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İYİLİK İÇİN İYİLİKLE GİR
Pompeiopolis (Taşköprü - Kastamonu)
Antik Kenti giriş kapısı yazıtından...
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Bursa’da eski bir cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su.
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinden gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilahisi.

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

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

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

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

Ahmet Hamdi TANPINAR

bursa’da zaman

SUNUŞ
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Recep ALTEPE 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

BURSA’YA 
ARMAĞAN OLSUN
Değerli dostlar,

Tarihiyle yaşayan şehir Bursa’da, tarihi 
kültürel mirasla ilgili birikimlerimizi 
paylaşmak üzere çıktığımız ‘‘Bursa’da 
Zaman’’ yolculuğunun ikinci sayısında 
yeniden buluşmanın mutluluğu içindeyim. 

Tarihi mirasımızın her köşe başında bizi 
yeniden şaşırtırcasına karşımıza çıktığı 
bu şehirde çeşitli yayınlar yoluyla sizlerle 
buluşmak bizim için yeni bir olgu değil. 
Bu satırları okuyan pek çok dostumuz 
hatırlayacaktır; Osmangazi’de görev 
yaptığımız süre içinde gerek kentimizin 
tanıtımına yönelik gerekse tarihi 
geçmişimizi aydınlatmaya dönük pek çok 
yayına imza attık. 5 yıl içinde, aralarında 
ilk kez Türkçe’ye çevirdiğimiz Albert 
Gabriel’in Bir Türk Başkenti; Bursa 
adlı eserin de olduğu yüzü aşkın yayını 
kent belleğine kattık. Bu başarı bizim 
için önemli bir temel oluşturdu ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ni, tarihinin hiçbir 
döneminde yaşamadığı bir ‘yayınevi’ 
kimliğine büründürdük. Türkiye’nin pek 
çok kentinden akademisyenler, belediye 
yöneticileri ve kent tarihi araştırmacıları 
yayınlarımızı talep etmeye başladı. 

İşte bu yayınlardan biri de Bursa’da 
Zaman oldu. Henüz bir sayı çıkmış 
olmasına karşın, zengin içeriği, tasarımı 
ve olaylara bakışıyla herkesin takdirini 
topladı. Bursa’da Zaman, çok daha zengin 
içeriği ile elinizde.

İlerleyen sayfalarda, tarihi kültürel 
mirasın ayağa kaldırılması yönüyle 
Bursa’da gerçekleştirdiğimiz kentsel 
dönüşüme tanık olacaksınız. Restore 
edilen her anıtsal eser, kendisiyle birlikte 
yakın çevresini de canlandırmakta. 
Böylece restorasyon ve ayağa kalkmanın 
etkisi kentin geneline yayılmakta.
Bununla birlikte, medeniyet tarihimizin 
önemli anıtsal yapılarından biri olan 
hamamlardaki dönüşüme de tanık 
olacaksınız. Yüzyıllarca bedensel 
arınmanın merkezi olan pek çok hamam, 
bundan sonraki yaşamını kültür merkezi 
olarak devam ettirecek.

Bursa’da su ve çeşme kültüründen, 
kent belleğine kattığımız yeni eserlere, 
Avrupalı çiftçilerin ataları olan 
Aktopraklık insanlarının yaşamlarından 
Bursa’nın yüz güzeline, sivil mimarlık 
örneği varlıklarımızdan dünya mirasına 
girmek üzere UNESCO yolculuğuna 
çıkan değerlerimize, Bursa bıçağı ve 
Karagöz’ün yeniden yorumlanışından 
kent merkezindeki ilk ‘yüz nakli’nin 
gerçekleştiği Atatürk Caddesi’ne kadar 
pek çok konu ve olayı Bursa’da Zaman’la 
takip edeceksiniz.

Emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum.
Desteğiniz ve ilginizle yeni sayılarda 
buluşmak ümidiyle.
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Bursa’da hamam kültürünün tarihi 
çok eskilere dayanıyor. Bugün hala o 
dönemin adıyla anılan Roma hamamları 
kuşkusuz bilinen en eskileri. Ancak, eski 
çağlarda bol ve sıcak olduğu için ilgi 
gören hamam ve kaplıcalar, daha sonra 
hem inanç sisteminin gereği olarak hem 
de ekonomik değer taşıdığı için yoğun 
ilgi görmüş, sayıları onlarla ifade edilir 
olmuştur. İlk Osmanlı hamamları, Orhan 
Bey ve kardeşi Alaaddin Bey’in Hisar 
içinde yaptırdıkları hamamlardır. Onları, 
yine Orhan Bey’in günümüzde Aynalı 
Çarşı olarak anılan hamamı, Murat 
Hüdavendigar’ın Nalıncılar Hamamı, 
Yıldırım Bayezid’in külliyesinin içinde 
yaptırdığı hamamlar, Sultan Çelebi 
Mehmet’in ve II. Murat’ın yaptırdığı 
hamamlar izler. Jüstinyen'in iki kubbeli 
hamamına, Murad Hüdavendigar'ın 
1511'de iki kubbe daha ilave ettirmesi, 
Osmanlı’nın hamam kültürüne ve 
kendinden önceki kültürel birikime 
verdiği değerin açık bir göstergesidir. 
1800’lü yıllarda Bursa’ya gelen yabancı 
seyyahlar, kent merkezindeki hamam /

kaplıca sayısını 27, köylerdeki hamam 
sayısını ise 100’ü aşkın olarak ifade 
ederler. 

Bursa’daki hamam sayısına ilişkin en 
çarpıcı veri, ünlü gezgin ve anlatı ustamız 
Evliya Çelebi’ye aittir. Evliya, Bursa’da 
17. yüzyılda evlerdeki özel hamamlar 
da dâhil olmak üzere 3 bin kadar hamam 
olduğunu belirtir. Kuşkusuz bu abartılı bir 
rakam olarak gözükmektedir. Ancak, kent 
merkezlerindeki hamamlara ilave olarak 
köylerde, mahallelerde ve hatta evlerde 
bir veya birkaç hamam bulunduğu da 
kaynaklarca doğrulanmaktadır.

Hamamlara bu denli önem verilmesini, 
temizliğin imanla ilişkisiyle açıklamak 
mümkündür. Ancak onun kadar etkili bir 
başka etmen de, hamamların ekonomik 
değer olarak önemli bir unsur olmasıdır. 
Vakıf eseri olarak iyi gelir getirmesi ve 
külliyelere gelenlere hizmet vermesi 
nedeniyle hamamlar, yüzyıllar boyunca 
hem nitelik ve nicelik olarak artmış hem 
de iyi korunmuştur.

Hamamlar sadece temizlik için yapılan 
veya gidilen yer değildir kuşkusuz. Dört 
yanı çevrilmiş işlemeli duvarları ve 
kubbesiyle bu yapılar, toplumsal yaşamın 
vazgeçilmez bir parçası; tellağı, natırı, 
külhanbeyi ile yaşayan ve kuşaklar boyu 
aktarılan bir kültürün simgesi olmuştur. 
Kırk hamamı, damat hamamı, nefse, 
gelin, güvey, adak ve sünnet hamamı gibi 
hamam çeşitlerinin yanı sıra,  “hamamda 
kız beğenme”, “kadınlar hamamına 
çevirme”, “hamama giren terler”, “handa 
hamamda gözüm yok” gibi deyimler 
günlük yaşamda çokça yer edinmiştir. 

Orta Asya’dan Küçük Asya’ya kadarki 
göçlerinin her durağında temizlik 
kültürüne ilişkin değer ve yapıları 
yanlarında taşıyan ve Bursa’da inşa 
ettikleri birbirinden değerli hamam 
ve kaplıcalarla bu kültürü taçlandıran 
Türkler, bugün dünyada kabul gören 
“Türk Hamamı” markasını modern 
mekânlarda yaşatacaklar gibi görülüyor. 
Yüzyıllarca tarihe tanıklık etmiş olan 
bu yapılar yerlerini kültür merkezlerine 

“eski hamam eski tas”a 
yeni anlamlar

Saffet YILMAZ

Bir zamanlar “sudan ibaret” olarak anılan Bursa’nın su kültürünün en somut ürünü olan hamamlar, 

günümüzde yeni işlevleriyle kentin sosyal yaşamına renk katıyor. Temizliğin ve saflığın sembolü iken, 

bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle harabe duruma düşen tarihi yapılar; müzik dinletilerinin, söyleşilerin, 

panellerin, defile organizasyonlarının, resim ve fotoğraf sergilerinin doldurduğu kültür merkezine 

dönüştürülerek insanların ruhlarını yıkıyor.



bursa’da zaman8

bırakırken, dünyaca ünlü hamam 
kültürümüz, gerek hala ayakta olan 
ve işleyen tarihi hamamlarımızda ve 
gerekse çok yıldızlı otellerin modern 
hamamlarında yaşatılmaya devam ediyor. 
Geleneksel peştamalın yerini mayo ve 
bikini, nalının yerini plastik terlik, ipek 
işlemeli bohçanın yerini spor çantanın 
aldığı günümüzde, mimarisiyle Türk-
İslam şehirciliğinin önemli unsurlarından 
biri olan hamamlar da yerini kültür 
merkezlerine bırakmakta. Geçen 10 yıl, 
Bursa’da çok sayıda hamamın kültür 
merkezi olarak yaşama katılmasına 
tanık oldu. Yeni işlevini kısa sürede 
benimsediği gözlenen bu tarihi yapılar, 
“kurtuluş” için belediye ve diğer 
kurumların el uzatmasını bekliyor.

Kurtuluşun Hikâyesi…
Yüzyıllarca topluma hem temizlik hem 
de kültürel alışveriş mekânı hizmeti 
veren bu yapılar, başta deprem olmak 
üzere doğal etmenler nedeniyle zaman 
içinde kullanılamaz duruma geldi. Bir 
kısmı yıkılıp taşları başka yapılara 
malzeme oldu, şanslı olanları ise demirci, 
marangoz vb. mesleklerin icra edildiği 
mekânlar halini aldı. Elbette pek çoğunun 
mülkiyeti de el değiştirdi.

Hamamların kültür merkezine 
dönüşmesinin tarihi, kentte son 
dönemde başlayan tarihi mirası ihya 
etme çabalarının ürünüdür ve Ördekli 
Hamamı ile başlar. Onlarca yıl her yerel 
yöneticinin ayağa kaldırmak için çaba 
harcadığı ancak kamulaştırma, röleve 
ve restorasyon projesi hazırlama, kurul 
onayı alma ve ihale edip restorasyonu 
gerçekleştirme aşamalarını bir türlü 
aşamadığı tarihi yapı, 2004 yılındaki 
kararlı çabaların sonucu 2008 yılında 
yeni kimliği ile Bursalıları karşıladı. 
Bursa’nın en büyük hamamlarından biri 
olan bu tarihi yapının ayağa kaldırılması, 
yerel yöneticilere hem bu tarz yapıların 
restorasyonu noktasında hem de kültür 
merkezi olarak işlevlendirilmesine 
cesaret verdi. Bu sayede Bursa eşsiz 
kültür merkezlerine kavuştu. Önümüzdeki 
yıllarda sayıları onlarla ifade edilen yeni 

kültür mekânları doğuyor. Diğer tarihi 
yapılar gibi hamamların restorasyonunda 
da çeşitli yöntemler kullanılıyor. Bir 
kısmı kamulaştırılarak restore edilirken, 
bir kısmı da mülk sahipleriyle işbirliği 
yapılarak ayağa kaldırılıyor. Vakıf eseri 
olan yapılar Vakıflar ile anlaşılarak, 
özel mülk olanlar ise belirli dönemler 
için belediyeye devri sağlanarak restore 
ediliyor.

Ördekli’nin yüz yıllık yalnızlığına son
Ömrünün son 100 yılını virane bir 
şekilde geçirdiği için Bursalıların 
“Yıkık Hamam” olarak bildiği Ördekli 
Hamamı, Recep Altepe’nin Osmangazi 
Belediye Başkanlığı döneminde 
gösterdiği kararlılık sayesinde ayağa 
kalktı. Yapımına Yıldırım Bayezid 
döneminde başlanan ve 30 yılda ancak 
tamamlanabilen tarihi yapı, planı 
itibarıyla diğer hamamlara benzemiyor. 
1400 metrekare alan üzerine kurulu 
hamam, 600 yıllık ömrünün en 
keskin dönüşümünü Nisan 2008’de 
gerçekleştirdi. Yapı artık kültür merkezi… 
Ördekli Hamamı’nın kültür merkezi 
olarak başarısı, onu takip eden hamam 
restorasyonlarının da bir anlamda itici 
gücü oldu. Çünkü Ördekli Hamamı 
Kültür Merkezi’nde yılda ortalama 70 
civarında sergi, 250’yi aşkın toplantı- 
konferans-söyleşi, haftanın 5 günü 
geleneksel sanatlar alanlarında kurslar 
gerçekleştiriliyor. Tarihi mekânın yıllık 
ziyaretçi sayısı ise 100 binin üzerinde.

Kayıhan Hamamı: 
Tarihi yapının Bursa’ya kazandırılması 
için mülk sahipleriyle varılan anlaşma 
çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi 
hamamın restorasyonuna başladı. 
Restorasyon karşılığında ise tarihi 
yapı yaklaşık on yıllığına belediyenin 
kullanımında olacak. 2011 yılında 
restorasyonuna başlanan yapı “sosyal 
mekân” işleviyle hizmet verecek. Tarihi 
yapıdaki restorasyon çalışmaları son 
aşamaya geldi. Söyleşi, panel, kitap 
imza, dinleti gibi etkinliklerin yanı sıra, 
geleneksel mutfak kültürünün yaşatılacağı 
yeme-içme mekânı olması da planlanan 

tarihi yapı, hizmete girdiğinde çevresine 
de büyük bir hareketlilik getirecek. 
Daha önce restorasyonu tamamlanmış 
olan Gökdere Medresesi ve Kayıhan 
Çarşısı ile restorasyonu devam eden 
Eskişehir Hanı, önümüzdeki dönemde 
ayağa kaldırılacak Davutpaşa Hamamı ve 
Bat Pazarı ile birlikte düşünüldüğünde, 
Mahkeme Hamamı bölgeye yeni bir soluk 
getirecek. 15. Yüzyılın ikinci yarısında 
yaptırılan Kayıhan Hamamı “Dülgerler” 
ya da “Keresteciler Hamamı” olarak da 
biliniyor. Hamam; 1727, 1763 ve 1870 
yıllarında geçirdiği büyük yangınlarda 
önemli oranda hasar görmüş ve asıl 
işlevini kaybetmişti. 1500 metrekare alan 
üzerine kurulu tarihi yapının, önümüzdeki 
günlerde yeni işleviyle Bursalıları 
karşılaması hedefleniyor.

İncirli Hamamı:
Uzun yıllar harabe vaziyette bekleyen 
ve neredeyse her yerel yöneticinin ayağa 
kaldırmak istediği İncirli Hamamı, 
nihayet yaşama yeniden katılıyor.
Uzun yaşam yolculuğunu; söyleşilerin, 
panellerin, çeşitli toplantıların ve müzik 
dinletilerinin gerçekleştirileceği kültür 
merkezi olarak devam ettirecek olan 
İncirli Hamamı’nın 2013 yılı başlarında 
tamamlanması hedefleniyor.
Molla Fenari’nin torunu Alaaddin Ali 
Bey tarafından yaptırılan 520 yaşındaki 
eser, tek hamam sınıfından yer alıyor. 
Yapı, belli zamanlarda yangınlar görüp, 
tekrar tekrar onarımlar yaşamıştı. Son 
olarak tütün deposu olarak kullanılan 
İncirli Hamamı, 1985 yılından bu yana 
da metruk vaziyette bekliyordu. 2010 
yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kamulaştırılmıştı. 415 metrekare taban 
alana sahip tarihi yapının restorasyonu 
tamamlandığında, Bursa turizmine ve 
Yıldırım’ın sosyal ve kültürel yaşamına 
renk katacak.

Muallimzade (Dökümhane) Hamamı:
İncirli Caddesi üzerinde yer alan 
hamam uzun bir süre dökümhane 
olarak kullanıldığından dolayı 
‘Dökümhane Hamamı’ olarak da 
anılmaktadır. Günümüzde depo 

KAPAK
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Ördekli Hamamı 

Kültür Merkezi’nde 

yılda ortalama 70 

civarında sergi, 

250’yi aşkın toplantı- 

konferans-söyleşi, 

haftanın 5 günü 

geleneksel sanatlar 

alanlarında kurslar 

gerçekleştiriliyor. 
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olarak kullanılan hamam restorasyon 
çalışmaları kapsamında kamulaştırıldı. 
Bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçları 
doğrultusunda işlev verilecek olan tarihi 
yapının restorasyonuna başlandı. Yaklaşık 
bir yıl sürecek restorasyon çalışmaları 
sonucunda bölgede, önce İncirli Hamamı 
ardından Muallimzade Hamamı gibi iki 
anıtsal eser ayağa kaldırılmış olacak. 
Çeşitli kaynaklarda, Muallimzade Ahmet 
Efendi tarafından 1572 yılında Aksu’daki 
cami, sıbyan mektebi ve zaviyesine gelir 
getirmek amacıyla yaptırıldığı belirtilen 
hamamla ilgili ilk sicil kaydı 1490 
tarihine aittir. Yapının bu tarihten çok 
önce yaptırılmış olduğu ve 1490 yılında 
onarım geçirdiği tahmin edilmektedir. 500 
yılı aşkın ömründe sayısız onarım geçiren 
Muallimzade Hamamı, 2012 yılı sonunda 
tamamlanacak son onarımının ardından 
işlevini kültür merkezi olarak sürdürecek.

Nalıncılar Hamamı
Okçular Çarşısı üzerinde yer alan hamam, 
günümüzde özel mülkiyete aittir. Kentin 
önemli tarihsel değerlerinden olan yapının 
restorasyonu için mülk sahipleriyle 
görüşmeler yapıldı. Mimarisiyle dikkat 
çeken yapının ayağa kaldırılması için 
mülk sahipleri restorasyon başlattı. 
Bursa’nın ilk büyük hamamı olan yapı, 
Hüdavendigâr, Galle Pazarı, Postacılar 
ve Tahıl Pazarı isimleri ile de anılmıştır. 
Zaman içerisinde depo ve imalathane 
olarak kullanılmıştır. Yapının 1. Murat 
tarafından yaptırıldığı varsayılmaktadır.

Reyhan Paşa Hamamı
Reyhan Çarşısı üzerinde yer alan ve 
günümüzde depo olarak kullanılan özel 
mülkiyetteki hamam restore edilerek 
kente kazandırılacak. Röleve ve 
restorasyon projeleri tamamlan tarihi 
yapının mülk sahipleriyle işbirliği 
içerisinde restorasyonu gerçekleştirilecek. 
Yapılan anlaşma gereği, belediye tarihi 
yapıyı restore edecek ve 10 yıl boyunca 
sosyal-kültürel amaçlı olarak kullanacak. 
II. Murad döneminde harem ağası Reyhan 
Paşa tarafından Yenişehir'de bulunan 
yapılara gelir amacıyla yaptırılmıştır… 

1431 yılında yaptırılan bu tarihi 
hamamın da, kültür sanat etkinliklerinin 
ve toplantıların gerçekleştiği önemli 
bir mekan olarak kente kazandırılması 
hedefleniyor.

Davutpaşa Hamamı
Günümüzde özel mülkiyette olan 
tarihi yapının restorasyonu için rölöve 
ve restorasyon projeleri tamamlandı. 
Kamulaştırma çalışmaları devam eden 
yapının kamulaştırma çalışmasının 
tamamlanmasının ardından uygulama 
çalışmalarına başlanacak. Konum 
itibariyle de önemli yerde bulunan 
yapının restorasyonuyla birlikte bölgenin 
sağlıklaştırılması anlamında büyük bir yol 
kat edilecek. Bat Pazarı’nın bulunduğu 
yerde olan Davut Paşa Hamamı’nı 1485 
yılında Sultan II. Beyazıt’ın Sadrazamı 
Davut Paşa yaptırmıştır. Tarihi yapının 
restorasyonu da tamamlandığında, 
Kayıhan bölgesi ayrı bir havaya 
bürünecek.

İbrahim Paşa Hamamı
Osmanlı mimarisinde tek hamamlar 
grubu içerisinde yer alan hamamın 
restorasyonu için düğmeye basıldı. Hisar 
Semti’nde Tophane Endüstri Meslek 
Lisesi’nin bahçesinde bulunan hamam, 
restore edilerek okul yönetimi ile birlikte 
müze olarak düzenlenecek. Tarihi 
yapının restorasyon projesi onaylandı, 
önümüzdeki günlerde uygulama ihalesine 
çıkılacak. Bursa Kalesi içerisinde, Devlet 
Hastanesi yanında yer alan bu hamamı, 
Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’nın oğlu 
Sadrazam İbrahim Paşa eşi Hatice 
Hatun için XV. yüzyılın ikinci yarısında 
yaptırmıştır.

Yıldırım Beyazıd Hamamı
Yıldırım Külliyesi bünyesinde 
Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılan 
hamam günümüzde özel mülkiyette 
yer almaktadır. Külliyenin önemli bir 
parçası olan bu yapının özgün kimliğine 
kavuşturulması amacıyla çalışmalar 
yapılmaktadır. Yıldırım Bayezid 
Camisi’nin batısında, eğimli bir arazide, 

Yıldırım Bayezid tarafından XIV. 
yüzyılda cami, medrese ve imaret ile 
beraber yaptırılmıştır. Küçük ve tek olan 
hamamın soyunmalık bölümü kubbeli ve 
kare planlıdır. Buradan kubbeli ılıklık 
bölümüne geçilmektedir. Bu hamamın da 
kültür merkezine dönüşmesi için mülk 
sahipleriyle görüşmeler sürmektedir.

Cık Cık (Gir-Çık) Hamamı
I. Murat Külliyesi bünyesinde külliyeye 
ait tuvaletler ile bitişik vaziyettedir. 
Küçük ölçekli hamam bekâr hamamı 
hüviyetindedir. Uzun zamandır 
harap vaziyette bekleyen Vakıflar 
mülkiyetindeki hamamın restorasyonuna 
başlandı. Çalışmaların 2012 yılı 
ortalarında tamamlanması hedefleniyor. 
Gir-Çık Hamamı olarak da bilinen tarihi 
yapı yeni yüzüyle hizmete girdiğinde, 
önemli bir ziyaret noktası olan bölge ayrı 
bir hava kazanacak.

Emir Sultan Hamamı
Tarihi yapı kiralama yöntemi ile 
Vakıflar’dan alındı. Daha önce müze 
olarak restore edilen hamamın gelen 
ziyaretçilerin dinlenirken çay ve 
kahvelerini yudumladıkları bir mekân 
olarak kullanımı için revize projesi 
yapılarak Anıtlar Kurulu’na sunuldu 
ve proje buradan da onaylanarak çıktı. 
Gerekli değişiklikler yapılmasının 
ardından yapı “sosyal” işlevle hizmete 
sokulacak. Bursa’nın en önemli manevi 
şahsiyetlerinden Emir Sultan’ın adını 
taşıyan 6 asırlık yapı, kentin en yoğun 
turizm noktalarından biri olan Emirsultan 
Külliyesi bölgesine ayrı bir hava katacak.

Hamamlıkızık Hamamı
Bursa’nın fethi sırasında kurulan 
Uludağ’ın beşi birliği olarak 
nitelendirdiğimiz 5 Kızık köyünden birisi 
olan Hamamlıkızık Köyü’ne adını veren 
hamamın restorasyonu amacıyla başlatılan 
uygulama çalışmaları son aşamaya geldi. 
Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak 
olan tarihi yapı restorasyon sonrası müze 
ve sosyal amaçlı kullanılacak.
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Ürünlü Hamamı
Bursa çevresindeki en eski yerleşim 
birimlerinden birisi olan Ürünlü, tarihteki 
adıyla Kite’de yer alan tarihi küçük 
hamamın restorasyonu amacıyla bir 
yandan proje çalışması yürütülürken diğer 
taraftan hamamın çevresinin açılması 
amacıyla çalışma başlatıldı. Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsis edilmesi beklenen 
bu yapı da diğer hamamlar gibi restore 
edilerek sosyal kültürel işlevle hayata 
katılacak.

Tahir Ağa Hamamı 
Mudanya’da eski hal alanı (Zeytin 
Hali) bitişiğinde bulunan hamamın 
restorasyonu amacıyla başlatılan proje 
çalışması tamamlandı. Ancak günümüzde 
özel mülkiyette yer alan yapının 
kamulaştırılması amacıyla çalışmalar 
devam etmektedir. Kamulaştırma 

çalışmaları tamamlandığında yapı 
restorasyon için ihale edilecek ve 
Bursa’nın incisi Mudanya yeni bir sosyal/
kültürel mekana kavuşacak.

Hasan Paşa Hamamı
Restore edilerek Mudanya’ya 
kazandırılması hedeflenen tarihi yapının 
kamulaştırma çalışmaları tamamlanma 
noktasında. Restorasyon amaçlı projeleri 
de tamamlanan Hasanpaşa Hamamı’nın 
kültür merkezi olarak Mudanya’ya 
kazandırılması hedefleniyor. Projesi 
onaylandı, kamulaştırması bitti, çok 
yakında uygulama ihalesine çıkılacak.

Balıkpazarı Hamamı-Gemlik
Gemlik ilçe merkezinde tek kalan tarihi 
hamam olma özelliğini taşıyan hamamın 
korunarak yaşatılması amacıyla çalışma 
yapılacak. Bir yandan kamulaştırma 

çalışmaları yapılırken diğer taraftan 
yapının restorasyon projesi hazırlanıp 
Kurul’a sunuldu. Tarihi yapıda 
önümüzdeki günlerde restorasyon 
çalışmalarının başlaması bekleniyor. 
Gemlik ilçesinin eski mahallelerden 
Balıkpazarı Mahallesi’nde yer alan 
hamam kesin tarihi bilinmemekle birlikte 
Solaksubaşı tarafından yaptırıldığı ifade 
edilir. Günümüzde özel mülkiyette 
yer alan hamam kısmen faaliyet 
göstermektedir. Bakımsızlık ve dış 
etkenler nedeniyle özellikle kubbe ve 
duvarlarında ciddi anlamda yıpranmalar 
mevcuttur. Gemlik’te sayıları oldukça 
az kalan tarihi değerlerin hiç olmazsa 
elde kalanlarının korunarak yaşatılması 
amacıyla çalışma gerçekleştirilmektedir.

KAPAK
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İncirli Hamamı

Cık Cık (Gir Çık) Hamamı

Muallimzade (Dökümhane) Hamamı

hamamlarda dönüşümün izleri
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KAPAK

Hasan Paşa Hamamı - Mudanya

Emirsultan Hamamı

İbrahim Paşa Hamamı

Balıkpazarı Hamamı - Gemlik

Hamamlıkızık Hamamı
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Muradiye Hamamı

Kayıhan Hamamı

Tahir Ağa Hamamı Yıldırım Bayezid Hamamı
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TARİHİ MİRAS

6 ASIRLIK İHTİŞAM
MAHKEME HAMAMI

Çifte hamam niteliğindeki ender 

yapılardan biri olan Mahkeme 

Hamamı da kültür merkezi olan 

hamamlar kervanına katıldı. 

Hamam kültürünün yaşatılması 

amacıyla tarihi yapının bir 

bölümü orijinal kimliği ile hizmet 

vermeye devam ederken, 

diğer kısmına bölgedeki eğitim 

kurumlarının yoğunluğu ve 

bu kurumların kullanabileceği 

sosyal-kültürel amaçlı salon 

bulunmadığı dikkate alınarak 

“sosyal ve kültürel” işlev verildi. 
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Mahkeme Hamamı’nda restorasyon 
2010 yılı sonunda başladı. Restorasyon 
sırasında yapının kubbe, duvar ve 
çevresindeki yaklaşık 3 bin ton hatalı 
dolgu temizlendi. 1421 yılında Çandarlı 
İbrahim Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa 
tarafından yaptırılan ve 7 köyle birlikte 
Paşa’nın İznik’teki imaretine vakfedilen 
Mahkeme Hamamı, takas yapılarak 
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu’ndan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçmişti. 

Tarihimizi hatırlatan bir eser 
Hem hamam hem kültür merkezi 
olarak hizmet verecek olan tarihi 
yapının açılışını Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç yaptı. Özellikle tarihi 
mirasın ayağa kaldırılması yönündeki 
çalışmaların kendilerini çok mutlu 
ettiğini dile getiren Arınç, “Bu bina 
ayakta durmak için gayret gösteriyordu. 
Zaman zaman ihmale, hatta ihanete 
uğramıştı. Büyükşehir Belediyemiz 
tadilat için kolları sıvadı ve tarihimizi 
hatırlatan bu eser ortaya çıktı. Bu 
çalışmalara öncülük eden başta 
Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 
ilgili tüm kurumlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi. Kadınlar hamamı olarak 
kullanılacak hamam kısmı, geleneksel 
hamam kültürümüzü yaşatırken, kültür 
merkezi olarak hizmet veren kısmı ise 
bölgedeki okulların ve sivil toplum 
örgütlerinin ihtiyacını karşılayan önemli 
bir mekân oldu.

Mahkeme Hamamı’nın 

açılışına katılan 

Başbakan Yardımcısı 

Bülent Arınç ve 

Bursa protokolü 

Bursa’da Zaman dergisini 

ilgiyle inceledi.

Mahkeme Hamamı’nın 
restorasyondan önceki hali

TARİHİ MİRAS
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1421 yılında 

Çandarlı İbrahim 

Paşa’nın oğlu 

İbrahim Paşa 

tarafından 

yaptırılan ve 7 

köyle birlikte 

Paşa’nın İznik’teki 

imaretine 

vakfedilen 

Mahkeme Hamamı, 

takas yapılarak 

Sosyal Hizmetler 

Çocuk Esirgeme 

Kurumu’ndan 

Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’ne 

geçmişti. 
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YAŞAM VE MİMARİ
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BURSA’DA 
ÇEŞME ZAMANI
Dünden bugüne Bursa bir su şehri olarak anılır. Ünlü Seyyah Evliya 

Çelebi, Bursa’nın çeşme ve sebillerini anlata anlata bitiremez; 

“Velhasıl Bursa sudan ibarettir” diyerek kesip atar. Evliya Çelebi 

gibi Karaçelebizade Mehmet Efendi de Bursa’nın suyla olan 

yakınlığını görür ve kentin muhtelif noktalarına 40 çeşme yaptırır. 

Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini taşıyan bu çeşmeler şimdi 

Büyükşehir Belediyesi’nce yeniden ele alınıyor…
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Sadece iki harfli sihirli bir sözcük “su”. 
Teknik anlatımıyla “HO2”.  Hayatımızın 
olmazsa olmazı… Dünyada diğer bütün 
varlıklarla paylaştığımız yegâne hayat 
iksirimiz. İnsan vücudunun %70’ini teşkil 
eden su, dünyamızın da 3/2’sini kaplar. 
Uçsuz bucaksız deryaların yanında şarıl 
şarıl akan billur pınarlar, çağlayanlar, 
nehirler, göller, ırmaklar, dereler… Tek 
bir cümleyle ifade etmek gerekirse, “su 
medeniyettir.” Tarih boyunca istisnasız 
bütün medeniyetlerin su boylarında 
kurulmuş olduğu gerçeği göz önüne 
alınırsa bu ifadenin ne derece doğru 
olduğu anlaşılır. Değerli edebiyatçımız 
Beşir Ayvazoğlu’nun dediği gibi 
“İnsanlık tarihi aslında suyu arama 
tarihidir”. Suyun olduğu yerde bereket 
vardır. Bereket beraberinde zenginliği 
ve refahı getirir. Tarih boyunca yaşanan 
göçlerin önemli bir kısmı kuraklıklardan 
ötürüdür. Yani suya doğru, suyu bulmak 
ümidiyle yığınlar halinde göç yolunda 
ömürler tüketilmiştir. Savaşların 
birçoğu tabiri caiz ise su kenarını kapma 
savaşlarıdır. Yakın coğrafyamızda yer 
alan Fırat, Dicle, Asi, Nil, Kızılırmak, 
Yeşil Irmak ve Tuna nehirleri tarihe yön 
veren nehirlerden sadece bazılarıdır.

Tarihe ışık tutan bilgi, belge, bulgu 
ve buluntular bunu doğrular nitelikte. 
Kısacası insanoğlu suyu bulduğu yerde 
konaklamış ve orayı kendine yurt 
edinmiştir. Uçsuz bucaksız deryalardan 
rızkını temin etmiş, yaptığı araçlarla 
ulaşım ve nakliyatı sağlamış, yerin 
derinliklerinden gelen sıcak sular ile 
ılıcalar, kaplıcalar ve hamamlar bin 
bir derdine şifa bulmuştur. Dağların 
derinliklerinden gelip gürül gürül akan 
çağlayanlarda huzur aranmış. Bazen 
de çömeliverdiği bir pınarın başında 
ekmeğine katık etmiş buz gibi sularla... 

Çobanın kavalına eşlik etmiş çeşmeler. 
Yavukluların buluşma adresi, türkülerin 
vazgeçilmezi, yolculara durak, yandım 
diyene ayran oluvermiş bir yörüğün 

Aziz ELBAS

YAŞAM VE MİMARİ
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yayığında. Yağmur olup yağmış, muştu 
olmuş çatlamış topraklara bereket 
getirmiş. Kimi ise hırçın akan nehirlerde 
korku salmış dört bir yana, ayrılıkların, 
ağıtların mekânı olmuş ister istemez.
Derdimi ummana döktüm, âsumâne 
inledim. Yâre de âğyâre de hal-i derunum 
söyledim. Sülayman Nazif’in dizelerinde 
söylediği gibi dertler ummanlara açılmış. 
Kimi ise yazıp dökmüş içini ırmağa 
bırakıverdiği şişenin içine, götürüversin 
ummanlara diye...

Su üç semavi dinde olduğu gibi diğer 
inanç sistemlerinde de hep kutsal 
sayılmıştır. İslamiyet’te bir damlasının 
dahi israf edilmesi haram kılınmıştır. 
Temizlik imanın yarısı kabul edilirken, 
günün belli vakitlerinde su ile alınan 
abdest hem madden hem manen bir 
temizlik olarak nitelendirilmiştir. Ve yüce 
kitabımız Kur’an da Cennet ırmaklarından 
bahsedilir. Peygamber Efendimizin su 
ile ilgili yapılan hayırları teşvik etmiş, 
bir şehre su getirmek, çeşme yaptırmak 
en güzel hayır ve hasenattan biri olarak 
gösterilmiştir. Bu sebepten ötürü konu 
daha bir itinayla ele alınmak suretiyle bir 
kültür oluşmasını beraberinde getirmiştir.

Hıristiyanlıkta kutsal sayılıp şifalı 
olduğuna inanılan ve yılın belli günleri 
gidilip şenlikler düzenlenen ve çevresi 
bir nevi mesire alanına olarak kullanılan 
Ayazmalar önemli bir inanç kültürüdür.  
Musevilikte keza öyle... Hindistan’da 
Ganj Nehri başta olmak üzere birçok 
su kutsal sayılarak bu suya girip çıkan 
kimsenin günahlarından arındığına 
inanılır. Bunun gibi birçok örnek vermek 
pekâlâ mümkün.

Bir şehrin en önemli ihtiyaçlarından biri 
olan suyu şehre getirip halkın kullanımına 
yönelik yapılan çalışmaları bütün önemli 
medeniyetlerde görmek mümkündür. 
Romalılarda bu amaçla yapılan tesisler 
ve suyolları o günün teknolojik imkânları 
doğrultusunda oluşturulan bu sistemler, 
oldukça üst seviyelerdedir. Halen birçok 

kentte örneklerini görmek mümkündür.

İslamiyet ile birlikte kültürümüzde su ve 
su yapıları oldukça ayrı bir yer edinmiştir. 
Bu tür yapıları hayrat olarak yapanların 
hiçbir zaman amel defterlerinin 
kapanmayacağı inancı hayırseverleri 
bu ihtiyacın giderilmesine daha bir 
yöneltmiştir. 

Vakıf kültürümüzde önemli bir yer edinen 
su vakıfları Romalılarda olduğu gibi 
yükü devlete değil vakıflara yüklemek 
suretiyle bir sosyal dayanışma örneği 
oluşturmuştur. Vakıf cenneti olarak 
nitelendirilen Bursa bu konuda oldukça 
iyi bir örnek teşkil eder. Yaptırdıkları 
su yollarıyla şehrin farklı yerlerindeki 
ihtiyaçları giderilmesine vesile olan 
başta sultanlar, vezirler ve her sınıftan 
hayırseverlerin bu konuda adeta yarış 
içerisine girdiklerini görürüz.

Bursa’da en eski su hattı Pınarbaşı’ndan 
Hisara, yani kale içerisine su kemerleriyle 
götürülen hattır. Bithinya Kralı I. 
Prusias’a (İ.Ö. 232-192) sığınan Kartaca 
Kralı Hanibal tarafından plan kurgusu 
yapılarak hediye edildiği rivayet olunan 
Prussa şehri’nin su ihtiyacı, Pınarbaşı’nda 
“Çarşaf suyu” olarak adlandırılan suyun 
kemerler vasıtasıyla saray başta olmak 
üzere tüm kente akıtılması suretiyle 
karşılanmıştır. Su kemerleri halen mevcut 
olup hisarda yapılan birçok temel ve 
araştırma kazısında su hatlarına ait 
künklere rastlanmaktadır. 

Osmanlı dönemi Bursa’sında vakfedilen 
sular kot farkından faydalanılarak 
oldukça ilginç yöntem ve sistemlerle 
evden eve dolaştırılmıştır. Bunun en 
güzel örnekleri hisar bölgesindedir. Eski 
bir Bursalıyla görüştüğünüzde buna dair 
birçok anı hafızalarda canlanıverir. 

Kültürümüzde su o kadar bariz bir 
şekilde kendisini hissettirir ki doğumdan 
ölüme hep iç içeyizdir. Temiz pak olmak 
isteyenlere hamamlar, şifa arayanlara 

kaplıcalar, su sesiyle huzuru bulmak 
isteyenlere yaptırılan şadırvanlar hep 
iç içeliğin birer örneği olsa gerek. Ve 
hatta su sesinin tedavilerde kullanıldığı 
şifahaneler bu konuda iyi bir örnek 
teşkil eder. Osmanlı döneminde getirilen 
su hatları kadar yaptırılan birbirinden 
güzel çeşmelerle şehrin her bir tarafı 
donatılmıştır. Neredeyse her bir sokak 
başında bu çeşmeler sizi mutlaka 
karşılardı. 

Çeşme denilince Şeyhülislam 
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’den 
özellikle bahsetmek gerekir. 1649 yılında 
Bursa’da vefat eden Abdülaziz Efendi 
oldukça hareketli geçen devlet adamlığı 
döneminden sonra, sürgün olarak 
gönderildiği Bursa’da kurduğu vakıflar 
marifetiyle birçok hizmette bulunmuş ve 
eserler yaptırmıştır. Bunlardan yalnızca 
Uludağ eteklerinden getirttiği suyu şehrin 
birçok köşesine yaptırdığı birbirinden 
güzel çinili 40 adet çeşmeye akıtmış 
olması, yalnızca şehrin bu anlamdaki 
ihtiyacını karşılamakla kalmamış ruhuna 
da ayrı bir zenginlik katmıştır. 

Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi 
seyahatnamesinde;
“Gerçi bu şehir çeşmeye muhtaç değildir. 
Ama erbab-ı hayrat iki bin altmış çeşme 
bina etmiştir. Bu çeşmelerden maada 
yirmi üç bin evden eve gidip nice bin 
havuz ve fıskiye, şadırvanı, hamamı, bağ 
ve bostanları sular. Bursa şehri Keşiş 
Dağı’nın eteğine düşmekle evleri hep 
birbirinden yüksekçe vaki olmakla evden 
eve suyun cereyanına pek müsaiddirler. 
Bu suların cümlesinin kaynağı 17 gözdür 
ki ab-ı hayat gibi Keşişdağı eteğinden 
çıkar. Temmuzda bir adam elini sokup 
içinden üçtaş çıkarmağa kadir olmaz. 
Bu kadar soğuktur. El hasıl Bursa, sudan 
ibarettir.”

Evliya’nın sözünü ettiği Bursa’dan tarih 
yolculuğuyla günümüze geldiğimizde elde 
avuçta pek bir şey kaldığını söylemek 
biraz güç olsa gerek. Öyle ya tamı tamına 
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“İki bin altmış” çeşme... Bu sayının 
daha sonraki yıllarda daha da arttığı farz 
edilirse, yakın döneme değin Bursa’nın 
bu anlamdaki zenginliği tartışma 
götürmez olmalıdır. Daha düne kadar 
mahallelerde sokak başlarında akan ve 
kana kana içilen sularıyla her biri sanat 
eseri güzelim çeşmelerin yok olmasıyla 
bir kültür de beraberinde yok olmuştur.

Tam bu noktada geçmişten günümüze 
akseden bu zengin kültürün yeniden 
yeşermesi adına çabalar ve çalışmalar 
göze çarpmakta. Bunun en güzel örneği 
2004 yılında Osman Gazi Belediyesince 
başlatılıp şehrin muhtelif yerlerine 

yaptırılan çeşmelerin hizmet vermeye 
başlamasıyla bu kültür yeniden bir 
canlanma eğilimine girmiştir.2009 yılında 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin 100 
noktaya 100 çeşme sloganıyla Buski ile 
başlatmış olduğu Bursa’yı “çeşmelerle 
şenlendirme” çalışması gelinen nokta 
itibarıyla oldukça sevindiricidir. Şehrin 
başta tarihi kent merkezi olmak üzere 
birçok köşesine konulması hedeflenen 
çeşmeler yerleştirileceği yere göre 
projelendirilmektedir. Sahip olduğumuz 
zengin kültürümüzün önemli bir parçası 
olan ‘Su Kültürü’ yeniden hayat bulması 
şehrin sahipleri olan halkının özverili 
davranışı ve sahiplenmesiyle doğrudan 

ilişkilidir. Yapılan her bir su yapısı ya 
da çeşme sahiplenildiği ve korunduğu 
müddetçe yaşar. Sadece polisiye 
tedbirlerle yapılacak koruma ise bu 
kültürün ruhunu rencide edecektir.  Bu 
sebeple biz yeniden bu kültürümüzü 
istenilen düzeye getirmeyi arzuluyorsak 
yapılan çalışmalara destek olunmalı, 
sadece geçmişte olanlarla övünüp yok 
olanlarla dövünüp zamanı har vurup 
harman savurmamalı. Büyükşehir 
Belediyesi bu bilinçle geliştirdiği 
projelerle zamanı tersine çevirmeye 
devam ediyor. 

YAŞAM VE MİMARİ
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Bursa’da Vakfedilen Başlıca Sular

Âbân Suyu: Namazgâh Mahallesi'nde 
Kızılcıklı mescide ve evlere akmakta idi.
Acıçeşme: Yıldırım Dârüşşifası 
civarından çıkıp Lökçüoğlu 
Çeşmesi(1520) ne akmakta idi.
Ağız Suyu: 1582 yılından önce Cafer 
Çelebi’nin vakfettiği su hattı Karakadi 
Mahallesi'ne akmakta idi.
Âğâz Suyu: 1568 yılından önce Uluyol'da 
değirmen civarında bahçeye künklerle 
akmakta idi.
Akpınar Suyu: 1568 yılından önce 
Seyyidnâsır, Hıdırlık ve Pınarbaşı 
mahallerine akmakta idi. 
Akçağlan Suyu: Şeyhmurat Yaylası'nın 
batısından çıkan büyük bir kaynak olduğu 
rivayet olunur. Şifalı olduğu söylenen bu 
suyu Yıldırım Bayezit Yıldırım Camii'ne, 
külliye yapılarına ve çevresindeki 
mahalleye su kemerleri vasıtasıyla 
getirmiştir. Daha sonraki yıllarda 
fermanlarla Emirsultan Camii, Zeyniler 
Camii, Yeşil Hamamı ve medresesi, Yeşil 
civarındaki evlere, Yıldırım ve Yeşil 
civarındaki birçok çeşmeye (Kızılçeşme, 
Akçeşme vb) bu sudan verilmiştir. 
Bursa’ya ziyaret ve dinlenme maksadıyla 
gelen birçok ilim ve devlet adamı bu 
sudan şifa niyetiyle içerlermiş. Bu su 
“Suların Padişahı” olarak adlandırılmıştır.  
Aksu: Paşa Çelebi tarafından vakfedilen 
bu su kendi vakıf evlerine ve Kızılyakub 
Çeşmesi'ne (Kamberler) akmakta idi. 
Alacahırka Suyu: Alacahırka 
Mahallesi'nde bir bahçeden çıkan ayazma 
idi.  
Alaca Soğucak Suyu: Gökdere’de 
Soğucakpınar Köprüsü altında, lezzetli 
bir kaynak suyu idi. 
Alişir Suyu: Ali Şîr ismindeki bir 
sufinin Gökdere yakınlarında bularak 
köprü ile dereden geçirerek Molla Fenârî 
Mahallesi’ne götürdüğü su hattıdır. Molla 
Fenârî Camii, Üç Kozlar Tekkesi, Üftade 
Tekkesi ve civardaki mahallelere akmakta 
idi. Gayet leziz bir su olup şifalı olduğuna 
inanılırdı.  
Altınoluk Suyu: (Yerini bulamadım) 

Belki de başka ismi vardır.
Âsâ Suyu: Emirsultan 
Mahallesi'nde Emir Sultan'ın 
asasıyla çıktığına rivayet edilir.
Âsâ Suyu: Pınarbaşı'nda iki 
kahve arasından çıkan su bir 
küp içine akmakta imiş. Hacı 
İlyas Suyu olarak adlandırılan su 
derinden geçerek İsmail Hakkı 
Dergahı ve Hacı İlyas Camii'ne 
gitmekte idi.  
Âsâ Suyu: Şeyh Ahmet Gazzî'nin 
asasıyla çıkarttığı su olduğu 
rivayet olunan su şu an mevcut 
olmayan Şeyh Ahmet Gazzî'nin 
tekkesinin arkasından çıkmakta 
imiş. 
Âsâ Suyu: Hüsameddin Tekke 
altında Seyyidlerin kerâmetiyle 
çıktığı rivayet olunur. 
Ayrancı Suyu: Muradiye 
semtinde Ayrancı Abdullah’ a ait 
bahçeden çıktığından bu ad ile 
anılmıştır. Bahçesinden çıktığı 
için bu adı almıştır. Çınarönü 
mevkiinde bir de çeşmesi oluğu 
rivayet olunur. 
Ayrancı Suyu: Karamazak 
Mahallesi'ne akan bur sudur. 
Balıklı Suyu: Ahrat Köyünde 
eski devirlerden beri akan bir 
kaynak suyudur. İçerisinde 
kutsal olduğuna inanılan balıklar 
varmış.
Balıklı Pınar: Dikencik Köyü'nde kargir 
olarak inşa edilen bir yapı olup çerisinde 
balıkların olduğu söylenir. 
Pınarbaşı Suyu: Pınarbaşı’nda Bayram 
yeri olarak anılan Nilüfer Hatun 
Vakfedilen alanda çıkar. Özellikle 
Kale içi Hisar Bölgesinin su ihtiyacını 
karşılamakta idi. Asıl kaynağı Gökdere 
içerisinde Soğucak Pınar mevkiindedir. 
Buradan kaynayan su yer altından 
geçerek Pınarbaşı'na akmaktadır.  
Pınarbaşı Suyu'ndan "Saray Suyu" olarak 
adlandırılan on lüle Bursa Sarayı'na 
verilmekte imiş. Hisar dışında; Dâya 
Hatun, Karaca Bey, İshak Paşa, Ertuğrul 
ve İvaz Paşa vakıflarına, Buşbazlar Hanı, 

Sitti Hatun Camii yanındaki Çeşme, 
Meydancık Mahallesi'nde Çengelçeşme, 
Alboyacılar Hamamı, Bâlîbey Hanı'na, 
Alâddinpaşa Mahallesi'nde Mehmetbey 
Köşkü bu sudan faydalanmakta idi.
Çatalçeşme Suyu: Yeşil imaret 
arkasından Molla Fenari tarafından 
çıkartıldığı rivayet edilen su buradan 
İncirli Hamamı'na akmakta idi.
Delice Suyu: Uludağ Erikliyayla, 
Âbıhayat ve birçok kaynak suyunun 
birleşmesiyle Hacı İvaz (Hacıvat) semtine 
doğru akar. Saf ve lezzetli ve faydalı bir 
su olarak tarif olunur. 
Devlengeç Suyu: Uludağ eteğinden 
Köse Türbedar adındaki kişi tarafından 
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Suhtesekisi olarak adlandırılan mevkiden 
çıkartılıp oradan Namazgah'a ve Yeşil 
Hamamı, Medresesi ile suyun geçtiği 
evlere akıtmıştır. Cilt hastalıkları ve 
idrar yolu hastalıklarına şifa olduğu ifade 
edilir.  
Devlethan Suyu: Devlet hatun civarında 
akmakta idi.
Fazlı Paşa Suyu: Emirsultan Mahallesi 
üst taraflarında çıkan su, Fazlı Paşa 
tarafından Emirsultan Camii ve 
Mahallesi'ne akıtılmıştır. 
Gökdere Suyu: Uludağ’da birçok kaynak 
suyunun toplanıp dere olarak aktığı su 
dur. 20 den fazla değirmen dönderdiği 
söylenir. Gökdere Suyu, Manavzâde 
Oluğu denilen mahalden Maksem denilen 
mahalle gelir. Bu su Hayrüddin Paşa 
tarafından 1553 yılında yaptırılan bir hat 
ile Naldeliği, uğurluoğlu, Araphacı, Kız, 
Ayşebacı, Ebuishak, Setbaşı, Demiroluk, 
Davutpaşa, Tatarlar, Pirinçhanı, Künbet 
ve Alipaşa" adlarıyla anılan bölgelere 
taksim edilmiştir. Alboyacılar Çarşısı'nda 
Karıştıran Süleyman Paşa Çeşmesi, 
Muallimzâde'ye ait boyacı dükkanları, 
Galle Pazarı’nda Koca İbrahim 
Çeşmesi’ne, Kavaklı Camii önünde Sultan 
Mehmet Çeşmesi’ne, Hisar’da Veled-i 
Helvâî Mahallesi'nde Sultan Mehmet 
Çeşmesi’ne, Şekerhoca Mahallesi’nde 
Çatalçeşme'ye, Kayıhan Kirişçikızı'nın 
çifte çeşmesine, Paşaçelebi Medresesi 
(Gökdere Medrsesi) civarındaki çeşmeye 
ve Acemreis Mahallesi'ndeki mescidin 
avlusundaki çeşmeye, Nalıncılar 
Hamamı’na, bir köprü ile Karaağaç, Hoca 
Mehmet Karamanî, Kurtoğlu, Eşrefîler, 
İshakşah, Hacıbaba, Çıkrıkçıoğlu 
mahallelerine akmaktaydı.
Gümüş Suyu: Uludağ eteklerinde 
Hüsâmüddin Tekkesi üzerinde kaynak 
olarak Uludağ'daki pınarlardan çıkıp 
Temenyerine akar. 
Kaplıkaya Suyu: Kaynağı Uludağ'da 
Âbıhayat Sahrası ve Erikli Yaylası 
sularıyla birlikte birkaç kaynağın 
eklenmesiyle dereden akar. Gayet saf 
ve soğuk olup buz gibi soğuk bir sudur. 

Ciğerde olan süddeleri erittiği rivayet 
olunur.  
Kadri Suyu: Beyce Mahmut oğlu 
Mustafa Çelebi tarafından Molla 
Yegan yaylağından getirtilip Gökdere 
civarındaki Seyyidler Mahallesi'ne 
akıtılmıştır.
Karapınar Suyu(Diğer): Kestel 
civarında dağ eteğinden çıkan su büyük 
bir menbadır. 
Kavaklı Suyu: Gökdere kenarından çıkan 
su özel bir hat ile Mahkeme Mahallesi'nde 
Mahkeme'nin karşısına Mahkeme 
Hamamının yanına büyük bir çeşme 
yapılarak buradan akıtılmıştır. 
Kayabaşı Suyu: Demirkapı Kilisesi 
civarından çıkıp Kilise alt tarafındaki 
maskemden sekiz kol ile Kocanaip, 
Hamzabey, Çınarönü semtlerine 
akmaktadır. "Ayazma" suyudur.  
Kısık Çeşmesi: Zeyniler semtinde 
civarında çıkan su Kısık Çeşmesi olarak 
adlandırılmıştır. 
Kâtip Suyu: Kuştepe Abdal Murad’a 
giden yolda Naipderesi kenarında bir 
çeşme olup buradan Hisar içi Zindankapı 
Mahallesi’ne akmaktadır.  
Leylek Pınarı: Ulûfeli Çınar yanında, 
Atıcılar civarı ve Athane Bahçeleri 
arasında çıkan sudur. Leylekler geldiğinde 
akıp gittiklerinde kesildiğinden böyle 
anılmıştır. 
Mezidbey Suyu: Hisar içerisinde Filboz 
Mahallesi'ne akmakta idi. 
Nâipderesi Suyu: Abdal Murat ve Seyyid 
Nâsır Mahalleri arasındaki deredir. 
Uludağ’dan gelen sular burada toplanıp 
zindan kapısından hisara ve Cilimboz 
Deresi’nden akar. Birçok değirmeni 
döndürür.
Müfettiş Suyu: Ahmet Vefik Paşa, 
Abdal Murad Türbesi'nin üzerindeki 
yamaçlardan getirip Osman Gazi ve 
Orhan Gazi Türbelerinin yanındaki 
çeşmelerde akıttırmıştır.  
Müftü Suyu: Karaçelebizade Abdül Aziz 
Efendi tarafından Uludağ'da Ayıalanı 
mevkiinden getirilen su şehrin muhtelif 
yerlerinde yaptırdığı 40 adet çinili 

çeşmeden akıtılmıştır.  
Nilüfer Suyu: Uludağ’dan Orhaneli 
civarlarında toplanıp Nilüfer Pınarı'ndan 
çıkar. Birçok kaynak suyuyla birleşip 
şehre doğru akar farklı yerlere uğrayıp 
diğer derelerle birlikte Karacabey 
Boğazı’ndan denize akar. 
Umurbey Suyu: Umur Bey tarafından 
bulunup cami ve hamamına akıttırılmıştır. 
Hocarüstem Suyu: 1524' yılında Hoca 
Rüstem tarafından Sekleme mevkiinde 
bulunan ayazma suyunun bir kısmı satın 
alınarak Karamazak Mahallesi’nde evlere, 
Gurbetlioğlu Mahallesi ve Emirsultan'da 
yol üzerindeki çeşmelere, Hocataşkın 
mescidi şadırvanına akıttırılmıştır. 
Sarnıç Suyu: Hamzabey mahallesi 
üzerinde kestanelik bir bölgeden 
getirtilen çıkan su buradan alınıp Hamza 
bey Mahallesi’ne getirtilmiştir. Kestane 
Suyu da denir.
Soğukpınar: Soğucakpınar olarak da 
anılan su aslında Pınarbaşı Suyu’nun 
kaynağındadır.  
Sütlüce Suyu: Hamza Bey üzerinde 
Sarnıç Bayırı altından çıkıp Yeni Kaplıca 
civarındaki Bademli bahçe duvarında 
yer alan çeşmelerden akmaktadır. Şifalı 
olarak kabul görmüştür. Sütü olmayan 
kadınların tercihi imiş… 
Yaycılar Pınarı: Muradiye semti altında 
Kaplıcalar yolunda (Kültürpark İçi 
Yaycılar Çınarı Yanı) çıkan büyük bir 
kaynaktır. Bu suyun Hisar üzerinde Deve 
Tarlası olarak anılan yerden çıkıp hisarı 
yer altından geçerek buradan çıktığı 
söylenir.  
Yatağan Suyu: Pınarbaşı semti 
yamaçlarından çıkıp Seyyid Nâsır ve 
Hızırlık mahallelerinden akmakta idi. 
Yeni Su: Mollayegân Yaylağı'ndan çıkan 
su 1524 yılından evvel Kasım Subaşı’nın 
vasiyeti üzerine Mehmet Çelebi 
tarafından künklerle şehre getirtilip 
İbrahimpaşa, Hacılar, Sarıabdullah, 
Kaygânzâde Camii ve Davutpaşa Hamamı 
önündeki çeşmelere akıtılmıştır.
Yeyni Suyu: KüçükTemennâ (Temenyeri)  
Seyyidler Mahallesi'ne akan su Cerrah 

YAŞAM VE MİMARİ
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Şücâ (öl.1563) tarafından akıttırılmıştır.
Zeyniler Suyu: Zeyniler Camii 
avlusunda Abdüllatif Kudsî tarafından 
bulunduğu rivayet olunan sudur. Buradan 
bazı evlere de akıttırılmıştır. 
* Bursalı Şair Lami Çelebi (1472-1532) 
ve Şair Hasib (----,1753 ) yazdıkları 
eserlerinde kaynaklardan bahsetmişledir.

Tarihi kayıtlarda geçen bazı çeşme 
isimleri şunlardır:
Başçı Hacı Sevindik Çeşmesi- Debbağlar 
(Tahtakale civarı) 
Hacı İlyas Çeşmesi (Mescidi önünde)
Kara Şeyhî Çeşmesi (Eski Galle 
Pazarı'nda)
Kayağan Çeşmesi (Kanberler Çarşısı'nda 
Sittîhatun Mahallesi'nde)
Kerim Çelebi Çeşmesi (Yıldırım'da 
Behlüldede Tekkesi civarında)
Kızıl Yakub Çeşmesi (Kamberlede) 
Kirişçikızı Çeşmesi – (Eski Tahtakale-
Kayıhanda)
Laleli Çeşme (Çatalfırın Şehabüddin Paşa 
camii yanında)
Mehmet Derviş Bey Çeşmesi (Maksem 
Köprüsü doğusunda)  
Münir Paşa Çeşmesi (Ulucami 
bahçesinde)
Nesibe Hatun Çeşmesi (Kavaklı Cami 
yanında )
Öksüz Çeşme (Selçukhatun 
Mahallesi'nde)
Re'fet Efendi Çeşmesi ( Karamazak 
Mahallesi'nde) 
Setbaşı Çeşmesi (Başhane karşısında) 
Selçuk Hatun Çeşmesi (Meydancık'ta)
Karıştıran Süleyman Paşa Çeşmesi 
(Alboyacılar Çarşısı'nda)
Beşir Ağa Çeşmesi (Emir Sultan)
Fatma Hatun Çeşmesi (Emir Sultan)
Süt Çeşmesi (Bayezit Paşa)
Çinili Çeşme (Ulucami)
Hamidiye Çeşmesi 
(Hünkar Köşkü Yolunda)
Hor Hor Çeşmesi 
(Çekirge Armutlu Meydanı) 
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Evliya Çelebi, su ve çeşmeleri ile 
şehrin güzelliklerini uzun uzun anlattığı 
seyahatnamesinde ‘Velhasıl Bursa sudan 
ibarettir” sözleriyle özetler Bursa’yı. 
Usta şair Ahmet Hamdi Tanpınar; 
Bursa'da eski bir cami avlusu/ Küçük 
şadırvanda şakırdayan su/ mısralarıyla 
başlar Bursa’da Zaman şiirine…
 
Bursa ile ilgili yazılan hemen her 
şiire, makaleye konu olan, Uludağ 
eteklerinden kaynağını alıp, yüzyıllarca 
ovaya hayat veren su, şimdi de Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin “Bursa’da su 
çeşmeden içilir” sloganıyla Bursa’nın ve 
Bursalıların gündemine taşınıyor.
Bursa’da su çeşmeden içilir. Çünkü 
piyasada satılan paketlenmiş suların 
önemli bir kısmının kaynağını oluşturan 
Uludağ, aynı zamanda Bursa Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından 
abonelerine ulaştırılan şebeke suyunun 
da kaynağını oluşturuyor. Bursa’nın 
şebeke suyu Doğancı ve Nilüfer barajları 
ile kaynaklar ve yer altı suyundan temin 
ediliyor. Özellikle geçen yıl toplam suyun 
yüzde 14,73'ü Uludağ eteklerindeki pınar 
kaynaklarından sağlandı. Çeşmeden 
akan suyun şebekede ve arıtma tesisinde 
sürekli olarak denetim ve analizleri 

yapılırken, çeşmeden akan su, kalsiyum, 
magnezyum ve silisyum gibi mineraller 
bakımından damacana sulara göre daha 
zengin bir yapıya sahip.
Bursa’da su çeşmeden içilir. Çünkü 
piyasada satılan kaynak sularının 19 
litresi 4-6 TL fiyatlarla tüketiciye 
ulaşırken, daha kaliteli şebeke suyunun 
19 litresi vatandaşa 7 kuruşa mal oluyor.

BUSKİ tarafından yürütülen bu kampanya 
ile “Uludağ'daki su kaynaklarının halkın 
kullanımı için olduğunun bilinmesi, 
koruma ve kollanması” amaçlanıyor. 
Büyükşehir Belediyesi şebeke suyunun 
ekonomik ve sağlıklı olduğunu bu 
kampanya ile Bursalılarla paylaşırken, 
Bursa’nın şebeke suyu konunun 
uzmanından da tam not aldı.

“Paranızla sağlığınızdan olmayın”
Bursa Kimya Mühendisleri Odası Başkanı 
Ali Uluşahin, damacana sulardaki gizli 
tehlikeye dikkat çekerken, Bursa’daki 
şebeke suyunun birçok hazır sudan 
daha sağlıklı olduğuna dikkat çekti. 
Ali Uluşahin,  tadı ve içerdiği klor 
nedeniyle vatandaşın gittikçe mesafeli 
durmaya başladığı şebeke suyunun daha 
güvenli, sağlıklı ve ekonomik olduğunu 

söyledi. “Paranızla sağlığınızdan 
olmayın” diyen Uluşahin, “Bursa’da 
şebeke suyunu gönül rahatlığıyla 
tüketebilirsiniz” diyor. 

Mikrobiyolojik tehlikenin  hemen 
hemen bütün hazır su markalarında 
bulunduğunu, damacana suda hayvanlarda 
rastlanan bir bakteriye de rastladıklarını 
açıklayan Uluşahin,  klor nedeniyle 
şebeke suyundan uzak duran vatandaşlara, 
‘klorunun varlığı değil, yokluğu sorun’ 
hatırlatmasında bulundu.

Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Uluşahin, “Çeşme suyumuz 
sağlıklı iken ambalajlı suya para ödemek 
israftır” diyerek aynı zamanda konunun 
farklı bir boyutuna da dikkat çekiyor. 
Uluşahin, tüketicileri hazır sudaki 
tehlikelere karşı uyarıyor: “Suyun 
içindeki kireç olarak isimlendirilen 
kalsiyum ve magnezyum iyonları 
özellikle kemik gelişimi açısından 
yararlıdır. Sudaki kirecin eklemlerde 
kireçlenmeye neden olduğu doğru 
değildir. Çeşme suyu sürekli akış halinde 
olduğu için içinde mikroorganizma üreme 
riski ambalajda bekleyen sulara oranla 
daha düşüktür.”

İbrahim BÜYÜKFURAN

BURSA’DA SU ÇEŞMEDEN İÇİLİR

Doğancı Barajı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Karagöz Evi Müzesi’nde 
gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, 
yarışmanın ilk kez Bursa’da 
düzenlenmesinin heyecanını duyduklarını 
belirtti. Yerel yöneticiler olarak Bursa’nın 
değerlerinin geliştirilmesine yönelik 
çalıştıklarını anlatan Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak belediye 
hizmetlerinin yanı sıra kentimizdeki 
kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 
geliştirilmesi ve kentin medeniyet 
merkezi kimliğinin öne çıkarılması 
noktasında da çalışmalarımızı hızla 
sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Altepe, son yıllarda Karagöz’e 
Yunanistan’ın sahip çıkmaya kalktığını 
ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmalarıyla gölge oyununun Türk 
kültürünün bir parçası olduğunun 
ispatlandığını vurgulayarak, “Karagöz 
gölge oyunu, 600 yıllık bir gelenek. 
Son 50 yılda gölge oyununa ilgi azalsa 
da, bizler çalışmalarımızla bu sanatın 
eski değerine kavuşması için gereken 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bursa’da 
ilk ve tek müze olan Karagöz Müzesi’nde 
az sayıda sanatçıyla bu sanatın örnekleri 
en güzel şekilde yaşatılıyor. Her ay 
binlerce kişi burada gösteriler izliyor” 
şeklinde konuştu.

“Yeni gölge oyunu metinleri yazılacak”
Yarışmayla ilgili bilgiler de veren 
Başkan Altepe, “Geleneksel öğeler, 

zenginleştirilerek geleceğe taşınıyor. 
Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez 
gerçekleştirilen bu yarışma ile gölge 
oyunu yazma konusunu standart konuların 
dışına çıkarmayı istiyoruz. Bu kadim 
geleneği zenginleştirerek, yeni metinlerin 
yazılmasını sağlamayı hedefliyoruz. 
Bu yarışmayla kültürümüze güzel bir 
renk katılacak, katkı sağlanmış olacak. 
Gölge oyunu kültürüne ilginin artması, 
desteklenmesi ve geleceğe taşınması 
noktasında konuya ilgi duyan herkesi 
yarışmaya katılmaya davet ediyoruz” diye 
konuştu. Yarışmaya katılmak isteyenler 
eserlerini 29 Haziran Cuma gününe 
kadar Büyükşehir Belediyesi teslim 
edecekler. Değerlendirme ise Temmuz 
ile Eylül ayları arasında yapılacak. Ekim 
ayında sonuçların açıklanması, Kasım 
ayında ise ödüllerin sahiplerini bulması 
hedefleniyor. 

Konunun serbest olduğu yarışmada 
birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin 500 
TL, üçüncüye 2 bin TL ve mansiyon 
kazanacak metinlerin yazarlarına da bin 
TL para ödülünün verilecek. Yarışmada 
jüri üyeliğini; Prof. Dr. Özdemir Nutku, 
Unima Türkiye Milli Merkezi Başkanı 
Mevlüt Özhan, Uludağ Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurhan 
Tekerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Sanat Danışmanı Ahmet Erdönmez 
ve Karagöz sanatçısı, araştırmacı Ünver 
Oral yapacak. 

“Yarışma Bursa için çok önemli”
Prof. Dr. Özdemir Nutku da Bursa’da 
böyle bir yarışmanın gerçekleştirilmesinin 
heyecanını yaşadığını söyledi. Prof. 
Dr. Nutku, “Karagöz Hacivat gölge 
oyunu Bursa’ya çok yakışıyor. Bursalı 
meddahlar üzerine uzun bir makalem 
vardır. Orada İstanbullu sanılan 
meddahların Bursa’dan yetiştiğini 
yazmıştım. Aynı zamanda hayalilerin 
büyük kısmı da Bursa’dan çıkmıştır. 
Bu nedenle bu yarışmanın Bursa’da 
yapılması önemli.” dedi.

Prof. Dr. Nurhan Tekerek ise Türk 
tiyatrosunun özgürleşmesinin önemine 
değinerek, “İçinde eleştiriyi barındıran, 
oyuncu seyirci organik bağı olan, 
soyutlamaya dayalı, estetiğe bağlı 
olan gölge oyunu, geleneği evrensele 
taşımak açısından da çok önemlidir. Bu 
yarışmanın Bursa’da ilk kez yapılıyor 
olması, tiyatronun geleceği açısından da 
çok önemli.” diye konuştu.

“Gölge oyunu kültürü Türkiye geneline 
yayılacak”
Mevlüt Özhan da gölge oyununun her 
koşulda zamana uygun bir sanat olduğunu 
söyledi. Yarışmanın Bursa için çok 
önemli bir adım olduğunu belirten Özhan, 
“Bursa Karagöz’e uzun yıllardır çok 
iyi sahip çıkıyor, bu sanat festivallerle 
sürekli gündemde tutuluyor. Yarışma da 
olayı Türkiye geneline yayacak” dedi.

KARAGÖZ 
ŞİMDİ NE 
YAPSIN?

BURSA DEĞERİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen “Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu Metni 

Yazım Yarışması” ile 600 yıllık geleneğin çağdaş normlar ve güncellenmiş metinlerle gelecek kuşaklara 

aktarılması amaçlanıyor.
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BURSA BIÇAĞI 
DÜNYA VİTRİNİNDE 

BURSA DEĞERİ
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 

Bıçakçılar Odası tarafından bu 

yıl ikincisi düzenlenen “Bursa 

Bıçakları Tasarım Yarışması” ile 

geleneksel Bursa bıçaklarının bir 

marka haline getirilerek, dünya 

vitrinine çıkarılması hedefleniyor.

33bursa’da zaman
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Bursa’nın tarihi ve doğal güzellikleri 
başta olmak üzere tüm değerlerine 
sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa bıçaklarını yeniden marka haline 
getirip, dünya vitrinine çıkarmak için 
ilkini geçtiğimiz yıl yaptığı tasarım 
yarışmasını yeniden hayata geçirdi. 
Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa 
Bıçakçılar Odası ile birlikte düzenlendiği 
yarışmayla, geleneksel Bursa bıçaklarını 
ülke geneline ve dünyaya tanıtmak ve 
Bursa bıçaklarının aranılan bir marka 
haline getirilmesi amaçlanıyor. Tasarım 
yarışmasıyla aynı zamanda bıçak üretimi 
yapan küçük ve orta ölçekli üreticilerin 
desteklenmesi hedefleniyor. İkinci 
tasarım yarışması, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi Orhangazi Sergi Galerisi’nde 
düzenlenen basın toplantısı ile 
kamuoyuna duyuruldu. 

“Bursa markasına sahip çıkıyoruz”
Bursa’nın tarihi ve doğal güzellikleri 
başta olmak üzere tüm değerlerine 
sahip çıktıklarını hatırlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın en önemli el sanatı 
markalarından olan bıçakçılığı, yeni 
tasarımlarla dünya vitrinine çıkarmayı 
amaçladıklarını söyledi. Bursa bıçağının 
zaten bir marka olduğunu dile getiren 
Başkan Altepe, “Bıçakçılık konusunda 
kalite yönünden zaten bir markayız. 
Ancak günümüzde teknoloji ve tasarım ön 
planda. Bu nedenle Bursa bıçaklarını yeni 
tasarımlarla yeniden gündeme getirmek 

istiyoruz. Diğer taraftan bu yarışma ile 
bıçak üretimi yapan küçük ve orta ölçekli 
bıçak üreticisine ve tüm tasarımcılara 
destek verilmiş olacak. Teması ‘Bursa’ 
olan yarışmada kentimizin değerleri, 
simgeleri de ön plana çıkmış olacak. 
Şimdiden yarışmaya katılacak olan tüm 
adaylara başarılar diliyorum” dedi.

Birinci kuşak usta artık az
Geçmişte kente gelen yerli yabancı tüm 
konukların öncelikle Bursa bıçağı almak 
istediğini dile getiren metal sanatçısı 
Yılmaz Emen ise, 1960 ve 1970’li 
yıllarda resmi ziyaret için gelen yabancı 
devlet adamları, Cumhurbaşkanları ve 
Krallara hediye edilen kılıçları kendisinin 
yaptığını vurguladı. Ancak yıllar geçtikçe 
birinci kuşak bıçak ustalarının giderek 
azaldığını, mesleğin ikinci kuşak 
olan çocuklar ve o dönemin çırakları 
tarafından sürdürülmeye çalışıldığını 
vurgulayan Emen, Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde düzenlenen bu yarışma ile 
mesleğin yeniden değer kazanacağını 
kaydetti. Bursa Bıçakçılar Derneği 
Başkanı Mülazım Gülşen de bu 
yarışmayla Bursa bıçaklarının var olan 
ancak iyice geri planda kalan şöhretinin 
yeniden ön plana çıkabileceğini kaydetti.

Bursa temalı tasarımlar
Seçici kurul üyeleri, kurul üyelerinin 
birinci dereceden yakınları ve Bursa 
Bıçakçılar Derneği yöneticileri dışında 
tüm tasarımcılara açık olan yarışmada, 

tüm tasarımların kullanılabilir olması, el 
dengesinin göz önünde bulundurulması, 
eli yormaması ve kullanımının rahat 
olması şartı aranacak. Bursa teması 
kullanılarak gerçekleştirecek yarışma; 
Bıçak ve Kesici Aletler Setleri, Kılıç 
Seti, Hançer ve Av Bıçakları Seti, Çakı 
Seti, Testere Grubu ve Döner, Pastırma 
ve Börek Bıçağı seti olmak üzere 6 ayrı 
kategoride gerçekleştirilecek.

Yarışma takvimi
Yarışmaya başvurular, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin internet sitesinden temin 
edilecek katılım belgesi, açıklama belgesi 
ve kısa özgeçmiş formunun eksiksiz 
doldurularak, eserlerle birlikte Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi 
Başkanlığı’na gönderilerek veya teslim 
edilerek yapılabilecek. Her yarışmacı 
en fazla üç bıçak ve kesici aletler seti 
tasarımıyla yarışmaya katılabilecek. 
Eserlerin 22 Haziran 2012 Cuma günü 
mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi 
gerekirken, değerlendirme sonuçları 29 
Haziran 2012 tarihinde Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin internet sitesinden ve 
medyadan kamuoyuna açıklanacak. Her 
kategori için birincilik ödülü 5000 TL, 
ikincilik ödülü 3000 TL ve üçüncülük 
ödülü 2000 TL olarak belirlenirken, 
ödül töreni ve sergi, yarışma 
komitesinin belirleyeceği bir tarihte 
gerçekleştirilecek. İlgililer, ayrıntılı 
bilgiye www.bursa.bel.tr adresinden 
ulaşabiliyor.

BURSA DEĞERİ
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi 
çarşı ve hanlar bölgesini ayağa kaldıran 
projelerine Kapalı Çarşı’yı da ekledi. 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
aday olan çarşıdaki fiziki eksikliklerin 
giderilmesini ön gören proje, Kapalı 
Çarşı Yönetim Kurulu ve bölge esnafına 
tanıtıldı.

Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet 
Caddesi’nde uygulanan cephe 
sağlıklaştırma çalışmalarına paralel 
olarak iki ana aks arasında kalan tarihi 
çarşıdaki restorasyon çalışmaları 
kapsamında geçtiğimiz aylarda Kütahya 
Han’ı Bursa’ya kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, rotayı şimdi de Kapalı 
Çarşı’ya çevirdi. Her gün yerli ve 
yabancı binlerce kişinin ziyaret ettiği 
Kapalı Çarşı’daki fiziki eksikliklerin 
giderilmesini öngörün proje, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar tarafından Kapalı Çarşı 
Dernek Yönetimi ile bölge esnafına 
anlatıldı. Bursa’ya gelen tüm yerli ve 
yabancı turistlerin ilk durağı olan Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne alınmasına 
yönelik olarak çalışmalarının devam 
ettiğini belirten Vardar, “Atatürk Caddesi 

ve Cumhuriyet Caddesi’nde hayata 
geçirilen cephe sağlıklaştırma çalışmaları 
tramvay hatları ile destekleniyor. Bu 
çalışmalarla çarşının değeri daha da 
artıyor” dedi.

Proje müellifi Mimar Şenol Şimşek ise 
hazırladıkları ve Koruma Kurulu’ndan 
onay alan projeleri hakkında bir sunum 
yaptı. Bursa’nın kalbinde yer alan 
çarşının her yönüyle örnek olabilmesi 
ve daha modern hale gelerek alışveriş 
merkezleri ile rekabet edebilmesini 
hedeflediklerini belirten Şimşek, “Bunun 
için 700 yıllık geçmişten gelen veriler 
ve günümüz teknolojisini harmanladık. 
Bütün koşullar ve detaylar en ince 
ayrıntısına kadar değerlendirildi” diye 
konuştu.

Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasan 
Güleyan da Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan yatırımlarla Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin değerinin 
geçmişe oranla çok arttığını belirterek, 
bu çalışmalar nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Güleyan, 
Kapalı Çarşı’ya uygulanması düşünülen 
projeye de esnaf olarak destek vermeye 
hazır olduklarını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 

aday olan tarihi çarşı ve hanlar 

bölgesinde sürdürdüğü projelere 

Kapalı Çarşı’yı da ekliyor.

Uygulanacak proje hakkında 

bölge esnafını bilgilendiren 

Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yardımcısı Bayram 

Vardar, Atatürk ve Cumhuriyet 

caddelerinde yaptıkları tüm 

çalışmaların tramvay hatlarıyla 

desteklendiğini, böylelikle 

çarşının değerinin daha da 

artırılacağını söyledi.

KAPALI ÇARŞI’YA BÜYÜKŞEHİR ELİ
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Bithynialılar tarafından Prusa ismiyle 
M.Ö.2. yüzyılda bir tepe üzerinde 
kurulan ve etrafı surlarla çevrelenen 
Bursa, 2200 yıllık geçmişinde pek çok 
uygarlığın beşiği olmuştur. Osmanlılar 
tarafından fethedildiği dönemde sur 
içerisinde sınırlı bir kent olan Bursa’da 
ilk kez Sultan Orhan döneminde, 1339 
yılında mevcut kent duvarları dışında bir 
külliye yaptırılarak, çevresinde konut 
alanları oluşturulmuştur. İstanbul başkent 
olana kadar Bursa’da başa geçen beş 
sultanın Bursa’nın farklı bölgelerinde 
yaptırdığı külliyeler çevresinde organik 
olarak gelişen konut alanları Bursa’nın 
Osmanlı dönemindeki kentleşme biçimini 
belirlemiştir. 

Mahalleler çoğunlukla çevresinde 
kurulmuş olduğu külliyenin, mahalleye 
göç edenlerin veya burada yaşayan 
önemli bir kişinin adı ile anılmıştır. 
Külliyeler çevresinde, geniş araziler 
içerisinde inşa edilen yapılar organik 
sokaklar ile birbirlerine bağlanmıştır. Bu 
sokakların iki yanında ayrık veya bitişik 
nizamda konutlar sıralanmış, çeşme 
başları veya kavşaklarda genişleyen 
sokaklar, kısa süreli buluşmalara olanak 
vermiştir. Mahalle aralarında bayram gibi 
önemli günlerde toplanmak için büyük 
mesire alanları düzenlenmiştir.
 
Nüfus yoğunluğuna göre geniş bir 
arazi üzerine kurulmuş olan Bursa’da 

konutlar genellikle bahçeli olarak 
yapıldığı için kent “Yeşil Bursa” 
ismini almıştır. Konutlarda, bahçe ile 
bütünleşen bir yaşam biçimi oluşmuştur. 
Ağaçların bulunduğu, yürüme ve 
oturma alanları kayağan taşıyla kaplı 
bahçelerin bazılarında çeşmeler ve 
küçük süs havuzları mevcuttur. Bazı 
yapılarda çeşme, bahçe kapısının yanına 
yaptırılarak geçenlerin kullanması 
sağlanmıştır. Özellikle Pınarbaşı suyunun 
evden eve aktarıldığı Tophane semtinde 
bu çeşme ve su kanallarını halen 
görebilmekteyiz. Konutların bahçe ile 
ilişkileri üç grupta toplanabilmektedir.

Birinci grupta sokaktan bahçeye 
girilmektedir. Konut arkaya alınmış, 
müştemilat yapısı bahçenin bir yan 
duvarında, tek katlı bir kol olarak 
yerleştirilmiştir. Bu yaklaşıma daha çok 
17. ve 18. yüzyıl yapıları ile konaklarda 
rastlanmaktadır.

İkinci grupta ise yapı, arsanın sokak 
cephesine yerleştirilmiş, bahçe ise arkada 
bırakılmıştır. Müştemilat bölümü yine 
bahçenin bir yan duvarına bitişik, tek 
katlı bir kol olarak konumlanmıştır. Bu 
grupta konuta, hem sokaktan hem de 
bahçeden girilebilmektedir.

Üçüncü grup, bahçenin yan tarafta 
bırakılmasıyla oluşturulmuştur. Bu 
grupta sokaktan, hem konuta, hem de 

bahçeye girilebilmektedir. Bunların 
dışında, bahçesi bulunmayıp, parselin 
tamamına oturtulmuş olan konutlar da 
bulunmaktadır.

Konutların plan özellikleri
Geleneksel konutlar, yapıldığı dönemin 
sosyo-kültürel ve ekonomik yapının, 
teknolojik olanakların yansıması olarak 
şekillenmiştir. Gündüzleri erkekler 
dışarıda çalışmış, kadınlar ise evde 
günlük işlerini yapmıştır. Köylerde 
ise ahır, depo, meyve kurutma, zeytin 
kuyuları için mekânlar gerekli olmuş, 
bunun için geniş bahçeler içinde gerekli 
mekânlar çözümlenmiştir. Mahremiyet 
duygusuyla, zemin katlar, dışarıya 
kapalı, günlük yaşamın geçtiği iç avluya 
dönük olarak,  birinci katlar, sokakla 
bütünleşecek şekilde biçimlendirilmiştir. 
Yapılarda insan ölçülerine dayalı 
kullanım ve fonksiyondan gelen bir ölçü, 
oran sistemi kullanılmıştır. Örneğin 
evlerde hareketli mobilya yerine pencere 
önünde sedir yapılmış ve sedir ile pencere 
arasındaki parapet yüksekliği, oturan 
kişinin rahatça dışarıyı görebileceği 
oranda bırakılmıştır. Ahşap dikmeler 
arasında tekrar eden pencere boşlukları da 
modüler bir sistem meydana getirmiştir. 
(Aksoy, Feyza, 2011.sf.120)

Zaman içerisinde teknolojik, ekonomik 
gelişmeler ve değişen yaşam şartları 
konutları da etkilemiştir. Bursa’da 

Feyza AKSOY - Y. Restoratör Mimar

BURSA’DA 
GELENEKSEL KONUTLAR
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geleneksel konutlar ahşap karkas sistemle 
2 veya 3 katlı olarak inşa edilmiş, 
duvarlarda tuğla veya kerpiç dolgu 
yapılmıştır. Meydana gelen yangın, 
deprem gibi felaketler ve konutların 
yıkılıp yerine apartmanların yapılması 
nedeniyle, günümüze çoğunlukla 19. 
yüzyıl döneminde yapılmış olan konutlar 
ulaşabilmiştir. Bunların dışında Bursa 
merkez ve ilçelerinde az sayıda 17. ve 
18. yüzyıllarda inşa edilmiş konutlar 
bulunmaktadır. 

17. ve 18. yüzyıl konutları genellikle 
dış sofalı plan şemasına sahiptir. Zemin 
kat taşlık olarak kullanılmış, günlük 
yaşam, kat yüksekliğinin daha fazla 

olduğu birinci katta geçmiştir. Bu 
dönemde her bir oda, ailenin neredeyse 
tüm gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde oluşturulmuştur. Odada 
bulunan ocakta yemek hazırlanmış, 
duvarda gömülü bulunan yüklüklere 
gündüz kullanılmayacak olan eşyalar 
yerleştirilmiştir. Misafirlerin ağırlandığı, 
daha büyük ve özenli hazırlanmış odaya 
ise “başoda” ismi verilmiştir.

18. yüzyıldan itibaren konutlarda 
çıkmaların yapılmaya başlanmasıyla, hem 
mekanlar büyütülmüş ve pencere sayısı 
arttırılmış, hem de cephelerde hareket 
sağlanmıştır. Konutların plan sistemi 
de oda sayısının artmasıyla değişikliğe 

uğramış, sofa, dışarıdan içeriye doğru 
alınmıştır. Odalar ise sofa etrafını 
çevrelemeye başlamıştır.

19. yüzyıldan başlamak üzere ise zemin 
kat, küçük bir taşlık, sofa ve odalardan 
oluşturulmuştur. Planlar parsel konumuna 
göre şekillenmekle birlikte ortak 
prensipler doğrultusunda düzenlenmiştir. 
Özellikle köşe veya geniş parsellerde 
girişler ortadan verilip, içeriye çekilmiş, 
yanlarda bulunan odalardan pencereler 
açılmıştır. Dar cepheli parsellerde ise 
girişler konutun bir kenarından verilmiş 
ve genellikle cephe ile aynı düzlemde 
açılmıştır. 

YAŞAM VE MİMARİ
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Bazı konutların zemin katlarında veya ara 
katlarında daha basık olan kışlık odalar 
bulunmaktadır. Konutların birinci kat 
odaları zemin kata göre daha geniş ve 
daha aydınlık yapılmıştır. Başoda kavramı 
bir bakıma devam ettirilerek, odalardan 
en büyüğü diğerlerine göre daha özenli 
hazırlanmıştır. Bu odalar, kapıları, 
tavan kaplamaları, dolap kapakları ile 
diğerlerinden farklıdır. Örneğin diğer 
odalara tek kanatlı kapı ile girilirken bu 
odanın kapısı genellikle çift kanatlı olarak 
yapılmıştır.

Konutların tavanlarında genellikle, 
çıtalı ahşap kaplama kullanılmış, bazı 
örneklerde döşeme kirişlerinin altına çıta 
çakılarak sıva yapılmış ve üzerine yine 
ahşap elamanlarla işleme yapılmıştır. 

Mutfak ve ıslak hacim gibi mekanlar 
genellikle, bahçe içerisinde, müştemilat 
yapısında çözülmüştür. Daha sonraları 
kullanım kolaylığı açısından ıslak 
hacimler merdiven yakınlarında uygun bir 
alana yerleştirilmiştir.

Konaklarda diğer konutlara göre, genel 

prensipler aynı olmakla birlikte mekanlar 
daha büyük çözülmüş ve daha özenli 
bir işçilik uygulanmıştır. Örneğin, 
tavanlarda göbekli motifler kullanılmış, 
iç duvarlarda kalem işi uygulamaları 
yapılmıştır. Büyük konutlar, harem ve 
selamlık olarak ikiye bölünmüş, buna 
göre yapıda birden fazla giriş ve merdiven 
yapılmıştır. Ayrıca bazı konaklarda 
yapıyla bağlantılı hamam yapılmıştır. 
Sümbüllü Bahçe Konağı ve günümüze 
ulaşamamış olan Haraççılar konağında da 
hamam olduğu bilinmektedir. 
Zaman içerisinde, kullanıcıların 
gereksinimleri doğrultusunda konutların 
planında değişiklikler yapılmıştır. Bazı 
odalar ve sofalar bölünmüş, dışarıda 
bulunan ıslak hacimler içeriye alınmıştır. 

Cephe özellikleri
17. ve 18. yüzyıl döneminde büyük 
boyutlu cam üretilemediği için 
konutlardaki pencere boşluklarına cam 
takılamamıştır. Bu nedenle, pencere 
boşluklarının dış yüzeyinde bulunan 
ahşap kanatlar kapatıldığında da odanın 
aydınlatılabilmesi için pencere üstlerinde 
‘tepe penceresi’ adı verilen sabit 
çerçeveler yapılmıştır. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte büyük 
boyutlu camların yapılabilmesiyle, 
konutlarda tepe pencerelerine ve pencere 
kapaklarına gereksinim duyulmamaya 
başlanmış, kat yükseklikleri de 
dolayısıyla azalmıştır. Pencere 
doğramaları genellikle giyotin tipinde 
yapılmış, bazı konutlarda ise çift 
kanatlı doğrama uygulanmıştır. Oda 
pencereleri yaklaşık 1/2 oranında ve 
dikdörtgen formunda yapılmıştır, bazı 
konutların sofa pencerelerinin kemerli 
olduğu görülmektedir. Bazı konutlarda 
değişik modellerdeki aynalı ahşap giriş 
kapılarının üzerinde büyüklü küçüklü, 
dikdörtgen veya kemer formlu ışıklıklar 
bulunmaktadır.  

Çıkma yapılan duvarda, oda genişliğine 
göre genellikle iki veya üç, yanlarda ise 
birer pencere açılmış, böylece aydınlık ve 
ferah mekanlar oluşturulmuştur. Çıkmalar 
genellikle cepheye paralel olarak 
dikdörtgen şeklinde yapılmıştır. Bunların 
dışında verev ve özellikle dar cepheli 
parsellerde, kırmalı çıkma yapılmıştır. 
Böylece, hem komşudan geri çekilme 
sağlanmış, hem de odanın görüş alanı 

39bursa’da zaman
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YAŞAM VE MİMARİ

Bursa’nın eski ailelerinden biri olan 

Şehbenderler’e ait konak, 2010 yılında 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce restore 

edilerek, kütüphane olarak eğitim 

dünyasının hizmetine sunuldu. 



41bursa’da zaman

arttırılmıştır.
Bazı yapılarda ise iki çıkma arasında 
eğrisel şekilli balkon inşa edilmiştir. 
Çıkmalar, zemin kat duvarına dayatılan 
eliböğründe veya değişik motifli 
furuşlarla desteklenmiş, böylece cephede 
hem işlevsel hem de estetik amaçlı bir 
uygulama yapılmıştır. Döşeme hizalarına 
ve dikmeler üzerine çakılmış olan ahşap 
silmeler aracılığıyla sıva yapılacak alan, 
bölümlere ayrılmıştır. 

Konutlarda saçaklar ortalama 50 cm. 
uzatılmış, duvar ile saçak birleşiminde 
yapılara göre iki farklı detay 
uygulanmıştır. Yapıların çoğunda, saçak 
altının ahşap kaplanıp, duvar birleşiminde 
de değişik ahşap profillerin uygulanmış, 
bazılarında ise duvardan saçağa geçişte 
bağdadi çıtaları üzerine sıva yapılarak 
oluşturulmuştur.

Konutların cephelerinde genellikle 
kireç katkılı veya çamur harç ile sıva 
yapılmıştır. Mudanya, Gemlik gibi 
deniz kıyısında bulunan ilçelerde Bursa 
merkezden farklı olarak, tüm cephelerinin 
ahşap kaplanmış olduğu yapılar 
bulunmaktadır.

Değerlendirme
Bursa’da günümüzde nüfus artışına 
paralel olarak konut ihtiyacının 
artmasıyla birlikte, geleneksel konutların 
pek çoğu yıkılıp yerine apartmanlar 
yapılmıştır. İçinde oturulup bakımı 
yapılan, restore edilen konutlar 
özelliklerini korurken, kullanılmayan 
yapılar her geçen gün biraz daha 
yıpranmaktadır. Bir yandan kültürel 
varlıklarımızdan olan sivil mimarlık 
örneklerinin ve özellikle tarihi 
mahallelerde kentsel bellekte yer alan 
dokunun korunmasına çaba gösterilirken, 
diğer yandan bu mahallelerde inşa 
edilecek yeni konutların nitelikli bir 
biçimde tasarlanabilmesi için başta 
sosyo-kültürel, demografik ve ekonomik 
faktörler olmak üzere, doğal, insan yapısı 
ve estetik faktörler göz önüne alınmalıdır.
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BİR TATLI HAYAL

Bursa, şehir içi ulaşımında son 
dönemlerde Büyükşehir Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği raylı sistem toplu 
taşımacılığındaki gelişimi ile dikkat 
çekmektedir. Şehirlerarası raylı sistem 
taşımacılığında da hızlı tren planlamasını 
hayata geçirme evresinde bulunmaktadır.  

Bursa’da raylı sistem taşımacılığının ilk 
örneği ise Osmanlı Devleti dönemine 
uzanmaktadır.

1825–1830 yılları arasında, İngiltere’de 
demiryollarının teknik açıdan 
uygulanabilirliği ve işlevselliği görülmüş, 

ilk kısa mesafe hatları; 1827’de ABD’de, 
1828 ve 1835’te Fransa’da, 1835’te 
Almanya ve Belçika’da, 1837’de 
Rusya’da açılmıştır. Osmanlı sahasında 
ilk demiryolu yapımı İskenderiye-Kahire 
demiryolu hattı inşaatı ile 1851’de 
Mısır’dadır.  Osmanlı Devleti’nin 

Bursa tarihinde özel bir yeri olan Bursa - Mudanya Demiryolu’nun geçmişten bugüne uzanan öyküsü 

ve belgeleri bu yazının konusudur… Bu makale; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 

desteğinde, Bursa Kent Müzesi Müdürü Ahmet Erdönmez, Büyükşehir Belediyesi Tarihi ve Kültürel Miras 

Projeleri Koordinatörü, Ar-Ge Şube Müdürü Aziz Elbas, Bursa Kent Müzesi Sanat Tarihçisi Dilek Yıldız 

Karakaş ile Dr. Mine Akkuş’un danışmanlığında Bursa Kent Müzesi’nde açılan “Uyan Bademli’ye Geldik” 

isimli serginin kısa bir değerlendirmesidir. 

Dr. Mine AKKUŞ / Uludağ Üniversitesi

Cüneyt Pekman Mudanya Albümü - Yörükali Köyü’ndeki Mudanya Treni

“UYAN BADEMLİ’YE GELDİK”
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Avrupa topraklarında ilk demiryolu 
Çernova-Köstence yani Tuna-Karadeniz 
demiryollarıdır ve 1860’da işletmeye 
açılmıştır. Anadolu’daki ilk demiryolunu 
ise İzmir - Aydın ve İzmir - Kasaba 
demiryolları olarak İngilizler inşa etmiş 
ve hatlar 1866’da tamamlanmıştır.  
Bursa’da bir demiryolu inşa edilmesi 
ile ilgili veriyi yansıtan ilk belge 
20 Ekim 1867 tarihlidir ve Nafia 
Nezareti Celilesi’ne gönderilen yazıda 
Mudanya’dan Bursa’ya oradan da 
Kütahya, Karahisar ve Konya’ya kadar 
bir demiryolu ile Mudanya’da bir 
liman inşası için Mösyö Havman ile 
bir mukavele düzenlenmesinden söz 
edilmektedir. Alman mühendis Wilhelm 
Von Pressel’e ihale edilen Bursa-
Mudanya demiryolu 1873 yılından 
itibaren bir metre genişliğinde dar hat 
olarak inşa edilmeye başlanmış ve 
1875’te tamamlanmış ancak yapım hatası 
nedeniyle kullanılamamıştır.

1890 yılında Yataklı Vagonlar ve 
Büyük Ekspres Şirketi Genel Müdürü 
Nagelmakers’ın hattı tadil ederek 
kullanılabilir hale getirmesi ve 40 bin 
Osmanlı lirası karşılığında işletiminin 
verilmesi önerilecektir. Nagelmakers 
ayrıca Mudanya ile Bursa arasında bir 
iskele ile Bursa’dan Kütahya - Afyon’dan 
Konya’ya kadar uzanacak bir hattın inşası 
teklifini de getirecektir. Nagelmakers’in 
önerisinde ferman tarihinden itibaren 
bir yıl içinde hattın Çitli’ye kadar 
uzatılması, Bandırma’dan Balıkesir, 
Simav, Uşak, Afyon, Konya’ya ve de 
Mudanya, Orhaneli, Kütahya, Afyon ve 
Konya’ya kadar uzanacak bir hat yapımı 
yer almaktadır. Nagelmakers ile yapılan 
Şartname 33 madde ve 5 bölümden, 
Mukavelename ise 29 maddeden 
oluşmaktadır.

8 Haziran 1891’de başlayan onarım 
çalışmaları tamamlanmış ve 17 Haziran 
1892’de törenle açılmıştır. Vali, vilayet 
ileri gelenleri, Osmanlı Bankası Müdürü 
Mösyö Navil, Nâfia Nazırı Tevfik 

Paşa, Fransız sefiri Mösyö Kabnon’un 
bulunduğu resmi protokolle halkın 
“padişahım çok yaşa” tezahüratı arasında 
açılış gerçekleşir. Açılışın ardından 
lokomotif ambarında 120 kişilik 
hazırlanan ve menüsünde “Keşiş Dağı’nın 
alabalığı ve levrek, tavuklu pilav, sığır 
ızgara ve fileto, hindi palazı, kuşkonmaz 
ve meyvelerin” bulunduğu yemek, 
salonundaki konuşmaların ardından 
yenmiştir.  

41.780 km uzunlukta olan demiryolunun 
işletmelerinin kapsadığı alan 27 
hektardır.  Demiryolu başlangıcı 
Mudanya kazasında deniz seviyesinde 
2.40 metre ile başlamakta, gittikçe 
yükselerek Yörüklü (Yörük Ali) 
bölgesinde 217 metreye ulaşmaktadır. 
Koru mevkiine doğru yeniden alçalmakta 
68.22 metreye inmekte, Acemler 
İstasyonu’nda 100 metre seviyesinde 
seyreden hat, 41.112’inci kilometredeki 
Bursa İstasyonu ile son bulmaktadır. 
Demiryolunun yapımı için harcanan 
meblağ; toprak işleri yani hafriyat için 
23.283, çelik ray çubukları için 58.596, 
köprü ve menfezler (geçitler) için 21.553, 
istasyon binaları için 14.802, lokomotif-

vagonlar ve saire için 19.603, toplamda 
145.650 liradır.

Hat boyunca 2 tanesi büyük, 13 tanesi 
küçük olmak üzere 15 madeni, 14 
kâgir köprü, 92 menfez, 6 istasyon 
bulunmaktadır. İstasyonlar; Mudanya, 
Yörükali, Koru, Çekirge, Muradiye, Bursa 
Demirtaş istasyonlarıdır. İstasyonlardan 
Muradiye İstasyonu’nun ismi 1945 
yılında Merinos olarak değiştirilecektir. 
Demiryolunda sefer yapan trenlerde, 4’ü 
atıl 6 tanesi kullanılan 10 lokomotif, 14 
yolcu – 50 yük vagonu mevcuttur.  

Aksaklıklar ve sorunlara rağmen 
belli ölçüde gelir sağlayan ve Bursa 
ekonomisine ek katkı getiren hattın 
işletimine devam edilmiştir. I.Dünya 
Savaşı yıllarına geldiğimizde İzmir 
ve çevresindeki demiryolları, Bursa - 
Mudanya Demiryolu, Şark Demiryolları 
ve İzmir Rıhtımı’nın devletçe satın 
alınmasının Harbiye Nezareti tarafından 
istendiği görülecektir.  3 Ocak 1917 
tarihli kayıtta ise hükümet tarafından 
demiryollarının ve rıhtımların 
işletilmesi kararının kabul edildiği ifade 
edilmektedir.

Cüneyt Pekman Mudanya Albümü - Mudanya Treni önünde Bursa Erkek Lisesi izcileri
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Ulusal Mücadele Dönemi’nde işgal 
altında bulunan bölgelerdeki demiryolları 
emperyalist devletlerin kontrolünde 
olduğu için Yunan işgali altında 
bulunan Bursa’da, Bursa - Mudanya 
Demiryolu ve Rıhtımı da yabancıların 
denetimindedir. Cumhuriyet döneminin 
ilk yıllarında hattın işletimi ile ilgili ilk 
düzenleme Temmuz 1923’te yapılmıştır. 
TBMM Hükümeti adına Nafia Vekili 
ile Mösyö Lahrer arasında bir anlaşma 
imzalanmıştır. Burada; tarifeler ve 
şirketin geliri ile ilgili düzenleme 
yapılmış ve çalışanların Türk olması 
hükmü koyulmuştur. 1931 yılına kadar 
millileştirilemeyen hat 1 Haziran 1931 
de, 1815 numaralı kanunla ve peşin para 
ile devletçe satın alınmıştır. 10 Temmuz 
1953 yılında ise çok yavaş çalıştığı 
ve artık kâr etmediği gerekçeleri ile 
Mudanya-Bursa demiryolu kapatılmış ve 
rayları sökülmüştür.

Demiryolunun kullanımında çok yavaş 
çalıştığı, gecikmelerin ve arızaların 
olduğu şeklinde birçok şikâyet Osmanlı 
dönemi kayıtlarında mevcuttur. Bursa 
Gazetesi’nde yer alan habere göre; 2 
Ocak 1893 günü Bursa’dan yola çıkan 
Mudanya treni yolda arızalanınca 2 saat 
gecikmeyle Mudanya’ya varabilmiştir. 

Tren seferlerindeki bu tür aksamalar 
nedeniyle Osmanlı hükümeti işletmeci 
şirkete ihtarda bulunmak zorunda 
kalmıştır. Trenin yavaşlığı konusunda 
günümüze kadar uzanan söylenceler 
ve hikâyeler bulunmaktadır. Bursa - 
Mudanya hattındaki bu söylenceleri 
yansıtan bir içeriği 12 Mayıs 1293 tarihli 
İstanbul Gazetesi’ndeki bir makalede 
görmek olasıdır. “Mudanya - Bursa 
demiryolu katarları hiçbir zaman saatinde 
hareket etmiyor, bunun imtiyazını alan 
zat katarların adi arabalardan daha belli 
hareket etmeleri lazım geldiğini bilmiyor. 
Adeta Bonmarş’ta satılan oyuncaklar 
gibi olan bu katarlar bir, iki, üçüncü 
mevkilerden oluşuyor. Hareket halinde ise 
o kadar yavaş gidiliyor ki katar içindeki 
yolcular dışarıdan geçen adamlardan 
sigara isteyip kendi sigaralarını 
yakabiliyor. Birinci mevki için 26, ikinci 
mevki için 19,5, üçüncü mevki için 12 
kuruş altın veriliyor… İlk istasyon olan 
Yörüklü, ikincisi Koru, üçüncü istasyon 
Acemler ve sonra Bursa İstasyonu’na 
ulaşılır…”  

Dar hat olması ve hattın geçtiği 
güzergâhın iniş çıkışlı olması nedeniyle 
trenin çok işlevsel olmadığı, dönemin 
araçları yanında yavaş kaldığı, 

özellikle de kara yolu taşımacılık 
araçlarının trenden daha hızlı hareket 
etmesi nedeniyle değerini kaybetmeye 
başladığını saptamak olasıdır.

Mudanya - Bursa demiryolu hattı ile 
ilgili seyahatnamelerde de bilgiler yer 
almaktadır.  Regis Delbeuf, 1906 yılında 
basılan De Constantinople a Brousse et 
a Nice isimli eserinde tren yolculuğunu; 
“Trene binmek üzere turistler yolcu 
gemisinden inecek ve yemekli vagonda 
kendilerine temiz ve bol bir öğle yemeği 
sunulacak. Çeşitli formaliteler, örneğin 
tezkerelere vize basılması, bagaj 
taşınması ve kontrolü, başka yolcular 
ve memurlar tarafından rahat rahat 
yapılırken, öteki turistler yemek masasına 
geçecek. En iyi konfor şartları altında tren 
12.30'da hareket edip Bursa'ya varacak. 
Böylelikle, şimdiki halde çok az gün 
harcanması planlanan bir gezi için yarım 
gün kazanılır.” sözleri ile anlatmaktadır.

1897 yılında Bursa’ya gelen Prusyalı 
tiyatro yazarı, yayıncı ve Alman 
gazetelerinde yöneticilik yapan Paul 
Lindau’nun yaptığı geziyle ilgili 
izlenimlerini, “An Estküste Klein-
Asien, Berlin 1900-Küçük Asya’nın Batı 
Sahilinde, Berlin 1900” adlı kitabında 

Cüneyt Pekman Mudanya Albümü - Yörükali Köyü’ne 
Mudanya'dan gelenleri getiren katar - 25.05.1934 

Mudanyada yolcu treni - 1943

BİR TATLI HAYAL
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aktarmıştır. Paul Lindau; “Harika bir 
ilkyaz gününde, baharın yeşilini giymiş 
doğa ve bayram giysileri içinde treni 
cıvıl cıvıl bir şenlik yuvası haline çeviren 
çocuklarla yapılan yolculuk ve dağlardan 
geçerken izlediğimiz deniz manzarası 
Anadolu üzerine ilk izlenimlerimizi 
olumlu etkilemişti. Trende bizlerle aynı 
kompartımanı paylaşan iki Türk erkeği 
ve bir Kızılay hemşiresinin yolculuk 
arkadaşlığı rahatsızlık verici olmasından 
öte çok hoş bir arkadaşlıktı.” sözleri ile 
yolculuğunu betimlemektedir.

Akın Kurtoğlu “Bursa’da Merinos ve 
Acemler (Çekirge) istasyon binaları hâlâ 
ayakta ve her ikisi de kafeterya olarak 
kullanılıyor. Ayrıca tren hattının geçtiği 
cadde hâlâ daha Demiryolu Caddesi 
olarak adlandırılıyor. Eski Koru istasyonu 

şimdi bir çiftlik binası olarak kullanılıyor. 
Eskiden, Mudanya tepelerini aşmadan 
evvelki son büyük istasyon olduğu 
için oldukça büyük bir istasyonmuş. 
Lokomotiflerin su kulesi de hala duruyor. 
Eski Mudanya yolu - Mürsel yolu 
ayrımındaki otobüs durağının yanında 
günümüze kalan tek büyük köprüsü var. 
Son zamanlarda yol genişletilince eski 
orijinalliğini kaybetti ama kemeri hâlâ 
eski. Üzerindeki eski yol son yıllarda 
asfaltlandı ve Yörükali Köyü’ne kadar yol 
olarak devam ediyor. Mürsel Köyü’nün 
alt tarafında da yıkık bir istasyon binası 
vardı. Fakat son senelerde yıkılarak 
tamamen ortadan kalktı. Yörükali 
İstasyonu hattın en yüksek noktası. 
Buradan deniz görülmeye başlıyor ve yol 
artık rampadan aşağıya doğru inmeye 
başlıyor. İstasyon binası uzun zamandır 

harap bir şekilde duruyordu. Şimdi o da 
bir restoran, adı da İstasyon… Yörükali 
İstasyonu’ndan rampa aşağı inmeye 
başlayan eski demiryolu hattı. Asfalt 
yol burada bitiyor. Hat bundan sonra 
toprak yol olarak Mudanya - Işıklı yoluna 
kadar kavisler çizerek, çam ve zeytin 
ağaçlarının arasından Mudanya’ya iniyor. 
Eski hat Işıklı Köyü’nün yakınlarında 
tekrar küçük bir köprüden geçiyor. Hattın 
bundan sonrası şimdi Işıklı-Mudanya 
yolu olarak Pirelli fabrikasının yanında 
Bursa-Mudanya yolunu kesiyor ve batıya 
doğru dönerek şimdi Hotel Montania olan 
eski son istasyonuna varıyor.” sözleri 
ile demiryolu istasyonları ile hattın 
bugünkü durumu hakkında bizlere bilgiler 
vermektedir.
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Son yirmi yıldan fazla bir süredir 
arkeologlar Bursa ili sınırlarında yer 
alan en eski yerleşim alanlarını kazarak 
ilk çiftçilerin yaşamlarına dair pek çok 
kanıt elde ettiler. İznik Gölü civarında, 
Yenişehir Ovası’nda ve Uluabat Gölü 

yakınlarındaki höyüklerden elde edilen 
buluntular, bölgenin bu döneminin 
az bilinen tarihine önemli ölçüde ışık 
tutmaktadır. Yaklaşık 8500 yıl öncesinde, 
Neolitik ve Kalkolitik diye adlandırılan 
dönemlere ait ilk köylerde,  basit 

planlı, dal örgü kulübelerden, kerpicin 
kullanımına kadar pek çok veriyi 
arkeologlar sistemli kazılarla ortaya 
koymuşlardır. Pişmiş topraktan kaplar, 
aletler, takılar gibi çok sayıda zengin 
buluntunun yanı sıra, son yıllarda Uluabat 

İSKELETLERİN ANLATTIĞI: 
AKTOPRAKLIK İNSANLARI
Bursa, Aktopraklık Höyük’te İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı tarafından yürütülen arkeolojik 

kazılarda çok sayıda mezar açığa çıkarıldı. Tarihöncesi insan üzerindeki antropolojik çalışmaları yürüten 

Antropolog Dr. Songül Alpaslan Roodenberg Aktopraklık gömütleri ile ilgili sonuçları Bursa’da Zaman için 

kaleme aldı.

1

Dr. Songül Alpaslan ROODENBERG

Aktopraklık mevkiindeki mezarlık 

Akçalar – Hasanağa yolu 

üzerinde, Uluabat Gölü’ne hâkim 

bir yerde bulunuyor.
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Gölü yakınlarında, 2004’ten beri İstanbul 
Üniversitesi Prehistorya Bölümü öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Necmi Karul 
tarafından kazılmakta olan Aktopraklık 
Höyüğü’nde açığa çıkarılan ayrı bir 
mezarlık alanı, sadece bölge için değil, 
tüm dönem için de oldukça ayrıcalıklı 
ve ünik bir duruma işaret etmektedir. 
Bölgedeki diğer yerleşmelerden elde 
edilen mezarları da dikkate aldığımızda, 
toplam 160’ tan fazla mezarın, üçte 
birinden fazlası Aktopraklık‘ta açığa 
çıkarıldı. Bunların önemli bir bölümü 
ayrı mezarlık alanına gömülmüşlerdi. 
Mezarlık, Aktopraklık’ta basit dal örgü 
kulübelerin kazıldığı ilk köyün olduğu 
yerdeydi. Arkeologlardan edindiğimiz 
bilgiye göre, Neolitik dönemde 1000 yıl 
süren iskân döneminden sonra terk edilen 
bu alan, daha sonra Kalkolitik dönemde 
mezarlık olarak kullanılmıştı. İlk köy 

terk edildikten sonra yerleşme gene aynı 
alanda, ancak 100 metre daha aşağıda 
güney tarafta devam etmişti. Bu yeni 
yerleşim alanında çok sayıda köyün üst 
üste kurulup yıkıldığını arkeolojik kazılar 
bize anlatıyor. Ne olmuştu da, ilk çiftçiler 
en azından bir dönem ölülerini artık ev 
içlerine, taban altlarına ya da avlulara 
gömmeyi bırakmışlardı? Bu sorunun 
cevabını şimdilik tam bilemesek de, kesin 
söyleyebileceğimiz şey, hem bölge hem 
de genelde tüm Neolitik ve Kalkolitik 
köy kültürlerinde ilk kez ayrı bir mezarlık 
alanına rastlıyor olmamız. 

Halen analizleri devam eden insan 
kemiklerinden elde ettiğimiz ilk verilere 
göre, Aktopraklık’ta yaşayan insanların 
yaşam ortalaması 25 – 45 yaşları 
arasındaydı ve erkek - kadın sayısı 
birbirine yakındı. Bulunan iskeletlerin 

çoğu erişkin bireylere aittir ve çocuk, 
özellikle de bebeklerin sayısı oldukça 
düşüktür. Mezarlıkta ve yerleşmede 
birer örnek dışında bebek kemiklerine 
rastlanmadı. Bu gerek Neolitik dönem, 
gerekse bölge için istisnai bir durumdur; 
nitekim tarihöncesi dönemlerde bebek 
ölümlerinin oldukça fazla olduğunu, 
hatta bölgedeki diğer yerleşmelere 
bakıldığında, bebeklerin toplam birey 
sayısının en az üçte ikisini oluşturduğunu 
görüyoruz. Aktopraklık’ta bebek ölümleri 
ya çok düşüktü, ya da bebekler mezarlığa 
değil de, ayrı bir yere atılıyor ya da 
gömülüyordu. Anadolu’nun Tunç Çağı 
gömütlerinden bildiğimiz kadarıyla, 
yaklaşık 2 yaşına kadar bebeklere, 
erişkinlere uygulanan ölü gömme 
ritüelleri uygulanmamış ve erişkinlerle 
aynı mezarlığa gömülmemişlerdi. 
Olasılıkla bu yaş grubunun altında kalan 

Mezara hediye olarak, gömütlerin 

yanına en çok pişmiş toprak 

kaplar bırakılıyordu.
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bebekler yüksek ölüm riski nedeniyle 
henüz birey olarak kabul edilmiyorlardı. 

Bölgedeki Neolitik döneme ait diğer 
yerleşmelerde, bebekler, özellikle de 
yeni doğanlar ev yakınlarına, avlulara 
açılan sığ çukurlara bırakılmışlardı. 
Aktopraklık bu yönden de, çağdaşı diğer 
yerleşmelerden farklıdır. Bölgedeki 
Neolitik dönem çiftçi köyleri Ilıpınar, 
Menteşe ve Barcın’da çok sayıda bebek 
ölümleri saptadık. Bu yerleşmelerin 
göl kıyılarına yakın bataklık alanların 
civarında kurulmuş olmaları nedeniyle, 
sivrisineklerin taşıdığı ve yaydığı sıtma 
çok sayıda bebek ve anne ölümlerine 
yol açmış olmalıdır. Erişkinlerde ve 
bazı çocuklarda kemikler üzerinde izler 
bırakan ağır kansızlık sıtma salgınlarının 
bir sonucu olmalıydı. Yirminci yüzyılın 
başlarındaki yazılı kaynaklar, yaklaşık bir 
asır öncesine kadar İznik Gölü civarında 
çok fazla sayıda ölüme yol açan sıtma 
salgınlarından söz etmektedir. Gölün daha 
yukarısında ve bataklık alanların uzağında 
yer alan Aktopraklık’ta ne bebek ölümleri 
ne de kansızlık vakalarını henüz tespit 
etmedik. 

Aktopraklık ölü gömme adetlerine 
baktığımızda, ölülerin fetus pozisyonu 
dediğimiz dizlerin karına çekili, sağ 
ya da tercihen sol taraflarına dönük 
olarak yatırıldıkları toprak mezarlara 
gömüldükleri ve yanlarına çoğunlukla 
birden fazla sayıda kap bırakıldığını 
biliyoruz. Aktopraklık mezarları takı, 
boncuk gibi buluntularının zenginliği ile 
de bölgedeki çağdaşlarından ayrılır. 

Genel sağlık durumlarından söz edecek 
olursak, 35 yaş üstü hem kadın hem 
erkeklerde sıklıkla görülen bir rahatsızlık, 
artrit (osteoartritis), tekrarlanan bedensel 
aktivitelerin yoğunluğuna göre yaşla 
birlikte artan bir rahatsızlık olup, hem 
antik dönemlerde hem de günümüzde 
sıklıkla görülmektedir. Çoğunlukla 
erkeklerde olmak üzere, kırılmış ve 
iyileşmiş kol ve bacak kemikleri, 
kafaya alınan darbeler, kesikler gibi 

travmalara da rastlanmaktadır. Kırılan 
kemiklerin bazen yanlış da kaynamış 
olsa iyileştiklerinin saptanması bu tür 
yaralanmaların ölüme neden olmadıklarını 
gösterir.

Kalkolitik döneme, MÖ 6. Binyıla 
tarihlenen 30-35 yaşlarındaki bir erkekte, 
ölümüne yol açan önemli bir buluntu, 
bize bu dönemde çakmaktaşı ok uçlarının 
kullanılmakta olduğunu gösterdi. Söz 
konusu birey köyün yakınlarında belki 
de saldırıya uğramış, okla karnından 
yaralanmış ve kısa bir süre sonra da 
ölmüş olmalıydı. Oldukça keskin olan 
ok ucu belirli bir mesafeden atıldığında, 
geldiği hız ile bu bireyin omurgasına 
saplanmış ve karın aortasını keserek 
ağır kan kaybından ölümüne sebebiyet 
vermiştir. Bu adamın kendi halkından 
biri ya da düşmanları tarafından mı 
öldürüldüğünü bilemesek de, en azından 
ölü katılığı tam gerçekleşmeden 
geleneksel büzülmüş pozisyonu kısmen 
verebildiklerine göre, ölmeden hemen 
önce ya da ölümünden kısa bir süre sonra 
yakınları onu bulmuş ve köye getirmiş 
olmalıydı. 

Her iki dönemin insanlarının dişleri 
incelendiğinde, buraya ilk yerleşenlerde 
diş sağlığının oldukça kötü olduğu 
anlaşılmaktadır. İleri derecede diş 
çürükleri, çenelerde son derece ağrılı abse 
ve fistulalar görülürken; daha sonraki 
dönemlerde diş sağlığının iyiye gittiği, 
özellikle de erkeklerde kadınlara oranla 
çok daha düzeldiği görülür.

Tahılın öğütme taşlarında ezilmesi 
esnasında aralarına karışan ince kum 
ve taş tanelerinin, besin tüketimi 
sırasında diş yüzeylerinde bıraktığı derin 
aşınmalar tespit edildi. Bölgedeki diğer 
yerleşmelerden ve Orta Doğu’nun bazı 
Neolitik toplumlarından da bilinen bir 
diğer günlük yaşamla ilgili adetleri ise, 
kadınların dişlerini üçüncü bir el gibi 
kullanarak saz, kamış veya buna benzer 
ince dalları dişleri ile incelterek sepet 
ve hasır örgüler yapmış olmalarıdır. 

Buluntular hasır sepetlerin varlığını 
kanıtlarken, sürekli tekrarlanan bu işlem 
yüzünden zamanla dişleri aşındırdığı 
anlaşılmaktadır. Ön ve yan dişlerdeki 
bu aşınma oluklarına sadece kadınlarda 
rastlaması sepet örme işinin o dönemde 
yalnızca kadınlarca yapıldığını 
gösterirken, kadın erkek arasındaki 
işbölümünün varlığına işaret eder.

Fiziksel yapılarına dair elde edilen 
verilerden biri de, erkeklerin bölgede 
bilinen diğer çağdaş köylerdeki erkeklerle 
aynı boyda olmalarına rağmen (166-170 
cm arasında), Aktopraklık kadınlarının 
bölgedeki çağdaşlarına göre daha uzun 
boylu olmalarıdır (156-57 cm). Bu da 
erkeklerin yerel, kimi kadınların başka 
bölgelerden gelmiş olup, olmayacağı 
sorusunu akla getiriyor. Kemik ve dişler 
üzerinde devam edene analizlerin ileride 
bu tür soruların cevaplanmasını da 
sağlayacağı beklenebilir.

Aktopraklık’ta son iki kazı döneminde 
oldukça enteresan bir durumla 
karşılaştık ki, bu da bize Aktopraklık 
köylülerinin her zaman barış ve huzur 
içinde yaşamadıklarını kanıtlıyor. 
Aktopraklık’ta karşılaştığımız tek 
cinayet, okla öldürülen Kalkolitik dönem 
savaşçısı ile sınırlı kalmamış görünüyor. 
Yerleşmede birbirine yakın mesafede 
gömülmüş birkaç erişkin ve 4-5 çocuk 
mezarı diğerlerinden oldukça farklıydı. 
İlk bulunan iki erişkin kucaklarında 
birer çocukla gömülmüştü. Bunların 
hemen yakınındaki bir diğer mezarda 
ise tek başına gömülmüş bir çocuk daha 
vardı. Mezarların tümünde hem çocuk, 
hem de erişkinlerin ellerinin arkadan 
bağlandığını düşündürecek şekilde 
kavuşturulmuş olduğu ve çoğunun dizüstü 
oturur vaziyette gömülmüş olduklarını 
gördük.  Daha sonra birkaç erişkin ve 
çocuk gömütünde de normal olmayan vü 
cut pozisyonları saptadık. Aktopraklık’ta 
8000 yıl önce neler olduğunu iskeletler 
ve mezarların inceleme ve analizlerini 
tamamladığımızda verebileceğimizi ümit 
ediyoruz. 
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1 - Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin üstlendiği 

Arkeopark’ta sergilenmek 

üzere bazı iskeletlerin kalıpları 

alındı. Farklı gömüt örneklerinin 

sergileneceği park alanında 

tarihöncesi dönem ölü gömme 

adetleri bu tür canlandırmalar ile 

anlatılacak. 

2 - Mezarlarda sıkça rastlanan 

kalker boncuklardan üretilmiş 

kolyeler, ölülerin takıları ile 

birlikte gömüldüklerine işaret 

ediyor.

3 - Orta yaşlardaki güçlü 

Aktopraklık insanının ölümüne 

sebep olan ok ucu, binlerce yıl 

sonra omurgasına saplanmış 

olarak bulundu.

4 - Aktopraklık en eski köyünden 

orta yaşın üzerinde bir kadının 

üst çenesinde derin çürük 

sonucu oluşan iltihap, diş köküne 

kadar ulaşıp, yayılmış. Etrafındaki 

dokulara zarar vererek, çene 

kemiğini eritmeye başlayan 

iltihap, tedavi edilmediği takdirde 

kemiği delerek dışarı akar. 

Fotoğrafta görülen fistula şiddetli 

ağrılara neden olan ileri derecede 

diş çürüğünün sonucu ortaya 

çıktığı anlaşılıyor.

5 - Mezar hediyesi olarak 

bırakılan alet ve kapların günlük 

kullanım eşyalarından daha 

özenle yapıldıkları dikkat çeker. 

Bir kadın mezarına bırakılan 

el yapımı kabın pişirilmeden 

önce kalker boncuklar kakılarak 

bezendiği görülüyor. 

6 -  Aktopraklık insan iskeletleri 

üzerinde antropolojik çalışmaların 

yanı sıra DNA analizleri de 

sürüyor. Bölgede yaşayan 

tarihöncesi insanı anlamanın 

yanı sıra DNA analizleri ilk 

çiftçi yaşamın Avrupa’da ortaya 

çıkışında Anadolu’dan giden 

insanların rolü olup olmadığı 

sorularını da başka bir açıdan ele 

almamızı sağlıyor.

KAZI NOTLARI

1 3 42

5 6
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* Ölüler basit çukurlara 

gömülüyor, yanlarına başta 

pişmiş toprak kaplar olmak üzere 

çeşitli eşyalar bırakılıyordu.

* Ölülerin yanına bırakılan 

kapların baş ve ayak kısımlarına 

konulmaya özen gösterildiği 

anlaşılmaktadır.

* Çıkarılan iskeletler yerinde 

belgelendikten sonra uzmanlar 

tarafından yerinden alınıyor. 

Bu işlem sırasında kemikler 

ölünün yatırılış biçimi, kemiklerin 

deformasyonu gibi konulara 

dikkat edilerek toplanıyor.

* Ölüler basitçe açılmış mezar 

çukurlarına bir bebeğin anne 

rahmindeki duruş pozisyonunda 

bırakılıyordu. Dizler karına doğru 

çekiliyor, eller yüz civarında 

birleştiriliyordu.

* Kimi ölülerin sıkıca büzüldükleri 

görülmekte, etnografik 

örneklerden bilindiği gibi ölülerin 

bu pozisyonu korumaları için 

bağlanmış olabilecekleri akla 

gelmektedir.

* Bir mezarda açığa çıkarılan iki 

iskeletin aynı zamanda gömülüp 

gömülmedikleri bilinmese de 

gömü yapılarken diğerinin 

bozulmamasına önem verildiği 

dikkati çekiyor. 

* Aktopraklık’ta elleri arkadan 

bağlı ve dizleri üzerine çökmüş 

durumda bir grup insan, 

binlerce yıl önce gerçekleşen 

bir katliamı ya da ritüel ölümleri 

akla getiriyor. Henüz sırrını 

koruyan iskeletlerden biri el ve 

ayakları arkada toplanmış küçük 

bir çocuğa ait. Bir başka örnek 

de ise bir yetişkin ile küçük bir 

çocuğun birlikte gömüldüğü 

anlaşılıyor.

KAZI NOTLARI
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KIRLANGIÇ KUYRUĞU ÇATILI 
GÖRÜKLE MEZARI

Yeni İstanbul-İzmir çevre yolunun 
kuzeyinde ve yeni hal binasının hemen 
batısında yer alan mezar, 2006 yılında yol 
yapımı çalışmaları esnasında tesadüfen 
bulunmuş ve o dönemin Bursa Müzeleri 
Müdürü Öcal Özeren’in daveti üzerine 
bilimsel başkanlığımızda kurtarma kazısı 
yapılarak gün ışığına çıkartılmıştır. 
Burada Sayın Özeren’e nazik davetinden 
dolayı bir defa daha teşekkür etmeyi bir 
borç bilirim. 

12 Haziran 2006’da mezar odasının 
içine girdiğimizde kuzey-batı köşede 

bir iskelete ait kemik parçaları ve 
bir adet sikke bulunmuştur. Bizim 
tarafımızdan bulunanlar dışında daha 
önce müze uzmanlarının ilk müdahalesi 
esnasında altı adet de oldukça iyi 
korunmuş durumda pişmiş toprak kap 
kacak ele geçirilerek müzede emniyet 
altına alınmıştır. Kurtarma kazısı 
iznin Ankara’dan gelmesi yaklaşık iki 
ayı bulunca, geçen süre definecilerin 
işine yaramış ve biz kurtarma kazına 
başlayıncaya kadar, defineciler tarafından 
mezar odasına girilerek mezar tam 
anlamıyla talan edilmiştir. Mezar odasına 

giren defineciler, taş zemin kaplaması 
üzerinde iskeleti fark edemeyince, olası 
mezarın taş plakaların altında olduğunu 
düşünmüşler, bundan dolayı da mezar 
odasının tabanını kaplayan blokların 
büyük bir bölümünü sökerek taş zeminin 
büyük ölçüde tahrip olmasına neden 
olmuşlardır.

Tümülüsün bulunduğu alan sıkı bir 
makiliğin içinde yer alırken, daha sonra 
yapılan tefsiye çalışmaları ile makilik 
alan tamamen yok edilmiştir. Daha sonra 
olay yerinde yaptığımız bir ziyarette 

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi
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mezara giden yol üzerinde çok sayıda 
düzgün kesme taş bloğa rastlanmıştır. 
Ancak suç duyurusunda bulunmaya bile 
fırsat bırakılmadan, çok kısa bir zaman 
içersinde, çevre düzenlemesi çalışmaları 
kapsamında bu taş bloklar tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. Bu taş bloklara 
göre, bu alanda en az bir mezarın daha 
olduğunu savlamak olasıdır. Ancak belge 
olabilecek ipuçları tamamen ortadan 
kaldırıldığı için fazla yorumda bulunmak 
istemiyoruz. 

Mezar, Odrysses (Nilüfer) çayının 
oluşturduğu vadiye bakan hâkim bir 
tepenin en üst noktasına yakın bir yerde 
yer almaktadır. Mezarın bulunduğu alan 
Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsünün 
sınırları içerisinde kalmaktadır. Mezarın 
tavanının en üst noktası ile zemin yüzeyi 
arasında 50 cm mesafe bulunmaktadır. 

Dromos ile bir mezar odasından oluşan 
Görükle mezar kompleksi yerli kalker 
taşından inşa edilmiştir. Mezar odasının 
duvarları, tabanda temel vazifesi gören ve 
zeminin içine doğru taşan taş bir çerçeve 
üzerine oturmuştur. Temelden mezar 
odasının içine doğru taşan bu kısım, aynı 
zamanda zeminde bir seviye vermektedir. 
Mezar odasının duvarını oluşturan kesme 
taşlar 4 yatay sıradan oluşmaktadır. 

Odanın zemini yine kesme yerli kalker 
taş bloklarla kaplanmıştır. İskelete 
ait kafatasının ve sikkenin kuzey-batı 
köşede bulunmuş olması nedeni ile 
mezar sahibinin odanın kuzey bölümünde 
doğu - batı istikametinde uzatıldığını 
söylemek olasıdır. Bu yerleştirmeye 
göre baş büyük bir olasılıkla batı yöne 
doğru bakmaktadır. Mezar odasının 
bizim müdahalemizden önce defineciler 
tarafından tahrip edilmesinden dolayı, 

iskelet ile zemin arasında halı, hasır gibi 
herhangi bir serginin olup olmadığını 
bilemiyoruz. Kemikler üzerinde yapılan 
incelemeler neticesinde mezar sahibinin 
yaklaşık 1.68 m uzunluğunda bir erkek 
olduğu anlaşılmıştır.

Odanın doğu tarafında dromosa geçmeyi 
sağlayan bir kapı bulunmaktadır. Kapı 
basit bir şekilde sövelerin üzerine konmuş 
kalın lento taşından meydana getirilmiştir. 
Bu hali ile kapı açıklığı sade bir görünüm 
arz etmektedir. Mezar odasının zeminini 
oluşturan düzgün kesme taş bloklar bir 
eşik tarafından kesintiye uğramaktadır. 
Eşiği oluşturan blok aynı zamanda 
duvarın en alt taş sırasını oluşturmaktadır. 
Mezar odasını dromosa bağlayan bu 
geçişte ayrıca bir kapı kanadına yer 
verilmemiştir. Kapıda dikkat çeken bir 
özellik geçişin ortada olmayıp, güneye 
doğru kaymış olmasıdır. 
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Mezar odasının üzerini kırlangıçkuyruğu 
ismi verilen ve günümüzde geleneksel 
Erzurum evlerinde sık görülen bir tavan 
örtmektedir. Bu sistemde kare veya 
kareye yakın bir mekânın üzeri birbirine 
çapraz şekilde üst üste yerleştirilmiş 
taş bloklarla örtülmeye çalışılmaktadır. 
Her kademede açıklık bir miktar daha 
azalmakta ve en son sırada kapak 
taşları ile tavan tamamen örtülmektedir. 
Görükle mezar odasının üzere kapak 
taşları ile birlikte dört sıra çapraz örtü ile 
kapatılmıştır. 

Mezar odasına bir dromos ile 
ulaşılmaktadır. Dromosun zemini mezar 
odasına göre 26 cm daha yüksektedir. 
Burası da mezar odasında kullanılan yerli 
kalker taşından inşa edilmiştir. Duvar 
düzgün kesme dikdörtgen taşlardan 
üst üste dört sıra olarak örülmüştür. 
Koridorun zemini de mezar odasında 
olduğu gibi kalker taşından plakalarla 
döşenmiştir. Üst örtünün bir bölümü 
hafriyat çalışmaları esnasında tahrip 
edilmiştir. Mezar odasının girişinde 
olduğu gibi burada da yukarı doğru hafif 
bir daralma söz konusudur. Kapıdan 
girildikten sonra iki basamakla dromosa 
inilmektedir. Kapı açıklığı kapı kanadı 
yerine, üç parça kalker taş plaka ile 
kapatılmıştır. 

Görükle mezarı, kazı esnasında 
bulduğumuz sikke yardımıyla yaklaşık 
tarihlenebilmektedir. İskelet kalıntısı 
ile birlikte bulunan bronz sikke, 19 
mm çapında ve 3 mm kalınlığındadır. 
Sikkenin ön yüzünde sağa profilden, 
başında kanatlı diadem taşıyan bir erkeğe 
ait portre bulunmaktadır. Arka yüzde ise 
cepheden ayakta betimlenmiş Herakles 
betimi yer almaktadır. Sağ eliyle gürzünü 
tutmakta, solunda ise aslan postunu 
taşımaktadır. Betimin her iki yanında 
kısmen okunabilen monogramlar yer 
almaktadır: sağ yanda yukardan aşağı, 
A Σ I Λ E Ω ve sol yukarıdan aşağı... 
POYΣI... Ön yüzde yer alan porte ve 
arka yüzdeki Herakles betimi sikkenin 
Bithynia Kralı II. Prusias’a (İ.Ö. 
182–149) ait olduğunu göstermektedir. 

Sikkeden hareketle Görükle mezarının 
İ.Ö. 2. yüzyılın 1. yarısında inşa 
edildiğini düşünüyoruz. Mezar odasında 
yaptığımız incelemelerde ikinci bir 
kullanıma ait ize rastlayamadık. Bilindiği 
gibi, Bursa, Prusa a.O. adı ile İ.Ö. 3. 
ve 2. yüzyıllarda bölgede hüküm süren 
Bithynia Krallığı’nın önemli kentlerinden 
birisi idi.

Antik çağ inancında bir ölünün defninde 
sikke çok önemli bir rol oynamaktadır. 
Genellikle ölen kişinin dudakları 
arasına yerleştirilen sikke, ruhun öbür 
dünyaya (Hades’e) yolculuğunda Styks 
ırmağını geçmek üzere sandalcı Kharon’a 
verilmesi için gereklidir. Eğer bir 
ödeme yapılmaz ise ruhun öbür dünyaya 
ulaşamayacağından korkulmaktadır. Bu 
nedenle de hemen hemen her mezarda 
bir sikke mutlaka bulunmaktadır. Mezara 
konan sikkeler sembolik anlam ifade 
ettiğinden fazla büyük bir maddi değeri 
yoktur. Ancak arkeologlar açısından, 
özellikle mezarın tarihlenmesine yardımcı 
olduğu için, sikke buluntularının önemi 
çok büyüktür.   

Görükle mezarı, her ne kadar zengin 
buluntuya rastlanmamış olsa da, 
yapısal özellikleri nedeni ile sıradan bir 
vatandaşa ait olmaktan çok bir bey ya da 
hali vakti yerinde bir kişiye ait olmalıdır. 
Ancak mezarın bulunduğu alanın 
çevresinde bilinen herhangi bir antik kent 
bulunmamaktadır. Bithynia Krallığı’nın 
sınırları içerisinde yer alan mezara 
çevrede bilinen en yakın antik kentler 
yaklaşık 25 km kuzeyde Prusa a.O. 
(Bursa), yaklaşık 13 km batıda Myrlea 
(Mudanya) ve yaklaşık 17 km güneyde 
Apollonia ad Rhyndacum’dur. Bununla 
birlikte mezarın bulunduğu tepenin 
hakim olduğu ova, yukarda sıraladığımız 
üç kente uzanan antik yol güzergahının 
kesişme noktasındadır. Karayolunu 
kullanarak Nikaia’dan (İznik) Pergamon’a 
(Bergama) gitmek isteyen birisi 
Prusa a.O., Apollonia a.R. (Gölyazı), 
Miletupolis (Mustafakemalpaşa) 
üzerinden giderken mutlaka bu vadiden 
geçmelidir. Myrlea’dan Prusa’ya veya 

Miletupolis’e gelmek isteyen birisi de 
yine Odrysses (Nilüfer) çayının takip 
ederek bu vadiye uğramalıdır. Diğer bir 
ifade ile mezarın bulunduğu tepeninin 
hâkim olduğu arazi kuzeyi güneye veya 
Marmara Denizi’ni hinterlanda bağlayan 
bir yol çatı üzerinde yer almaktadır. 

Görükle Mezarı, kırlangıçkuyruğu çatısı 
ile Anadolu mimarlık tarihinde çok 
önemli bir yere sahip olsa da, mezarda 
kaçak kazılar halen devam etmektedir. 
Bu mezarla birlikte kırlangıçkuyruğu 
çatıya sahip mezar sayısı üçe çıkmaktadır. 
Diğer mezarlardan birisi Gemlik’te, diğeri 
ise Mundanya’da bulunmaktadır. Batı 
duvar başta olmak üzere çeşitli duvarlar 
üzerinde oyuklar açılarak duvarın 
arkasında başka mezar odaları aranmıştır. 
Hatta kalan birkaç zemin döşeme plakası 
da kaldırılarak altında mezar olup 
olmadığına bakılmıştır. Bu arada mezar 
odasında hareket rahatlığı sağlanması 
için döşeme levhalarının bir bölümü 
defineciler tarafından mezarın dışına 
bile taşınmıştır. Giriş kapısı ve çevrede 
daha sonrada açılan defineci çukurları da 
dikkat çekmektedir. Ortaya çıkan toprak 
ne yazık ki mezar içine atılarak dromos 
ismi verilen galeri tekrar doldurulmuştur. 

Kısaca mezar sürekli bir şekilde tahrip 
edilmektedir. Kazısı tamamlanan bir 
mezarda bile böylesine bir tahribatın 
yapılması, Bursa’da vandalizmin ulaştığı 
boyutu gözler önüne sermek açsından 
kayda değerdir. Mülkiyeti Uludağ 
Üniversitesine ait olan ve Görükle 
Kampüs alanı içerisinde yer alan mezar 
yapısı ile ilgili naçizane önerimiz, bir an 
önce çevresi ile birlikte projelendirilerek, 
bu alanın küçük çaplı bir arkeolojik park 
haline getirilmesidir. Mezarın hemen 
doğusunda inşaatına başlanan Avcılar 
ve Atıcılar Kulübü poligonu ve Bursa 
Hali’ne gelenler için böylece çok değişik 
bir dinlenme mekanı kazandırılmış 
olacaktır.
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Tarihi Kentler Birliği’nin, yerel 
yönetimlerin arkeolojik mirasla ilgili 
çalışmalarını masaya yatırmak üzere 
Denizli’de gerçekleştirdiği seminerde, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 
Üniversitesi’nce ortaklaşa yürütülen 
Arkeopark projesi büyük ilgi gördü. 
Birliğe üye 350’yi aşkın kentin vali, 
belediye başkanı, meclis üyesi ve 
bürokratlarının katıldığı toplantıda, 
Arkeopark’ın; insanlık tarihine sunduğu 
yeni bilgiler açısından çok değerli bir 
alan ve proje olduğu vurgulandı.

“Yerel Yönetimler Arkeolojik Mirasa 
Sahip Çıkıyor” temasıyla gerçekleştirilen 
toplantıda, Arkeopark’ın yanı sıra, 
Pompeıpolis, Laodikeia ve Pisidia antik 
kentleri gibi arkeolojik alanlar ile bu 
alanların yerel yönetimlerle bağlantıları 
konuşuldu. Toplantının ilk konuşmasını, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi 
Miras Projeler Koordinatörü Aziz Elbas 
yaptı. Bursa’da genelinde 180 adet 
tescilli arkeolojik SİT alanı bulunduğuna 
ve bu alanların 35’inin Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarında olduğuna dikkat 

çeken Elbas, Uludağ Üniversitesi ile 
işbirliği yaparak Bursa genelindeki deniz 
kıyısından Uludağ’a kadar tüm arkeolojik 
alanlarda yüzey araştırması yapıldığını 
kaydetti. Arkeopark’ın, Bursa’nın önemli 
arkeolojik alanlarından biri olduğun 
ifade eden Elbas, 8500 yıl öncesine 
ait çiftçi topluluklarına ilişkin bilgiler 
sunan Arkeopark’ın sadece Bursa için 
değil insanlık tarihi için de önemli bir 
alan olduğunu vurguladı. Elbas, 2004 
yılından bu yana İstanbul Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü ile birlikte yürütülen 

Yerel Yönetimler 
Arkeolojik Mirasa Sahip Çıkıyor
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çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: 
“Toplamda yaklaşık 30 hektarlık alanın 
7 bin metrekaresi kazıldı. MÖ 6400 ile 
5400 yılları arasında kesintisiz 1000 yıl 
yaşandığı tespit edilen höyükte, Roma 
dönemine ait bir de çiftlik tespit edildi. 
Aktopraklık’ta açığa çıkarılan yerleşim 
sistemi, tarih öncesi döneme ait bilinen 
en iyi örnektir. Yerleşim sistemi bize, 
bu dönemde burada yaşayanların köy, 
konut, doğal çevre ve beslenme gibi 
durumları hakkında detaylı bilgiler 
vermektedir. Anadolu’dan Batı’ya giden 

çiftçilerin son yerleşim alanı olan Akçalar 
Höyüğü, Avrupalı çiftçilerin atalarını 
bulabilecekleri başlıca yerlerden de 
biridir.”

2009 yılında İstanbul Üniversitesi 
ile yapılan işbirliği protokolünün 
ardından bölgede önemli bir hareketlilik 
başladığını kaydeden Elbas, dünyadaki 
örnekleri incelenerek arkeolojik 
ve yaşamın iç içe olacağı bir proje 
hazırladıklarını söyledi. Tarihi Kültürel 
Projeler Koordinatörü Aziz Elbas’ın 

verdiği bilgiye göre, Arkeopark alanı 
içerisinde, kendi enerjisini üretecek 
eğitim ve hizmet binasının yanı sıra; 
Neolitik Köy Modellemesi, Neolitik 
Dönem Kazı Alanı, Kalkolitik Çağ 
Mezarlığı, Roma Dönemi Çiftlik Yapısı, 
Geleneksel Köy Yapıları, Deneysel 
Mimarlık Atölyesi, Kalkolitik Dönem 
Kazı Alanı, Kalkolitik Köy Modellemesi, 
Deneysel Tarım Alanı ve Deneysel Kazı 
Alanı gibi alanlar yer alacak.

TKB’nin Denizli semineri kapsamında kentteki 
Laodikya antik kenti ve Pamukkale’de de incelemelerde 
bulunuldu.
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MERİNOS 
ENERJİ MÜZESİ 

Bursa yeni bir müzeye daha 

kavuşacak. Hazırlıkların hızla 

devam ettiği ve diğer şehirlere 

de örnek olacak bir müze ortaya 

çıkacak. 

bursa’da ışığın tarihi 
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Dünyada örneklerini gördüğümüz 
sanayi mirası müzeleri artık Bursa’da 
da çoğalmaya başladı. Bildiğiniz gibi 
Merinos Tekstil Sanayi Müzesi 14 
Ekim 2011 tarihinde ziyarete açıldı ve 
Türkiye’ye örnek oldu. Tarihi Kentler 
Birliği üyeleri Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nden müzeler konusunda 
danışmanlık istemeye başladı. Bu olumlu 
gelişmeleri güçlendirecek Bursa Merinos 
Enerji Müzesi çalışmaları da hızla devam 
ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
kendi imkanları ve kadroları ile bu 
müzeyi hazırlıyor. Yakında Bursalıların 
ziyaretine açılacak müzenin içeriğinden 
bahsetmek istiyorum. 

Merinos Enerji bölümü 1938 yılında 
Merinos Fabrikası’nın açılışı ile devreye 
girer. Amacı, dönemin dev tekstil tesisine 
enerji üretmektir. Çünkü o dönemde 
Merinos Tekstil Fabrikası’nı besleyecek 
enerji üretimi Bursa’da yapılmamaktadır. 
İşte bu nedenle fabrika kendi elektriğini 

üretmeye başlar. İlk dönemler kömür 
enerjisi ile daha sonra fuel-oil ile üretim 
yapılarak enerji elde edilir. Almanların 
kurduğu elektrik jeneratörleri bölümü 
günümüzde hala çalışabilir durumdadır. 
Tesisin tüm bölümlerinin restorasyonu 
yapılmaktadır. 

Merinos Fabrikası’na elektrik veren 
enerji bölümü, çoğu zaman Bursa’nın da 
elektrik ihtiyacını karşılamıştır. Merinos 
Fabrikası 2000 yılında devre dışı kalınca 
elektrik fabrikası bölümü de durdurulmuş 
ama olduğu gibi korunmuştur. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. 
Recep Altepe’nin verdiği karar ile, bu 
tesisin Bursa elektrik enerjisi tarihini 
anlatacak bir müze haline dönüştürülme 
çalışmaları başlamıştır.  İçeriğinde 
Merinos’a elektrik üreten tarihin yanı 
sıra, Bursa’nın elektrik tarihi de ele 
alınmaktadır. Elektrik öncesi ve elektrik 
sonrası Bursa tarihindeki gelişmeler 
müzede yer bulacaktır. Aynı zamanda 

Bursa’da kullanılan elektrikli aletler 
koleksiyonu da müzede teşhir edilecektir.
Merinos Enerji Müzesi’nin diğer 
bir bölümünde ise; dünyadaki hangi 
kaynaklardan nasıl enerji üretilir, 
bu üretimin maketler ile anlatımı 
yapılacaktır. Örneğin “barajdan elektrik 
nasıl elde edilir?” sorusunun görsel 
yanıtını bu bölümde bulacaksınız. Enerji 
Müzesi’nin önemli bir bölümünü müzik 
ve ışığın dansı bölümü oluşturacaktır. Bu 
bölümde ışığa dönüşen enerji müzik ile 
nasıl uyum içinde sanata dönüşür işte onu 
göreceğiz. 

Müzeyi ilginç kılan özelliklerinden 
birisi de; yıllarca elektrik fabrikasında 
çalışmış işçilerin fotoğraf ve anılarının 
da masalımsı hikayeleri ile elektrik 
fabrikasının çeşitli bölümlerinde yer 
alacak olmasıdır. Türkiye’ye örnek 
olacağını düşündüğümüz Merinos Enerji 
Müzesi yakında ziyarete açılacak. Açılışta 
görüşmek üzere, hoşçakalın…
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KEYİFLİ BİR SERÜVEN: 

BURSA’NIN YÜZ GÜZELİ
“Güzellik Allah’ın ihsanıdır” demiş Aristoteles. İhsanı bol olan Allah, bunu evrenin 

bütününe, bütün unsurlara paylaştırmıştır. Zira soylu bir gelenek şöyle der: 

“O, kendi güzelliğini seyretmek için evreni yarattı.”
Cevat AKKANAT
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Aristoteles’in ‘güzel’ sözü, ihtimaldir 
ki insanı merkeze yerleştiriyor. Oysa 
Allah, sadece insana değil, yarattığı her 
bir zerreye güzelliğin mayasından ikram 
etmiştir. Bu ikramdan kim ne kadar 
nasiplenmiştir bilemeyiz. Bu biraz da 
güzelliğin keyfiyetiyle ilgili olduğu için 
göreceli bir hâldir. 

Peki, bu keyfiyet karşısında insanoğlunun 
tutumu nasıldır? Luis Aragon’un dediği 
gibi: “Âşık olan duvara yazı yazar.” 
Yani, tutulmaya görsün güzelliğe insan, 
hayranlığını gizlemez, sevdalanır…

Burada sevdanın halleri üzerinde 
durmayacağım, zira özü itibariyle 
illetlidir. Bununla birlikte sevdanın 
hastalıklı bir hal taşımayan türleri 
de vardır. İnsanın içinde yaşadığı 
coğrafyaya, sözgelimi bir şehre, bir 
beldeye, herhangi bir tabiat parçasına 
olan hassasiyeti bunlardan birisidir…

Bir Bursa sevdalısı olan Beşir Ayvazoğlu 
vaktiyle kaleme aldığı bir yazıda, yine 
Bursa sevdalısı olan bir genç kızın 
portresini sunuyordu. Gurbette yaşama 
savaşı veren bu nazenin beden, ille de 
Bursa diyor, başka bir şey demiyordu. Bu 
efsanevî anlatımı her okuyuşumda, şunu 
düşünmüşümdür: Sılaya hasret kalmış bu 
sevdalı gönül acaba Bursa peyzajlarıyla 
donatılmış bir albümle en azından bir 
süreliğine teskin edilemez miydi? 

Peki, müsekkin vazifesi görecek böyle 
bir materyale nasıl ulaşılacaktı? Şu 
halde benim düşüncem, masum bir acıma 
refleksinin tezahürüydü. 

Oysa şimdilerde bu tür imkânlar çoğaldı. 
Üstelik efsaneler çağında da yaşamıyoruz. 
Artık samimiyet timsali Bursalı genç 
kızlarımız, istedikleri zaman güzide 
şehirlerinin parlak görünümlerine 
ulaşabilecek imkânlara sahipler. Zira, 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin son 
yıllarda yaptığı farklı boyutlardaki 
yayınlar, onların vuslata ermelerine daha 
bir zenginlik katıyor…
İşte sözümüzün tam da bu noktasında 
yazıya niçin “güzellik” açılımıyla 
başladığımızı açıklayalım. Şunun 
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için efendim: Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin yayınladığı son 
kitaplardan birisinin adı Bursa’nın 
100 Güzeli. Sakın ola ki buradaki 100 
(Yüz) ifadesine takılıp kalmayın, öyle 
ya, bakmayın siz “100” dediğine, lafın 
gelişidir o. Nihayetinde hepimiz biliyoruz 
ki Bursa’nın güzelliği 100’le filan 
sınırlı değildir, sınırsızdır. Bu arada, 
kitabın adındaki bu 100’ün ‘tevriyeli’ 
kullanımına da dikkat çekmeli: İşbu 
kitap Bursa’nın yüzünü, çehresini takdim 
ediyor biz Bursa sevdalılarına. 

Şu halde, “yüz görümlüğü” denilen 
şeyin gerçekleşmesi için, Bursa’nın 100 
Güzeli’ne ihtiyacımız vardı ve işte o 
yayınlanarak varlık âlemine girdi.
Peki, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın 
da gözbebeği olan Bursa, bu kitapta 
nasıl takdim ediliyor. Cevaplıyorum: 
İki şekilde. Önce fotoğraf sanatçısı 
Sabit Buçinca Bölükemini’nin görsel 
ziyafetiyle. Sanatçı, Bursa’nın tarihi, 

kültürel, coğrafi pek çok değerini 
tek tek fotoğraflamış. Onun bu eşsiz 
karelerine üç yazarın kaleminden çıkan 
kısa edebî anlatımlar eşlik ediyor: Cevat 
Akkanat, Demet Çoraklı Yıldız ve 
Aysın Komitgan’ın kalemlerinden çıkan 
metinler, anlatımı yapılan “güzelliklerin” 
arı duru anlatımlarından oluşuyor. 
Yılların edebî birikimiyle donatılmış bu 
metinler, okur denilen kesimin ruhunu 
okşayacak nitelikte…

Nihayet şunu kesinlikle söyleyebiliriz: 
Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, 
Japonca, Fransızca ve Almanca olmak 
üzere 8 dilde basılan Bursa’nın 100 
Güzeli ile sadece Bursalıları değil, bütün 
bir dünyayı keyifli bir serüven bekliyor. 
Öyleyse, bu eserin ortaya çıkmasına 
fırsat tanıyan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Sayın Recep 
Altepe’ye, Kültür AŞ Genel Müdürü 
Rıfat Bakan’a ve çalışmada emeği geçen 
herkese teşekkür etmek bir borçtur. 
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İsmail Hami Danişmend, 1940 yılında 
yayımlanan “Bursalıların Bursacılığı” 
başlıklı yazısında, bir gün Paris’te, 
Lüxembourg bahçesinde dolaşırken 
karşılaştığı Türkçe konuşan yaşlı bir 
kadınla genç bir kızdan söz eder. Kız, 
sürekli “Bursa! Bursa!” diye inlemekte, 
yaşlı kadınsa onu çaresizlik içinde teselli 
etmeye çalışmaktadır. Bunun sebebini 
öğrenmek için yaşlı kadınla konuşan 
İsmail Hami, “Bursa’dan çıkalı bir sene 
olan Bursalı kız, doktorların nostalgie 
(dâüssıla) dedikleri hastalığa uğramış. 
Hastalığın seyri ilerledikçe, hastanın 
gözünde Bursa şehirlikten çıkıp şahıslığa 
geçmiş; hayalinde Bursa isminde dağ 
gibi bir delikanlı peyda olmuş ve işte bu 
muhteşem gencin hasretiyle yanan kız, 
hiç durmadan, ‘Bursa. Bursa. Bursa!’ diye 
sevgilisini sayıklayıp duruyormuş.”

İsmail Hami, Avrupa’da nostaljiye en çok 
İsviçrelilerin tutulduğunu, bunun tabiat 
güzelliğiyle, özellikle dağların güzellik 
ve ihtişamıyla izah edilebileceğini 
belirttikten sonra, “Paris’te” diyor, 
“Bursa’yı dağ gibi bir delikanlı şeklinde 
şahıslandıran hasta kız, eminim ki, o 
muhayyel gencin ihtişamını Uludağ’ın 
azametinden almıştır.”

Bana sorarsanız, bu sevdayı sırf tabiat 
güzelliğine bağlamak doğru değildir. 
Bursa derken bütün Bursa sevdalıları 
-farkında olsun veya olmasınlar- aslında 
benzersiz bir terkipten söz ederler. Elbette 
bu terkipte yeşilin de küçümsenemeyecek 
bir payı vardır; ama eminim, Paris’te 
nostaljiye tutulan Bursalı genç kızın 
hasta muhayyilesindeki Uludağ yapılı 

delikanlının gözlerinde Hüdavendigâr’ın 
gözlerindeki ateşli bakışlar vardı ve 
Yunus’lardan, Emir Sultan’lardan kalma 
sevgi kalbinde demlenip damarlarında 
dolaşıyordu. Bursa’nın havasına ve 
suyuna da sirayet eden bu kimya, yolu 
buraya bir kere düşenleri bile iflâh 
olmaz âşıklar hâline getirir. Bursa’da bir 
süre yaşayıp da onu ateşli bir aşık gibi 
özlemeyen var mıdır?

Bursa, Osmanlı’nın bir uzviyet, yani 
devlet ve medeniyet olarak teşekkül ettiği 
ana rahmidir. Bir psikanaliz mümkün 
olsaydı, Osmanlılığın şuuraltında bu sıcak 
ve emniyetli ortama dönüş arzusunun 
yattığı görülebilirdi. Fâtih’e gelinceye 
kadar bütün padişahların ve Kanunî 
devrine kadar neredeyse katledilen bütün 
şehzadelerin Bursa’da toprağa verilmesi 
bu bakımdan anlamlıdır. 

Sonraki asırlarda, atalarını bağrında 
taşıdığı padişahların ilgisinden mahrum 
kalan Bursa, aşağı yukarı Osmanlı 
devrinin sonuna kadar önemli siyasî 
sürgünlerin gönderildiği şehirlerden 
biri olarak kullanıldı. Bütün Bursa 
sürgünlerinin bir süre sonra sözünü 
ettiğim benzersiz terkibin bir parçası 
haline geldikleri söylenebilir. Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’de coşkun 
bir dille anlattığı Karaçelebizâde 
Abdülaziz Efendi’yi, Bursa sürgünlüğünü 
bir zevk haline getiren ve Bursa’nın 
şiirini keşfeden sürgünlerin prototipi 
olarak görmek mümkündür. Süleyman 
Nazif de Bursa’da Mektupçuluk 
göreviyle uzun yıllar sürgün hayatı 
yaşamıştır. İsmail Hami’nin ifadesiyle 

Uludağ’a karşı adeta “bediî bir iman” 
besleyen “Dâüssıla” şairi, Bursa’nın 
işgal edildiğini Malta esareti sırasında 
öğrenmişti. Küçük bir kitabına ismini 
veren “Çal Çoban, Çal!” başlıklı 
yazısında Venizelos’un oğlunu Osman 
Gazi’nin kabri başında muzaffer bir 
kumandan edasıyla gösteren fotoğrafı 
gazetelerde görünce yaşadığı o büyük 
acıyı anlatır.

Osmanlı seçkinleri, Bursa’nın Türk 
tarihi ve kültürü için ifade ettiği mânâyı 
ne yazık ki büyük felâketlerin ardından 
fark etmişlerdir. 1855, dört ay arayla 
yaşanan iki büyük deprem ve yangınla, 
ictimaî şuuraltındaki Bursa sevgisinin 
şuura nakledildiği önemli bir tarihtir. Bu 
şuuru en iyi, o tarihte henüz “efendi” olan 
Keçecizâde Fuat Paşa’nın meşhur sözü 
özetler: “Osmanlı tarihinin dibâcesi zâyi 
oldu!” 

Her zaman şuracıkta, hemen 
ulaşılabilecek bir yerde duran Bursa 
apansız yok oluverince, gerek hânedan, 
gerekse Osmanlı aydınları kaybettikleri 
değerin büyüklüğünün farkına vararak 
çok telâşlanmışlardı. Ancak bu 
felâketlerin ardından başlatılan imar 
hareketi, Bursa’nın belki de asıl felâketi 
olacak, Tanzimat ruhu, Bursa’yı Bursa 
yapan ledünnî çehreyi ve kuruluş devri 
esprisini yok edecektir. 

Yeri gelmişken, Meşrutiyet devri 
Türkçülüğünün, Bursa’ya duyulan 
entelektüel ilginin daha da artmasına 
yol açtığını, Bursa’nın âdeta 
Türklüğün ve Türk kültürünün sembolü 

BURSA DÂÜSSILASI
Beşir AYVAZOĞLU

TAKRİZ
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Yazılarında herkesin bildiği / baktığı 
yerlerde kimselerin bilmediği / görmediği 
izleri arayan Sefer Göltekin’in; “Emanet 
ve İhanet”, “Kardeşime Mektuplar” 
ve “Vahiyle Gelen Hayat”dan sonra 
dördüncü kitabı “Bursa’da Yaşamak”, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
yayınlarından çıktı.

Orhaneli doğumlu olan ve halen Bursa’da 
yaşayan yazar, Bursa’ya, uzun yıllar 
Bursa dışında yaşamanın verdiği bir 

heyecanla bakıyor. Tanpınar’ın açtığı 
kapıdan şehre giren yazar, Bursa’da 
yaşamayı içselleştirirken, herkesin 
bildiği/baktığı yerlerde kimselerin 
bilmediği/görmediği izleri arıyor. Efsane 
ile hakikat, hikâye ile gerçek, gelenek 
ile gelecek arasında dolaşırken hep 
bu kaygıyı taşıyor. Sefer Göltekin’in 
Bursa’da Yaşamak adlı eseri, bir şiir 
duyarlılığıyla örülen metinlerle başlıyor 
ve “İki Zaman Bir Bursa” şiiriyle 
noktalanıyor.

olarak görülmeye başlandığını da 
hatırlatmalıyım. Öyle ki, bu asrın 
başlarında Bursa’ya gidip, kuruluş 
yıllarının hâtıraları olan âbideleri ziyaret 
etmek ve bunlar hakkında yazmak bir 
çeşit moda haline gelmişti. Balkan 
Harbi’nden sonra boşalan Rumeli’nin 
aktığı şehirlerin başında Bursa’nın 
gelmesi de üzerinde durulması gereken 
başka bir gerçektir. Hızla bir göçmen 
şehrine dönüşen (bu da bir başka felâket) 
“taht-ı kadîm”, bağrından çıkanları şimdi 
kendisine çekiyordu. 

Bursa’nın Yunanlılar tarafından işgali, 
bu şehri Türk kültürünün sembolü 
olarak gören aydınlar üzerinde şok tesiri 
yaratmıştır. Hamdullah Suphi, Büyük 
Millet Meclisi’nde yaptığı heyecanlı bir 
konuşmada, Bursa’yı savaşmadan terk 
eden kumandanların niçin divan-ı harbe 
verilmediğini sorarak Mustafa Kemal’le 

tartışmış, Mehmed Âkif ise en etkileyici 
şiirlerinden Bülbül’ü yazmıştı. 

Bursa’nın işgali ülkenin üzerine nasıl 
kapkara bir matem bulutu gibi çökmüşse, 
kurtuluşu da öylesine bir bayram 
sevincine yol açmıştı. Yeni Mecmua’nın 
Bursa fevkalâde nüshası (Mayıs 1923), 
bu sevincin o günkü şartlarda anlamlı 
bir ifadesidir. Bu özel sayıda, nedense 
Yahya Kemal imzasına rastlanmaz; ancak 
onun İstanbul’u okuyuş ve yorumlayış 
biçimi, yani “Türk İstanbul” fikri Bursa 
için model teşkil etmiş ve “Türk Bursa” 
anlayışı doğmuştur. Tanpınar, Bursa’yı, 
Yahya Kemal’in metodunu kullanarak 
âdeta yeniden kurar ve bütün büyük 
yazarlar gibi, güçlü duyuşu ve üslûbuyla 
okuyucularına kendi penceresinden 
bakmaya zorlar.

Tanpınar’dan sonra Bursa hakkında en 

çok yazan ve yepyeni bir bakış açısı 
ve yorum getiren Mustafa Armağan’ı 
unutmamak gerekir. Eminim, bundan 
sonra da Bursa hakkında yeni ve farklı 
“okuma”lara dayanan önemli metinler 
yazılacak. Bu metinlerden biri, elinizde 
tuttuğunuz kitaptadır. Orhaneli doğumlu 
bir yazar olan ve halen Bursa’da yaşayan 
Sefer Göltekin, aşk derecesinde bağlı 
olduğu ve ondan uzak olduğu zamanlarda 
derin bir hasret duyduğu Bursa’yı şairane 
bir duyarlılıkla anlatıyor. Deneme 
tarzında yazılmış Bursa yazılarından 
oluşan ve “uzun soluklu” bir şiirle 
tamamlanan Bursa’da Yaşamak, Bursa’da 
yaşayanların mutlaka okumaları ve 
çocuklarına okutmaları gereken bir 
kitaptır.

Sefer Göltekin’i ve onun güzel yazılarını 
kitaplaştırmaya karar veren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum. 

BURSA’DA YAŞAMAK
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Soyadı yasası çıktığında babamın 
büyükleri nüfus müdürlüğüne giderler… 
Babamın dedesi Balıkesir ve yöresinde 
“Kemankeş Ali” diye bilinir. Yani iyi ok 
atan, okçuluğa düşkün biri anlamındaki 
bir sıfatla anılır. Dede Kemankeş Ali, 
sıfatını soyadı olarak almak ister.
Önce “tamam” derler… Sıra işlemin 
yapılmasına gelince, görevli memur 
soyadın sonundaki “keş” takısına 
takılır! İyilik yaptığına inanarak “keş”i 
“kaş” yapar. Ve böylece ailemin ve 
benim soyadım Kemankaş olarak 
kalır. Bunu neden anlattım; Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, arkadaşlarıyla haber göndererek 
“Bursa’nın spor tarihini içeren bir kitap 
hazırlayabilir mi?” diye sorduğunda 

önce isim aklıma geldi. “Osmanlı’dan 
Günümüze Bursa’da Spor” diyerek isim 
konusunu çözdüm. Sonra da geçmişte 
yaptığım bir çalışmadan yararlanarak 
Osmanlı döneminde Bursa’da spor adına 
neler yapıldığını anlatmaya başladım.

Dönemin padişahları, “şikargah” denilen 
av sahalarına, yanlarında çok becerikli 
okçularla giderek avlanırmış. Sonra da 
bu mahir okçular yani o günün deyişiyle 
“kemankeşler” ok atma yarışına girer 
ve kazanan ödüllendirilirmiş. Yani 
Osmanlı sporu önce savaş tekniği olarak 
algılamış… Okçuluğu huzur güreşleri 
izlemiş. O da bir anlamda savaştaki yakın 
dövüş tekniğini yansıtıyor. Özetle, kendi 
soy adımdan yola çıkarak geçmişteki 

sporcuları bulmaya çalıştım. Okçulukta 
Bursalı Süca, güreşte Softaoğlu pehlivana 
kadar gidebildim.
Hem Osmanlı, hem de Cumhuriyet 
dönemlerinde yaşamış Dinarlı Mehmet 
Pehlivan’a ait dokümanlara ulaştığımdaki 
heyecanımı unutamam…

Bursalı boksörlerin, kahvehanelerdeki 
masaları kaldırıp antrenman yaptığını 
öğrendiğimde, onların azmini hayranlıkla 
andım. 

1950’li yılların başlarında Bursa’nın 
bayan eskrim takımına sahip oluşunu 
görünce, Bursa’nın ve modern Türk 
kadınının neler yapabildiğine tanık 
oldum.

İsmail Kemal KEMANKAŞ

Kemankeşlerden 
okçulara…

BURSA BELGELİĞİ
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Şık giyimli beylerin bir futbol 
karşılaşmasını, kutsal bir tören gibi 
izlemesine bakarak geçmişe öykündüm… 
Sonra da bir karara vardım. Somut 
olmayan kültürel miras kapsamında 
görebileceğimiz spor olaylarını yeterli 
bir kaynaktan bulup ortaya çıkarmak 
gerçekten çok zor.

Genlerimizde biriktirip saklamak ve 
bunu toplumla paylaşmak sanırım 
yok. Kitabı oluştururken bunu açıkça 
yaşadım. Bu arada spor olaylarını 
belleklerinde saklayarak bana anlatan, 
elindeki belgeleri paylaşan bir avuç spor 
dostunu da unutmadım. Onlar için kuru 
bir teşekkür hiç de uygun bulmuyorum. 
Onlar Bursa’nın gerçek bir kültür 

değeridir demek geliyor içimden… Talep 
ve karşılığında bir kitap doğdu… Önemli 
bir hedefimdi ama asıl amacıma henüz 
ulaşamadım. Türkiye’de şu anda gerçek 
manada bir spor müzesi yok.
Sadece profesyonel şubesi olan spor 
kulüplerinin müzeleri var. Oysa 81 ilin 
hepsinde de spor tarihinin derinliklerinde 
gizli, başarı ve belge bulunuyor. Buna 
adım gibi eminim…

Tarihi Kentler Birliği’nin kurucusu, Kent 
Müzesi ile rol model, festivali ile öncü 
kent Bursa, yine bir ilki gerçekleştirip, 
Türkiye’yi “gerçek bir spor müzesine” 
kavuşturabilir. Yeter ki, yetkililer 
ilk adımı atsın. Ben ve spor dostu 
arkadaşlarım buna hazırız.
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GELİNLİK 
TARİHİ 
KİTAPLAŞTI

BURSA BELGELİĞİ
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Tarihi ve kültürel miras çalışmaları 
kapsamında kentin her köşesinde 
restorasyon çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, somut 
olmayan kültürel mirası gelecek kuşaklara 
aktarmak amacıyla Bursa belgeliğine yeni 
bir eser kazandırdı. Tüm medeniyetlerde 
önemli bir yere sahip olan ve evlilik 
çağına gelen tüm genç kızların hayallerini 
süsleyen gelinliklerin Bursa’daki tarihine 
ışıt tutmak amacıyla yaklaşık bir yıl önce 
Kent Müzesi’nde ziyarete açılan “Dünden 
Bugüne Bursa’da Gelinlik” sergisi, 
kitaplaştırıldı. Bu sayede Bursa’da 1960 
yılına kadar olan gelinliklerin hikâyeleri 
belgelenerek gelecek kuşaklara aktarılmış 
oldu.

Hiçbir değerimiz kaybolmayacak
Kitabın tanıtım toplantısında konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, somut kültürel mirasın yanında 
somut olmayan kültürel birikimi de 
gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 
adeta bir yayın evi gibi çalıştıklarını 
vurguladı. Bugüne kadar Bursa 
belgeliğine kazandırdıkları eser sayının 
150’yi bulduğunu ifade eden Başkan 
Altepe, “Bursa 2300 yıllık surlarından 
8500 yıllık arkeolojik bölgelerine kadar 

tam bir tarih kenti. Biz de bu tarihi 
birikimimizi en iyi şekilde kullanarak 
Bursa’yı tarih, turizm ve kültür şehri 
haline getirme yolunda önemli bir mesafe 
aldık. Gelinlikler de tüm toplumlar için 
özel bir yeri olan giysiler. Her döneme 
göre tasarımında farklılıklar olmasına 
rağmen anlamından hiçbir değer 
yitirmeyen gelinliklerin tarihine ışık 
tutmak amacıyla konunun uzmanı olan 
bilim adamlarıyla eşsiz bir eseri daha 
kentimize kazandırıyoruz. Kaybolmaya 
yüz tutan değerlerimizi gün ışığına 
çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak 
için bu çalışmalarımız devam edecek. 
Bursa’nın hiçbir değeri kaybolmayacak” 
diye konuştu.

Kitabın hazırlanmasına katkı veren 
sanat tarihçisi Prof. Dr. Ayten Sürür 
ile Prof. Dr. Zeren Tanındı da böyle 
önemli bir eseri Bursa’ya kazandıran 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Uludağ 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da bu 
eserin gelinlik tarihine ışık tutmasının 
yanında aynı zamanda 500 yıl öncesinde 
kadifenin Bursa ekonomisindeki yerini 
gün yüzüne çıkardığını vurguladı.

KADİFE VE BURSA

Tıpkı kemha, atlas, kutnu, tafta, vale 
ve bürümcük gibi; kadife de bir ipekli 
türüdür. 15-16. yüzyıllarda, Bursa 
ipeğinden dokunan, zemini ve havı saf 
ipek olan Bursa kadifesi, uzun yıllar 
solmadan, havı dökülmeden kaldığı 
için çok tutulmuş, ünü almış yürümüş 
ve dünyada “velours de Brousse” yani 
“Bursa kadifesi” diye anılmıştır. Kadife, 
eskiden çok yaygın kullanılan bir ipekli 
türüydü. Desensiz olduğu gibi desenli de 
dokunan kadife; entari, şalvar, cepken, 
kaftan, bohça, kese, yastık, terlik, başlık, 
kitap kılıfı gibi geleneksel giyim kuşam 
ve gereçlerin üretiminde kullanılmıştır. 
Altın ya da gümüş telli, kabartma 
Osmanlı motişeriyle süslü kadifelerin 
en ünlüleri çatmalardır. Bir zamanlar 
Bursa ile kadife sözcükleri öylesine etle 
tırnak olmuşlardır ki, bu gerçek ünlü bir 
türkünün ilk mısrasında yerini almakta 
gecikmemiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

somut olmayan kültürel mirasını 

gelecek kuşaklara aktarmak 

amacıyla düzenlediği “Dünden 

Bugüne Bursa’da Gelinlik” 

sergisi kitaplaştırılarak Bursa 

belgeliğine kazandırıldı.
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Çocukluk yıllarımın aklımda yer etmiş 
hatıralarındandır: on yaşlarındayken, 
Amerika’daki tanıdıklarından biri, 
İstanbul’dan geçerken babamı ziyarete 
gelmişti. Babam, 30’lu yıllarda 
Amerika’da uçak mühendisliği okumuştu; 
adam da onun üniversiteden eski 
bir arkadaşıydı. Babamın bazı okul 
arkadaşlarının yalnız uçak değil, makine, 
inşaat, elektrik mühendisi olmalarına 
alışıktım da, bu Amerikalının bir yol 
mühendisi olduğunu öğrenince çok 
şaşırmıştım. Yol mühendisi de neyin 
nesiydi? Babam, yol mühendislerinin 
özellikle Amerika’da çok önemli ve 
revaçta olduğunu uzun uzun anlatmıştı 
ama herhalde anlattıklarına kafam 
basmamış olmalı ki, bu Amerikalıyı 
“kaldırım mühendisi” diye arkadaşlarla 
dilimize dolayıp, haftalarca, aylarca 
dalgamızı geçmiştik. Çok sonraları, 80’li 
yıllarda Türkiye’de otoyollar ve köprüler 
yapılmaya başlayıp da, trafikteki pek 
çok tıkanıklık ve kazanın yol yapım ve 
tasarım hatalarından kaynaklandığını 
gördükçe, bu mühendislik dalının 
ne kadar önemli ve hayati olduğu 
kafama dank etti. Dahası, başta İstiklal 
olmak üzere İstanbul’un en gözde 

caddelerinin, tekrar tekrar sökülüp 
yeniden yapılmalarına rağmen bir 
türlü doğru dürüst döşenemediklerini 
gördükçe, otoyollar falan bir yana, 
bizzat kaldırımların bile bir mühendislik 
gerektirdiği fikri sabitleşti kafamda.

Daha sonra, yirmili yaşlarımda, bu sefer 
Kuzey Amerika’nın dağlık bölgelerinde 
yürüyüş yaparken, kendine “patika 
açıcısı” veya “güzergâh hazırlayıcısı” 
diyen biriyle tanışmıştım.  Adamın işi, 
derin ve engebeli ormanlık alanlarda 
yürüyüş ve gezi yolları planlamak ve 
oluşturmaktı. Bu iş tarifini duyunca, 
Anadolu’da en elverişli ve kestirme 
yol güzergâhını bulması için önden 
salıverilen katır hikâyeleri gelmişti 
aklıma.  Ama bu işin, içgüdüye, sezgiye 
veya el yordamına bırakılamayacak kadar 
hesap ve bilim işi olduğunu anlamakta 
gecikmedim.  Ormancılıkla ilgili bazı 
meslek yayınlarını karıştırdığım zaman 
rastladığım ilânlardan da anladım ki, 
“patika açıcıları”, orman mühendislerinin, 
peyzaj mimarlarının, kadastrocuların, 
haritacıların ve biyologların pek çok 
becerisine sahip ve bu nitelikleriyle 
de, özellikle milli parklar ve benzeri 

bölgelerde belki hepsinden daha 
revaçta.  Tabi Türkiye’de durum hep 
farklı oldu. Ülkemizin en bakım ve 
ilgi gören ormanlık alanlarında bile, 
yürüyüş parkurlarının sayısı ve uzunluğu 
hâlâ fevkalâde sınırlı. İstanbul’un artık 
neredeyse içinde kalan koca Belgrad 
ormanında dahi, insanların çevresinde 
dönme dolap gibi dolaştığı Neşet Suyu 
“caddesi”nden başka doğru dürüst bir 
parkurun olmaması, herhalde bu gerçeğin 
en bariz göstergesidir. Belli ki, aslında 
“patika açıcıları”na  Türkiye’de büyük bir 
gereksinim var, ancak her nasılsa halen 
esameleri bile okunmuyor. 

Tabi şu da var ki, ormalık alanlarda 
yürüyüş parkurlarının açılmaması, bir 
ilgisizlik veya ihmalden ziyade, idareciler 
katında bilinçli bir tercihin sonucu da 
olabilir.  Bizde bürokrasi halkımıza 
pek güvenmez, malûm. Bu güvensizlik, 
orman bürokrasisinde daha da derindir. 
Doğrusu, halkımızın bu derin güvensizliği 
çoğu zaman haklı çıkaran davranışları 
da pek eksik olmaz: köylüsü, her fırsatta 
ormandan azar azar kırpar, tarla açar; 
şehirlisi, çerini çöpünü ormanda bırakır, 
bir mangal yakmadan da duramaz. Bu 

Via Egnatia'dan 
Evliya Çelebi 
Yolu'na

Adnan EKŞİGİL

BURSA BELGELİĞİ



69bursa’da zaman

tür nedenlerle, orman bürokrasisinde 
anlaşılır fakat yanlış bir koruma 
refleksi oluşmuştur: orman idarecileri 
ve memurları, orman alanlarının 
halkla temasını ellerinden geldiğince 
asgaride tutmaya çalışırlar: insanları 
da, ormanları da birbirinden izole 
edilmiş ayrı “toplu koruma” alanlarında 
muhafaza etmek isterler. Oysa yapılması 
gereken, ormanları ve doğal alanları, 
hızla şehirleşen ve kötü bir şehirleşme 
içinde daha da hızla boğulan topluma 
en erişilebilir hale getirmektir; yürüyüş 
parkurları ve rekreasyon alanlarını 
çoğaltmak da, bu işlerin vazgeçilmez bir 
parçasıdır elbet.  Ne var ki,  bu yönde 
gösterilecek her çaba, fiziki yatırımların 
ötesinde, çeşitli eğitim, özendirme, 
denetim ve müeyyide mekanizmaları 
geliştirmeyi de gerektirir; bunlar ise 
bürokrasinin gözünde ekstra işten, ekstra 
masraftan, kısacası angaryadan fazla bir 
anlam taşımaz.

Buraya kadar yol mühendislerinden, 
patika açıcılarından bahsettim ama, 
yollarla ilgili başka faaliyet ve iş 
alanları da yok değil. Bunlardan biri 

de, yol arkeolojisidir. Eski ve antik 
uygarlıkların yerleşim alanlarının keşfi 
ve dokümantasyonu tamamlandıkça, sıra 
eski ticaret, seferberlik ve göç yollarının 
keşfine gelmekte. Sözgelimi, Yukatan 
Yarımadası’ndaki Maya Uygarlığı’nın 
kayıp ticaret yollarıyla ilgili araştırmalar 
oldukça yenidir ve genellikle arkeologlar 
ve yakın meslek gurupları tarafından, 
gözlerden ırak bir şekilde yürütülür.

Diğer taraftan, “yol arkeolojisi”nin yanı 
sıra, bir tür “yol turizmi”nden de söz 
edilebilir. Bu turizm türünün ilgi odağı, 
çok eskiden beri bilinen ve yer yer hâlâ 
kullanılan tarihi yollardır. Tabiatıyla, 
“Yeni Dünya”dan çok daha sıklıkla, “Eski 
Dünya”da rastlanır bunlara. En ünlüleri 
ve uzunları, malûm, ufak bir bölümü 
Türkiye’den de geçen İpek Yolu’dur.  Bir 
diğeri de, bir kısmı gene Türkiye’den 
geçen Via Egnatia’dır. Egnatia Yolu, 
Roma’yı Roma yapan imparatorluk 
sathındaki muhteşem yol ağının bir 
kolunu oluşturur; Arnavutluk kıyılarından 
başlayıp, Makedonya, Yunanistan ve 
Bulgaristan’dan geçerek İstanbul’da son 
bulur.

Bu antik yol üzerinde, arkeologlara düşen 
daha epey iş olmakla beraber, turizm ve 
kültürel etkileşime dönük başka işlere 
de yer olduğu anlaşılıyor. Halihazırda 
bu işleri örgütleyen Egnatia Yolu 
Vakfı (VEF) adında 2007’de kurulmuş 
Hollanda merkezli bir vakıf da mevcut. 
Kendini “Balkanların köprüsü” olarak 
tanımlayan vakfın tanıtım broşüründeki 
amaçları arasında, yürüyüş turları 
düzenlemek, gerekli yol işaretlemelerini 
gerçekleştirmek, güzergâh üzerindeki 
türlü darboğaz ve engelleri aşmak, 
güzergâh çevresindeki köylerin, mikro 
krediler yardımıyla pansiyon, merkep ve 
at değiştirme istasyonları kurmalarına 
önayak olmak, Egnatia yolu boyunca 
değişik ülkelerin katılımı ile konserler, 
atölye çalışmaları ve sergiler planlamak, 
ilgili ülke ve bölge gençleri arasında 
mübadele programları hazırlamak gibi 
pratik hedeflerin yanısıra,  genellikle 
ulusal sınırları içine hapsolmuş “milli” 
arkeolojiler ve tarih yazımları arasında 
iletişim sağlamak ve ortak payda aramak 
gibi daha zorlu ve uzun soluklu amaçlar 
da var (Daha ayrıntılı bilgi, www.
viaegnatiafoundatıon.eu’da bulunabilir). 
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Bütün bunlar, “yol turizmi” dediğimiz 
faaliyet alanını yaratıcı ve cazip kılan 
amaçlar.

VEF geçen yaz Egnatia Yolu’nun 
son etabını kapsayan bir yürüyüş 
düzenlemişti.  Yakınlarda ise, 
İstanbul’daki Hollanda Enstitisü’nde 
bu yürüyüşe katılanların izlenimlerine 
de yer verilen uzun bir toplantı yapıldı. 
Yolun son etabının Trakya’dan geçmesi 
beni özellikle ilgilendirdiğinden, bu 
izlenimleri dinlemeye gittim. Oradaki 
konuşmalar arasında, kucağında baskıdan 
yeni çıkmış bir deste kitapla dolaşan 
dostum Caroline Finkel’e rastladım. 
Bu kitapların bir süredir Kate Clow ile 
birlikte üzerinde çalıştığını bildiğim 
kitaplar olduğunu görünce, hemen bir 
tane aldım.

Evliya Çelebi Yolu adıyla İngilizce 
yayınlanan bu küçük kitap (The Evliya 
Çelebi Way), faydalı bilgiler içeren 
dopdolu bir seyahat kılavuzu. Çok 
yakında Türkçesi de çıkacak.   Kılavuzu 
özellikle ilginç kılan, yazarları ve konusu. 
Artık hayli marjinalleşmiş olmakla 
birlikte, hani “Türkiye’yi Türklerden iyi 
bilen gavur” kategorisi vardır ya, işte bu 
Britanyalı iki yazar da hakkıyla tam o 
kategoriye girenlerden. Kate Crow, Batı 
Anadolu’daki bazı antik hac yollarını 
ihya etmesi ve Likya Yolu diye anılan 
çok güzel bir güzergâhta yürüyüş turları 
düzenlemesiyle tanınıyor. Türkiye’de “yol 
turizmi”nin en deneyimli öncülerinden.  
Caroline Finkel ise, Kate Crow gibi uzun 
zamandır Türkiye’de yaşayan ve Osmanlı 
tarihi üzerine kapsamlı eserleriyle bilinen 
bir tarihçi. Ayrıca, büyük seyyahın 
dört yüzüncü doğum yılı vesilesiyle 
geliştirilen ve UNESCO tarafından da 
desteklenen Evliya Çelebi projesinin de 
mimarlarından. 10 ciltlik Evliya Çelebi 
külliyatının  elden geçirilerek yakınlarda 
yeniden yayımlanmasıyla daha da 
ivme kazanan bu projenin bir sürü yeni 
çalışmaya ilham vereceği muhakkak. 
Evliya Çelebi Yolu, bu çalışmaların ilki 
sayılabilir.

Evliya Çelebi projesinin, kadim bir 
yol üzerinde gezinti keyfinin, kültürel 
etkileşimin ve tarihi duyarlılığın 
arttırılmasına yönelik olarak Via Egnatia 
projesiyle benzer amaçlar taşıdığını 
söylemek mümkün. Ancak aralarında 
önemli farklar da var. Bir kere, 
Caroline’ın öncülüğünün yanı sıra, Donna 
Landry, Susan Wirth, Chris Gardner, 
Andy Byfield gibi değişik kulvarlardan 
gelen yazar, fotoğrafçı, botanist 
meraklıların da varlığı düşünülürse, 
Evliya Çelebi projesinin arkasındaki 
ekibin daha donanımlı ve konuya 
odaklanmış insanlardan oluştuğunu 
görmek zor değil.

Diğer taraftan, yolun kendisinin de 
farklı türden deneyimler vaat ettiği açık. 
Egnatia yolunda yürürken insan büyük 
ölçüde kendi muhayyilesi ve hayal 
gücüyle baş başa kalır.  Oysa Evliya 
Çelebi yolunda o hayal gücünü her 
adım başı harekete geçirecek yazılı bir 
tanıklık da var. Bu tanıklığın, yolcuya 
farklı heyecanlar ve sürprizler yaşatması 
kaçınılmaz.  Evliya Çelebi’nin üç buçuk 
asır öncesine ait tasvirleriyle bugün 
gördükleri arasındaki tezat, yolcuda kim 
bilir ne karmaşık duygular, şaşkınlıklar ve 
burukluklar yaratır. Lâkin zamana direnip 
de o tasvirlere hâlâ uyan her görüntü 
karşısında duyulacak keyfe de doyum 
olmaz herhalde. Tabii, yol boyunca 
ortaya çıkacak türlü bilmeceler de 
cabası. Yüzyıllar içinde (çoğunlukla daha 
düşük irtifalara inerek) yer değiştiren 
yerleşimler ve yollar bu bilmeceler 
arasındadır; ama asıl bilmeceler, 
genellikle sadece son elli - atmış yılda 
isimleri değiştiriverilen yerleşim ve 
mevkilerdir. Kitapta da belirtildiği üzere, 
1940 ile 2000 yılları arasında Türkiye’de 
12,000 köyün adı değiştirilmiştir: 
toplamın aşağı yukarı % 35’idir bu.  Daha 
düşük bir yüzde oranından hesaplansa 
bile,  Evliya Çelebi Yolu’nun payına 
düşen bilmece köylerin sayısı da herhalde 
hatırı sayılır bir rakamı bulur.

Evliya Çelebi Yolu denen yol, ünlü 
seyyahın 1671’de Mekke’ye yaptığı hac 

yolculuğunun, Afyon ve Uşak üzerinden 
dolanıp Simav Ovası’nda son bulan ilk ve 
ufak bir merhalesini kapsıyor, ama 650 
km’lik bu bölüm bile ciddi bir mesafedir. 
Evliya Çelebi’nin saptığı her köşe bucak 
hesaba katılsa, bu mesafe çok daha büyür 
kuşkusuz. Ama çeşitli teknik ve estetik 
nedenlerle, bazı sapmalar ve zigzaglar 
isabetli bir şekilde rota dışında tutulmuş.  
Tahmin edileceği gibi, yolun belirli 
kısımları zaman içinde, maden ocakları, 
otoyollar ve en önemlisi büyüyen kasaba 
ve kentlerin altında kaybolmuş durumda. 
O nedenle, normalde Üsküdar’dan 
başlayan yol İzmit Körfezi’nin 
güneyindeki Hersek Köyü’nden 
başlatılmış.  Ayrıca yolun, yürüyüşçülere, 
bisikletçilere ve ata binenlere göre 
ayarlanmış farklı etapları ve rotaları var. 
Kitapta bu etapları ve rotaları gösteren 
detaylı açıklamaların yanısıra, güzel 
bir harita da mevcut. Çalışmanın teknik 
yönden belki de en kullanışlı yanı, yol 
boyunca GPS kullanımı için gerekli 
koordinatların indirilebileceği bir site 
tarafından da destekleniyor olması 
(www.evliyacelebiway.com).

Şurası muhakkak ki, Evliya Çelebi Yolu 
gibi bir projenin bugün gerçekleşebiliyor 
olması, kendi özgün değerinin çok 
ötesinde bir anlam ve öneme sahip.  
Bunu, Türkiye’de gerek insanların gerek 
bizzat devletin gözlerinin açılmasının 
ve eski ürkekliklerinden sıyrılmalarının 
bir işareti olarak görmek mümkün. On 
yıl öncesini bilemem ama, herhalde 
yirmi yıl önce Çelebi Yolu projesinin 
gerçekleşme şansı hiç yoktu. Biraz daha 
gerilere gidilse, gerçekleştirmek şöyle 
dursun, böyle bir projeden bahsetmek bile 
soruşturma konusu olabilirdi. Bir yürüyüş 
turu için gerekli olan biraz detaylı bir 
harita bile, pekâlâ yeterdi buna. 

Nitekim pek çok yürüyüşçü gibi benim de 
bir harita vukuatım vardır. 70’li yıllarda, 
arkadaşlarca planladığımız uzunca bir 
yürüyüşe kolaylık sağlar düşüncesiyle 
Genelkurmay Harita Müdürlüğü’ne 
dilekçeyle başvurmuş, güzergâhımızı 
içeren bir kaç detaylı pafta nüshası talep 
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etme gafletinde bulunmuştum. O zamanlar 
devlet memuru olmam hasebiyle kanuni 
hakkım olduğu önceden söylenmesine 
rağmen, talebim kuşku uyandırmış olmalı 
ki, hakkımda soruşturma açılmış, bu 
soruşturmadan paçayı kurtarmam ise 
pek kolay olmamış, neredeyse bir yılan 
hikâyesine dönmüştü. Bu hadiseden 
sonra, yanılmıyorsam büyük coğrafyacı 
Yves Lacoste’a atfedilen o ünlü 
denklem kulağıma küpe oldu: bir ülkede 
demokrasinin gelişmişlik derecesi, o 
ülkede erişilebilir haritaların ölçeğiyle 
doğru orantılıdır!

Tabi şunu da unutmamak gerekir ki, 
başdöndürücü hızla ilerleyen teknoloji, 
başta devletlerin sınırları olmak 
üzere, hemen herşey gibi bu kadim 
hükümlerin de altını oymakta.  Evliya 
Çelebi Yolu’nun elindeki GPS’li harita 
donanımı ve imkânlarına bakılırsa, Türk 
demokrasisinin Lacoste’un denklemi 
uyarınca çağ atlamış olması gerekir. 
Oysa Türkiye bağlamında haritaların 
erişilebilirliğindeki artışın ne kadarının 
teknolojinin yalın bir dayatmasının 
sonucu olduğu, ne kadarınınsa 
demokratik normların devletçe gerçekten 
içselleştirilmesinden kaynaklandığı pek 
o kadar belirgin değil.  Ama öyle veya 
böyle, devletin Evliya Çelebi Yolu’na 

gölge etmeyeceği ortada. Tersine, kitabın 
teşekkür bölümünde özenle vurgulandığı 
gibi, Evliya Çelebi Yolu başta Turizm 
Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili 
mercileri tarafından resmen ve etkin 
şekilde desteklenip teşvik görmekte. Daha 
iyisi can sağlığı!

Kitapta, Çelebi Yolu’nda gezintiye 
çıkanların kırsal kesimde sıcak 
karşılanacağına dair bir tespit var. İşin 
püf noktası, bu tespitte. Zira yol 
güzergâhı üzerindeki kırsal kesim 
insanlarının turistlere ve gezginlere 
yönelik tavrı, Çelebi Yolu projesinin 
yürümesinde en az devletin yaklaşımı 
kadar hayati öneme sahip. Kitapta, 
“trekçiler genellikle şaşkınlıkla karşılanır; 
bir insanın, sırtında ağır bir çantayla, 
sırf keyif için dağda bayırda dolaşması 
yeni bir fikirdir” deniyor.  Gerçekten 
de, özellikle kırsal kesim insanının 
kafasına yeni yeni giren bir fikirdir bu.  
Yakın zamanlara kadar, trekçilerin, hele 
yabancı uyruklu da değilseler, terörist, 
“anarşist” veya hapishane kaçkını olarak 
algılanageldikleri, ya da en hafifinden 
defineci hatta maden veya bilmem ne 
casusu olarak damgalanageldikleri 
iyi bilinen bir gerçek. Hiç değilse 
yürüyüşlerinin bir tanesinde, köylü 
tarafından ihbar edilip de geceleyin 

kampta jandarma baskınına uğramadan 
yolculuğunu bitirebilmiş trekçilerin 
sayısı azdır. En azından, benim en 
çok gezindiğim 70’li yıllarda durum 
böyleydi. Lâkin o zamandan bu zamana 
köprünün altından çok sular aktı. Türkiye 
kırsalına özgü bir takım önyargı, korku 
ve paranoyalar bugün de pek eksik değil 
ama jandarması da köylüsü de, trekçileri, 
gezginleri, turistleri ayrı bir cins 
olarak algılayıp, diğer öcülerden ayırd 
edebilecek durumdalar artık. Dahası, 
bunları hayatlarında yeni bir gelir ve 
ilham kaynağı olarak benimsemeye de 
yatkın hatta hazır görünüyor çoğu. 

Evliya Çelebi Yolu’nun kanımca en 
hoş yönü, büyüme potansiyeli çok 
yüksek, ucu açık bir proje olması…  
Evliya Çelebi’nin kat ettiği yollar alt 
alta toplansa, herhalde Roma’nın tüm 
yollarının toplamını geçer. Türkiye’nin 
kendi içinde ve çevresindeki ülkelerde 
istikrar ve uygun ortam oluştukça, 
Çelebi yolunun yavaş yavaş fakat 
misliyle uzaması olmayacak bir gelişme 
değil. Kanımca, hayali bile heyecan 
verici.

* acikgazete.com ve Birikim Güncel’den 
alınmıştır.

Evliya Çelebi Kültür Yolu Projesi Time Dergisi’nin Ocak ayı sayısına da konu oldu.
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Evliya Çelebi’nin; İstanbul, Yalova, 
İznik, Bursa, İnegöl, Yenişehir ve 
Kütahya’yı kapsayan birinci hac yolu 
güzergâhı, kültür yolu oluşturulmak 
üzere kitaplaştırıldı. Türkiye'nin ilk uzun 
mesafe atlı gezi ve yürüyüş yolu olan 
“Evliya Çelebi Kültür Yolu”nun kitabı, 
bursa belgeliğindeki yerini aldı.

Osmanlı tarihçisi Dr. Caroline Finkel 
ile Türkiye’nin popüler yürüyüş 
parkurlarından ‘Likya Yolu’nun kaşifi 
Kate Clow'un 2 yıl süren çalışmaları 
sonrası hazırlanan, Türkiye'nin ilk uzun 
mesafe atlı gezi ve yürüyüş yolu “Evliya 
Çelebi Yolu”nun gezi kitabı, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak 
Bursa belgeliğine kazandırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa belgeliğine yeni ve 
özel bir eser kazandırıldığını söyledi. 
Bursa’da kent kültürünün ve kimliğinin 
ortaya çıkarılması noktasında kent 
dinamikleriyle ortak çalışmalar 
yapıldığını anlatan Başkan Altepe, 
“Evliya Çelebi Yolu adlı gezi kitabının 
yazarları Caroline Finkel, Kate Clow 
ve Donna Landry özgün bir çalışmaya 
imza attılar, at sırtında yapılan güzel bir 
yolculuğu kaleme aldılar” dedi.

Başkan Altepe, Bursa’nın kültürün öne 
çıkarılması konusunda örnek bir şehir 
olduğunu kaydederek, “Bursa, tarihi 
kentlerin kurucusu olan bir tarih başkenti. 
Zengin kültürümüzün birikimlerinin 
ortaya çıkmasına yönelik çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Cumhuriyet dönemi 
yapılarından, 8 bin 500 yıllık yerleşimlere 
kadar tüm tarihi eserler ayağa kalkmış 
oluyor. Bu eserlerin işlevlendirilmesiyle 
Bursa yaşayan canlı bir tarih şehri, müze 
kent olarak tüm şehirlere örnek oluyor” 
diye konuştu. Bursa’nın somut olmayan 

kültürel miraslar başta olmak üzere 
birçok konuda dünyaya öncülük ettiğini 
belirten Başkan Altepe, soyut kültürün 
öne çıkarılması amacıyla kaybolmaya yüz 
tutmuş birçok eserin de gelecek kuşaklara 
aktarıldığını vurguladı. Şehirdeki tarihi 
okullardan kalelere, spor geçmişinden 
hazirelere kadar her alanda kültürel 
birikimin kitaplaştırıldığını söyleyen 
Başkan Altepe, “Evliya Çelebi Yolu” 
kitabıyla da Bursa’da bir güzelliğin daha 
öne çıkarıldığını anlattı.

Çelebi’nin 40 yılı aşkın süre Osmanlı 
topraklarını gezdiğini söyleyen Başkan 
Altepe, bu sürede gördüklerini de 10 
ciltlik “Seyahatname” adlı eserinde 
topladığını belirtti. Çelebi’nin olayları 
gerçekçi bir gözle izleyip, yalın ve 
zaman zaman da fantastik bir anlatımla 
halkın anlayacağı deyimlerle eserini 
renklendirdiğini kaydeden Başkan Altepe, 
“Evliya Çelebi’nin Türk büyükleri 
arasında çok özel bir yeri vardır. Çelebi, 
seyahatleri sırasında Bursa’yı ayrı 
bir yere koymuştur. Bursa Çelebi’nin 
inceleyip yazmak üzere özel olarak gittiği 
şehirlerden biridir. Ona göre ruhaniyetli 
bir şehirdir. Seyahatname’nin ikinci cildi 
Bursa ve civarı ile başlar” diyerek Evliya 
Çelebi’yi tanıttı.

Osmanlı tarihçisi Caroline Finkel, gezgin 
Kate Clow ve üç arkadaşının İzmit ile 
Kütahya arasında at sırtında yaptıkları 
yolculuğun çok önemli olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, bu yolculuğun da 
Evliya Çelebi’nin ilk hac rotası olması 
bakımından önem taşıdığını ifade etti. 
Bu rotada birçok erken dönem Osmanlı 
eserinin yer aldığını ve birkaç günlük kısa 
tatilde gezilebilecek yerler olduğunu da 
belirten Başkan Altepe, gezi âşıklarına 
yeni ufuklar açacak olan çalışmaya emeği 
geçen tarihçileri ve gezginleri tebrik etti. 

Osmanlı Tarihçisi Caroline Finkel de 
yaşadıkları özel deneyimi anlatarak, 
kendilerine çalışmalarında destek vererek, 
gezinin kitabını Türkçe olarak yayımlayan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür etti. Finkel, “Bu proje 
mucizevî bir olaydı. İlk olarak 1995’te 
düşünmüştük ama çeşitli işlerden dolayı 
yapamadık. Sonra at seyahati yapalım 
ve Evliya Çelebi’nin izinden gidelim 
istedik. Atları olan Ercihan Bey’den bu 
seyahat için bize rehberlik yapmasını 
istedik, kabul etti. 2009 senesinde Hersek 
Köyü’nden seyahate başladık. Mümkün 
olduğunca Seyahatname’deki hac yolunu 
takip ettik. Keyifli bir seyahat oldu. Bu 
yolculukta, at, arazi ve en başta insan 
faktörü çok önemliydi. Bursa civarında 
çok at var ve çok zor bir yol değil. Atlar 
için rahat bir yol. Kitabın kapağında da 
görüldüğü gibi yaşlı bir kadın olarak ben 
yaptıysam bunu, herkes yapabilir. Herkes 
o yolu gidebilir. Şimdi bir bisiklet grubu 
gelmek istiyor. O yolu atlı gruplar da 
turist olarak izliyor…” dedi.

Finkel, ana amaçlarının yol üzerindeki 
köylere para bırakmak ve ekonomiye 
de katkı sağlamak olduğunu anlatarak, 
“Köylülerin hayatına katkımız olsun 
istedik. Yol boyunca halk tarafından çok 
güzel, çok candan karşılandık, çocukları 
atlara bindirdik. Bizim için çok güzeldi. 
Türkiye’nin arazilerinde çok güzel 
hayatlar var” diye konuştu.

“EVLİYA ÇELEBİ YOLU” 
BURSA BELGELİĞİNDE

BURSA BELGELİĞİ
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Cumalıkızık Erken Osmanlı Kentsel 
ve Kırsal Yerleşimleri’nin UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne alınma 
amacıyla 2000 yılında başlatılan ancak 
bugüne kadar somut bir gelişmenin 
yaşanmadığı çalışmalara hız verdi. 
Cumalıkızık’ın yanı sıra Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi ile Sultan Külliyeleri’ni 
de adaylık kapsamına alan Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2009 yılında yeniden 
başlattığı çalışmalarda önemli bir mesafe 
kat edildi. Söz konusu alanlarda yetki ve 
sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum örgütlerini, meslek 
odalarını, hak sahiplerini, uzmanları, 
alanların yönetilmesi ile ilgili hedef 
ve stratejileri belirleme, ortak kararlar 
alma ve uygulamalar yapmak üzere 
“Bursa Alan Başkanlığı” kuruldu. Her 
üç bölge ile ilgili olarak alan belirleme 
çalışmaları da tamamlanırken, Bursa 
Alan Başkanlığı’nın bugüne kadar yaptığı 
çalışmalar düzenlenen basın toplantısı ile 
kamuoyuna aktarıldı.

Bursa’yı bütün dünya tanıyacak
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 60 - 70 yıllık 
Cumhuriyet dönemi yapıları, 700 

yıllık Osmanlı mimarisi, 2300 yıllık 
tarihi surlar ve 8500 yıllık arkeolojik 
bölgeleri ile Bursa’nın dünya çapında 
keşfedilmeyi bekleyen cennet bir köşe 
olduğunu söyledi. Bursa’nın öncelikle 
turizm alanında gelişmesi amacıyla bu 
değerleri en iyi şekilde tanıtmakta kararlı 
olduklarını dile getiren Başkan Altepe, 
“UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne bu 
nedenle büyük önem veriyoruz. Dünya’da 
936 yerin bulunduğu listede Türkiye’den 
sadece 10 yer var. Bursa olarak bu listeye 
girerek, değerlerimizi dünyaya tanıtmak 
ve turizmle gündemde olmak istiyoruz. 
Bu konuda gerekli çalışmalarımızı 
göreve gelir gelmez başlattık ve önemli 
bir mesafe kat ettik. Bu alanda hedef ve 
stratejilerin belirlenmesi için kurulan 
Alan Başkanlığı görevine de konunun 
uzmanı olan hocamız Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu getirildi. Bu yılsonuna kadar 
ön başvurularımızı yapıp, 2014 yılında 
da Bursa olarak bu listede yer almak 
istiyoruz” dedi.

Bursa’nın hedefi 2014
Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi veren Bursa Alan 
Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, 
26 kişilik Danışma Kurulu ile 9 kişilik 

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun 
oluşturulduğunu söyledi. Alan sınırlarının 
belirlenmesine yönelik çalışmaların da 
tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. 
Dostoğlu, “Gerek hak sahipleri gerekse 
alan üzerinde etkili kurum, kuruluş ve 
sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle 
bugüne kadar önemli çalışmalar yaptık. 
Büyük bir titizlikle adaylık dosyamızı 
hazırlayıp, Eylül ayında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na vereceğiz. 2014 yılında da 
UNESCO Listesi’ne Türkiye’den girecek 
yer olmak istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’den 10 eser
UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde 
936 kültürel miras, 267 de somut 
olmayan miras bulunuyor. UNESCO’ya 
üye 185 ülkeden 145’i, “dünya mirası” 
listesinde yer alırken, Türkiye de bu 
listede 10 eserle yer alıyor. Divriği, 
İstanbul, Kapadokya, Hattuşa, Nemrut 
Dağı, Pamukkale, Xanthos-Letoon, 
Safranbolu, Troya ve Selimiye Cami ve 
Külliyesi Dünya Mirası Listesi’ndeki 
yerini korurken, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Hanlar Bölgesi, Sultan 
Külliyeleri ve Cumalıkızık başvuruları 
kabul edilirse bu sayı artacak.

DÜNYA 
MİRASINA 
BURSA 
DEĞERLERİ 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırmak amacıyla bugüne dek yaptığı 

çalışmaları, “UNESCO Dünya Mirası Listesi”ne girerek taçlandırma yolunda adımlar atıyor. Çalışmaları 

koordine etmek üzere kurulan Bursa Alan Başkanlığı’nın toplantısında konuşan Başkan Altepe, Bursa’yı 

dünya vitrinine çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi.
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UNESCO, Birleşmiş Milletler’in bir 
kurumu olarak, 1945 yılında, üye 
ülkeleri arasında eğitim, bilim ve kültür 
alanlarında işbirliğini geliştirmek, fikir 
alışverişini sağlamak ve ilgili konularda 

standart belirlenmesine katkıda bulunmak 
amacıyla kurulmuştur. Merkezi Paris’te 
bulunan ve halen 195 ülkenin tam üye, 8 
ülkenin ise ortak üye olduğu bu örgütün 
kurucu üyelerinden biri de Türkiye’dir 

(www.mfa.gov.tr/unesco.tr.mfa). 
UNESCO kelimesi, İngilizce “United 
Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization” kelimelerinin baş 
harflerinden oluşturulmuş olup, dilimize 

BURSA “UNESCO DÜNYA 
MİRAS LİSTESİ”NE ADAY

Prof. Dr. Neslihan Türkün DOSTOĞLU
Bursa Alan Başkanı / İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi
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“Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kurumu” şeklinde çevrilmektedir. 
UNESCO, eğitim, bilim ve kültür 
alanlarındaki hedeflerini, kendisine 
üye olan her devlette kurulan Milli 
Komisyonlarla gerçekleştirmeye çalışır. 
Uluslararası sivil toplum kuruluşlarından 
farklı olarak bu kurumla iletişim 
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı 
aracılığıyla sağlanır.

Bütün insanlığın ortak mirası olarak 
kabul edilen, uluslararası ölçekte 
değerlere sahip kültürel ve doğal 
varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda 
evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci 
oluşturmak ve çeşitli sebeplerle 
bozulan veya yok olan kültürel ve doğal 
değerlerin yaşatılması için gerekli 
çalışma ortaklığını sağlamak amacıyla 
UNESCO’nun 17 Ekim - 21 Kasım 1972 
tarihleri arasında Paris’te toplanan 17. 
Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 
1972 tarihinde Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasın Korunması Sözleşmesi kabul 
edilmiştir (www.kulturvarliklari.gov.
tr/belge/1-86043/Dunya-Miras-Listesi.
html). Bu kapsamda, ilk kez 1978 yılında 
on iki adet varlık ve alan Dünya Miras 
Listesi’ne alınmıştır.

UNESCO kültürel ve doğal mirasın 
herhangi bir parçasının bozulmasının 
veya yok olmasının, bütün dünya ulusları 
için geri dönüşü olmayan bir yoksullaşma 
oluşturduğunu belirtmiş ve 1972’de 
kabul edilen Sözleşme gereğince Dünya 
Miras Listesi’nde yer alan varlıkların 
sadece sınırları içinde yer alan ülkeye 
değil tüm dünya uluslarına ait olduğuna 
dikkat çekmiştir. Sözleşmeyle birlikte 
taraf devletlere kendi sınırları içindeki 
tüm kültürel ve doğal miras varlıklarının 
envanterini yapıp onları tanımlamaları, 
korumaları, sunmaları ve gereken tüm 
yasal, idari, bilimsel ve teknik önlemleri 
alarak bu değerleri en iyi şekilde gelecek 
kuşaklara aktarmaları için çağrıda 

bulunulmuştur (whc.unesco.org/en/
conventiontext). Bir başka deyişle, 
taraf devletlere bu konuda gereken 
önlemleri almada ve gereken adımları 
atmada sorumluluklar yüklenmiştir. 
Türkiye’de bu sözleşme 23 Mayıs 1982 
tarihinde onaylanmış ve 1983 yılında 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir 

Uluslararası önem taşıyan ve bu sebeple 
beğenilmeye ve korunmaya değer 
doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere 
“Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır. 
Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin 
UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
(ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı 
ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 
(IUCN) uzmanlarının başvuruları 
değerlendirmesiyle tamamlanan bir işlem 
sıralamasından sonra aday varlıklar 
Dünya Miras Komitesi’nin kararı 
doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır. 

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 2011 
yılı sonu itibariyle toplam 936 Kültürel 
ve Doğal Varlık yer almaktadır. Bunların 
725 tanesi kültürel, 183 tanesi doğal, 28 
tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır. 
Her yıl gerçekleşen Dünya Miras 
Komitesi toplantıları ile bu sayı giderek 
artmaktadır (whc.unesco.org/en/list).

Ülkemizde, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu 
altında yürütülen çalışmalar sonucunda 
bugüne kadar UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne 10 adet kültürel ve doğal 
varlığımızın alınması sağlanmıştır. 
Bunlardan sekiz tanesi İstanbul’un 
Tarihi Alanları (1985), Divriği Ulu 
Camisi ve Darüşşifası (Sivas-1985), 
Hattuşaş (Boğazköy) - Hitit Başkenti 
(Çorum-1986), Nemrut Dağı (Adıyaman-
Kahta-1987), Xanthos-Letoon 
(Antalya-Muğla-1988), Safranbolu 
(Karabük-1994), Truva (Çanakkale-1998), 

Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi 
(Edirne-2011)] kültürel olarak, iki 
tanesi de Göreme Milli Parkı ve 
Kapadokya (Nevşehir-1985) ile 
Pamukkale-Hierapolis (Denizli-1988)]  
doğal ve kültürel miras olarak listeye 
alınmıştır (www.kulturvarliklari.gov.tr/
belge/1-86043/dunya-miras-listesi.html).

UNESCO Dünya Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listesi’nde ise 2011 yılı 
sonu itibariyle toplam 267 varlık yer 
almaktadır. Türkiye’den 9 varlığımız 
[Meddahlık Geleneği (2008), Mevlevi 
Sema Töreni (2008), Nevruz (2009), 
Karagöz (2009), Aşıklık Geleneği (2009), 
Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010), 
Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010), 
Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010) 
ve Keşkek Geleneği (2011)] UNESCO 
Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras 
Listesi’ne girmiştir (www.unesco.org.tr/
dokumanlar/somut_olmayan_km/SOKM_
TR.pdf). 



bursa’da zaman76

TURİZM



77bursa’da zaman

2000 yılından sonra UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde bulunan ve Liste’ye 
aday olacak tüm alanlar için yönetim 
planı hazırlama ve uygulama şartı 
getirilmiştir. Böylece korunan varlığın 
veya alanın, bütün yönleri ve ilgili tüm 
tarafların katılımıyla korunmasının 
sürekliliği sağlanacaktır. Alan Yönetimi 
Planları kültürel mirasın bütüncül 
bir yaklaşım ve katılımcı planlama 
yöntemiyle tüm paydaşların eşgüdümü ile 
korunabilmesi için kullanılan bir araçtır. 

Bir başka deyişle, koruma anlayışı 
içinde plan, proje ve program çalışmaları 
yapılarak, kültürel mirasın güncel çevre 
ile bütünleşerek varlığını sürdürebilmesi 
için gereken altyapı olanaklarını 
sağlayacak, bu bölge ve çevresinde 
alanın değerini arttıracak çalışmaların 
paydaşlarla yönetimini amaçlayan bir yol 
haritası, korumanın nasıl yapılacağını 
tanımlayan stratejik bir plandır (Onur, 
19).

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye’den 10 alanın yer aldığı 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
girmek için adaylık sürecinin adımlarını 
atmaya 2000 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na yapılan “Bursa ve 
Cumalıkızık Erken Osmanlı Kentsel 
ve Kırsal Yerleşimleri” başlıklı 
başvurusu ile başlamıştır. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu 
kültürel miraslar için öngörülen 1, 
3, 4 kriterleri ile UNESCO Dünya 
Mirası Geçici (Tentative) Listesi’nde 
yer almaktadır. Bursa için öngörülen 
kriterlerin açıklamaları şunlardır: 1. 
İnsanın yaratıcı dehasının üst düzeyde 
bir temsilcisi olması, 3. Yaşayan veya 
yok olan bir kültür geleneğinin veya 
uygarlığın benzersiz veya olağanüstü, 
ender rastlanan bir temsilcisi olması, 4. 
Bir yapı tipinin seçkin bir örneği, ya da 
insanlık tarihinin önemli bir aşamasını 
veya aşamalarını gösteren bir mimari 

veya teknolojik bütünün veya peyzajın 
örneği olması (www.kulturvarliklari.gov.
tr/belge/1-86086/dunya-miras-listesine-
alinma-kriterleri.html).

Bu çalışmalar, 2009 yılında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden 
canlandırılmış, 2011 yılında Bursa 
Alan Başkanlığı’nın kurulması, Alan 
Başkanı olarak Prof. Dr. Neslihan Türkün 
Dostoğlu’nun atanması ve çalışma 
ekibinin oluşturulması ile hız kazanmıştır 
[1]. Adaylık Başvuru Dosyası’nın 
güçlendirilmesi amacıyla, Hanlar Bölgesi 
ve Cumalıkızık Köyü alanlarına, Sultan 
Külliyelerinin de eklenmesi ile ilgili 
başvuru Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
iletilmiştir. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya 
Miras Listesi Adayı olarak belirlenmiş 
olan alanlarda ortak çalışmalar 
yürütebilmek amacıyla, Osmangazi ve 
Yıldırım Belediyeleri ile protokoller 
imzalamış, 26 Ocak 2012 tarihinde 
gerçekleştirilen Basın Toplantısı’nda 
Danışma Kurulu’nu, Eşgüdüm ve 
Denetleme Kurulu Üyelerini ve 
Paydaşları bir araya getirmiştir.

Bursa Alan Başkanlığı Danışma 
Kurulu, alanlarda mülkiyet hakkı 
bulunanları, meslek odalarının, sivil 
toplum örgütlerinin, üniversitelerin 
ilgili bölümlerinin temsilcilerini bir 
araya getirecek şekilde oluşturulmuştur 
[2]. Bursa Alan Başkanlığı Eşgüdüm 
ve Denetleme Kurulu ise yönetim planı 
hazırlanması ve uygulanması kapsamında 
hizmetine ihtiyaç duyulacak idarelerin 
temsilcilerinden ve Danışma Kurulu’nun 
içinden seçeceği iki üyeden oluşmaktadır 
[3]. 

Dünya Miras Listesi Adaylık Süreci 
çalışmalarının en önemli adımlarından 
birisi olan, Bursa Hanlar Bölgesi, Sultan 
Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü - Bursa 
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Tarihi Alanları - Yönetim Planı hazırlık 
çalışmaları kapsamında, planın hazırlık ve 
uygulama süreçlerinde rol alacak, planın 
uygulamalarından etkilenecek tarafların 
sürece katılımını amaçlayan çeşitli 
toplantılar organize edilmektedir. 

2012 Nisan ayı içerisinde 
gerçekleştirilecek olan Bilgilendirme 
Toplantısı ile katılım toplantıları 
programı ve Adaylık Dosyası hazırlık 
süreci ile ilgili bilgilendirmenin yapılması 
planlanmaktadır. Mayıs ayında ise 
Danışma Kurulu, Eşgüdüm ve Denetleme 
Toplantılarının gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Nisan ve Haziran 
aylarında düzenlenecek olan Arama 
Toplantıları paydaşların görüşleri 
doğrultusunda şekillenecek olan 
mevcut durum analizleri ile hedef ve 
stratejilerin belirlenmesine yön vermek 
üzere kurgulanacaktır. Tematik atölye 
çalışmalarıyla da yurtiçi ve dışından 
uzmanların katılımı ile Bursa Tarihi 
Alanlarının uluslararası normlara uygun 
olarak korunmasına yönelik öneriler ve 

deneyim paylaşımlarının yapılabilmesi 
hedeflenmektedir. 
Bursa Alan Başkanlığı’nın amacı, Bursa 
Tarihi Alanlarının (Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık Köyü) 
uluslararası normlara uygun bir şekilde 
korunmasını sağlamak üzere tüm 
tarafların katkıları ile hazırlanacak olan 
Yönetim Planı’nı uygulamaya koyarak; 
mevzuat ile belirlenmiş olan yetki ve 
sorumluluklar çerçevesinde paydaşların 
etkin rol alacakları yıllık eylem planları 
ile yönetilebilmelerini sağlamaktır. 
Dünya Miras Sözleşmesi şartlarına uygun 
olarak, Bursa’nın sürdürülebilir şekilde 
korunması en önemli amaçlardandır. 

Bursa Alan Başkanlığı’nın vizyonu 
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve 
Cumalıkızık Köyü’nün doğal, fiziksel, 
tarihi, ekonomik, sosyal ve yönetimsel 
yapılarıyla ilgili değerlerinin ön plana 
çıkarılması, kullanıcıların ve yaşayanların 
da katılımıyla eşgüdüm ve şeffaflık içinde 
yürütülen, Bursa’nın üstün evrensel 
değerlerini uluslararası normlara uygun 

olarak koruyan ve yaşatan bir yönetim 
planı hazırlanması, uygulanması ve bu 
alanların uluslararası alanda tanınırlığının 
sağlanması olarak özetlenebilir.
Dünya Miras Listesi’ne girebilmek için 
bir ülke her yıl sadece bir kültürel, bir de 
doğal varlık ile başvuru yapabilmektedir. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2012 yılı için 
Alanya, 2013 yılı için ise Efes’i UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne aday göstermeye 
hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi de Eylül 2012 
tarihine kadar Adaylık Başvuru Dosyası 
ve Alan Yönetim Planlarını Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na iletmeyi ve 2014 
yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
girmeyi hedeflemektedir.

NOTLAR
[1] Bursa Alan Başkanı: Prof. Dr. 
Neslihan Türkün Dostoğlu
Bursa Alan Başkanlığı Koordinatörü: 
Fadime Boztaş (Yüksek Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Uzmanı)
Bursa Alan Başkanlığı Ekibi: Birben 
Durmaçalış (Yüksek Restoratör Mimar), 
Ayten Başdemir (Yüksek Mimar), Esra 
Çobanoğlu (Sanat Tarihçisi), Eser 
Çalıkuşu (Yüksek Sanat Tarihçisi), Ahmet 
Güler (İnşaat Teknikeri)

[2] Bursa Alan Başkanlığı Danışma 
Kurulu Üyeleri: Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Temsilcisi , Ahmet Gedik 
(İl Kültür Turizm Müdürü), Aziz Elbas 
(Bursa Büyükşehir Belediyesi Arge 
Şube Müdürü), Sezai Özokutanoğlu 
(Osmangazi Belediyesi Plan ve Proje 
Şube Müdürü), Dilek Durmuş (Yıldırım 
Belediyesi Etüd Proje Şube Müdürü),  
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu (UÜ Fen 
Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü),  
Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk (UÜ Müh.- 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), 
Prof. Dr. Hasan Ertürk (UÜ İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi 
Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları 
Anabilim Dalı),  Prof. Dr. Handan 
Türkoğlu (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü), Prof. Dr. 
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Zekiye Yenen (YTÜ Mimarlık Fakültesi, 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü), 
Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu (Kadir Has 
Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Kor. 
Y. Lis. Programı), Öğr. Gör. Dr.  Doğan 
Yavaş (UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat 
Tarihi Bölümü), Serpil Arık (Bursa 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürü), Ahmet Kuş (Cumalıkızık 
Muhtarı), Ferruh Sevimgil (Osmangazi 
Muhtarlar Derneği Başkanı), Ahmet 
Şener (Yıldırım Muhtarlar Derneği 
Başkanı), Nizamettin Kaya (Mimarlar 
Odası Bursa Şubesi Başkanı),  Füsun 
Uyanık (Şehir Plancıları Odası Bursa 
Şubesi Başkanı), Fikri Düşünceli (İKK 
(İl Koordinasyon Kurulu) Sekreteri), 
Zekeriya Birkan (Bursa Barosu Başkanı), 
Raif Kaplanoğlu (Bursa Araştırmaları 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi), Mithat 
Kırayoğlu (ÇEKÜL Çevre ve Kültür 
Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı 
Temsilcisi), Nihat Balkan (BTSO Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Genel 
Sekreteri), Mehmet Akkuş (TÜRSAB 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, 
Güney Marmara Böl. Yürüt. Kur. Bşk.), 
Şeref Akgün (BTÇH Bursa Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölgesi Birliği Başkanı), Zafer 
Ünver’dir (Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumu Başkanı).

[3] Bursa Alan Başkanlığı Eşgüdüm ve 
Denetleme Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. 
Neslihan Türkün Dostoğlu (Bursa Alan 
Başkanı), Mustafa Karslıoğlu (Bursa 
Vali Yardımcısı), İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliği Temsilcisi, Nalan Fidan 
(Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etüd 
ve Projeler Daire Başkanı), Mürsel 
Sarı (Bursa Vakıflar Bölge Müdürü), 
Ayhan Sezer  (Osmangazi Belediyesi 
Başkan Yardımcısı),  Hikmet Aydoğdu  
(Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı) 
ve Danışma Kurulu’nun kendi içinden 
seçeceği iki üyeden oluşmaktadır.
        

KAYNAKLAR
Onur, Halil, “Tarihi Yarımada Alan 
Yönetimi Planı ve Koruma”, Kargir 
Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II,  
İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
2010, 14-23.
(whc.unesco.org/en/conventiontext)
(whc.unesco.org/en/list)

(www.kulturvarliklari.gov.tr/
belge/1-86043/dunya-miras-listesi.html)
(www.kulturvarliklari.gov.tr/
belge/1-86086/dunya-miras-listesine-
alinma-kriterleri.html)
( www.mfa.gov.tr/unesco.tr.mfa)
 ( www.unesco.org.tr/dokumanlar/somut_
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Tarihi Kentler Birliği’nin Batı Karadeniz 
toplantısı, geçtiğimiz günlerde 
Kastamonu’da yapıldı. Bölgedeki 
Birliğe üye belediyelerin yanı sıra, ilgili 
bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerinden 
temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda, Batı Karadeniz’deki turizm 

potansiyeli en yüksek illerden biri olan 
Kastamonu ile Bursa karşılaştırıldı ve 
sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerini 
dünya ile entegre eden Bursa’nın 
yükseldiği, Kastamonu’nun ise bunu 
başaramadığı vurgulandı.

Kastamonu Valiliği ve Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının 
açılışında konuşan TKB Danışma Kurulu 
Başkanı ve ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. 
Metin Sözen, tarihi mirasın korunmasında 
sürekliliğe vurgu yaptı. Bu mücadelede 
yaşanan en büyük kaybın sürekliliğin 

BATI 
KARADENİZ 
TURİZMDE 
ÇIKIŞ 
ARIYOR…

On bin hektarın üzerinde el değmemiş ormana sahip Küre Dağları, eşsiz bir doğa harikası Ilgaz Dağları, 

adını aldığı ırmağın hayat verdiği doğa cenneti Bartın, şairin “görsen yazık, görmesen yine yazık” diye 

tarif ettiği Amasra, şehre inci tanesi gibi dağılan konakları ile yapı ustalığı ve ahşap sanatının en güzel 

örneklerinin yer aldığı Kastamonu, görkemli mezarları ve kaya tünellerinin süslediği Gökırmak Vadisi ve 

Türkiye’nin en korunmuş kentlerinden biri olan Safranbolu… Batı Karadeniz, geleceğini turizmde arıyor.
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Prof. Dr. Metin Sözen, Bursa heyetince kendisine sunulan 
Bursa’da Zaman dergisini büyük bir ilgiyle inceledi. 
Anadolu’da sürdürülen tarihi miras koruma mücadelesine hak 
ettiği içerik ve biçimde yer vermediği için İstanbul basınına 
sitem eden Prof. Dr. Sözen, Anadolu’nun, basım ve tanıtım 
işlerinde de iyi bir noktaya geldiğini vurguladı.

Atatürk’ün, Daday’a gittiğinde ziyaret ettiği ve cumbasında kahve 
yudumladığı Köpekçioğlu Konağı…

korunamaması olduğunu ifade eden 
Sözen, “Sürekliliğin sağlanamaması, 
bunun kişilere bağlı bir olgu olarak 
algılanması en büyük kaybımızdır” dedi. 
Tarihi Kentler Birliği’nin 2000 yılında 
Bursa’da kurulduğunu hatırlatan ve 
kuruluş öncesi oluşum toplantılarının 
Kastamonu’da yapıldığını da hatırlatan 
Prof. Dr. Sözen, aradan geçen yaklaşık 12 
yılda kentin önemli mesafeler kat ettiğini 
söyledi. 

Toplantıda konuşan Kastamonu Valisi 
Erdoğan Bektaş ise, yaklaşık 350’si 
kent merkezinde olmak üzere, toplam 
1148 tescilli anıtsal yapının yer aldığı 
Kastamonu’nun turizm değerlerini anlattı. 
Yapı ustalığı ve ahşap sanatının en güzel 
örneklerinin yer aldığı Kastamonu’daki 
turizm değerlerini bir bir anlatan 
Vali Bektaş, Bursa ve Kastamonu 
karşılaştırması yaptı ve Kastamonu’nun 
hak ettiği yere gelemediğini savundu. 
Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, 
“1927 yılında yapılan nüfus sayımına 
göre Kastamonu’nun nüfusu 300 bin 
civarında. Aynı sayıma göre Bursa’nın 
nüfusu da 300 bin civarında. Bugün(2012 

yılında) Kastamonu’nun nüfusu 361 bin. 
Bursa’nın nüfusu ise 2 milyonu aştı. 
Başka kentler değerlerini ekonomiye 
kazandırarak büyürken, Kastamonu bunu 
yapamadı” dedi.

Tarihi mirasın korunması, planlı 
şehirleşme ve turizmden alınan payın 
artırılması çabasında karşılaştıkları 
sorunları da anlatan Vali Erdoğan Bektaş, 
çarpıcı bir örnek verdi. Kastamonu’da 
1990 yılında yapılan ve şu an 300 
öğrencinin yurt olarak kullandığı binanın 
deprem güvenliği olmadığı gerekçesiyle 
yıkılması yönünde kendisinden talepte 
bulunulduğunu kaydeden Bektaş, 
“Mimarlı, mühendisli, projeli olarak 22 
yıl önce yapılan binayı bugün yıkmamız 
gerekiyor, depreme karşı güvenli 
değilmiş. Oysa bu şehirde 1902 yılında 
yapılan hükümet konağının ve yaşları 
50 ile 150 yıl arasında değişen onlarca 
konağın yıkılması gerekmiyor” dedi.

Safranbolu arayış içinde
Tarihi Kentler Birliği Batı Karadeniz 
Buluşması’nda, bölgedeki Amasra, 
Bartın, Sinop, Safranbolu gibi diğer 

turizm kentlerinin sorunları da masaya 
yatırıldı. Bölgelerle ilgili en çarpıcı 
tespitlerden biri, Türkiye’nin önde 
gelen turizm beldelerinden biri olan 
Safranbolu’da turizm alanında yaşanan 
tıkanıklık oldu. Bölgede yaşananları 
değerlendiren Karabük Valisi İzzettin 
Küçük, Safranbolu’da bugüne kadar 
yüzlerce konağın restore edilerek turizme 
kazandırıldığını hatırlattı ve “Bu konaklar 
yeme-içme ve konaklama amaçlı hizmet 
etmekte. Ancak turizm hareketliliği 
yeterli düzeyde değil. Safranbolu’ya 
gelen turistler genellikle günübirlik 
ziyareti tercih ettiği için konaklama 
hizmeti veren yerlere bir yararı olmuyor” 
dedi. Safranbolu’da otellerin yıllık 
ortalama doluluk oranı yüzde 30-35 
düzeyinde kaldığını da ifade eden Vali 
Küçük, “Daha restore edilecek 800’yüze 
yakın konağımız var. Restore edilen ve 
bugün işletilen yapılar yeterli kazancı 
sağlayamayınca, restorasyon bekleyen 
yüzlerce yapının kaderi belirsizleşiyor” 
dedi. İki gün süren TKB Batı Karadeniz 
Buluşması, il ve ilçelerin sunumlarının 
ardından inceleme gezisiyle son buldu. 
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SERGİ

Bursa’da tasavvuf 

kültürünün tarihi, önemli 

bir bölümü Mısri Tekkesi 

ve Şeyhi Mehmet 

Şemseddin Efendi’den 

günümüze kalan 18. ve 

19. yüzyıl tekke eşyalarıyla 

izlenime çıkıyor. Mistik 

semboller, el yazması 

kitaplar, rahle, şamdan, 

Kabe örtüsü ve daha pek 

çok şey…

Ahmet ERDÖNMEZ
Bursa Kent Müzesi Koordinatörü

“SUFİ 
BURSA”

19. yüzyıldan pirinç 
şifa tası (üzerinde 
Kur'an-ı Kerim'den 
çeşitli ayetler
yazılı)
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Bursa Kent Müzesi açıldığı günden 
bugüne kadar Bursa ile ilgili onlarca sergi 
açmıştır. Bu sergilerin konusu ve amacı 
şehrimizin bilinmeyen veya az bilenen 
yönlerini ortaya çıkarmaktır. Örneğin; 
“Heykel önü Fotoğrafları Sergisi”, 
“Bursalı mısın Kadifeli Gelin Sergisi”, 
“Bursalı Gelinin Çeyiz Sandığı” sergileri 
gibi…

1970’li yıllardan beri biriktirdiğim 
koleksiyonlardan büyük bir bölümünü 
Bursa Kent Müzesi’nde çeşitli sergi 
başlıkları altında sergiledim. Şimdi 
sıra tasavvuf kültürü eşyalarına geldi. 
Bursa Kent Müzesi ekibinin hazırladığı, 
Sayın Prof. Dr. Mustafa Kara Hocanın 
danışmanlığını yaptığı Sufi Bursa 
Sergisi’nin koleksiyonları bana aittir. 
Büyük bir istekle sergiyi Bursalılara 
sunduk. Bana ait koleksiyonların bir 
bölümü Bursa Mısri Tekkesi ve Şeyhi 
Mehmet Şemseddin Efendi’den intikal 
etmiştir. Bu konuda Ulusoy Ailesi’ne 
müteşekkirim. 

Serginin konusuna gelince; Bursa’da 
tasavvuf kültürü tarihi anlatılmaktadır. 
Bursa tasavvuf tarihi anlatılmadan önce 
tüm dinlerde bu konuya yaklaşım nedir? 
Sonra Müslümanlıkta mistisizm nedir? 
Bu konular ele alınmaktadır. Müzenin 
üst katında yer alan serginin konusunda; 
tasavvuf nedir? Sufilik nedir? sorularının 
da cevaplarını bulabileceksiniz. 
Anadolu’nun ilk Sufileri ve Anadolu’yu 
aydınlatanlar ayrıca Bursalı Sufiler 

dergah tarikat ilişkileri. Bursa’da kim 
kimi yetiştirdi sorularının cevapları da 
var. 

Serginin Bursa bölümü, Mısri Dergahı ve 
Niyazi-i Mısri ile devam etmekte, Mısri 
Dergahı son Şeyhi Mehmet Şemsettin’in 
kişiliği, Bursa’ya yaptığı hizmetler, 
Bursa için yazdığı kitaplar da sergide yer 
almaktadır.

Sergi koleksiyonları 18. 19. ve 20. 
yüzyıl tekke eşyalarından oluşmaktadır. 
Tekke ve zaviyelerde günlük hayatta 
kullanılan bütün eşyalar sergilenmektedir. 
Ayrıca mistik semboller, el yazması 
kitaplar, rahle, şamdan, Kabe örtüsü, 
Mısri Dergahı Şeyhi Mehmet Şemsettin 
Efendi’nin kıyafetleri, kendisine ait yazı 
takımları açıklamalı bir şekilde sergide 
kendini tanıtmaktadır.

Sufi Bursa Sergisini gezdiğiniz 
zaman Bursa’da tasavvuf kültürü 
hayatının dününü gözünüzün önüne 
getirebileceksiniz. Çünkü sadece 
anlatımla değil aynı zamanda görsel 
zenginlikler ile de sergi desteklenmiştir. 

Yaklaşık 7 ay izlenimde kalacak 
bu değerli koleksiyon ve bilgilerin, 
ziyaretçilere çok şey katacağına 
inanıyorum. Çünkü az bilinen bir 
konunun sergisini çok eşya ile açtık. 
Bunun Bursa için önemli bir kazanım 
olduğunu düşünüyorum. Yeni sergilerde 
buluşmak üzere hoşçakalın.

19. yüzyıldan pirinç kandil 19. yüzyıldan 
tabak Hindistan 
tekniği ile 
işlemeli
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KENT ESTETİĞİ

merkeze
yüz nakli

Büyükşehir Belediyesi’nin, kent merkezini ve ana arterleri 

sağlıklaştırma yönünde başlattığı proje sonuçlarını vermeye 

başladı. Cumhuriyet Caddesi’nden sonra Atatürk Caddesi de bu 

çalışmalardan nasibini aldı. 
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Bursa’nın en eski caddelerinden biri 
olan ve yüz yılı aşkın süredir kentlinin 
her türlü coşku ve hüznüne sahne olan 
Atatürk Caddesi, yaklaşık bir yıl süren 
sağlıklaştırma çalışmalarının ardından 
yeni yüzüyle Bursalıları karşılıyor…

Bursa kent merkezindeki köklü 
değişiklikler, 1900’lü yılların başında 
ve bir modernleşme projesi olarak 

Tanzimat’ın etkisiyle yaşanır. Bugün 
kent merkezini oluşturan İnönü Caddesi, 
Cumhuriyet Caddesi, Cemal Nadir 
Caddesi ve Maksem Caddesi gibi caddeler 
bu dönemde açılır. Atatürk Caddesi de 
yine bu dönemde genişletme yoluyla 
açılan caddelerden biri olur. Kent 
merkezindeki bu köklü değişikliklerin 
arkasında yer alan en etkili isim kuşkusuz 
Vali Ahmet Vefik Paşa’dır. Daha sonra 

gelen valiler de bu değişimi sürdürmekle 
birlikte, değişimin itici gücü olarak 
Ahmet Vefik Paşa’yı ayrı bir yere koymak 
gerekecektir.

Bir yandan edebiyatçı, tiyatrocu, oyun 
yazarı ve çevirmen; diğer yandan 
vali, büyükelçi, devlet adamı kimliği 
ile Osmanlı’nın en şahsına münhasır 
valilerinden biri olan Ahmet Vefik 
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BURSA KALESİTARİHİ MİRAS

Paşa’nın en önemli uygulamalarından 
biri, Ulu Cami’nin güneyinden geçen 
doğu-batı uzantılı Saray Caddesi’ni 
genişletmek olur. Paşa, Meşrutiyet’in 
ilanının ardından caddenin adını da 
Hükümet Caddesi olarak değiştirir. 
1926 yılında Valilik, Adliye ve 
Defterdarlık gibi yapıların bu cadde 
üzerinde yapılmasıyla, cadde kentin en 
işlek caddesi olur. 1931 yılında açılışı 
gerçekleşen Atatürk heykeliyle birlikte 
cadde “Atatürk Caddesi”,  “Gazi Caddesi” 
ve “Heykel” adlarıyla kentin merkezi 
olur.

Yüz yılı aşkın süredir coşkulu 
kutlamalara, törenlere, bayramlara sahne 
olan Atatürk Caddesi’ndeki sağlıklaştırma 
çalışmaları 2011 yılı ilk aylarında 
başladı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmalar 
sonunda cadde, kente ve kentliye yakışır 
bir görüntü aldı. Proje kapsamında, 
Çakırhamam’dan Sönmez’e kadarki tüm 
binaların cephelerine müdahale edildi. 
Bir yandan klimalar kaldırıldı, reklam 
tabelaları standart hale getirildi, diğer 
yandan cepheler temizlendi ve boyandı. 
Ahşap (ireko) klima hazneleri yapılarak, 
hem alt katlardaki hem üst katlardaki 
klimalar bu haznelerde toplandı. 

Cephelerdeki, kötü görüntü sergileyen 
elektrik aksamları da söküldü ve 
oluşturulan asma tavanlar içine toplandı. 
Proje kapsamında 16 bin metrekareyi 
aşkın silikonlu dış cephe boyası ve 3 bin 
metreye yakın cephe yalıtımı yapıldı. 
Sağlıklaştırma projesi kapsamında, cadde 
üzerindeki aydınlatma elemanlarından alt 
geçit asansör, çatı ve diğer unsurlarına 
kadar pek çok kentsel unsur yenilendi. 
Yüzyılı aşkın süredir kentin türlü 
coşkularına ev sahipliği yapan Atatürk 
Caddesi, bundan sonra bu coşkuya yeni 
yüzüyle eşlik edecek.
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Emirsultan Hamamı yanında yer alan 
Emir Buhari Tekkesi, rekontrüksiyon 
çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne 
çıkıyor. 1970’li yıllarda bakımsızlık 
nedeniyle yıkılan Emir Buhari Tekkesinin 
restorasyon projesi, eski fotoğraflarından 
yola çıkılarak hazırlandı. 

Tabanda 210 metrekare alan üzerine 
kurulu bulunan tarihi yapı, toplam 355 
metrekare inşaat alanına sahip. Zemin 
katta 50 metrekare açık alan ile 1 adet 
idari birim, 2 adet kafe ve sofa bulunan 
yapının 145 metrekare olan birinci 

katında 45 metrekare açık alan ile 2 adet 
de kafe yer alıyor. 

Rekontrüksiyonu tamamlanma 
aşamasında olan ve işlevi doğrultusunda 
iç tefrişatı yapılmakta olan tarihi yapı, 
çok yakın bir tarihte sosyal mekan 
kimliği ile hizmet vermeye başlayacak. 
Yüzyıllarca eğitim kurumu olarak 
hizmet veren tarihi tekke binasında Emir 
Sultan’ın kişiliği ve kimliğini tanıtan bir 
bölüm yer alacak. Yapının diğer bölümü 
ise halka açık sohbet - dinlenme alanı 
olarak hizmet verecek.

EMİR BUHARİ TEKKESİ’NE 
“SOSYAL” GÖREV 
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SULTAN ÇARŞILARI

Tarihsel gelişim süreci içerisinde pek 
çok farklı fonksiyona ev sahipliği yapan 
alanın, yaya meydanı olarak düzenlenmesi 
fikri 1980 yılında oluşturulmuş, meydan 
projesinin tasarımına Arolat Mimarlık 
tarafından 1983 yılında başlanmış, inşa 
süreci ise 1985 yılında tamamlanmıştır. 

Sultan Orhan döneminde külliye 
binalarıyla çevrelenen bir açık alan 
niteliğinde olup, 19. yy’ın ortalarından 
1980’lere kadar benzin istasyonundan 
karakol binasına kadar çeşitlenen 
farklı yapılarla doldurularak açık alan 
olma niteliği bile kaybolan bu bölge; 
1985’de Arolatlar’ın projesine göre 

tamamlandıktan sonra günde yaklaşık 
iki bin kişinin ziyaret etiği, Bursa’nın 
nefes aldığı, sosyal buluşma, dinlenme, 
toplanma işlevini gören bir meydan haline 
gelmiştir. 

Ulu Cami, Kozahan, Emirhan, Orhan 
Camii, Tarihi Belediye Binası, Tayyare 
Kültür Merkezi gibi kent kimliği 
açısından son derece önemli yapılarla 
çevrili olan Orhangazi Meydanı, Fidan 
Han ve Geyve Han arasında son yıllarda 
düzenlenmiş olan Ertuğrul Bey Meydanı 
haricinde, tarihi kent merkezindeki 
tek büyük açık alan olma özelliğini 
taşımaktadır.   

1985 yılında yine yarışma sonucu elde 
edilmiş ve uygulanmış, 27 yıllık bu 
süreçte bugüne kadar çeşitli onarım ve 
iyileştirmeler görmüş ancak, kullanıma 
açıldığı günden beri yoğun olarak 
kullanılan meydanda kentin turizm, yaya 
ve ulaşım dengesi, kent mobilyaları, 
peyzaj düzenlemeleri ve ticari 
fonksiyonların yeniden yapılandırılması 
anlamında esaslı yenileme çalışması 
yapılmamıştır.

Zamanın olumsuz etkileriyle görsel ve 
fonksiyonel bozulmalar yaşayan meydan 
yakın çevresiyle birlikte Büyükşehir 

Nalan FİDAN - Yüksek Şehir Plancısı / Etüd ve Projeler Daire Başkanı

ORHANGAZİ MEYDANI 
BURSA’YA YAKIŞACAK…
Bursa’nın tarihi kent merkezinde, Hanlar Bölgesi’nde yer alan Orhangazi Meydanı tarihsel süreçte farklı 
kullanım biçimlerine sahip olmuş bir alanın kent meydanı olarak düzenlenmesi sonucunda kentsel yaşama 
kazandırılmıştır.
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Belediyemizce yeniden ele alınarak, 
içinde bulunduğu bölgenin tarihi 
değerleriyle uyumlu ve kullanıcıların 
ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde 
yeniden düzenlenecektir.

Konumu ve kullanımı nedeniyle kent 
kimliği açısından çok büyük önem 
arz eden meydanın, daha önce de 
yarışma projesiyle elde edilmiş olması,  
projelerinin demokratik ve katılımcı 
bir yöntemle elde edilmesi amacıyla 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi 
Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım 
Proje Yarışması” düzenlenmiştir. Böylece 
alanın projelendirme sürecinde farklı 
bakış açılarının değerlendirilmesi, Bursa 
kenti için en doğru sonuca ulaşılması 
hedeflenmiştir. İlgili tüm meslek 
disiplinlerinden uzmanlardan oluşan jüri 
ve çalışma ekibi yarışma şartnamesini 
oluşturmuş ve 15 Kasım 2011 tarihinde 
ilan edilmiş, 7 Şubat 2012 de Büyükşehir 
Belediyesi’ne toplam 61 adet proje teslim 
edilmiştir. 

Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk 
Başkanlığında toplanan jüri heyeti, 
16-17 Şubat 2012 tarihlerinde 
projelerin değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalarını tamamlamış ve yarışma 
sonuçları 17 Şubat 2012 de düzenlenen 
ve jüri üyelerinin de katıldığı bir basın 
toplantısıyla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe tarafından 
duyurulmuştur.

Jüri, değerlendirme sürecinde projeleri; 
‘ilkesel tasarım kararlarında bütüncüllük, 
kente kattığı değer, tarihi çevreye 
duyarlılık, mevcut dokuyu dikkate alan 
bir tasarımın geliştirilmiş olması, yakın 
çevre ile ilişki kurulması, ulaşım sistemi 
ve kademelenme kararlarının verilmesi, 
erişilebilirlik, kullanımlar arası ilişki 
sistematiğinin geliştirilmesi, günün her 
saati için kullanım kararlarının üretilmiş 
olması, görsel iletişim, sunum ve ifade 
teknikleri ve uygulanabilirlik’ kriterleri 
açısından irdelemiş ve kararlarını bu 
kriterler çerçevesinde vermiştir.
Jüri tarafından birinci seçilen proje, 

gerek Orhangazi 
Meydanı, gerekse 
de yakın çevresiyle 
ilgili olumlu ilkesel 
kararlar üretmesi,  
meydanı bütünsel 
olarak algılamaya 
ve kullanmaya 
yönelik çözümler 
sunması, tarihi 
çevreyi dikkate 
alan bir anlayışa 
sahip olması ve 
düzenlenecek alanın 
Bursa kentine 
önemli değerler 
kazandıracağı görüşleriyle oybirliğiyle 
birincilik ödülüne layık görülmüştür. 
Projenin tarihi ve doğal çevreye olan 
duyarlılığı, ayrıca alanın kamusal 
kullanımını daha da iyileştirilmesine 
yönelik mimari çözümler üretmesi jüri 
tarafından olumlu karşılanmıştır. 
Şüphesiz yarışma kapsamında dereceye 
giren tüm projeler alanla ilgili pek çok 
özel ve nitelikli fikir barındırmaktadır. 
Ancak güncel mimari anlayışa uygun, 
yeşile saygılı, mevcut çevre ve tarihi 
dokuyla uyumlu tasarım anlayışına sahip 
bir meydan kurgusu içeren birinci proje 
bu özellikleriyle diğerlerinin önüne 
geçmiştir. Kadir Uyanık, Doğan Zafer 
Ertürk, Emel Birer, Ali Kemal Terlemez 
ve Orkan Zeynel Güzelce tarafından 
hazırlanan proje birinci olurken. Nevzat 
Oğuz Özer, Yasemen Say Özer ve İlhan 
Aydın Meltem’in hazırladığı proje ikinci, 
Ervin Garip ve Banu Garip’in hazırladığı 
proje de üçüncü olmuştur. Ayrıca 5 eser 
mansiyona layık görülürken, 5 eser de 
satın almaya değer görülmüştür.

Orhangazi Meydanı; yapılan bu yarışma 
sonucu elde edilen projesiyle hem Atatürk 
Caddesi cephe sağlıklaştırması ve dokusu 
ile uygunluğu ile kente olan duyarlılığı, 
hem Meydan alanındaki Ulu Cami, 
Kozahan, Orhan Cami ve Tarihi Belediye 
Binası’nı ön plana çıkarmış olması, 
kentin kültür ve inanç turizmine yapacağı 
katkısı, yerli ve yabancı turistlerin de 
en uğrak yeri olan bu bölgenin daha 

vizyoner, modern ve herkesin gezmekten 
zevk alacağı Bursa’ya yakışan bir meydan 
olacaktır.

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye’den 10 alanın yer aldığı 
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya 
Miras Listesi’ne girmek için adaylık 
sürecinin adımlarını atmak için Bursa 
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri 
(Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, 
Muradiye) ve Cumalıkızık köyü başvuru 
dosyası ve alan yönetimi çalışmalarını 
başlatmış olup, Orhangazi Meydanı ve 
Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması’nın 
sonuçlandırılması da Bursa’nın kentsel 
gelişim süreci için çok önemli bir adım 
olmuştur. Projenin hayata geçirilmesiyle 
şehrin en önemli odak noktalarından biri 
olan Orhangazi Meydanı Bursa kentine 
yakışan, nitelikli ve 24 saat yaşayan bir 
yaşam alanına dönüşecektir.

Yarışmaya katılan tüm projeler Merinos 
Fuar Alanı Müzeyyen Senar Sanat 
Galerisi’nde 5-14 Mart 2012 tarihleri 
arasında sergilenmiş, 14 Mart 2012’de 
Kollokyum yapılarak ödüller sahiplerini 
bulmuştur. 

Uygulamasına yönelik çalışmalar 
belediyemizce başlatılmış olup, 2 yıl 
içinde Yeni kimliği ve vizyonu ile 
Orhangazi meydanı, kente kazandırılacak 
olan en önemli odak alan olması 
planlanmıştır. 
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TARİHİ MİRAS

“Ölümün sessizliğini ve öbür dünyada rahatı bilmek isteyenler Muradiye’ye gitsin. Ölüm yalnız burada korkunç değildir”. 
Y. Kadri Karaosmanoğlu 
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Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı ailesine 
ait 12 türbe ve çok sayıda mezarı içinde 
barındıran ve Semerkant’taki Şah Zinde 
ve İstanbul’daki Eyüp Sultan ile birlikte, 
Türk İslam dünyasının sayılı türbe 
topluluklarından biri olan Muradiye 
Külliyesi’ne el attı. Osmanlı Sultanları 
tarafından yaptırılan son külliye olan ve 
Sultan 2. Murat tarafından 1425-1426 
yılları arasında yaptırılan Muradiye 
Külliyesi’ndeki geleneksel süsleme 
sanatlarının ortaya çıkarılması için 
çalışmalara başlandı. Cami, hamam, 
medrese, imaret ve külliyenin bahçesine 

daha sonraki yıllarda yapılan 12 türbeyi 
bünyesinde barındıran külliyede 
güvenliğin sağlanması için gerekli 
personeli görevlendiren Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de bakım onarım 
çalışmalarını başlatıyor. Osmanlı’nın 
tezhip ve hat sanatının en güzel 
örneklerinin sergilendiği başta Cem 
Sultan’ın türbesi olmak üzere, tarihi 
mekanın iç cephe duvarlarında yer 
alan ancak zaman içinde önemli ölçüde 
yıpranan süslemeler, nakış gibi yeniden 
işlenerek aslına uygun olarak gelecek 
kuşaklara aktarılacak.

MURADİYE 
KÜLLİYESİ’NE CAN SUYU 

“Mânânın böylesine yüceldiği bu yerde tuğlanın kırmızısı, kubbelerin 

parıltısı ve yeşilin ferah veren yüzü, birbirlerine öyle bir gülümser 

ki, artık burada sanatın inceliklerini aramak divânelik olur. Zîrâ 

Muradiye’de tabiattaki ilâhî sanatla, insan aklına verilen estetik 

anlayış birbiriyle bütünleşir âdeta.” Mehmet Gülgönül
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Bursa’nın ilk kurucusu Bithinyalılar 
tarafından M.Ö. 180-234 yıllarında inşa 
edilen Bursa Surları, kentin ilk yerleşim 
alanını çevreleyen önemli bir tarihsel 
değerdir. Bursa Hisarı’nı oluşturan 
ve kısmen yapılaşmaya maruz kalmış 
surların ayağa kaldırılması amacıyla 
başlatılan projenin ilk bölümü 2005-
2007 yılları arasında tamamladı. Saltanat 
Kapı’dan başlayan ve Osmangazi 
Caddesi boyunca Çakırhamam’a kadar 
devam eden sur duvarları ve 2 adet burç 

restore edilerek kentin tarihi ve turistik 
değerleri arasına katıldı. Böylece kent 
kimliğinde “Bursa Kalesi”nin algılanırlığı 
sağlandı. 5 ana kapısı ve 14 burcu olan 
Bursa Surları’nın ayağa kaldırılması için 
Saltanat Kapı - Bey Sarayı arasında ve 
Yer Kapı - Dış Kapı kısmında çalışmalar 
sürüyor.

Bursa Kale surlarının restorasyonu 
kapsamında birinci etap olarak belirlenen 
Balibey Han’dan Bey Sarayı’na kadar 

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

BURSA KALESİ

BURSA SURLARI BELİRİYOR
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Bursa surları ve kapılarının restorasyonu 
kaldığı yerden devam ediyor. İlk 
aşamada, Yer Kapı’nın ikinci kısmı 
ve iki kapı arasındaki surlar ayağa 
kaldırılıyor. Tarihi kapının bulunduğu 
Yokuş Caddesi üzerindeki sur duvarları 
içine yapılmış yapılar kamulaştırılarak 
yıkıldı. Ardından, tarihi kapı ve sur 
duvarlarının restorasyonuna başlandı. İç 
Yer Kapı ve Dış Yer Kapı olmak üzere 
iki adet kapısı bulunan bu bölgedeki kale 
surlarına ait kapılardan Dış Yer Kapı’nın 
restorasyonunun gerçekleştirilmesiyle; 
Saltanat Kapı, Fetih Kapı ve İç Yer 
Kapı’dan sonra Dış Yer Kapı da kentin 
ziynetleri arasına katılmış olacak. 

Yokuş Caddesi’ndeki surların 
önünü kapatan dükkan ve binalar 
kamulaştırılarak yıkıldı. Tarihi gün 
yüzüne çıkarma hedefi doğrultusunda 
gerçekleştirilen yıkım çalışmalarıyla 
2300 yıllık surlar sırayla ortaya çıkıyor. 
Yer Kapı - Dış Kapı restorasyon projesi 
kapsamında, Yokuş Caddesi güneyinde 
kalan yamaçlar da düzenleniyor. 
Özellikle, Üftade Camii ve Türbe 
bölümde yapılan düzenleme çalışmaları, 
önemli bir ziyaretgah olan bölgeye ayrı 
bir anlam kazandırdı. Dış Yer Kapı’nın, 
2012 yılı ortalarında yeni yüzüyle 
Bursalıları karşılaması hedefleniyor.

DIŞ YER 
KAPI 
AYAĞA 
KALKIYOR

BURSA KALESİ
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
önceki yıllarda restore edilmiş olan 
Şehir Kütüphanesi yanındaki sivil 
mimarlık örneği yapı, kentin en önemli 
folklorik simgesi olan kılıç kalkan 
oyununun korunması ve gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamak amacıyla 
Kılıç Kalkan Evi olarak bu camiaya 
kazandırıldı.

Tarihi yapının içinde yapılan 
düzenlemelerle, Bursa’daki 4 kılıç 
kalkan derneğinin birikimleri Kılıç 
Kalkan Evi’nde bir araya getirildi. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin alt 
ve üst yapı çalışmalarını yanında kentin 
kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracak, 
koruyacak ve yaşatacak çalışmalara da 
büyük önem verdiğini ifade etti. Kültür 
ve medeniyetlerin beşiği olan Bursa’nın 
bu özelliklerini ortaya çıkarmayı vazife 
olarak gördüklerinin altını Başkan Altepe, 

“Müze kent ve bir turizm kenti olma 
yolunda çalışmalarımız hızla devam 
ediyor. Tarihi eserlerimizi bir bir ayağa 
kaldırıyoruz. El sanatlarından, tarihi 
şahsiyetlerine kadar kentin soyut ya 
da somut tüm değerlerini yeniden gün 
yüzüne çıkarıyoruz. Kentimiz simgelerle 
dolu. Zeki Müren’den, Ahmet Hamdi 
Tanpınar’a, Mehter Takımı’ndan Hacivat 
Karagöz’e kadar kültürümüze damgasını 
vurmuş birçok değerin sahibi Bursa’dır.” 
diye konuştu.

“Kılıç Kalkan Yeni Evi’nde yaşayacak”
Kendisinin de gençlik yıllarında kılıç 
kalkan oynadığını hatırlatan Başkan 
Altepe, şehir dışında ve yurtdışında 
kılıç ve kalkanı bir arada görenin ilk 
olarak aklına Bursa’nın geldiğine işaret 
ederek, “Simgesiyle kentin logosunda da 
yer bulmuş olan kılıç kalkan 700 yıllık 
birikimini yeni Kılıç Kalkan Evi’nde 
yaşatarak gelecek nesillere aktaracak. 

Bursa’daki tüm kılıç kalkan derneklerine 
ve gönül verenlere bu evin oluşmasında 
verdikleri destekten dolayı teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. 

Tahtakıran Kılıç Kalkan ve Halk 
Oyunları Derneği Başkanı Metin 
Dikerel, Bursa’daki kılıç kalkan camiası 
adına yaptığı konuşmasında, Osmanlı 
Devleti’nin ilk payitahtı, tarih ve kültür 
yatağı Bursa’nın folklor alanında kılıç 
kalkan ile özdeşleştiğini hatırlattı. 
Yurtiçinde ve yurtdışında kılıç ve kalkanı 
gören herkesin Bursa’yı ve Türkiye’yi 
anımsadığının altını çizen Dikerel, 
“Şehrin logosuna simge olmuş kılıç 
kalkan artık yeni evinde yaşatılacak 
ve gelecek nesillere aktarılacak” dedi. 
Dikerel, kılıç kalkan derneklerini bir çatı 
altında toplayan ve kılıç kalkanı ev sahibi 
yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti.

KILIÇ 
KALKAN 
YENİ 
EVİNDE
Bursa’nın en önemli folklorik 

simgelerinden biri olan tarihi 

kılıç kalkan oyunu artık 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 

tahsis edilen Kılıç Kalkan 

Evi’nde yaşatılacak.
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Bursa’nın ziyaret edilen önemli manevi 
odak noktaları arasında ilk sıralarda 
yer alan ve Vakıflar mülkiyetinde yer 
alan Üftade Tekkesi ve yanındaki camii 
ile ilgili 2007 yılında başka kurumlar 
tarafından başlatılan restorasyon 
çalışmaları çeşitli nedenlerden dolayı 
yürütülememişti. 2009 yılından itibaren 
devreye giren Büyükşehir Belediyesi, 
yapıların restorasyon amaçlı tahsislerini 
alarak restorasyon çalışmalarını devam 
ettirdi.

Tarihi tekke yapısının restorasyonu 
sırasında, yapının bitişiğindeki tarihi 
caminin restorasyonu da gündeme geldi. 

Camiinin restorasyon projesini hazırlayan 
ve restorasyon ihalesini gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılı 
ortalarında bu yapının restorasyonuna da 
başladı. Çevre düzenlemesiyle birlikte 
restorasyon çalışmasının 2012 yılı 
ortalarında tamamlanması hedefleniyor. 

Üftade Hazretleri özel eşyalarının 
restorasyonunun da tamamlanmasıyla 
birlikte söz konusu yapının bir kısmı 
müze olarak diğer kısımları ise sosyal 
ve kültürel amaçlı kullanılacak. Üftade 
Tekkesi ve Camii, restorasyonun 
ardından, zaten yoğun bir ziyaretgâh olan 
bu bölgeye ayrı bir anlam katacak.

ÜFTADE TEKKE 
HAYAT BULUYOR
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Uludağ’ın beşibirliği olarak adlandırılan 
tarihi Kızık köylerinden Fidyekızık köy 
merkezinde yer alan ve Kızık Köyleri 
Derneği mülkiyetinde olan konak, 
Kızık köylerine hizmet etmek üzere 
ayağa kaldırılıyor. Küçük bir hissesi 
Büyükşehir Belediyesi tarafından satın 
alınan konağın restorasyon projelerini 

hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 2011 
yılı ortalarında restorasyonu başlattı. 
Kızık köyleri dernek merkezi ve çok 
fonksiyonlu kültür merkezi olarak 
işlev görecek olan konak, bu kültürün 
yaşamasına önemli bir katkı koyacak. 
Restorasyon çalışmalarının 2012 yılı 
ortalarında tamamlanması planlanıyor.

KIZIKLAR BU KONAKTA BULUŞACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilen tarihi yapı, Kaplangazi 
Vakfı, Kızıklar Kültür Yardımlaşma 
Derneği ve Belediye işbirliği ile 
işletilecek.
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Bursa’nın ekonomik yaşamında önemli 
bir yere sahip olan ve ahşap arabacı 
hanları olarak da anılan Eskişehir 
Hanı, restore edilerek kente yeniden 
kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaklaşık 450 yıllık geçmişe sahip 
Han’daki mülk sahipleriyle yaptığı 
görüşme sonucunda, kat karşılığı 
restorasyon anlaşma yoluyla tarihi 
yapının üst katları belediyenin 
kullanımına bırakılacak. Restorasyon 
çalışmalarına başlanan tarihi yapının 
2012 yılı ortalarında Bursa’nın sosyal 
ve ekonomik yaşamına katılması 
hedefleniyor. Konumu itibariyle oldukça 
önemli bir noktada bulunan tarihi yapı; 
çevresinde yapılacak Tekel Meydanı 
düzenleme çalışması, Davutpaşa Hamamı 
restorasyonu ve Bat Pazarı düzenleme 
çalışmalarıyla çarşı ve hanlar bölgesine 
ayrı bir soluk getirecek. Tarihi yapıda 
sürdürülen restorasyon çalışmalarının 
2012 yılı ortalarında tamamlanması 
hedefleniyor.

Tarihi:
Batpazarı olarak anılan çarşının asıl 
ismi Bayat Pazarı olduğu, zamanla 
isminin değişerek bugünkü adı aldığı 
ifade edilmektedir. Eskişehir hanı 
olarak anılan hanın ilk yapısı Batpazarı 
ve Demirciler Çarşılarının dayandığı 
alanda yer almakta idi. Eskişehir Hanı 
isminin çarşı bölgesine ulaşan Eskişehir 
istikametinden gelen ipek yolu ticaret 
kervanlarının yolunun üzerinde olmasında 
ötürüdür. Söz konusu han 1517 yılında 
Davut Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Orijinal hana ait bugün sadece birkaç 
kemer ve hücresi kalmıştır. Hanın 
ortasında bir mescidin olduğu belirtilir. 
Eski mescidin yerinde bu gün yer alan 
yeni mescit Şiblizade adındaki bir şahıs 
tarafından yaptırılmıştır. 1530 ve 1765 
yıllarında meydana gelen yangınlar 
sonucu büyük zararlar gören çarşı 1608 
yılında Kalenderoğlu isyanlarında yakılıp 
yıkılmış, zaman içerisinde günümüzdeki 
görünümüne bürünmüştür.

ESKİŞEHİR 
HANI 
YENİDEN 
DOĞUYOR

TARİHİ MİRAS
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Yıldırım Mahallesi Beyazıt Caddesi 
üzerinde yer alan ve yapılış tarihi net 
olarak bilinmeyen mescidin restorasyonu 
için mülk sahibi dernek ile anlaşan 
Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede röleve 
restorasyon projelerini hazırlayarak işe 
başladı. 

Harap vaziyetteki tarihi yapıyı Oytaş 
İnşaat desteği ile restore ettiren 
Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalara 
paralel olarak, yapının kuzeyinde 
yer alan ve içerisinde tarihi çınarın 
bulunduğu meydanın düzenlemesi için de 
düğmeye bastı. Kamulaştırma işlemleri 
tamamlandığında bölge, Çukur Mescid’le 

birlikte yaklaşık 4 bin metrekarelik bir 
meydana da kavuşacak.

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar marangoz 
ve demir atölyesi olarak kullanılan, ancak 
çatısının çökmesiyle sadece yan duvarları 
ayakta kalan Çukur Mescid’in tekrar 
ayağa kaldırılması, bölge halkı tarafından 
sevinçle karşılanıyor. Kurtuluş Caddesi 
üzerindeki 80 metrekare alana sahip tarihi 
yapının önümüzdeki günlerde açılması 
bekleniyor.

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

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

Çukur Mescid tekrar 
gün yüzünde
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673 YILLIK MEDRESE YENİDEN 
EĞİTİMİN HİZMETİNDE
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımları 

tamamlanan Lala Şahin Paşa Medresesi, yeni bir konsept ile çocuk 

kütüphanesi olarak tekrar hizmete açıldı.

TARİHİ MİRAS
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Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 
restore ettirdiği ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce tefrişatı, çevre 
düzenlemesi ve işlevlendirilmesi yapılan 
Lala Şahin Paşa Medresesi, çocuk 
kütüphanesi olarak eğitimin hizmetine 
yeniden sunuldu. Başkan Altepe, tarihi 
mekanları kullanıma açarak, ecdat 
yadigarı eserleri yaşayan mekanlar haline 
getirdiklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bithinya 
dönemi surları, Osmanlı’nın ilk dönem 
eserleri ve 8500 yıllık geçmişi bulunan 
Arkeopark’a kadar uzanan tarihi ve 
kültürel miras çalışmalarına bir yenisini 
daha ekledi. Orhan Gazi ve I. Murad’ın 
kumandanı Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin 
Paşa tarafından 1339 yılında inşa ettirilen, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar eğitim 
hizmetinin verildiği medrese, Büyükşehir 

Belediyesi tarafından çocuk kütüphanesi 
olarak yeniden eğitime kazandırıldı. 
Uzun yıllar harabe halinde kalan, 1969 
yılında Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
tarafından onarılarak kütüphaneye 
dönüştürülen tarihi yapı, 2009-2010 
yılında vakıflar tarafından hayırsever 
desteği ile restore ettirildi. Geçtiğimiz yıl 
daha verimli hizmet sunulması amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen 
tarihi medrese, eksik olan mutfak ve 
tuvaletlerin yapılması, gerekli bakım ve 
onarımların tamamlanmasının ardından 
Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi 
olarak kapılarını çocuklar için açtı.

Tarih Bursa’da değerini buluyor
Osmanlı’nın ilk dönem eserleri olan 
han, hamam, medrese gibi yapıları 
ayağa kaldırmanın ötesinde bu yapıların 
vatandaşlar tarafından kullanılıyor 

olmasının büyük önem taşıdığını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, bu nedenle restorasyonunu 
tamamladıkları tüm eserleri halkın 
hizmetine sunduklarını söyledi. Tarihi 
Hisar Bölgesi’nde 673 yıl önce yapılanan 
medresenin yine çocukların eğitimine 
açıldığını kaydeden Başkan Altepe, 
“Kütüphanemize ilköğretim 1. kademe 
öğrencilerine yönelik 3 bin civarında 
yeni kitap kazandırıldı. Bunun yanında 
okuma salonu, çocuk oyun odası ve 
internet odası ile çocuklarımız burada 
hem eğitimlerine katkı sağlayacak, 
hem de keyifli vakit geçirecek. Pazar 
günleri hariç her gün sabah 9.00’dan 
akşam 18.00’a kadar hizmet verecek olan 
kütüphanemiz bölgedeki çocukların yeni 
buluşma noktası olacak” dedi.
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Dış sofalı-eyvanlı planıyla ahşap karkas 
malzemeden yapılmış geleneksel Türk 
evlerinden biri olan Şehbenderler Konağı, 
kütüphane kimliği ile gençlere ve bilim 
insanlarına ışık tutuyor. Bursa’nın, 
mimari ve yapısal karakterini korumayı 
başarmış ender sivil mimarlık örneği 
yapılarından biri olan Konak, Büyükşehir 
Belediyesi’nin el atmasıyla yeniden 
yaşam buldu. Aslına uygun olarak 
restore edilen tarihi yapı, Bursa’nın 
yetiştirdiği önemli sanat insanlarından 
biri olan Malik Aksel’in oğlu Murat Aksel 
tarafından bağışlanan kitaplar sayesinde 
eğitim dünyasının hizmetine girdi. Her 
gün yüzlerce öğrenci ve araştırmacının 
uğrak yeri olan Şehbenderler Konağı 
Kütüphanesi, bünyesindeki eşsiz 
koleksiyonlar, başka örneği olmayan 
kaynak eserler ve hat, tezhip, ebru, 
minyatür içerikli eserlerle toplumsal 
geçmişimize ışık tutuyor.

19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve 
kentin en eski ailelerinden Şehbenderler’e 
ait olan konakta,  1989 yılına kadar, 
Şehbenderler ailesinin kızı Feriha 
Şehbenderler yaşam sürer. Duyun-u 
Umumiye memurlarından Mehmet Sabit 
Bey’e ait olan konak, Feriha Hanım’ın 
vefatından sonra yardımcısı Ayşe Hikmet 
Kılınç tarafından kullanılır. Daha sonra 
Çocuk Esirgeme Kurumu’na geçen konak, 
Büyükşehir Belediyesi’nin el atmasıyla 
metruk halden kurtulup yeniden yaşama 
döner. 

2010 yılında restore edilen ve kütüphane 
olarak hizmete açılan kütüphanenin 
en büyük destekçisi ise, Bursa’nın 
yetiştirdiği büyük ressam ve sanatçılardan 
biri olan Malik Aksel’in oğlu Murat 
Aksel oldu. Murat Aksel, 50 yıla yakın 
süredir biriktirdiği yaklaşık 20 bin 
kitaptan oluşan koleksiyonu kütüphaneye 
bağışladı. Din, tarih, sanat, edebiyat, 
toplum bilimleri, uygulamalı bilimler 
alanlarında, çoğu tek örnek ve eski 
basım eserlerden oluşan koleksiyon, 
kütüphaneyi ziyaret eden araştırmacı ve 
öğrencilere hizmet ediyor. 
Bu arada, kütüphanenin ‘tarihi kaynaklar’ 
bölümüne ayrı bir yer vermek gerek. 
Pek çoğu 1950, 60 ve 70’li yıllarda 
basılmış Osmanlı tarihi, Türk tarihi ve 
Dünya tarihi kaynakları, başka yerde 
bulunamayacak türden. 

Şehbenderler Kütüphanesi’nde bugün, 
Aksel ailesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin 
temin ettiği kitaplar sayesinde ‘yok 
yok’ denilebilecek durumda. Başta 
Osmanlıca olmak üzere çeşitli dillerdeki 
sözlüklerden, yörelerin tarihine, mimari, 
güzel sanatlar, hat, tezhip, ebru, minyatür 
ve benzeri prestij kitaplarından tefsir, 
hadis, fıkıh, kelam alanındaki eserlere 
kadar pek çok kaynak kitap burada yer 
alıyor. Tabii bu listeye, Doğu ve Batı 
klasiklerini de eklemek gerekiyor. Hem 
de farklı çevirileriyle.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bugün 30 
bine yaklaşan kitap sayısıyla Bursa’nın 

ŞEHBENDERLER 
TARİHE IŞIK TUTUYOR

Aksel ve Şehbenderler ailelerine saygı ve minnetle…
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önemli kaynaklarından biri haline 
gelen kütüphanede, Malik Aksel ve 
Şehbenderler ailesini de unutmamış. 
Kütüphanedeki bir bölüme, yapının sahibi 
olan Şehbenderler ailesinin kızı Feriha 
Şehbenderler’in, okuma salonlarından 
birine de Malik Aksel’in adı verilmiş. 
Gazeteci yazar Beşir Ayvazoğlu’nun, 
“Çok iyi bir ressam, özellikle çok iyi 
bir sulu boya ustasıydı. Mizaha yatkın 
bir zekası, güçlü bir kalemi vardı. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, özellikle 
Ankara’da yeni yeni şekillenen sanat 
hayatı hakkında onun yazdıkları eşsiz 
birer belge niteliğindedir. Kitapları ve 
bir kısmı dergi koleksiyonunda kalan 
yazıları Türk kültür tarihi açısından son 
derece önemlidir ve hepsi değerini hala 
korumaktadır.” diyerek takdim ettiği 
Malik Aksel’in, portresi ve biyografisine 
de kütüphanenin başköşesinde yer 
verilmiş.

Burada, Aksel ailesinin ve özellikle de 
Murat Aksel’in kentin düşün dünyasına 
katkılarına ayrı bir yer vermek gerek. 
Kamuoyunda görünmekten, isminin 

anılmasından, kameradan, fotoğraftan 
bilerek ve isteyerek kaçınan hatta 
binlerce kitabını bağışladığı kütüphanenin 
açılış törenine bile gitmeyecek kadar 
mütevazi kişiliğe sahip Murat Aksel, 
sadece kitaplarını değil, babası Malik 
Aksel’e ait resim koleksiyonlarını da 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. 80 
civarında halk resmi, 50’yi aşkın Hilal-ı 
Ahmer kartpostalı ve 90 parçalık yağlı 
boya ve sulu boya tablodan oluşan resim 
koleksiyonu Büyükşehir Belediyesi Kent 
Müzesi ve Tekstil Sanayi Müzelerinde 
izlenime sunuldu. Aksel’in taş baskı 
koleksiyonu, yine Bursa Büyükşehir 
Belediyesi desteği ve gazeteci yazar 
Beşir Ayvazoğlu’nun organizasyonu ile 
Taksim Sanat Galerisi’nde, İstanbullu 
sanatseverlerin izlenimine sunuldu. 

Şehbenderler ailesinin kente bıraktığı 
konak, Aksel ailesinin bağışlarıyla 
yeniden hayat buldu. Internet hizmeti 
de sunulan Şehbenderler Konağı 
Kütüphanesi, geçmişe ışık tutan önemli 
bir kaynak olarak ziyaretçilerini bekliyor.





Acemler / BURSA 
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