları kaldıramaz ve 
tarihi şehrin girişi bozulur!

Bence Mevlana Türbe ve Külliyesi için de 
benzer bir koruma-kullanma dengesini 
gözetmek şarttır.

Konya’da birbirinden güzel Selçuklu 
eserlerini bir kez daha görme imkanımız 
oldu. Ancak, bizi asıl etkileyen Beyşehir 
oldu. Tarihi Kentler Birliği Konya programı 
kapsamında; Beylikler Dönemi’nin en 
nadide şehri, 9 bin yıllık geçmişe sahip 
Beyşehir’in kapılarını araladık. Zengin kültür 
mirasına sahip önemli bir tarih şehre nüfuz 
etmeye çalıştık. Biz, bizim kişisel tarihimiz 
içinde önemli olduğunu düşündüğümüz 
bir kapıyı araladık, sizin de bu kapıdan 
geçeceğinizi umuyoruz.

Tarihi Kentler Birliği’nin 2016 mutat 
toplantılarından biri geçtiğimiz 
günlerde Konya’da gerçekleştirildi. Hem 
toplantının ‘seçimli toplantı’ olması hem 
de Konya’ya duyulan özlem, toplantının 
yoğun bir katılımla –yaklaşık 500 kişi- 
gerçekleşmesine neden oldu. 

Yazı ve Fotoğraflar: Saffet YILMAZ

SELÇUKLU BAŞKENTİNDE

TARİHİ ZİRVE
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SELÇUKLU’YA AÇILAN KAPI; 

BEYŞEHİR
Beyşehir, bir Beylikler Dönemi şehri. 
Şehrin kurulup büyümesi Eşrefoğlu Bey-
liği döneminde olmuş. Şehre en büyük 
katkıyı da Eşrefoğlu Beyliği yapmış. 
Beşyehir’de günümüze ulaşan tarihi 
yapıların önemli kısmı da aynı şekilde 
Eşrefoğulları’nın mirası. 

Beyşehir, 9 bin yıllık geçmişe sahip, 
zengin kültür mirasına sahip önemli bir 
tarih şehri. Türkiye’nin en büyük ve her 
saat renk değiştiren tatlı su gölü ve milli 
parkının yer aldığı ilçe eşsiz doğası ile 
Anadolu’nun cennet köşelerinden biri. 

Eşrefoğulları Beyliği yarım yüzyıl kadar 
hüküm sürmüş. Ama bıraktıkları eserler-
le kendilerini yüzyıllar ötesine taşımışlar. 
Selçuklu mimarisinin devamı niteliğin-
deki eserleri günümüze kadar ulaşmayı 
başarmış. Bunlardan biri, -aslında en 
önemlisi- 700 yıllık Eşrefoğlu Camii. 
Anadolu’daki ağaç çatı ve direkli düz 
tavanlı ulu camilerin en büyüğü ve en 
görkemlisi. Bir ibadethane olmasının 
yanı sıra anıtsal taç kapısı, eşsiz mihrap 
ve minberi, üstün ağaç ve çini işçiliği 
yönünden Türk ağaç camii müzesi ni-
teliğinde. Eşrefoğulları’ndan Seyfeddin 
Süleyman Bey tarafında yaptırılan bu 
muhteşem camii bugün Unesco geçici 
listesinde yer alıyor. 

Anadolu’nun her köşesi, ahşap malze-
me ile yapılmış birbirinden güzel ibadet 
mekanları ile doludur. Aynı şekilde, baş-
ta Bursa olmak üzere pek çok yerde çini 
malzeme kullanılarak yapılmış şaheser 
gibi cami, minare, türbe yapıları görü-
rüz. Eşrefoğulları Camii hem ağaç hem 
çini sanatının en iyi uygulandığı bir me-
kan. Üstelik, çini ile ahşabın muhteşem 
uyumunu ancak burada görebilirsiniz.

İMAN, ESTETİK, SADELİK,  
ZARAFET VE HUZUR...

İç kısmı, İslam dünyasının en güzel 
ahşap ve çini eserlerini barındırıyor. 6 
metre yüksekliğindeki çini kaplı mihrabı 
ve abidevi taç kapısıyla Anadolu’daki 
ahşap camilerin en görkemlisi. 13. yüz-
yılın sonunda Anadolu’daki Türk-İslam 
medeniyetinin ulaşmış olduğu seviyeyi 
göstermesi bakımından önemli. İman, 
estetik, sadelik, zarafet ve huzurun bir 
arada olduğu bir yapı Eşrefoğlu Camii. 
Minber kapısı yarım açılıyor. Mihrap tez-
yinatı, kalemişleri, çilehanesi inanılmaz 
güzellikte. Camii; şehrin surlar ile çev-
rildiği dönemde sur içindeki halkın ihti-
yaçları dikkate alınarak özellikle büyük 
tutulmuş. Cuma günleri civar köylerden 
Cuma namazı için gelen köylüler bile 
oluyormuş.
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Eşrefoğlu Camii’ne ister ibadet için gidin 
ister ziyaret için, büyük bir hayranlıkla izle-
yecek, hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. 

35 penceresi bulunan Camii yılda 100 binin 
üzerinde ziyaretçi alıyor. Elbette pek çok 
yerli ve yabancı yazarın dikkatini de çekmiş 
camii ve külliye. Bunlardan biri Charles 
Texier. Fransız seyyah 1832 yılında bölgeyi 
gezmiş ve 1862 yılında kapsamlı bir kitap 
yayımlamış.

Klasikleşmiş Selçuklu “taç kapı” geleneğini 
burada da görüyoruz ancak burada yapıya 
özgü bir biçimde yorumlanarak uygulanmış.

KAR ÇUKURUNUN ESRARI

Ahşap ulu camilerin en ‘ulu’su sayılabi-
lecek Eşrefoğlu Camii’nin, tamamı sedir 
ağacından 42 direği bulunuyor. Direkler 
Toroslar’ın devamı olan Anamas dağla-
rı ormanlarından kesilmiş. Sedir ağaçları 
M.Ö. 2000 yılından bu yana, uzun ömürlü 
olması nedeniyle özellikle gemi sektöründe 
kullanılmış. Gemilerin yanı sıra, eski Mısır 
tapınaklarında, saraylarda, gösterişli lüks 
yapılarda, binaların süslemesinde, firavun-
ların veya devlet erkanının tabutlarında hep 

sedir ağacı kullanılmış. Çünkü özel bir koku 
ve renge sahip, kolay işleniyor, hafif, yumu-
şak ve çürümeye karşı da dayanıklı.

Bu güzelim ağacın bozulmaması için ca-
minin ortasında oluşturulan bir kar çukuru 
var ki, esrarına hakim olmak bile insanda 
hayranlık uyandırıyor. Cami içindeki Sedir 
ağacından direklerin uzun ömürlü olması 
için oluşturulmuş bu çukur. Kar çukuru 
sayesinde cami içindeki nem oranı den-
gesi korunuyor ve kesildikten sonra nemli 
ortamda tutulması gereken direkler daha 

uzun ömürlü oluyor, erken deforme olması-
nın önüne geçiliyormuş. Direkler ilk kesildi-
ğinde 5-6 ay kadar Beyşehir Gölü’nde ıslak 
olarak tutulmuş ve ardından fırınlanarak 
camide kullanılmış.

Buna ister ince düşünce deyin, ister fen 
ister ilim deyin isterse de zarafet deyin. Bir 
yapıya 700 yıl ömür veren sır bu. 

Fakat zaman değişir ve yakın tarihte, camii 
üzerindeki toprak örtü yerine kurşun örtü 
kullanılır.(1941’e kadar toprak örtü oldu-
ğu biliniyor) Kurşun malzeme çatıda ısı 

birikimine neden oluyor ve alttaki ahşap 
malzemeye zarar vermesinden korkuluyor. 

ÇUKUR KÜÇÜLÜYOR

Tekrar kar çukuruna dönecek olursak; 
caminin tam ortasındaki çukura kürünen 
karın üzeri samanla örtülüyormuş. Sıkış-
tırılıyor, üzerine hasır serilerek samanla 
kapatılıyormuş. Böylece hem camii bir anda 
soğumuyor hem de karlar yaz aylarına ka-
dar kendini koruyor. Yaz aylarında ayda bir 
yatsı namazından sonra hasır açılarak karın 
erimesi sağlanıyor ve içerideki nem dengesi 
korunuyor. 1941’den sonra bir süre, Beyşe-
hir Gölü’nün donan kısımlarından buz alınıp 
kar çukuruna doldurulma yoluna gidiliyor. 
Ama aynı işlevi görüp görmediği konusu 
biraz muamma. 

Bunlar her ne kadar rivayet olsa da, yüz-
yıllar boyunca cami ortasındaki çukura kar 
doldurulmuş olması ve içindeki ahşap mal-
zemenin bozulmadan yüz yılları atlatması, 
kar çukurunun görevinin gerçek olduğuna 
inanmamızı sağlıyor. Fakat rivayet o ki, 
cemaatten biri güvercin kovalarken kar 
çukuruna kafa üstü düşmüş, çıkarma çalış-
maları sırasında tekrar düşüp ayaklarını da 

Beyşehir Gölü
Kar çukuru
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kırmış. İlk düşüş beyin kanamasına neden 
olmuş olmalı ki; 15 gün sonra vefat ediyor. 
7 metrelik kar çukuru bu olaydan sonra 4 
metreye düşürülmüş, 5x5 olan genişliği ise 
4x4 metrenin altına düşürülmüş. 

ÇİNİLİ MİHRAP

Caminin orta sahanlığının tavanında Davut 
Yıldızı olarak da bilinen birbirine bitişik 7 adet 
altı kollu yıldız mukarnaslar dikkat çekici. 

Eşrefoğlu Camiinin mihrabı 13. yüzyılın en 
başarılı mozaik çalışmalarından birini içeriyor. 
Bugüne kadar gördüğümüz en muhteşem 
çinili mihrap! Üslup bakımından Selçuklu 
mihrapları ile yarışabilecek kapasitede. 

Camiinin mihrabında çok özel uygulama-

lar var. Mihrap nişine karşı gelen cephede 
kabaralı 8 kollu ve etrafında 24 kollu yıldız 
bunlardan biri.  Yıldıza ilişkin rivayetler 
muhtelif. En bilinenleri; kabara üzerindeki 
8 yıldızın Selcuklu yıldızını sembolize ettiği, 
aynı zamanda cennetin 8 kapısını çağrıştır-
dığı, ışınlı ve çok yönlü olduğu, merkezdeki 
kabaranın Anadolu’yu, etrafındaki 24 adet 
merkeze yönelmiş okların oğuz boylarını 
temsil ettiği, bir günün 24 saat olduğu, 
ortadaki kabaranın saatin merkezini, etraf-
taki 24 oktan her birinin saatin bir dilimini 
gösterdiği gibi… 

Camilerdeki minber, kademe kademe 
yükselerek çıkılan yer demek. Eşrefoğlu 
Cami’nin minberi, tamamı ceviz ağacından 
kündekari tekniği ile oymalı, çatmalı olarak 
yapılmış, binlerce yıldız ve geometrik par-

çalarında kakma ve eğri kesim tekniği uy-
gulanmış. İnanılmaz bir gösterişe! Buradaki 
kündekarinin başlıca özelliği, yapılan eserin 
tümüne küçük küçük işlenmiş ve oyulmuş 
ahşap parçaların çivi ve tutkal yapıştırıcılar 
kullanılmadan birbirine geçirilerek meydana 
getirilmiş olması. 

Minberin, çift kanatlı kapası üçgen ve beş-
gen geometrik parçalarla süslenmiş. Yüzeyi 
rumi dal ve yapraklarla süslü. Açıklığın yu-
varlak kemeri on altı dilime ayrılmış ve her 
birinin içine palmetler kabartılmış. Kemerin 
köşe dolguları arasına da minberi yapan 
ustanın ismi ve imzası ustaca gizlenmiş.

Kapının üzerindeki ahşap kemerde bir 
kitabe bulunmakta. Kitabede şunlar yazı-
yor “Taht gibi yüce minberin yapılmasını 
adaletli emir Eşrefoğlu kahraman Süleyman 
emretti.”

Minberin kapı yüzey ve kemeri de dahil her 
santimetresi özel olarak işlenmiş fakat bu-
gün bunları ancak erbabı okuyabiliyor, anla-
yabiliyor. Biz de bir uzmandan yararlandık. 
Örneğin kapının sağ sövesinden başlayarak 
üste devam eden ve sol altta biten kitabe-
sine sülüs yazı ile ayet’el kürsi işlenmiş. 

Minberin mihraba bakan yan kısmındaki 
kitabede bugün bile ders denilebilecek özlü 
sözler yazılı. Örneğin kitabenin bir yanında 
“Minbere kim çıkarsa katiyen doğrudan 
başka bir şey söylemeyecek” diğer yanında 
ise “Hatip minbere çıktığı zaman dinleyicile-
rine doğrudan başka bir şey tebliğ etmesin” 
yazıyor…

Hemen yanındaki bedesten ne yazık ki 
içler acısı durumda. Restorasyon hazırlıkları 
vardı biz gittiğimizde. Türk taş işçiliğinin en 
güzel örneklerinden birini görmek müm-
kün bedestende. Üstelik Anadolu’daki en 
eski bedestenlerden biri. Ayakta kalabilmiş 
başka bir yaşıtını bulmak zor. Günümüzde 
Osmanlı’dan kalan bedestenlere bakınca, 
Osmanlı’nın bedesten mimarisinde burayı 
örnek aldığı kanaati hasıl oluyor.

Külliyenin bir tarafında hamam bulunu-
yor. Yüzyıldan fazla süre harap vaziyette 
bekleyen tarihi yapı, 2006 yılında Vakıflar 
tarafından restore edilmiş ve orijinal işlevi-
ne uygun olarak kullanıma sunmuş.

TAŞ İŞÇİLİĞİNİN ZİRVESİ

Eşrefoğlu Camii’nin hemen bitişiğindeki medrese 
de taş işçiliğinin zirvesinde. İsmailağa Medresesi, 
aslında Taş Medrese olarak biliniyor. Külliyeye 
sonradan dahil olmuş yapılardan biri olan bu 
yapının muhteşem bir giriş kapısı bulunuyor. Taş 
oymacılığının şaheseri denebilir. 1369 yılında 
İsmailağa tarafından yapıldığı kitabesinden 
anlaşılıyor. İsmail Ağa’nın, İlhanlılar tarafından 
Anadolu’nun idaresi için gönderilen valiye bağlı 
Emir’lerden biri olduğu sanılıyor. Bütün ömrünü 
Beyşehir’de geçiren İsmail Ağa, medresenin oda-
larını dolaşırken beklemediğiniz bir anda karşı-
nıza çıkıyor. Kabri medresenin dershanelerinden 
birinde bulunuyor. Uzun yıllar harabe olarak 
bekleyen tarihi yapının giriş kapısında eşsiz bir 
taş işçiliğini görmek mümkün.

Beyşehir, sadece gölü ve Eşrefoğlu cami-tür-
be-medresesi ile değil, Selçuklu ve Osmanlı ön-
cesi medeniyetlere ait değerleriyle de görülmeye 
değer, hatta, mutlaka görülmesi gereken tarihi 
şehirlerimizden biri. Bu değerli tarihini koruması 
ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarması 
hepimizin ortak temennisi… 

KAYNAKÇA
•	 İsmail Efe / Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi 

DOKUZ YAYINLARI

HİTİT, ROMA, BİZANS, 
SELÇUKLU, OSMANLI…

  M.Ö. 2000’li yıllarda Anadolu’da güçlü bir devlet 
kuran Hititler, Beyşehir yöresine de yerleşmişler ve hala 
ayakta duran eserler bırakmışlar. Beyşehir’e 22 kilometre 
uzaklıktaki Sadıkhacı kasabası yakınlarındaki Eflatun 
Pınarı Hitit Su anıtı bunlardan biri. Fasıllar köyündeki Kurt 
Beşiği anıtı ve Atlıkaya kabartması da yine Hititler’den 
günümüze kalan eşsiz eserler arasında. 

Kimler gelip geçmemiş ki, Sümer, Asur, Frig, Lidya, Pers, 
Makedon, Roma ve Bizans…

Taş Medrese (İsmailağa Medresesi)
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BİR DÜNYA KENTİ 
OLARAK İZNİK

  Mustafa Şahin hoca, Bursa’da Zaman’ın 
18. Sayısındaki meraklandırıcı yazısına 
“Birinci Ekümenik Konsil İznik Gölü’ndeki 
Bazilikada mı toplandı?” başlığını seçmişti. 
Yazının kahramanı, kadim İznik kentinin 
adını taşıyan gölde, eski Göl Kapı’nın 150 
metre, sahilinin de 20 metre açığında ay-
rıntıları su altında çok yenilerde keşfedilen 
yapı öreniydi.   

“Keşif” ya da keşfedilmek yerine ayırımına 
yeniden varıldığını söylemek daha doğru 
belki. Çünkü İznikliler burayı hiç bilmiyor 
değildi; yüzerken, gölde ava gider veya 
dönerken, az sodalı suyundan teknelerinin 
içinde çay demlemek için eğilip suyundan 
alırken görmüşlerdi o kalıntıları; ama Ni-
kea’nın anlı şanlı eski zamanlarından yahut 
hiç değilse Doğu Roma’ya başkentlik yaptığı 
döneminden kalma bir limanın kalıntısı ola-
rak biliyorlardı…  Ne de olsa İznik gölünün 
Karsak deresi üzerinden denizle bağlantılı 
hafif bir donanmayı barındırdığı günlerin, 
İzniklilerin hatırasında Anadolu Selçukluları 
ile ve kentin Konstantinople’nin ve Nikome-
dia’nın burnunun dibinde bir Türk başkenti 
olmasıyla yakın bir ilişkisi vardı. Haçlıların, 
sonuçlarının acımasız olacağı besbelli vahşi 
kuşatmasından bir oldubittiyle İznik’i kesin 
bir yıkım ve o kadar da kesin bir katliamdan 
kurtaran birkaç parça hafif gemiden oluşan 
böylesi bir Bizans donanması olmuştu. 
Donanmanın askeri gücünün hiçbir önemi 
yoktu; ama sur dışındaki limanda gösterdiği 
bayrak, Kudüs’ün vahşi ve yağmacı yolcula-
rının istemeye istemeye de olsa kentten el 
çekmesine yetmişti.

Öyle görünüyor ki bu “el çekme” yalnızca 
Bizans Nikea’sı için değil, Türkler’in İz-
nik’i için de gerçek bir kurtuluş olmuştu; 
ve kimi tarihçiye göre değişen koşulları 
dikkate alan Sultan Kılıçarslan’la, İmparator 
Aleksi Komnenos arasında gizlice yürütülüp 
sonuçlandırılmış bir antlaşmanın eseriydi. 
İki hükümdar, her şeyden önce kuşatmacı-
ların acımasızlığından etkilenmiş olmalıydı. 

Saldırıları kentin dayanıklı surları ile Selçuklu 
garnizonunun kararlı direnişine çarpan 
Haçlılar, kan donduran cinsinden bir terör 
yöntemi uygulamaktaydı. Hristiyan veya 
Müslüman, kadın veya erkek olduğuna 
bakmadan kentin çevresinde yakaladıkları 
ya da köylerde topladıkları binlerce insanı 
mancınıklarla kentin orta yerine fırlatıyor; 
bu kanlı, paramparça ceset yağmurunun 
İznik halkı ile Selçuklu askerlerini dize getir-
mesini umuyorlardı. Kılıçarslan’ın askerleri 
ile kent halkının bu hayat memat savaşında 
kabristanlar kurmaya, cesetleri gereğince 
define zamanı yoktu; bu iş için kentin antik 
tiyatrosu ile başka bazı anıtsal alanlar kulla-
nıldı. Tiyatronun galerileri ve sahne çevresi 
cesetler ve onları örten toprak yığınlarıyla 
dolarken, buradan ve eski pagan tapınak-
larının kalıntılarından sökülen taşlar lağım 
atılan, güllelerle vurulan surlar ile burçların 
onarımında kullanıldı. İşte sonunda, Karsak 
deresinden sürüklenerek göle ulaştırılan im-
paratorluk donanmasının armasını taşıyan 
birkaç tekne bir sabah Göl Kapı önlerinde 
boy gösterdi. Haçlılar, imparator Komne-

nos’a ve diş bilese de büyük bir susamış-
lıkla hazırlandıkları yağma, talan ve kıyım 
hayalini bir tarafa bırakmak zorundaydı: 
Selçuklu garnizonu ve Kılıçarslan’ın haremi 
ile birlikte bütün kent bu birkaç küçük tek-
neden oluşan donanmaya teslim olmuştu! 
(1097) 

Böylece Bizans imparatorluğu, sonradan 
başkenti de olacak Kutsal Nikea’ya yeniden 
kavuşuyor; Anadolu Selçukluları da arala-
rında sultanın eşi ile çocukları da bulunan 
hanedan mensuplarının ve büyük özveriyle 
başkenti koruyan askerlerinin yaşamını 
güvenceye alıyordu…

KEKOVA’DA OLDUĞU GİBİ

Bu yazıda yer verilen görsel nesnelerden 
biri (fotoğraf 1), 1951 veya 1952 yılında 
İznik’te, adı geçen sahildeki durumu göste-
riyor. Fotoğraf, Bursa’nın çok tanınan isim-
lerinden Avukat Turgut Bulut’un arşivinden 
alındı. Turgut Bulut bey, görüntülendiği 
ve ilk bakışta göl içinde bir hisar kalıntı-
sı izlenimi veren uca kadar “yürüyerek” 
gittiğini hatırlıyor.  Orada, durduğu yerden 
bakıldığında su altındaki yapı kalıntılarının 
görülebildiğini de “tıpkı Kekova’da olduğu 
gibi” sözleriyle anlatıyor. 

İznik, günümüzde yalnızca Müşkire üzümü, kirazı, narı, 
inciri, ayvası, fasulyesi ve çeşitli sebzeleriyle ünlü, fakat 

siyasal, sosyal, kültürel anlamda çok da önemli olmayan bir 
kasaba görünebilir. Tarih ise bambaşka bir İznik’ten, gerçek 

bir dünya kenti İznik’ten söz eder.

Hacı TONAK

İznik’i bir dünya kenti yapan gelişmelerden biri hiç kuşkusuz, Roma’nın ve benimsediği yeni inanç dizgesinin bütünlüğünü sağlama 
çabasında oynadığı roldür. Bu amaçla toplanan başlıca yedi dini kongreden birincisi ile sonuncusunun ev sahibi İznik’tir. Bu kongrelerden 

ilkinin Senatus sarayında, ikincisinin de kentin tam merkezindeki Ayasofya’da toplandığı biliniyor. Ayasofya günümüzde de ayakta ve cami 
olarak hizmet vermeyi sürdürüyor; geçmişi, hatta varlığı ile yokluğu sisler içindeki saray ve bazilikası ise Bursa Büyükşehir’in ısrarlı uğraşısı 

ve Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü hoca ve öğrencilerinin hüneriyle yavaş yavaş gizlerini açıyor.

Bu yazının bir bölümünde bu yapı bağlamında kimi tarihsel olaylara, ikinci bölümünde de İznik’in dünya kenti hüviyetine başka bir açıklama 
olan ve dönemin olimpiyatları sayılabilecek spor bayramlarına değinilecek…

Turgut Bulut arşivinden temin edilen fotoğraf, 1951 veya 1952 yı-
lında İznik’te Gel Kapı sahilinde, gölün içine doğru uzanan mendirek 

benzeri bir yapının kalıntısını gösteriyor. Bugün yerinde olmayan 
bu kalıntının aynı sahilin havadan çekilen fotoğraflarında görülen 

bazilikayı kuzeyinden saran yapı izi olduğu düşünülebilir.

Büyük Konstantin, MS 325 yılında İznik Konsili’ni toplayarak Hıristi-
yanlık içerisindeki tartışmalı meselelerin kilise önde gelenlerinin ortak 

kararlarıyla bir çözüme bağlanmasını da sağlamaya çaba harcamış
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araştırma / Bir Dünya Kenti Olarak İznik / Hacı TONAK

Fotoğrafa bakıldığında, Turgut Bulut beyin 
durduğu yerin,  bazilika örenini kuzeyin-
den yarım ay şeklinde sarmalayan başka 
bir yapının ayakta kalmış yükseltilerinden 
biri olabileceği akla geliyor. Mustafa Şahin 
hocanın yazısında yer verilen ve ören yerini 
su altında gösteren fotoğrafta, bu yayın göl 
içinde doğu yönünde uzanan kalıntısı açıkça 
görülebiliyor. Turgut Bulut beyin üzerinde 
durup poz verdiği ve o yıllarda örüntüsü 
daha tümüyle çözülmemiş hisarımsı yapı da 
söz konusu yayın son ucunda hayli belirgin. 
İki fotoğraf arasındaki ortaklık, doğal olarak 
burada bitiyor. 

Turgut Bulut bey; Bursa’da Baro Başkanlığı, 
Türkiye Barolar Birliği’nde kurucu üyeliği 
ve yönetim kurulu üyeliği, Dünya Barolar 
Birliği’nde Türkiye temsilciliği,  Bursa Erkek 
Liseliler Derneği’nde başkanlık, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin Bursa İl örgütünde uzun 
süre yönetim kurulu üyeliği gibi farklı sos-
yal, siyasal görevler üstlenmiş, ama en çok 
da mesleki başarıları ve mesleğine kattıkları 
ile ün kazanmış, Bursa’nın yaklaşık yüz yıllık 
zaman dilimi içindeki değişimi ile olayları-
na doğrudan tanık olmuş tarihi bir kişilik.  
Gözlemlerine de hafızasına da tam olarak 
güvenilebilir; fotoğrafta durduğu yerden, 
su altındaki kalıntıları görmekle birlikte 

adlandırmakta o gün olduğu gibi bugün de 
tereddüt gösteriyor: “bazilika da, başka bir 
yapı da olabilir” diyor. 

Su altında yatay uzanan bir yapı kalıntısının 
ne olduğuna dair bir yargıda bulunabilmek 
kolay değil. Bir resmi bütünüyle görebilmek 
için, dikey bir dayanağa sahip olmasına 
ve yüz yüze olmanıza karşın geriye çekilip 
uzaktan bakılması gerektiği bilinir;  Mustafa 
Şahin hocanın “St. Neophytos bazilikası” 
olarak adlandırdığı, ilgili yazıyı tamamlayan 
fotoğrafın tümlüğünü de objektifin böyle 
görmesine ve elbette öteki uygun koşullara 
borçluyuz.

St. Neophytos bazilikasına adını veren Ne-
ophytos, Uludağ çevresindeki yerleşimlerin 
birinde Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelmiş; inancı dolayısıyla da 16 
ya da 17 yaşındayken, “Roma imparatoru” 
sanını paylaşan Diokletianus’un yürüttüğü 
Hristiyan karşıtı bir kampanya sırasında 
akıl almaz işkencelerle öldürülmüştü.  St. 
Neophytos’un İznik’te “martir” mertebesine 
eriştiği günlerde, sonradan onun gibi Hristi-
yanlık tarihine “Aziz” sanıyla geçen İmpara-
tor Birinci Konstantin İzmit’te,  (Nikomadya) 
tetrarşi üyeleri arasına katılıyordu.  Tetrarşi, 
“Augustus” sanı taşıyan iki büyük impara-
tora ve hiyerarşide onları izleyen “Caeser” 

sanı taşıyan iki küçük imparatora dayanan 
dörtlü bir yönetimdi.

Roma tarihinin “Büyük” sanıyla andığı tek 
imparator olan Birinci Konstantin, İlirya’da, 
Niş kentinde, sonradan imparatorluğa 
kadar yükselecek General Konstantius 
Chlorus’un oğlu olarak dünyaya gelmişti 
(272). Nicomedia’da, daha 19 yaşındayken 
babası gibi bir tetrark, bir general ve impa-
rator olan Diokletianus’un yakın adamların-
dan biri oldu. MS 305 yılında tetrarklardan 
Maximianus’un çekilmesiyle onun yerini 
alarak Roma merkezi yönetimini paylaşan 
dört kişinin arasına katıldı. Ertesi yıl babası-
nın ölümü üzerine, kendisine bağlı orduları 
harekete geçirerek Augustus ünvanını aldı 
ve “birinci adamlığını”, dolayısıyla da yöne-
timini ilan etti. 

Gene de, Birinci Konstantin’in tüm Roma 
İmparatorluğu’nun tek egemeni olması için 
tam 18 yıl geçmesi gerekecekti. İmpara-
torluk iddiasında bulunan tetrarklardan 
Maximianus’un 320 yılında boğdurularak 
öldürülmesi, Galerius’un ise 310 yılında 
doğal nedenlerden ölümüyle birlikte, bu 
hakkın sahiplerinden geriye bir tek Augus-
tus Arelius Maxentius kalmıştı. 28 Ekim 312 
tarihinde Roma kentinin hemen dışındaki 
Milvian köprüsü’nde yapılan savaşta Kons-
tantin, Maxentius’un ordusunu bozguna 
uğrattı. Maxentius kaçmaya çalışırken Tiber 
Nehri’nde öldürüldü. 

Birinci Konstantinus, bu tarihten sonra artık 
Roma’nın Augustus’u ve Licinius ile birlikte 
iki büyük imparatordan biridir. Licinius, 
Konstantin’le çatışmaktansa kızkardeşi 
Flavia Julia Constantia ile evlenerek, ona 
akrabalık bağı ile bağlanmayı seçti.  Bu 
akrabalık ilişkisi kendisine bir tür koruma 
sağlarken, bir taraftan da her iki imparatora 
diğerinin bölgesi üzerinde hak iddia etme 
fırsatını vermekteydi. Bu şansını değer-
lendirmek üzere ilk hamleyi yapan Licinus 
oldu. İki imparatorun ortak imzasıyla Hristi-
yanlara bazı haklar tanıyan Milano sözleş-
mesinin ilan edilmesinin hemen ardından 
harekete geçerek kayınbiraderinin yaşamı-
na mal olacak bir komploya destek verdi. 
Komplocular başarılı olabilseydi Licinius, 
veraset yoluyla Roma’nın tek egemeni ola-
caktı; ne var ki öyle olmadı, komplo açığa 

çıktı ve Roma’nın doğusu ile batısı arasında 
birçok kez olduğu gibi iç savaş çıktı (314). 
Konstantin’in orduları karşısında İstanbul’a 
kadar gerileyen ve bu kentin surlarının 
arkasına hapsolan Licinius, bunaltıcı kuşat-
mayı donanmasıyla yarmaya çalışsa da ba-
şaramadı. Üsküdar civarında 18 Eylül 324 
tarihinde yapılan savaşta Konstantin’in as-
kerlerine esir düştü.  Usta bir stratej ve çok 
iyi bir savaş taktisyeni olan I. Konstantin, 
acımasızlığıyla da ünlüydü. Kız kardeşine 
ve imparatorluk ileri gelenlerine Licinius’un 
canını bağışladığını bildirmesine karşılık altı 
ay sonra bu büyük rakibini, ardından da kız 
kardeşi ile çocuklarını ortadan kaldırdı. 

Tam adı Latincedeki yazılışıyla Gaius Flavius 
Valerius Aurelius Constantinus olan bu 
büyük hükümdar; İznik’te su altında yatan 
bazilikaya adını veren, olasılıkla kabri de 
orada olan yoksul çocuk aziz Neophy-
tos’u öldürten imparator Diokletianus’un 
yardımcılarından ve olasılıkla da Romalıları 
eğlendiren Hristiyan karşıtı şiddet kampan-
yalarını örgütleyenlerdendi. Sonra, tetrar-
şinin dört üyesinden biri ve sonrasında da 
tek başına imparator oldu ve Neophytos’un 
bazilikasında Birinci Konsil’i toplayarak 
kilise tarihine “Aziz” ve “Büyük Konstantin” 
olarak geçti.

İZNİK’TE SPOR BAYRAMLARI

İznik’in (Nikea) bir dünya kenti, evrensel 
bir kent olduğunu tarihsel hikayeler açıkça 
ortaya koyar. Anadolu’nun eski çağlarında 
gelişmiş kentlerden beklenen işlerden biri 
spor bayramları düzenlemek ve bunlar 
aracılığıyla sporun gelişmesine ve spor-
culara destek olmaktı. Bitinya, Roma ve 
Bizans’daki Nikea, düzenli bir şekilde bu 
bayramları kutlayan kentlerdendi. Çünkü 
gerek bayındırlığı, gerek zenginliği, gerekse 
sosyal yaşamı ve kültür yaşamı bakımın-
dan dönemin önde gelen kentleri arasında 
sayılıyordu. Olimpiyatlarla benzerlik taşıyan 
bu spor bayramlarında Nikealı sporcuların 
başarıları konusunda günümüze ulaşmış 
bilginin olmadığı belirtiliyor. Ne var ki başka 
kentlerden gelip Nikea spor bayramlarından 
madalyalar ve ödüllerle kentlerine dönen 
kimi sporcular, başarılarını anlatan heykel-
ler, yazıtlar ve resmedildikleri sikkeler ara-
cılığıyla biliniyor. Bayramlardan madalya ile 
ayrılan sporcu için başarı kazandığı şehirde 
ve doğduğu ülke veya kentte heykel dikilir, 
kaidesine de sporcunun adı, yarıştığı spor 
dalı,  elde ettiği derecesi yazılırdı. 

Nikeia spor bayramlarında ödül alanlardan 
bugüne değin isimleri keşfedilenlerden bir 
kısmı şöyle sıralanıyor: 

Lidya’da Saitta’lı güreşçi M. Aurelius 
Artemidoros: Nikea’da imparator Kommo-
dus (180-192) için yapılan Kutsal Agon 
oyunlarında ödül aldı.  Kutsal Agon (kutsal 
bayram) yalnızca bazı ayrıcalıkları olan 
önemli kentlerde kutlanırdı.  Nikea gibi 
Nikomedya da bu kentler arasındaydı.  
Nikea’da kutlanan Kutsal Agon oyunlarına 
uzak ülkelerden ve kentlerden de sporcu-
lar katıldığı Atina’da bulunan ve Septimus 
Severus dönemine tarihlendirilen bir sporcu 
heykelinden anlaşılmıştır.

Frigya’da Kibyralı atlet M. Aurelius Polykra-
tes: Nikaia’da imparator Septimus Severus 
(193-211) onuruna yapılan bir Severia 
bayramında (yarışmalarında) ödül aldı. 

Frigya’da Laodikeia’lı borazancı T. Filavus 
Philagros:  Bitinya millet meclisinin Nikea’da 
toplanması onuruna Tralleis’de (Lidya) 
düzenlenen oyunlarda ödül alan bu sporcu 
İmparator Karakalla’nın (211-217) kişisel 
ilgisini çekmiş ve imparator bu sporcunun 
heykelinin dikilmesi ile doğrudan ilgilenmiş-
ti.

Karia’da Aphrodisisas’lı atlet M. Aurelius: 
Bitinya’da diğer başarılarının yanında üç 
kez (bunlardan biri Nikea olmalı) Agustus 
koşusunu kazanmıştı.

Milvian Köprüsü Savaşı (312), Augustus Maxsentius’un yenilgisiyle sonuçlandı ve resmi olarak Augustus Konstantinus tek başına büyük imparator oldu. Hristiyanlığa inancının bu savaş sırasında düşünde 
beliren İsa peygamberin, ona zafer muştulamasının payı olduğu öne sürülür.

İzzet Keribar
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  İznik Gölü Bazilika kalıntısında, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
izni ile İznik Müze Müdürlüğü’nün 
başkanlığında sürdürülmekte olan 
su altı kazılarının ilk 3 aylık döne-
minin sonuna geldik. Orta nefte, 
bemanın hemen önünde 3x3 met-
re ölçülerindeki sondaj alanında 
devam eden sualtı kazılarında 50 
santim derinliğe inilmiştir. Kazılar 
esnasında kuzey güney doğrultu-
sunda ilerleyen moloz taşlardan 
örülü kuru duvarın ortaya çıkması 
sondajın en beklenmedik bulun-
tusu olmuştur. Bizleri şaşırtan bir 
diğer buluntu grubu ise sikkeler 
olmuştur; kazıların başlamasından 
itibaren çok kısa bir süre geçmiş 
olmasına rağmen sayı 110 adeti 
bulmuştur. Bu sayı küçük bir alan 
için oldukça fazladır. Ancak yoğun-
luğun nedenini şimdilik bilemiyo-
ruz.  

Sikke buluntuları sayı olarak olduk-
ça fazla olsa da kondisyonları iyi 
durumda günümüze ulaşabilenle-
rin sayısı oldukça azdır. Büyük bir 
bölümünün yüzeyinde, bir betim 
olduğu bile anlaşılamayacak oran-
da aşırı korozyon dikkat çekmek-
tedir. Bir bölümünde ise sadece 
motif olduğu seçilebilmektedir. 
Bu yazıda ön ve arka yüzleri tam 
okunabilen sikkeler tanıtılacaktır. 

Bazilika kalıntısı sikke buluntuları 
arasında en erken tarihli olanlar 
Roma İmparatoru Antonius Pius 
Dönemi’ne (İ.S. 138 – 161) aittir. 
Bronzdan darp edilen sikkenin çapı 
9 milimetre ve ağırlığı 3 gramdır. 
Ön yüzde, İmparator Antoninus 

Pius’un defne çelenkli sağa 
bakan portresi ve etrafın-
da AYT(ομρατωρ) KAI(σαρ) 
T(ιτος) AI(λιος) ΑΔΡ(ιανος) - 
ANTONINOC CE(ßαστος) lejan-
tı bulunmaktadır. Arka yüzde 
ise etrafına yılanın dolandığı 
bir sunak ve çevresinde CΩT-
HPI – ACKΛH(πιω) / NIKAIEIC 
lejantı vardır. 

Bazilika kazısında bulduğumuz 
sikkenin daha iyi kondisyon-
daki bir benzeri Wildwinds’in 
web sayfasında yayınlanmıştır. 
Buna göre, ön yüzde sağa 
profilden sakallı Antoninus 
Pius’a ait portresi yer almak-
tadır. Arka yüzde ise ortada 
duran bir sunağa dolanan 
Asklepios veya Hygeia’nın 
yılını bulunmaktadır: 

Bilindiği gibi, Antoninus Pius 
Dönemi’nde İmparatorlu-
ğun birçok bölgesinde salgın 
hastalıklar baş göstermiştir. 
Bu salgın döneminde üzerinde 
Sağlık Tanrılarının (Asklepios, 
Hygieia veya Telesphoros) 
veya Asklepios ve Hygieia 
yılanının betimi bulunan sikke-
lerin Nikaia’da da darp edilmiş 
olması, hastalığın İznik’e kadar 
yayıldığına işaret etmektedir. 
Nikaia’lılar bu seri sikke ile sal-
gın hastalıktan kurtulmalarına 
yardımcı olduğuna inandıkları 
Tanrı Asklepios’a şükran duy-
gularını ifade etmeye çalışmış-
lardır. 

Antoninus Pius Dönemi’nde 
(İ.S. 138 – 161) darp edilen 

bir sikkenin Büyük Constantin 
Dönemi’nde(İ.S. 307/310-335) 
inşa edildiği düşünülen bir 
yapıda bulunması nasıl açıklana-
bilir? Bu konuda sikke üzerindeki 
delik önemli bir ipucudur. Delik, 
sikkenin tedavülden kalktıktan 
sonra kolye olarak kullanılmış 
olabileceğini düşündürmektedir. 
Kutsal motiflerin bulunduğu 
objelerin Geç Antik Çağ’da diğer 
bir ifade ile Hıristiyanlığa geçişte 
din adamları tarafından liturjik 
obje olarak kullanıldığı bilinmek-
tedir. Bu nedenle Antoninus Pius 
sikkesinin, kilisede görev yapan 
rahiplerinin birisinin kolyesine 
ait bir parça olduğunu düşünü-
yoruz.

İyi durumda korunan sikkelerde 
büyük çoğunluğu I. Constanti-
nus(İ.S. 307/310-335) dönemin-
de darp edilenler oluşturmakta-
dır. Büyük Constantin olarak da 
bilinen imparatora ait iki farklı 
seriye sahibiz. 16 milimetre çap ve 1,4 
gram ağırlığa sahip ilkinde, sağa profilden, 
rozetli diadem ve zırh giysili imparato-
ra ait bir büst bulunmaktadır. Portrenin 
çevresinde  “CONSTANTINVS MAX AVG” 
lejantı yer alır. Arka yüzde ise miğferli, sağ 
ellerinde mızrak, sollarında kalkan tutarak 
birbirlerine bakar şekilde duran 
askerlerin arasında iki standart 
bulunmaktadır. Betimin çev-
resinde “GLORIA EXERCITVS” 
(ORDUNUN ŞANI) lejantı vardır.  
Alt tarafta bandın altında ise 
“SMANA” lejantı yer alır. Böylece 
sikkenin darphanesi ve 330-335 
tarihleri arasında darp edildiği 
anlaşılmaktadır. 

İznik örnekleri oldukça aşınmış 
olsa da kondisyonu iyi durumda 
olan benzer örnekler bulunmak-
tadır. Coinarchive’de yayınlanan 
benzer bir örnekte, imparatorun 
portre tipi ve arka yüzde yer 
alan asker ve standartlar daha 
açık bir şekilde görülebilmekte-
dir.

Büyük Constantin Dönemi’ne 
(İ. S. 307/310-337) ait diğer 
sikkenin ağırlığı 2,5 gr ve çapı 21 
milimetredir. Konstantinopolis 

darbı olan bu follisin ön yüzünde  defne 
yapraklarından bir diadem ile imparatorun 
sağ tarafa doğru büstü yer almaktadır. 
Arka yüzde ise ortada ayakta duran zırhlı 
bir asker durmaktadır; sağ elinde ucu aşağı 
çevrilmiş bir mızrak, solunda bir kalkan tu-
tar. Başını soluna doğru çevirmiştir. Betimin 

çevresinde “GLORIA EXERCITVS” 
(ORDUNUN ŞANI) yazısı yer alır. 
Aşağıda bandın altında darpha-
ne ve 327 yılında darbına işaret 
eden “CONS” lejantı bulunmak-
tadır. 

Serinin Bazilikada bulunan 
örnekleri etkili şekilde aşın-
mış olsa da, değişik müze ve 
koleksiyonlarda bulunan benzer 
örnekler yardımıyla bu seri daha 
iyi anlaşılabilmektedir. Coinarc-
hives’de yayınlanan benzer bir 
örnekte, imparatorun portresi ve 
arka yüzde yer alan asker açık 
bir şekilde belli olmaktadır. 

Sonuç olarak sikke buluntularına 
göre İznik Gölü’nde bulunan Ba-
zilikanın en azından Büyük Kons-
tantin döneminde aktif olarak 
kullanıldığını söyleyebiliyoruz. 
Buna göre su altında keşfedilen 
bazilika, Hıristiyanlığın kabulün-
den sonra İznik’te inşa edilen 

en erken tarihli kiliselerden birisi olmalıdır. 
Antoninus Pius sikkesi  ile bazilikada her ne 
kadar daha erkene giden buluntular söz ko-
nusu olsa da, bunlarla henüz daha erkene 
işaret eden bir inşaat evresinden bahset-
mek sakıncalı sonuçlar doğurabilir. 

TEŞEKKÜR

Sualtı kazıları Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin desteği ile 
sürdürülmektedir. Büyükşehir 
Belediyesi çalışanları adına 
Belediye Başkanı Sayın Recep 
Altepe’ye minnettarız. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı adına destek 
ve yardımlarından dolayı İznik 
Müze Müdürü Sayın Haydar 
Kalsen’e, Bakanlığı temsilen Kazı 
Başkanlığı’nı üstlenen Mehmet 
Hasan Bozkurt’a çok teşekkür 
ederiz. Bu arada kazı çalış-
malarını bugüne kadar büyük 
fedakarlıklarla devam ettirmeye 
çalışan sualtı kazısı heyet üyeleri 
Arş. Gör. Serkan Gündüz, Can 
Ciner, Semih Togan, Çağrı Aydın, 
Murat Akın, Gurbet Kılınç, Erhan 
Gürman, İbrahim Semih Onur’a 
özellikle teşekkür etmek isteriz.

araştırma / İznik Gölü Bazilika Kazısı Sikke Örnekleri / Mustafa ŞAHİN

Mustafa ŞAHİN
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,  Arkeoloji Bölümü, 16059 Görükle Bursa 
mustafasahin@uludag.edu.tr 

İZNİK GÖLÜ BAZİLİKA
KAZISI SİKKE ÖRNEKLERİ

Duvar Kalıntısının ve Sikkelerin Bulunduğu 4A Açması
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Tarihin İzinde; Midilli / Saffet YILMAZ

TARİHİN İZİNDE;

MİDİLLİ

  Küçük bir resmi tatil aralığını Midilli’de 
geçirmeye karar verince, ilk işim ınternet-
ten Osmanlı’nın oradaki izlerini aramak 
oldu. Meğer fazla bir uğraşa gerek yokmuş, 
gidince zaten ecdadın bıraktığı mirasın 
gölgesinde, o camii senin bu çeşme benim 
dolaşıyorsun. Osmanlı toprağı olduğu 
1462’den Yunanistan’a bırakıldığı 1913 yı-
lına kadar Osmanlı adayı karış karış işlemiş, 
ruhunu vermiş. Evet, Osmanlı öncesinde de 
önemli bir yerleşim alanı olan bir ada ancak 
Osmanlı adayı aldıktan sonra hem kendi 
ruhunu verecek eserler inşa etmiş hem 
mevcut eserleri restore ederek dönüştür-
müş, kullanmış. Bunu; bir Orta Çağ kalesi 
olarak tanımlanan Molyvos Kalesi’nde de, 
Osmanlı öncesi dönemlerde yapılmış olan 
Midilli Kalesi’nde de görmek mümkün.

Ada’nın Anadolu’dan ayrı geçirdiği yaklaşık 
100 yıllık sürede, kuşkusuz üzerinde yaşa-
yanların kendi medeniyetlerini öne çıkara-
cak eserler inşa edilmiş. Ya da, bu eserlerin 
korunup kollanmasına öncelik verilmiş. 
Ancak Osmanlı’dan kalan pek çok şey hala 
orada, sahiplerini bekliyor. Ama yalnız, 
ama arayıp soranı yok, yıkık, virane… Ama 
bekliyor. Orada, öylece bekliyor.  Ne yazık 
ki bazılarının yalnızlığına, uygun olmayan 
işlevlerin yükü de eklenmiş…

Adaya gitme kararı aldığımızda, bari orta-
larda bir yerde konaklayalım, her tarafına 
erişmek kolay olsun dedik, iyi etmişiz. Doğa 
harikası bir bölge olan Gera bölgesinde 
Evriaki’ye yerleştik. Ada’nın iki iç denizin-

den ilkinin kıyısında, balık ve zeytini ile ünlü 
bir yer. Yaslandığı Olimpos dağının eteğinde 
gerdanlıkta sıralanmış inciler gibi köyler. 
Mesagros, Skopoles, Plakados, Paleoki-
pos…

Midilli’de gemiden indikten sonra ardımıza 
bile bakmadan adanın içlerine doğru ilerli-
yoruz. Konakladığımız Evriaki’nin keşfinden 
sonra ilk işimiz, Oruç Reis ve Barbaros 
Hayrettin’in doğduğu Paleokipos Köyü’ne 
gitmek oluyor. Gera bölgesinin güzel bir 
köyü ancak, belki şu evde doğmuştur, şu 
sokakta büyümüştür, şu çeşmeden su 
içmiştir arayışlarımız nafile çabaya dönüşü-
yor. Ne Barboros’tan ne de Oruç Reis’den 
iz var. 

Ancak Osmanlı’nın izlerini bulmak fazla 
sürmüyor. Paleokipos’un hemen yanındaki 
Mesagros Köyü’ne geçiyoruz. Ayvalık’ın 
herhangi bir köyünde gibiyiz. Yıkık, virane 
bir cami karşılıyor bizi. Oldukça eski bir yer-
leşim yeri olan köyün meydanı Ege’deki bir 
Türk köyünden farksız. En az yüz yıllık bir 
çınar, ondan daha eski bir çeşme. Çınarın 
altına dizili masalar, etrafta köy kahvehane-
leri ve kimisi tek başına çayını yudumlayan 
kimisi çeşitli taş ve kağıt oyunları oynayan 
köylüler…

Köyün girişindeki caminin minaresi uzak-
tan selamlıyor ziyaretçilerini. Her ne kadar 
önemli bir kısmı yıkılmış olsa da, kapının 
üzerindeki kitabesi sağlam, orijinal yerin-

Niye vermişiz, nasıl kaybetmişiz, kim kiminle ne anlaşma yapmışa 
girmeyeceğim; Ege’nin en büyük adalarından biri olan Midilli buram 
buram Anadolu, buram buram ecdat kokuyor. Camisi, medresesi, tekkesi, 
çeşmesi, köprüsü… Hani o meşhur şarkıda söylendiği gibi, geçtiğin her 
sokak, soluklandığın her köy meydanı, hararetini giderdiğin her çeşme 
sana Anadolu’yu, ecdadını hatırlatıyor.

Saffet YILMAZ

Caminin tamir kitabesi hala yapının üzerinde duruyor. 
1240-(1824-25) senesinde caminin tamir edildiği belirtilmekte.

Net olarak okunamıyor ancak 1850’li yıllar olabilir.  
Sultan Abdülemecid’e ait olduğu tahmin edilen tuğra.

La ilahe illallah Muhammedün Resulullah. 979/1571 senesinde Kanuni Sultan 
Süleyman oğlu II. Selim döneminde yapılmıştır. Mustafa adında biri yaptırmıştır.
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de. Minarenin üzerindeki kitabede aynı 
şekilde. Caminin minaresinde hilal ve haç’ın 
birarada bulunduğu yazıyor her yerde. 
İki dini sembolün bir arada bulunmasının 
nedeni de, caminin, yakınlarda bulunan eski 
Agios Yannis Kilisesi’nin kalıntıları üzerine 
yapılması imiş.  Ama biz haç işaretini gö-
remedik. Cami ve diğer anıtsal yapılardaki 
kitabeleri fotoğraflayıp Uludağ Üniversite-
si’nin değerli akademisyenlerinden Doç. Dr. 
Hasan Basri Öcalan’a gönderdim. Hocam 
sağolsun, hepsini çevirip gönderdi. Mina-
redeki ve caminin giriş kapısı üzerindeki 
kitabeler tamir kitabeleri ve 1903 yılını 
gösteriyor. Caminin adına veya yaptırana 
ilişkin bilgi maalesef yok.

Bir sonraki durağımız Papados, mermer 
işlemeli Türk çeşmesi muhteşem. Me-
sagro’nun merkezindeki Arap tarzı çeşme 
de aynı şekilde.

Burada her köyün meydanında güzel çeş-
meler var, hepsi Osmanlı değil tabii.. Güzel 
çeşmelerin sırrı elbette ki su’da. Eşsiz bir 
suyu var adanın. Türk rakısına rakip olan 
uzo’nun burada meşhur olması da yine 
suyun kalitesi ile ilgili.

Bölgede her yer zeytin. Hem de her biri 
yüzlerce yıllık zeytin ağaçları. İster düz bir 
alanda ister yamaçta, nerede bulunur-
sa bulunsun, ağacın gövdesinin çevresi 
itinayla duvar edilerek bu işe verilen önem 
ortaya konmuş. Zaten köylüler, ‘Tanrı’nın 
bize verdiği en büyük nimet” olarak tanımlı-
yorlar zeytin ağacını. ‘Kutsal ağaç’ diyorlar. 

Ada genelinde 11 milyondan fazla zeytin 
ağacı var ve 50 bin tonun üzerinde zeytin 
yağı elde ediliyor.

Adada o kadar çok zeytin işleme tesisi var 
ki! Neredeyse adım başı. Ancak geleneksel 
yöntemlerle çalışan tesisler yerini modern 
tesislere bırakmış ve bu eski tesisler işlevini 
müze olarak sürdürüyor. Zeytin endüstri-
sini çok iyi anlatan müzeler oluşturmuşlar, 
birkaçını biz de görme imkanı bulduk.

Midilli doğal cennet noktalarından biri. 
Avrupa’nın en gözde kuş cennetlerinden 

biri olmanın yanı sıra, eşsiz sahillere sahip. 
Toplamda 370 kilometre kıyı şeridi bulu-
nuyor ve her tercihe göre koy,  kıyı, sahil 
bulmak mümkün.

Ama en belirgin özelliği, yeşil bir ada olma-
sı. Zeytinliklerin yanı sıra muhteşem orman-
ları var, neredeyse Karadeniz ormanları gibi, 
dev çam ve sedir ağaçları.

Zaten Ada’yı meşhur kılan da bu yeşil kim-
liği. Adadaki orman varlığının milyonlarca 
yıl önceki izlerini bulmak ise ayrı bir keyif. 
Midilli’nin batı tarafında taşlaşmış orman 
parkı(Petrified Forest Park) bulunuyor. Ada 
üzerindeki 6 büyük yerleşim biriminden 
ve batıda yer alan Sigri’nin çok yakının-
da. Adanın orta yerinden araçla en batıya 
gitmek yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Taşlaşmış 
ağaçların çıkarıldığı bölgeye ulaşınca içimizi 
büyük bir heyecan kapladı. Doğal park ala-
nının ziyarete kapalı olduğunu, yola gerilen 
demir zinciri görünce anladık ve üzüldük. 
Ancak 1,5 saat yol geldik ve dünyada ayak-
ta kalabilmiş en büyük fosilleşmiş ağaçları 
görmeliydik. İstikamet Sigri’deki Doğa 
Tarihi Müzesi. Yolumuz üzerinde, bulunan 
taşlaşmış orman varlıklarının üzerinin alçı 
gibi bir malzeme ile kapatıldığını görüyoruz. 
Sanırım zarar görmesini önlemek istemişler. 
Biraz ileride, etrafı tel örgülerle çevrili ama 
açıkta duran taş ağaçları görünce aracı 
durdurup hemen yakınına gittim, inanıl-
maz bir görüntü. Gördüğüm bir ağaç, ama 
dokunduğum şey ağaç değil, taş! Taşlaşmış 
Orman Müzesi’nde çok daha güzel örnek-

ler gördük elbette. Boylu boyunca yatan 
taşlaşmış ağaçlardan fosilleşmiş ağaç yap-
raklarına kadar ormana dair herşey. Ayakta 
kalabilen pek çok ağaç gövdesi ve tama-
men gelişmiş kök sistemleri incelendiğinde 
bu ağaçların bugün bulundukları yerlerde 
ansızın taşlaşmış oldukları anlaşılıyor. Tü-
müyle kendiliğinden oluşmuş fosil ormanı. 
Ama öyle bir orman ki, Ege havzasının son 
20 milyon yıldaki jeolojik tarihini yazan 
eşsiz bir kitap gibi. Yaklaşık 20 milyon yıl 
önceki güçlü bir volkan patlaması, bölgede-
ki sık ağaçlı zengin ormanı tümüyle kapsar 
ve yüksek ısıda volkanik gazlar arasında 
kalan ağaçlar bölgenin florasının mükem-
mel bir şekilde fosilleşmesine olanak tanır. 
Ağaçların iç yapısı gibi bitkilerin morfolojik 
özellikleri de hiç bozulmadan, mükemmel 
bir şekilde korunmuş.

Ada’ya gitmeyi düşünenler için şiddetle 
tavsiye ettiğimi belirtmeliyim. İster müzede 
ister doğal alanlarında, dünyanın ayakta 
kalmış en büyük fosil ağacını görmek(-
yüksekliği 7 metre, çapı 8,58 metre), 
dağ yamacındaki patikaları izleyerek çam 
fidanı öbeklerini incelemek büyük bir keyif. 
Ayakta kalmış yükselen gövdeler dünyanın 
başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir 
fosil ormanı eko-sistemi oluşturmuş bura-
da. Muhteşem bir tecrübe.

Sadece fosil ormanı bile bölgeye gitmek 
için yeterli ama biz tarihin izinde ilerlemeye 
devam.

Tarihin İzinde; Midilli / Saffet YILMAZ

Midilli Yeni Cami
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çevreleyen kocaman duvarın dibindeyim! 
Görülebildiği kadarıyla ilk dönem camilerine 
benziyor ancak minarede veya cami duvar-
larında bir kitabe, bir işaret yok. Gerçi, cami 
çevresi özel mülk, etraf kocaman duvarlarla 
çevrilmiş ve içine girmek imkansız. İçine 
girebilseydik belki bir kitabe, bir işaret, bir 
yazı bulabilirdik ama bu mümkün olmadı. 
Çevresini dolaşırken, müştemilat yapısının 
altından geçerken tepemizde bir hareket 
farkettik; müştemilat penceresinin kenarın-
da güneşlenen oğlaklar!!

Fotoğrafladığımı gören oğlakların yerlerin-
den kalkıp yapının içine atlaması ve gelen 
zil (çan) seslerine bakılırsa içeride başka 
hayvanlar da var, muhtemelen bir keçi 
sürüsü. 

Camiye bitişik durumdaki müştemilat yapı-
sının ahır veya ağıl olarak kullanıldığı belli. 
Caminin de aynı şekilde kullanılıp kullanıl-
madığını görmeye, öğrenmeye çalıştık ama 
nafile; kapı kapalı, kale bedeni gibi duvarları 
aşamadık. İster TİKA, ister devletimizin baş-
ka bir kurumu, adanın ortalarında yer alan 
Filia Köyü’ndeki bu tarihi camiyi kontrol 
etmesi gerekir. Yalnız, harabe, virane halleri 
anlamak kolay ama işlevi ile hiç uyuşmayan 
ve hatta saygısızlık denebilecek bir işleve 
mahkum etmek, hangi medeniyete ait 
olursa olsun bir ibadethane için olmaması 
gereken bir durum. 

TİKA demişken, Ada’da başka tarihi eserler 
de var bu kurumun ilgisini bekleyen. Bun-
lardan biri, Ada’nın kuzeyinde yer alan ve 
Orta Çağ kenti olarak anılan Molyvos’un 
aynı adla anılan kalesi. 

Molyvos’un yanındaki Petra kentinin ka-
lesine de Sultan Abdülmecit’e ait olduğu 
tahmin edilen bir tuğranın işlenmiş olduğu 
kapıdan giriyorsunuz.

Aynı şekilde Midilli Kalesi de onarım ve ila-
veler yaptığımız, girişinde ve başka muhtelif 
noktalarında mührümüzün olduğu bir yapı. 
Örneğin kalenin girişindeki kitabe. Girdikten 
sonra sizi bir cami karşılıyor; Kule Camii. 

Her yanı yıkılmış, mihrabın ayakta kalan 
küçük bir parçası buranın bir cami olduğu-
nu anlatıyor ziyaretçilerine. 

Kalenin devamında ecdat muhteşem 
eserler yapmış. Çeşmesi, mescidi, tekke-
si… Tümüyle yıkılmasını önlemek için bir 
müdahaleden geçmiş, restore edilmişler 
ancak tamamının ayağa kaldırılması gerek. 
Devasa bir kalenin orta yerinde ‘ben Türk-

ler’den kaldım, Osmanlı eseriyim’ diyen 
yapılar topluluğu..

Hasılı şu; burnumuzun dibindeki Midilli’de 
bizden olanlar bizden ilgi bekliyor. Arna-
vut kaldırımlı köy sokaklarını, eşşeklerini, 
Osmanlı çeşmelerini, köy meydanlarını, 
camilerini ve kalelerini görmek ve de tabii 
taze balıklarını tatmak için bir hafta sonunu 
ayırmak yetiyor.

CAMİYİ AĞIL YAPMIŞLAR

Sadece bir geliş bir gidişten oluşan ada 
içi yollar bizi birbirinden güzel köylerden 
geçiriyor. Bunlardan biri de Filia. Bir vadinin 
içinde, kartpostal gibi. Köyün girişinde 
araçtan inip bu eşsiz manzarayı izlerken 
gözlerim birşeyi farketti. Köyün alt kısım-
larında, şerefe kısmından yukarısı yıkılmış 

bir minare ve çevresinde virane yapılar… 
Dikkatli baktım, fotoğraf makinası ile en bü-
yük boyda fotoğraflayıp ekrandan baktım, 
evet bu bir minare ve etrafındaki yapılar da 
bir camii ve müştemilatı.. Hemen aracı o 
yöne sürdüm, köyün dar sokakları camiye 
varmamı bir hayli zorlaştırdı ama sonun-
da cami, minare ve çevresindeki yapıları 

Tarihin İzinde; Midilli / Saffet YILMAZ
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Geleneksel Sporlar / Bursa’da Ata Sporu Heyecanı / İsmail CENGİZ

BURSA’DA
ATA SPORLARI HEYECANI

  Göçmen, savaşçı ve avcı bir millet olan 
Türkler, bulundukları coğrafyanın nimet-
lerini korumak ve hiç eksilmeyen düşman 
saldırılarına karşı kendilerini savunmak 
dürtüsüyle tarihin her döneminde askerin 
dinamik kalmasını sağlayan ‘stratejik savaş 
oyunları’na önem vermiştir.

“Ata binmeyene, güreş tutmayana, askere 
gitmeyene kız vermeyen” ecdadımız, sürekli 
zinde omak ve dinç kalmak için kuvvet-
li olmak, çevik olmak zorundaydılar. Bu 
nedenledir ki, birçok spor dalıyla sürekli 
uğraşmışlardır. Hem barış zamanında hem 
de savaş esnasında “güreş müsabakaları, 

at ve kılıç oyunları” düzenlenmiş, böylece 
askerlerin sürekli dinç kalmaları ve savaşa 
hazır olmaları sağlanmıştır.

Avcı bir millet olan Türkler, avcılık ve savaş 
sanatıyla ilgili tüm “askeri oyunları”nı aynı 
zamanda eğlenceye, şölene dönüştüre-
rek 7’den 70’e halk arasında kadın-erkek 
demeksizin yaygınlaşmasını sağlamıştır. 
Türklere “doğuştan asker millet” denilmesi-
nin sebebi de budur.

Hunlar, Göktürkler, Oğuzlar, Uygurlar, Ça-
ğatay Hanlığı, Timur Hanlığı, Altınordu, Sel-
çuklular ve Osmanlı dönemlerinde; avcılık, 
güreş, atıcılık, okçuluk, binicilik, kılıç, düz 

koşuculuk, yüksekten atlama, tırmanma, 
sıklet kaldırma, lobut atma, gürz ve topuz 
kullanmak, cirit, çöğen, kökbörü, tepük, 
tomak, kayak ve matrak gibi spor dalları 
Türk coğrafyasının her köşesinde zevkle 
oynanmış ve o günün idarecileri tarafından 
destek verilerek teşvik edilmiştir.

GÜREŞ: Türklerin en eski ata sporların-
dan biri olan “Güreş” sözcüğünün kö-
keni, Türkistan coğrafyasında kullanılan 
“küreş” kelimesinden gelmektedir. “Küreş”, 
“küreş kılmak” sözcüğü günümüzde Türkis-
tan coğrafyasında “mücadele”, “mücadele 
etmek” anlamlarında kullanılmaktadır.

Yüzyıllardan bu yana erkeği, kadın ve ço-
cuğuyla Türklerin güreşi sevmesi, güreşciye 
sevgi ve saygı duyması ve isim yapmış 
pehlivanlara ayrıcalıklı muamele gösterme-
si, şüphesiz ki, Türk’ün ruhundaki avcılık, 
kahramanlık ve mertlik duygularından 
kaynaklanmaktadır.

Günümüzde; güreşcilerin sırtlarına “aba” 
giyerek ve bellerine kuşak bağlayarak yap-
tıkları “Aba Güreşi”, bele sarılan iki metre 
uzunluğundaki kumaşlardan tutarak yapılan 
“Kuşak Güreşi”, sporcuların birbirlerinin 
tenlerine daha fazla temas etmeden üzer-
lerine yağ dökerek el ve ayak oyunlarıyla 
yapılan “Yağlı Güreş”, sürekli hareket ha-
lindeki atlar üzerinde yapılan “Atlı Güreş”, 
kısa şalvar giyilerek yapılan “Şalvar Güreşi” 
geleneksel olarak devam edegelen gele-
neksel güreş oyunlarıdır. Bunların dışında 
“Deve Güreşleri” ile “Boğa Güreşleri” de 
yapılmaktadır.

OKÇULUK: Okçuluk, Türklerin ünlü spor-
larındandır. M.Ö. 5000’den itibaren Al-
tay ve Tanrı Dağları ve çevresinde ortaya 
çıkan, daha sonra da İç Asya’ya tamamen 
egemen olan “Atlı Bozkır Kültüründe” atla-
ra ve okçuluğa büyük önem verilmektedir.

Tüm dünya uluslarınca benimsenen gerçek 
de, ok-yay ve okçuluğun Türklerce dünya-
ya tanıtılmış olmasıdır. Ok ve yay, mızrak 
gibi, bıçak gibi tarih içerisindeki ilk mekanik 
savunma ve saldırı silahıdır. Ergenekon ve 
Oğuz destanlarında, Dede Korkut söylen-
celerinde; binicilik, kılıç ve güreş oyunları 
ile birlikte okçuluk da Türkler tarafından 
dünyaya tanıtılmış ve yayılmıştır.

Çok eski zamanlardan beri harp sahasında 
kendileriyle karşılaşanlar, Türklerin ok atma-
daki ustalıklarından hayranlıkla söz etmiş-
lerdir. Türkler, kısa fakat çok kuvvetli yaylar 
kullanırlardı. Oku gerek piyade ve gerekse 
süvari olarak kullanmakta emsalleri yoktu. 
Süratle giden bir atın üzerinden, hareketli – 
hareketsiz hedeflere isabetli ok atarlardı. 

Anna Komnena bu konu hakkında şöyle 
demiştir: “Bir Türk kovalamaya geçmiş-
se, düşmanını ok atarak haklar. Kendisi 
kovalanıyorsa, okları sayesinde üstün gelir. 
Fırlattığı ok uçarak ata veya atlıya saplanır. 

Ok çok güçlü bir elle gerilmişse, gövdeyi 
delip geçer. Türkler gerçekten çok usta 
okçulardır.” (www.gelenekselfed.gov.tr)

Günümüzde “hareketsiz okçuluk”, “hare-
ketli okçuluk” ve tarihi “atlı okçuluk” sporu-
na ilgi tekrar artmaya başlanmıştır. 

ATÇILIK VE BİNİCİLİK:  
M.Ö. 6000’li yıllarda atı ilk evcilleştiren ve 
eğiten Türkler için atçılık sporu adeta bir 
yaşam biçimi olmuştur ve kadın gibi, kılıç 
gibi, bir yiğidin olmazsa olmaz kutsalların-
dandır.

Yabancılar şu kısa sözle Türk’ü tarif etmiş-
lerdir. “Türkler at üstünde doğar, at üstün-
de ölür.”  Gerçekten de at’a hakim olma ve 
biniciliklerindeki ustalık, Türkleri savaş mey-
danlarında zaferden zafere koşturmuştur.  

At ile bütünleşen, at’ın bir parçası olabi-
len ve eğersiz atan binmekte mahir olan 
Türkler’de yakın geçmişe kadar atı olmayan 
erkeğe iyi gözle bakmazlar, ata binmesini 
bilmeyenlere kız vermezlerdi. Bu arada 
kızların da erkekler kadar ata binmekte, at 
koşturmakta usta olduklarını da belirtmek 
gerekir.

Günümüzde uygulanan at ve binicilik 
tekniklerinin bir çoğu, eski Türklerde uy-
gulanan teknikler olup, gerçekten de, at’a 
binmek, at yetiştirmek, at’ı eğitmek Türkler 
için bir sanat olarak kabul edilmiştir.

ÇÖĞEN/POLO OYUNU:  
Sınırları belirlenmiş toprak bir alan içerisin-
de, at üzerinde oynanan bir spor oyunudur. 
At üzerindeki oyuncuların, ucu kıvrak olan 
ve “Çöğen” adı verilen opalar ile “Giy” de-
nilen topu, rakip kale içine atarak oynanan 
bir takım oyunudur.

Günümüzde Hindistan, Pakistan ve Avrupa 
ülkelerinde oynanan “Polo oyunu”nun 
esasını teşkil eden “Çöğen Oyunu”nun 
yeniden canlandırılması noktasında adımlar 
atılmalıdır.

BEYGE/BABİGA OYUNU:  
Özellikle Kırgız Türkleri arasında kırsal ke-
simlerde oynanan damat adayını belirleme 
oyunudur. Bir köyde bulunan bir genç kızın 
birden fazla isteyenini olduğu durumlarda 
ve kız tarafının da kararsız kalması halinde, 
kızı isteyen damat taraflarının kırılmaması 
ve gelin adayına da tercih şansının veril-
mesini sağlayan at üzerinde oynanan bir 
oyundur.

KÖKBÖRÜ:  
“Kökbörü” veya “Oğlak Tartış” olarak 
bilinen ve “Buzkaşi” olarak da adlandırılan 
Orta Asya coğrafyasında oynanan eski stra-
tejik Türk savaş oyunudur. Göçebe savaş-
çıların ciritle birlikte idman oyunu olarak 
oynadığı kökbörü, geniş bir düzlükte ta-
kımlar halinde veya bireysel olarak oynanır. 
Amaç, başı kesik ve içi boşaltımış bir oğlağı, 
at üstünde taşıyarak belirli mesafeyi aşmak 

Bursalılar; ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde oynadığı akıl ve savaş oyunlarını 
22–24 Temmuz 2016 tarihlerinde Kocayayla’da düzenlenecek şenlikte görme imkanı bulacak. Atlar 
üzerinde müthiş şovlar size bekliyor…

İsmail CENGİZ

Kökbörü
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veya düzlüğün ortasında bulunan bayrağın 
etrafında önceden belirlenen sayıda tur 
atmaktır. 

Oğlağı taşıyan atlıyla beraber diğer oyun-
cular da oğlağı kapmak için yarışır. Atlıların 
birbirine kamçılarıyla vurmaları serbesttir. 
Böylece taşıyıcı atlının direnci kırılır. Oğlağın 
yere düşmesi durumunda ise süvariler at 
üstünden eğilerek yerdeki oğlağı almaya 
çalışırlar. Yere inmek de serbesttir, fakat 
diğer atlılardan gelecek darbeler ölümcül 
olacağından ve zaman kaybedileceğinden 
dolayı at üstünde kalmak tercih edilir. 
Buzkaşiye izleme güzelliğini veren de zaten 
süvarinin atı üstünde yaptığı bu çevik 
hareketlerdir. Atına en çok hakim olan ve 
en çevik çopendoz (atlı) sahada da en etkili 
olandır. 

Bu oyundaki esas amaç; at üzerindeki ma-
haretlerin geliştirilmesi, binicilerin ve atların 
uyumu ve savaşa hazırlanmasıdır.

KÖLBÖRİ/YEŞİL KURT OYUNU:  
Nikah merasimleri sona eren gelin ile 
damat arasında, gerdek gecesi öncesin-
deki günün gündüzünde, kucağında oğlak 
bulunan gelin adayı atıyla kaçmaya başlar, 
damat adayı da arkadaşlarının yardımıyla 
gelini yakalamaya ve düğün alanına getir-
meye çalışır. 

CİRİT/ÇAVGAN OYUNU:  
“Çavgan” da denilen “Cirit”, Türklerin 
yüzyıllardan beri at üzerinde oynadıkları 
bir ata sporudur. Türkistan coğrafyasın-
dan Selçuklular ve Osmanlılar döneminde 

Anadolu’ya taşınan “Cirit”, bir tür atlı savaş 
oyunudur. Cirit oyunu; hem savaşcıları hem 
de atları savaşa hazırlayan ve takım halinde 
oynanan bir tür beden eğitimidir. 

RAHVAN BİNİCİLİĞİ:  
Atın tek ayak koşma stiline verilen ad olan 
“Rahvan biniciliği”, atın aynı taraftaki ayak-
larının birlikte hareket ettiği ve binicisini 
sarsmayan bir koşu şeklidir. Atı rahvan 
yürütmekten amaç; binici ve teçhizat yü-
künü en uzun mesafeye, en kısa zamanda 
biniciyi yormadan ve en az enerji harcaya-
rak yürütülmesini sağlamaktır.

 “…Rahvan at yetiştirme ve yarıştırma 
geleneği tüm zorluklara rağmen günümüze 
kadar ulaşmıştır. Bunda, rahvan at yarışları-
nın Anadolu’da yaygın olarak gerçekleştiri-
len mahalli panayır eğlenceleri kapsamında 
sıklıkla yer almasının payı büyük olmuştur. 
Bütün Türkiye’de yaygın olmasına rağmen, 
tanıtımı fazla yapılamadığından fazla tanın-
mayan Rahvan At Yarışlarına sadece yerli 
ırk atlar katılabiliyor. Ege Bölgesine has bir 
yarış olarak tanınır.”

MIZRAK / KARGI OYUNU:  
Uzunluğu 1,5-2 metre arasında değişen ve 
ucunda madenden yapılmış bir sivri kısmı 
bulunan bir mızrak ile oynanan bu oyunun 
amacı savaşa hazırlıktır. Mızrak ile tıpkı kılıç 
oyunu gibi rakiplerin birbirlerini alt etme-
si, belirlenen sabit ve hareketli hedeflere 
isabet kaydedilmesi ve mızrağın en uzak 
mesafeye fırlatılması bu savaş oyununun 
esasları arasındadır.

ATLETİZM:  
Günümüzdeki atletizm figürlerinin Eski 
Türkler’de dini geleneklere ve inançlara 
göre yapıldığı tarihte kayıtlıdır. Mesela; 
Kırgızlar’ın çocukların doğumunda kadınla-
rın da katıldığı 265 kilometrelik geleneksel 
bir koşu (seyirtme) yaptıkları, Tunguzlar’ın 
düğün törenlerinde 107 kilometrelik yaya 
koşuları düzenlediği, ayrıca hız alarak çift 
ve tek ayakla uzun atladıklarını bilinmek-
tedir.

AVCILIK:  
Savaşçı millet olan Türkler için avcılık, hem 
gıda ihtiyacının giderilmesi hem de savaşa 
hazırlık için yapılırdı. Kalabalık şekilde yapı-
lan avcılık sonrasında ise görkemli şölenler 
düzenlenirdi.

Ok, mızrak, kement, bıçak ve ağ ile yapılan 
av esnasında evcilleştiren atmaca, tazı, 
zağar, şahin, sungur ve doğan gibi av 
hayvanlarından da faydalanılırdı. Kadınların 
da katıldıkları av partilerine zaman zaman 
çocukların da katılmaları sağlanırdı.

Bugün olduğu gibi geçmişte de Türklerde 
Avcılığın belirlenen kuralları vardı. Mesela; 
Cengiz Han döneminde; hangi mevsimde, 
hangi hayvanların avlanabileceği belirlen-
miş ve yasaklara uymayanlar ise ağır şekil-
de cezalandırılmışlardı. Ayrıca “ongun” adı 
verilen avlanmaları kesin olarak yasaklanan 
ve kutsal sayıldığı için etleri yenilmeyen 
hayvanlar da belirlenmişti.

JUDO:  
Türk spor kültürünü inceleyecek olursak, 
judo sporunun kökünü eski Türklerde 
buluruz. Judo elbiseli güreşten başka bir 
şey değildir. Orta Asya’da Türk devletleri 

tarafından yaygın olarak yapılan ve tüm 
dünyaya tanıtılarak, artık Dünya şampiyo-
naları düzenlenen “Kuraş” judonun atasıdır. 
Bu spor da judo elbisesine benzer bir elbise 
ile yapılır.

KILIÇ- ESKRİM:  
Tunç devriyle başlayan kılıcın kullanımına ilk 
kez M.Ö. 6. yüzyılda Göktürkler’de rastlanıl-
maktadır. Kılıç; Osmanlı’nın son dönemle-
rine kadar süvari, avcı ve savaşçı bir millet 
olan Türklerin yanlarında doğal olarak 
taşıdığı bir silah olmuştur. 

Türkler, kılıç kullanmakta da ustaydılar.  Bir 
saldırı ve savunma aracı olarak kullanılan 
kılıç, at – avrat – silah sloganından da anla-
şılacağı üzere kutsal sayılmış ve yeminlerini 
dahi kutsal kitap ve bayraklarının yanı sıra 
kılıç üzerine yapmışlardır. Halen de kılıç 
üzerine askeri yemin törenleri yapılmakta-
dır. Tıpkı “Güreş Oyunları” gibi “Kılıç oyun-
ları” da askerin zinde kalmasını sağlayan 
bir nevi savaş hazırlığı olduğundan sürekli 
olarak oyun ve şenliklerde kılıç gösterileri 
düzenlenir, kılıç talimleri yapılırdı. Günü-
müzde oynanan ve “şimşirbazlık” denilen 
bir sporun, yani bugünkü eskrim sporunun 
doğmasına sebep olmuştur. 

TOKMAK:  
Türklerin en dikkat çeken sporu, muhakkak 
ki tokmaktır. Bu oyun, bugünkü futbolun 
babası olup, Orta Asya’da çok makbul bir 
spordu. Meşhur Ali Kuşçu’nun kısaltarak 
Türkçeye çevirdiği Tarih-i Hata ve Hoten 
adlı, aslı o taraflara giden İranlı bir tüccar 
tarafından yazılmış eserde; 

Türklerin öküz ödünü şişirip, ayak topu 
oynadıkları, yahut ata binerek değnekle bu 
topa vurmak suretiyle müsabakalar düzen-
ledikleri nakledilmektedir. Tokmak, aslında, 
tabanı kösele olmayıp, üstü gibi deriden 
yapılmış kısa konçlu bir çeşit çizmenin adı-
dır. Öküz ödünden yapılmış top oynanırken, 
ayağa bu giyildiği için adına tokmak oyunu 
denilmiştir. 

TEPÜK:  
Orta Asya (Türkistan) coğrafyasında futbola 
benzeyen tepük adıyla oynanan bir oyun-
dan Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ül Türk 
adlı eserinde söz etmektedir. 

Günümüzdeki futbol oyununun orjinali olan 
“Tepük Oyunu”; iğ arşığı üzerine keçe sa-
rarak veya jeçilerin sidik torbaları şişirilerek 
elde edilen topun, sınırlı bir alanda, ellerin 
haricinde vücudun her yerinin kullanılarak, 
belirlenen kalelerden geçirilmesi yani gol 
atılması ile sonuçlanan bir oyundur.

MATRAK:  
Sopalarla oynanan ve eski bir Türk savaş 
oyunu olan “Matrak” oyununun sopaları 
özel hazırlanır, ucu post ile kaplanır dışına 
deri sarılırdı.

Matrak sporu Osmanlı döneminde yeni-
den moda olmuş ve Sultanlar, Yeniçeriler 
tarafından sık sık müsabakaları yapılmıştır. 
O dönemin en meşhurlarından olan Kanuni 
döneminde yaşayan Matrakçı Nasuh bu 
konuda Nasuh-Tuhfetü’l-Guzât adlı bir kitap 
da yazmıştır. 1500’lü yıllarda savaş sanatı 
olarak öğretilen “matrak oyunu”, 2008 yı-
lında Matrakçı Efkan Çalış tarafından tekrar 
hayata geçirilmiş, “Dünya Matrak Derneği” 
kurulmuştur.

KAYAK/ÇANA:  
M.Ö. 100. yıldaki eski Çin kaynaklarına göre 
Amur Bölgesi’nde oturan Türk kabilesinin 
(Tölösler) yaşantısı hakkında bilgi verilirken, 
halkın ayaklarına 15 cm. genişliğinde ve 
160 cm. uzunluğunda tahtalar takarak kar 
ve buzda ev hayvanlarını kolaylıkla avla-
dıklarından söz edilmektedir. Bu da kayak 
sporunun tarihteki ilk örneklerinden biridir. 

Bir başka tarihi kayıtlara gore; “Çana” adı 
verilen kayağın; Orta Asya’dan Ural Dağları 

ve Hazar Gölü’nün kuzeyinden Avrupa’ya 
ilerleyen Türkler tarafından kullanıldığı, Ural 
Dağları ve Baykal Gölü civarında yapılan 
kazılardan anlaşılmıştır.

YUMRUK/PUULA:  
“Puula” adı verilen, bugünkü boksa ben-
zeyen sporun geçmişte Sibirya(Yakut) 
Türkleri’nde görüldüğü kayıtlarda yazılıdır. 
Rakiplerin sadece ellerini yumruk yaparak 
kavga biçiminde birbirlerini etkisiz hale ge-
tirerek savaşa hazırlandıkları bilinmektedir.

HEPSİ KOCAYAYLA’DA

Türk dünyasının çeşitli yörelerinde oyna-
nagelen ata sporlarının bir çoğunu Bursa 
Büyükşehir Belediyemizin girişimleriyle canlı 
gözlerle Bursa’da görme imkanımız olacak. 
Ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş 
dönemlerinde oynadıkları akıl ve savaş 
oyunlarını 22 – 24 Temmuz 2016 tarihle-
rinde Bursa Keles’te, Kocayayla’da düzen-
lenecek şenlikte görme imkanını bulacağız. 
Gerçekten de Atlar üzerinde müthiş bir 
görsel şov bizleri bekliyor…

Geleneksel Sporlar / Bursa’da Ata Sporu Heyecanı / İsmail CENGİZ

Atlı Güreş Oyunu Atlı Savaş Oyunu

Moğolistan Bozkırı’nda güreşçiler Tartış Oyunu
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araştırma / Tüm Zamanların En Güzel Şehrini Gezmek! / Yüksel BAYSAL

TÜM ZAMANLARIN 
EN GÜZEL ŞEHRİNİ 
GEZMEK!

  Başka bir efsaneye göre ise gezginin biri 
karşılaştığı Bitinyalı’ya, “Dünyada insanın 
yaşlanmayacağı, genç kalacağı bir yer 
arıyorum” der. Bitinyalı da ona der ki “Ben 
böyle bir yer biliyorum, oranın adı Prusa…”

Bursa’da bir süre yaşamış, Bursa’yı görmüş, 
içinden geçmiş kim bu efsaneleri reddede-
bilir ki? 

Uludağ’ın görkemli yeşil hazinesinin etekle-
rine kurulmuş, Marmara Denizi ile arasına 
bereketli topraklarıyla muazzam bir ova 
yerleştirilmiş, gerçekten de tanrıların bütün 
armağanlarına bir anda sahip oluvermiş 
ruhu olan bir şehirdir Bursa…

Sadece coğrafi özellikleriyle değil, insanlı-
ğın gelişim sürecine tanıklığı ile de tarihin 
sayfalarında yerini alan şehir.

Bundan dolayı yeryüzünde yaşayan her 
insanın ahir ömründe bir kez Bursa’ya 
gelmesi ya da yolunu bu kentten geçirmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Zaten yeryüzü-
nün kültür elçileri de diyor ki; “Ey insanoğ-
lu, gidin ve Bursa gibi bir mücevher kenti 
görün!”

Bursa’nın içinde henüz bu kenti gezmemiş 
ise onlar için bazı anımsatmalar yapmak is-
tiyorum. İşte ana başlıklar halinde Bursa’da 
neler yapabileceğiniz, neler bulabileceğiniz?

Efsane der ki; dünyanın yaratılışı sırasında tanrılar gökyüzünde 
dolaşarak her bir kara parçasına bir takım özellikler verirler.  
Ellerindeki torbadan kimine mavi bir deniz, kimine zümrüt gibi 
yeşillik, kimine bereketli topraklar dağıtırlar. Bursa’nın üzerine 
geldiklerinde ise torba delinir ve içindeki tüm güzellikler 
Bursa’ya saçılır…

Yüksel BAYSAL

İzzet Keribar

Arif Miletli
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1- Müze Kent Bursa:  
Tarih öncesinden başlayan yolculuğunuzu 
günümüze kadar getirebilirsiniz. Her 
tarihsel dönemin izleri var bu kentte…

İlkçağ (Neolitik-Kalkolitik dönemler),  
Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı 
eserlerinin yanı sıra Bursa’da Cumhuriyet 
döneminin yapıtlarını görebilirsiniz!

Zaman tünelindeki bu yolculuk için 
Bursa’ya gelmeniz, bu kentteyseniz, 
hazırlanan bu rehber eşliğinde gezmenizi 
öneririm. Nilüfer, Osmangazi, Orhangazi, 
Yenişehir İznik, Trilye, Mudanya, Gemlik-
Umurbey ayrıca zaman ayırmanız gereken 
yerleşim yerleri…

2- Alış-veriş için Bursa:  
Osmanlı’nın ilk çarşıları, ilk günkü gibi 
canlı… Koza Han başta olmak üzere onlarca 
tarihi han ve çarşıda, hem alış-veriş yapar 
hem de geçmişin havasını soluyabilirsiniz!

3- Ruhaniyetli şehir Bursa: 
İslam’ın en önemli mabetlerinden olan 
Ulu Cami, bu kentin merkezinde bütün 
haşmetiyle duruyor. Yeşil Türbe, Emir 

Sultan başta olmak üzere Bursa’daki pek 
çok dini yapı sizin manevi yolculuğunuza 
eşlik edebilir. 

4- Güçlü bir sanayi kenti Bursa: 
Türkiye’nin ikinci büyük sanayi gücü bu 
kentte… Otomobil fabrikalarından tutun da, 
tekstile kadar, yeryüzünde gerçekleştirilen 
her türlü sanayi üretimini Bursa’da bulmak 
mümkün… Havlu, bıçak, ipekle başlayan 
serüven, günümüzde bütün sanayi dallarını 
kapsıyor!

5- Uludağ’a yaslanan Bursa:  
Bu kenti biricik kılan, vazgeçilmez hale 
getiren yerlerin başında günümüzde 
Uludağ’dır!

Türk filmlerinin mekanı, kış sporlarının 
merkezi, yaz sıcaklarından kaçan 
Bursalıların nefes alma yeridir Uludağ…

Keşiş Dağı, Olimpos her mevsim ayrı 
güzelliğini cömertçe sergiler.

6- Deniz Kenti Bursa:  
120 kilometreden fazla denize kıyısı olan bir 
kent Bursa… Bursa ile İstanbul’u bağlayan 

Marmara denizinin kıyılarında farklı 
güzelliklere tanıklık edebilirsiniz.

7- İki büyük gölüyle  
göz alan Bursa:  
Türkiye’nin açık hava müzelerinden biri 
olan İznik aynı zamanda Türkiye’nin beşinci 
büyük gölüdür. İçinde gemilerin gezebildiği, 
su altında bulunan kilisesi ile bir dünya 
markasıdır İznik… Bursa’nın batıya açılan 
kapısında bir başka güzellik karşımıza çıkar 
ki, onun adı Uluabat- Gölyazı’dır! Dört 
mevsim, 12 ay, 365 gün farklı güzel…

8- Doğal güzellikleri ve 
şelaleleriyle görülmeye  
değer kent Bursa:  
Mustafakemalpaşa’daki Suuçtu şelalesi, 
Türkiye’nin en uzun 6. kağarası Ayvaini,  
Orhaneli’deki Kaya Hamamı, İznik’in bir 
başka güzelliği Sansarak kanyonu! Tanrının 
özel olarak yarattığı Bursa’ya bahşettiği 
yerler!

9- Termal su anlamında 
Türkiye’nin en zengin 
kentlerinden biri Bursa:  
Tarih öncesinden gelen potansiyelini 

tam olarak değerlendirebilse, sağlık 
turizmi anlamında da dünya kentleriyle 
yarışabilecek noktaya gelebilir. Yine de şu 
haliyle bile Bursa’ya bunun için gelmeye 
değer… Sadece Bursa kent merkezi değil, 
İnegöl-Oylat kaplıcaları da bu ülkenin en 
önemli sıcak su merkezi…

Tabakhaneler bittiğinde zaten bu kent 
Dünya Termal Kentler arasında sayılacak!

10- Yemek kültürünün 
çok özel örneklerinin  
yaşandığı bir yer Bursa:  
İskender Kebap ile Pideli Köfte’nin doğduğu 
topraklar burası… Aynı zamanda kestane 
şekeriyle bir dünya markası yarattı. Yemek 
kültürüyle de ön plana çıkan bir kenttir 
Bursa…

11- Tarımsal üretimin en seçkin 
ürünlerinin alınabildiği zengin 
ovalara sahip bir kent Bursa: 
Şeftali, siyah incir, armut başta olmak üzere 
yeryüzünün bütün sebze ve meyvelerinin 
yetiştirilebildiği, topraklarının zenginliğiyle 
övünebilecek bir şehirdir Bursa… Her 
meyveyi dalında yemeniz mümkün… 

12- İlklerin ve simgelerin  
kenti Bursa:  
İlk kez Bursa’da hayat bulan Kılıç Kalkan 
ekibini, ilk hayvan hastanesini, ilk ipek 
fabrikasını, ilk Darüşşifası’nı ve daha pek 
çok ilki yaşayabileceğiniz bir kenttir Bursa…

13- Spor kenti Bursa:  
Türkiye’nin dördüncü büyük kenti, beşinci 
büyük takımı bu kentte… Şampiyon 
Bursaspor’un Atatürk Stadyumu’nun yanı 
sıra artık yeni ve muhteşem bir yeri var. 
Dünyanın konuştuğu Büyükşehir Stadını 
görmek için bile Bursa’ya gelinebilir.

14- Tatil kenti Bursa:  
Bursa aynı zamanda bir tatil kentidir. Küçük 
Kumla, Karacabey Boğaz, Mudanya’nın 
pek çok yerleşimi, tatilciler için fırsatlar 
sunar! Akdeniz veya Ege’de tatil yapacak 
ekonomik gücü olmayanlar için tatil 
mekanlarının bulunduğu yerdir Bursa…

15- Teleferik kenti Bursa: 
Türkiye’nin ilk teleferiği Bursa’dadır. 1963 
yılında açılan teleferik, yeni yüzüyle hizmet 
verse de, bu kentin simgelerinden biri 

olmuştur. Bursa’yı örnek alan pek çok kent; 
dağlarına teleferiği getirmiştir.

16- Kütüphaneler kenti Bursa: 
Eski yazma eserlerin bulunduğu kütüphane 
Ulucami’nin karşısında Tahtakale’de asırlık 
çınar gibi tarih araştırmacılarının gözde 
mekanı olurken, kentin dört bir yanında 
açılan çok sayıda kütüphaneler, birer bilgi 
evi olarak işlev görüyor. Setbaşı’ndaki ana 
kütüphanenin yanı sıra özellikle Nilüfer 
bölgesinde çok sayıda kütüphane var. 
Şiir kütüphanesi Türkiye’deki ilklerden biri 
olarak Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 
hizmet veriyor. 

Bursa’yı biricik kılan o kadar şey var ki, her 
birini burada aktarmak mümkün değil…

En iyisi kent dışındaysanız, yolunuzu sık sık 
Bursa’ya düşürün!

Bursa’da yaşıyorsanız,  bu yazının ardından 
elinize bir kent rehberi alıp gezmeye 
başlayın!

Benim önerim tarih, doğa, kültür 
yolculuğunuz Muradiye’den başlasın!

Veysel Kaya Ahmet Çetin
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  1914 yılında Cezayir’in Cicelli şehrinde 
doğan, 1996 yılında Fransa’da ölen ve 
vasiyeti üzerine Bursa’ya gömülen Abidin 
Cemalettin Bey’in yaşam öyküsü serüven-
lerle dolu ve çok ilginç.

Babası, Bursalı Bıçakçı Ali Bey, annesi 
Hatice Hanım’dır. Türkiye’de tanışıp evle-
nirler. 1. Dünya Savaşı yıllarıdır. Avrupa’da 
savaş rüzgarlarının hızla esmesi Osmanlı 
İmparatorluğu’nun sıkıntılı günleri onu 
çok etkilemiştir. Aklına Cezayir’de bulunan 
Türk akrabaları gelir ve oraya göç ederler. 
Bıçakçı Ali Bey Cezayir’e yerleştikten sonra 
da Bursa’yı hiçbir zaman unutamaz. Aileyi 
ve akrabaları etrafına toplar onlara masal 
anlatır gibi Bursa’daki yaşamını fırsat bul-
dukça anlatmaktan çekinmez.

ABİDİN BEYİN DOĞUŞU..

Bursalı Bıçakçı Ali Bey ve Hatice Hanım’ın 
ilk çocukları Abidin Bey de Cezayir’de 
dünyaya gelir. Abidin Bey Cezayir’de büyür, 
askerlik çağına gelir. Bilindiği gibi o yıllarda 
Cezayir Fransızların kontrolü altında bir 
ülkedir. 1. Dünya Savaşı sıralarıdır. Abidin 
Bey askere çağrılır. Tam 13 yıl çavuş rütbesi 
ile savaşır, birçok çatışmalara girer, ama 
hiç yara almamış olan bir (muharip asker) 
veterandır. Fransızlar tarafından işgal edilen 
Cezayir’de yeni bir dönem başlar. Abidin 
Bey’in bu özelliğinden dolayı ona isterse 
Türk, Fransız veya Cezayir vatandaşı olması 
için tercih hakkı verirler. Abidin Bey çok iyi 
Fransızca bildiği ve aynı zamanda çok iyi bir 
şoför olduğu için Fransız uyruğunu kabul 
eder. Fransa’da yaşamaya başlar. Gerek 
Cezayir’in karışık durumu gerek yaşadığı 
maddi zorluklar nedeniyle akrabaları ile 

yolları tamamen ayrılmıştır. Amcasının oğlu 
Mustafa ise Türkiye’ye göç eder. 

Abidin Bey Fransız vatandaşı olmasına rağ-
men Türk ve İslam kültüründen hiç kopmamış 
ve geleneklerine bağlı kalmış bir Müslü-
man’dır. Cezayir’de de Arap kültürü ve dilini 
iyice öğrenmiştir.

Taksi şoförlüğü yapan Abidin Bey Fransa’nın 
Bretagne Bölgesi’nde hasta ve yaşlı bir kadını 
sürekli hastaneye götürmektedir. Yaşlı kadı-
nın yanında kızı da vardır. Hastaneye taşıma 
sırasında kadının kızı ile tanışır ve onu çok be-
ğenir. Bir gün Abidin Bey yaşlı kadının öldüğü 
haberini alır, çok üzülür ve bu arada yaşlı 
kadının kızını yalnız bırakmaz ve evlenme tek-
lif eder. Paris’te evlenirler. Madam Germaine 
Hıristiyan kültürü ile yetişmiş 50 yaşlarında 
çok cici bir bayandır. İki kültür arasında kendi-
lerine çok güzel bir dünya kurarlar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Hatice YILMAZ,  bir sohbet sırasında, 
yurt dışındaki Bursalılara ilişkin bir anısını benimle paylaştı. Bu anısını sizlere 
aktarmak istiyorum.

Ahmet Ö. ERDÖNMEZ

CEZAYİR-FRANSA-BURSA 

ÜÇGENİNDE BİR VASİYET:

BENİ BURSA’YA
GÖMÜN
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Abidin Bey çok iyi bir şofördür, işini oldukça 
ciddiye alarak yapar. 40 yıl Paris’te oto-
mobil kullanmasına rağmen bir tek kaza 
yapmaz. Fransız yöneticilerinin dikkatini 
çeken bu başarısından ötürü O’na madalya 
bile takarlar. 

Abidin Bey taksicilik yaparken bazen 
dinlenme sırasında Cezayir’de iken baba-
sının anlattığı Türkiye ve Bursa’daki yaşam 
hikayeleri aklına gelir. Gözleri dolarak hiç 
görmediği ama babasının sesinden sık sık 
duyduğu Bursa kelimesi ve oradaki yaşam-
lar aklına gelir. Çocukluğunda duyduğu bu 
kelimeler beyninde bulutlu şekilde kalır.

Paris’te bir gün bir müşterisini götürürken 
yoldaki konuşmalarda Türkiye ve Bursa ke-
limeleri cümlelerin içinde geçer ama o tam 
olarak anlayamaz. Çok merak eder müşteri-
sine sorar ve müşterisinin Bursalı olduğunu 
öğrenir, çok heyecanlanır. Kendisinin Bursa 
ile olan bağını müşterisine anlatır. Artık 

çok mutludur. O artık Türkiye’nin güzel 
şehirlerinden biri olan Bursa’yı bulmuştur. 
Abidin Bey artık yerinde duramaz. Akraba-
larına kavuşmak ister. Babasının yaşadığı ve 
çocukluğunda sürekli anlattığı o masal şehri 
görmek ister. Bu istek gün geçtikçe güçle-
nir. Bu konuları eşine açar, onunla paylaşır 
ve eşinden çok büyük bir destek alır. 

Sizlere Madam Germine hakkında da kısa 
bir bilgi vermek isterim. Madam Germaine 
çok olgun, güler yüzlü, sessiz ve çok vefa-
kar bir eştir. Eşinden dinlediği çocukluk yıl-
ları anılarından o da çok etkilenir. Duyduğu 
heyecanı her zaman açıkça belli eder. Her 
zaman eşinin yanı başında olan en büyük 
destekçisidir. Abidin Bey de olaylara hep 
olumlu yönden bakan, çok şakacı, mütevazı 
bir yapıya sahip bunun yanı sıra tıp bilgisi 
olan ve genel kültür konusunda da oldukça 
iyi yetişmiş bir kişidir. Ama hiçbir zaman 
mizahı elden bırakmaz.

Abidin Bey’in Bursa’ya gitme vakti gelmiştir 
artık. Bursa’ya gelmeden önce kendilerine 
destek olacaklarını düşünerek Oyak Renault 
Fabrikası yetkililerine ulaşarak yardım ister-
ler. Oyak Renault Fabrikası yetkilileri ken-
dilerine Fransızca Öğretmeni Aysel Soyer’i 
tercüman olarak tavsiye ederler. Bursa’ya 
geldiklerinde Aysel Hanım onlara yardımcı 
olur. Eski Garaj’daki Kardeş Otel’de kalırlar, 
orada arkadaşlarını ağırlarlardı.

Abidin Bey şakacı kimliğini Bursa’da da 
sergiler hiç yabancılık çekmezmiş. Bindiği 
taksi ve dolmuşlarda Türkçe marşlar söyler, 
halkla şakalaşırmış. Yoldan karşıya geçer-
ken elini kaldırır, taksileri durdurur selam 
verip geçermiş. Arapça tekerlemeler söyler, 
tiyatral gösteriler yaparmış. Ayrıca doğal 
bitki ilaçları içeren Fransızca bir almanak 
olan “Darbu” masal ve atasözleri ile dolu 
kitabını tanıştığı insanlara hediye edermiş. 
1991 yılı Bursa ziyareti sırasında Büyükşe-
hir Belediyesi Protokol ve Dış İlişkiler Şube 
Müdürlüğü onlara rehberlik etmiş ve her 
zaman destek olmuştur.

Yaşlı çift emekli indirimlerinden fayda-
lanarak her yıl Ağustos başında tren ile 
Sirkeci’ye oradan Bursa’ya gelip Kardeş 
Otel’e yerleşirler, Eylülde yine trenle Paris’e 
dönerlermiş.

Abidin Bey bütün araştırmalarına rağmen 
ne Bursa’da ne de Balıkesir Bölgesi’nde ak-
rabaları ile ilgili bir kayıt bulamaz. Bursa’da-
ki en yaşlı bıçakçıları araştırmasına rağmen 
herhangi bir bilgiye ulaşamaz. Babası asker 
olduğu için Bursa, Balıkesir, Ankara Genel 

Kurmay araştırılmasına rağmen burada da 
herhangi bir kayda rastlanamaz. İstanbul, 
Ankara, İzmir gazetelerine ilan verilir. İzmir 
Yeni Asır Gazetesi’ndeki ilanı gören am-
caoğlu Mevlithan Mustafa Ay ile görüşüp 
hasret giderirler. İzmir’deki diğer akrabaları-
nı da bulup çok sevinirler. 

Abidin Bey memleketini çok sever ve 
Bursa’dan bir ev almaya karar verir. Ancak 
ekonomik nedenlerden ötürü ev alamaz. 
Bandırma’dan küçük bir daire almaya karar 
verirler. Oda üst katlarda olduğundan zor 
olacağını düşünüp bu kararlarından vazge-
çerler. Çünkü eşinin ve kendisinin ayakla-
rından rahatsızlıkları olduğundan kendileri 
için rahat ve düzayak bir ev olmasını arzu 
ederler.

Abidin Bey ve eşi Bursa’yı çok sevmiştir. 
Mudanya, Gemlik, Kumla, Bandırma, Erdek, 
Marmara Adası her tarafı dolaşırlar ve 
gittikleri her yerde ailesinden bir iz arar Abi-
din Bey. Abidin Bey ve eşi birbirlerine çok 
şefkatli idiler, kaldırımdan inerken çıkarken 
her zaman yardımlaşırlardı. 

Abidin Bey Ata topraklarına gelip, hayalin-
deki Bursa’yı gördüğü için çok mutludur. 
Türkiye’den her ayrılışında yüreği cız eder. 
“Bir daha görebilecek miyim?” kaygısı ile 
durgunlaşır. Nitekim, Abidin Bey 1996 
yılında Paris’teki evinde vefat eder. Madam 
Germaine’nin hayatı kararmış, çok üzün-
tülüdür. Birden aklına kocasının vasiyeti 
gelir. Abidin Bey sağlığında ona “Beni 
Bursa’da gömün, orada hayata veda etmek 
istiyorum” demiştir. Madam Germaine 

bu vasiyeti yerine getirmek üzere Bur-
sa’daki dostlarını arar. Bu haber, dönemin 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Erdem 
SAKER’e ulaştırılır. Bu durum Sayın Saker’i 
de etkilemiştir; Protokol ve Dış İlişkiler Şube 
Müdürlüğü’nü arayarak gereğinin yapılma-
sını ister. 

Cenaze Madam Germaine ile İstanbul’a 
gelir, oradan alınarak Bursa’ya getiri-
lir. Emirsultan Camii’nde kılınan cenaze 
namazından sonra Hamitler Mezarlığı’na 
defnedilir.

Madam Germaine kendisi Hıristiyan olma-
sına rağmen, eşine söz verdiği için İslami 
kurallara göre töreleri yerine getirecektir. 
Bursa’da dostlarının evinde tebareke, 7 ge-
cesi mevlidini okutturur ve diğer gelenekleri 
de yerine getirir. 

Onun Bursa’daki en iyi arkadaşı Fransızca 
Öğretmeni Aysel SOYER’dir. Paris’ten yazdı-

ğı mektuplarda eşini kaybettikten sonra çok 
yıkıldığını, onu çok özlediğini, onsuz geçen 
günlerin ızdırapla dolu olduğunu her zaman 
belirtir. 

Abidin Bey’in ölümünden yaklaşık bir yıl 
sonra gelip mezar taşının yapılmasını sağ-
lar, bütün masraflarını karşılayarak Aysel 
Hanım’ın evinde sene i devriye mevlidini 
okutur, kendisi de ellerini açıp Arapça du-
alar eder. Hatta birkaç gün sonra kendisini 
İstanbul Havaalanı’nda uğurlayan Aysel 
Hanım ile helalleşir ve son kez Türkiye’den 
ayrılırken güzel bir tespih hediye eder, sanki 
bir daha birbirlerini göremeyeceklermiş gibi. 
Evet bir daha birbirlerini göremezler. Çünkü 
kısa bir zaman sonra Madam da ölür.

Sizlere aktarmaya çalıştığım bu gerçek hi-
kaye beni çok etkiledi. Vatan hasretinin ne 
olduğunu, hayat arkadaşlığının ne demek 
olduğunu çok iyi anlatıyor değil mi?
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  Bursa’da bugünkü müzeciliğin nasıl ge-
liştiğini anlamak için Osmanlı Dönemini an-
latarak konuya giriş yapmak gerekiyor. 19. 
yüzyıl sonunda Osman Hamdi Bey gerçek 
anlamda Türkiye’de müzeciliği başlatıyor. 
İstanbul Arkeoloji Müzesi Türkiye’nin ger-
çek anlamda ilk müzesidir. Anadolu’da ilk 
kurulan müzelerin başında da Bursa Müzesi 
gelir. Bursa Arkeoloji Müzesi 1904 yılında 
Erkek Lisesi bahçesinde kurulmuştur. O 
dönemki ismi Müze-i Hümayun’dur.

Osmanlı’ya ilk başkentlik yapmış bir şehirde 
tabii ki bir müze yetmez. Arkadan İslam 
Eserleri Müzesi onu takip etmiş ve diğer 
müze evler açılmaya başlamıştır.

Türkiye’de son on yılda müze algısında 
birçok değişiklikler oldu. Olumlu anlamdaki 
bu gelişim ihtisas müzelerini ortaya çıkardı. 
Aynı zamanda hukuki düzenlemeler ile özel 
müze kurma teşvik edildi. Hem dünyada 
hem Türkiye’de ihtisas müzeleri büyük ilgi 
görmeye başladı. Anadolu’nun eser zengin-

liği Türkiye’de müze kurmayı biraz daha ko-
laylaştırdı. Özellikle Bursa’daki özel müze-
lere örnek verecek olursak; Orman Müzesi, 
Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, Uluumay 
Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi, 
Hünkar Köşkü Müzesi’dir.

Bursa’daki müzecilik konusundaki gelişme-
lere bakarsanız önemli bir mesafe kay-
dedilmiştir. Özellikle 2000 yılında Türkiye 
Tarihi Kentler Birliği’nin Bursa’da kurulması 
ile kent müzeleri gündeme gelmiş ve ilk 

Ahmet Ö. ERDÖNMEZ

BURSA’DA 
KÖYDEN KENTE MÜZECİLİK

başarılı uygulama, Bursa Kent Müzesi ile 
başlamıştır. 14 Şubat 2004 yılında açı-
lan müze, Bursa’da bir çok müzenin de 
doğmasına neden olmuştur. Bursa 
Kent Müzesi kentlilik bilincinin gelişmesi ve 
yeni müzelerin açılmasında okul görevi yap-
mıştır. Bursa Kent Müzesi’nin kuruluşuna 
destek olduğu müzelere bakacak olursak 
Karagöz Müzesi, Bursa Basın Tarihi Müzesi, 
İnegöl Kent Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi ve içinde İpek Müzesi, Merinos 
Enerji Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi ve 
Türkiye’de pek çok kentte açılan müzeler 
olduğunu görebiliriz. Bursa’nın değerlerin-
den olan Kılıç Kalkan oyunun da anlatıldığı 
Kılıç Kalkan Müze Evi’ni de unutmamak 
gerekir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
önderlik yaptığı ihtisas müzeleri projeleri de 
devam etmektedir. Örneğin; Teleferik Mü-
zesi, İslami Paralar ve Vakıf Eserleri Müzesi, 

Hamam Müzesi, Maden Müzesi, Osmanlı 
Tarih Müzesi planlanan müzeler arasındadır. 

Son on yıldır müzecilik alanında devam 
eden olumlu gelişme Bursa’da müzelere 
olan ilgiyi de arttırmıştır. Ziyaretçi sayıları 
önemli derecede artmıştır. Şehrin turizm 
gelişimine de müzelerin önemli katkıda 
bulunacağı apaçık ortadadır. 

HER KÖYE BİR KÖY MÜZESİ

Somut olmayan kültürel miras çalışmaların-
da, Bursa Büyükşehir Belediyesi nasıl bir yol 
izledi sizlere anlatmak istiyorum.

Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde Bursa Araştırmaları Merkezi 
kuruldu. Merkezin kadrosu oluşturulurken 
konusuna uygun personel seçimine dikkat 

edildi. Beş kişiden oluşan ana kadroya 
destek verecek, sahada çalışacak, ehil 
kişilerden oluşan bir komisyon kurulması da 
ihmal edilmedi. Komisyon; Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi’nden 
konu ile ilgili hocalar, köy muhtarlar derneği 
yöneticileri, sivil toplum ve gönüllülerden 
oluşuyordu. Önce Bursa haritası öne kondu. 
Şehir merkezine yakın köylerden başlandı. 
Çünkü şehirleşme hızla onların içine girmiş. 
Somut olmayan kültürel miras yok olmuş-
tu. Belge, bilgi ve sözlü tarih çalışmaları ile 
kaybolmaya yüz tutmuş miras kayıt altına 
alındı. Sonra Bursa’nın dağ köylerine ve 
deniz kıyısı köylerine ekipler dağıldı. Zaman 
zaman bizlerin de katıldığı saha çalışmala-
rında köylülerden şu sözleri duyduk. 

“Gelmekte biraz geç kalmadınız mı?”

Haklılardı. 

Aksu Köyü Müzesi
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Yıllardır bu konuları araştıran olmamış. 
Köylüler bizim ekipleri olumlu karşıladı, her 
türlü kolaylığı gösterdi. Öncelikle bayanlar 
ninniler, maniler, kına eğlenceleri yemek 
kültürü konularında uygulamalı gösteriler 
yaptı. Bizlerin yaklaşık 200 köyde yap-
tığımız çalışmaları altı ciltlik bir kitapta 
topladık. Köylere kitapları dağıttık. Kitapları 
inceleyen köy halkları daha çok yardım 
etmeye başladı. Köylerine kültür merke-
zi, kütüphane ve nihayet müze istemeye 
başladılar. Bursa köylerinde bu konuda uy-
gulamalar başladı. Örneğin; Cumalıkızık Köy 
Müzesi yapıldı. Köylü sahip çıktı. Arkadan 
onlarca köy, müze istemeye başladı. Şimdi 
hepsi planlanıyor.

Bursa’da köy müzelerinin gündeme gelmesi 
ve köylerde uygulama başlaması önemli bir 
gelişmedir. Çünkü köylerdeki kültürel miras 
hızla yok oluyor. İşte o mirasın korunma-

sının yollarından birisi de köy müzeleri ve 
kültür evleridir. Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nin somut olan ve olmayan kültürel 
mirasın korunması çerçevesinde hazırladığı 
projelerden birisidir köy müzeleri. 

Önce Cumalıkızık Köy Müzesi açıldı. Köye 
gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri 
oldu. 

Sonra Aksu Köyü Müzesi açıldı. Aksu Ha-
mamı restore edilerek köy müzesi haline 
getirildi. Köy halkının çabaları, özellikle 
bayanların katkıları dikkat çekici idi.

Ardından Orhaneli Karıncalı Köyü Müzesi 
devreye girdi. Köy tarihini anlatan müzede 
aynı zamanda kütüphanede bulunmaktadır. 
Köy müzeleri açıldıktan sonra halkın kat-
kıları ile koleksiyonları gelişti ve gelişmeye 
devam ediyor.

OKUL MÜZELERİ; HAMİDİYE   
SANAYİ MEKTEBİ MÜZESİ

Bursa’da Osmanlı Dönemi’nde önemli eğitim 
kurumları açıldı. Ziraat Mektebi, Erkek Lisesi, 
Tophane Sanat Okulu da bir müze yapmak 
istedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe bu fikri ortaya attığında şu fikir 
aklımıza geldi. Neden Bursa’nın köklü eğitim 
kurumlarının müzesi olmasın. Evet, Tophane 
Sanat Okulu içinde Çandarlı Hamamı restore 
edildi. Şimdi okul müzesine dönüştürüldü.

Bugünkü adı ile Tophane Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi (Hamidiye Sanayi Mektebi) 
Tarihçesine bakalım 1869 yılında Islahhane 
olarak açılmış. Öğrenci sayısının artması 
ile 1903 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi 
olmuş. Cumhuriyet’in ilanından sonra bölge 
sanat okuluna dönüştürülmüş. 1927 yılın-
daki salnamelerde sanat mektebi hakkında 
bilgi elde edebiliyoruz.

Okulun tarihine şöyle bir göz atalım: Aynı 
zamanda müzenin de içeriğini kapsıyor. 
1869 Bursa Valisi İzzet Paşa tarafından 
okulun temelini oluşturan Islahhane Pınar-
başı’nda kiralanan Türkmenoğlu Konağı’nda 
açılıyor. 

1876 Hacılar Mahallesi Hacı Arif Efendi 
Konağı’na taşınıyor. 

1877 Rüştiye Okulu Kız Lisesi Binası’nın 
yanındaki binada öğrenim görülüyor. 

1886 Ziraat Bankası’nın bulunduğu yerde 
Temaş hane binasına taşınıyor. 

1889 Memleket Hastanesi arkası Hacı Hilmi 
Bey Konağı’na geliyor. 

1890’da okul bulunduğu yerde büyütülü-
yor. 

1903 Okula Hamidiye Sanayi Mektebi adı 

veriliyor. Vali Reşit Paşa okula para kazan-
dırma amacı ile dışarıya da iş yaptırıyor.

1911 Balkan Savaşları dolayısı ile öğrencile-
ri askere alınıyor ve eğitime ara veriliyor. 

1920 Yunan İşgali sırasında okulu Yunanlı-
lar tamirhane olarak kullanıyor. 

1933 okul üretimleri ile ilgili büyük bir sergi 
hazırlıyor. 

1947 Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi 
açılıyor. 

2006’da Türkiye’nin en kaliteli okulu seçi-
liyor. 

2016 yılında köklü geçmişinin verdiği güç 
ile öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Okul 
bünyesinde sosyal faaliyetlere de önem 
veriyor. Spor, müzik vs. dallarda başarı ile 
okulunu temsil ediyorlar. 

Şehrimize önemli sanayiciler yetiştiren okul, 
başarısı ile ne kadar öğünse azdır. Daha 
ismini sayamayacağım çok değerli insanları 
yetiştiren okul bugün o başarılarını tek-
rarlıyor. Okulun içindeki hamam Çandarlı İb-
rahim Paşa’nın oğlu 2. Bayezıt’ın sadrazamı 
olan İbrahim Paşa tarafından 1485 yılında 
yaptırılmış. Çeşitli restorasyonlar görmüş 
olan hamam Alman Alfons’a satılmış 1979 
yılında devlet kendi bünyesine almıştır. 

Şimdi Tophane Sanat Okulu Müzesi olarak 
görev yapacak okul ile ilgili tüm bilgileri ve 
okula ait tarihi objeleri görebileceksiniz. 
Müze yapmaya değer bir mazisi olan okul, 
müzesi ile de diğer eğitim kurumlarına da 
örnek olacaktır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü 
Müzeler Şehri Bursa Projesi hız kesme-
den köylerde, kentte ve ilçelerde devam 
edecektir.

Orhaneli / Karıncalı Köyü Müzesi Tophane Sanat Okulu Müzesi
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haber / Bir Müze De Tophane’ye

  Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Enerji 
Müzesi, Göç Tarihi Müzesi, Arkeopark ve 
Cumalıkızık Köy Müzesi ile müzecilikte 
referans alınan bir kurum haline gelen 
Büyükşehir Belediyesi, bir müze de Top-
hane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 
kazandırdı. Vali İzzet Paşa tarafından 
1868 yılında yoksul ve kimsesiz çocukları 
korumak amacıyla ıslahhane olarak açılan, 
1899 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi, 
1952 yılında Bursa Erkek Sanat Enstitüsü, 
1974 yılında Bursa Teknik Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi ve son olarak 2014 yılında 
“Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
adını alan okulun bahçesindeki 560 yıllık 
Çandarlı İbrahim Paşa Hamamı Büyükşehir 
Belediyesi tarafından restore edildi. Restore 
edilen tüm tarihi yapıları yaşayan mekanlar 
haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bu 

tarihi hamamı da okulun 148 yıllık tarihine 
ışık tutan bir müzeye dönüştürdü. Müzenin 
açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra okuldan mezun olan 
iş adamları ve önemli isimlerin katıldığı 
törenle yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
kendisinin de mezun olduğu Bursa’nın en 
köklü okulu olan Tophane Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ne böyle bir eser kazandır-
manın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
Türkiye’nin sanayideki lokomotif kenti olan 
Bursa’nın böyle bir mesleki eğitim altyapısı 
sayesinde önemli mesafeler kat ettiğini 
belirten Başkan Altepe, “Bursa’nın böylesi 
büyük önem taşıyan okulunun tarihi geçmi-
şini artık restore ettiğimiz müzede sergile-
yeceğiz. Okulun kurulduğu günden bu yana 
kullanılan alet, makineler, evraklar, yazış-

malar, kısaca 148 yıllık tarih bu mekanda 
geleceğe ışık tutacak. Biz göreve geldiği-
mizde Büyükşehir uhdesinde 4 tane müze 
vardı. Bugün 15. müzeyi açmış oluyoruz. 
Çalışmalarını hızla sürdürdüğümüz bıçakçılık 
müzesi, hamam müzesi, tarım müzesi, vakıf 
eserleri müzesi ve büyük tarih müzesini de 
en kısa zamanda kentimize kazandırmış 
olacağız” diye konuştu.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Yusuf Ay da 10 mesleki alanda 
3 bin öğrencisi ve 280 personeli bulunan 
okullarına böyle bir eser kazandırılması 
nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

BİR MÜZE DE
TOPHANE’YE
Tarih başkenti Bursa’nın bu alandaki değerlerini gün güzüne çıkarmak 
amacıyla 8500 yıllık arkeolojik bölgelerden 2300 Bitinya surlarına, 700 
yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği 
yapıların ayağa kaldırılmasına kadar her alanda yoğun bir çalışma 
sergileyen Büyükşehir Belediyesi, müzecilik alanında da marka kent olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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haber / Kafkas Kartallarına Vefa / Doç.Dr. Doğan YAVAŞ

  Mustafakemalpaşa’nın Koşuboğazı 
Köyü, Kafkas göçü sırasında Dağıstan’ın 
Derbent (Demirkapı) ya da Rokali Kö-
yü’nden gelen Terekeme veya Karapapak 
denilen Türkler tarafından, 1864 yılında 
kurulmuştur. Köyde yapılan at yarışlarından 
dolayı Koşuboğazı adı verildiği söylense de 
bazı eski belgelerde Kuşboğazı olduğuna 
dair kayıtlardan da bahsedilir. Köyün eski 

muhtarlarından olup köyün tarihçesi hak-
kında çalışmaları ve yayınları bulunan Raif 
İşlek’in arşivinde bu konuda detaylı bilgiler 
vardır. 

İlk kafile, şu an köyde türbesi bulunan ve 
evliya olduğuna inanılıp çok hürmet edilen 
Şeyh Abdülaziz Dağıstânî ve kardeşi Hacı 
Necef önderliğinde köye gelmiş ve 7 hane 
olarak köyü kurmuşlardır. Evlerini inşa 

edinceye kadar, şimdi Eski Mezarlık denilen 
ve Şeyh Abdülaziz’in türbesinin bulunduğu 
yere yakın bir bayıra çadırlarını kurmuşlar 
ve bir müddet çadırda yaşamışlardır. 

Köyün bulunduğu bölgeye yerleşildik-
ten kısa bir süre sonra Şeyh Abdülaziz 
Dağıstânî ve kardeşi Hacı Necef, Sultan 
Abdülaziz’den bir fermanla köyün ku-
rulmasına izin almışlardır. Köyü kuran iki 

kardeşten büyüğü olan Hacı Necef, hac 
farizası için gittiği Hicaz’da vefat etmiştir. 
Köyü on iki yıl boyunca sessiz ve sakin bir 
şekilde, komşu köylerle de hiçbir gerilime 
izin vermeyerek yöneten Şeyh Abdülaziz 
Dağıstânî hazretleri de, öleceğini anlayınca 
samimi arkadaşı olan Gül Ahmed Ağa’yı 
yanına çağırır ve kendisinden sonra köyü 
ona emanet ederek 1876 yılında vefat eder. 
Şeyh Abdülaziz Efendi köy kabristanındaki 
türbesine defnedilmiştir. 

Şeyh Abdülaziz Efendi’nin iki oğlu ve birkaç 
kızının olduğu, oğullarından birinin de 
babası gibi keşif ehli olduğu ve kerametleri 
halen köyde anlatılmaktadır. Şeyh Abdülaziz 
Efendi’nin nesli halen devam etmektedir.

Bu köyde yatan Şeyh Abdülaziz Dağıstânî 
hazretlerinin türbesi önceleri kerpiçten ya-
pılmış ve ağaç çatı üzerine manav kiremidi 
ile örtülmüştü. Depremde bu yapının da ha-
sar görmesi ile 1964’ten itibaren bugünkü 
türbe inşa edilmiştir. Türbenin doğu cephe-
sinde eski türbeye ait olan 4 mermer kitabe 

yer almaktaysa da biri tamamen yıpranmış 
ve okunmaz durumdadır, kitabelerde 8 satır 
halinde şu ibare vardır:

Biz bu bir bölük ışkın gâm-nâkıyüz 
Âşıkânın ayagının hâkiyüz 
Aldanma nakşına bu dâr-ı fenânın 
Sehhâredir ol kendini hazere virme kıl

Ehl-i zikre et muhabbet çün halinin Hakk 
Dâr-ı rıhletdir bu dünyâ câhına etme 
gurûr 
Münkirin encümine kardeş idiğine inhırât 
Âkıbet âna gelenler cümlesi eyler ubûr

Kad irtehale min dâri’l-fenâi ilâ dâri’l-
bekâi  
Eş-Şeyh Abdülziz el-Tağıstânî fî sene 
1290 – 1300 (M. 1873-1883).

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle, 
Dağıstânî hazretlerinin türbesinin de bulun-
duğu kabristanda bulunan tarihi mezarlar 
ele alınarak onarılmış, eksik olanlar tamam-
lanmış, türbenin taşları ve derzleri temiz-
lenmiş, kurşun örtüsü yenilenmiş ve çevre 
düzenlemesi de yapılarak ziyarete açılmıştır.

Koşuboğazı köyünde 1. Dünya Savaşı’na ve 
Milli Mücadele’ye katılmış gazi ve şehitler 
de bulunmaktadır. Çanakkale’den Yemen’e 
kadar pek çok cephede çarpışıp şehit 
düşenlerin yanı sıra İngilizlerin elinde 11 
yıl esir kalıp sonra köye dönmüş olan köy 
muhtarı Ali Çavuş da bu köydendir.

Yine 1960’ların, 70’lerin siyasi karışıklıkları 
esnasında general olarak değerli hizmetler-
de bulunan Ali Elverdi Paşa ile Milli Müca-
dele’de görev alan ve 1967’de vefat eden 
Seyyid Mehmed Aydıner de bu köydendir.

KAFKAS 
KARTALLARINA VEFA
Kafkasya’da Rus işgali ve baskısına karşı İmam Mansur ile başlayıp İmam Muhammed, Hamzat ve efsanevi 
Kafkas lideri Şeyh Şamil ile devam eden direniş, 1859 yılında Şeyh Şamil’in esir edilmesi sonucu başarısızlığa 
uğramıştır. 1864 senesinde direnişin tamamen sona ermesi ile bu tarihlerden itibaren, Kafkasya’dan büyük 
kitleler halinde Osmanlı topraklarına göçler başlamıştır.

Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

Dağıstanlı Küre Bey oğlu Hacı Bayram Ağa’nın 
mezar taşı 1337 (M. 1918)
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Anadolu’dan Yansıyanlar… / Şeytan Kalesi Efsanesi / Saffet YILMAZ

  Ardahan Çıldır yolu üzerindeki Yıl-
dırımtepe Köyü’ne yaklaşık 2 kilometre 
mesafedeki tarihi kale, haşmetiyle gelen 
geçeni karşılıyor ve bu yalnızlık coğraf-
yasında ‘yüzyıllardır buradayım, burada 
olmaya da devam edeceğim’ diyor. 

Şeytan Kalesi, Anadolu’daki kalelerin, hat-
ta bilinen kalelerin aksine bir tepe veya 
yüksekçe bir alanın üzerine kurulu değil. 
Hatta kendinden daha yüksek tepelerin 
arasına, bir vadinin içine-yamacına, muh-
temelen vadiden gelip geçen kervanları 
denetlemek amacıyla kurulmuş. Yüksek 
dağların kuşattığı dik ve dar bir vadinin 
ortasında yükselen küçük bir tepenin 
üzerine kurulu kalenin, yapıldığı dönem-
de oldukça yoğun kullanılan yol olduğu 
tahmin edilen vadiyi kontrol etmek amaçlı 
kurulduğu sanılıyor.

ŞEYTAN 
KALESİ 
EFSANESİ

Bu sayıdan başlamak üzere 
“Anadolu’dan yansıyanlar” 
sayfamız karşınızda olacak. 
Her sayıda Anadolu’dan 
başka bir mekan ve eseri 
işleyeceğimiz sayfamızın ilk 
konuğu, Türkiye’de başka 
örneği olmayan Şeytan 
Kalesi.

Saffet YILMAZ
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Anadolu’dan Yansıyanlar… / Şeytan Kalesi Efsanesi / Saffet YILMAZ

Hakkında o kadar az kesin bilgi var ki, 
örneğin kimin hangi tarihte yaptığı bil-
gileri bile muhtelif. Kimi Orta Çağ diyor, 
kimi daha yakın tarihleri işaret ediyor. En 
kuvvetli rivayet, M.Ö. 1000’li yıllarda Urar-
tular tarafından yapıldığı yönünde. Bu bilgi 
de, çevredeki başka kalelerin mimarileri 
karşılaştırılınca anlaşılıyor. Yüzlerce yıldır 
Karaçay Vadisi’nin zorlu doğa koşullarına 
direnen bu savunma kalesine, vadi yama-
cına açılmış patika yoldan ulaşılabiliyor. 
Arnavut kaldırımlarla döşenmiş patika 
boyunca gerek vadiyi izleye izleye, gerekse 
renk renk çiçekleri koklaya koklaya bir 15 
dakikalık keyifli yürüyüş yapıyorsunuz ve 
sizi uçurumun kenarında diri ve haşmetli bir 
yapı karşılıyor. 

Şeytan Kalesi, Hellenistik dönemden 
günümüze kadar; Medlere, Perslere, 
Makedonyalılara, Romalılara, Sasanilere, 
Selçuklulara, İlhanlılara, Karakoyunlula-
ra, Akkoyunlulara, Safavilere ve en son 
Osmanlılara evsahipliği yaptı. Hepsi de ya 
onardı ya ilaveler ekleyip kullandı kaleyi. 
Uçurumun kenarında doğal bir kayaya 

yaslanan tarihi Kalede; dereye kadar inen 
bir merdiven, su sarnıcı ve bir de şapel 
kalıntıları bulunuyor. 

Hakkındaki bilgiler gibi ismi konusunda da 
rivayetler muhtelif. Neden Şeytan Kalesi! 
Kurulduğu yerin çetin şartları nedeniyle 
olabilir, ‘şeytan’ ismi ile atfedilen bir anlam 
olabilir, tehlike ve bilinmezlerle dolu olduğu 
için olabilir. Benim rivayetim daha basit; 
vadiyi yürüyerek kalenin önüne geldiğiniz-
de kafanızı kaldırıyorsunuz ve haşmetli bir 
yapı karşınızda. İki yanındaki iki burç garip 
ve şeytani bir görüntü veriyor kaleye, daha 
çok bir hayvan kafası gibi. Tarih boyunca; 
Kal’a ı Şeytan, Kaçış, İblis Hisarı gibi adlarla 
da anılmış olmasının nedeni bu olsa gerek.

Bu kadar esrarengiz olur da bir efsanesi 
olmaz mı? Olur tabii. Zaman bakımından 
dönemdaş mı bilinmez ama Şeytan Kalesi 
ile mimari bakımdan benzer iki kale daha 
var bölgede, ikisi de Gürcistan sınırları 
içinde. Şeytan Kalesi’nin; Gürcistan’daki 
kaleleri de kapsayan ve dilden dile dolaşan, 
bayağı heyecanlı bir de efsanesi var. 

Rivayet o ki; dönemin kralının kızı hasta 
olur. Büyücüler, biliciler, doktorlar derken, 
kız kurtarılamaz. Ölür. Kral, çok sevdiği 
kızını bu üç kaleden birine gömmek ister, 
elbette eşyaları ve hazinesiyle birlikte. Ama 
bir sorun vardır; kızının gömüldüğü yeri 
kimsenin bilmemesi gerekmektedir. Özel 
yetiştirdiği askerlerinden bir grup seçer ve 
göstereceği yere kızının gömülmesini ister. 
Askerler gece yola çıkarlar ve üç kalede de 
mezar kazarlar. Ancak bunlardan sadece bi-
rine kralın kızını ve altınlarını gömerler. Sa-
bah kralın huzuruna vardıklarında, ‘Sizden 
başkası kızımın nereye gömüldüğünü biliyor 
mu’ diye sorar kral. ‘Hayır’ der askerler. 
Kral bunun üzerine, kızının hangi kaleye 
gömüldüğünü kimsenin öğrenememesi 
için kızını gömmeye giden tüm askerlerini 
öldürtür. 

Bu hikayenin peşine düşen defineciler, ‘de-
fine ve de kralın kızının mezarı üç kaleden 
belki de bundadır’ düşüncesi ile kazmış 
kaleyi, bir şey bulamamışlar tabii. 

Bölgede hazine avcılarını çağıran başka 
efsaneler de var. Bütün bu efsaneler tarihi 
yapılara ilişkin bellekleri taze tutmaya ya-
rıyor kuşkusuz ancak yapıları tahrip etmek 
gibi de bir yan etkisi bulunuyor. O yapıların 
Anadolu’nun her yanına serpilmiş hazine-
ler olduğu bilincinin oluşmasını diliyor ve 
umuyoruz.

NOT: Bu arada, Şeytan Kalesi’ni incelememizi sağlayan Ardahan’ın Hanak ilçesi Cumhuri-
yet Savcısı Sayın Ali Mesut Kavak’a da teşekkür ederim. Israr etmeseydi belki de böylesine 
unik, mimari açıdan Anadolu’da başka bir örneği olmayan bir eseri göremeyecektik.
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Osmanlı’nın İhtişamı; Muradiye / E. Gülhan Attila AKBABA

  Sabahın ince ayazında, gün geceden 
kurtulmaya çalışırken sessizliği ezan sesi 
bozdu. Şadırvanda telâşla abdest alan-
ların yanında belli belirsiz gölgeler vardı. 
Serin serin akan suya ellerini uzatıyorlar 
ama su avuçlarında kalmayıp boşluktan 
geçerek akıp gidiyordu. 2. Murat Ca-
mii’ne doğru koşar adım giden cemaatin 
arkasından gidenler bu mekânın asıl 
müdavimleriydi. Yüzyıllardır bu bahçede 
sonsuz uykularını uyuyorlardı. Pek ço-
ğunun ölüm yeri Bursa olmadığı halde, 
hasbelkader mezar taşları buradaydı. 
Yüzyıllardır zamana yenilmiş ve metruk 
gibi duran türbeler, medrese, camii 
yenilenmiş, yeniden kimlik kazanmış, 
ışıldamış ve nefes almaya başlamıştı.

Belki hayatlarının başlangıcında şanslı 
diye adlandırılabilecek konumda olan-
ların bazılarının sonu hiç de imrenilecek 
gibi olmamıştı. Altın beşiklerde, sırma 
örtüler içinde gözlerini dünyaya açan-
ların sonunu, ya yerlerine padişah olan 
ağabeyleri ya da zaten padişah olan 
babaları belirlemişti. Birçoğunun tarih-
teki rolü, televizyon dizisi olana kadar 
bilinmiyordu bile. Şehrin gürültüsünün 
yanı başında ama şehirden azat son 
uykularını uyuyup duruyorlardı işte. 

Bursa Büyükşehir Belediye’sinin saye-
sinde, eski perişan ve yalnızlığa itilmiş 
hallerinden sıyrılmış sanki bayram kıya-
fetlerini giymiş çocuklara dönmüştü kül-
liye. Şimdi ne çok ziyaretçisi vardı, hem 
de her gün. Gelenlerin çoğu külliyenin 
yapıldığı yüzyıla dönebilse; asla yüzlerini 
görmeyi bırakın, yanlarına yanaşama-
yacakları zatlar için avuçlarını göğe açıp 
dua ediyorlardı. Bir kısmı her türbenin 
yanı başına koyulan açıklamaları okuyor, 
bir kısmıysa kime dua ettiğini bilmeden 
giriveriyordu türbelerden içeri. 

OSMANLI’NIN 
İHTİŞAMI; 
MURADİYE

E. Gülhan Attila AKBABA

İzzet Keribar
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Osmanlı’nın İhtişamı; Muradiye / E. Gülhan Attila AKBABA

Gökyüzüne uzanan serviler türbeleri ko-
ruyan birer asker gibiydiler. Dalları hışırda-
dıkça sessiz ve sakin mekâna ayrı bir huzur 
çöküyordu.

Burası Osmanlı’nın son külliyesiydi. Padişah 
2. Murat ile açılan kapılar Fatih Sultan Meh-
med, 2. Bayezid  ve Kanuni Sultan Süley-
man dönemlerinde ilâve edilen türbelerle 
daha da büyümüştü. Talihsiz üç şehzadeyi 
barındıran bu külliye Ahmet Hamdi Tanpı-
nar tarafından “sabrın acı meyvesi” olarak 
adlandırılmıştı. Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından 7 dilsiz cellada boğdurulan Şeh-
zade Mustafa 38 yaşında hayata gözlerini 
yummuştu. Saray entrikalarının kurbanı ol-
masaydı neler olurdu hiçbir zaman hiç biri-
miz bilemeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmed’in 
oğlu olan ve taht için ağabeyi 2. Bayezid ile 
çarpışmak zorunda kalıp savaşı kaybedince 
Rodos Şövalyelerinin eline düşen, sonra 
da Avrupa’ya karşı koz olarak kullanılan 
Cem Sultan ile ağabeyi Yavuz Sultan Selim 
tarafından  boğdurulan Şehzade Ahmet bu 
külliyede bir araya gelmişlerdi. Ne acıdır ki, 

Şehzade Mustafa ancak televizyon dizisine 
konu olunca tanındı. Darısı, hayat hikâ-
yeleri en az O’nun kadar ilginç olan diğer 
şehzadelerin başına! Belki bir devrin tarihini 
değiştirebilecek, Osmanlı tarihini yeniden 
şekillendirebileceklerin sessiz kaldığı bir 
mekan burası. 

İleride bir hareketlilik başladı. Sabah nama-
zına gelenlerden hali vakti iyi olmayanlara 
sıcak çorba dağıtılıyor. Külliyeye dahil olan 
imaretin kapıları ardına kadar açık, gelenleri 
kucaklıyor. Açların karnının doyurulduğu 
imareti, bir avlunun etrafına sıralanmış 16 
tane odasıyla Bursa’nın en güzel medresesi, 
Muradiye Hamamı ve bu külliyenin en gör-
kemli yapısı olan 2. Murat Camii ile geçmişe 
dönüşü sağlayan tarih sayfası gibi. 

Günümüzde artık medresede eğitim gören 
çocuklar yok tabii. 1951 yılına kadar harabe 
olarak kalan bina daha sonra restore edilip 
dispanser ve sağlık müzesi olarak kullanıl-
mış. 2. Murat Camii yüzyıllardır beş vakit 
secde edenleri bira araya getirmeye devam 

ediyor. Ama imaret artık bir lokanta kim-
liğinde karşımıza çıkıyor.  Türbelerde uyu-
yanlar belki bazen cemaatin arasına karışıp 
namaz kılıyor belki bu kadar çok insanın izin 
almaksızın huzurlarına nasıl çıktığına şaşı-
yorlardır. Zaman ve mekân kavramları var 
mı bilinmez. Bir çağ kapatıp bir çağ açan 
Fatih Sultan Mehmed’in dünyaya gelmesine 
yardım ettiği ebesi olduğu düşünülen Gül-
bahar Hatun’da burada sonsuz uykusunu 
uyumaktadır. 

İstanbul kadar ön plâna çıkmasa da, Bursa 
da tarihte derin bir yere sahiptir aslında. 
Osmanlı’ya ilk başkentliğini yapmış ve tarihi 
değiştirmiş ve değiştirebilecek niteliklere 
sahip efradı bağrında barındırmaktadır. En 
büyük sıkıntımız bizde olanı diğerlerine an-
latamamaktan geçiyor galiba. Biz kocaman 
bir tarih hazinesine sahibiz ama değerlen-
dirmeyi bilmiyoruz. Dizilerle ön plâna çıkan 
Şehzade Mustafa ve annesi Mahidevran 
dışında, külliye de ki türbelerde uyuyanları 
kaçımız biliyor ve niye kimse anlatmıyor?

Okuma özürlü olduğumuz kesin. 
Bu yüzden türbelerin girişlerinde 
o türbede yatana ait açıklamaları 
kaç kişi okuyor ve aklında tutu-
yor?  Dramatize ederek anlatacak 
bir rehber bulundurulabilir mi 
mesela Osmanlı’nın son külliyesin-
de? Özellikle çocukların geçmişini 
iyi öğrenip geleceği şekillendirme-
sini sağlamak adına. Tarihin tozlu 
sayfalarında kalmaması gereken 
gerçekler ve yaşananlar gelecek 
nesillere aktarılmalı. Mekân hazır. 
Tüm ihtişamıyla gelenleri sarma-
lıyor. Geriye kalan tek iş, külliye 
sakinlerini ete kemiğe büründür-
mek ve Osmanlı’nın ihtişamına geri 
döndürmek.

İzzet Keribar
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uzaklar / 600 Yıllık Başkent: Pekin / Ahmet AKHAN

  Binlerce yıllık tarihinin yanı sıra nüfus 
yoğunluğu, turizmi, ticaret hacmi ve bunla-
rın getirdiği güçlü ekonomisi ile adeta dün-
yaya kafa tutan Çin’in en büyük ikinci kenti 
Pekin’i Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin 
de üyesi olduğu ASPAC 2016 toplantısı ile 
tanıma fırsatı bulduk.

22 MİLYONLUK METROPOL

Son olarak 2008 Olimpiyat Oyunları ile 
dünya gündeminde yer bulan Pekin, aslında 
hiç de gözardı edilebilecek bir kent değil. 
Nüfusu 2010 sayımına göre 22 milyonu 
aşan bu devasa metropol 14 semt ve 2 
dış ilçeden oluşuyor. Pekin’in metropolitan 

olarak dizayn edilmesi ise 15. yüzyıllara 
dayanıyor.

Kubilay Han’ın 1272 yılında burayı siyasal 
merkez olarak seçmesinden başlayan Pe-
kin’in başkentlik öyküsü kısa aralar yaşansa 
da 1420 yılında resmiyete kavuşmuş. O 
günden bu yana başkentlik unvanına layık 
olmak için sürekli gelişen Pekin, bugün hem 
Çin’in hem de dünyanın en önemli metro-
polleri arasındaki yerini almış durumda. 

20 METRO HATTI

Gelişimin en önemli emarelerinden biri ise 
ulaşım… Geniş caddeleri (birçok noktada 
12 şeride kadar çıkıyor), düzenli trafiğinin 
yanı sıra gelişmiş raylı sistem ağı dünyadaki 
birçok ülkeden büyük olan bu kentin 22 
milyonluk nüfus yoğunluğunu neredeyse 
soyutluyor. 

Öyle ki Pekin’de 20 ayrı güzergahta çalışan 
metro hattı bulunuyor. Bu hatlardan 15’i 
şehir içi ve ring hatlarından oluşuyor. Diğer 
5 hat ise yolcuların şehir içi ve şehrin uzak 
noktalarına giden hatlar arasında transfer 
için kullanılıyor. 

Şehri bu raylı sistemle gezmek hem daha 
kolay hem de daha az maliyetli. Kentin 
turizm noktalarına da bu hatları kullanarak 
rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bunlara kentin 
yaklaşık 80 kilometre dışında bulunan Çin 
Seddi de dahil.

Ayrıca şehir merkezindeki bisiklet için ayrıl-
mış yollar ve geniş yaya kaldırımları da her 
ne kadar yaya öncelikli bir kent olmasa da 
Pekin’in otomobil dışındaki trafiğe verdiği 
önemin bir göstergesi. 

BAŞ DÖNDÜREN  
TİCARET MERKEZLERİ

Kentin gelişmişliğinden söz ederken dünya-
yı etkisine alan ticaretinden bahsetmemek 
olmaz. Pekin’in en önemli ticaret merkezi 
Zhongguancun adı verilen bölge… 

600 YILLIK BAŞKENT:  
PEKİN Tiananmen Meydanı, Yasak 

Şehir, Çin Seddi, Gökyüzü 
(Cennet) Tapınağı ve daha 
sayamadığımız birçok eser, 
krallar döneminin en görkemli 
imparatorluklarından biri 
Çin’in 600 yıldır başkentliğini 
yapan Pekin’de…

Ahmet AKHAN

Olimpiyat Kulesi
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Tüm iş ve alışveriş merkezlerinin toplandığı 
bölge özellikle Çin’in dünyaya kafa tuttuğu 
en önemli ticaret kalemi elektronik pazar-
larının da merkezi. Elektrik kablosundan 
bilgisayarlara akıllı telefonlardan son model 
televizyonları, kameraları ve daha binlerce 
ürünü Zhongguancun’da bulmanız müm-
kün. 

Tabi ki sadece elektronik değil giyim, akse-
suar, gıda ve çok daha fazlası da yine bu 
ticaret merkezinde toplanmış durumda.   

KANLI MEYDAN; TİANANMEN

Çin tarihi için en önemli anıtsal yapılardan 
biri olan Tiananmen de Pekin’in merkezin-
de yer alıyor. 1937 yılında Japonların eline 
geçen Çin 1945’e kadar onların destek-
lediği bir hükümet tarafından yönetildi. 1 
Ekim 1949’da ise Mao Zedong tarafından 

Tiananmen Meydanı’nda Çin Halk Cumhu-
riyeti’nin kuruluşu ilan edildi. Tiananmen 
Meydanı yakın tarihte (1989 Nisan-Haziran) 
öğrencilerin, aydınların ve işçilerin önderli-
ğinde başlayan gösterilerin kanlı bir şekilde 
bastırılmasıyla bir süre Kanlı Meydan olarak 
da anıldı. 

Mao Zedong’un mezarı ve Yasak Şehir’in 
girişinin hemen karşısında bulunan Tia-
nanmen Meydanı, bugün hala binlerce kişi 
tarafından ziyaret ediliyor. Cumhurbaş-
kanlığı da dahil olmak üzere birçok kamu 
binasını da içine alan meydan, 1989 olayla-
rının bıraktığı endişe mi yoksa standart bir 
güvenlik önlemi mi bilinmez ama çok geniş 
güvenlik önlemleri ile korunuyor. Meydana 
girmek gün içinde belli saatlerle sınırlı. Bu 
saatlerin dışında meydanın önündeki kal-
dırımdan yürümenize ve önündeki yoldan 
araçla geçmenize izin verilmiyor. Meydanın 
karşısındaki kaldırımdan da ancak güvenlik 
noktasından xray cihazlarıyla yapılan ara-
malardan sonra girebiliyorsunuz. 

ÇİN SEDDİ

Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Çin 
Seddi’nin de bir bölümü Pekin’de yer alıyor. 
Temeli 20’den fazla ayrı ayrı krallık tarafın-
dan atılmış Çin Seddi’nin toplam uzunluğu 
8 bin 850 kilometre. Bazı bölümleri yıkılan 
seddin bugün ayaktaki 2 bin 500 metre-
lik bölümü ise Ming Hanedanı tarafından 
yapılmış. 

Pekin’in merkezinden Çin Seddi’ne ulaşmak 
uzak olmasına rağmen çok da zor değil. 
Ulaşımın birçok alternatifi var. Ancak en 
cazip olanı şehir içindeki ring hattı ile kuzey 
tren istasyonuna oradan da yaklaşık 1 
saat 15 dakikalık bir yolculuk ile  Badaling 
istasyonuna ulaşmak. Sonrasında ücretsiz 
otobüsler sizi Çin Seddi’nin başlangıcı olan 
noktaya götürüyor. Ancak yolculuk bununla 
da bitmiyor buradan da teleferiği kullanarak 
Çin Seddi’ne çıkmış oluyorsunuz. Çin Sed-
di’nde de vaktinize göre gezilebilecek farklı 
uzunlukta güzergahlar var. Tabi ki 8 bin 850 
kilometre uzunluğundaki bu harika eserin 
tamamını gezerek görmek mümkün değil.

YASAK ŞEHİR

Pekin’deki bir diğer büyüleyici eser ise Yasak 
Şehir. Dünyada halen var olan en geniş saray 
yerleşkesi olma özelliğini taşıyan Yasak Şehir, 
1406 ve 1420 tarihleri arasında 720 bin 
metrekarelik bir alana inşa edilmiştir. Pekin’in 
merkezinde çevresi su kanalları ile çevrili 
saray 8 bin 707 odalı 980 yapıdan oluşmak-
tadır. 

Yasak Şehir 1987 yılında Dünya Kültür Mirası 
listesine eklenmiş ve UNESCO tarafından 
dünyada korunmuş en geniş antik ahşap 
yapılar bütünü olarak tescillenmiştir.

Ming Hanedanı döneminden itibaren yaklaşık 
500 yıl imparator ve hizmetlilerine ev sahipliği 
yapmış olan Yasak Şehir, bugün gerek yerli 
gerekse yabancı binlerce turiste ev sahipli-
ği yapıyor. Yasak Şehri bir solukta gezmek 
mümkün değil. Ancak bir tam gününüzü 
ayırırsanız bu sanat harikası 12 ayrı yapının 

bulunduğu ve metrelerce uzunluğundaki 
avlulara sahip Yasak Şehrin gerçek görkemine 
şahit olabilirsiniz.

Tiananmen Meydanı ve Yasak Şehrin bulun-
duğu turistik bölgede bir de Pekin’in merkez 
çarşısı diyebileceğimiz İpek Çarşısı bulunuyor. 
Turistlerin yoğunlukta olduğu bu bölge Çin’in 
geleneksel mimarisine, yemek ve alışveriş 
kültürüne hakim bir alan. Pekin’de alışve-
rişlerdeki en önemli püf noktası ise pazarlık. 
Beğendiğiniz bir ürünü almak istediğinizi belli 
eder ve sıkı bir pazarlık yaparsanız size ilk 
söylenen fiyatın üçte hatta dörtte birine ala-
bilirsiniz. Fakat Pekin’de İngilizce konuşabilen 
esnaf sayısı oldukça az, bu bazen lehinize de 
sonuçlanabiliyor.

Olimpiyat Oyunları’na 2008 yılında ev sahip-
liği yapan Pekin, turistik açıdan hala olim-
piyatların ekmeğini yiyor diyebiliriz. Birçok 
hediyelik eşya dükkanında tüm bu tarihi 

eserlerin ve yapılardan önce önünüze koy-
dukları ürünler olimpiyat ve Pekin Stadyumu 
görselleri oluyor. Çin Seddi’nde dahi olimpiyat 
madalyalarının satıldığını görmek olimpi-
yatların Pekin’i adeta dünyaya açan bir kapı 
olduğunun ispatı. 

Zira, teknoloji üretim merkezi Çin’in tamamın-
da olduğu gibi Pekin’de de uluslararası sosyal 
ağlar ve araçlar (facebook, twitter, google 
vs.) yasak.

Pekin’in yabancı turist sayısı yerli turiste göre 
oldukça az. Her ne kadar ticaret ya da kongre 
turizmi ile kente gelen yabancılar, turistik 
mekanlarda göze çarpsa da 1,5 milyarı bulan 
Çin nüfusu iç turizmde de baskın durumda. 
Tüm bu saydığımız mekanlarda yoğunluk yerli 
turistlerde. 

Pekin’in günlük yaşamı da oldukça hareketli. 
Her metropolde gördüğümüz insan yoğunlu-
ğu günlük koşuşturma Pekin’de de mevcut.

Tiananmen Meydanı Çin Seddi

Yasak Şehir Taç Giyme OdasıMao’nun Mozalesi
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araştırma / Bursa’da Bayram / A.Vahap DAĞKILIÇ

  Toplumların, fertlerinin birbirlerine 
sevgi ve saygı ile yaklaşma, yardımlaşma, 
birbirlerinin gönlünü alma ve yakınlaşma, 
mutluluk sevgi ve huzuru dolu dolu yaşama 
günleri.

Bu vesile ile Bursa’da bayramlar, kendisini 
ve etrafındakileri fark ettiren, sosyal adale-
tin gerçekleşmesine su taşıyan, dini ve milli 
hislere ivme kazandıran, örf, adet, gelenek 

ve göreneklerin devamını sağlayan, kıymeti 
bilinerek bütünleşip tek vücut olarak yaşa-
nılan, nezih günlerdir. 

Her yıl, 10 gün öne gelen ve ay takvimi-
ne göre kutlanılan muhteşem manevî bir 
atmosfer, ölçüsüz rahmet, yaşanması bir 
nimet olarak Bursa’da kabul görür, dini 
bayramlar. 

Bursa da, toplumsal yaşama renk katan 
bayramlara, birkaç gün önceden hazırlanılır, 
bayramlardan önce sağlıklı ve güzel olması-
na dikkat edilerek alınan kurbanlıklar yıka-
nır, temizlenir, tüyleri taranır ve süslenir.

Peygamberimiz(s.a.v) Medine’ye hicret 
buyurduklarında Medineliler’in eğlendikleri 
iki günleri vardı. Peygamberimiz (s.a.v): “Bu 
günler ne oluyor?” diye sorduğunda, onlar;

BURSA’DA BAYRAM
Milli ve dini bayramlar; paylaşım bilinciyle, insanları birlik beraberlik kardeşlik ve dayanışma 
içinde tutan sevinç ve mutluluk ikliminde onları buluşturan ve bu hazzı geçmişten alıp yarınlara 
taşıyan, toplum şuurunun bütünleştiği, zaman dilimleri. 

A. Vahap DAĞKILIÇ

Osman Önder

“Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğle-
nirdik.’’ dediler. 

Bunun üzerine peygamberimiz(s.a.v): “Bun-
ların yerine Allah Teâla size daha hayırlı 
iki gün verdi. Ramazan Bayramı, Kurban 
Bayramı.” buyurdu. 

Arapça kökenli bir sözcük olan “Rama-
zan”, “Ramaza”  kökünden gelen, Hicret’in 
ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanan, 
Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan 
orucun da sonunu ifade eden bayram. 

Bursa’da bayramlar, Allah’a yaklaşma 
duygularının en yüksek ve insanlık, kulluk 
bilincinin en yoğun olduğu çok önemli 
zaman dilimleri. 

Yardım ve paylaşma hisleriyle motive olan 
Müslümanların bahtiyarlığı.

Oruç tutma ayı olan Ramazan’ın ardından, 
Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval 
ayının ilk üç gününde İslam âleminde kutla-
nan dini bayram, ilahi bir ziyafet. Bir gonca 
açılışının müjdesi.

Tüm zamanı, vahiy ve sünnet doğrultu-
sunda, kudret helvası tadına dönüştürme 
gayretinden olanlara, müstesna bir hediye 
bayramı. 

Orucu kabul olanların ve günahları affedi-
lenlerin bayramı. 

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Rama-
zan ve Kurban bayramının gecelerini ihya 
eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün 
ölmez.”

Bursa da bayram zamanı, İslam âlemini 
şükürde buluşturan bir Tevhid birlikteliği. 
Nefse üstün gelmenin sevinci. Bir saadet 
ve fazilet erişimi. Reyyan kapısından girme 
umudu.

Bursa’da Ramazan ve Kurban bayramı, kul-
luk yolunda yürüyenlerin, İslam’ın hırkasını 
giyen müminlerin bayramı.. Allah’ın rızasını 
kazanmak, rahmet ve mağfiretine mazhar 
olmak için, oruç çağrısına uyanlara bir 
Cennet serinliği.

Gelip geçici değil, kalıcı ve ebedi olanın 
tercih edildiği, itaat sınavını kazanma ödülü. 

Aşk ve sevgi adına, temizlenen beden ve 
ruhun vuslatı. 

Konuşan dile, gören göze, hisseden kalbe 
bir gölgelik mola., 

Fıtır sadakası olarak bilinen fitrenin, iman 
şuuru içerisinde geçirilmesine gayret göste-
rilen Ramazan ayı içerisinde verilmemişse, 
ilk gününde verilen, diğer bir adı olan, Fıtr 
bayramı. İşlenen Salih amel sonrası oluşan 
ulvi, manevi bir atmosfer.

Tûbâ ağacının dikildiği, Cebrâil(a.s)’ın vahiy 
elçiliğine seçildiği ve Cennetin yaratıldığı 
gün olarak bilinen, Ramazan Bayramı. 

Bursa da kazançların harman olduğu 
Ramazan ayı sonrası ve bir harman sonu 
kazancı. Duaların sema kapılarındaki vizesi. 
İftihar, bir övünç günü. Müslümanların 
zekât görevini yaptığı bayram.

Bursa’da bayram zamanları, kulluk imtiha-
nında gösterilen başarı sevincinin taşındığı, 
sevap olarak Allah’ın rızasına ve mağfire-
tine mazhar olunan gün, az zahmetin bol 
kazanca dönüştüğü günler.

Resulullah(s.a.v) efendimiz; “Şu beş gecede 
yapılan dua geri çevrilmez. Regaip gecesi, 
Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve 
Kurban bayramı gecesi.” 

Bursa’da Ramazan ve Kurban, yürek ge-
milerinin şeker tadındaki sularda mutluluk 
seyri. Vahye uymanın armağanı. Muttakile-
rin lehine olan terazi ağırlığı.

Ramazanda; tutulan oruç, kılınan teravih, 
okunan Kur’an, verilen sadaka, fitre ve 
zekat, ihlas ve samimiyetle yapılmış olan 
ibadetlerin verdiği huşu ile yenilen tatlı bir 
lokma ve içilen bir demli çay keyfi Bursa’da. 

Bitmeyen bir ruh güzelliği.

Orucu tutabilmenin mutluluğunu bayram 
olarak kabul eden Müslümanlara, emir ve 
yasaklarına uymak için gayret gösterenlere, 
Rahman’ın mükâfatı. Sevince, selamete, 
nur’a ve huzura açılan gönül penceresi.

Korunan kulluk bilincinin yükseldiği, kandil-
lerin gölgesindeki manevi havanın teneffüs 
edildiği bu seçkin günlere, Bursa her daim 
hak ettiği değeri vermiştir. Bursa’da, arife 
günü kabirler ziyaret edilirken,  Arife gecesi 
yatılmaz, ibadet edilir, büyük bir heyecanla 
ikram edilecek zeytinyağlı yemekler, etli 
dolmalar, bademli pilavlar, börek ve çörek-
ler, ince yufkalı tatlı ve baklavalar, şerbetler, 
limonlu içecekler hazırlanır, eller kınalarla 
buluşur.

Bursa ve yaşayan insanı; temeli vahiy ve 
sünnete dayanan, inananlar üzerinde çok 
müspet tesirler meydana getiren, iletişim 
bağlarını kuvvetlendiren, cemiyet hayatını 
canlı tutan, imanı besleyen ve takviye eden 
bu manevi kaynakların bilincindedir. Kurtu-
luş reçetesi olan ahlâkî anlayışın, Tevhid’in 
şuurundadır.

Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki: “Rama-
zan ve Kurban bayramının gecelerini ihya 
eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün 
ölmez.” 

Bu vesileyle Bursa da bayramları, dargın-
lıkları ortadan kaldıran, kaynaştıran, dini ve 
milli bilinç duygusunun sosyal hayatta canlı 
tutulmasının bir vesilesi olarak görür.

Halkın birbiri ile yardımlaşmasını sağlayan 
bu bayramlarda giyilecek elbiseler temizle-
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nir imkân varsa yenisi alınır, bayram nama-
zına gitmeden önce boy abdesti alınır, mad-
di manevi temizlik yapılır, dişler misvaklanır, 
güzel kokular sürülür Bursa’da.

Barış şuurunun tazelendiği, fertlerin ve 
toplumların birbirlerine kenetlendiği, birlikte 
yaşama gücünün kuvvetlendiği bayram 
günlerini Bursa, coşku ve sevinçle karşılar.

Resulullah(s.a.v) efendimiz; “Şu beş gecede 
yapılan dua geri çevrilmez. Regaip gecesi, 
Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve 
Kurban bayramı gecesi.” 

Kurban Bayramı; iki büyük bayramdan biri. 
Hiç şüphesiz, Allah’a karşı emre itaati sim-
geleyen, yardımlaşma yoluyla gönül bağla-
rını kuvvetlendiren özel zaman dilimleri.

Özü, muhteviyatı ve genel esasları hiçbir 
müdahaleye ve değişikliğe uğramadan de-
vam eden ve günümüze kadar gelen İslam 
dininin geniş kapsamlı ve sosyal boyutlu 
bu ibadeti Bursa’da, gerçek manada kadir 
kıymet bulur. 

Müslümanların her yıl Hac farizasını ifa 
ettikleri kutsal ve hürmet edilmesi gereken 
gün. Kutsiyet, fazilet, kıymet ve ehemmiyet 
bakımından üstün olan zamanlar. Her şeye 
rağmen tağutları ve putları galebe çalma. 
Hz. İbrahim (a.s)’ın bayramı.

“Haccı da, Umreyi de Allah için tamamla-
yın. Eğer engellenmiş olursanız artık size 
kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, 
yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş 
etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya 
başından rahatsız olursa fidye olarak ya 
oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da 
kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğu-
nuz zaman Hacca kadar Umreyle faydalan-
mak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı 
keser. Kurban bulamayan kimse üçü Hacda, 
yedisi de döndüğünüz zaman tam on gün 
oruç tutar. Ailesi Mescid-i Haram civarında 
olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten 
sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu 
bilin. “(Bakara; 196)

Aile kavramını pekiştiren bu özel günlerde 
herkes güler yüzlü olmaya özen gösterir, 
bayram namazlarına yürüyerek gidilir, sada-
kalar dağıtılır Bursa’da. 

Tekbirler getirilerek bayram namazları 
büyük bir heyecanla kılınır. Namazdan 
sonra cami içerisinde tebrikleşmeler başlar, 
bayramlaşmalar gerçekleşir, Bursa bayram-
larında. 

Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’in hatırasını 
taşıyan Kurban Bayramı namazından sonra 
kurbanlar kesilir, ahlaki ve toplumsal değer-
lerin ön plana çıktığı bu bayramda ilk olarak 

kurban etinden yenilmesine özen gösterilir, 
kurban etleri sadakalarla birlikte fakirlere 
dağıtılır Bursa’da.

Hayata renk ve heyecan katan,  dini duy-
guların derinlik kazandığı Ahlaki değerlerin 
kazanımlısına kapı aralayan günler. 

Kurban Bayramı’nda kurban kesmek, Allah 
katındaki amellerin en kıymetlisi. Nefse kar-
şı bir bedel. Müslümanların müstekbirlere 
karşı kıyam’ı. Dünya sevgisine dünya malına 
vurulan neşter. İçtimai bir dengelenme. 

Büyükler, akraba, eş, dost, arkadaş ve 
komşu ile birlikte hastalar ziyaret edilirdi. 
Çocuklara harçlığın yanında verilen, içinde 
şekerler olan, kenarı dantelli mendillerdir 
Bursa’da kurban. 

“Allah’ın (cc.) indinde günlerin en büyüğü 
Kurban Bayramı günüdür. Bunu fazilette 
nefr günü (teşrik günlerinin ikici günü) 
takip eder.” (Hadis-i Şerif)

Kurban, insanlığın yaratılışından itibaren 
var olan, her din ve gelenekte olan, insanlık 
tarihi kadar eski ve köklü, kitap ve sünnetle 
meşruiyeti sabit olan bir ibadet. Yaldızlı 
ruhsat. 

Hicretin ikinci yılında meşru kılınan, mali bir 
ibadet olan Kurban kesmek. Allah yolunda 
fedakârlığın bir nişanesi.

Resulullah(s.a.v) “Âdemoğlu, Hazret-i 
Âdem’in evlâtlarından, insanlardan hiçbir 
insan Kurban Bayramı günü, kurbanı kesip, 
kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı, Allah’a 
daha sevgili bir amel, icraat, iş yapmış 
olamaz. Bu çok hayırlı, Allah’ın çok sevdiği 
bir iştir.”

Verdiği nimetlere karşı Rahman’a bir şük-
ran, bir teşekkür borcu. İslam’ın sembolü. 

Bursa, yüce mânâ ifâde eden kurban 
ibadetini, Hz İbrahim’in bir sünneti olarak  
baş tacı eder, sevdiği şeyi kurban etmek, 
gerektiğinde de kurban olabilmenin hazzını 
yaşar.

Peygamberimiz (s.a.v) “Kim imkânı olduğu 
halde kurban kesmezse bizim namazgâhı-
mıza yaklaşmasın.”

Davası uğruna kurban olmayı göze alan 
Hz. İbrahim(a.s)’in fedakârlığının karşılığı 
olarak, ateşi gülistanlara dönüştüren bilinç. 

Muttakilerin tebessümü.

Hz. Muhammed(s.a.v), “Üç şey vardır, bun-
lar bana farz, size nafiledir. Onlar da vitir, 
kurban ve kuşluk namazıdır.” 

Kurban; yaklaşmak, insana ve yaratıcısına 
yakınlaşmak.  “…O halde Rabbin için namaz 
kıl ve kurban kes..” (Kevser; 2) 

Hz. İbrahim (a.s) ve İsmail (a.s), zirveleşen 
bir sabır ve teslimiyet örneği. Bir mihenk 
taşı.

Bursa’da bayram; helak olmaktan kurtulma 
gayreti, kulun Rabbine tereddütsüz sabırla 
teslimiyetidir.

Bursa’da bayram, ayrı ayrı sırtını Uludağ’a 
yaslar serin bir soluk alır, 

Ulucami de tespihlere dizilen bir dua olur.

Osman Gazi Türbesi’nde ihtişam, 

Somuncu Baba Tekkesi’nde garibanlara 
verilen bir selam olur.

Emir Sultan’da tevekkül, 

Hüdavendigar’da sevinç, 

Tezveren’de umut, 

Yeşil’de berekettir, Bursa’da Ramazan ve 
Kurban.

“Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini ger-
çek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban 
sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, 
ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı 
kabul edilmeyen, “Andolsun seni mutlaka 
öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah ancak 
kendisine karşı gelmekten sakınanlardan 
kabul eder” demişti.” (Mâide 27)

Oruç tutmak ve Kurban kesmek; fiili bir dua 
olur Bursa’da. İlâhî rızayı kazanmak amacı 
ile kesilen, akan kanında kalplere huzur 
taşıyan kurban. “Burak” olma şerefine nail 
olabilecek kurbanlık hayvan.

“Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vere-
rek onu (İsmail’i) kurtardık.”  (Saffat;107)

“Sizin için onlarda belli bir zamana kadar 
bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık 
olarak varacakları yer Beyt-i Atik(Kâbe)’dir.” 
(Hac; 33)

Müslüman, dini ölçülere göre zengin sayılan 
ve akıllı, hür, mukim olma şartlarını taşıyan 
kurban. Sınav kazanma seferberliği. 

“Allah; Kabe’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı 
hac kurbanını ve gerdanlıkları insanlar için 
ayakta kalma sebebi kıldı. Bunlar, göklerde 
ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini 
ve Allah’ın her şeyi hakkıyla bilmekte oldu-
ğunu bilmeniz içindir.” (Mâide 97)

Yaratılanın yaratanına bir minnet vasıtası 
olur Bursa’da kurban. İmanı arttıran, top-
lumun tamamını kucaklayan potansiyel bir 
güç kaynağıdır. 

“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık 
olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini 
ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. 
İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde 
yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri 
müjdele.” (Hac; 34)

Allah yolunda her şeyin feda edilmesi ge-
rektiğinin fiilen anlatımı.

“Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım 
menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın 
kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) 
hayvanlar üzerine belli günlerde (onları 
kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. 
Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire 
de yedirin.” (Hac; 28)

Bütün ibadetlerde olduğu gibi temelinde 
iyi niyet ve ihlasın şart olduğu Kurbana Bur-
sa’da, Vacip bir ibadet olarak kapı aralar. 
Günahların bağışlanmasını dilemek için 
bulunmaz fırsat olan ve cömertliği teşvik 
eden kurbanı Bursa, en derin duygu ve 
samimiyetle karşılar. 

Onu sevaba nail olmak bela ve musibetler-
den korunmak için, bir rahmet olarak görür. 
Saadet ve şerefle icabet eder..   

Koza Han’da aş, Yer Kapı’da fakirin sof-
rasında iş olurken, sıladan gelen sevgiliye 
yar, Teferrüç’te misafire diyar, Muradiye de 
vuslat, olur. Karanlık gönüllere Molla Fenari 
Türbesi’nde ışık, siyaha inat Yeşil Türbe’de 
yüzlerce renk olur.

Saat Kulesi’nde zaman aşka durur, bayram-
da Bursa’da. 

Darüşşafaka’da hastalara şifa, dertlere 
derman olurken, 

Tophane’de ses, 

Üftade’de nefes, 

Çekirge’de yetim çocukların gözlerinde 
heves olup, 

Gülümser Ramazan ve Kurban Bayramı 
Bursa’da.  

“Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin 
için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. 
Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf 
sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) 
üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzer-
lerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de 
yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda 
kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye 
onları böylece sizin hizmetinize verdik.” 
(Hac; 36)

Maksem’de, Altıparmak’ta bayram yerleri 
kurulur mahallelerde. Hacivat ve Karagöz 
gösterileri yapılır. Elleri öpülen dede ve 
ninelerin ceplerinde şekerli ve sarı leblebi 
olurken Ramazan ve Kurban Bursa’da, sey-
yar salıncaklar kurulur sokaklarında. 

Kapı kapı dolaşılarak toplanılan şeker,  bü-
yüklerin verdiği bayram harçlığı, patlatılan 
maytap ve mantardır Ramazan ve Kurban 
Bayramları Bursa’da.

Ve yaşanılan yıllara nispet, “Bayramlarda 
çocuk olmak varmış” düşünceleri geçer 
büyüklerin yüreğinde, Bursa da. 

Bursa bilir ki,  altlarında ırmaklar akan köşk-
lere talip olanların, en güçlü olana, engin 
itaatlerinden biridir Ramazan ve Kurban. 
Hz. Mevla’nın, Halil’i ve Habib’i olmanın 
beyanıdır.

“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a 
ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız 
ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı 
Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hay-
vanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey 
Muhammed!) Güzel davrananları müjdele.” 
(Hac; 37)

Bursa’da Ramazan Bayramı ve Kurban Bay-
ramı Hz. İbrahim(a.s)’in karakteri, hançere 
tam bir tevekkülle teslimiyetin adıdır.
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haber / Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 15. Tarihi Şehirler Konferansı

  Üç gün süren toplantıya, 74 ülkeden 
106 şehir temsilcisi katıldı. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi adına Kültür ve Turizm 
Daire Başkanı Aziz Elbas, Başkan Danış-
manı Ahmet Erdönmez ve Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Saffet Yılmaz’ın katıldığı 
toplantıda, Birliğin 2 yılda bir yaptığı Tarihi 
Şehirler Konferansı’nın(World Conference 
of Historical Cities) bir sonrakinin Bursa’da 
yapılması kararlaştırıldı. Aralarında Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin de bulunduğu 9 
ülkeden tarihi şehrin yer aldığı Dünya Tarihi 
Kentler Birliği yönetim kurulu, 2018 konfe-
ransının Bursa’da yapılmasına ilişkin kararı 
oy birliği ile verdi. 

2018 Tarihi Şehirler Konferansı’na(World 

Conference of Historical Cities) evsahipliği 
yapmak için adaylığını açıklayan İran(Şiraz), 
Malta ve Slovenya gibi tarihi ülkelerin şehir-
leri de vardı ancak kazanan Bursa oldu. 

Dünya Tarihi Kentler Birliği yönetimi, 
Bursa’nın şehir tanıtım sunumunu önce 
yönetim kurulunda toplantısında izledi. 
Ardından, aynı sunumun,  Birlik Genel 
Kurulu’na da yapılmasının istemesi üzerine 
Bursa tanıtım sunumu 106 şehir temsil-
cisinin katıldığı Birlik Genel Kurulu’na da 
yapıldı. 2018 yılı konferansının Bursa’da 
yapılacak olması, Dünya Tarihi Kentler Birli-
ği üyeleri arasında büyük bir memnuniyetle 
karşılandı.

Sonucun açıklanmasının ardından Birlik 
üyelerine bir teşekkür konuşması yapan 
Kent Müzesi Koordinatörü ve Başkan 
Danışmanı Ahmet Erdönmez, Bursa’nın 
hem doğası hem tarihi ile önemli bir şehir 
olduğunu ifade ederek, kararlarından dolayı 
Dünya Tarihi Kentler Birliği yönetim kurulu 
üyelerini tebrik etti. 2018 toplantısı evsa-
hipliği için aday diğer şehirleri de kutlayan 
Erdönmez, 2018’de herkesi Bursa’ya davet 
etti.

Birlik Başkanı ve aynı zamanda Japonya’nın 
Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa 
da; Bursa’da yapılacak toplantının kap-
sam ve içerik bakımından çok daha büyük 
olacağını söyledi. Diğer aday şehirlerin 

de tarihi bakımdan dünyanın önde gelen 
şehirleri olduğuna dikkat çeken Kadokawa, 
Bursa’nın Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 
politikalarını en iyi uygulayan şehirlerden 
biri olduğunu, aynı zamanda tarihi ve doğal 
güzellik bakımından da çok derin bir kent 
olduğunu ifade etti.

Avusturya’nın tarihi şehri Bad Ischl’de 
“Geleceğin Akıllı, Yenilikçi, Yaratıcı, Tarihi 
Şehirleri” teması altında gerçekleştirilen 
Dünya Tarih Kentler Birliği 15. Konferansın-
da; tarihi şehirlerin korunması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması konusunda teknolo-
jinin rolü, modern yaşam ile tarihi mirasın 
korunması ilişkileri ve koruma-kullanma 
dengeleri üzerine oturumlar yapıldı. 

Toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz 
Elbas, Bursa’da ipeğin tarihi ve ipekçilikle 
ilgili Bursa’da yapılan çalışmalar hakkında 
bir sunum yaptı. Büyük bir ilgi ile izlenen 
sunumunda Elbas, yüz yıllar boyunca uzak 
doğu ile Bursa arasında devam eden ipek 
ticaretini anlattı. Bursa’da son dönemde 
ipekçiliğin yeniden canlanması noktasında 
yapılan çalışmaları da anlatan Elbas, ‘İpek 
üzerine yüzyıllar boyunca devam eden 
ekonomik ve sosyal ilişkiler hem Bursa için 
hem de şehrimizin bağlantılı olduğu coğraf-
yalar için yeniden kurulacak. Bursa yeniden 
ipeğin başkenti olacak’ dedi.

Üç gün süren Dünya Tarihi Kentler Konfe-
ransının ardından bir de bildirge imzalandı. 
Konferansa katılan diğer ülke temsilcileri ile 
birlikte Bursa’nın da imza koyduğu bildirge 
şöyle:

1. Şehirlerimizde bir yandan tarihi mira-
sımızı canlı tutmak ve bir yandan da 
vatandaşlarımız için yaşanabilir imkan-
lar sağlamayı hedeflerken çok sayıda 
zorluklarla karşı karşıyayız. Fakat bu iki 
hedefin birbiriyle çatışmaktan ziyade 
tarihi şehirlerimizde yaşayan insan-
larımız için, tarihi mirasın korunması 
konusunda bazı zorluklarla karşı kar-
şıya kalsalar dahi daha iyi bir yaşam 
kalitesi oluşturma hedefine destek 
olabileceğini düşünüyoruz. Özetle, 
amacımız doğa ile barış içerisinde 
daha sürdürülebilir, yaşanabilir, akıllı 
ve yenilikçi tarihi şehirler yaratmaktır. 

2. Bu konuda vatandaşlarımızı hareke-
te geçirmeli, onları bilgilendirmeli ve 
heyecanlandırmalıyız. 

3. Bu konu özellikle de gençler için önem-
lidir. Tüm çabalarımıza gençleri de 
dahil etmeli ve gençlerimizi özellikle de 
diğer tarihi şehirler konusunda bilinç-
lendirmek için şehirlerimiz arasında bir 
değişim programı başlatmalıyız. 

4. Ayrıca Birlik üyeleri arasında turizmin 
geliştirilmesi için bir değişim programı 
hazırlayacağız. 

5. Tarihi şehirler uzun bir geçmiş ve tarihi 
yerler ile kültürel anıtlarla gelen bir 
bilgeliğe sahiptir. Günümüzde bu alan-
ların savaşlar ve terör olaylarıyla yıkı-
lıyor olması insanları bu değerlerden 
mahrum bırakmaktadır. Bu eylemler 
Dünya Konferansı sırasında tiranlık ve 
barbarlık olarak lanetlenmektedir.

6. Bizler tarihi şehirler olarak ırk, sosyal 
yapı ve din gibi farklılıklarımıza rağmen 
birbirimizle ilişkilerimizi ve etkileşi-
mimizi sürdürmekteyiz. Amacımız 
barış içerisinde, sürdürülebilir ve dost 
toplumlar oluşturmaktır. Bu nedenle 
tüm dünyadaki tarihi şehirlerle olan 
ilişkilerimizi güçlendirmeyi taahhüt 
ediyoruz.

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin kararını 
değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ise, bu kararın, Bur-
sa’da tarihi kültürel miras alanında yapılan 
çalışmaların dünya tarafından da yakından 
takip edildiğinin bir göstergesi olduğunu 
söyledi. Başkan Altepe, “2018’de evsahipli-
ğimizde Bursa uluslararası bir organizasyo-
na sahne olacak. Onlarca ülke ve yüzlerce 
tarihi şehirden temsilciler Bursa’da buluşa-
cak. Bu durum, Bursa’nın yaptığı çalışmalar 
sonucu gördüğü ilgiyi de en güzel şekilde 
ispat etmiş oluyor. Şimdiden hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu. 

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 15. Tarihi Şehirler Konferansı (World Conference of Historical Cities), 
Avusturya’nın tarihi şehri Bad Ischl’de yapıldı.

DÜNYA TARİHİ ŞEHİRLERİ 
2018’DE BURSA’DA BULUŞUYOR
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haber / Bursa Fotoğraf Yarışması 2016 / Engin ÇAKIR

KAZANAN YİNE BURSA OLDU
İkincisini düzenlediğimiz 
Bursa Fotoğraf Yarışması, 
Türkiye’nin amatör ve 
profesyonel fotoğrafçılarını bir 
araya getirdi. 17 farklı ilden 
318 fotoğrafçı 1615 fotoğrafı 
ile katıldı ve bu bir Türkiye 
rekoruydu... 

  Adı yarışma ama kendisi bir fayda 
projesi Bursa Fotoğraf Yarışması’nın... Hem 
Bursa’nın marka değerine, hem fotoğraf 
sanatçılarına, hem de fotoğraf sanatına 
çok büyük bir fayda... Toplamda 16 bin TL 
değerinde ödülün fotoğrafçılara ulaştığı 
bu organizasyonda esas amaç, gündeme 
fotoğrafı ve Bursa’yı birlikte taşıyabilmek-
ti. Bunun için şehrin dinamiklerini hayata 
geçirmek gerekiyordu, biz de onu yaptık. 
İnsanların sıkça uğradığı her alana afişler 
astık, yerel medyada kendimizi tanıtabil-
mek için her türlü çabayı sergiledik, sosyal 
medya ve anlaşmalı web sitelerimizi güncel 
ve etkin bir şekilde kullandık. Destek-
çi kuruluşlarımızdan Bursa Büyükşehir 
Belediye’mizin katkılarıyla yer aldığımız 
billboardlardan şehrimize seslenme şansı 
yakaladık. Fotoğrafla ilintili tüm kişi, kurum, 
topluluk, atölye, kafe ya da dernek var-
sa; onlara kendimizi hatırlattık. Fotoğraf 
sitelerine, sayfalarına ve onların üyelerine 
yarışmamızla ilgili bilgilendirmeler, görseller 
ve bültenler gönderdik. Kısaca fotoğrafçı-
lar tüm bu çabaları gördü ve yarışmamıza 
katılarak bize cevap verdi. 

SEÇİCİ KURUL ÇOK ZORLANDI
Tabi ki yarışmanın duyurum dönemini hemen 
ardından yarışmanın şeffaf ve güvenilir bir 
değerlendirme ile son bulması gerekiyordu. 
Bu konuda büyük bir özveri ile çalışan bir se-
çici kurul iş başındaydı. Erdal Kınacı, Demet 
Argun, Fatih Özenbaş, Özgür Çakır, Aykut 
Güngör ve bendenizden oluşan kurul seçim 

yaparken ve değerlendirirken kelimenin tam 
anlamıyla çok zorlandı. Öncelikle sistem, ya-
rışmaya katılan tüm fotoğraflara sayılardan 
oluşan bir kod atadı ve tüm fotoğrafları tek 
bir havuzda topladı. Bu şu demekti, yarış-
maya katılan fotoğrafçılar isimleri ile değil, 
fotoğrafları ile oradaydı. Ardından şartname-
ye uymayan 123 eser elemelere alınmadı. İlk 
elemede 450, ikinci elemede ise 530 fotoğraf 
elendi. “İki kalsın” oyu alan eserlerden geriye 
kalan 332 fotoğraf tekrar değerlendirme-
ye alındı ve sayısı 103’e düşürüldü. Bunlar 
arasından 77 adet fotoğraf ise finale kalma 
başarısı sergiledi. Ardından “kompozisyon”, 
“teknik”, “yaratıcılık/anlatım” ve “konuya 
uygunluk”tan oluşan ve her biri 25 puan 
olan kriterlerle seçici kurulun puanlandır-
masına sunuldu. Tüm kuruldan gelen oylar 
toplandı ve fotoğraflar sıralandı. Finale kalan 
77 fotoğrafın 49 tanesi sergilemeye hak 
kazandı. Bu fotoğrafların 10 tanesi mansiyon 
ödülüne, 6 tanesi de ödüle layık görüldü. 

ÖDÜLLER...
Bursa Fotoğraf Yarışması’nın birincisi Ümmü 
Kandilcioğlu oldu. Kandilcioğlu, Uluabat 
Gölü fotoğrafıyla 2.000,00 TL para ödülü ile 
birlikte Sony A6300LB aynasız fotoğraf ma-
kinesi ve 16-50 mm f 3.5-5.6 lens kazandı. 
İpekböceği fotoğrafıyla ikincilik ödülü alan ve 
Alaçatı’da tatil hakkı kazanan isim İsmail Şe-
ker oldu. İznik Gölü’nden bir kare ile katıldığı 
yarışmada üçüncülüğe layık görülerek Fo-
ça’da tatil kazanan isim ise Ali Osman Ak’tı. 
Yarışmanın özel ödülleri ise; Mustafa Serdar 
Taşkın, Serkan Özkan ve Aytül Akbaş’ın oldu. 

Dereceye giren ilk 16 fotoğrafçının ödüllendi-
rildiği yarışmada Melek Kaya, Cengiz Çırpan, 
Adnan Dönmez, Oğuz Korkmaz, Veysel Kaya, 
Emre Koşak ve Özgür Konur da mansiyon 
ödüllerinin sahibi oldu. Yarışmada derece 
alan ilk 50 fotoğraftan oluşan ve kentin 
önemli noktalarında, alışveriş ve kültür mer-
kezilerinde sergilenecek olan “Odak Noktası 
Bursa” isimli fotoğraf sergisinin açılışının da 
yapıldığı gece yaklaşık 500 kişinin katılımı 

ile gerçekleşti. Bursa fotoğraf camiasını 
buluşturan, kentin amatör ve profesyonel 
fotoğrafçılarını, fotoğraf severlerini bir araya 
getiren ve Odak Noktası Bursa olan fotoğraf-
ların sahiplerinin ödüllerine kavuştuğu orga-
nizasyonda jüri üyelerinin 16’şar fotoğrafla 
hazırladığı sunumlar geceye renk kattı. Gece 
boyunca gündem fotoğraf ve Bursa değerle-
riydi. Zaten amaç da buydu.

BURSA IŞIKLARININ PEŞİNDE...
“Odak noktası Bursa” olarak belirlenen 
yarışmanın konusu ise şu şekildeydi: “Peşine 
düştüğümüz Bursa’nın ışıkları… O kadar çok 
aktörümüz var ki, şanslıyız. Zaten farkında 
değiliz, bize göre ışık saçan her şey Bursa’nın 
ta kendisi… Akşamüstü Tophane’de man-
zara izleyelim ya da Bakacak’tan bakalım 
şehre. Lunapark’a gidelim. Gece Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı’nda alalım soluğu. Gecenin 
geç saatlerine kadar ışığın peşinde koşalım. 
Sabahın ilk ışıklarında 700 yıllık Cumalıkızık’ta 
olalım. Güneş her yeri sarmış olsun. Ak-
şamüstü Uluabat misafir etsin bizi. Gölya-
zı’daki eşsiz günbatımında, Ağlayan Çınar’ın 
kucağında günü uğurlayalım. Leyleklerin 
memleketi Eski Karaağaç da olabilir rotamız-
da. Leylekleri takip eder tarihi Tirilye’de bir 

yorgunluk kahvesi içeriz. Bir pazar sabahı 
İnkaya Çınarı, altı asırlık kucağını açsın bize, 
ulu dallarının gölgesinde kahvaltı yapalım. 
Bir akşamüstü Kapalı Çarşı’ya gitsek ya. 
Kozahan’da dinlenir, çay içeriz akşamüstü 
serinliğinde. Yeşil Türbe’yi ziyaret edip, bir 
çay da Yeşil’de içeriz. Ulu Cami’deki ilahi ışığı 
görme şansımız da var. Kayhan’da pideli 
köfte mi yemeli yoksa Bursa Kebabı mı gün 
son bulurken?

Ulu Cami’nin minberindeki samanyolunu 
keşfetmeyen var mı hala aramızda? Mudan-
ya iskelesinden bir tekneyle ayrılıp ışıltılı bir 
denize doğru hareket etmeyen? Karabaş-i 
Veli Kültür Merkezi’nde ışık saçan semazen-
leri izlemeyen? Teleferik ile Uludağ’a doğru 
çıkmayan? İznik Çinisi bir tabakta yemek ye-
meyen? Yenişehir’in saat kulesinden saatini 
ayarlamayan? Oylat Mağarası’nı görmeyen? 
Arap Şükrü Sokağı’nda çalgı ekibini dinleyip 
birkaç tek atmayan? Ters ışıklı sahnesinin ar-
dından “hayali”siyle bizi güldüren Karagöz’ü 
duymayan, bilmeyen?

Botanik Park’ta çiçek kokusuna doyalım bu 
hafta sonu. Yoksa günün ilk saatlerinde Kent 
Ormanı’na mı gitmeli? Uludağ’a, Milli Park’a 
da gidebiliriz piknik yapmaya. Güneşin eşli-
ğinde küçük bir yürüyüş de yaparız ormana 

doğru. Nefesimiz yeterse büyük zirveye ka-
dar çıkabiliriz kim bilir. Şansımız varsa bir ih-
timal Apollo Kelebeği’ni görüp, nesli tükenen 
bir “Bursa güzelini” tanıma şansı yakalarız… 
Ama en güzeli havadan görmek olabilir bu 
şehri. Güneşin yakıcı ve göz alıcı ışıklarının 
arasında, bulutların üzerinde yamaç paraşütü 
yapabiliriz Gürsu’da. Sukaypark’ta sukayağı 
mı denesek ki? 

Mustafakemalpaşa’da suyun uçtuğu dev 
şelalenin serin suları altına girip rehave-
timizi üzerimizden atabiliriz. Hepsi bekle-
yebilir, denize gidelim. Martıları izleyelim 
güneş suya vururken Mudanya’da. Sahi ya 
en son ne zaman gündoğumu izledik biz? 
Mudanya’da gündoğumu Nemrut Dağı’n-
daki kadar güzel olmasa da hiç fena değil 
diyorlar…

Işık; Bursa sokaklarına, tarihi Hisar’a, İznik 
Surları’na, Ulu Cami’nin minarelerine, 
Hanlar Bölgesi’ndeki tarihi noktalara veya 
Atatürk Köşkü’ne hiç yansımış mıdır? Hün-
kar Köşkü’nün bahçesinden şehre bakınca, 
gözümüze ilişen sadece şehrin ışıkları mı-
dır? Mütareke binası çok mu beyaz ki, gö-
zümüzü alıyor? Uludağ’da herkesin başını 
döndüren karlar mıdır, yoksa yüzlerce yıldır 
Olimpos’un üzerinde yansıyan ışıklar mı?”

Engin ÇAKIR

1. Ümmü Kandilcioğlu / Uluabat Gölü

3. Ali Osman Ak / İznik

4. Mustafa Serdar Taşkın / Mustafakemalpaşa 5. Serdar Özkan / Irgandı Köprüsü 6. Aytül Akbaş / Koza Han

2. İsmail Şeker / İpekböceği
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haber / Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 10 Yaşında… Bir Kuruluş Hikâyesi / E.Ertan AKMAN

  Ahmet Vefik Paşa’nın valiliği ardından 
kesintiye uğrasa da Bursalıların içine düşen 
tiyatro ateşi, alevini cumhuriyete kadar 
sürdürüyor. Cumhuriyetle birlikte İstanbul 
Şehir Tiyatrosu ve diğer tiyatro kumpanya-
larının ana turne duraklarından biri Bursa. 
Bugün Bursa Şehir Tiyatrosunun ana sah-
nesi olan Tayyare Kültür Merkezi’nin açılışı 
da “Tayyare Cemiyeti Tiyatro ve Sineması” 
adıyla Raşit Rıza kumpanyasınca 4 gün ardı 
ardına sahnelenen 4 operetle yapılıyor. 
İzledikleri bu oyunlarla Tiyatroya sevda-
lanan pek çok genç, İstanbul’un yolunu 

tutup İstanbul tiyatrolarında sahne almaya 
başlıyor. Çünkü Bursa’da henüz bir ödenekli 
tiyatro yok. Amatör heveslerle başlatılan bir 
iki özel tiyatroda sonuçsuz kalıyor. 

50’li yıllarda artık yoğunlukla sinema olarak 
kullanıldığından Tayyare Sineması olarak 
tanınan binanın belediyeye devri sırasında 
gündeme geliyor ilk şehir tiyatrosu kur-
ma düşüncesi. Nedendir bilinmez ortaya 
çıktığı gibi unutuluyor sonra. O yıllar Devlet 
Tiyatro ve Operası’nın da ilk yıllarıdır. Ve 
1952 yılında ilk turnesini Bursa’ya düzenler 
Devlet Tiyatro ve Operası. Bu ilk tanışıklık 

1957 yılında Devlet Tiyatrolarının ilk turne 
sahnesinin Bursa’da açılması ile süreklilik 
kazanacaktır.

Devlet Tiyatrosu oyunlarının gördüğü ilgi 
birkaç sanatseveri cesaretlendirecek, Şehir 
Tiyatrosu kurma fikri yeniden oluşacak ama 
bir kez daha kısa sürede unutulacaktır. Bu 
kez gerekçe de vardır, Bursa İki tiyatroyu 
taşıyacak izleyici kapasitesine sahip değil. 
Oysa Devlet tiyatrosu oyunlarını tam sezon, 
tam kapasite oynamaktadır. 1971 yılında 
Devlet Tiyatroları Bursa Sahnesi bu kez 
yerleşik kadroyla yeniden açılacaktır. Yine 

aynı gerekçe ile uzun yıllar gündeme gel-
meyecektir Şehir Tiyatrosu kuruluşu. 1995 
yılına kadar…

1995 yılında Devlet Tiyatrosu Sanatçısı 
Feyha Çelenk’in girişimleriyle o yıllarda 
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa 
Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı bünyesinde 
bir Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu birimi kuru-
lur. 1996 yılında ilk kez düzenlenen Bursa 
Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalinde de 
sahne alan topluluk, Bursa’nın tiyatro ya-
şamına yeni bir ivme kazandıracaktır. 1996 
yılında itibaren Tayyare Kültür Merkezi’nde 
sürekli sahne alır BKSTV Çocuk ve Gençlik 
Tiyatrosu…

İzleyici performansından cesaret alan 
Feyha Çelenk ve Erdem Saker’in Büyükşehir 
Belediye Başkanlığındaki belediye yetkilileri; 
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 31-
12-1997 Tarih, 1997/205 esas no’lu 357 
numaralı Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu kurulması kararı ile Şehir Tiyatro-
sunun kuruluşuna giden yolu açacaktır.

Bursa ilk kez bu kadar yakın olmuştur şehir 
tiyatrosu fikrine ama bu kez kadro tahsisi, 
değişen yönetimler bir kez daha aksatacak-
tır. Devlet Tiyatrosuna yapılan kadro tahsi-
sini yeterli gören üst yönetimler, belediyeye 
sanatçı kadrosu tahsisine vize vermeyecek, 
yeni belediye yönetimi de bu konuda ısrarlı 
olmayacaktır. Ama BKSTV Çocuk ve Gençlik 
Tiyatrosu varlığını, artık BKSTV Tiyatrosu 
adıyla güçlenerek sürdürmektedir.

2005 yılına gelindiğinde işler yeniden deği-
şecektir. Vakıf yeni yasalar uyarınca beledi-
yeden ayrılmıştır. Belediye desteğini yitiren 
vakıf yönetimi artık Tiyatroyu taşımakta 
güçlük çekmektedir. Tek çare kadronun 

belediye bünyesine alınmasıdır. Yine Feyha 
Çelenk’in öncülüğünde dönemin Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin ve kadrosunun olum-
lu yaklaşımı ile 1997 yılında alınan meclis 
kararı uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu kuruluşunu tamamlar.

2006 yılı Şubat ayı itibari ile Bursa yeni 
tiyatrosu ile tanışacaktır. İlk oyun tabii ki 
Tiyatronun Kurucu Sanat yönetmeni Feyha 
Çelenk tarafından sahnelenen “Sersem 
Kocanın Kurnaz Karısı” olacaktır. Bursa’da 
ilk tiyatronun kuruluş sürecini konu alan, 
Haldun Taner’in bu unutulmaz oyunu ile 
Şehir Tiyatrosunu kucaklar Bursa.

TİYATRO HER YERDE

Sorunlar yok mudur? Vardır tabi ki! Üst 
yönetimler kadro konusunda hala aynı 
tavrı sürdürmekte, hazırlanan tüzükleri 
farklı gerekçelerle geri çevirmektedir. Ama 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin olumlu 
tavrı ile yapılaşmasını sürdürecektir Şehir 
Tiyatrosu. Kadrosu bir belediye şirketinde 

istihdam edilmektedir belki ama statüleri 
Tiyatro Sanatçısıdır. Tüzüğü yoktur ama 
bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Dairesi 
Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği’nde birim 
olarak tanımlanmaktadır. Ve hepsinden 
önemlisi; yaz boyunca köylerde açık sahne, 
kış sezonunda üç ayrı sahnede sürdürdük-
leri performansla Bursa’nın sanat hayatında 
kendini kanıtlamıştır. 

Üstelik mahalle köy kasaba demeden, yaz 
kış demeden Bursa’nın her yerinde sürer 
yolculuğu Şehir Tiyatrosunun. 10 yıldır Şe-
hir Tiyatrosu için Bursa’da “her yer Tiyatro-
dur, Tiyatro her yerdedir.” 

İlk düşünüldüğü 1950’li yılların ardından 
50 yıllık bir gecikme ile kurulan Bursa Şehir 
Tiyatrosu bu yıl 10. yaşını kutluyor. 10 
yılda onlarca oyun, yıllık ortalama 60 bin 
seyirci ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, kentin en köklü sanat kurumları 
arasında varlığını güçlenerek sürdürmekte.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞEHİR TİYATROSU 10 YAŞINDA…

BİR KURULUŞ HİKÂYESİ

Şehir Tiyatrosu adıyla Bursa’nın köklü tiyatro geleneğinde kısacık bir yeri olsa da aslında Ahmet 
Vefik Paşa ile başlayan uzun soluklu bir öyküsü var Bursa Tiyatrosunun. Tovmas Fasulyaciyan ve 
kumpanyası ardından tiyatro sahnelerine çok sayıda isim kazandırmış Bursa. 

E. Ertan AKMAN

Hastalık Hastası oyunundan bir sahne
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  Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi mira-
sı ihya çalışmalarına paralel olarak yürüttü-
ğü, kentin turizm ve tarih kenti olması yö-
nündeki tanıtım projeleriyle de gündemde. 
2014 yılında Büyükşehir’den Bütünşehir’e 
geçişle birlikte 17 ilçe genelinde yürütülen 
ve Bursa sınırları içindeki tarihi ve doğal 
mirası tanıtımına yönelik sürdürülen proje-
ler, gerek ülke içinden ve gerekse dünyanın 
dörtbiryanından ilgiyle izleniyor.

Yüzyıllardır bulunduğu yerde olmasına ve 
yerel imkanlarla tanıtım çalışmaları yapılıyor 
olmasına karşın sınırlı bir kesimin bildiği Ka-
racabey Longoz ormanları, Büyükşehir Be-
lediyesi’nin hazırlattığı tanıtım filmi ile ülke 
gündemine gelmişti. Aynı şekilde, başta 
UNESCO olmak üzere şehrin pek çok özel-
liğini tanıtan filmler çalışılmış ve bu filmler 
gerek sosyal medya üzerinden gerekse 
kitle iletişim araçları vasıtası ile Türkiye ve 
dünyaya izletilmişti. Bu filmlerden biri de, 
2015 yılında hazırlanan Elimde Sazım Bur-
sa’da Gözüm çalışmasıydı. 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nce hazırlanan 
ve sosyal medyada yayına 
konulduktan sonraki iki ay 
içinde 4 milyondan fazla 
izleyiciye ulaşan tanıtım 
klibi, 2015 yılında Avrupa 
Müze Akademisi’nin(EMA) 
bu alandaki yarışması-
na(Heritage in Motion) 
gönderilmiş ve yarışma-
dan ‘Başarı’ ödülü alarak 
dönmüştü. Tarihi ve kültü-
rel mirasa ilişkin uygula-
maların daha geniş kitlele-
re duyurulması amacıyla 
yeni iletişim teknolojileri 
ile hazırlanan projeleri özendirmek amacıyla 
dünya genelinde gerçekleştirilen yarışmaya 
2015 yılında 30’un üzerinde ülkeden eser 
katılmıştı. Elimde Sazım Bursa’da Gözüm 

tanıtım klibi bu ülkelerin 
eserleri arasından finale 
kalmış ve ‘başarı’ belgesi 
ile ödüllendirilmişti.

Avrupa Müze Akademi-
si’nin 2016 yılında gerçek-
leştirdiği tanıtım filmleri 
yarışmasında, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nce 
hazırlanan Gelenekten 
Geleceğe isimli tanıtım 
filmi değerlendirildi. 
Büyükşehir Belediyesi 
imkanlarıyla hazırlanan 
ve prodüksiyonunu 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanı 
H. Mücahit Pehlivan’ın, müzikal altyapı-
sın ise yine aynı birimde görevli Kurtuluş 
Gözütok’un yaptığı Gelenekten Geleceğe 
klibi, EMA jürisi tarafından büyük beğeni 
aldı. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın 
Midilli adasında gerçekleştirilen Avrupa 

Müze Akademisi toplantısı 
ve Heritage in Motion 
yarışmasında sonuçlar 
açıklandı. Europe Nostra, 
Avrupa Müze Akademisi 
ve Europeana işbirliğinde 
her yıl düzenlenen, tarihi 
ve kültürel miras alanın-
daki multimedya yarışma-
sına Avrupa genelinden 
24 proje katıldı. Oldukça 
yüksek bütçeli projeler-
le yarışan Gelenekten 
Geleceğe tanıtım klibi, bu 
projeler arasından başarı 
ödülüne değer bulundu. 
Yarışmanın bu yılki birin-
cisi Belçika’dan Limburg 

Belediyesi’nin “Limburg 2014-2018 – Bü-
yük Savaştan Küçük Hikayeler” adlı projesi 
oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin finale 
kalan Gelenekten Geleceğe klibinin jüri 

tarafından izlenmesinin ardından yapılan 
değerlendirmede; “Kültürel mirasın bir vi-
deo ile aktarıldığı bu çalışma, insanların 
bir videodan bekleyebileceğinden çok 
daha fazlasını sunuyor. Hazırlanan çalış-
ma son derece canlı ve insanı içerisine 
çekiyor.” ifadelerine yer verildi.

Bursa tanıtım filmlerinin bir diğer ödülü 
Azerbaycan’dan geldi. Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür ve Turizm Dairesi’nce hazırlanan 
The City Of Bursa adlı tanıtım filmi, III. 
Bakü Uluslararası Turizm Filmleri Festiva-
linde(BITFF) bronz madalya ödülüne değer 
bulundu. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan The City Of 
Bursa, dünya genelinden yarışmaya katılan 
onlarca projeyi geride bıraktı. Yarışmanın 
ödülleri, 1-4 Haziran tarihleri arasında 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleş-
tirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

‘Şehir ve Bölge’ dalında bronz madalyaya 
değer görülen Bursa tanıtım filminde, şeh-
rin tarihi,  turistik ve doğal mekanları tüm 
güzelliği ile gözler önüne seriliyor. Filmin 
ödülünü, Bursa Kültür ve Turizm Şube Mü-
dürü Nur Çakır, Bakü Şehir Medeniyet ve 
Turizm İdaresi Müdürü Vigar Zeynalov’un 
elinden aldı. 

Bursa’nın son dönemde turizm ve tanıtım anlamında 
yaptığı projeler, başta Avrupa olmak üzere dünyanın da 
gündeminde. Dünyanın tarihi miras, turizm ve tanıtım 
konusunda önemli kurumlarından biri olan Avrupa Müze 
Akademisi(EMA) Büyükşehir Belediyesi’nin Gelenekten 

Geleceğe adlı Bursa tanıtım filmine başarı ödülü verirken, Azerbaycan Kültür 
Bakanlığı’nca düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Yarışmasında da yine 
Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan Bursa tanıtım filmi ödüle değer bulundu.

BURSA FİLMLERİNE 
DÜNYADAN
ÖDÜL YAĞIYOR
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  Kentlerde açık alanlarda faaliyet göste-
ren çarşıların alışveriş merkezleri karşısın-
daki konumunu güçlendirmek ve sorunların 
aşılmasında lobi desteği sağlamak amacıyla 
kurulan federasyonun kurucu başkanlığına 
Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BT-
ÇHB) Başkanı Muhsin Özyıldırım getirildi. 
Bursa’da federasyonun kuruluşuna ilişkin 
gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Tarihi Çarşılar Federasyonu’yla birlikte çarşı 
esnafının alışveriş canlılığı ve kazanç anla-
mında milat yaşayacağını söyledi.

Tarihi Çarşılar Federasyonu’nun hizmete 
girmesi, Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait Kayhan Döner Sofrası’nda gerçekleştiri-
len basın toplantısıyla kamuoyuna duyu-
ruldu. İstanbul Kapalı Çarşı, İzmir Kemeraltı 
Çarşısı, Edirne Alipaşa Çarşısı, Konya Tarihi 
Bedesten Çarşısı, Kayseri Kapalı Çarşısı, 
Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı ve Bursa 
Tarihi Çarşı Hanlar Birliği, ortak amaç ve 
gayeler etrafında bir araya gelerek, 8 aylık 
müzakere sonucunda Tarihi Çarşılar Fede-
rasyonu’nu(TÇF) kurdu. TÇF’nin kuruluşuna 
ilişkin düzenlenen basın toplantısına; Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa Vali Yardımcısı Emir Osman Bulgur-
lu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, BTÇHB Başkanı Muhsin Özyıldırım, 
6 ilin çarşı başkanları ve davetliler katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, toplantıda yaptığı konuşmada, 
federasyon kuruluşuyla birlikte esnafın dö-

nüşümüne ilişkin atılan adımların da ivme 
kazanacağını söyledi. Başta Bursa olmak 
üzere diğer şehirlerde bulunan çarşıların 
alışveriş merkezleriyle rekabet anlamında 
her türlü imkana sahip olduğunu fakat 
marka yetersizliği ve çalışma saatlerindeki 
düzensizlik nedeniyle bir maddi kayıp-
lar yaşandığını kaydeden Başkan Altepe, 
TÇF’nin devreye alınmasıyla birlikte alışveriş 
canlılığının ve kazançlı günlerin başlaya-
cağına inandığını ifade etti. Çarşıların hak 
ettiği değeri bulması, kazanç anlamında da 
esnafı tatmin etmesi için bir takım ön-
lemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken 
Başkan Altepe, “Bizler bir yandan çarşıların 
fiziki durumlarını iyileştirirken bir yandan 
da çalışma sistemini, disiplini oluşturmamız 
gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde şeh-
rin hangi köşesinde alışveriş merkezi açılırsa 
açılsın, çarşı değerini korur. Esnaf karşılığını 
alır” dedi.

Konuşmasında TÇF’nin hayırlı olması di-
leğinde de bulunan Başkan Altepe, “Fe-
derasyonun kuruluşuyla birlikte deneyim 
paylaşımı anlamında bir sinerji yakalanmış 
oldu. 7 ille atılan bu adımın tüm şehirleri-
mize yayılacağına inanıyoruz. Onun için bu 
oluşum gerçekleşti. Yapılacak düzenleme-
ler, ülke çapında atılacak güçlü adımlarla 
birlikte esnaf kalitesinin ve hizmetin en 
iyisinin ortaya çıkartılabilmesi mümkün ola-
caktır. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Emir 
Osman Bulgurlu ise, TÇF’nin Bursa’da 

kurulmasından gurur duyduğunu ifade etti. 
Bulgurlu, federasyonla birlikte çarşıların 
kalitesinin artırılması anlamında bir ortak 
akıl oluşacağına inandığını ifade etti.

TÇF ve BTÇHB Başkanı Muhsin Özyıldırım 
da, aylar süren toplantı ve müzakereler so-
nucunda federasyon kurmaya karar verdik-
lerini ifade etti. Federasyonun kuruluşuna 
ilişkin kararın 3 Mart tarihi itibariyle resmen 
alındığını vurgulayan Özyıldırım, “Kurucu 
yönetim kurulumuz 9 kişiden oluştu. Fede-
rasyon merkezinin Bursa’da olması uygun 
görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak üzere yerel yönetimlerle kat ettiği-
miz mesafe memnuniyet vericidir. Turizm 
merkezi olan tarihi çarşılarımızın bu birlik-
teliğinin ülke bütünlüğü anlamına geldiği 
aşikârdır. Bu birliğin daha da güçlenmesi 
için diğer tarihi çarsılarımızla en kısa sürede 
buluşmak yegane hedefimizdir. Federas-
yonumuz kent ekonomilerine, çarşılarımıza 
hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÇF ve BTÇHB 
Başkanı Muhsin Özyıldırım ile 6 ilin çar-
şı başkanları, federasyonun kuruluşuna 
verdiği destekler nedeniyle Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye şilt 
takdim etti.

Diğer yandan, 7 büyük ilin tarihi çarşılarının 
katılımıyla kurulan TÇF’ye Türkiye’deki diğer 
tarihi çarşıların da katılması bekleniyor. 

TÜRKİYE’NİN TARİHİ 
ÇARŞILARI BİRLEŞTİ

Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da kurulup teşkilatlanan ve tüm Türk-İslam coğrafyasına 
yayılan çarşılar, günümüzde ulusal anlamda örgütlenmeye de Bursa’dan başladı. 
Aralarında İstanbul, Bursa ve İzmir’in de bulunduğu 7 ilde faaliyet gösteren tarihi çarşılar, 
Tarihi Çarşılar Federasyonu(TÇF) çatısı altında birleşerek güç birliği yaptı. Türkiye’nin 
tarihi çarşıları, kurucu başkanlık için de Bursa tarihi çarşılarını uygun gördü.
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  Hacı Seyfettin Mahallesi’nde tarihi ipek 
yolu aksı üzerinde bulunan, 400 yıl önce 
yapılan ancak zaman içinde bakımsız-
lık yüzünden yıkılıp, daha sonra üzerine 
bina yapılan Yörükler Mescidi de tarihi 
miras çalışmaları kapsamında ihya edildi. 
Mescit üzerine yapılan binanın kamulaştı-
rılıp, yıkılmasından ardından restorasyon 
çalışmaları da tamamlanırken, tarihi mescit 
4 asır önceki görüntüsü ile kent siluetindeki 
yerini aldı. Tarihi mescidin açılış törenine 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali ile çok sayıda davetli ve mahalle 
sakinleri katıldı.

Tamamen yok olan bir değeri daha Bur-
sa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirten Başkan Altepe, ruhaniyeti 
olan tarih başkenti Bursa’da ecdada vefa 
borcunu ödemeye çalıştıklarını söyledi. 
Emirsultan, Üftade Hazretleri, Somuncu 
Baba, İsmail Hakkı Bursevi, Molla Fenari, 
Molla Yegan, Aşık Yunus, Geyikli Baba’nın 
şehri olan Bursa’nın manevi başkent 
olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, aynı 
zamanda Osmanlı’yı kuran ve altı padişa-

ha ve haneden mensuplarına ev sahipliği 
yapan bir tarih başkenti olduğunu kaydet-
ti. Bu nedenle kentin her köşesinin ecdat 
emanetleri ile dolu olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, “Tarihi ve kültürel miras 
çalışmalarımızla yer üstünde olup da el 
atmadığımız eser neredeyse kalmadı. Şimdi 
Beyazıt Paşa ve Hançerli Medresesi gibi yer 
altındaki eserleri de gün 
yüzüne çıkarıyoruz. Yörük-
ler Mescidi de bundan 4 
asır önce yapılmış ancak 
günümüzde izleri tama-
men ortadan kalkmış bir 
eserdi. Şimdi ise ilk günkü 
ihtişamı ile ayakta. Sırada 
Bey Sarayı var. Osmanlı 
başkentiyiz ama sarayı-
mız yok. İnşallah en kısa zamanda onu da 
Orduevi’nin altından çıkaracağız. Genel 
Kurmay ile görüşmelerimiz devam ediyor. 
Bugün Yıldırım’a kazandırdığımız Yörükler 
Mescidi bölgemize ve Bursa’mıza hayırlı 
olsun” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali de tarihi mescidin kamulaştırma 

ve restorasyonlarla 400 yıl önceki haline 
getirilmesinin bir gurur tablosu olduğunu 
belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe başta olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Allah’ın evi olan cami 
ve mescitlerin önemine değinen Edebali, 
“Kadim medeniyetimizde bu mekanların 
mimarisinden içindeki maneviyatına kadar 

büyük bir önemi vardır. 
Mabetlerdeki maneviyat-
la medeniyet olur. Öyle 
medeniyet kanunlarla kağıt 
üzerinde olmaz. Bu eserler 
bizim inancımıza, kültü-
rümüze ve değerlerimize 
gösterdiğimiz saygının 
ifadesidir” dedi.

Yörükler Mescidi Yaptırma 
Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Hasan Akpınar da bölgeye kazandırılan 
eser nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür 
plaketi verdi.

Yıldırım Müftüsü Osman Şen’in yaptığı dua-
nın ardından kurdelesi kesilen tarihi mescit, 
Cuma namazıyla ibadete de açılmış oldu.

400 YILLIK ESER
KENT SİLUETİNDEKİ YERİNİ ALDI

Tarihi ve kültür miras 
çalışmalarıyla tarih başkenti 
Bursa’yı adeta açık hava 
müzesine dönüştüren 
Büyükşehir Belediyesi, yer 
üstünde el atılmadık eser 
bırakmazken, Beyazıt Paşa 
ve Hançerli Medresesi gibi 
yer altında kalmış bir eseri 
daha gün yüzüne çıkardı. 

  Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan 
Altepe, 19 Mayıs Cebel Şehitlerini Anma ve 
Cebel Bayramı için gittiği Bulgaristan Kırca-
ali’de inşaat çalışmaları devam eden Bursa 
Camii alanını da ziyaret etti. Temel aşaması 
tamamlanan ve kat çalışmaları başlayan ca-
minin hakim tepede bulunması dolayısıyla 
Kırcaali’nin her bir bölgesinden görülebile-
ceğini kaydeden Başkan Altepe, uzun yıllar 
yapılması düşünülen yatırımın Bursa’ya ve 
Bursalı işadamlarına nasip olduğunu ifade 
etti. Proje ve inşaat çalışmalarının Büyükşe-
hir Belediyesi’nin öncülüğünde Bursalı işa-
damları tarafından sürdürüldüğünü, Bursa 
Camii ve İslam Kültür Merkezi’nin temelleri 
üzerinde hızla yükseldiğini belirten Başkan 
Altepe, “Burası tamamlandığında inşallah 
Bulgaristan bölgesinin en büyük kültür 
merkezi ve külliyesi olacak. Toplam arsası 
3600 metrekare. Kırcaali Belediyesi’nin tah-
sis ettiği bu alana 3000 metrekare taban 
alanlı bir inşaat ve üzerine 750 metrekare 
taban alanlı bir cami yapıyoruz” dedi.

Bursa Camii ve İslam Kültür Merkezi’nin 
bölgeye yakışacağını, Kırcaali için bir 

gerdanlık olacağını söyleyen Başkan Al-
tepe, inşaat çalışmalarının ‘kapalı alanda 
1500 kişinin ibadet edebileceği’ ve ‘aynı 
anda 5000 kişinin kullanabileceği’ şekilde 
sürdürüldüğünü kaydetti. Şu anda temel 
aşamasının sona erdiğini ve zor kısımlarının 
yükselmeye başladığını ifade eden Başkan 
Altepe, “Projeye destek veren Bursalı tüm 
işadamlarına teşekkür ediyorum. Yine 
onların desteğiyle camimiz kısa sürede 
ortaya çıkacak. İnşallah en kısa zamanda da 
açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun için 
gayret ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu.

Başkan Altepe’nin Bursa Camii ve İslam 
Kültür Merkezi alanında gerçekleştirdiği 
ziyarette hazır bulunan Kırcaali Müftü-

sü İlhan Mehmet ise Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe önderli-
ğinde inşa edilen caminin Balkanların en 
güzel mabetlerinden biri olacağını kaydetti. 
Yatırımın bölgenin çevresini değiştireceğine 
inandığını belirten Mehmet, “Çocuklarımızın 
Kur’an-ı Kerim öğreneceği, vatandaşları-
mıza yönelik konferansların düzenleneceği, 
Müslümanların bir araya gelip çaylarını 
yudumlayabileceği bu külliyeyi bizlere ka-
zandıran başkanımıza, Bursalı işadamlarına 
ve Bursa halkına çok teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

Başkan Altepe’nin cami ziyaretinde yatırı-
mın hayırlı hizmetlerde kullanılması dileğiyle 
kurbanlar kesildi.

BURSA CAMİİ VE İSLAM
KÜLTÜR MERKEZİ YÜKSELİYOR

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
öncülüğünde Bursalı 
işadamları tarafından 
Kırcaali’de inşa edilen 
ve Bulgaristan’ın en 
büyük mabedi olma 
özelliğini taşıyacak 
Bursa Camii’nde kat 
çalışmaları başladı. 
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  Tüm balkan ülkelerinde çeşitli zamanlar-
da sünnet şölenleri düzenleyen Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl Yunanistan’da da bir ilki 
gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Mehmet Mü-
ezzinoğlu’nun da köyü olan Kozlukebir’de 
resmi kanallardan düzenlenen ilk sünnet 
şöleninde bölgedeki yaklaşık 50 köyden 
gelen 115 çocuk erkekliğe ilk adımını attığı, 
yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı şölende 
adeta bayram havası yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Hacivat – Kara-
göz gösterileriyle renklenen etkinliğe Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü 
Köse, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan 
Ahmet, Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza 
Akıncı, Gümülcine’nin seçilmiş Müftüsü 
İbrahim Şerif, İpsala Kaymakamı Eyyup 
Özdemir, İpsala Belediye Başkanı Mehmet 
Kerman, Batı Trakya Rodop milletvekilleri ile 
yaklaşık 10 bin soydaş katıldı. 

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğ-
retim Görevlisi Mahmut Şevket Öztürk’ün 
Kur’an tilaveti ile başlayan törende konuşan 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü 
Köse, Bursa ile balkan ülkeleri arasında 
yüzyıllar öncesine dayanan kardeşlik bağı 
olduğunu hatırlatarak, her zaman bölge 
halkının yanında olduklarını söyledi. Bölge 
halkının inançlarını ve geleneklerini rahat-
lıkla yaşayabilmeleri için her türlü sosyal 
ve kültürel desteği sürekli verdiklerini ifade 
eden Köse, “Ancak bu yaptığımız etkinlik 
resmi yollardan yapılması ve bu kadar geniş 
bir katılımı olması hasebiyle bir ilk olma 
özelliği taşıyor. Buradaki soydaşlarımızın 
mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların 

kendi ayakları üzerlerinde durabilmeli ve 
geleneklerini, inançlarını rahat bir şekilde 
yapabilmeleri adına Büyükşehir Belediye-
si olarak desteklerimiz bundan sonra da 
sürecek” dedi.

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ah-
met de bölgede adeta bir bayram havası 
yaşatan etkinliğe verdikleri desteklerden 
dolayı günün anısına Başkanvekili Köse’ye 
teşekkür plaketi verdi.

Sünnet şöleninde ayrıca sünnet olan tüm 
çocuklara Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından bisiklet hediye edildi.

YUNANİSTAN’DA İLK KEZ…
Tarihi ve kültürel miras 
çalışmaları kapsamında tüm 
Osmanlı coğrafyasındaki 
ecdat eserlerini ihya 
etmeye çalışan Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan 
yıllarca inanç, gelenek ve 
göreneklerini rahatlıkla 
yaşayamayan bölge halkına 
sosyal ve kültürel destek 
sunmaya da devam ediyor. 
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