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Yeni bir yılın ilk sayısında yine karşınızdayız. 

Bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimiz pek 

çok olaya tanık olduğumuz bir yılı geride 

bıraktık. Ancak, tarihi mirasımız ve kül-

tür değerlerimiz açısından bir o kadar da 

önemli işlerin gerçekleştiği bir yıl oldu 2016. 

Bursa’daki tarihi mirasımızın kalbi niteliğin-

deki Muradiye Külliyeleri’nde restorasyonu 

tamamlayıp yeniden ziyarete açtık. Sadece 

şehrimiz için değil ülkemiz için de çok değerli 

bir mekan ve yapılar topluluğudur burası. 

Aynı zamanda, çarşı bölgemizdeki, başta 

Kapalı Çarşı olmak üzere pek çok restorasyon 

çalışmasının tamamlandığı bir yıl oldu. Tarihi 

mirasımızın ihyası noktasındaki son 12 yıllık 

çabalarımız ve sözünü ettiğim restorasyonlar 

Bursa’ya, Tarihi Kentler Birliği Büyük Ödülü’nü 

getirdi. Kıvançlıyız, şehrimize hayırlı olsun.

Bursa’da Zaman’da bu gelişmeleri paylaşmak-

tan da büyük mutluluk duyuyoruz. Aldığımız 

olumlu tepkiler, ne kadar doğru bir yolda 

olduğumuzun açık bir göstergesi.

Değerli dostlar, arkadaşlarımız bu sayımızda 

da oldukça değerli konulara kapı araladılar. 

Bunlardan biri, Prof. Dr. Cağfer Karadaş hoca-

mızın kaleme aldığı İslam’da Bidat ve Hurafe. 

Okuyan herkesin büyük bir istifade sağlaya-

cağını düşünüyorum.

Bursa’nın edebi şahsiyetleri serisini sürdüren 

Prof. Mustafa Kara hocamızın Gazzizade Ab-

düllatif Efendi üzerine kaleme aldığı yazısının 

da, unutulan önemli bir değerimizin tekrar 

hatırlanması noktasında büyük bir hizmet 

olduğunu düşünüyorum.

Birbirinden değerli konulara yer verilen bu 

sayıda, iki büyük dosyamız mevcut. Birin-

cisi, ecdadın sosyal ve ekonomik yaşamına 

devamlılık sağlayan Vakıf Sistemi. Çok değerli 

akademisyen dostlarımız, Osmanlı ekonomik 

düzeninin taşıyıcı sistemi olan Vakıf siste-

mine dair paylaşımlarda bulundular. Dosyada 

bununla birlikte, yakın bir zamanda açmayı 

hedeflediğimiz Vakıf Müzesi’ni de bulabile-

ceksiniz.

Bir diğer dosyamız ise, Endülüs… Tarihi miras 

projelerini inceleme kapsamında İspanya’ya 

giden Encümen üyesi arkadaşlarımın bura-

daki izlenimleri, bugünkü İslam dünyasına ve 

coğrafyasına da ışık tutacak mahiyette. 

Bunun gibi pek çok değerli çalışmayı daha 

keyifle okuyacağını umuyorum..

  Değerli Bursa’da Zaman dostları,
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  BİDATIN ANLAM ÇERÇEVESİ

Bidat bir yenilik ortaya koymak, eskiden 
olmayan bir şeyi icat etmek veya yeni bir 
adet başlatmak gibi anlamlara gelir. Dinde 
bidat ise Hz. Peygamber’in dini yaşama 
biçimi olan sünnet-i seniyyeye aykırı bir 
uygulama veya görüş ortaya koymaktır. Bu 
uygulama ve görüş ortaya koyma alimle-
rin çoğunluğu tarafından inanç ve ibadet 
alanı ile sınırlı tutulmuştur. Zira hayatla 
ilgiyi ortaya atılan yenilik ve icatlara bidat 
denilemeyeceği gibi, halk arasındaki örf, 
adet ve bazı alışkanlıklar da bidat kapsa-
mında görülemez. Bu durumda bidatı, “Hz. 
Peygamber ve kutlu üç nesil olan sahabe 
tabiîn ve tebe-i tabiîn dönemlerinden son-
ra inanç ve ibadet alanında ortaya konulan 
her yeni uygulamadır” şeklinde tarif edebi-
liriz. Bu takdirde dinî alanın dışındaki yeni 
uygulamalar, bidat kapsamına sokulmamış 
olur. Dinî alana giren bidatları da İslam 
alimlerinin çoğu iki kısma ayırmışlardır: 
Güzel bidad (bid’at-ı hasene)  ve kötü bid’at 
(bidat-ı seyyie). Güzel bid’atlere örnek 
olarak, Kur’an’ın iki kapak arasına alınıp 
‘mushaf’ şekline getirilmesi, hadîs kitap-
ları yazılması, mescitlerin yanına minare 

Dini 
Hayatta
Bidat ve 
Hurafe

İzzet Keribar

Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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yapılıp oradan ezanların okunması sayılabi-
lir. Çirkin/kötü bidatler ise itikad ve ibadet 
alanında olmak üzere ikiye ayırabilir. İtikadî 
alanda çirkin bid’atlere örnek olarak şunları 
sayabiliriz: Allah’tan başkasına tevekkül et-
mek, ölülerden medet bekleyerek kabirleri 
ziyaret etmek, ölüden ve kabirlerden kor-
kutmak, kabirlerde dünya hayatına benzer 
bir hayatın olduğunu iddia etmek, keramet 
gösterme iddiasında bulunmak, muska 
yazdırmak ve ondan medet ummak, cinci, 
falcı, büyücü ve medyumlardan yardım 
istemek… İbadet alanında ise örnek kabi-
linden şunları sayabiliriz: Kitap ve sünnette 
olmayan ibadetler ihdas etmek, ibadet 
maksadıyla yatır ziyaretlerinde bulunmak, 
mezara karşı namaz kılmak, kabirlerin 
etrafında dolaşmak/tavaf etmek, ölünün 
kırkı ya da ellisinin anılmasını şart koşmak 
ve böylesi günlerde merasim düzenlenme-
sini gerekli görmek.

BİDATIN TESPİTİ VE KAPSAMI

Bidat konusu hassas bir konudur. Bu yüz-
den bir uygulamanın bidat olup olmadığını 
tespit işinde son derece dikkatli olmak 
gerekir. Sözgelimi dinî alanda bir hususun 
dinî hüküm olabilmesi için yol ve yöntem 
belirlenmiştir. Bu çerçevede temel mürâ-
caat kaynakları, dört delil denilen kitap, 
sünnet, icma ve kıyastır. Anılan dört esas 
delilin yanında uzmanlarınca bilinen bazı 
tali deliller de mevcuttur. Bu delillere baş-
vurularak ortaya konulan hükümler bidat 
olarak değerlendirilemez. Bu bakımdan 
İslam alimlerinin yaptıkları içtihatlar da, 
söylediğimiz metot çerçevesinde olduğun-
dan bidat sayılmaz. Diğer bir deyişle içtihat 
yapılmak suretiyle ortaya konulan uygula-
malar bidat kapsamına sokulamaz. Bununla 
birlikte hüküm kaynağı olarak görülmeyen 
rüya, ilham, keşif ve benzeri kişisel verilerle 
bir takım hükümler koymak, adet ve gele-
nek başlatmak bidattır. Çünkü rüya, ilham 
ve keşif gibi sübjektif veriler dinde hüküm 
kaynağı değildir. Hem kişisel bazda hem te 
toplumsal bazda bunlara dayanılarak bir 
takım uygulamalara gidilemez ve bunlara 
uyulması zorunlu hale getirilemez. 

Örf ve adete gelince, bu türünden uygula-
malar da bidat kapsamına dahil edilemez. 
Hayat son derece değişken ve dinamiktir. 
Her yeni gelişmeyle ilgili hükmü Kur’an 
ve Sünnet’te aramak doğru olmadığı gibi 
hayatın içinde ortaya çıkan her soru-
na bunlarda cevap bulmak da mümkün 
değildir. Böyle bir yaklaşım, hayatı sınırlar 
ve sıkıcı hale getirir. Çünkü dinde emirler 
ve yasaklar belirlenmiştir. Bunun dışında 

mübah denilen ve yapılması ve yapılmama-
sı insanın tercihine bırakılan çok geniş bir 
alan vardır. Bu alanda düzenleme yapmak 
insana bırakılmıştır. Bu şu demektir: İnsan 
mübah alanda kişisel veya toplumsal bir 
takım düzenlemeler yapabilir. Bu şekilde 
yapılan düzenlemeler ve tasarruflar bidat 
kapsamına dahil edilemez.

SÜNNET VE BİDAT FARKI

İkinci bir hassas nokta ise, bazı uygulama-
ların sünnet adı altında dine dâhil edilmesi, 
buna karşılık bazılarının da bidat adı altın-
da yasak kapsamına sokulmasıdır. Özellikle 
bazı dinî gruplar kendi önderlerinin uygula-
malarını sünnet adı altında dindenmiş gibi 
gösterme yoluna gitmektedirler. Hadîs adı 
altında uydurma bir takım sözlere dayanı-
larak sünnet ihdas etmek de bunun gibidir. 
İmam Rabbanî’nin dediği gibi her bidat, 
Hz. Peygamber’in bir sünnetinin ortadan 
kaldırılmasına sebep olmaktadır. Sözgelimi 
bid’at olan uzun uzun secili sözlü namaz 
niyetleri, sünnet olan cemaatle namaza 
erken katılmayı engellemektedir (Mektû-
bât, I, 159-160, 186. Mektup). Bu noktada 
Hz. Peygamber’in şu uyarısı çok önemlidir: 
“Kim benden sonra terkedilmiş bir sünne-
timi diriltirse, onunla amel eden herkesin 
ecri kadar o kimseye sevap verilir. Hem de 
onların sevabından hiçbir şey eksiltilmez. 
Kim de Allah ve Peygamberinin rızasına 
uygun düşmeyen bir bid’at ihdas ederse, 
onunla amel eden insanların günahları 
kadar o kişiye günah yükletilir. Hem de 
onların günahlarından hiçbir şey eksilmez” 
(Müslim, “İlim” 6; Tirmizî, “İlim” 16).

Sünnet ile bidatın karıştırılmasının sebebi, 
bazı hususlarda bu ikisi arasında çok ince 
bir ayrımın bulunmasındandır. Bu ayrımı 
bazen fark etmek mümkün olamamakta-
dır. Örneğin, mezar ziyareti sünnettir, ama 
mezardan dünyevî veya uhrevî bir beklenti 
içine girmek bidattır. Mezar ziyareti ölümü 
hatırlamak ve mezarlıkta yatanlara dua 
etmek için olmalıdır. Bunun dışında dünyevî 
çıkar amaçlı bir ziyaret haline getirilmesi 
doğru değildir. Çünkü kabir hayatına intikal 
ile ‘amel’ dönemi kapanmıştır. Bundan 
dolayı ölülerin dirilere bir faydasından 
bahsedilemez.

BİDAT VE KÜLTÜR

Öte yandan adet ve alışkanlık kabilinden 
bir takım kişisel ve toplumsal uygulama-
ların bidat kapsamına alınması da toplum 
içerisinde huzursuzluğa yol açmaktadır. 

Hatta bu gibi uygulamaların kaldırılması 
birçok kültürel değerlerin ve uygulama-
ların yok olmasına neden olmaktadır. Bu 
nedenle kültürel unsur ile bidatı birbirinden 
ayırmakta yarar vardır. Sözgelimi Hz. Pey-
gamberle ilgili şiirler, mersiyeler yazılması, 
bunların müzik eşliğinde okunması kültürel 
birer değerdir. Mevlit merasimleri de, bu 
kapsamda değerlendirilebilir. Kişiler, bu gibi 
uygulamaları zorunlu dinî uygulama yani 
farz, vacip, sünnet türünden ibadet haline 
getirmedikleri takdirde, yapılmasında 
bir sakınca olmasa gerektir. Öte yandan 
inananların Allah rızası için yaptıkları, 
dinen yasak kapsamına girmeyen her güzel 
etkinlik ibadet olarak görülür. Bu çerçeve-
den bakıldığında mevlit okunması, kültürel 
bir etkinlik olmasının yanında bir nevi 
ibadettir. Ancak buradaki ince nokta bu 
etkinliği dinî bir emir olarak görmemek ve 
zorunlu hale getirmemektir. Gönüllü olarak 
bir merasim yapıp Allah’ın anılmasının ve 
Hz. Peygamberin övülmesinin dinî açıdan 
bir sakıncası olamaz. Ancak ölünün kırkıncı 
veya elli ikinci günü, doğan bir bebeğin kır-
kıncı günü mevlit merasimi düzenlenmesini 
zorunlu görmek, bu yönde bir beklenti içine 
girmek, insanları buna zorlamak, yapılma-
masını günah saymak apaçık bidattır.

BİDAT ADINA KÜLTÜR TAHRİBATI

Öte yandan bidatı ortadan kaldırmak adına 
tahribat yapmak da doğru değildir. Hatta 
zararlı sonuçlara yol açabilir. Sözgelimi 
kabirleri sade kılmak adına yüzyıllar önce 
yapılmış, tarihi ve sanat değeri bulunan 
türbe ve mezarların yıkılması bu anlamda 
doğru değildir. Çünkü yaşadığımız topraklar 
üzerindeki türbe ve mezar taşları bugünün 
dünyasında o toprakların bize ait olduğu-
nun tapu senetleri gibidir. Topraklarımızda 
hak iddia eden düşmanlara karış bunları 
birer tarihî vesika olarak gösterebiliriz. Ay-
rıca bu yapılar sanat ve kültür adına birer 
kıymettirler. Zaten dinde zararın zararla 
telafisi söz konusu değildir. Yeni yapılan bir 
mezarın sade yapılmasına özen gösterilebi-
lir ama yüzyıllar önce yapılmış bir mezarın 
tahrip edilmesi doğru değildir. 

Sözgelimi bir tarih kenti olan Bursa’da 
yüzyıllar öncesinden yapılmış türbeler, 
mezarlar ve mezar taşları bulunmaktadır. 
Bunların tarih adına ve Bursa’nın Müslüman 
bir milletin toprağı olduğunun göstergesi 
olarak korumak, dinî, tarihî ve siyasî bir 
sorumluluktur. Emir Sultan, Üftade, Molla 
Fenari ve daha bir nice ilim ve maneviyat 
önderlerinin kabirleri Bursa Müslüman 
halkının zihin dünyasını, tarihin ötesinden 

araştırma / Dini Hayatta Bidat ve Hurafe / Prof. Dr. Cağfer Karadaş



7   |   Ocak 2017  |   Sayı 21BURSA’DA ZAMAN

şekillendirmektir. Buraların dua etmek, 
ibret almak ve tarih bilincinin gelişmesi 
için ziyaret edilmesinde hiçbir sakınca söz 
konusu değildir. Sakıncalı olan durum bu-
raların dünyevî bir menfaat elde etme yeri 
olarak görmek ve dilek kapısına dönüştür-
mektir. 

Bu tür davranışlar tarihi eserlerin tahribine 
de yol açmaktadır. İnsanların mübarek veya 
kutsal gördükleri yerlerden taş ve toprak 
taşımaları, çaput bağlamaları, türbe duvar-
larına ellerini ve yüzlerini sürmeleri ibadet 
hanenin kirlenmesini ve tahrip olmasını 
beraberinde getirmektedir. Buna örnek ol-
ması bakımından Bursa Ulucamii’nin kıble 
tarafından minberin sağında çok güzel 
bir Arapça vav harfi vardı. Bazı insanlar 
özellikle bazı kadınlar o harften bir medet 
ve bereket umarak ellerini sürmek suretiyle 
vav harfinin tahribine yol açtılar. Bütün 
uyarılara rağmen bundan vaz geçmediler. 
Yetkililer de son çare olarak vav harfini 
cam çerçeve içine almak zorunda kaldı. 
Bu tür davranışlar yüzünden olsa gerek 
Ulu Camii’nin minberinin de korama altına 
alındığı görülmektedir.

BİDATLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

Bidatlerin ortaya çıkış nedenlerini ço-
ğaltmak mümkün olmakla birlikte birkaç 
maddede hepsini özetlemek mümkündür. 
Bunlar şöylece sıralanabilir:

1. Dini daha iyi yaşama gayreti 

Bu ifadenin klasik eserlerimizdeki karşılığı 
dinde aşırı gitmek anlamına gelen ifrattır. 
Bazen insanlar dini daha iyi yaşama adına 
dinde aşırılığa hatta israfa gitmektedirler. 
Bu zamanla içinde yerleşik uygulama halini 
almasıyla birlikte bid’at denen olgu vakıa 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dini daha iyi 
yaşama gayreti sahabe döneminden itiba-
ren gündeme gelmiş bir konudur. Nitekim 
sahabeden bazı insanların gelip sürekli 
oruç tutmak, namaz kılmak ve cinsel 
ilişkiden tamamen uzaklaşmak şeklindeki 
talepleri bizzat Hz. Peygamber tarafından 
hoş görülmemiş, geri çevrilmiş ve hatta 
bu tür yaklaşımlar yasaklanmıştır. Nitekim 
Hz. Peygamber, Ebu’d-Derdâ ve Abdullah 
b. Amr b. el-As’ın sürekli oruç tutmak ve 
sürekli namaz kılmak şeklindeki girişimle-
rini doğru bulmamış ve onlara “bir insanın 

bedeninin, gözünün, ailesinin ve hatta 
misafirlerinin kendisi üzerinde hakları ol-
duğunu” bildirmiştir. (Nevevî, Riyâzü’s-Sâ-
lihîn, s. 143-147). 

Öte yandan bir zaman ve mekana bağlı iba-
detin de iyi niyet adına bir başka yerde ve 
zamanda yapılması bidattır. Buna bir örnek 
olması bakımından bazı kişilerin belli bir 
zamana ve mekana bağlı olan Hac zamanı 
Arafat’taki vakfeyi paralel vakfeler şeklinde 
kendi şehirlerinde yapmaya kalkışmalarıdır. 
Bu yapılan, hacıların ruh halini birlikte ya-
şamak adına iyi niyetli bir girişim olsa bile 
netice itibariyle haccın ve vakfenin ruhuna 
aykırı bir durumdur ve bir bidat başlatmak-
tır. Yine Hz. Peygamber’in bireysel olarak 
geceleyin evinde kıldığı teheccüd namazı-
nın camide cemaatle kılınması da bidattır. 
Bunun anılan namazı hiç kılmamış olanlar 
için bir zemin hazırlama şeklinde iyi niyete 
dayandırılması bidat olmasını ortadan kal-
dırmaz. Bazı sivil toplum kuruluşlarımızın 
Hicri yılbaşında camilerde teheccüd namazı 
kılma çağrıları bir bidat çağrısıdır. Bu tür 
girişim ve davranışlar, ibadetlerde belli bir 
zamana ve mekana bağlı olma şartının 

araştırma / Dini Hayatta Bidat ve Hurafe / Prof. Dr. Cağfer Karadaş

İzzet Keribar
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göz ardı edilmesini ve dinde farz ibadet 
ile sünnet ibadetin birbirine karıştırılması 
tehlikesini beraberinde getirmektedir. Eğer 
bu çağrı yapılacaksa örneğin Sabah Namazı 
gibi farz bir ibadetin camide kılınması için 
yapılabilir.

2. Geçmişe duyulan saygı 

Geçmişe duyulan saygı, insan için bir kök 
ve köken arayışının yanında bugüne ve 
geleceğe yönelik manevi bir güç devşirme 
ve motivasyon aracı olarak görülmesinden 
kaynaklanmaktadır. Aslında geçmişe saygı, 
itidal ve iktisat sınırları içinde makbul 
görülen bir husustur. Çünkü insan başta 
anne-baba olmak üzere geriye doğru bir 
geçmişi olana ve bu geçmişe tabi bir bağ 
ile bağlı olan bir varlıktır. Sıla-i rahimin 
yani akraba ilişkilerinin gözetilmesi dinin 
de bir emridir. Ancak bunun ifrat ve tefrite 
vardırılması ve adeta geçmişin kutsanması 
ve geçmişten gelen manevi mirasın dinin 
içine onun asli bir unsuru gibi sokulması 
bidat kapsamına girmektedir. Öte yandan 
müşriklerin başkalarına karşı üstünlük 
taslamak ve övünmek için gidip mezardaki 
ölülerini saymaları ve diğer insanları hor 
ve hakir görmeleri yine aynı kapsamda-
dır (et-Tekâsür 102/1-2). Günümüzdeki 
ırkçılığın ve bir ölçüde aşırı milliyetçiliğin 
aşırı derece revaç bulmasının altında yatan 
neden de budur. Nitekim yukarıda işaret 
edildiği gibi İblis’in isyanında da kökene 
vurgu vardır. Bu anlayış kişileri zaman 
içinde kabile veya ulusun büyüklerini ve 

cemaat liderlerini kutsamaya, onları adeta 
bir peygamber gibi görmeye ve hatta söz 
ve uygulamalarını dini bir esas gibi kabul 
etmeye götürmektedir.

3. Grup ve cemaat önderlerine aşırı 
saygı 

Bunun ilk örnekleri Şiiler tarafından Hz. 
Ali’nin nas ile tayin edilmiş imam olduğu-
nu kabul etme ile başlamış ve bazı tarikat 
şeyhlerinin önceki şeyh tarafından tayin 
edildiği noktasına gelmiştir. Böylece ortaya 
çıkan dini önder adeta hatadan arınmış ve 
korunmuş kabul edilmek suretiyle her söy-
lediği adeta dini emir telakki edilmiştir. Ni-
tekim Şia’da imamların masum, bazı din ve 
cemaat önderlerinin masûn veya mahfûz 
(Allah tarafından korunmuş) kabul edilmesi 
bunun bir neticesi olsa gerektir. Bu da din 
içinde yeni uygulama ve uydurmaların orta-
ya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Tasavvuf 
büyüklerinin ısrarla şeriatın zahirinin esas 
alınması gerektiği yönündeki telkin ve tav-
siyelerde bulunmaları, bu alanda meydana 
gelen bidatları önlemeye yetmemiştir.

4. Hadis uydurmacılığı

Kimi iyi niyetle kimi de kasıtlı olarak Hz. 
Peygamber’e (sav) bazı yalan ve yanlış 
bilgilerin nispet edilmesi tarihte hadis 
uydurmacılığı olarak geçmektedir. Bu yolla 
din içinde oldukça fazla bidatın oluşma-
sına zemin hazırlanmıştır. Muhaddislerin 
hadislerin sıhhati konusundaki titizlenme-
leri bu tür gidişatın önüne geçmek içindir. 

“Bilerek ve isteyerek bana bir yalan isnat 
eden kişi cehennemdeki yerine hazırlan-
sın” (Buharî, “İlim”, hadis no: 110; Nevevî, 
Riyâzü’s-salihîn, hadis no: 1378). hadis-i 
şerifinin söyleniş gerekçesi de bu olsa ge-
rektir. Ancak bütün bunlara rağmen birçok 
uydurma hadîs ortaya çıkmış ve alimler 
bunlardan kurtuluşun bir yolunun da bu 
tür sözleri toplayıp insanların dikkatlerine 
sunmak olarak görmüştür. Buna rağmen 
bugün özellikle ekranlarda adeta uydurma 
hadîs spikeri gibi dolaşan bir takım zevat, 
ulemanın bu gayret, dikkat ve titizliği-
ni hiçe saymaktadırlar. Söyledikleri ve 
yaydıkları sözler İslam’a hizmeti hezimete 
dönüştürmektedir. Çünkü uydurulan ve dini 
renge büründürülen her söz veya uygulama 
dinin özünden uzaklaşmasını beraberinde 
getirmektedir. 

HURAFE

Hurafe, kelime anlamı itibariyle “boş söz, 
anlamsız uygulamalar, tutarsız düşünceler” 
demektir. Dinî anlamda ise “dinî ve aklî te-
meli olmayan ve din adına ileri sürülen batıl 
inançlar ile ibadet sayılan uygulamalardır”. 
Bunlara ‘boş inanç’ demek de mümkündür. 
Bir başka ifade ile dinin özünde olmayan, 
bir takım yollarla sonradan dine sokulan ve 
toplumda dini inanç ve ibadet gibi kabul 
gören söz, fiil ve davranışlardır. Hurafelerin 
birçoğu, batıl dinlerden intikal ederek top-
lum hayatına girmiştir. Ancak zaman içinde 
insanlar tarafından icat edilen hurafeler de 
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vardır. Sözgelimi “Otobüs tutan (yolculukta 
midesi bulunan) kişi bir miktar benzin içer-
se, tutmaz” hurafesi bu türdendir.

BİDAT-HURAFE AYRIMI

Benzerlikler dolayısıyla bidat ile hurafe 
zaman zaman birbiri ile karıştırıldığı görü-
lür. Aynılık ve ayrılık noktasından bidat ve 
hurafeyi üç kısımda değerlendirebiliriz:

1. Bid’atlerin tamamı dini görünüm-
lü iken hurafelerin bir kısmı dinden 
bağımsız günlük yaşantılarla ilgilidir. 
Örneğin yatırlara çaput bağlamak dini 
görünümlü bir bid’at ve hurafedir. 
Buna karşın “yedi aylık doğan çocuk 
yaşar sekiz aylık doğan yaşamaz” hu-
rafesi dinî değildir. 

2. Hurafe kapsamına giren bidatler ol-
duğu gibi girmeyenler de vardır. Güzel 
(hasen) bid’atler hurafe sayılmazken 
kötü (seyyie) bidatler hurafedir. Minare 
yapılması ve oradan ezan okunması, 
teravih namazının cemaatle yirmi 
rekat kılınması güzel bidatlerden sa-
yılmıştır, dolayısıyla hurafe kapsamına 
girmezler. Buna karşılık mezarlardan 
hortlak çıkmasına inanma ve ölen ki-
şilerin ruhunu çağırma hem bidat hem 
de hurafedir.

3. Bidatler Hz. Peygamber’in sünneti-
ne aykırı uygulamalardır. Dolayısıyla 
bidatlerin ortaya çıkışı İslam geldik-
ten sonradır. Buna karşın hurafelerin 
ortaya çıkış tarihi çok daha eskilere 
gider. Hurafeler batıl inançlar olduğu-
na göre ilk insan ve ilk peygamber Hz. 
Adem’den sonra hak dinin bozulması 
ile birlikte hurafeler ortaya çıkmaya 
başlamıştır.

HURAFE VE DİN 

Geçmişten günümüze bazı insanlar din ve 
dinî olan birçok konunun hurafe olduğu-
nu iddia etmişlerdir. Sözgelimi müşrikler 
“Kur’an kendilerine okunduğunda ‘işittik’ 
derler ve ardından  ‘istesek biz bunun gibi 
söyleriz, bu öncekilerin masallarından 
başkası değildir” (el-Enfâl 8/31) şeklinde 
Kur’an’ın haber verdiği hususları ‘eskile-
rin masalları’ adı altında hurafe olarak 
nitelemişlerdir. Aynı şekilde peygamberler 
tarafından gösterilen mucizelere de eski-
lerin masalları demişlerdir (el-En’âm 6/25). 
Günümüzde de deney ve gözlemi yegane 
bilgi kaynağı olarak gören bazı materyalist 
ve pozitivistler, başta Allah inancı olmak 
üzere dinî inançların tamamını hurafe 
kapsamına sokmak isterler. Gözle görme-
diklerinden dolayı, melek, cin ve şeytan 
gibi Kur’an ve sünnet’te haber verilen 
varlıkları gerçek dışı sayarlar. Beş duyu ile 
algılanan varlıkların dışındakileri kabul 
etmedikleri için insanın bedeninin ötesin-
de bir ruh bulunduğunu bile reddederler. 
Bunlara göre, ibadet edilmesi, Allah’tan 
yardım istenmesi, ahlakî kuralların sevap 
ve günaha bağlanması hurafeden ibarettir. 
Dinin bu şekilde bütünüyle hurafe sayılma-
sı anlayışına karşı, dindarın pozisyonunu 
güçlendirmesi bir zarurettir. Bunun için de 
dinin aslı ile hurafeyi birbirinden ayıracak 
bir bilgi donanımına ihtiyaç vardır. Aksi 
takdirde dinin bütünüyle hurafe sayılması 
ile hurafelerin din haline getirilmesi arasın-
da git gel durumu sürekli hale gelir. Din ve 
hurafe konusunda dört ayrı görüş sahibin-
den bahsetmek mümkündür: 

1. Halk arasında geleneksel her uygula-
mayı dinden sayanlar. Bunlara göre hu-
rafe diye bir şey yoktur. Bu kesim dinin 

alanını genişletme hususunda aşırıya 
gitmekte ve her tür dinî görünümlü 
uygulamayı dinden sayan ve savunan 
bir anlayışı ortaya koymaktadır. Dine 
karşı çıkanların da aynı yaklaşımla 
dinden olmayan bir takım hususları 
göstererek dine saldırdıkları gözlenir. 
Bu tür insanlar, örneğin töre cinayetle-
ri ve kadın dövmek gibi hususları dine 
mal etmek suretiyle onlar üzerinden 
din aleyhine kampanya yürütürler. 
Bunların bu davranışları büyük ölçüde 
cehaletten kaynaklanır.

2. İslam’ı akıl dini olarak tanımlayıp, 
kendilerine göre dinde akla uymayan 
hususları hurafe sayanlar. Özelikle 
İslam’ı modern çağın anlayışına adapte 
etme çabaları, bazı aşırı görüş ve uy-
gulamaları da beraberinde getirmiştir. 
Sözgelimi, mucize, keramet gibi husus-
ların inkarı, şefaatin inkarı, insanın 
çalışmasını engellediği gerekçesiyle 
namaz gibi ibadetlerin günümüzde 
gereksiz görülmesi, çalışma gücünü 
düşürdüğüne inandıkları orucun zararlı 
sayılması, akıl almaz buldukları Hz. 
Peygamber’in miracının inkarı bu tür 
düşüncenin bir sonucudur. 

3. Dini bütünüyle hurafe sayanlar. 
Din karşıtı, ateist ve pozitivist bazı 
çevreler dinî inanç ve uygulamaları 
tamamen hurafe olarak niteleme 
eğilimindedir. Bunlara göre, din geçmiş 
çağların insanlarına has bir takım 
uygulamalardır. İnsanın kendisi dışın-
daki bir takım varlıklara dayanması 
kendisini inkardır. İnsan kendi aklı ve 
imkanları ile her zorluğun üstesinden 
gelebilir. Dolayısıyla Allah, melek ve 
cin hurafeden ibarettir. Çünkü bu tür 

Selahattin Buhari’ye ait olduğu bilinen yatırın içinde adeta türbenin “Kült Eşyası” olarak kullanılan yılan şeklinde bir sunak ve üzerinde mermerden yuvarlak bir masa tablası bulun-
maktadır. Yatır halen, çeşitli konularda sağlık bulmak isteyen vatandaşlar tarafından ziyaret edilmektedir. Burada antik çağın sağlık tanrısı Asklepios’a ait bir sunağın bulunması da 
aslında bu geleneğin İslam öncesi dönemlerde de olduğuna bir işarettir. Diğer yandan, yatırı rahatsız etmemek için köyde davul çalınmıyor; düğünlerde, Ramazan ayında ve sahurda bile. 
Fotoğraflar: Fatih Özenbaş
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varlıkların deney ve gözlem ile ispatı 
mümkün değildir. İnsan ancak deney 
ve gözlem ile bildiği ve tanıdığı varlığı 
kabul eder. Deney ve gözlem dışı her 
şey gerçek dışıdır, hurafedir.

4. Dinî olan ile hurafenin ayırt edil-
mesi tarafında yer alanlar. Bunlar 
Kitap, sünnet, icma ve kıyas gibi 
dini deliller (edile-i şer’iyye) ile sabit 
olmuş hususları esas almak suretiyle 
bunların dışında kalanların bidat ve 
hurafe olduğunu kabul eden istikamet 
ve iktisat ehli yani orta yolu tutan 
hassasiyet sahibi dindarlardır. Çünkü 
dinde neyin dinî, neyin dinî olmadığını 
tespitinin kuralları vardır. Bu kuralların 
işletilmesi ile bidat ve hurafeler açığa 
çıkarılabilir. Ancak bu işlemi yapacak 
insanların yeterli bilgi donanımına 
sahip olması ve samimi olması gerekir. 
Bilgisi olmadan fikir üreten art niyetli 

kimselerin dine ve dinî esaslara yönelik 
iddialarına itibar edilemez.

HURAFE VE AKLÎLİK

Hurafeleri bütünüyle anlamsız ve akıl dışı 
görmemek gerekir. Zaten bütün hurafelerin 
akıl ve mantık dışı olması da gerekmez. 
Aslında hurafe dinde olmayan bir hususun 
dinî bir renge büründürülmesidir. Nitekim 
bazı hurafeler vardır ki, akıl ve mantığa 
uygundur. Sözgelimi, aydınlatmanın yeterli 
olmadığı dönemde “gece tırnak kesmenin 
günah” görülmesi bu türdendir. Çünkü gece 
kesilen bir tırnak parçasının nereye gidece-
ği bilinemez. Gece aydınlatmasının yeterli 
olduğu günümüzde bu tür hurafelerin orta-
dan kalktığını görüyoruz. Mezarlıktan gece 
geçerken ıslık çalmak insanı rahatlatıcı 
olabilir. Çünkü bazı insanlar mezarlıklardan 
geçerken ellerinde olmayarak korkarlar. 
Zaten korkunun mantığı olmaz. Hiç beklen-
medik bir anda insan korkabilir. Yapılan tel-

kinler de asla fayda vermez. İnsan korkuyu 
bastırmak için gece ıslık çalması gayet 
doğaldır. Bu tür hurafeleri ortadan kaldır-
manın yolu insanların dinî bilgi ve bilinç 
düzeylerini yükseltmektir. Mesela mezar-
lıklardan korkmanın yersiz olduğunun, 
ölülerden asla bir zarar gelmeyeceğinin, 
esas tehlikenin yaşayan zararlı insanlardan 
geleceğinin ikna edici bir şekilde anlatıl-
ması bu türden bir bilinç yükseltilmesidir. 
Bu da ancak sağlıklı ve sağlam bir eğitimle 
mümkün olur. Bazı hurafeler vardır ki, 
dinî açıdan olduğu gibi mantıkî açıdan da 
anlamsızdır. Örneğin kişileri ya da nesne-
leri uğursuz kabul etmek, iki bayram arası 
nikah yapmayı sakıncalı bulmak gibi. 

HURAFE VE SAĞLIK

Teknik ve bilimsel bir alan olmasına rağmen 
sağlık alanı hurafelerin en çok görüldüğü 
alanların başında gelir. Hasta iyileşmek için 
çaba harcarken etrafındakiler de derdine 

Burası Avusturya! Hurafenin, sadece Doğu veya İslam 
toplumlarına özgü bir şey olmadığını gösteren bir kare! 
Avrupa’nın pek çok ülkesinde görülen bu durum, insanların 
umutlarını veya beklentilerini fotoğrafta gördüğünüz kilit-
lere bağladığının bir göstergesi.
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çare olmak için her yolu denerler. Özellikle 
de tıptan ümidin kesildiği noktada hura-
feler devreye girer. Maalesef tıbbın henüz 
çözemediği hastalıklar ve ulaşamadığı 
hastalar vardır. İşte buralara hurafeler çok 
daha hızlı ulaşır. İlaçlar konusunda yete-
rince bilgilendirme olmadığından kafalar 
karışıktır. İşte bu noktada alternatif tıp 
önerileri gündeme gelmektedir. Böylesi-
ne karmaşık bir alanda insanları ruhen 
desteklemek ve tedaviye ikna etmek için 
dinî bir takım telkinlerde bulunulabilir. Yine 
hastaları psikolojik olarak desteklemek ve 
iyileşme yönünde kararlılık oluşturmak için 
dua ve manevî telkinlerden yararlanılabilir. 
Bunlar sağlık alanında birer destekleyici 
unsur olarak görülebilir. Zaten İslam, bir işe 
girişildiğinde sebeplere sarılmayı gerekli 
görür. Sebeplere sarılmak demek, hastalık 
durumunda hekim ve ilaçlardan yararlan-
mak demektir. Öte yandan hastaların teda-
viyi kabul etmesi, uygulanan tedavinin ba-
şarısı için çok önemlidir. Hastayı tedaviye 
ikna etmek için de dinden ve din adamla-
rından destek unsur olarak yararlanılabilir. 
Diğer bir deyişle bu destek, manevî ya da 
moral destek olarak görülmelidir. Hastayı 
tedaviye ikna etmeyi ve hızlı iyileşme için 
katkı sağlamayı amaçlayan bu şekildeki 
dua ve maneviyat desteği hurafe olarak 
değerlendirmek doğru değildir. Ayrıca bu, 
tıb alanına müdahale anlamına da alınma-
malıdır; manevî destek de tıbba müdahale 
boyutuna götürülmemelidir. Özellikle psiko-
lojik rahatsızlıklarda hastaların dini hassa-
siyetlerinin bilinmesi, hastanın tedavisi için 
bir zemin oluşturabilir.

HURAFELERİN ORTAYA ÇIKIŞ 
NEDENLERİ

1. Korkularımız: İnsanlar korkularını 
yenmek ve bastırmak için maddî veya 
manevî bir takım dayanaklar ararlar. 
Maddi dayanak bulamadığı durumda 
manevî arayışlar içerisine girer. Dinî 
şuuru güçlü değilse bir takım hura-
felere dayanır veya kendisi uydurur. 
Mezarlıktan geçerken ıslık çalmak, 
bazı psikolojik korkularını yenmek için 
medyum veya cincilere başvurmak 
buna örnek olarak verilebilir.

2. Arzularımız: İnsanlar, istenilen ve arzu 
duyulan bir takım şeylere ulaşmak için 
yardım mercileri araştırır. Normal yol-
lardan bulamadığı takdirde bir takım 
hurafelere başvururlar. Çocuk edinmek 
için yatırlara çaput bağlamak, bebek 
maketleri asmak, bir takım hastalık-
lardan kurtulmak için çeşitli kişileri ve 

mekanları ziyaret etmek bunlardandır.

3. Kendini beğenmişlik: İnsanoğlu, kendi-
sini ve yaptıklarını beğenen bir yapıya 
sahiptir. Allah’ın gönderdiği dini bile 
kendi arzu ve hevesleri doğrultusun-
da değiştirme çabası vardır. Dinlerin 
bozulmasının bir nedeni de işte bu 
kendini beğenmişliktir. Yüce Allah, in-
sanın bu yapısını şöyle ifade eder: Kötü 
işi kendisine süslü gösterilip onu güzel 
gören kimse diğerleri ile bir olur mu? 
Allah dilediğini hidayete erdirir, diledi-
ğini sapıklıkta bırakır. Ey Peygamber 
onlar için kendini üzüntülere sokma. 
Allah onların yaptıklarını bilmektedir” 
(Fâtır 35/8). Tarihte birçok hurafenin 
ortaya çıkmasında bu şekilde kendi-
ni ve yaptıklarını beğenmişliğin çok 
büyük bir rolü bulunmaktadır.

TÜRKİYE’NİN HURAFE HARİTASI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından müf-
tülüklerden elde edilen verilere dayanılarak 
yapılan araştırma ile Türkiye’de 1380 farklı 
hurafenin varlığı tespit edilmiştir. Yapılan 
tasnife göre bu hurafelerin 335’i aile, 319’u 
cenaze, 272’si sağlık, 78’i mezarlıklar, 49’u 
hıdrellez, 39’u talih, 170’i çeşitli ibadetler, 
17’si misafirlik, 9’u büyü-fal, 9’u cin-peri, 
8’i aşure, 7’si helal-haram, 6’sı muska, 2’si 
de güneş tutulması ile ilgilidir. Bu sayılar-
dan yola çıkarak bir takım değerlendirme-
ler yapılabilir. Zaten DİB tarafından yayın-
lanan Diyanet Aylık Dergi’de bu anlamda 
çok yönlü değerlendirmeler yapılmıştır. 
Ancak bu sayılara bakarak bir karamsarlığa 
düşmemek de gerekir. Bunların büyük bir 
kısmının çok küçük bir azınlık tarafından 
inanıldığı, eğitim ve dinî bilincin gelişme-
sine paralel olarak birçoğunun insanların 
gündeminden çıktığı da görülen bir gerçek-
tir. Ancak bu sayının ve sayılanların hafife 
alınmaması da gerekir. Bunlara yönelik 
başta eğitim olmak üzere insanların dinî ve 
kültürel bilinç düzeylerinin yükseltilmesinin 
gerekliliği ortadadır. O yüzden DİB tarafın-
dan yapılan bu çalışmanın bu anlamda bir 
katkı sağlayacağı açıktır.

Hurafeyi sadece İslâm ve doğu dünyası 
ile sınırlı bir sorun olarak da görmemek 
gerekir. Daha önce belirtildiği gibi İslâm 
toplumlarında var olan hurafelerin birço-
ğunun eski din ve inanışlardan intikal ettiği 
bir gerçektir. Batıda da bugün hala yaşayan 
birçok hurafenin varlığı bunu destekle-
mektedir. Sözgelimi 13 ve 17 rakamlarının 
uğursuz, eşeğin mafyaya karşı koruyucu, 
at nalının uğurlu, kara kedinin uğursuz, 
baykuş ötmesinin kötülüğe işaret ettiğine 

inanılması gibi birçok hurafe bu gün dahi 
batılı toplumlarda yaygın olarak bulunmak-
tadır.

SONUÇ

Hz. Peygamber’in (sav) uygulamaları olan 
sünnetine aykırı bazı tutum ve davranış-
ların zaman içinde ortaya çıkması kaçınıl-
mazdır. Çünkü insan unsuru sürekli yenilik 
peşinde ve kendine özgü davranış arayışı 
içindedir. Hem kendini tatmin hem de 
takdir toplamak için her icat ettiği yeniliğe 
toplumsal destek arayışına girer ve baş-
kalarını yeniliğine ortak kılmaya çalışır. Bu 
yenilik arayışları Hz. Peygamber’in uygu-
lamasının aksine ve onu geçersiz/tesirsiz 
bırakacak şekilde olursa bunun adı dinde 
bidat yani yabancı ve aykırı bir unsuru 
dine eklemektir. Yanı sıra akla ve mantığa 
uymayan, dinen sakıncalı bulunan/onaylan-
mayan, kimi zaman da fert ve toplum için 
zararlı olan veya hiçbir faydası bulunmayan 
uygulamalar ise hurafe olarak nitelendirilir. 
Hurafelerin varlığı daha eskilere dayan-
dığından ve bir ölçüde dinden bağımsız 
ortaya çıktığından bidatten daha geniş 
bir anlam çerçevesine sahiptir. Bu yüzden 
tarih boyunca hak dinler mevcut hurafeler 
ile mücadele etmişler ve yeni hurafe ve 
bidatların ortaya çıkmaması için tedbirler 
almışlardır. Çünkü bidat ve hurafe dine 
sonradan eklenen ve dinin bir unsuru şek-
linde sunulan ayrık otları gibi dine yabancı 
inanç ilkesi ve uygulamasıdır. Bu yönüyle 
bidat ve hurafeler, dinin müntesiplerini 
dine yabancılaştırma gibi bir işlev görmek-
tedir. Bu yabancılaşma ya dindarın dinin-
den uzaklaşması veya dinin özgünlüğünü 
yitirmesi anlamına gelmektedir. Nitekim 
Yahudilik ve Hıristiyanlığın maruz kaldığı 
tahrif bu türden bidat ve hurafelerin dine 
sokulmasından kaynaklanmıştır. Hz. Musa 
zamanında bile puta tapan bir kavmi gören 
Yahudiler benzer bir uygulamayı kendileri 
için istemişlerdir. Samirî’nin Hz. Musa’nın 
ayrılmasını fırsat bilerek buzağı putunu 
icat etmesi de bir nevi bidattır. Yahudilerin 
Hz. Peygamber döneminde bizzat ellerin-
deki Tevrat’ın bazı ayetlerini gizlemeye 
çalışmaları da aynı şekilde bidat kapsa-
mındadır. Nitekim benzer şekilde Hıristi-
yanların Hz. İsa’yı insanî boyutunu aşacak 
şekilde yüceltmeleri, ölümü ile ilgili bir sürü 
hurafe uydurmaları, son olarak onu “Tan-
rı’nın oğlu” olarak görmeleri dini özünden 
uzaklaştıran bir gelişme olmuştur. Bu ve 
benzeri inanç ve uygulamalar tarih boyun-
ca hem dine hem de dinin müntesiplerine 
tamiri imkansız zararlar vermiş ve hakiki 
din ile müntesibi arasında kapatılması zor 
uçurumlar açılmasına sebebiyet vermiştir.
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Bu Gurur Hepimizin;

TKB’nin Metin
Sözen Büyük

Ödülü Bursa’nın
Bursa’daki tarihi ve kültürel mirasın 
korunması, yaşatılması ve geleceğe 
taşınması kapsamında Büyükşehir 

Belediyesi’nin başlattığı, tamamladığı 
ve halen devam eden çalışmalar, ödülle 

taçlanmaya devam ediyor.



14    |   Ocak 2017  |   Sayı 21BURSA’DA ZAMAN

haber / Bu Gurur Hepimizin; TKB’nin Metin Sözen Büyük Ödülü Bursa’nın

 Tarihi ve kültürel mirasta Türkiye ve dün-
ya çapında örnek alınan çalışmalara imza 
atan Büyükşehir Belediyesi, 4 yıl önceye 
Bursa’ya getirdiği Tarihi Kentler Birliği Me-
tin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü yeniden 
Bursa’ya kazandırdı. 

83 PROJE YARIŞTI

Tarihi Kentler Birliği tarafından 15 yıldır 
düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Ko-
ruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışmasının 2015 yılı ödülleri belli oldu. 
Tarihi, doğal ve kültürel çevreyi korumayı, 
gelecek kuşaklara aktarmayı, tarihsel mi-
rası sosyal yaşama dâhil edilerek yaşana-
bilir çevreler oluşturmayı hedefleyen, TKB 
Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına 
2015 yılında 47 belediye 83 proje ile katıldı. 
Yarışma sonucunda Metin Sözen Koruma 
Büyük Ödülü ile Jüri Özel Ödülünün yanı 
sıra, 8 Proje, 8 Uygulama ve 8 Süreklilik 
ödülünün sahipleri belli oldu. Muradiye 
Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı 
Sağlıklaştırma Projeleri Koruma Büyük 
Ödülüne layık görüldü.

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ 

YAPEX Restorasyon Fuarı, 7 yıldır ÇEKÜL 
Vakfı ve Akdeniz Tanıtımın işbirliğinde 
“Kültür Mirası” ana başlığı ile düzenleniyor. 
Tarihi Kentler Birliğinin de desteklediği 
Fuar bu yıl “Kültür Mirası ve İşlevlendirme” 
temasıyla gerçekleştirildi.

TKB Özendirme Yarışması Ödül Töreni ve 
Sergisi, 16 – 19 Kasım tarihleri arasında 
Antalya Expo Center’da yapılan Fuarın en 
önemli etkinlikleri arasında yer aldı. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ödülünü, TKB Danışma Kurulu 
Başkanı ve ÇEKÜL Yönetim Kurulu Başka-
nı Prof. Dr. Metin Sözen’in yanı sıra, TKB 
Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel’in elinden aldı.

ÖDÜL ALAN DİĞER 
TKB ÜYESİ BELEDİYELER 

Söke Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi Can-
landırma Projesi(Jüri özel ödülü)

PROJE ÖDÜLLERİ

•	 Edirne Belediyesi, Selimiye Cami Çev-
resi ve Kırkpınar Alanı Kentsel Tasarım 
Projeleri

•	 Hatay Büyükşehir Belediyesi, 5. Mıntı-
ka 1313 ve 1339 Parselleri Restorasyon 
Projeleri

•	 Kastamonu Belediyesi, 2. Etap Sokak 
Sağlıklaştırması ve Nasurullah Cami 
Çevresi Kentsel Tasarımı Projeleri

•	 Melikgazi Belediyesi, Arap Ocağı ve 
İptidai Mektebi Restorasyon Projeleri

•	 Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarihi 
Kent Merkezi Düzenleme ve Tasarım 
Projesi

•	 Samsun Büyükşehir Belediyesi, Saat-
hane Meydanı Kentsel Tasarım Projesi

•	 Seyhan Belediyesi, Av. Turan Arun 
Sokağı Sağlıklaştırma Projesi

•	 Yüreğir Belediyesi, Ölümsüzlük Şehri 
Missis Projesi
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UYGULAMA ÖDÜLLERİ

•	 Battalgazi Belediyesi, Mahalle Müzeleri 
Projesi

•	 Çanakkale Belediyesi, Ece Ayhan Kül-
tür Merkezi Restorasyonu Projesi

•	 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Milli 
Mücadele Müzesi ve Müftü Evi Resto-
rasyonu Projeleri

•	 Merzifon Belediyesi, Ulukuşlar Konağı 
Restorasyon Projesi

•	 Nilüfer Belediyesi, Mübadele Evi Pro-
jesi

•	 Urla Belediyesi, Postane ve Zafer So-
kakları Sağlıklaştırma ve Hersekzade 
Ahmet Paşa Hamamı Restorasyonu 
Projeleri

•	 Uzunköprü Belediyesi, Eski Askerlik 
Şubesi Binası Restorasyon Projesi

•	 Ünye Belediyesi, Kadılar Yokuşu Sokak 
Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım 
Projesi

SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ

•	 Eyüp Belediyesi, Sokollu Mehmet Paşa 
Medresesi Restorasyonu

•	 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ga-

ziantep Kültür Sanat Merkezi Reno-
vasyonu

•	 Odunpazarı Belediyesi, Taşbaşı ve 
Yandaş Sokak Sağlıklaştırma Projeleri 
Osmangazi Belediyesi: Maksem Müze 
Ev, Somuncu Baba Evi Rekonstrüksiyo-
nu Projeleri

•	 Ödemiş Belediyesi: Çoban Dede Türbe-
si, Kılcı Mehmet Ağa Cami, Çakırcalı 
Mehmet Efe Konağı ve Birgi Jandarma 
Karakolu Restorasyon Projeleri

•	 Selçuklu Belediyesi: Sille Sokak Sağlık-
laştırma ve Restorasyon Projeleri

•	 Şahinbey Belediyesi: Şıh Fetullah 
Camisi Meydanı Kentsel Tasarım, İslam 
Bahçesi Peyzaj Düzenlemesi Projeleri

•	 Tire Belediyesi: Tire Yahudileri Müzesi 
ve Butik Otel Projeleri

BAŞARI BELGELERİ

Adana Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Bele-
diyesi, Alanya Belediyesi, Bergama Beledi-
yesi, Erdek Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, İncesu Belediyesi, İnebolu Bele-
diyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmit 
Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Kaymaklı 
Belediyesi, Körfez Belediyesi, Kuşada-
sı Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, Niksar Belediyesi, 
Selçuk Belediyesi, Süleymanpaşa Belediye-
si, Taraklı Belediyesi ve Uzundere Belediye-
si’ne, tarih ve kültür mirasının korunması 
konusunda değerli katkıları ve başarılı 
faaliyetleri nedeniyle başarı belgesi verildi.
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 Osmanlılar tarafından fethinden önce Bursa, 
yakınındaki iki büyük şehir olan Kostantinopo-
lis(İstanbul) ve Nicea(İznik) hatta Nicea Media(İz-
mit)’nın gölgesinde kalarak pek gelişeme fırsatı 
bulamamıştır. Osmanlıların bölgeye geldikleri 
sıralarda sadece sur içinde evlerin bulunduğu bir 
şehir vaziyetinde idi. Biraz da Çekirge semtinde-
ki kaplıcalar bölgesinde birkaç hamam yapısına 
rastlanabilmekteydi.

Bursa şehri Osmanlıların fethi ile birlikte gelen 
yoğun Türk nüfusun yerleşmesi çerçevesinde yeni 
bir biçim almaya başlamış ve zamanla da Müslü-
man-Türk şehir telakkisinin değerleri ile donatıl-
mıştır. Tip olarak da Selçuklu şehir tipinin Bursa’ya 
uygulanmaya başladığını izleyebilmekteyiz. Bütün 
bu özellikler sur dışına taşan yeni bölgede yeni bir 
Bursa şehri olarak gelişirken kendini göstermiştir.

Şehre yeni gelen yoğun nüfus dolayısıyla, daha 
önce çok az örneklerinin var olduğunu bildiğimiz 
hamamlara yeni yeni örneklerinin, hem de çok 

gelişmiş biçimleriyle inşa edilmeye başladığını 
görüyoruz. Bu durum, şehri hem mimari açıdan 
donatmak hem de temizlik ve sağlık konularına 
verilen önemi açıklayabilmek açısından dikkat 
çekicidir.

Dağlarda yaşayan, Kültür ve Medeniyet değerlerin-
den yoksun bir toplum olarak tespit edilmeye çalı-
şılan kurucu Osmanlılar, daha 1300’lerden itibaren 
kütüphaneler kurmaya başlamışlar2, yine o yıllarda 
gezegenlerin gökyüzündeki yayılışını dikkate almış 
ve Bursa’da cami minberine3 ve türbenin girişinde-
ki saçaklara4 işlemişlerdir. Hâkimiyet bölgelerinde 
eksikliğini hissettikleri bilgi ve buna sahip olan ilim 
insanlarına, çok müsait imkânlar sunmuşlardır 
ki bugünkü isimleriyle Anadolu, Suriye, İran, Irak, 
Mısır, Horasan, Harezm, Maveraünnehir bölgele-
rinde eğitim görmüş birçok ilim insanı5 Bursa ve 
çevresindeki şehirlere gelip yerleşmişler ve ilmi 
faaliyetlerde bulunmuşlardır.6 Böylece de Osmanlı 
Devletinin yerleşik kurumsal bir yapıya kavuşması-
na önemli katkılarda bulunmuşlardır.  Bursa şehri 

Vakıf Şehri; 
BURSA
Bizans elinden fethedilerek kurtarılan Bursa’nın, Osmanlılar tarafından 
Başkent edinilmesi ile beraber hızla geliştiği bilinmektedir. Bir şehrin de 
kariyerinde yükselebileceği en üst seviye “başkent” yani âsitâne1 olmaktır 
zaten. Bu gelişmenin vakıf kurumları aracılığı ile gerçekleştirildiği zaten 
kabul edilir. Böylelikle Bursa bir “Vakıf Şehir” haline de gelmiştir denilebilir. 
Bu yazıda fetihten itibaren Bursa’nın bir Osmanlı Şehri olarak kazandığı 
Kültür ve Medeniyet özelliklerini, birkaç vakıf örneği üzerinden incelemeyi 
hedeflemekteyiz.

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM / Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Ça
nd

ar
lı 

Al
i P

aş
a 

Va
kf

iy
es

i

1 Âsitâne kelimesi Kazakistan’da şimdi Astana şeklinde telaffuz ediliyor. Kazakistan’ın Akmola şehrinin başkent yapılması yani “âsitâne” yani Astana yapılması da 
bununla ilgilidir.

2 Yenişehir’deki Süleyman Paşa Kütüphanesi, Medresesiyle beraber 1350 yılından önce kurulmuş ve halen aynı adla yenilenmiş şekli ile hizmet vermeye devam etmektedir.

3 Bursa’daki Ulucami’nin minberi 1400 yılından önce inşa edilmiş ve gezegenler kündekârî usul ile iki yanına işlenmiştir. Günümüze kadar da ulaşmıştır. 

4 II. Murad’ın Bursa Muradiye semtinde 1450 yılları civarında inşa edilen Türbesinin giriş kapısı üzerindeki saçaklarında gezegenler ile ilgili işlemeler bugün bile hayranlık 
uyandırmaktadır.

5 Emir Sultan, Davud-u Kayserî, Molla Fenârî, Hocazâde, Ebû İshak Kâzerûnî ve daha niceleri…

6 Bu ilim adamları ve faaliyetleri hakkında bakınız; Uluslararası Molla Fenâri Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 BURSA),Bildiriler, ed. Tevfik Yücedoğru-Orhan Ş. Koloğlu-U. 
Murat Kılavuz-Kadir Gömbeyaz, Bursa Kültür A.Ş., Bursa 2010; Ulaslararası Hocazâda Sempozyumu(22-24 Ekim 2010 Bursa), Bildiriler, ed. Tevfik Yücedoğru-Orhan Ş. Ko-
loğlu-U. Murat Kılavuz-Kadir Gömbeyaz, Bursa Kültür A.Ş., Bursa 2011;.M. Tayyib Gökbilgin, “Bursa’da Kuruluş Devrinin İlim Müesseseleri, İlim Adamları ve Bursa Tarihçileri 
Hakkında” Necati Lugal Armağanı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1966, s. 261-273.

Fotoğraflar: Nilay Şahinkanat İlcebay
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bu zengin birikimin oluşturduğu temeller üzerin-
de başkentlik pozisyonunu yaşamıştır.

Bahsettiğimiz dönemlerde Medeniyet ve Kültür 
değerleri aynı olan insanların ve birçok ilim insa-
nının, kendi farklı coğrafyalarının birikimlerini 
de Bursa civarına gelip yerleşmesinden dolayı 
buraya taşıdıkları bir vakıadır. İşte gelen insanla-
rın taşıdıkları değerler yanında, fetihten itibaren 
şehrin ilk yerleşimcileri olan Osmanlı Beyliğinin 
insanları; hep birlikte ortaya bir Cihan Devleti 
çıkardılar. Bol miktarda muharebelerle geçen bu 
süreçte, Kültür ve Medeniyetlerinin çok zengin 
değerlerini de buraya getirmeyi ve burada daha 
da geliştirmeyi başardılar.

Şehri ve ülkenin diğer yerleşim birimlerini çok 
kıymetli mimari eserlerle donattılar. Bu binala-
rın fonksiyon alanı içinde, ticareti geliştirmek,7 
fakirleri doyurmak,8 eğitim ve bilgi üretmek,9 
ibadet ihtiyacını karşılamak, temizlik ihtiyacını 
karşılamak,10 gönül zenginliği kazandırmak,11 su 
ihtiyacını gidermek12 ve buna benzer daha birçok 
hizmetler sayılabilir.

Bu çalışmada kültür ve medeniyet unsurları ba-
kımından nüfusu, hamamları, çeşmeleri ve kuş 
evleri açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır 
ki bu unsurları hepsi de vakıf kurumları zeminin-
de gelişmişlerdir.13

Nüfus ve Birlikte Yaşama Kültürü;

Bursa şehri fethedildiğinden itibaren; sur içinde 
yaşamakta olan Rumların güvenlik gerekçesiy-
le dışarıya çıkaran Orhan Gazi ve devamındaki 
Sultanlar, Anadolu’nun birçok bölgesinden gelen 
Türk ve Müslüman toplulukları öncelikle sur içi 
bölgeye yerleştirmişler ve böylelikle Bursa’yı 
bir Müslüman-Türk şehri haline getirmişler-
dir. Orhan Gazi’nin fethettiği Bursa, O’nun ve I. 
Murad’ın zamanlarında Müslüman-Türk nüfu-
su artarak öyle bir bizden hale gelmiştir ki ve 
Yıldırım Bayezid tarafından günümüzde bile 

şehrin önemli bir ihtiyacını karşılamakta olan 
Bedesten14 ve Ulu Cami kadar büyük bir mâbed15 
ihtiyaç olarak gündeme gelmiş ve yaptırılmıştır. 

Ayrıca Orhan Gazi, Bursa Hisarı içinde yaşayanlar 
ile İstanbul’da yaşayan bazı Musevi aileleri –ki 
kırk ailedirler- getirip günümüzdeki ismiyle 
Arapşükrü Mahallesine yerleştirdi. Halk arasın-
da bölgenin adı sonraki dönemlerde Yahudilik 
şeklinde değiştirilecek ve uzun yüzyıllar boyunca 
hep böyle adlandırılır olacaktır. Hatta günümüz-
de de bölge bu ad ile anılmaya devam edilmekte-
dir. Buraya onları yerleştiren Orhan Gazi, evleri ve 
çeşmeyi vakıf sistemi içinde gerçekleştirmişti.

Murad Hüdavendigâr da Balkanlardaki seferle-
rinde esir aldığı bazı gayrimüslim aileleri bazı 
mahallelere, Yıldırım Bayezid yine aynı şekilde 
esirleri bazı mahallelere, Çelebi Mehmed de 
Simav’daki muhtemelen depremden sonra 
perişan vaziyetteki Ermenileri Bursa’daki Yeşil 
Cami çevresine16, Rumları da günümüzdeki 
ismiyle Muradiye semtine17 yerleştirmişlerdir. Bu 
yerleştirmeler de yine vakıf anlayışı ile hayata 
geçirilmiştir.

Bursa’da yaşayan faklı inanç, kültür ve mede-
niyetten insanlar ve onların miktarları hakkın-
da özetle şunlar söylenebilir. Bu farklı nüfus 
özelliklerine sahip bir şehir olarak Bursa, 1453 
yılına kadar başkentlik pozisyonunu kısmen 
sürdürmüştü. Nüfusu da artarak 1570’lerde 80 
bin civarına ulaşmıştır. Tarihi seyir içinde bazen 
değişik sebeplerle nüfusta azalma ve artmalar 
olmasına rağmen genelde şehir nüfusu bu mik-
tarlar civarında olmuştur.18

Mudanya, fethedildiği yıllarda kıyıya yakın küçük 
bir kalenin içinden ibaret bir köy idi. Bursa’nın 
İstanbul ile deniz bağlantısı o sıralarda Kios adıy-
la bilinen ve Osmanlılarca Gemilik ismi verilen 
iskeleden sağlanıyordu. Zamanla bu bağlantı Mu-
danya tarafına kaydırılmış ve ticaret ve ulaşım 
bağlantısı buradan sağlanır olmuştur. Burası kale 
içinden ibaret küçük bir köy iken ticaretin bu-
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7 Sezai Sevim, “Bursa’nın Yitik Hanları ve Kapan Han”, Bursa’da Yaşam, Bursa (Temmuz) 2009, s. 26-33; Uluslararası Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü 
Sempozyumu (1-4 Temmuz 2010)-Bildiriler, Editör- Sezai Sevim, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011; Çarşının Öyküsü-Bursa, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa Araştırmaları Merkezi Yayını, Bursa 2010. 

8 Doğan Yavaş, “Bursa’nın Kuruluşunda Orhan Gazi ve Muradiye Külliyeleri”, Bursa Şehrinin Gelişmesi ve Kentsel Planlama Kültürü, Osmangazi Belediyesi Yay., 
Bursa 2008, s. 54-64; Salih Pay, Bursa İvaz Paşa Külliyesi, Eğit-San Yayınları, Bursa 1996; Salih Pay, Kuruluşundan Günümüze Yeşil Külliyesi, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 2010.

9 Mefail Hızlı, Osmanlı Klâsik Döneminde Bursa Medreseleri, İz Yayıncılık, İstanbul 1998; Mefail Hızlı, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klâsik Döneminde İlköğ-
retim ve Bursa Sıbyân Mektepleri, Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa 1999.

10 Bursa’da Hamamların durumu hakkında detaylı bilgi için bakınız; Kamil Kepecioğlu, Tarihte Bursa Hamamları, Bursa Halkevi Neşriyatı-5, Bursa1935; Elif 
Şehitoğlu, “Osmanlı Dönemi Bursa Hamamları”, Eski Hamam Eski Tas, ed. Naim Arnas- Gonca Dardeniz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009, s.94-111.  

11 Mustafa Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, Sır Yayıncılık, İstanbul 2001; Hasan Basri Öcalan, Bursa’da Tasavvuf Kültürü (XVII. Yüzyıl), Gaye Kitabevi, Bursa 
2000.

12 İhsan Uzer, Bursa Suları, Bursa Vilayet Matbaası, Bursa 1941.

13 Bursa vakıflarının 1453 yılına kadarki belgeleri olan vakfiyeler içi bakınız; Sezai Sevim- Hasan Basri Öcalan, Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, 
Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul 2010, ve ayrıca bakınız; Hasan Basri Öcalan- Sezai Sevim- Doğan Yavaş, Bursa Vakfiyeleri-I, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Yayını, Bursa 2013.  

16 Çelebi Mehmet on hanelik ihtiyaç sahibi bir Ermeni grubunu, o sıralarda daha yeni inşa edilmiş bulunan Yeşil Camiin yakın çevresine yerleşmelerini sağla-
mıştır. Camiin temizlik işlerini yerine getirirlerse imaretin fırınında pişirilecek olan ekmekten ücretsiz alabilmelerini de sağlamıştır. Bakınız, Kamil Kepecioğlu, 
Bursa Kütüğü,C. II, s. 40; Sezai Sevim, “Güney-Marmara Bölgesindeki Ermeniler’in Nüfus, İdari ve Mali Durumu”, Ermeni Sorunu ve Bursa Ermenileri, edit. Saime 
Yüceer,Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa 2000, s. 45-59

17 Bu yerleşmeden itibaren bölgenin ismi uzun yıllar boyunca “Simaviyân Mahallesi” olarak kayıtlara yansımıştır.

18 Bursa şehrindeki gayrimüslimlerin yerleşim durumları hakkında bilgi için bakınız; . Sezai Sevim, “Osmanlı Bursa’sına Grup Yerleşmeleri Hakkında Bazı Bilgi-
ler”, Bir Masaldı Bursa,  haz. Engin Yenal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, s. 145-157. I.M
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rada yapılmaya başlanmasıyla birlikte büyüyüp 
gelişerek mahalleler oluşmaya başlamıştır. 1530 
yıllarındaki haliyle 2 mahallede 25 Müslüman 
hane ile 13 mahallede 238 ailelik bir Gayrimüslim 
nüfus yaşamaktadır Mudanya’da. 1894 yılına 
gelindiğinde de kasabada 1992 Müslim, 3908 
Gayrimüslim nüfusun yaşadığı bildirilmektedir.19 
1924 yılındaki Mübadele anlaşması gereğince, 
Mudanya’daki gayrimüslim Rumlar Yunanistan’a 
gönderilirken aynı evlere de Yunanistan’ın birçok 
yerinden Müslüman-Türk halkı getirilerek yerleş-
tirilmişlerdir.20

Bursa’daki gayrimüslim halk fetihten itibaren, 
gerek merkezî idarenin ve gerekse yerel yöne-
ticilerin uygulamaları karşısında büyük bir em-
niyet ve güven bulmuşlardır. Gücü elinde tutan 
yönetim ve çoğunluğu oluşturan Müslüman-Türk 
nüfus, kendilerinden olmayanlara karşı üstün-
lüğünü ve gücünü kullanarak ezici, baskıcı, itici, 
dışlayıcı ve ötekileştirici davranışlarda bulunma-
dığı anlaşılmaktadır. Müslüman halkın davranış-
larında da kendilerinden olmayanlara karşı to-
leranslı bir bakışın yıllar boyunca hâkim olduğu, 
önemli bir problemin ve çatışmanın mahkeme 
tutanaklarına yansımamış olmasından anlaşı-
labilmektedir. Bursa mahkemesinin tutanakla-
rında görülmektedir ki şehirdeki gayrimüslimler 
dahi normalde kendi din adamları nezdinde 
kurulan mahkemelerde davalarını görme hakları 
varken, adlî meseleleri için çoğu zaman kadıya 
müracaat etmişler ve problemlerini Müslümanla-
rın mahkemesinde çözüme kavuşturmayı tercih 
etmişlerdir.

Bu bilgiler çerçevesinde şu tespit yapılabilir; 
Osmanlı döneminde Bursa şehrinde yaşayan tüm 
nüfus kesimleri uzun yüzyıllar boyunca birlikte 
yaşayabilme becerisini göstermişlerdir. Bursa ve 
çevresinde birlikte yaşayabilmenin uzun yıllar 
sürdürülebilmesinde, vakıfların kiralık evleri, 
vakıfların hayır yardımları, vakıf işletmeler, vakıf 
hanlar ve vakıf diğer içtimaî ve sosyal faaliyet-
lerin çok önemli rollerinin olduğunu görebilmek-
teyiz.

Su Kültürü;

Hamamlar; Hamam inşası, kullanımı ve kültürü 
çok eski çağlardan bu yana var olsa da çok yay-
gınlık kazanmamıştır. Roma döneminde sağlık 
tedavisi ve eğlence boyutunun daha çok öne 
çıktığı yıkanma hamamları vardır. Bizans döne-
minde ise Anadolu’da Bizans çağına ait olduğu 

söylenebilecek çok az sayıda hamam kalıntısına 
rastlanmıştır.21 Bursa’da günümüz itibariyle hayli 
miktarda görülebilmektedir. Bunların bazıları 
Büyük Roma zamanında inşa edilmişledir. İnşa 
ederken tedavi ve eğlence gibi sebeplerin daha 
çok öne çıktığı kabul edilse de sayıları birkaç 
taneyi geçememiştir. Onların da İmparatorlar 
tarafından Çekirge bölgesindeki kaplıca suyu 
üzerinde yaptırıldığı söylenebilir. 

Orhan Gazi’nin Bursa’yı fethinden itibaren hem 
sur içinde hem de sur dışındaki yeni yerleşim 
alanlarında çok sayıda yeni hamam inşa etti-
rilmiştir. Bunların büyük kısmı şehir içindedir 
ki neredeyse tamamı ısıtmalı hamamlardır. 
Bilindiği gibi kaplıca suları o sıralardaki haliyle 
Bursa şehrinin dışında bulunan batı tarafındaki 
Kükürtlü semti ile yine batı uzağındaki Çekir-
ge semtinde yeryüzüne çıkmaktadır. Fetihten 
önceki hamamlar sadece kaplıca bölgesinde iken 
Osmanlı hamamlarının bir kısmı kaplıca bölge-
sinde inşa edilmekle birlikte çoğunlukla şehir 
içinde ısıtmalı olarak inşa edilmişlerdir. Isıtmalı 
hamamların birinci planda tedavi için değil de 
temizlik için inşa edildiği buradan kolaylıkla 
anlaşılabilir. Bu da Müslüman Türklerin temizliğe 
verdikleri önemi ortaya koyar.

Çeşmeler; Bursa’da fetihten itibaren hızla art-
mıştır. Bizans dönemindeki halk genellikle suyun 
doğduğu yer olan kaynağında oluşturulan küçük 
havuzu ve oradan aldıkları suyu içip kullanmış-
lardır. Evlerin bahçelerindeki kullanım çeşmeleri 
dışında sokaklarda çeşme yani selsebil cinsinden 
çeşme inşa etme kültürü Roma’da ve Bizans’ta 
çok çok nadirdir.22 Anadolu’ya sokak çeşmesi 
kültürü Türklerle geldi denilse yeridir. 

Bölgeye gelen Türklerin inançlarından gelen 
küçük su birikintilerinin kirli olduğu anlayışı ve 
inancı, onları bu havuzcuklardaki suları kullan-
maktan uzak tutmuştur. Kullanmak istedikle-
rinde de ayazmanın üzerini kapatarak taşan 
suyun dışarıya oluktan akışını kullanmayı tercih 
etmişlerdir. Bu uygulama zamanla çeşme kültü-
rünü ortaya çıkarmıştır ki Bursa içinde yüzlerce 
çeşmeden söz edilebilir.23 Sadece Kara Çelebizâ-
de’nin Bursa’da yaptırdığı çeşmelerin 40 tane 
olduğunu söylemek, bir fikir vermek için yeterli 
görülebilir.24 Çeşmelerin şehir insanının temizlik 
anlayışını uygulayabilmede ne kadar kolaylaştırı-
cı bir rol oynadığı tahmin edilebilir.25

Çeşmelerin inşası sırasında akan fazla suyun da 
dikkate alındığı ve onun da akıp gidişinden önce 

19 Mudanya’nın, buradaki iskelenin kullanılmaya başlamasından itibaren nasıl geliştiği hakkında detaylı bilgi için bakınız; Cafer Çiftçi, Osmanlı Döneminde 
Mudanya İskelesi ve Gümrüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayını, Bursa 2012.

20 Mudanya’ya Mübadele çerçevesinde gelenlerin çok büyük kısmı Girit Adası’ndan gelmiş göçmenlerdir. 

21 Bu konuda detaylı bilgi için bakınız; Semavi Eyice, “Çeşme”, DİA., C. 8 (1993), s. 277-287.

22 Semavi Eyice, “Hamam”, DİA., C. 15 (1997), s. 405.

23 Bu konuda detaylı bilgi için bakınız; Semavi Eyice, “Çeşme”, DİA., C. 8 (1993), s. 277-287.  

24 Orhan F. Köprülü, “Şeyhülislam Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi ve Müftü Suyu”, Belleten, TTK, C. XI, Sayı: 41 (1947), s. 136-142; Hasan Basri Öcalan, “Bir Su 
Şehri: Bursa ve Abdülaziz Efendi’nin Su Vakfiyesi”, Kültür Dergisi, Sayı: 9 (Kış 2007), s. 110-113.

25 Ali İhsan Karataş, “Bursa’da Su ve Çeşme Âşığı Bir Şeyhülislâm: Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi”, Bursa’da Yaşam, Aralık 2008, s. 18-28.Em
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hayvanların işine yaraması bakımından değer-
lendirilmesinin düşünüldüğü ve ön tarafa çanak, 
tekne veya yalak adlarının verildiği haznelerin 
inşa edildiği görülmektedir. Sahipsiz hayvanların 
susuzluğuna çare üretmek düşüncesi çerçevesin-
de yaz günlerinde şehir içindeki sokak köşeleri 
veya uygun yerlerde mahalleli tarafından hele 
hele yaşlılar tarafından konmuş su kaplarına 
rastlamak hala bile Bursa sokaklarında mümkün 
olabilmektedir. Şehir dışındaki kırsal alanlarda 
veya buralara yönelik ulaşım yolları üzerinde de 
çok sayıda çeşmelere rastlanmaktadır. Bura-
lardaki çeşmelerde de aynı türden yalaklar ve 
teknelerin yapıldığı görülür. Dağlardaki değişik 
yerlerde ve yol kenarlarında inşa edilen çeşme-
lerdeki bu tekneler ise yabanda yaşayan hayvan-
ların da düşünüldüğü kanaatine yöneltmektedir 
bizleri.

Hamamlar, çeşmeler, suyolları ve su kuyularının 
hep vakıf sistemi içerisinde gerçekleştirildiğini 
burada vurgulamak gerekmektedir.

Kuş Evleri;

Şehir, fetihle beraber yeni gelen Müslüman 
Türk nüfusun yerleşimine açılırken büyüyor ve 
gelişiyordu. Bu gelişme çerçevesinde sur içinden 
ibaret olan Bursa, sur dışına taşmaya başlamış 
hatta sur dışında yeniden bir Bursa inşa edil-

dosya / Vakıf Kültürü / Vakıf Şehri; BURSA / Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM

26 Bakınız; Resim-1 ve 2. 

27 Farklı büyüklükteki yuvaları görebilmek için bakınız; Resim-4 ve 5. 

28 Resim- 3. Osmanlı coğrafyasındaki kuş evleri ve köşkleri hakkında daha detaylı bilgi ve görüntüler için bakınız; Kuş Evi, Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, 
İstanbul 2000.

29 Yeşil Cami’deki bu kuş yuvalarının iç özellikleri hakkındaki bilgileri, yuva içlerini bizzat görerek müşahedelerini benimle paylaşan Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş’a 
teşekkürü borç bilirim.Yı
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Emir Sultan Camii Kıble duvarındaki kuş köşkü.

Emir Sultan Camii güney-batı duvarındaki kuş yuvaları.
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miştir. Bu meyanda yeni binaların inşa edilmesi ile 
gelişir ve genişlerken, insani ilişkiler yoğunlaşırken 
şehirlilik kimliği de gelişiyor ve yayılıyordu. Yaşa-
dıkları mekânları daha yaşanabilir hale getirme 
çabaları kendini gösteriyordu.

Ama bu binaların inşa edilmesi ile bölgenin önceki 
sakinleri olan birçok hayvanın da hayat alanına 
müdahale etmiş olduğunun da farkında idiler. İşte 
inşa ettikleri binalar ile yaşayış alanını daralttıkları 
kuşları da dikkate almışlar ve onların hayatlarını 
kolaylaştırmak için tedbirler almışlardır. Yaptıkları 
kamu binalarının birçoğunun dış duvarlarına kuş 
köşkleri, evleri ve yuvaları da yapmışlardır.26 Birçok 
yapıda inşa sırasında bu tür düzenlemeler yapıldığı 
bilindiği halde, bazıları zaman içinde bir takım res-
torasyonlar sırasındaki yanlış müdahalelere kurban 
gitmişlerdir. Resimlerde görüleceği gibi bazıları 
kuğular ve güvercinler gibi büyük kuşlara yönelik 
olurken bazıları da küçük kuşlar olan serçelere 
yönelik yapılmışlardır.27 Bu yuvaları duvarlardaki 
taşlara işleyen ustalar öyle incelikleri düşünmüşler 
ki hem kuğu hem de serçe yuvalarının girişindeki 
kapı üzerine kemer bile yapmışlardır. Hatta bazı-
larını öyle düzenli ve detaylı sanat işçiliği çerçeve-
sinde inşa etmişlerdir ki bu türden olanlarına “kuş 
köşkü” adı verilmektedir.28

Söz konusu yuvaların, binaların genellikle doğu, 
batı veya güneye bakan duvarlarında yapıldığı 
görülür. Bursa’da kuzeye bakan duvarlarda bu 
örneklere rastlayamamanın sebebi olarak, poyraz 
rüzgârının bu duvarlara çok şiddetli vuruşu nede-
niyle yaşayabilme imkânını zorlaştırması göste-
rilebilir. Bunu bilen ustalar soğuğa rağmen Yeşil 
Cami’deki kuş yuvalarını binanın Kuzeye bakan du-
varında neden inşa etmeyi tercih ettiler denilebilir. 
Yuvaları inşa eden ustalar bu tercihi uygularken 
yuvaların girişini kuzeye bakacak şekilde yapmış-
larsa da dikkatli davranmışlar ve kuşların soğuktan 
etkilenmelerinin önüne geçebilmek için yuvaların 
içini öyle labirent gibi dolambaçlı yapmışlar ki rüz-
garın içerilere kadar ulaşmasının önüne geçmeye 

çalışmışlardır. Bu konudaki çabaları sonuç vermiş 
ki günümüzde bile bu binanın kuzeydeki giriş kapı-
sının sağ ve sol üst kısmında çatıya yakın altı yuva 
kapısından hala kuğuların giriş çıkışını izleyebil-
mek mümkün olabilmektedir.29

Bursa’daki bu kuş evlerinin ve gerekse kuş köşkle-
rinin vakıf yapılarda inşa edilmiş olması yanında 
kendileri de vakfiyeleri olmasa dahi birer vakıf 
değimlidir. Yine kuşların ve hatta yabani hayvanla-
rın aç kalmaması için yapılan gıda yardımlarının da 
vakıflar bünyesinde planlandığı ifade edilebilir.

Sonuç; Yukarıda bahsedilen kültür unsurlarının 
tamamı için, Bursa’da günümüzde de yaşatılmak-
tadır diyebilmeyi herkes ister. Ancak aradan geçen 
zaman sürecinde kendi kültür unsurlarından birçok 
alanda kopmak veya koparılmakla karşılaşmış 
olan Bursa insanının, yeni sürüklendiği düşünce 
dünyasındaki hayat uygulamaları içinde, bahset-
tiğimiz izlere benzer hassasiyetler ile yer verebil-
mesi pek mümkün olmamış ve/veya olamamış gibi 
görünmektedir. Bu manada tarihte diğer canlıları 
dikkate alma düşüncesinin yoğun bir şekilde an-
layışlarında yer tuttuğunu gördüğümüz insanların 
yaşadığı Bursa şehrinde, günümüzde de dolaşırken 
sokak köşelerinde hayvanların susuz veya yiyecek-
siz kalıp ölmemeleri için konulmuş bazı yiyecek 
veya su kaplarıyla bazen karşılaşanlar asla şaşır-
mamalıdırlar. Kendi kültür ve medeniyet değerle-
rinden koparılmaya karşı vakıf gibi dimdik ayakta 
durarak hala direnen bazı yaşlılarımızın veya onlar 
gibi vakıf kültüründen kopmamayı ve onlara ayak 
uydurmayı tercih eden bazı gençlerin direnç izleri-
dir de denilebilir belki bu görüntülere.

Son zamanlarda Bursa’daki yerel belediyelerimizin 
bu anlayış içerisinde vakıf ruhuna uygun icraatla-
rını da takdirle ve tebriklerle karşılamalıyız. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıf Müzesi de bu tebrik 
ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir.

dosya / Vakıf Kültürü / Vakıf Şehri; BURSA / Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM
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Yeşil Camii kuzey duvarındaki kuş yuvası girişi.
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İslâm’da Vakıf Kültürü

Yüce Allah yaratmış olduğu kullarına kendisine iman ettikten sonra salih amel işlemeyi emretmiştir. 
Salih amel işlemenin en çok tavsiye edilenlerden biri de kişinin sahip olduğu mallardan başkalarının 
istifade etmesini sağlamaktır. Zira insanlar mal mülk sahibi olma konusunda eşit değildirler. 
Çalışarak zengin olmak mümkündür, ama bu her zaman geçerli değildir. İnsanoğlu bir anda sahip 
olduğu bütün servetini kaybedebilir. Yani her an başkasına muhtaç duruma düşebilir. İslamiyet bu 
durumlarda başkalarına yardım etmeyi emretmiş ve bu durum; zekat, fitre, sadaka gibi kavramlarda 
ifade edilmiştir. Bu yardım kurumları İslam’daki asgari yardım durumlarını ifade etmek için 
kullanılmıştır. Kimi zaman da bu kavramların daha da ötesinde yardımlaşma teşvik edilmiştir.

Doç. Dr. Hasan Basri ÖCALAN

Sultan Orhan’ın Bursa İmareti Vakfiyesi
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 Kur’ân’da hayır işlemek ve insanlara faydalı 
olmakla ilgili bazı âyetler şunlardır: “Sevdiğiniz 
şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe 
asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu 
bilir.” (Âl-i İmrân Sûresi, 92.) “İyilik ve takva (Al-
lah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımla-
şın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaş-
mayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü 
Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Mâide sûresi), 2) 
“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rab-
binize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa 
eresiniz.” (Hac Sûresi, 77). 

Burada yazılan âyetlerde geçen “infak etmek”, 
“yardımlaşmak” ve “hayır işlemek” gibi ifadeler 
ve bunları destekleyen başka âyetlerde yer alan 
ifadelerden hareketle İslâm âlimleri yardımlaş-
manın bir şeklinin vakıf kurumu olduğunu ifade 
etmişlerdir.

Hz. Peygamber (sav) de yukarıdaki âyetler-
de geçen manalara yakın birçok hadis-i şerif 
söylemiştir. Bunların arasında en meşhuru ve 
genel olarak vakıf yapmanın temel kaynağı 
olan şu hadistir: “İnsanoğlu öldüğü zaman 
dünyayla bütün ilişkileri kesilir. Ancak şu üç şeyi 
bırakanlar hariç: Devam eden sadak-i câriye, 
kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua 
eden hayırlı evlat.” (Müslim, Sahîh-i Müslim, Va-
siyye, 14 ). Tarih boyunca vakıf kuran kimselerin 
düzenledikleri vakıf belgelerinin giriş kısımla-
rında yukarıdaki âyet ve hadisleri zikretmeleri, 
burada geçen ifadelerin vakıf sistemine kaynak 
olduğunu göstermektedir.

İslam tarihinde kurulan ilk vakıfla ilgili farklı ri-
vayetler bulunmaktadır. Hz. Âişe’den (ö. 57/676) 
nakledildiğine göre, Hz Peygamber Medine’deki 
yedi parça mülk hurmalığı vakfetmiştir. Bu 
hurmalıklar Nadiroğuları’ndan Muhayrîk isimli 
bir şahsa ait olup, bu şahıs Uhud savaşına 
katılmış ve savaş sırasında yaralanmıştır. Vefat 
etmeden önce şöyle bir vasiyette de bulunmuş-
tu: “Ben ölünce, tüm mallarım Allah elçisine ait 
olsun, O dilediği yere sarf etsin.” Muhayrîk’in 
Hicret’in 2. yılında ölmesi üzerine tüm malları, 
Hz. Muhammed (sav)’e kalmış, O da bu malları, 
bir görüşe göre Abdülmuttalib ve Hâşimoğul-
ları’na, başka bir rivayete göre, ise, İslâm’ın ve 
Müslümanların acil ihtiyaçlarına vakfetmiştir. 
İslâm’da ilk vakfın bu olduğu kabul edilmiştir. 

Bir başka rivayet ise hicretin 7. senesinde Hay-
ber kalesinin fethi sırasında buraya yakın bir 
yerde olan Fedek ahalisi arazilerinin tasarrufu-
nu Rasulullah (sav)a bırakmışlardır. Efendimiz 
de bu araziyi vakfedip gelirini fakirlere tahsis 
etmiştir. Böylece ilk vakıf da bu şekilde O’nun 
tarafından kurulmuştur denilmektedir.

Hz. Peygamberi her sahada örnek alan Müslü-
manlar vakıf kurmada da O’nu örnek almışlar 
ve tarih boyunca aşağıda ifade edileceği gibi, 
birçok sahada vakıflar kurarak insanlara fayda-
lı olmaya çalışmışlardır. Cabir adlı sahabe; “Ben, 
Muhacir ve Ensar’dan malı olup da, malını vakf 
ve tasadduk etmeyen kimseyi bilmiyorum,  yani 
birçok sahabe malını Allah yoluna vakfediyor-
du.” demiştir. 

Vakfın bu kadar yaygın olmasından hareketle, 
İslâm dünyasında âlimler ve en başta da başka 
din mensupları, vakfın kaynağı ve menşei-
ni araştırmaya başlamışlardır. İslâm âlimleri 
vakfın kaynağını yukarıda verilen âyet ve hadis-
lerde ararken müsteşriklerden(doğu bilimci-
ler) bazıları ise vakfın kaynağını daha önceki 
medeniyet ve dinlerde arayamaya başlamışlar-
dır. Ancak İslam’dan önceki kültür ve medeni-
yetlerde bu kurum olmakla beraber İslam Vakıf 
kurumuna yepyeni bir anlam kazandırmıştır.

Dört halife devrinden sonra iktidara gelen 
Emeviler devrinde vakıflar çok yaygınlaştı. 
Emevi halifesi Velid b. Abdülmelik, Şam’da 
yaptırdığı Emeviyye Camii’nin bakım ve onarımı 
için ilk defa köy ve mezraa gibi gelir getiren 
yerleri vakfetmiştir. Emeviler döneminde her 
türlü eğitim faaliyeti bütünüyle halk tarafından 
yürütülmüştür.

Abbasiler’den önce Mısır’da çarşı ve pazar ku-
rulması için arsalar bağışlanmış, cami görev-
lilerinin ücretleri de beytülmalden ödeniyordu. 
Mısır’da bir tarım arazisinin vakfa dönüştürül-
mesiyle ilgili en eski belge 307/919 tarihli olup 
Abbasiler dönemine ait bir vakfiyedir. Abbasiler 
devrinde vakıf sistemi daha büyük bir gelişme 
kaydetmiştir. Hatta bu dönemde çok yaygın-
lık kazanan vakıfları kontrol etmek amacıyla 
Vakıflar Nezareti de kurulduğu bilinmektedir. 
Bu dönemde özellikle sosyal meseleleri dinî 
temellere dayandırmak gayeleri ile ortaya çıkan 

Orhan Gazi’nin Mekece Vakfiyesi 
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İslam hukuku tedvin çalışmalarına 
vakıf kurumu da dâhil edilmiştir. 

Abbasiler dönemde İslâm coğraf-
yasının farklı siyasi parçalara ayrıl-
ması ve Büyük Selçuklu Devleti ile 
beraber siyasi hâkimiyetin Türklere 
geçmesi ile birlikte vakıf müesse-
sesi de büyük bir gelişme göster-
miştir1. Nitekim bu tarihten sonra 
İslâm medeniyeti adeta bir “Vakıf 
medeniyeti” haline gelecektir. 

Büyük Selçuklu sultanı Alparslan 
ve oğlu Melik Şah devrinde vezir-
lik yapmış olan Nizamülmülk’ün 
girişimleriyle devlet tarafından 
kurulan Nizamiye Medreselerinin 
her türlü masrafları, müderris ve 
öğrencilere ödenen her türlü öde-
nek vakıflardan temin edilmiştir. 
Medreselerde müderris ve talebe-
lere ödenen ücretlerin dışında ilmi 
teşvik etmek amacıyla çalışkan 
ve yetenekli gençlere, bu ücrete 
ilave olarak 100, 500, 1000 dinar 
tutarındaki mükâfatlar da vakıflar-
dan ödenmiştir2. Bağdat’ta kurulan 
ilk Nizamiye Medresesi’nden sonra 
yine Bağdat’ta Ebu İshak Şirazî, 
Nişabur’da İmam Cüveynî adıyla, 
Isfahan, Rey, Belh, Herat, Âmul, 
Tûs, Basra, Musul, Cizre, Gence gibi 
şehirlerde de bu şehir isimleriyle 
birçok medrese kurulmuştur. Bu 
kurulan medreselerin de tıpkı Ni-
zamiye Medreseleri örnek alınarak 
masrafları vakıflardan karşılan-
mıştır3. Bağdat’ta kurulan Nizamiye 
Medresesinin vakıf gelirlerinin yıllık olarak 
binlerce altın dinarı bulduğu kayıtlarda 
geçmektedir. 

Selçuklular döneminde şehirlerde fakirlere, 
yolculara, kimsesizlere, öğrencilere, hatta 
devlet erkânına yemek dağıtmak için va-
kıflar tarafından imaretler de kurulmuştur. 
Söz konusu kurumlara tahsis edilen vakıf 
gelirlerinin bir kısmı vakfiyelerde hastalara, 

mahpuslara, öksüz ve yetimlere, sakatlara, 
kimsesiz vefat edenlerin defin işlemlerine 
sarf edilmek üzere ayrılmıştır4.

Türkiye Selçukluları, Beylikler ve Osman-
lıların ilk devirlerinde zaviye kuran şeyh-
lere, yol üstlerinde kurdukları zâviyelerde 
koruyuculuk, yolcuların iaşe ve ibateleri 
hizmetlerine karşılık arazinin gelirinin bir 
kısmı tahsis edilmiştir. 

XIII. yüzyılın sonlarına doğru Batı Anado-

lu’da, diğer Anadolu Beylikleri arasın-
dan büyümeye başlayan ve zamanla 
Anadolu coğrafyası ile Balkanlara 
hâkim olan Osmanlılar devrinde ise 
vakıf kurumu zirve yapmıştır. Hemen 
hemen her sahada kurulan vakıf-
lar yoluyla devletin birçok hizmeti 
bu sosyal kurumlar yoluyla deruhte 
edilmiştir. İlk Osmanlı Sultanı Osman 
Gazi devrinden günümüze kadar gelen 
belge olmadığından onun kurduğu va-
kıflar hakkında kesin bir şey söylemek 
oldukça zordur. Ancak Osman Gazi’nin 
eşi Asporça Hatun’a ait bir vakıf 
kaydının nüshası günümüze kadar 
gelmiştir. Söz konusu vakıf kaydında 
Asporça Hatun Bursa’ya bağlı bazı 
köyler ile Bursa yakınlarında bulu-
nan Kite(Ürünlü)’ye bağlı kimi yerleri 
vakfetmiş ve elde edilen gelirden 
kendisi ve çocuklarının ruhuna Kur’ân 
okunmasını şart koşmuştur5.

Bursa’nın 1326 tarihinde Osmanlılar 
tarafından fethedilmesiyle beraber 
şehirleşme hayatında önemli geliş-
meler yaşanmış ve buna bağlı olarak 
vakıfların yaygınlaşması da bu tarih-
ten itibaren olmuştur. Başta Osmanlı 
sultanları olmak üzere, devlet adam-
ları, zengin hayırseverler günümüzde 
devletin yaptığı birçok saha ile ilgili 
vakıf kurarak, hem devletin yükünü 
hafifletmişler, hem başkalarına örnek 
olmuşlar, hem de kendi ahiretleri için 
hazırlık yapmışlardır.

Osmanlılar devrinde birçok hizmet 
vakıflar yoluyla yerine getirilmiştir. Bu 

hizmet sahaları şunlardır.

a. Dini hizmetleri yerine getiren va-
kıflar: Cami, mescid, tekke ve namaz-
gâh gibi dini ibadetlerin ifa edildiği 
yerlerin inşası, idamesi ve her türlü 
hizmetin yerine getirilmesi vakıflar 
yoluyla olmuştur. 

b. Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri için 
kurulan vakıflar: Medrese, kütüpha-
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Yıldırım Bayezid’in Bursa İshakiye Vakfiyesi

1 Kazıcı, Ziya, İslâmi ve sosyal Açıdan Vakıflar, Marifet Yayınları, İstanbul 1985, s. 54.

2 Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1993, s. 333.

3 Kırpık, Güray, Nizamiye Medreseleri, Ortaçağ Yükseköğretim Kurumu, Anıl Matbaası, Ankara 2009, s. 29. 

4 Demir, Mustafa, “Türkiye Selçukluları Şehirlerinde İmaret Kurumları ve Vakıfları”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XXVII, Ankara 1998, s. 41-46.

5 Öcalan, Hasan Basri-Sevim, Sezai, Yavaş, Doğan, Bursa Vakfiyeleri –I, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2013, s. 24-25.
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ne, mektep, Dârü’l-hadîs, Dâ-
rü’l-kurrâ, Dârü’l-mesnevî ve buna 
benzer diğer eğitim kurumlarında-
ki her türlü masraflar bu kurumlar 
için kurulan vakıflar tarafından 
karşılanmıştır. 

c. Sağlık için kurulan vakıflar: Dâ-
rüşşifâ, hastahane ve bîmâristân 
gibi isimlerle anılan sağlık ve tedavi 
işleri için kurulan vakıflar. İslâm 
tarihinin ilk döneminden itibaren 
sağlık konusuna önem verildiği 
bilinmektedir. 

d. İctimaî hayat için kurulan 
vakıflar: İmaret, aşevi, Dârülaceze 
gibi sosyal hayata yönelik hiz-
metler için kurulan vakıflar. İslâm 
dünyasında vakıfların en çok ön 
plan çıktığı sahalardan biri sosyal 
hayata yönelik tarafıdır. Başta fa-
kir, yoksul, kimsesizler ve yolcular 
olmak, varsa külliye bünyesinde 
medrese öğrencilerinin yemek 
ihtiyacını karşılamak üzere kurulan 
imaret ve aşevlerinde sayılan grup-
ların dışında kimseler de yemek 
yiyebiliyorlardı. 

e. Su ile ilgili kurulan vakıflar: 
Hamam, su yolları, çeşme su 
kemerleri, bent gibi insanların su 
ihtiyacını karşılamak amacıyla 
kurulan vakıflar bu madde altında 
örnek olarak verilebilir. 

f. Askerî müesseseleri için kuru-
lan vakıflar: Kışla, tophane silah 
sarayları gibi kurumların mas-
raflarını karşılamak amacıyla da 
vakıflar kurulmuştur. 

g. İktisadî hayatla ilgili vakfılar: 
Çarşı, bedesten, pazaryeri, arasta, 
han, kervansaray, ribat ve dükkan-
lar gibi, ticari hayatın işleyişi için 
bir takım vakıflar kurulmuştur. 

h. Spor hayatı için kurulan va-
kıflar: Okçuluk tekkesi gibi. Fatih 
Sultan Mehmed,  İstanbul’u fethi 
sırasında okçuların tâlimgâhı için 
kullandığı yeri daha sonra bu iş için 
vakfetmiştir.

i. Diğer sahalarla ilgili kurulan 
vakıflar: 

•	 Güzel yazı öğreten vakıf,

•	 Sokak hayvanlarına ekmek veren 
vakıf,

•	 Ağaç dikmek için kurulan vakıf,

•	 Evde hasta bakmak için vakıf,

•	 Evlilik çağına gelen kızlara çeyiz 
hazırlayan vakıf,

•	 Duvarlara yazılan yazıları silen 
vakıf,

•	 İpekböceği geliştirme vakfı,

•	 Fakir çocukları sünnet ettirmek 
için kurulan vakıf,

•	 Çevre ve ormanı koruyan vakıf,

•	 Camilerdeki saatleri tamir ettiren 
vakıf,

•	 Şehir estetiğini koruyan vakıf,

•	 Yol ve kaldırımları temizleyen 
vakıf,

•	 Köle ve fakir bekârları evlendiren 
vakıf,

•	 Güvercin yuvası yapan vakıf. 

Sonuç olarak İslam, sosyal bir varlık 
olan insanın başka insanlara, hatta 
hayvanlara ve çevresine farklı yollarla 
faydalı bir varlık olmasını teşvik etmiş, 
hatta zaman zaman da emretmiştir. 
Bu yollardan biri de vakıf kurumudur. 
Bugün devletin yapmakta olduğu 
birçok hizmet tarih boyunca vakıflar 
yoluyla ifa edilmiştir. Böylece devletin 
sırtındaki yük azaldığı gibi, yaradanına 
ibadet etmek ve ona daha yakın olmak 
isteyen insana imkan tanınmış, hem 
de insanoğlu başkalarına yardım etme 
duygusunu en iyi şekilde tattığı için 
büyük bir mutluluk duymuş oluyordu.

Tarihte yapılan hizmetlerin bir şekilde 
günümüz insanlarına aktarılması, 
onları bir şekilde teşvik edecektir. Bu 
anlamda Bursa Büyükşehir Belediye-
si’nin kurmakta olduğu “Vakıf Kültürü 
Müzesi” büyük bir işlevi yerine getirmiş 
olacaktır. Ecdadının yapmış olduğu 
hayır hizmetlerini gören ve öğrenen 
torunlarının kalbinde bir nebze de olsa 
yardım duygusu depreşecektir.
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Umur Bey Vakfiyesi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, son on yılda müzeler konusunda önemli başarılara imza atmıştır. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi müzelerini sırası ile sayarsak Hünkar Köşkü, Bursa Kent Müzesi, Karagöz 

Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Enerji Müzesi, İpek Müzesi, Göç Tarihi Müzesi topluma hizmet 
vermektedir. Çalışmaları devam eden müzeleri sayarsak: Bursa Bıçakları Müzesi, Tarım Müzesi ve 

Sağlık Müzesi çalışmaları da hızla devam ediyor. 

Ahmet Ö. ERDÖNMEZ

Vakıf Şehri Bursa’nın Yeni Müzesi;

VAKIF KÜLTÜRÜ MÜZESİ

Fotoğraflar: Nilay Şahinkanat İLCEBAY 
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 Osmanlı’nın ilk başkenti 
olan Bursa, yeni bir müzeye 
daha kavuşuyor. Bursa Vakıf 
Kültürü Müzesi. Çalışmaları 
bir yıldır devam eden müze 
tamamlandı. Osmanlı’da 
vakıfların ne kadar önemli 
olduğunu bu müzede daha iyi 
anlayacağız. Gerek düzen-
lemesi, gerekse koleksiyon-
larının zenginliği ile Vakıf 
Kültürü Müzesi’nin Türkiye’nin 
konusunda önemli müzeleri 
arasına girmeye aday olduğunu düşünü-
yorum. Şimdi sizlere Bursa Vakıf Kültürü 
Müzesi’nin içeriğini anlatmak istiyorum. 

Vakıf:  Allah rızasını kazanmak amacıyla 
zengin kimseler tarafından. sadece ihti-
yaç sahibi kimselerin istifade etmeleri için 
kurulan hayır kurumlarıdır.

Kış günlerinde abdest almak için sıcak su 
sağlayan vakıf, yaz günlerinde sıcaktan bu-
nalanlar için gölgelik yapan vakıf, oyuncağı 
olmadığı için arkadaşları ile oynayamayan 
çocuklar için oyuncak vermek için vakıf 
kurulmuştur. İnsan hayatında ne varsa bir 
güzellik çıkarmak için vakıf kurulmuştur. 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya büyük 
önem veren İslam dini, bunu vakıf kurumu 
ile en yüksek düzeye çıkarmıştır. Vakfın na-
sıl işletileceğini belirleyen belgeye “vakfiye” 
veya “vakıfname” denir. Vakfiyeler, milletin 
iktisadî ve sosyal hayatlarında önemli bir 
rol oynamış olan vakıf kurumunun nasıl 
çalıştığını, kimlerin idare ettiğini, kimlerin 
kendisinden istifade ettiğini vb. hususla-
rı öğrenmemize yardımcı olmaktadırlar. 
İslam medeniyeti bir vakıf medeniyetidir. 
İslam tarihinde vakıf kuran ilk kişi Hz. 
Muhammed (S.A.V.)’dir. Hz. Peygamber, bir 
taraftan ashabını vakıf yapmaya teşvik 
ederken, bir yandan da bizzat kendisi vakıf 
yaparak Müslümanlara bu konuda da örnek 
olmuştur. Hz. Muhammed (S.A.V.), Fedek ve 
Hayber’deki arazilerini sağlığında fakirler 
yararına vakfetmiştir. 

OSMANLILAR VE VAKIF

Osmanlı Dönemi’ndeki en eski vakıfların ise 
beyliğin kurucusu Osman Bey tarafından 
tesis edildiği, Başbakanlık Osmanlı Arşi-

vi’ndeki resmî kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. Ne yazık ki 
orijinal vakfiyeler günümüze 
ulaşamamıştır. Osmanlı Bey-
liği’nden günümüze ulaşan en 
erken tarihli vakfiye, Orhan 
Bey’in eşi Asporça Hatun’un 
1-10 Ramazan 723  (3-12 Eylül 
1323) tarihli vakfiyesidir. 
Asporça Hatun, Bizans İmpa-
ratoru III. Andronikos’un kızı 
olup sandukası oğlu İbrahim 
ile birlikte Osman Gazi’nin 

türbesindedir. Vakfiyeye göre Bursa’ya 
bağlı Narlı, Kapaklı, Frenkli, Çepni, Yörükler, 
Samanlı, Balıklı Çiftlik, Burun Hisar Köyleri 
ve Eğerce Mezra’sı Asporça Hatun’un Bur-
sa’daki kabrinde Kur’ân okumaya vakfedil-
miştir. Bursa’yı bilmek bir açıdan Osmanlıyı 
bilmek anlamına gelmektedir. Selâtin 
(Sultanlar) Vakıfları ile inşa edilmiş ilk Os-
manlı başkenti külliyeler şehri Bursa, vakıf 
kültürünün şekillendiği ilk şehir olmuştur. 
Osmanlı İmparatorluğu “Vakıf Cenneti” ya 
da “Vakıf Devleti” olarak tanımlanmıştır. 
Osmanlı’nın fethi öncesi bugünkü Hisar 
içinde yer alan Bursa, 1326 yılından sonra 
Hisar dışında gelişmeye başlamıştır. Kentin 
gelişmesinde ve genişlemesinde külliye-
ler yönlendirici unsur olmuştur. Sultan 
Külliyeleri; bir büyük caminin etrafında 
kümelenen medrese, zâviye, dârüşşifâ, 

imaret, çeşme, han, türbe, mezarlık gibi 
pek çok birimden oluşan yapılar bütünüdür. 
Külliyesi ile “selatin vakıfları” geleneğini 
başlatan Orhan Gazi Bursa’yı Hisar dışına 
taşırken, Murad Hüdavendigar ve Yıldırım 
Bayezid şehrin doğu ve batı yönünde geniş-
lemesini sağlamıştır. Bursa vakıf eserinin 
büyük bir bölümünü II. Bayezid dönemine 
kadar kazanmıştı demek mümkündür. 
Sultan Külliyeleri’nde ve Hanlar Bölgesi’nde 
olduğu gibi Cumalıkızık Köyü’nün de 700 yıl 
sonrasında dahi kimliğini kaybetmeden öz-
gün değerleriyle günümüze kadar ulaşmayı 
başarabilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
özümsenmiş vakıf sisteminin yansımasıdır. 
Tüm bu değerleri ile 2014 yılında Unesco 
Dünya Mirası olarak kabul edilen Bursa; 
Sultan Külliyeleri, Hanlar Bölgesi ve Orhan 
Gazi Vakfı’nın gelirleri arasında yer alan 
Cumalıkızık Köyü ile dünya kültür mirasıdır.

CAMİLER

Osmanlı Devletinde Camiler Vakıfların yüz-
de 40’lık büyük bir bölümünü oluşturmak-
tadır. Osmanlı döneminde dini ibadetlerin 
yerine getirilebilmesi için yapılan cami, 
mescit, namazgah, türbelerin yanında, 
geliri cami ve görevlilerine tahsis edilmiş 
vakıflar bulunmaktaydı. Arapça bir kelime 
olan cami, toplayan veya bir araya getiren 
anlamına gelmektedir. İslam toplumunun 

.
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kültürel bakımdan gelişmesinde önemli bir 
yeri olan camiler, ibadet, eğitim öğretim 
alanlarında hizmet sağlamışlardır. Camile-
rin önemi mimarisinde de kendini göster-
miş ve İslam toplumlarının en değerli eser-
leri olarak kabul görmüşlerdir. 1333 yılında 
yapıldığı bilinen Hacı Özbek Camii, İznik’te 
inşa edilen ilk Osmanlı camiidir. Osmanlı’da 
mahallenin merkezi olarak görülen camiler 
ibadet yeri olmanın yanında toplumun 
bir araya gelmesiyle ülkeye, mahalleye ait 
işlerin görüşülüp karara bağlandığı yerlerdi. 
Bu durum ona sosyal bir yapı olma özelliğini 
kazandırıyordu. Camilerin etrafına sebil, 
imaret, medrese, kütüphane binaları da ek-
leniyordu. Bu haliyle bunlar külliye meydana 
getirir ve nerdeyse yeni bir mahallenin 
kurulmasına yardım ederlerdi. Bu önemi 
dolayısıyla Osmanlılar döneminde geliri 
cami ve görevlilerine tahsis edilmiş sayısız 
vakıf bulunmaktaydı.

VAKIF KÜTÜPHANELERİ

Kütüphaneler, yaygın eğitimin bir parçası 
olarak medreseler, camiler ve tekkelerde-
ki yerini almıştır. Kütüphaneler de hayır 
sahipleri tarafından vakıflar aracılığıyla 
yürütülüyordu. Örgün eğitimin tamamına, 
yaygın eğitimin de önemli bir bölümüne 
finansal destek sağlayan vakıflar, Bursa’yı 
adeta çepeçevre kuşatmıştı. Bütün bu 
gayretler; vatandaşların daha bilgili, daha 
bilinçli ve daha aydın olmalarını sağlamaya 
yönelikti. Bursa Ulucamii’de Abdullah Mün-
zevî tarafından hünkar mahfilinin altında 
bir kütüphane kurulmuş ve buraya birçok 
kitap vakfedilmiştir.

GELENEKSEL BURSA ÇARŞISI:  
KERVANSARAY VE HANLAR

İpek Yolu güzergâhında bulunan, ilk Os-
manlı başkenti Bursa’nın kent kimliğini 
sergileyen, geleneksel ticaret kimliğini bu 
günde devam ettiren ve Osmanlı’nın ticaret 
oluşumunun başlangıcı kabul edilen yapılar 
bütünü, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’dir. 
Osmanlı döneminde de han yapımı devam 
etmiştir. Şehir içi konaklama ve ticaret 
yapma alanları olarak inşa edilen hanların 
ilki, Orhan Gazi’nin Bursa’da yaptırdığı Emir 
Han’dır. O dönemde ana çizgileri oluşan han 
mimarisi, XIX. yüzyıla dek değişmeden tüm 
Osmanlı topraklarında uygulanmıştır. Os-
manlı Devleti döneminde genellikle iki katlı 
olarak inşa edilen şehir içi hanları, ticaret 
ve konaklama için yapılmış gelir getirici 
vakıf yapılarıdır. 

KUŞ EVİ

Vakıf kuranlar insanları düşündüğü gibi, 
hayvanları da düşünmüşlerdir. Bu anlamda 
cami ve diğer binaları yaparken kuşların 
barınmaları için de bu binaların uygun 
cephelerine kuş evleri adı verilen mekânlar 
yapmışlardır. Emir Sultan Camii’nin güney 
duvarında yer alan kuş evleri, medeniyeti-
mizin sembollerindendir.

SADAKA TAŞI

Osmanlı’da, derdini kimseye anlatamayan 
fakirlerin ihtiyacı için, gizlice para konulup; 
o paranın gizlice alınabildiği özel taşlardır. 
Böylece alan ile veren birbirini görme-
den hayır işi gerçekleşmiş olurdu. Amaç 
insanları zengin yapmak değil, dilenmekten 
kurtarmaktır.

TÜRBELER

Türbe; Selçuklu, Osmanlı ve İslam mimari-
sinde devlet adamlarının veya din âlimleri-
nin mezarlarının bulunduğu oda şeklindeki 
binaya verilen addır. Osmanlı’nın ilk altı 
sultanının türbeleri Bursa’da bulunan kül-
liyelerin içinde yer almaktadır. Bu türbeler 
de diğer külliye birimleri gibi vakıf kapsamı 
içindedir. Türbeler, ziyaretçileri çok yoğun 
olan ve çalışan sayısıyla ciddi vakıf akarı 
ihtiyacı olan yerler arasındaydı.  

MEDRESELER VE SIBYAN MEKTEPLERİ

Medrese bir vakıf kurumudur. Herhangi bir 
kişi medrese kurabilir ve bir vakfiye ile iş-
letilmesini sağlayabilirdi. Osmanlıların kur-
dukları eğitim amaçlı vakıfların ilk örnek-
lerine Bursa ve çevresinde rastlanmaktadır. 
Orhan Gazi tarafından 1331 yılında İznik’te 
kurulan ilk medrese ile başlayan, medrese 
kurma faaliyeti, Bursa’da yine aynı padişah 
tarafından 1335 ve 1339-40 tarihlerinde 
inşa edilen iki medrese ile devam etmiştir. 
Sıbyan Mektepleri beş-altı yaşlarındaki 
kız ve erkek çocuklarının eğitim-öğretime 
başladığı mekteplerde tahsil süresi en az üç 
veya dört yıldı. 

TEKKE VE ZAVİYELER

Tekke ve zâviyeler de birer kültür merke-
ziydi tasavvuf düşüncesinin, anlayış ve 
terbiyesinin işlendiği, derinleştirildiği ve 
halka takdim edildiği yerler olarak bilinirler. 
Osmanlı döneminde tekkeler; aynı zaman-
da edebiyat, tarih ve musiki merkezleri 
idi. Daha çok ahlak eğitimini esas alan bu 
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kurumlarda bulunan şeyh efendiler, sadece 
zikirleri yönetmekle kalmıyor, çeşitli dini 
dersler de vererek misafirlerini bilgilendiri-
yorlardı. Tekkelerdeki bu eğitim bazen şeyh 
efendi ile sınırlı kalmamakta, bu yerlerde 
ayrıca ders veren bir kişi görevlendirilmek-
teydi. Günümüzde Bursa’da Üftâde Dergâhı, 
İsmail Hakkı Bursevî Dergâhı, Numaniye 
Dergâhı ve Karabaş-ı Veli Dergâhı hizmetle-
rine devam etmektedir. 

AŞEVİ (İMARET)

İmaret sözcüğü Osmanlıda “hayır için 
fakirlere yemek verilen yer” olarak tarihte 
yerini almıştır. Osmanlı Türkleri devrinde 
ilk imaret 1336 yılında İznik’te Orhan Bey 
tarafından kurulup insanlığın hayrına vak-
fedilmiştir. Orhan Bey kurumun açılışında 
bizzat bulunup fakirlere kendi eliyle yemek 
dağıtmıştır. İmaretin mum ve kandillerini 
kendi eliyle yakmıştır. 

DÂRÜŞŞİFÂ (HASTANE, TIP FAKÜLTESİ)

Tarihimizde bimaristan, dârüşşifâ ve şifâ-
hane gibi isimlerle tesis edilen vakıf eserler, 
İslâm medeniyetinde sağlık alanında 
hizmet üstlenmişlerdir. Herhangi bir dil, din 
ve ırk ayrımı yapılmaksızın ücretsiz olarak 
sağlık hizmetlerinin verildiği bu müesse-
seler, hastalıkların tedavisi yanında sağlık 
alanında birer eğitim kurumu olarak da 
hizmet görmüştür. Osmanlı döneminde ilk 
kurulan hastane, Bursa’da Yıldırım Bayezid 
tarafından 1400 yılında yaptırılan Yıldırım 
Dârüşşifâsı’dır. Burada doktorların yanı 
sıra ilaçları hazırlayan personel ile faaliyet 
gösterilebilecek bölümler ve hastaların 

perhizlerine uygun beslenmelerini sağla-
yacak mutfak gibi yapılanmalar ile bunları 
hazırlayacak görevliler de tayin edilmiştir. 
Bursa’da “Gurabâhâne-i Lâklâkan” denilen 
Leylek Hastanesi leyleklerin iyileştirildiği 
yeryüzü tarihinde eşsiz bir müessesedir. 

YOL VE KÖPRÜ VAKIFLARI

Bugün için olduğu kadar geçmişte de, 
yolcunun her türlü şartlarda huzur ve 
güvenliğini sağlayarak bir yerden başka bir 
yere ulaşmasını sağlamak, devletler için 
önemliydi. Şehirlerarası ulaşımın temini 
için sayısız yol, köprü, fener ve kalelerin 
önemli bir kısmının ve büyük ticaret yolları 
üzerindeki kervansarayların yapımı ve 
sürekliliği için gerekli masraflar vakıf gelir-
lerinden karşılanmıştır.

HAMAM

Külliyelerin inşa edilen ilk yapıları arasın-
da hamam ve caminin olması hamamın 
varlığına, hali ile temizliğe verilen değerin 
en önemli göstergelerindendir. Bursa’da ilk 
Osmanlı hamamları, Orhan Bey ve kardeşi 
Alaaddin Bey’in Hisar içinde yaptırdıkları 
hamamlardır. Hamamlar, Osmanlı döne-
minde çoğunlukla gelir getiren akar vakıf-
ları arasında yer almıştır. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından da restorasyon ça-
lışmaları sürdürülerek Muradiye Hamamı, 
Emirsultan Hamamı, Mahkeme Hamamı, 
Muallimzade Hamamı, İncirli Hamamı, 
Kayıhan Hamamı, Hamamlıkızık Hamamı, 
Mudanya Hasanbey Hamamı, Mudanya Ta-
hirağa Hamamı ve Reyhanpaşa Hamamı da 
yeniden işlevlendirilmiş ve yaşama katılmış 
örnek hamamlardan bazılarıdır.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi tarihimize ışık 
tutacaktır. Gerek düzenlemesi gerekse can-
landırmaları ile algılanması kolay olduğunu 
düşünüyorum. Yeni neslin vakıf kültürünü 
daha kolay algılaması için canlandırmalara 
ağırlık verilmiştir. Müzeler kenti Bursa bir 
müzeye daha kavuştu.
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 Eski mezarlıkta türbesi bulunan ve halk 
arasında Kurtçu Mehmet Dede diye bilinen 
Korucu Mehmet Efendi adındaki zat, evliya-
dan olup adına vakıflar yapılmış olmasıyla 
da köye manevî bir hava katmaktadır. 
Oldukça eski bir köy olan Sırıl’ın kaydına, 
H 937/M 1530 tarihli muhasebe defterinde 
rastlanamamaktadır. 1847 tarihli temettu-

at kayıtlarında Harmancık’a bağlı olan 24 
haneli bir köyde1, 1908 sâlnâmesine göre 37 
hanenin2, 1927 sâlnâmesinde ise 339 kişinin 
yaşadığını öğrenmekteyiz3. 

Daha sonra 1933 tarihinde “Sırlı” adıyla 
Orhaneli’ye bağlı olarak görülen köyde, Os-
manlı Dönemi’nden kalma berat ve sancak 

bulunmaktadır. Yer yer çürükler görülen 
sancakta bir kumaş üzerine parlak iplikle 
Kelime-i Tevhit ile ayetler yazılıdır. Çok eski 
olduğu söylenilen sancak, Kâmil Efendi ve 
Hüseyin Efendi diye anılan kişilerin torun-
ları olan Halil İlhan ile Sıtkı İlhan’ın evinde 
muhafaza edilmektedir. Tuğralı beratta 
“Orhaneli Kazası Harmancık nahiyesine 

Sırıl Köyü Korucu
Mehmet Dede Kabri ve Kayguluzade
Hasan Efendi Vakfiyesi

Sırıl köyü, Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı olup, ilçeye 25 kilometre mesafededir. Daha önce 
Harmancık kazasının köyü iken sonradan Orhaneli’ye bağlanmıştır. Rakımı 760 metredir. 
Köyün güneyinde Azat Mezarlığı;  kuzeyinde Karataş ve Kurcuoluk; batısında Kurcuardıç; 
doğusunda ise Derebağlar mevkileri bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

1 B.O.A. ML. VRD. TMT. d. 8178.

2 Hüdavendigar Vilayeti Salname-i Resmîsi, 1325 Def’a 34, Bursa Vilayet Matbaası, s.194.

3 1927 Bursa Vilayeti Salnamesi, Bursa Vilayet Matbaası, 1927, s. 134.
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bağlı Sırıl Köyü cami-
sinde hatiplik vazife-
sinde bulunan Hüseyin 
Efendi’nin vefatı ile bo-
şalan memuriyete Kâ-
mil Efendi’nin vazifeye 
atanması hususunda 
verilen padişah beratı 
ve Muharrem 1338 (M. 
Eylül-Ekim 1919)” tarihi 
vardır. Sancakta ise; 1. 
satır: Allah, Muham-
med, Ebubekir, Osman, 
2. satır: Lâ ilâhe illallah 
Muhammedün Rasûlul-
lah, 3. satır: Sâf sûresi 
13. âyet-i kerime (Nas-
run minallahi ve fethun 
karîb), 4. satır: Ali İm-
ran Suresi 37. âyetten 
bahsetmektedir.

Köyde; Bekirler, İmam-
lar ve Kabaşlar lakap-
larıyla anılan sülaleler 
yaşamaktadır. 

Türkmen/Yörük kökenli 
olup yüzyıllardır örf ve 
adetlerini bozmadan 
günümüze kadar taşı-
yan köy halkı; düğün, 
nişan, ölüm, doğum, 
asker uğurlama tören-
lerinde; yağmur duası, 
Hıdırellez yemeği ve 
dinî bayramlarda örf ve 
âdetlerini sürdürmek-
tedir.

Yüz elli yıldan beri 
işletilen demirci dük-
kânı bulunan köyde bu 
meslek, günümüzde de 
sürdürülmeye çalı-
şılmaktadır. Köydeki elektrikli değirmen-
de; mısır, arpa, gibi ürünler hayvan yemi 
olarak öğütülmekte ve bir “şinik” öğütülen 
üründen, bir kabağın yarısı olan ‘‘kaşık’’ 
diye tabir edilen ölçü kabı ile yarım kaşık 
hak alınmaktadır. Ekonominin tarım ve 
hayvancılığa dayandığı köyde, son yıllarda 
özellikle vişne ve kiraz üreticiliği olmak 
üzere meyvecilik önem kazanmıştır. Günü-
müzde 130 haneli olan köyün nüfusu 500 
kişiden oluşmaktadır. 

Dağlık ve havadar bir mevkide kurulu köye 
ait 1263 (M.1847) senesi temettuat defteri 

verilerine göre o tarihte köyde 24 hanenin 
bulunduğu, 163 dönüm ekili tarla olduğu, 
248 dönüm ekilmemiş tarla bulunduğu, 17,5 
dönüm bağ, 13 dönüm bostan, 2 dönüm 
dut bahçesi, 15 baş sağmal keçi, 10 baş 
boz keçi, 20 baş sağmal koyun, 16 baş boz 
koyun, 2 baş at, 17 çift ve 1 tek öküz, 5 tane 
arı kovanı, 19 baş sağmal inek, 4 tane boz 
inek ve 15 baş merkep mevcut olduğu belli 
olmaktadır4.  

Yine bu kayıtlardan; Sırıl Köyü ahalisinin 
vergi, öşür ve rüsumat olarak yılda 18.162 
akçe ödediği, köydeki en zengin kişinin 

Yusufoğullarından 
Ömer’in oğlu Ali ol-
duğu ve senede 1.547 
akçe vergi ve öşür ver-
diği, köydeki en fakir 
insanın da Çokdanoğlu 
İsmail’in oğlu İbrahim 
olduğu ve Çeki aşire-
tinin koyun ve keçi 
çobanlığını yaptığı 
anlaşılmaktadır (Belge 
1-2). 

Bu köyde, halk ara-
sında Kurtçu Mehmet 
Dede diye bilinen ve 
erenlerden olduğu dü-
şünülen bir zatın kabri 
vardır. Ahşap direkler 
üzerinde, etrafı açık 
bir türbe olup üzeri 
ahşap kırma çatı ve 
alaturka kiremit ile 
örtülüdür (Resim 1-2-
3). Mehmet Dede’nin 
başucundaki üstü-
vani biçimli mezar 
taşı incelendiğinde, 
burada yatan kişinin 
asıl adının Korucu 
Mehmet Dede olduğu 
anlaşılır (Resim 4-5). 
Dört yüzlü mezar 
taşının üzerinde şu 
ibare yer almaktadır; 
“Hüve’l-Bâkî gav-
sü’l-vâsılîn kutbü’l-â-
rifîn mürşid-i kâmilîn 
olan İhtiyâr Korucu 
merhûm Muhammed 
Veliyyullah Efendi 
rûh-ı şerîfîçün el-fâti-
ha 13 Şevval sene 1199 

(M. 19 Ağustos 1785).  

Köy ahalisinden bazı kişilerin elinde bu-
lunan berat ve vakfiye kayıtlarına göre, 
Bursa’daki Kaygulu Dergâhı Şeyhi Hasan 
Efendi’nin, Sırıl Köyü’nde cami, zaviye, 
mektep ve kütüphane inşa ettirdiği sırada 
Mehmed-i Veli türbesini de bina ettirip 
türbedarlık vazifesi tevcih ettiği anlaşıl-
maktadır. Vakfiyesinde geçen “Şeyh İhtiyar 
Mehmed-i Veli kuddise sırrahul- âlî” cümle-
si, Korucu Mehmet Dede’nin, Şeyh olduğunu 
göstermektedir. Kaygulu dergâhı şeyhi 

4 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (B.O.A.), ML. VRD. TMT. d. 8178.

Resim 1.  Sırıl Köyü’nde Korucu Mehmed Veliyyullah Efendi’nin kabri.

Belge 1-2. Sırılköyü temettuat defterinin ilk ve son sayfaları.



32    |   Ocak 2017  |   Sayı 21BURSA’DA ZAMAN

tarafından kendisine duyulan ilgi 
de herhalde bu tarikatın mensu-
bu olduğunun delilidir.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
ilimiz ve ilçelerindeki hazirele-
rin düzenlenmesi çalışmaları 
kapsamında, geçtiğimiz yıl 
Korucu Mehmet Dede’nin kabri 
de onarılmış, yolu genişletilmiş ve 
etrafı da düzenlenerek ziyarete 
açılmıştır.  

Elimizde bulunan cami, zaviye, 
mektep nüvvablığı ile Meh-
med-i Veli türbesinin türbedarlık 
tevcihini gösteren divanî hat ile 
yazılı beratı, Abdülaziz dönemine 
aittir ve üzerinde sultanın tuğrası 
vardır. Vakfiyesi ise ta’lik yazılıdır 
ve Umûru’l-Evkaf Seyyid İbrahim 
mühürlü ve tasdiklidir. Hem vak-
fiye hem de berat 1278 (M. 1862) 
tarihlidir (Belge 3). 

Bursa’daki Kaygulu Tekkesi’nin 
post-nişîni olan Şeyh Hasan 
Efendi’nin vakfiyesi, Umûru’l-Ev-
kaf Seyyid İbrahim mühürlüdür 
ve İstanbul Aksaray’da Oğlanlar 
Dergâhı post-nişîni Seyyid Şeyh 
Mehmed Veysî Efendi mahza-
rında yazılmıştır. Vakfiyenin 
içeriğinden Hasan Efendi’nin Sırıl 
Köyü’nde cami, zâviye, mektep ve 
çeşme inşa ettirdiği, Mehmed De-
de’nin kabrini de onardığı ortaya 
çıkmaktadır. 

“Mahrûse-i Burûsa’da vâkı’ 
nâm-ı sâmîlerine mensûb binâ 
ve ihyâgerdeleri olan dergâh-ı 
şerîfin postnişîni olup zikri âtî 
âsâr-ı cezîleyi tesviye ve tanzîm 

dosya / Vakıf Kültürü / Sırıl Köyü Korucu Mehmet Dede Kabri ve Kayguluzade Hasan Efendi Vakfiyesi / Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

Resim 3. Sırıl Köyü’nde Korucu Mehmed Veliyyullah Efendi’nin kabrinin örtü sistemi.

Resim 4-5.  Sırıl Köyü’nde Korucu Mehmed Veliyyullah 
Efendi’nin mezar taşı.

Belge 4. Sırıl Köyü Kayguluzade Hasan Efendi 
Vakfı’nın tevliyet beratı.
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içün Âsitâne-i devlet-âşiyâne-
ye vürûd iden zümre-i uşşâk-ı 
sâlihînden mazhar-ı hakâyık-ı 
ma’nevî reşâdetlü Kaygulu-zâde 
eş-Şeyh Hasan Efendi nec-
li’l-merhûmu’l-mebrûr Kaygulu 
eş-Şeyh Halil Efendi sûb-ı şer’-i 
enverden bi’l-iltimâs me’zû-
nen bâ-hükm-i nevîn ve irsâl 
olınan mümeyyiz-i sânî Mevlânâ 
es-Seyyid Abdüssamed İsmet 
Efendi ibn-i es-Seyyid Süleyman 
mahmiye-i mezbûrede” “Ak-
saray nezdinde vâkı’ Oğlanlar 
Dergâhı post-nişîni es-Seyyid 
eş-Şeyh Mehmed Veysî Efendi 
mahzarında”.

Vakfiyenin devamında Hasan 
Efendi’nin bazı kitapları ile 
teberrüken birkaç eşyayı zâvi-
yeye, iki bin beş yüz kuruş nakit 
parayı da, görevlilere yapılacak 
tevcihat için vakfettiği kayıt-
lıdır; “yedimde emvâlim olan 
üç kıt’a Mushaf-ı şerîf ve bir 
cild basma Hadika-i Suadâ ve 
bir risâle-i mevlid-i şerîf ve iki 
cild basma metin Birgivî ve altı 
cild Mızraklı İlmihâl ve bir cild 
basma Kaside-i Bürde ve beş 
cild basma Tecvîd ve iki basma 
Hâdi’l-Uşşâk ve iki cild Divân-ı 
Kaygulu ve bir yeşil sanduk ve 
iki kebîr pirinç şamdan ve bir 
çift gülâbdân ve buhurdân ve 
bir asma çalar saat ile nefs-i 
mâl olmayub menâlimden ifrâz 
ve kemal-i imtiyaz ile mümtâz 
eylediğim iki bin beş yüz guruşu 
hasbeten lillâhi’l-ehad ve tale-
ben li-merzâti rabbihi’s-samed”, 
“mahrûse-i mezkûre mül-
hakâtından Harmancık kazâ-
sına tâbi Sırıl karyesinde vâkı’ 
defin-hâk-i ıtır-nâk ve cezbe-i 
aşk-ı ilâhî ile sîneçâk olan ârif-i 
billâh vâsıl-ı ilâllah eş-Şeyh 
İhtiyâr Mehmed-i Velî kuddi-
se sırrahul-âlî hazretlerinin 
gunûde-i püster-i lahd-i gufrân 
oldukları türbe-i münîfeleri ci-
vârında vâkı’ mekteb-i şerîfleri 
mürûr-ı eyyâm ile münhedim 
olarak arsa sarf olmağla mü-
cerred isticlâb-ı rızâ-yı Bârî ve 
istimdâd-ı rûhâniyet-i hazret-i 
peygamberî arsa-i mezkû-
re üzerine ke’l-evvel ta’lîm-i 
Kur’ân-ı Azîm olunmak üzere 
bundan akdem müceddeden bir 
mekteb ve mekteb-i mezkûre 
ittisâlinde mülkim olan arsa 

üzerinde hasbeten lillâhi ta’âlâ 
malımdan harc u sarfla derû-
nunda ikâme-i salât-ı cum’a ve 
ıydeyn ve mefrûzât-ı mektûbe 
ve ibâdât-ı mergûbe içün izn-i 
âmm virüb bâ-izn-i sultânî 
minber vaz’ile müceddeden bir 
câmi-i şerîf ve icrâ-yı usûl-i 
tarîkat-ı celvetiye-i Kâdiriye 
olunmak üzere müştemilât-ı 
ma’lûmeyi hâvî bir zâviye-i 
latîf ve türbe-i şerîf-i mezkûrı 
tecdîd ve ihyâ ve ittisâline bir 
çeşme-i ra’nâ binâ ve inşâsına 
muvaffak olmamla” şeklinde 
devam etmektedir ve altında 
1278 (M. 5 Şubat 1862) tarihi 
vardır.  

Kaygulu Şeyhi Hasan Efendi’nin 
Sırıl Köyü’nde inşa ettirdiği 
cami, zaviye ve mektep ile 
Mehmed-i Veli Türbesi tevliye-
tinin Şeyh Süleyman Efendi’ye 
tevcihini gösteren berat Sultan 
Abdülaziz tuğralıdır (Belge 4); 
“Kaygulu-zade Şeyh Hasan zîde 
sadruhûnun Hüdavendigâr 
Sancağı dâhilinde Harmancık 
kazâsına tâbi’ Sırıl karyesinde 
vâkı’ Şeyh İhtiyâr Muhammed-i 
Velî kuddise sırrahu’l-âlî türbe-i 
şerîfe ve mekteb-i münîfeleri 
arsası ile mekteb-i mezkûr 
ittisâlinde kâin mülki olan arsa 
üzerine müceddeden binâ ve 
inşâ eylediği câmi-i şerîf ve 
çeşme ve zâviye ve mekteb 
ve türbe ve zâviye-i mezbûr 
derûnuna vaz’ olunmak üzere 
kütüb-i mütenevvia ve hayrât-ı 
mezkûre mühimmâtîçün iki bin 
beşyüz guruş nukûdı vakfının 
bir kıt’a vakfiyesi ber-mûceb-i 
nizâm vakıf muhâsebesine 
kayd olunmak üzere senede 
on beş guruş vazîfe ile tev-
liyet cihetinin tevcîhine dâir 
mahallinden vârid olan inhâ 
üzerine muâmelât-ı aklâmiye-
si lede’l-icrâ ol bâbda cânib-i 
Mahkeme-i Teftîş-i Evkâf’dan 
olunan i’lâm mûcebince cihet-i 
mezkûre ehliyeti bâriz ve 
âsitân-ı askeriyeyi mütecâviz 
olan işbu râfi-i tevkî-i refîu’ş-
şân-ı hâkânî eş-Şeyh Süleyman 
ibn-i Süleyman zîde sadruhû-
ya ber-mûceb-i nizâm vakf-ı 
mezbûr umûrını hüsn-i idare 
ve rü’yet itmek ve hayrâtının 
i’mâriyle şart-i vâkıfı icrâya 
i’tinâ ve dikkat eylemek …  Belge 3. Sırıl Köyü cami ve türbesinin vakfiyesi.
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Dergâhın son şeyhi dostlarıyla beraber.
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Bursa’da Bir Gazze’li;

Gazzîzâde Abdüllatîf Efendi

Prof. Dr. Mustafa Kara

Öyle bir sâhib-fazîleddir ki ol Abdüllatîf
İlm u irfân çeşmesinden yıkanup olmuş nazîf

Hüseyin Vassâf

 1644 yılında Gazze’de doğan Ahmed Gaz-
zî, tahsilini Gazze ve Kahire’de tamamladık-
tan sonra 1675’de İstanbul’a gelmiş, Aya-
sofya Camii’nde Hadis dersleri vermiştir. 
Daha sonra Bursa’ya gelen Gazzî, Niyazî-i 
Mısrî ile karşılaşıncaya kadar 
tasavvuf dünyasına pek ilgi duy-
mamıştır. Mısriyye’nin pirini bu 
şehirde tanıdıktan sonra kana-
atleri değişmiş ve onun müridi 
olmuştur. Tasavvufî eğitimini 
1692 tarihinde tamamlamış ve 
kendi adıyla anılan Mısrî dergâ-
hını, bugünkü Süleyman Çelebi 
Lisesi’nin bulunduğu mekânda 
kurmuştur. (Geniş bilgi için bk. 
Mustafa Kara Bursa’da Tarikat-
lar ve Tekkeler)

1150/1738’de vefat eden Gazzî 
için düşürülen tarihlerden biri 
de şudur:

Bâm-ı cevher çıkdı üç er dediler tarihini
Kutb-i Bursa Şeyh Ahmed azm-i ukba 
eyledi: 1150

Bu yazı ile size tanıtmak istediğim zât söz 

konusu dergâhın üçüncü şeyhi ve Ahmed 
Gazzî’nin torunu Gazzîzâde Abdüllatif 
Efendi’dir. O da bu şehrin tarihini aydınla-
tan eserler kaleme almış, kültür tarihiyle 
meşgul olanların işini kolaylaştırmıştır.

Gazzîzâde 1776 yılında doğmuş 1832’de 
vefat etmiştir. Anne tarafından dedesi olan 
tekkenin ikinci şeyhi Mustafa Nesîb Efen-
di’nin yanında yetişmekle birlikte o yıllarda 
farklı tarikatlara mensub Bursa’nın gönül 
adamlarından azâmî derecede istifade 

etmiştir. Celvetiye’ye mensub Üftadezâde 
Mustafa Efendi, Nakşibendî şeyhi Mehmed 
Emin Bursevî/Kerkukî bunların başında 
sayılmalıdır.

Tekkesini farklı tarikatların zikir 
meclislerine açan Abdüllatîf 
Efendi’nin en meşhur yönlerin-
den birisi de velûd oluşu yani 
çok eser kaleme almış olmasıdır. 
Bursa kültürüne eser tahsis 
etme konusunda altın madalya 
Şemseddin Mısrî’ye ait ise gü-
müş madalya da Abdüllatıf Mıs-
rî’ye aittir. Kültürümüze hizmet 
eden birçok insan gibi onun da 
mezar taşına sahip değiliz. Bu ve 
benzeri insanlar için şehrimizin 
uygun yerlerinde makam mezar 
yapılsa hatıra taşı dikilse iyi 
olmaz mı? Bir kültür merkezine 

adı verilse kötü mü olur?

Bizim kültür tarihimizde Vefeyât adıyla 
bilinen bir kitap türü vardır. Vefat kelimesi-
nin çoğulu olan Vefeyât, bir çeşit biyografi 
kitaplarının adıdır. Yazarlar kendinden önce 

Ya Hazret-i Gazzizade Abdülatif
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ve kendi asrında yaşayan meşhur kişileri 
alfabetik, kronolojik veya başka bir dü-
zenleme ile tanıtırlar. Daha sonra gelenler 
onların bıraktığı yerden başlayarak devam 
ederler Bu eserlere zeylek adı verilir. Silsile 
böyle devam eder.

Bu açıdan Bursa şanslı şehirlerden biridir. 
Çünkü Baldırzâde’nin XVII. yüzyılda kaleme 
aldığı Ravza-i Evliyâ’yı İsmail Beliğ Efen-
di’nin Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ı takib etmiş, 
Eşrefzâde Ahmed Ziyâuddin’in Gülzâr-ı 
Sulehâsından sonra Gazzîzâde nöbeti dev-
ralmış ve bu zincir asrımıza kadar devam 
etmiştir.

Bu eserlerde sultanlar, paşalar, vezirler, 
sadrazamlar, şeyhler, dervişler, müderrisler, 
şairler, bestekârlar, imamlar, müezzinler, 
kadılar, müftüler hattatlar, ziraatçiler ele 
alınıp bazen kısaca bazen geniş bir şekilde 
tanıtılmıştır. Vefeyât silsilesini yeni harfle-
re aktarma işinde mesûliyet kime/kimlere 
aittir?

Onun hayranlarından biri de Sefine-i Evliya 
yazarı Hüseyin Vassaf’tır. “Bursa’ya her 
azimetimde behemahal hangâh-ı irfan-pe-
nahlarına rûmal olurum. Tevhidhane ve 
müştemilatını ehl-i din muhibb-i erbâb-ı 
yakîn Reşîd Bey isminde bir zât, esbâbını 
temin ederek yeniden inşaya muvaffak 
olmuşlardır. Türbe-i Şerifeleri tevhidhâneye 
muttasıldır ve fevkânîdir. 1318/1900 se-
nesinde istediği manzumeyi levha halinde 
türbelerine takdim eylemişdim”. 

Manzumenin bir beyti şöyledir:

Arz-ı tazimât ile Vassâf zâir ol hemân
Hazret-i Abdüllatif’in kabrini ol kâm-yâb

Gazzîzâde, dinî-tasavvufî hayatın farklı 
konularında Arapça, Farsça, Türkçe irili 
ufaklı 40 kadar eser kaleme almıştır. Bunlar 
Kur’ân-ı Kerim’in bazı ayetlerinin tefsirin-
den cihadla ilgili hadislere, dilbilgisinden 
hac ibadetine, kadınların tarikata giriş usû-
lünden velilerin kerametlerine kadar pek 
çok konuya tahsis edilmiştir. Eserlerinden 
özellikle Bursa’yı ilgilendiren beş tanesini 
biraz daha yakından tanıyalım.

1.Ravzatü’l-müflihûn

Kurtuluşa erenlerin bahçesi anlamına gelen 
bu Türkçe eserde Bursa’da yaşayan dinî ilmî 
siyasî hayatın meşhur şahsiyetleri hakkın-
da bilgi vermiştir. 54 tekke şeyhi, 57 derviş, 
44 müderris, 7 vezir, 3 vâizden başka şair-
lere, kadılara, imamlara, müezzinlere yer 
veren yazar “avâm-ı kiram” başlığıyla genel 
halk kitlesinden bazı kimseleri tanıtmayı 
da ihmal etmemiştir. Eserin bir özelliği de 
mürşidi Mehmed Emin Efendi’nin tavsiye-
si üzerine kaleme alınmış olmasıdır. Yeni 
harflerle henüz neşredilmemiştir.

2.Hulâsatü’l-vefeyât

Ravzatü’l-müflihûn’un bir çeşit özetidir. 
Adeta bir şehir rehberi olan kitap bi-
rer ikişer cümle ile pek çok konu ve kişi 
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hakkındaki bilgiyi bir araya getirmiştir: 6 
padişah, 28 şehzâde, 16 vezir-i azam, 238 
mutasavvıf, 8 salatin camii, 36 mesire 
yer, 41 su, 3 kuyu, 11 kaplıca, 36 tekke, 10 
metrûk tekke. İki neşri vardır: Mustafa 
Demirel, Hulâsatü’l-Vefeyât, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, Bursa, 2014. Ayşe Nur Sır 
Dündar, Hulâsatü’l-Vefeyât (Giriş, İnceleme, 
Metin, Tıpkıbasım) 2 cilt, Kesit Yayınları, 
İstanbul, 2015.

3.Menâkıb-ı Ahmed Gazzî

Biyografi yazma konusunda kendisini ye-
tiştiren Gazzîzâde, büyük dedesini müstakil 
bir eserle tanıtmıştır. Hayatının detayla-
rını verirken özellikle Niyazî-i Mısrî ile ilk 
karşılaşması ve ona intisabı hakkında geniş 
bilgi vermiştir. Şeyhi bulunduğu dergâhın 
kuruluşu ile ilgili birinci elden bilgiler veren 
müellif, dedesi Mustafa Nesib Efendi’den 
duyduklarının bir kısmını da aktarmıştır. 
Abdüllatîf Efendi kitabın sonunda kendi 
eserlerinin dökümünü vermeyi de ihmal 
etmemiştir. Abdüürrahim Koçin tarafından 
neşredilmiştir. Ankara 2012.

4. Vakâyi-i Baba Paşa

İkbal devrinden sonra sürgün olarak bulun-
duğu Bursa’da idbar devrini yaşayan Gâzi 
Seyyid İbrahim Paşa’nın bir nevi hatıraları 
olan bu eser kültür hayatımızın bir başka 
alanına ışık tutmaktadır. Halk arasında 
Baba Paşa diye bilinen İbrahim Paşa’nın 
görev yaptığı yıllarda, devletin iç emniye-
tini sağlamak için verdiği mücadele bütün 
detaylarıyla anlatılmaktadır. 1819 tarihinde 
kaleme alınan eser Salih Erol tarafından 
yeni harflere aktarılmış ve 2013’de Türk 
Tarih Kurumu’nca basılmıştır.

5.Vâkı’ât

Bir kişinin konuşmasını aynı anda bir baş-
kasının kaleme almasıyla meydana gelen 
kitaplara Vâkı’ât denir. Bunun en meşhur 
örneği Aziz Mahmûd Hüdâyî tarafından 
kaleme alınan Hz. Üftade’nin sohbetleridir. 
Bursa’daki ikinci örnek Gazzîzâde’nin bu ki-
tabıdır. Mürşidi Mehmed Emin Kerkükî’nin 
on üç yıl boyunca Eminiyye dergâhında 
yaptığı sohbetleri kaleme alan müellif, bize 
çok değerli bir armağan bırakmıştır. Çünkü 
Mehmed Emin Kerkükî/Bursevî’nin başka 
bir eseri yoktur. Bu eser de olmasaydı onun 
fikirleri hakkında bilgimiz çok yetersiz 
kalacaktı. Eserde kendi cümleleriyle mür-
şidinin ifadelerinin karışmaması için özel 
gayret gösteren yazar, sohbetlerin Arapça 
bir özetini yapmayı da ihmal etmemiştir.

Ahmed Gazzî ve Gazzîzâde üzerinde geniş 
araştırmaları olan Hamdi Tekeli bu ese-
ri yeni harflere aktararak neşretmiştir: 
Gazzîzâde Abdüllatif’in Hayatı Eserleri ve 
Vâkı’ât’ı, Uludağ Yayınları, Bursa, 2016.

Bu yıl Eminiyye dergâhı (Veled-i Habîb Ca-
mii) ile ilgili olarak gerçekleşen bir güzellik 
de şudur. Mehmed Emin Efendi’nin torunu 
olan Gökçen ailesi bu dergâhı onarmakla 
kalmamış, bitişiğinde yaptırdığı Huzurevi’ni 
kamunun hizmetine sunmakla  “hayırlı 
evlat” zümresine dahil olmuştur.

Hamdi Tekeli’nin tesbitlerine göre Abdül-
latif Efendi’nin kaleme aldığı eserlerin 
isimleri şöyledir:

1. Esrâr-ı Fâtihati’l-Kitâb

2. Tefsîrü’l-Fâtiha Müsemmâ bi Fütühât-ı 
Kenzü’l-Kur’ân

3. Tenkıh-u Zübdeti’l-Beyân fî Tefsî-
ri’l-Kur’ân

4. Tefsîru’l-Kur’ân

5. Risâletü’l-Aktâb

6. Risâle

7. Menâsiku’l-Hac

8. Risâle Âdâb-ı Esmâ-i İsnâ Aşer

9. Tafsîl-i Ahvâl-i Etvâr-ı Esmâ-i İsnâ 
Aşer

10. Âdâb-ı Biat-ı Nisvan

11. Risâle fî Cevaz-ı Deverân-ı Meşâyıh-ı 
Sûfîye

12. Ahvâl-i Esmâ-ı Seb‘a Maa Devâirihim

13. Temhîd-i Mukaddimât

14. Risâle-i Rûhu’l-Kuds

15. Risâle-i Zeyniyye fî Meslek-i ‘Aliyye

16. Risâletü’l-Vâkı‘ât

17. Vâkı‘ât

18. Risâle-i Andelib-i Uşşâk

19. Risâle fi’l-Fıkh ve’t-Ta’bîr

20. Risâle fî Kerâmâti’l-Evliyâ

21. Makâlât-ı ‘Aliyye fî İrşâd-ı Ehli’s-Sülûk

22. Risâle-i Beyân es-Semâ Mültekâ min 
İhyâi’l-Ulûm

23. Mecmûati’l-Fevâid

24. Mecmûati’l-Hutab

25. el-Mecâlis fî Fedâil-i Sıyâmi’l-Eyyâm 
Sitte-i Şevval ve Savm-ı Receb vs

26. Mecmûatü’l-Hutbe

27. Mecmûatü Mevâiz-i Müteferrika

28. Tercüme-i Zahira

29. Hulâsatü’l-Vefeyât (Zübdetü’l-Vefeyât)

30. Ravzatü’l-Muflihûn

31. Menâkıb-ı Ahmed el-Gazzî

32. Vakâyî-i Baba Paşa fi’t-Târîh

33. Hâzihi Dürreti’l-Beyzâ fî Şerefi Mevli-
di’l-Mustafa

34. Mecmûa

35. Mecmâu’l-Furuk

36. Muhtasar fi’l-Furuk

37. el-Muntehâb Mesheri’l-Lugati’l-‘Arabî

38. Şerefü’l-Âfâk

39. Mergûbu’s-Sâlikîn

40. ed-Daavât ve Âdâbuhû ve Fedâilü’l-Ez-
kâr

41. el-Mecâlisü’l-Gazâ

42. Risâletü’l-Ehâdis ve’l-Ahbâr fî Hak-
kı’l-Gazâ

43. Risâle Ma’nâhü’l-Gazâ

44. Der Ziyâret-i Kubûr  

Vefatına düşürdüğümüz tarih şöyledir:

Dedesi Ahmed Gazzî, Gazzî dergâhın kurdu
Sonra Nesîb Efendi bu makamda oturdu
Torunun rihletine bir er geldi târih çun
“DERGEH-İ GAZZÎ” sözü doğrusu cuk 
oturdu: 1247
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 Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeleri-
nin, İspanya’daki tarihi eserleri inceleme 
programı kapsamında bu ülkeye gidince, 
8. yüzyıldan itibaren bu ülkeye yerleşen ve 
tarihin bugün dahi görmediği bir mede-
niyet oluşturan Müslümanların yaşadığı; 
göç, tehcir, kıyım, sürgün, esir edilme, 
zorla din değiştirme uygulamalarını ve 
buna karşın o Müslümanların o ülke için 
neler yaptığını, bugüne kadar gelebilen 
neleri ürettiğini görme imkanımız oldu. 
Kuşkusuz her sürgün, her tehcir kendi 
içinde özel koşullar barındırır. Acıyı başka 
bir acıyla ölçmek zordur. Ama Endülüs 
Müslümanlarının yaşadığını başka türlü 
adlandırmak gerek.

Bu yazıda size İspanya’nın güzelliklerini 
anlatmak isterdim ama o güzelliklerin 
arka planındaki medeniyeti ve başına 
gelenleri anlatmaya çalışacağım. İslam 
coğrafyalarının, Müslümanların bugün-
kü durumu ile de benzeştiği için bunun 
bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. 

Güzellikleri ise fotoğraflar zaten anlatıyor 
olacak.

Kuzey Afrika Müslümanlarının İspanya’yı 
fethi, bundan yaklaşık bin 300 yıl önce-
sine dayanıyor. 711 yılında Tarık Bin Ziyad 
komutasındaki İslam ordusu İspanya’ya 
ayak bastı ve kısa sürede İspanya’nın 
yaklaşık yarısını aldı. Bu gelişme, hem 
insanlık tarihinin en ileri uygarlıkların-
dan birinin oluşumuna hem de insanlık 
tarihi boyunca görülmemiş dramların 
da ilk adımı idi. Sekizinci asırdan sonra 
parlamaya başlayan İslam Medeniye-
ti, İspanya’nın fethiyle yeni bir cazibe 
merkezine kavuşmuş oldu ve medeniyete 
dair ne varsa burada ortaya kondu. Tıp, 
eczacılık, astronomi, fizik ve matematikte 
önemli başarılara imza atarak Endülüs’e 
özgü yeni bir sentez yarattı. Karanlık Orta 
Çağ dönemini yaşayan Avrupa, Endülüs 
sayesinde tuzu, renkli camı, ipeği, sateni, 
seramiği, sabunu, nitrik asidi, pusula-
yı, cetveli, değirmeni, gözlüğü, perdeyi, 

Elveda 
Endülüs

Saffet YILMAZ

Türk ve Müslümanların tarihi, aynı zamanda göç ve tehcirlerin de 
tarihidir. Zaman içinde; Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan, Ahıska’dan, 
Kırım’dan, Karabağ’dan, Yugoslavya’dan, Doğu Türkistan’dan, 
Irak’tan, Lübnan’dan, Suriye’den, Afganistan’dan, Yemen’den, 
Filistin’den Anadolu’ya göçleri ve bu göçlerin yarattığı dramı gördü 
bu topraklar. Yakın zamanda yaşanan Bulgaristan zorunlu göçünün 
Anadolu’daki ana duraklarından biri olduğu için Bursa, biz bu şehirde 
göçün yarattığı dramı daha bir yakından gördük. Tehcirle gelen 
soydaşların on yıllar süren, trajediyi unutma ve geldikleri yeni yerlere 
adaptasyon sorunları, geride kalanların durumunu öğrenme ve 
kazanmış olduklarını koruma çabaları…

Kürtuba Cami
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porseleni, almanağı, ansiklopediyi ve bunun 
gibi onlarca icadı gördü. Cordoba gibi dö-
neminde dünyanın en büyük ve uygar şehri 
kuruldu. Sokakları aydınlatılmış, hamam-
ları, kütüphaneleri olan, eğitim almak için 
dünyanın her yanından insanların aktığı bir 
şehir…

700-1500 yılları arası Endülüs için İslam’ın 
altın çağı idi. Matematik, cebir, semboller, 
algoritma, 3 dereceli denklerim çözümü, 
trigonometrik formüller, fizik, mekanik, 
güç bilimi…

Müslümanlar yer çekimini Nevton’dan çok 
önce açıklamıştı. Bunun gibi; kaldıraç, 
denge terazisi, sarkaç, boya, kağıt gibi en-
düstriyel ürünler… Özellikle de Astronomi; 
Müslümanlar, 200’den fazla yıldıza Arapça 
isim vermişti.

Tıp alanında dünyanın görmediği yenilikler 
getirdiler. 200’den fazla cerrahi araç kul-
landılar, tüberküloz ve jinekoloji alanında 
yeni buluşlar yaptılar.

Şehirleşme alanında büyük atılımlar yap-
tılar. Belki bunların en önemlisi su yolları 
ve kanallarıdır. Her eve, akan su sistemleri 
oluşturdular. Granada’nın bugünkü su sis-
temleri, Müslümanlardan kalma sistem-
lerdir. Hasılı; bir medeniyete ‘medeniyet’ 

kimliği katan, zarafet veren ne varsa 
Müslüman Endülüs’te bulunuyordu.

Öylesine azimliydiler ki, inşaat alanın-
da kısa sürede ‘magripli ustalar’ olarak 
ünlendiler. Aynı şekilde; gemi yapımında, el 
sanatlarında, çömlekçilikte, giysi, silah ve 
halı üretiminde de mahirdiler. Tüccarlarının 
anlaşmalarına olan dillere desten bağlılık-
ları ve dürüstlükleri sayesinde “Bir Gırnata-
lı’nın sözü ve bir Kastilyalı’nın itikadı, ancak 

gerçek bir Hristiyana yakışır” denirdi.  Hris-
tiyan din adamları, “Onlar bizim inancımızı, 
biz onların ahlakını benimsemeliyiz” diye 
öykünürlerdi. 

Kuşkusuz bütün bunları yapmak için 
uygun ortam bulmuşlardı Müslümanlar. 
İber Yarımadası’na geçtiklerinde gemileri 
yakan Tarık b. Ziyad, dönüşü olmayan bir 
yola girdiklerini anlatmak için ordularına; 
“Önünüzde deniz gibi düşman, arkanızda 
düşman gibi bir deniz var” diye sesleniyor-
du. Bu aynı zamanda, yeni ve farklı bir dün-
ya kuracaklarının da ilk işaretiydi. Bölgeye 
hakim olan Müslüman kuvvetler önemli bir 
yerel direniş görmediler. Bunda, yerel halka 
hiçbir baskı yapmamaları, kendilerini ifade 
etme ve hem inançları hem alışkanlarını 
istedikleri gibi sürdürme olanağı vermeleri-
nin payı büyük. Hatta Yahudi ve Hristiyan-
lar için bazı ayrıcalıklar bile tanımışlardı. 
Kendilerinin hiçbir zaman görmeyeceği bu 
tavırları sayesinde fetihten 300 yıl sonra 
Endülüs’ün en az yarısı(2 milyondan fazla 
insan) Müslüman olmuştu. 

Ancak Orta Çağ döneminin başlarında 
Hristiyan dünyasının en hoşgörülü toprak-
ları olan İspanya, 15. yüzyıl ve sonrasında 
hoşgörüsüzlükte en ileri noktaya varan ülke 
oldu. Hristiyan olmayan toplumların üstün 
gayretlerine, çalışkanlıklarına ve başarıları-

El Hamra Sarayı 
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na duyulan çekememezlik kuşkusuz önemli. 
Ancak daha da önemlisi, Roma’nın, yani 
Papalık kurumunun, Hristiyan ve Müslüman 
halkları arasındaki münasebetlerin kendi 
dinlerini zayıflatabileceği korkusuydu. Bu 
korkunun sonucu olan uygulamaları gerek 
Müslüman halklar gerekse Müslüman 
olmayan ancak ‘Eski Hristiyanlar’ sınıfına 
da girmeyen tüm halklar yüzyıllar boyunca 
yaşayacaklardır. 

Günümüzde de hissedilen bu kültürel biriki-
min ve medeniyetin yaratıcısı olan Müslü-
manlar, 1492’de son Gırnata Emirliği’nin de 
teslim edilmesinin ardından İspanya’dan ya 
sürüldüler yahut zorla Hıristiyanlaştırılmak 
da dâhil olmak üzere çeşitli sıkıntılara, 
baskılara ve işkencelere maruz kaldılar. 
Yaklaşık 5 asır önce yaşanan ve acı hatırası 
Müslümanların toplumsal hafızasına kazın-
mış olan bu dönemi anlatmak için; sürgün, 
tehcir, din değiştirme, işkence, hapis, isti-
rahate gönderme(yakmanın edebi ifade-
si!), katliam kavramlarını sıkça kullanmak 
gerekecektir.

İslam ordularının İspanya’ya ayak basma-
sından önceki siyasi dağınıklık, ne yazık ki, 
Müslümanların da kaderi oldu ve tam da 
bu dağınıklık yüzünden toparlanıp birleşen 
İspanyollar Müslümanların sonunu getirdi. 
Endülüs’ü Müslümanlardan geri alan İspan-
yollar, ayaklanmaları ve huzursuzluğu ön-
lemek için ilk başlarda Müslümanların tüm 
haklarını garanti altına aldı. Her türlü hak-
ları, inançları, malları ve tercihleri güvence 
altına alınıyordu. Hatta Müslümanlar’ın bu 
güvenceyi ciddi bulmaması üzerine, ‘Tanrı 
adına bunları gerçekleştireceklerine söz 
verdikleri’ bir bildirge bile yayınladılar. Ne 
var ki, ne Müslümanlar güvendi bu anlaş-
maya ve bildirgeye ne de İspanyollar verdik-
leri sözlere sadık kaldı. Müslümanlar Kuzey 
Afrika’ya ya sürüldü ya da bir kısmı gönüllü 
olarak göç etti. Hristiyanlıktan Müslü-
manlığa geçmiş olan halklar da sivri uçlu 
kamışlarla öldürülünceye kadar işkence ya-
pıldı ve yakıldı. Kralların verdiği güvenceler, 
genellikle din adamlarınca bozuldu ve türlü 
işkencelerden geçirildi Müslüman halk. Bazı 
kaynaklara göre 25 bin, bazılarına göre ise 
120 bin kitap toplanıp yakıldı, 6 yaşından 
küçük çocuklar ailelerinden alınarak kilise-
lerin emrine verildi.

Hristiyan yöneticilerdeki toplumsal korku o 
boyutlara vardı ki, kendilerinden olmayan 
pek çok toplumsal grup oluştu karşılarında. 
Müdeccenler, Mürtedler, Mudejareslar, Mü-
teehhirler, Moriskolar, Magribiler, Dönme-
ler, Muvahhidler… Hepsinin ortak noktası 
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Yusufiye Medresesi
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ya Müslüman olmaları ya da Eski Hristiyan 
olmamaları..

Baskılar arttıkça gerek Magribi Müslüman-
lar gerekse İspanyol Müslümanların bir kıs-
mı, Hristiyan olup “eski Hristiyanlarla” aynı 
haklara sahip olma ihtimallerini değerlen-
dirmek istediler. Zaten Engizisyon Mahke-
meleri büyük baskı ve işkence ile Hristi-
yanlığa zorlamaktaydı. Bazı günler binlerce 
Müslümanın kutsal su serpilerek toplu din 
değiştirdiğine bile tanık olunuyordu. Kimse, 
zorla vaftiz edilmenin dinen doğru olup ol-
madığına bakmıyordu bile. Bu baskılar, top-
luluk önünde Hristiyan gibi görünen ancak 
özel yaşamında Müslüman olarak yaşayan 
bir hayat tarzını üretti. Amerikan tarihçi-
liğinin en önemli isimlerinden biri olan ve 
özellikle de Ortaçağ kilise tarihi ve engizis-
yon konularında otorite olarak kabul edilen 
Henry Charles Lea’nın verdiği bilgiye göre, 
kilise bilginleri, uygulamadaki çelişkileri 
kendi keşfettikleri kurnazlıklarla bertaraf 
etmeye çalışıyorlardı. Müslüman halklara, 
Tanrı adına ve Tanrı’yı şahit göstererek 
verilen yeminden kurtulmak için bulunan 
formül de bu kurnazlıklardan biriydi.

Hristiyan olmayan halklar üzerinde öylesine 
baskılar vardı ki; dostlar, akrabalar hatta 
aile içi bireyler birbirlerini jurnallemeye 
itiliyordu. Yalancı şahitler bulunuyor ve 
kimlikleri dahi gizlenen bu şahitler vasıtası 
ile Müslümanlar Engizisyon mahkemelerin-
de süründürülüyordu. Müslüman olmak za-
ten yasak ama Müslüman gibi davranmak 

da yasaktı. Örneğin insanlar, geleneksel 
Magribi düğünlerinde söylenen bir şarkıyı 
söyledi diye yargılanıyordu. Yargılamalar 
sonunda genellikle ya ömür boyu kürek 
ya da idam cezaları uygulanıyordu. Her 
davanın sonunda karara müsadere eşlik 
ediyor, hükme uğrayanın tüm mallarına da 
el konuluyordu. Böylece bu yargılamalar 
ve baskılar, Engizisyon Mahkemeleri için 
büyük bir gelir kapısı işlevi de görüyordu. 
Mahkümlara, zindanda yaşadıklarına ilişkin 
açıklama yapmayacaklarına dair yemin 
ettiriliyor, bu yemini bozanlar işledikleri 
‘suçun’ karşılığı olarak yakılıyordu. Ağızlar 
mühürlenmiş, hiç kimse adaleti sorgulaya-
mıyor, mahkemenin kararlarından şika-
yetçi olamıyordu. Bütün bu yargılamaların 
dayandığı ortak kanaat ise, “suçlu olmasa 
itham edilmeyeceği” faraziyesiydi. 

Hristiyan olmayan halklar ‘iflah olmaz sap-
kınlar’ olarak görülüyor, Hristiyan olanlar-
dan ise düzenli olarak bu dine dair ritüelleri 
uygulamaları isteniyordu.

100 yıla yakın süren bu gayretler, İspan-
ya’nın para ve insan kaynaklarını tüketmiş, 
gelişen krallığın nüfusunu azaltmıştı. O 
nedenle bazı şehirlerin konseylerinde, ceza-
ların artık mali cezalar(para cezaları) şek-
linde değil, bedenen ödenen cezalar(işken-
ce) şekline dönüştürülmesi, aksi durumda 
ciddi miktarda gelir kaybına uğrandığı 
konuşuluyordu. 20 dukalık, 30 dukalık, 50 
dukalık cezalar vardı ve bu cezalar doğru-
dan Mahkeme için kaynak arayışının bir 
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ürünü idi. Yine H. Charles Lea’nın; İspanya 
Müslümanları: Hristiyanlaştırılmaları ve 
Sürülmeleri adlı eserinde verdiği bilgilere 
göre, Bartolomo Sanchez adlı bir vatan-
daşın davasının konusu, şahsın temiz 
olmasıydı. 3 yıl kürek cezasına ve ardından 
ömür boyu hapisle cezalandırıldı. İşbaşında 
yıkanırken görülen bir başka isim Miguel 
Canete. Yargılamanın ardından işkenceye 
tabi tutuldu. Bir diğer olay, Maria Roayne ve 
Kızı Mari Lopez’in yargılanmaları. Yargı-
lanma nedenleri; oğlunu evlendirme töreni 
sırasında Magribi adeti gereği döşeklere 
atılmak üzere gelininin evine biraz şekerle-
me ve tatlı götürmüş olması. 

Defin için ölüleri temiz kefene sarmak da 
kovuşturmayı gerektiren fevkalade şüpheli 
bir fiildi. İsabel Ruiz adlı kadın kocasının 
cesedine böyle muamele ederken görülmüş 
ve yargılanmış, 10 bin maravedis cezaya 
çarptırılmıştı. Henry Charles Lea eserinde, 
İspanyol arşivlerinden derlediği bunun gibi 
onlarca ayrıntıya, belgeleri ile birlikte yer 
vermekte. 

Bu olaylardan anlıyoruz ki, Engizisyon 
mahkemeleri, Hristiyan olmayanların veya 
Hristiyan olup da gerçekte Müslüman gibi 
yaşayanların nefretini artırmada, top-
lumların kaynaşması hususunu imkansız 
kılmada üstlendiği rolü hakkıyla yapmış…

İspanya Müslümanlarının yaşadığı en büyük 
dram, 1587’deki büyük sürgün. Ancak 

sürgün onların çilesinin ne başlangıcı ne 
de sonu oldu. Sürgün öncesi yüz yıla yakın 
süre, yoğun baskıları göğüslemek, işkence-
lere dayanmak, din değiştirme zorlamala-
rıyla yüzleşmek, eğer hala ayakta kalabil-
miş ise, yakılmamışsa, toplumu ve ailesi 
için en doğru olanı yapmak, neslinin deva-
mı için mucizeler yaratmak zorundaydı.

Sürgünden önce İspanyollar; önce emir 
yoluyla, bunda pek başarılı olamayınca da 
ikna yoluyla Hristiyanlaştırma yolunu dene-
di. Elbette bu uğraşlar binlerce Müslüman 
için işkence ve ölüm demekti. Zorla din 
değiştirmenin bir ucu başta Kilise olmak 
üzere eski Hristiyanlar ve yöneticiler için 
aslında bir para meselesi de olduğu için 

özellikle din adamları bu uygulamada ısrar 
ediyordu. İşin bir de,  camilerin kiliseye çev-
rilmesi meselesi vardı ki, bu çabanın ucu da 
paraya dayanıyordu. Sadece Belensiye’de 
kiliseye çevrilmiş 213 cami vardı ve asıl eri-
şilmek istenen, bu camilerin gelirleriydi. 

İkna çabaları kapsamında, Müslüman top-
lumlara vaizler gönderildi ve bu vaizleri ‘can 
ı gönülden dinlemeleri, kalplerini hidayete 
açmaları, direnecek olurlarsa beşeri ve ilahi 
kanunlar mucibince cezalandırılacakları’ 
ilan edildi. Ama şaşırtıcı bir durum vardı, 
vaizlerden, dillerini bile bilmedikleri bir 
toplumun dinlerini değiştirmeleri bekle-
niyordu. Bu çabalarda ne kadar başarılı 
olduklarını, yine Henry C. Lea’nın eserinde 
yer verdiği Engizisyoncuların raporların-
dan öğreniyoruz. “Pek çok yeni mühtedi 
Moriskolar gibi yaşıyor, oğullarını sünnet 
ettiriyor, oruç tutuyor.”

Baskılara rağmen Müslümanlar yılmıyordu. 
Kral-Kilise-Engizisyon ve Papa arasında 
ölümlerden ölüm beğeniyor ama kalbiyle 
Hristiyan olmuyordu. Hristiyan bağnaz-
lığının toplumları birleştireceğine kimse 
inanmıyordu. Ölülerin kilise bahçelerine gö-
mülmesi şartı bile, Müslümanlar tarafından 
uygulanmıyor; cezası ödendikten sonra ce-
naze gerekirse gübreliğe bile gömülüyordu.

Müslümanların, sürekli tahrik altında 
gitgide daha huzursuz hale gelip daya-
nılmaz esaretten kendilerini kurtaracak 
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her tür teşebbüse sorgusuz sualsiz kucak 
açmaları kaçınılmazdı. Ve bu oldu. İspanyol 
Müslümanların sürgünden önceki en büyük 
kıyımı, yaşanan isyanlarda gerçekleşti. 
En büyüğü Gırnata isyanıydı ama pek çok 
bölgede irili ufaklı isyanlar oldu. Bu isyan-
larda onbinlerce Magribi Müslüman kılıçtan 
geçirildi. 

On yıllar süren ikna çabaları sonuç verme-
yince, son ve en kesin çözüm olarak tehcir 
gündeme geldi. Bölge bölge bu karar alındı 
ve halka süre verildi, ‘üç gün içinde hazırlı-
ğınızı tamamlayın, atalarınızın ülkesine dö-
neceksiniz!!’ Müslümanların önemli kısmı, 
gemilere ulaşamadan yağmalandı ve kılıç-
tan geçirildi. Ulaşanlar, İspanyol devletinin 
ayarladığı gemilere binebildi ancak yüzlerce 
yıllık birikimlerini bırakarak. Yanlarına para 
ya da değerli eşya almaları yasaktı. Sadece 
yolculuk süresince gerekli yiyecek ve para 
almalarına izin veriliyordu. 

Ata topraklarına gidiyor olmanın buruk 
sevinci ile gemilere binen Müslümanları, 
Kuzey Afrika’da neyin beklediğini bilmiyo-
ruz. Tarihi kaynaklar bu konuda fazla bir 
bilgi sunmuyor.

Tarihi kaynaklar, büyük sürgünden etkile-
nen Müslüman sayısını 400 bin ile 3 milyon 
arasında gösteriyor. Fakat 600-800 bin 
civarında insanın sürgünle ata toprakla-
rına döndüğü daha kabul edilir bir rakam. 
Sürgüne uğrayanların dörtte üçünün, Kuzey 
Afrika’ya ulaşamadan yaşamını yitirdiği 
de yine tarihi kaynakların verdiği bilgiler 
arasında.

Sonuç olarak, yaklaşık 9 asır sonra, 
İspanya’yı fethedenlerin torunları, dedele-
rinin zenginleştirdiği ve süslediği ülkeden 
kovulmuşlardı. İspanyollar ve Kilise için ise, 
‘menfur İslam inancının kökünü kazıma’ 
hedefi hemen hemen gerçekleşmişti. Diğer 
taraftan, din birliğinin erişilmesi gereken 
nihai hedef olduğu öğretilen İspanyollar, 
bu uğurda maddi refahlarını ve entelektüel 
gelişimlerini feda ettiler. Peki, ettiler de 
Müslümanların kökünü İspanya’dan kazıya-
bildiler mi? Bu insanlar bir anda buharlaştı 
mı? Kuşkusuz hayır.  Endülüslülerin kara 
gözleri de, binlerce Arapça yer ismi de, 
yeni gâlipler haline gelen eski mağlupların 
kelime haznesine girmiş bulunan binlerce 
Arapça kelime de yerli yerinde.

Şöyle bir durum da var; son büyük sürgün 
öncesi İspanya’da 1 milyon civarında Magri-
bi vardı, bunların önemli bir bölümü göçe 
maruz kaldı ve bir kısmı Afrika’ya ulaşama-

dan, bir kısmı ise gemiye dahi binemeden 
kıyımlara uğradı. Ancak, iki grup Müslü-
man daha vardı; birinciler, göç etmeyip 
saklanan veya kimliğini gizleyenler ki bu 
Müslümanların sayısı da yüzbinlerle ifade 
ediliyor. İkinci grup ise Afrika’da beklediğini 
bulamadığı için, köle olarak yaşamaya razı 
olup tekrar İspanya’ya dönen Müslümanlar. 
Bugün İspanya’da bu bilgilerin konuşul-
muyor oluşu gelecekte de bu suskunluğun 
devam edeceği anlamına gelmez!

MÜSLÜMANLARIN 
KADER ORTAĞI; YAHUDİLER…

Günümüz insanlığı; geçmişte acılar 
yaşamış, soykırıma uğramış toplumlara 
haklarının teslim edilmesini emrediyor. 
Bunun örneklerini gördük. Müslümanlar 

İspanya’da yaşanan dramda yanlız değil-
di. Tarihin bir cilvesi belki, Müslümanların 
kader ortağı Yahudilerdi. Müslümanlar gibi 
Yahudiler de İspanya’da kıyıma ve sürgü-
ne tabi tutuldular. Hatta, Bursa’da bugün 
‘Yahudilik Mahallesi’ olarak bilinen bölge, 
İspanya’dan sürülen ve Osmanlı’nın kabul 
ettiği Yahudilerin oluşturduğu bir ma-
halledir. İspanya Kralı Juan Carlos Madrid 
Sinagogu’nda, Yahudi halkından özür diledi. 
Aynı jesti bugün Müslümanlar da bekliyor. 
Bu konudaki son diyeceğim de şu olsun; H. 
Ç. Lea eserinde, İspanya’daki zoraki vaftiz 
ve sürgünlerin baş aktörleri olarak her ne 
kadar Ferdinand, Isabella, I. Carlos, Papa 
IV. Paula, III. Filip ve Papa VII. Clement’i 
gösteriyor ise de, asıl sorumlu, ellerindeki 
kiri yıkaması gereken bence Roma’dır, yani 
Papalık Kurumu, yani Kilisedir.

dosya / İspanya / Elveda Endülüs / Saffet YILMAZ
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dosya / İspanya / Elveda Endülüs / Saffet YILMAZ

Bir ilim medeniyeti, sanat medeniyeti, aşk 
medeniyeti olan Endülüs’ü ne bu jest, ne de 
‘ölünün’ ardından ağlamalar geri getirebilir. 
Ali el-Cârim’in deyişiyle “belki hiçbir ölünün 
kabri başında bu kadar gözyaşı dökülmedi”. 
Fakat bu gözyaşları Endülüs’ü diriltmeye yet-
medi. Bugün yapılması gereken, Müslüman-
ların Endülüs gibi bir medeniyeti kurmaları-
na ve sonra da dağılmalarına giden süreçleri 
iyi analiz etmek olmalı.

OSMANLI’DAN KALMIŞ GİBİ…

Peki, Endülüs hayali ile gittiğimiz İspanya’da 
ne gördük. Bir kere, bütün yıkımlara, yok 
edilmelere karşın sokakları hala Müslüman 
mahalleleri gibi, Osmanlı sokağı gibi. Grana-
da’nın, Sevilla’nın, Cordoba’nın sokaklarında 
gezerken, zaman zaman Cumalıkızık’ın, za-
man zaman Muradiye’nin eski sokaklarında 
geziyormuşum hissine kapıldım. Rehberimiz 
sevgili Cihat bize, Müslümanlardan kalan 
altyapı sistemlerini ve mimariyi o kadar 
güzel anlattı ki!

Müslümanlara dair ne varsa yakıp yıkmışlar 
ama dokunmaya kıyamadıkları bazı eserler 
de olmuş. Bunlardan biri de El Hamra Sarayı. 
Binbirgece masallarına konu olan ihtişamıy-
la müthiş bir yapı. Endülüs Medeniyeti’nin 
günümüzde yaşayan en büyük mirası. Size 
yapının mimarisi hakkında bilgi vermek is-
terim ama gördüğümüz her şey hesap kitap 
işi. Günümüz mimarlarının hem estetiği 
görmek hem de o estetiğin arka planındaki 
hesabı kitabı incelemek için mutlaka burayı 
görmesi lazım. Tabandan tavana her santi-
metresi işlenmiş, yazılar, desenler, motifler… 
Ve yapının yer yerine işlenmiş “LA GALİBE 
İLLELLAH”(Allah’tan başka Galip yoktur) 
lafzı. Günün galiplerine yüz yıllar öncesin-
den verilmiş bir mesaj, acı bir tevafuk diye 
geçirdim içimden.

Dışı kızıl surlarla, içi insanı duygudan duy-
guya sürükleyen detaylarla yüklü nadide bir 
eser. Heyetteki herkesi hayretle, hayranlıkla, 
saygıyla seyretmeye yönelten müthiş bir 
yapı. Dantel gibi işlenmiş taşlardaki güzellik, 
renklerdeki letafet, sütunlardaki zarafet… 
Yapılarla bütünleşmiş bahçeler.. Tavanlarda-

ki birbirini ahenkle sarıp sarmalamış sedef 
ve ahşaplar… İnsanı içine çekecek gibi duran 
kubbeler…

El Hamra Sarayı, İspanya’ya gitmişken uğra-
nacak bir yer değil, günler önceden randevu-
nuzu ve biletlerinizi almış olmanız gerekiyor. 
Biz 1 hafta kadar öncesinden başvurmuş 
olmamıza rağmen ancak gece 22.30’a ran-
devu alabildik. ‘Hiç görememekten daha iyi-
dir’ dedik ve o saatte sarayın yolunu tuttuk. 
Kalabalıkları görünce gözlerime inanama-
dım. Saraydan çıkışımız 01.30’u bulmuştu 
ama gördüklerimizi hazmetme telaşı içinde 
kimsenin saate falan bakacak hali yoktu. 
Fotoğraf çekmek amaçlı gidecek olanlara da 
küçük bir sır vereyim; hani tarihi mekanlar-
da sehpa, flash vb. araçlar kullandırılmaz ya, 
yapıya ve detaylara zarar vermemesi için, 
El Hamra’da böyle bir sorun yok. Her türlü 
flash vb. araç gereci kullanıyorsunuz. Hoş 
ben, kullandırılmadığını düşünerek flash’ı 
yanıma almadım ve çok pişman oldum.

İspanya’da Müslümanlardan kalan bir diğer 
önemli eser Yusufiye Medresesi. 14. yüzyılda 
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yapılmış ve bugün İspanya’daki en az deği-
şime uğramış yapı. Zaman içinde buradaki 
pek çok tezyînât ve hat levhalar çeşitli 
müzelere götürülmüş ama kalanlar bile bizi 
büyülemeye yetti.

Gezimizin bir sonraki durağı Cordoba ve 
ünlü Kurtuba Camii. Mağrib Müslümanla-
rının ortaçağdaki muhteşem başkenti, bir 
masal şehri gibi karşılıyor bizi. Sokaklarına 
hiç yabancı olmadığımız bir şehir. Kısa süre 
sonra caminin girişindeyiz. Geometrik bir 
sonsuzluk gibi duran kolonlar karşılıyor 
bizi. İspanyollar camiyi birtakım eklentiler 
yaparak kiliseye çevirmişler ve bugün ziyaret 
eden hiçbir Müslümana namaz kılma izni 
vermiyorlar. Pencerelere, tavanlara, kolon ve 
kemerlere hayranlıkla baka baka bir müddet 
ilerliyoruz. Zihnimize kazınmış olan mihrap 
biraz sonra karşımıza çıkıyor. Muhteşem 
bir sanat şaheseri. Saygıyla, hayranlıkla ve 
biraz da şaşkınlıkla seyrediyoruz. O doğal 
renklerin güzelliği, o altın yaldızların ışıltısı 
ve aralarındaki muhteşem uyum. Ben bu 
uyuma El Hamra Sarayı’nda da dikkat 
etmiştim ve aklıma Bursa’daki Muradiye 
Külliyeleri gelmişti. Hatırlanacaktır, külliye-
lerde son dönemde yapılan restorasyonla, 
18. yüzyılın sonunda kaplanan barok motifli 
sıvalar kalkmış ve altından orijinal Osmanlı 
ve Selçuklu işi kalemişleri çıkmıştı. Muradiye 
Külliyeleri’ndeki bu kalemişi ve tezyinat-
taki uyumun, El Hamra Sarayı ve Kurtuba 
Camii’ndeki kalemişi ve tezyinatta kullanılan 
motif ve renkler arasındaki uyum ile benzeş-
tiğini farkettim. ‘Ne alaka, arada yüzyıllar 
var!’ dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız 
fakat kalemişleri, renkler, motifler ve bunlar 
arasındaki uyum; Endülüs’te çalışan ustanın 
birkaç nesil sonraki usta oğlu Muradiye 
Külliyeleri’nde de çalışmış gibi bir durum var. 
Bu sadece bir his elbette.

Ve Sevilla… Ulucami’nin yerinde katedral, 
minaresinin yerinde ise çan kulesi bulunan, 
Endülüs Emevileri’nin güzel başkenti. Hay-
ran kalmamak elde değil. Şehrin merkezinde 
İspanyol Meydanı dedikleri bir alanda dev bir 
prestij yapısı inşa etmişler. Binanın her bir 
noktası İspanyol kültürüne dair sembollerle 
bezenmiş. Kah bir mimari detay, kah bir 
tarihi olayın resmi… Özellikle korkuluklarda-
ki çini sanatı muhteşem. Bu çiniler üzerine 
ülkenin tarihi olaylarını resmetmişler. Aslın-
da yapının yapılış amacı da, İspanyol kültür 
ve tarihini anlatmak. Oldukça başarılı bir iş 
olduğunu söylemeliyim.

İspanya’da sayılı günlerimiz bitiyor ve 
Bursa’ya dönüyoruz ama aklımız Endülüs’te 
kalıyor…
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Sadece 76 yıl camii olarak kullanılan ve daha sonra kiliseye çevrilen İşbiliyye Camii ile çan kulesine dönüştürülen minaresi. Cami olarak kullanıldığı dönemde müezzin, minarenin içerisinde bulunan 
34 rampa aracılığı ile yukarıya atı ile çıkar ve müminleri ibadete çağırırdı.
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Endülüs’ün 
Gözbebeği  
SEVİLLA

Sevilla, Flamenko’su, boğa güreşleri, 
farklı paskalya kültürü (Semana Santa) ile 
İspanya’nın en renkli şehirlerinden biridir. 
Elbette Sevilla’nın tarihi ve hikâyeleri 
bundan ibaret olmamıştır. Şehrin asıl 
kurucusu olarak kabul edilen Herkül’ün 
hikâyeleri bugün bile halk arasında 
anlatılmaktadır. 

 Romalıların bırakmış oldukları yapıların  kalıntıları ve 
izleri hemen hemen her gün şehrin bir bölgesinde yeniden 
keşfedilmektedir. Sevilla (Roma’daki adı Hispalis) Roma 
İspanya’sının (Hispania) başkenti, ticaret merkezi, ana 
limanı ve aynı zamanda Jül Cesar’ın yöneticilik yaptığı 
bir şehir idi. Vizigotların hakimiyetindeki Sevilla şehri 5. 
yüzyıl sonlarından 8. yüzyıl başlarına kadar her ne kadar 
gerileme dönemine girse de, 711 yılında Berberi asıllı 
komutan Tarık İbn Ziyad’ın şehri feth etmesi ile beraber 
eski zengin, ihtişamlı günlerine geri dönmeye başladı. 

Cihat AKÇAY / İspanya Rehberi,  Sevilla (İşbiliya)
Fotoğraflar: Saffet YILMAZ
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Öyle ki bize çok yakın olan Murcia do-
ğumlu Muhyiddin İbnü’l Arabi muazzam 
eğitiminin bir bölümünü bu güzel şehirde 
aldı. Elbette şehrin yetiştirdiği en önemli 
şahsiyetlerden biri, şair ve emir Muham-
med Bin Abbad Al Mutamid’dir. Endülüs 
tarihinin şairleri içerisinde en ön plana 
çıkan şair ve emirdir. Sevilla bugün bile 
1000’li yıllarda şehrin yöneticiliğini yap-
mış olan bu kişiliği unutmamış ve şehir 
içerisinde onun anısına anıtlar dikmiştir. 
Müslüman İspanya’nın emirliklere ayrıldığı 
çöküş dönemlerinden biri olan Tavaif-ül 
Mülk dönemin en güçlü emirliği yine Sevilla 
Emirliği’dir. Aynı zamanda da Fas merkezli 
olarak ortaya çıkan Muvahhid Devleti’nin 
İspanya’daki baş kalesi ve yönetim merkezi 
olmuştur (1147-1248). Bugün şehri gez-
diğinizde en göze çarpan yapıların kesin-
likle bu dönemden kalma olduğuna şahit 
olursunuz. Sevilla Katedrali, Alcazar Sarayı, 
Buhaira Sarayı ve askeri gözlem kulesi olan 
(Torre del Oro) Altın Kule bunlardan sadece 
birkaç tanesidir. Muvahhidler’in İspanya 
topraklarına Kuzey Afrika’dan gelmelerinin 
tarihi 1147 yılıdır, o zamana kadar Mağrib 

(Fas) ve İspanya’nın güney bölgelerinde, 
yani, Endülüs’te Murabbıt Devleti hüküm 
sürüyordu. Özellikle Endülüs ve Mağrib’deki 
başarısız politikalarından dolayı son dö-
nemlerinde çok sıkıntılı zamanlar geçiren 
Murabbıt Devletinin düşüşü kaçınılmaz 
oldu. Tabi bu Marakeş’ten başlayarak 
İspanya’nın orta bölümlerine kadar ilerle-
meyi başaran Muvahhidler için çok büyük 
bir amaçtı ve bunu çok iyi değerlendirerek, 
İspanya’nın güçlü krallıklarına karşı önemli 
zaferler elde ederek, Mağrib’i Marakeş’i, 
Endülüs’ü de Sevilla’dan (İşbiliyye) yönet-
meye başladılar. ‘İşbilliyye’ bugün bildiği-
miz ismi Sevilla olan eski Endülüs şehrinin 
Arapça adıdır. Muvahhidler döneminde çok 
büyük gelişimler gösteren Sevilla, özellikle 
Halife Abu Yakup Yusuf zamanında yapılan 
binaları ile ihtişamlı bir görünüme bürün-
müştür. Bu yapıların kesinlikle en ihtişam-
lısı özellikle kentin gözbebeği ve sembolü 
olan eski İşbiliyye Camisinin minaresi 
olan Giralda kulesidir. Kule İşbiliyya’nın en 
büyük camisinin minaresi idi (1198). 1172 
yılında başlayan camii 1182 yılında ibadete 
açıldı ve minaresi 1198 yılında tamamlan-

dı. Minare benzer şekilde Fas’daki camii  
minareleri gibi kare planlı yapılmıştır. 
Minare’nin en güzel özeliklerinden biri de 
Marakeş’teki Kutubiye Camiinin mina-
resinin bir kopyası olmasıdır. Halifenin 
bir nevi kendi topraklarında hissetmesi 
için mimar Ahmed İbn Baso Marekeş’teki 
Kutubiye Camiinin minaresinden çok fazla 
esinlenmiştir. Eğer bugün camii tamamen 
ayakta olsaydı kesinlikle kendinizi Kutubiye 
caminin minaresine bakarken hissederdi-
niz. Müezzin, minarenin içerisinde bulu-
nan 34 rampa aracılığı ile yukarıya atı ile 
çıkar ve müminleri ibadete çağırırdı, evet 
yanlış okumadınız atı ile çıkardı. Çünkü 
minarenin yüksekliği ilk yapıldığı zaman 
80 metreye yaklaşıyordu ve Sevilla’nın en 
yüksek yapısı idi. Bugünkü yüksekliği, en 
üst bölümüne 1567 yılında eklenen çan 
kulesi ve Giraldiyo heykelciği ile 104 metre. 
Asırlarca İspanya’nın en yüksek ve Avru-
pa’nın en yüksek binalarından biri olarak 
kaldı. Camiden geriye günümüze kalan 
parçaları Giralda Kulesi, turunçlu avlusu 
ve ana giriş kapısıdır. Cami 1248 yılında 
Sevilla şehrinin Kastilya Krallığı’nın eline 
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geçmesi ile beraber kiliseye dönüştürül-
müştür. Cami o kadar büyük ki; düşünün, 
o yıl dünyanın en büyük kilisesi unvanına 
sahip oluyor ve bu unvanı İstanbul’un en 
önemli yapılarından biri olan Ayasofya’dan 
alıyor. Sadece 76 sene camii olarak kulla-
nılan yapı, kilise olarak 153 sene hizmet 
verdikten sonra 1401 yılında neredeyse 
her bölümü yıkılarak katedral olarak inşa 
edilmeye başlanıyor. Yıkılma sebebinin 
ise tarihi kaynaklarda 1356 yılında Sevilla 
yakınlarında meydana gelen bir deprem-
den dolayı almış olduğu hasarlar olduğu 
söylenmektedir. 1507 yılında tamamlanan 
katedral gotik mimari ile yapılmıştır. Gotik 
katedrallerin en büyük özelliği Latin Haçı 
şeklinde yapılmasıdır, ama burası kare bir 
temele sahiptir, nedeni ise burasının eski 
caminin temelleri üzerine inşa edilmesidir. 
Bugün yüzölçümü bakımından 23 bin 500 
metrekare ile dünyanın en büyük üçün-
cü ve İspanya’nın en büyük katedralidir. 

Burada bugün ünlü kaşif Kristof Kolomb, 
İspanya’nın Kastilya krallarından olan III. 
Fernando, X. Alfonso, I. Pedro ve aynı za-
manda Kristof Kolomb’un biyografçı oğlu 
Hernando Kolomb’un mezarları bulunmak-
tadır. 1248 yılında şehir Kastilya Krallığı 
tarafından alınınca önemini yitirmiyor 
elbette, III. Fernando Sevilla’yı başkent 
ilan ederek buraya yerleşiyor ve burası 
1469 yılına kadar başkent olarak kalıyor. 
Çünkü bu yıl içerisinde İspanya tarihine 
yön veren önemli bir olay gerçekleşiyor ve 
bu olay Aragon Krallığı ve Kastilya Krallı-
ğının prens ve prenseslerinin evlenmesi 
ile ortaya İspanya Krallığı çıkıyor. Bu bir 
dönüm noktasıdır çünkü bu iki genç 1492 
yılında Endülüs müslümanlarının son kalesi 
olan (Gırnata) Granada’yı alan Kastilya Kra-
liçesi İsabel ve Aragon Kralı Fernando’dan 
başkası değildi. Kraliçe İsabel Granada’nın 
alınmasından hemen sonra Sevilla’da 
Alcazar Sarayının odalarından birinde 

Kristof Kolomb ile görüştükten sonra onu 
Amerika’ya (Aslında her ne kadar Hindis-
tan olsa da) yolluyor. Amerika’ya seferlerin 
başlaması ile Sevilla daha zengin bir şehir 
olmaya başlıyor. İspanya’nın 15. yüzyıl 
sonları ve 16. yüzyıl boyunca da en büyük 
ticaret merkezi oluyor. Bundan sonra doğal 
olarak şehir içerisinde daha fazla bina 
yükselmeye ve aynı zamanda şehir nüfusu 
da artmaya başlıyor. Ben İspanya rehberi 
ve Sevilla’da yaşayan biri olarak burayı an-
latmaktan çok büyük bir zevk duyuyorum, 
bir gün yolunuz düşerse eğer kesinlikle 
bu muazzam şehrin her karışından zevk 
almayı unutmayın. İspanya Meydanı, Santa 
Cruz Mahallesi, Sevilla Katedrali, Alcazar 
Sarayı, Altın Kulesi, Guadalquivir Nehri ve 
Portakal çiçeği kokan sokaklarını gezerken 
burasının ne kadar büyük medeniyetlere ev 
sahipliği yaptığını yaşarsınız umarım.
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Bursa’dan İspanya’ya

Seyahat için en uygun mevsim olan bir ayda Bursa, İstanbul, İspanya seyahatimiz başladı. Uzun bir 
uçak yolculuğundan sonra İspanya’dayız.

 Yola çıkmadan önce İspanya’yı(Endülüsü) 
okudum, tarihi sürecini araştırdım. 711 
yılında Tarık Bin Ziyad’ın fethi ile başlayan 
İspanya’da, Paris’e 100 kilometreye kadar 
yaklaşan koca bir devlet, imparatorluk 
oluşmuş. 

Özellikle en önemli şehirlerinden olan Kur-
tuba,  Granada, Malaga, Sevilla’yı yorulun-
caya kadar gezdik. 

Kurtuba Cami 1200(bin iki yüz) direği olan 
bir cami. Kocaman bir eser. 400 direği yı-
kılarak katedral yapılmış. 800 kadar direği 
ile mihrabı ve mimberi bütün görkemiyle 
duruyor. Her köşesi ayrı bir güzellik. Kubbe-
lerin görüntüleri farklı ve harika. 

El Hamra Sarayı ihtişam, güç, zenginlik, 
medeniyet, bahçe düzenleri, havuzlar, 
saray oda salonları, havuzları vb. sarayın 
bütün duvarları (VELAGAZİBE İLLALLAH) 

yazılarıyla süslenmiş. Başınızı nereye çe-
virseniz her yerde “ALLAHTAN BAŞKA GALİP 
YOKTUR” yazılarını görüyorsunuz.

Şehirlerarası seyahat ederken çevreye 
baktığımız da dağ taş zeytin ağaçlarıyla 
ile dolu olduğunu görüyorsunuz. Akdeniz 
iklimi hakim, her yer yemyeşil. Yol boyu gü-
neş enerjisi tarlaları ile dolu. Şehirler planlı, 
düzenli, temiz, tarihi eserler ve çevreleri 
bakımlı.

dosya / İspanya / Bursa’dan İspanya’ya / Abdullah KARADAĞ

Abdullah KARADAĞ
Fotoğraflar: Saffet YILMAZ
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Özellikle İspanyollar kendi tarihi eserlerini 
gözleri gibi korumuşlar. Sahip çıkmışlar. 
Bunun bereketini de dumansız sanayi olan 
turizmden çok para kazanarak görüyorlar.

Yaklaşık 800 yıl hüküm süren Endülüs 
medeniyetini yıkmışlar, yakmışlar, taş 
üstünde taş omuz üstünde baş bırakma-
mışlar. Tarumar etmişler. İzlerini silip yok 
etmişler. Fakat yıkamadıkları eserler bütün 
haşmetiyle ayakta duruyor. 

Endülüs o dönemin ilim, bilim diyarı. Şehir-
ler üniversitelerle dolu. İslam dünyasının 
şu anda bile ismi anılan Muhiddin İbn Arabi 
bilim ve tasavvuf dünyasına katkılarını 
bu topraklardan sunmuş. Astronomi alimi 
Zerkali rasathane kurmuş.

İbn Rüşd kadılık yaptı, Aristo’nun eserlerini 
tercüme etti. 

İbn Cübeyr dönemin ünlü şair ve yazarıdır.

İbn Tüfeyl, İslam filozofudur. 

Bu topraklarda sayısız İslam alimi yetiş-
miştir. Katarak ameliyatı o dönemlerde 
yapılmıştır. Şu anda bile kullanılan ameli-
yat aletleri o dönemde yapılmıştır. 

Üniversitede seçmeli dersim kütüphaneci-
likti. Dünyanın en büyük kütüphaneleri ve 
önemli eserleri bu kütüphanelerde bulu-
nuyordu. Hocam şöyle bir kıssa anlatmıştı; 
Bir ilim adamı çok önemli bir kitabı arıyor. 
Sonra onun müzayedede satıldığını öğreni-
yor. Açık artırmada kitabı bölgenin varlıklı 
bir insanı alıyor. Alim, kitabın kendisi için 
önemini anlatıyor. Kitabı satın alan kişi 
böyle bir kitaba sahip olmanın onuru bana 
ait olacak diyor. Amma, sen benim evime 
gelip bu kitapla ilgili çalışmayı yapabilirsin 
diye müsaade ediyor. 

Endülüs, dünyaya medeniyeti, mimariyi, 
şehirleşmeyi beraber yaşamayı öğretiyor. 
Endülüs’teki üniversitelerden diploma 
almak büyük bir şeref sayılıyor. 

Tarık Bin Ziyad’la başlayan, gelişen, büyü-
yen, koca bir medeniyet kuran ülke, kısa 
süre sonra cihad ruhunu terk ediyor. İlim, 
bilim ve cihad ruhunun yerine saltanat, 
lüks, debdebe, israf, kısır çekişmeler, 
saltanat için baba oğul, kardeş kardeşe sa-
vaşlar başlıyor. Mikro milliyetçilik başlıyor. 
Aşiretçilik başlıyor. Bundan sonra bölünme, 
parçalanma, küçülme ve içe dönük müca-

dele başlıyor. 

Kirli İsabel ve Fernando, Papa ve papazlar, 
şövalyeler, eşkıyalar el ele veriyor. Beraber 
hareket ediyorlar. Güçleniyorlar, organize 
oluyorlar. İçe dönük mücadele eden Müs-
lüman padişahlar, beyler, hiç savaşmadan 
şehirleri teslim ediyorlar.

Kirli İsabel ve Fernando’nun önünde diz 
çöküyorlar. Sekiz yüz yıllık İslam medeniye-
ti teslim oluyor. 

Sonra yavaş yavaş bütün eserleri yıkılı-
yor, yok ediliyor. Teslim olan halk ya din 
değiştiriyor ya da kaçıyor. Yakalananlar 
öldürülüyor. 

Camilerin yerine kocaman kocaman ka-
tedraller ve kiliseler yapılıyor. Ezan okunan 
minareler çan kulelerine dönüyor. Kirli 
İsabel ve Papa kilise ve katedral yaparken 
yine Müslüman mimari, mühendis, kalfa, 
usta ve işçileri çalıştırıyor. Bugün bile İs-
panya’nın bütün tarihi eserlerinde Müslü-
man mimarların izini görmekteyiz.

İstanbul’u fetheden atamız Fatih Sultan 
Mehmet Han, kiliseye, havraya, sinagoga 
hiç dokunmamıştır. Buraya sığınanlara 
kılıç vurmamıştır. Biz torunları da 21. yüz-
yılda buralarda ibadete müsaade ediyoruz. 
Bin ikiyüz direği olan Kurtuba Camiinde 
21. yüzyılda iki rekat namaza müsaade 
edilmiyor. El Hamra Sarayı’nda bir mescit 
bile yok!

Bizlere barbar diyen dünya, 800 yıl mede-
niyet süren Endülüs’te bir tek Müslüman 
bırakmamış, acı ama gerçek!

İspanya’yı gezerken iki gözlükle baktım, Bi-
rincisi bir ülkeyi geziyorsunuz. Tarihi yarım 
adada şehirler güzel, planlı, yeşilin her tonu 
var. Her yer park bahçelerle ve görkemli 
meydanlarla dolu. Ulaşım düzenli, tarih 
ve tarihi eserler canlı ve bakımlı, insanlar 
yardımsever ve güler yüzlü.

İkinci gözle baktığımızda; en acımasız 
soykırımın yaşandığı, İslam medeniyetinin 
bütün izlerinin silindiği bir ülke.

Gidelim, görelim, gezelim, ibret alalım. 
Ülkemize ve birbirimize sahip çıkalım. Çok 
küçük dünyevi menfaatler için kimseyi 
kırmayalım, küstürmeyelim, dışlamayalım. 
İkinci bir Türkiye yok, ikinci bir Bursa yok.
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İspanya’nın Bıçakları

Türkiye’de Bursa bıçaklarını duymayan kalmamıştır. 
Özellikle Osmanlı döneminde Bursa’da bıçak üretiminin 
oldukça fazla olduğunu kayıtlardan biliyoruz. Aynı 
zamanda ordunun kılıç kama ihtiyacının bir kısmının 
Bursa’dan karşılandığı da yine kayıtlardan göze çarpıyor. 
Ben hurdacının birinden yıllar önce bir yatağan almıştım. 
Üzerinde bulunan Osmanlıca yazıda “Bursa Yatağanı” Tuz 
Pazarı’ndan bir usta tarafından üretildiğini yazıyor.

Ahmet ERDÖNMEZ

 Gerekçe ve şartlarını bilmiyorum ama ne 
yazık ki son zamanlarda Bursa bıçakçılığı 
istediği hamleyi yapamamıştır. Oysa ki 
Bursa bıçaklarının Avrupa’da da tanındığını 
biliyoruz. Örneğin ben Fransa’nın Bordo 
kentinde bir köye gitmiştim. Dükkanın bir 
bölümünde Bursa bıçaklarını gördüm. Hem 
de Osmanlı Dönemine ait. 

Bu olumsuz gidişe dur diyecek hamlelerden 
birini Bursa Büyükşehir Belediyesi attı. 

Bursa Bıçakları Yarışması’nı başlattı. Çok 
ilgi gören yarışmaya yüzlerce bıçak ustası 
katıldı. Şu anda yarışma başarı ile devam 
ediyor. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
“Bursa Bıçakları Müzesi” kurmaya karar 
verdi. Bursa Kent Müzesi’nin üst tarafın-
daki iki adet sivil mimarlık örneği tarihi 
bina restore edilerek Bıçak Müzesi haline 
getirilecek. Çalışmalar devam ediyor.

Bu olumsuz gidişi durduracak bir diğer 
gelişme de yine Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi organizasyonuyla gerçekleşti. Bur-
salı bıçakçılar, dünyanın en önemli bıçak 
üretim merkezlerinden biri olan İspan-
ya’ya, oradaki üretim süreçlerini incelemek 
üzere götürüldü. Geziye biz de katıldı. Bu 
çalışmaların Avrupa’da nasıl yürütüldüğü-
nü incelemek istedik. İspanya’nın bıçak ve 
kılıç üretiminde önemli bir yeri olduğunu 
zaten biliyorduk. İşte bu nedenle İspan-

dosya / İspanya / İspanya’nın Bıçakları / Ahmet ERDÖNMEZ
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ya’nın başkenti Madrid’e 1,5 saat uzaklıkta 
olan Toledo Kenti’ne gittik. Tam bir Orta 
Çağ şehri görünümünde olan Toledo, bir 
tepe üzerinde oturmuş ve etrafını bir nehir 
dolaşıyor. Tepenin üzerinde bir kale kent. 
Tarihine baktığınız zaman milattan ön-
celere gidiyor. Ama en ilginç yanı Endülüs 
kültürünün orada yaşamış olması ve hala 
izlerini görüyor olmamız. Evler, sokaklar, 
köprüler, her şey çok iyi korunmuş. Kenti 
binlerce turist geziyor. Toledo şehrinin her 
tarafını özellikle bıçak, kılıç üretimi yapan 
mekanları gezdik. Tasarım ve üretimi bir 
arada yapıyorlar. Çok iyi üretimler gördük. 
Toledo,  müzesi, bıçakçı dükkanları, bıçak 
üretim atölyeleri ile ün yaptığı için her 
köşede bir bıçakçı dükkanı görebiliyorsu-
nuz. Toledo; UNESCO korumasında bir kent 
çok da iyi korunmuş ve korumaya devam 
ediyorlar. 

Yine İspanya’nın bıçak üretim merkezle-
rinden biri olan Albecete Kenti’ne gittik. 

Bu kent bıçak üretiminde İspanya’nın 
%65 üretimini sağlıyormuş. Kentin sanayi 
bölgesinde birçok bıçak fabrikası bulunu-
yor. Aynı zamanda bıçakçılık okulu ve bıçak 
tasarım okulları da bulunuyor. İspanya’daki 
dostlarımız bizi gezdirdi. Bıçak ve kılıç 
yapan atölyeleri de tek tek gezdik. Hedi-
yelik eşya dükkanlarında bıçak ve kılıçlar 
ön planda. Binlerce turist hediyelik eşya 
olarak bıçak ve kılıç alıyor. Albecete Ken-
ti’nde bıçak dünyasına kendini adamış bir 
İspanyol beyefendisi ile tanıştım. Bıçakçılık 
okulu açmış, bıçakçılık tasarım bölümü 
oluşturmuş. Ayrıca Albecete Bıçak Müze-
si’ni açmış. Kendisinin bıçak üretim fabri-
kası var. O kadar başarılı olmuş ki kendisini 
tüm Avrupa tanıyor. Sokağa çıktığı zaman 
herkes ona sarılıp hatırını soruyor. Bizi o 
gezdirdi. Çok faydalı bir gezi oldu. 

Sizlere Madrid’de kralın büyük sarayındaki 
kılıç ve zırh Müzesi’ni de anlatmadan ya-
zımı bitirmeyeceğim. Madrid kenti; tarihi 

mirasını korumuş tam bir Avrupa kenti. 
Meydanları, yolları, binaların birbirine 
uyumu ve Orta Çağ eserlerinin neredeyse 
hepsinin ayakta olması ile çok zarif bir gö-
rünüme sahip. Madrid Sarayı’ndaki Kraliyet 
Silahları Müzesi’ndeki koleksiyon beni çok 
etkiledi. Avrupa’nın, Endülüs’ün, İspan-
ya’nın kılıç ve zırh tarihini orada görebili-
yorsunuz. Görmeğe değer.

İspanya gezisi, kuracağımız Bıçak Mü-
zesi’nin tasarımında ve uygulamasında 
çok faydalı oldu. Aynı zamanda bıçakçılık 
konusunda ortak faaliyetlerde yapacağız. 
Toledo bıçakları, Bursa bıçakları sergisini 
hem İspanya’da, hem de Türkiye’de açmayı 
planlıyoruz. Artık Bursa bıçakçılığının 
önümüzdeki yıllarda daha çok gelişeceğine 
inanıyorum.
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Dünyanın Kayıp 
Medeniyeti; Endülüs
Görülmeye ve gezilmeye layık yerlerden biri olan Endülüs’ü görmeyi nasip eden Yüce 
Allah’a hamdolsun. İspanya’nın bu en güzel eyaletinin gittiğimiz şehirleri olan Malaga, 
Sevilla, Granada, Cordoba ve Toledo tarihi anıt eserleri ile göz dolduran şehirler, tarihi 
dokunun korunmasındaki 
uygulamalar bana eşsiz 
şehrimiz Bursa’yı 
hatırlattı.

Ercan BARUTÇU

dosya / İspanya / Dünyanın Kayıp Medeniyeti; Endülüs / Ercan BARUTÇU
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 Endülüs mimari şaheserleri ile ünlenmiş. 
El Hamra Sarayı, Kurtuba Camiini bilmeyen 
yoktur sanırım. 

Sevilla’da Kraliçe Kirli Isabel döneminde 
yaptırılan Alcasar Sarayı, İslam mimarisine, 
sanatına ve estetiğine duyulan hayranlığın 
açık ispatıdır. Kral Ferdinand Müslüman 
mimar ve ustalara yaptırmış ve bu sarayın 
duvarlarında Kuran’ı Kerimden Ayetler 
işlenmiştir.

İspanya, Endülüs döneminde insanların 
hiçbir ayırıma tabi tutulmadan medeni-
ce yaşadığı bir ortam vardı. Farklılıkların 
zenginlik olarak kabul edildiği, her sahada 
insanların özgürce yeteneklerini ortaya 
koydukları bilim merkezlerinde yetişen 
alimlerin yazdığı milyonlarca cilt eserin 
kütüphanelerde insanlığın faydasına su-
nulduğu bir dönem. 

Pierre Curie; “Endülüsten bize kalan az 
sayıda kitapla Avrupa Medeniyeti ortaya 
çıktı. Ya o yakılan milyonlarca el yazması 
eser elimizde olsaydı?” diye sormaktan 
kendini alamamıştır. 

Dünya bilimine öncülük etmiş bir çok alim 
Endülüs’te yetişmiş. İbni Rüşt, Zerkali, 
Muhyiddin İbni Arabi, İbni Tufeyl bunlardan 
bir kaçıdır. 

Endülüs bilhassa Granada Şehrindeki El 
Hamra Sarayı İslam mimari, estetik ve 
sanatındaki zarafetin zirveye çıktığı, her 
detayın itina ile hesaplandığı harikulade 
perspektiflerin sergilendiği avlular, güneş 
ışığı, suların akışı ve gölgelerin oyununu 
buluşturan inanılmaz bir güzel atmosfer-
dir. 

Hat yazılarını süsleme motiflerinden 
ayırmak imkansızdır. Tüm El Hamra’ya 
damgasını vuran hakikat olan “Allahtan 
başka galip yoktur” sözüyle Allah’ın yüce 

ismi dantel gibi işlenmiştir. Ne yazık ki V. 
Carlos döneminde bahçesine yaptırdığı taş 
yığını sözde Saray, bu zarafetin ahengini 
bozan kaba bir mimari çirkinlik timsali 
olarak karşımızdadır ve İslam mimarisi 
ile İspanyol yapı tarzının farkını dünyaya 
göstermektedir. 

2. sanat katliamı Kurtuba Cami’nin kalbi-
ne, bir hançer gibi saplanan Katedraldir. 
Endülüs Emevilerinin Başkenti Kurtuba’da 
bir zamanlar 600 cami vardı. Merkez Camii 
olan bu şaheser çift kemerli 1293 adet sü-
tuna sahip, insana iç ferahlığı veren, ma-
nevi iklimi ve güzelliği ile İslam dünyasının 
muhteşem bir mabedi. Asırlardır hüzünle 
bekleyen güzel mihrabının önünde, “bir 
zamanlar muhteşem cemaatlerle kılınan 
namazlarım vardı” der gibiydi sanki. Ezana 
hasret bekliyor bugün. 

Endülüs, biraz da hüzünlü bir şiir demek 
aslında; ümmetin bölünmelerle kaybettiği 
gücünü ve ardından terk etmek zorunda 
kaldığı abide şehirlerini anlatan. İslam’ın 
vurduğu damga öylesine derin ki Endü-
lüs’e,  onu silmeye kimsenin gücü yetmedi 
ve yetmeyecek. 

Bu güzel coğrafyadan ayrılırken, Tarık Bin 
Ziyad ve tüm kahramanları Fatihalar ile 
anıyor ve Allahtan Rahmet diliyoruz.
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araştırma / İmparatorluğun Romantik Devrimcisi Cem / Samet ALTINTAŞ

 Tarih bize Cem’in, Fatih Sultan Meh-
med’in üçüncü oğlu, Bayezid-i Veli’nin ve 
Şehzade Mustafa’nın kardeşi olduğunu 
söylüyor. Bu arada resmî tarih, kendisini 
Osmanlı padişahları arasında saymasa da 
o, halkın hafızasında bir hükümdar olarak 
yer aldı hep: Sultan Cem… Malum Osmanlı 
aristokrasisinde ‘Sultan’ sanı, padişahlarda 
isimlerinden önce, kadınlarda sonra gelir. 
Resmî tarih yazıcıları dahi bu duruma özen 
göstermişlerdir. Mesela, Osmanlı’yı anlatan 
ilk müverrih addedilen Âşıkpaşazade ‘Sul-
tan Cem’, Mehmed Neşrî ‘Cem Çelebi’, Evliya 
Çelebi ise ‘Cem Şah’ diyerek anar onu. Mü-
saadenizle ben de bu yazımda ona ‘Sultan 
Cem’ diyeceğim; çünkü karşımızda bütün 
ihtişamıyla bir Osmanlı hakanı duruyor.

1459 yılının Aralık ayında Edirne Sarayı’nda 
doğar. Fatih, oğluna şairane bir ad koyar. 
Bir rivayete göre Cemşid’den mülhemdir 
ismi. Yani, mağrur, asil, kudretli… Dört yıl 
dört aylık olunca özel bir hoca nezaretinde 
eğitime başlayan Şehzade, on yaşına kadar 
sarayda yetiştirilir. Annesi Çiçek Hatun’dan 
İtalyanca ve Rumcayı okuyup yazacak ka-
dar iyi beller. Bu arada annesinden öğrendi-
ği dili, sürgünde ıstırabını, halet-i ruhiye-
sini anlatmak için kullanacağı hiç aklına 
gelir miydi acep Cem’in? Babası on yaşını 
dolduran Şehzade’yi, Kastamonu Sancak-
beyliği’ne gönderir. Arapça ve Farsçayı Kas-
tamonu’da hafızasına alır. İlk gazellerini bu 
Türk merkezinde yazar. Yine Farsça divanını 
burada vücuda getirir. 

SARI SALTUK’UN 
MACERALARINI DERLETİR

Fatih, küçük oğlu Cem’i Kara Süleyman ve 
Nasuh Bey’le beraber Edirne’ye göndere-
rek; Rumeli Muhafızı tayin eder. Ardından 
Karaman’da karşımıza çıkar. Burada izdivaç 
eden Şehzade’nin bir sene sonra 1480’de 
oğlu dünyaya gelir, adını Oğuzhan koyar. 
Çocuğuna verdiği isim dikkat çekicidir. 
Oğuz, Türk geleneğinde önemli bir kar-
şılıktır çünkü. Cem, an’ane konusunda 
çok hassastır. Hatta Ebu’l Hayr-ı Rumî’ye 
meşhur Sarı Saltuk’un maceralarını derle-
me görevini veren odur. Folklorik bilgileri 
barındıran Saltukname, bu emir-istekten 
yola çıkılarak vücut bulur. Cem’in, halkın di-
linde ve gönlünde efsane olan şahsiyetlere 

İmparatorluğun
Romantik Devrimcisi Cem

Enis Batur, ‘Şeyhzade Cem İçin Ninni’ adlı şiirinde bir labirente benzetir onun yaşamını. Ve 
şu dizelerle seslenir: “Cesaret, anne: tünediğin eşik/Geçkin düşte beklediğin tren/ne olur 

gecikse: ben ki sultan/Cem, sürgün doğmuş şeyhzade.” 

Samet ALTINTAŞ
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sahip çıkması onun için mühim bir özellik 
olmuştur. 

Tam burada Münevver Okur Meriç’ten 
bahsetmemek olmaz. Cem’in izinde yarım 
asır geçiren bu hanımefendi, tarihin güçlü 
mahkemelerinde yargılanan Cem’i yeniden 
tanımlar. Tarihe farklı bir Cem okuması 
sunar. Ortaya koyduğu muhteşem eserde, 
Şehzade Cem’i beraat ettirmenin yanı sıra 
bir anne şefkati ile bağrına da basmıştır. 
Meriç, Fatih Sultan Mehmed’in Şehzade 
Cem’i imparatorluk idaresine hazırlamak 
arzusunda olduğunu, bunun da 
ona verdiği yüksek görevlerde 
açıkça görüldüğünü kaydeder. 

‘SÜLEYMANÎ 
MÜLKÜN VARİSİ…’ 

Nitekim Fatih Kanunname-
si’nde bu teveccüh ayan beyan 
ortadadır. Kanunname-i Âl-i 
Osman’da yer alan ifadele-
re dikkat lütfen: “Ve oğlum 
şehzade –edâmallâhu um-
rehûya- hüküm yazılmak lazım 
gelse böyle yazıla: Ferzend-i 
ercmend es’ad ü emced 
vâris-i müşlk-i Süleymanî 
nûr-ı hadaka-i sultanî tâcu 
ru’ûsi’s-selâtîn sâhibü’l- ‘izzi 
ve’t-temkîn mahzu lûtfi’llâ-
hi’l-ekrem oğlum Sultân Cem 
–edâmâllâhu bekâhû- yazıla. 
(Ve oğlum şehzadeye –Allah 
ömrünü devamlı kılsın- hüküm 
yazılmak lazım gelse böyle 
yazıla: Seçkin oğul, saadetli, 
şerefli, Süleymanî mülkün va-
risi, sultanî gözbebeğinin nuru, 
sultanların baş tacı, izzet ve 
temkin sahibi, keremli Allah’ın 
lütfu oğlum Sultan Cem – Allah 
bekasını daim kılsın- yazıla) 

Fatih Sultan Mehmed, yeni bir 
sefer hazırlığı içindeyken 1481 
senesinde Gebze Ovası’nda Hakk’ın rah-
metine kavuşur. Dünya tarihinin gördüğü 
nadide devlet adamlarından, kumandan-
lardan biri daha göçüp gitmiştir. Şehzade 
Mustafa, 1473’te vefat ettiğinden salta-
natta iki kardeşin hakkı vardır. Tez elden 
Amasya’da bulunan Bayezid’e ve Konya’da 
bulunan Cem’e haber uçurulur. Fatih’in ve-
zirlerinden Karamanî Mehmed Paşa, Cem’in 

saraya gelmesini arzu ediyordur. Lakin 
İstanbul muhafızı İshak Paşa, kendi taraf-
tarlarıyla beraber Yeniçerileri isyana teşvik 
eder. Hem Karamanî Mehmed Paşa’nın 
hem Cem’in yoldaşlarının başlarını kestirir. 
Hatta Paşa’nın kesik başını bir sırığa takıp 
‘Yaşasın Bayezid’ diye dolaşırlar. Yeniçeriler, 
sadrazamı öldürüp parçaladıktan sonra 
şehirdeki bilhassa Türk devlet adamlarının 
konaklarını, Yahudi, Venedikli ve Floransalı 
tüccarların mallarını yağma ederler. 

BURSA, İKİNCİ KEZ BAŞKENT OLUYOR

Sonuçta, taht’a Bayezid gelir ve oturur. 
Haliyle Cem, durumu kabullenmez. Fatih’in 
İstanbul’u fethettiği yaştan bir fazladır. 
Babası gibidir: İnançlıdır, hırslıdır, istekli-
dir. Çünkü Bouhours’un da dediği gibi, ‘Biri 
sadece Mehmed’in, diğeri ise imparatorun 
oğludur.’ Bayezid, İstanbul’a gelir, şehir-
deki kargaşa nihayet bulur. Lakin Cem’in 

ruhundaki dalgalanma süt liman olmaz, 
hakkının ağabeyi tarafından gasp edildiğini 
düşünüyordur çünkü. İmparatorun oğlu, II. 
Bayezid’in tahta çıkışından bir hafta sonra 
4 bin kişilik ordusu ile Bursa’ya gelir. 2 bin 
kişiden müteşekkil ağabeyinin askerlerini 
hizaya sokar. Ve Bursa’ya halkın sevinç, 
mutluluk çığlıkları ile girer. Bursalılar, 
yeniden payitaht olmanın vermiş olduğu 
gururu yaşamaktadır şimdi. Cem, Bursa’da 
padişahlığını ilan eder, adına hutbe okutup, 
para kestirir. Bir sultana ait olan tüm işleri 
hemencecik yapar. Ve hayatının bundan 

sonra şiire dönüşeceği ilk 
ve son saltanatını,  Osman-
lı’nın birinci başkentinde 
geçirir. Kaynaklara göre 18 
gün (İsmail Hami Danişmend 
23 gün olduğunu söylüyor) 
hüküm sürer. Bursa, Cem’in bu 
şehre gelmesiyle Anadolu’nun 
sözcülüğü rolünü üstlene-
cektir. Ancak, Bayezid-Cem 
çekişmesini, Bizans entrikaları 
neticesinde Bayezid kazanır. 
Cem için taht, artık uğruna 
şiir yazılacak bir imaj olacak-
tır. Yolu, gurbete düşer.

ELVEDA VATAN!

Cem, yeniden Rodos yolların-
dadır. On gün süren yolculu-
ğun ardından Rodos’a inen 
Şehzade’yi halk merak ve 
mutlulukla karşılar. Bizans’ı 
tarihe gömen Fatih’in oğlunu 
görecek olmak bir fani için 
bulunmaz bir andır çünkü. 
Pierre d’Aubusson, Şehzade ile 
dostluk anlaşması imza eder. 
Rodos’ta otuz üç gün kalan 
Cem, Fransa’ya yollanır. Cem 
için dönüşü olmayan bir gidiş-
tir bu artık. Osmanlı’yı yönet-
meyi hayal ederken Osman-
lı’ya karşı bir koz olacaktır. 

Tarih bize anlattıkları ve bağrında barındır-
dıklarıyla bir şeyler fısıldar şüphesiz. Bazı 
hadiseler karşısında ise keşke olmasaydı 
diyebiliriz sadece, solmuş bir çiçek demeti 
gibi kalır söylediklerimiz elimizde. 

Bu arada Kanunî, 1522’de Rodos Adası’nı 
fethe gider. Türk askerinin adaya çıkarma 
yaptığı yerin adı, Avrupalıların ‘Cem Bahçe-
si’ dedikleri noktadır. Bu da tarihin aslında 

Cem’in Rodos’a gelişi.
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tevafuklar demeti olduğunun küçük bir 
göstergesi olsa gerek.

Fransa’dadır… Frenk diyarında yetiştiği 
kültürün tam tersi bir hayatla karşılaşır 
Cem. Onuruna verilen yemeklere ve balolara 
iştirak eder adamlarıyla birlikte. Yüzüne 
yalancı gülümsemeler bırakan soylula-
rın anlattıkları hikâyelere kâh inanır kâh 
inanmaz. Bazı asil kadınların çekim alanına 
girdiği rivayet edilir. Cem’in, La Batie de 
Royans Şatosu’nun sahibi Baron Jaques de 
Sassenage’nin kızı Helene ile aşk yaşadı-
ğı anlatılır örneğin. Bu arada ağabeyinin 
elindeki oğlu Oğuzhan’ın devletin başına 
babası gibi ‘sorun’ olmaması için boğdu-
rularak hayatına nihayet verilir. Küçük bir 
çocuk cennet kuşu olurken dünya saltanatı 
devam eder Bayezid’in. Cem, acı haberi 
Frengistan’da alır. Halet-i ruhiyesini en iyi 
yaptığı işlerden biri olan mısralara dökerek 
dile getirir ve oğluna mersiye yazar. Tarif 
edilmez bir acı ile yazdığı şiirde, feleğinin 
karaya boyandığından bahseder. 

ROMA’DA BİR OSMANLI!

Esaretin ikinci yeri Roma’dır. Vatikan 
Sarayı’nda Papa’nın misafiridir. Papa 
VIII. İnnocent ile konuşan Cem, amacı-
nın yabancı memleketlere gelmek değil, 
Rumeli’ye gitmek olduğunu anlatır, bir kez 
daha. Ancak Papa, onun üzerinden Osmanlı 
ülkesine Haçlı seferi düzenlemeyi planlıyor-
dur. Kafasındaki düşünce gerçekleşmeyince 
de makamına güvenerek; Cem’e Hıristiyan 
olması teklifinde bulunur. Sultan Cem, 

bu teklifi kesin ve sert bir dille reddeder. 
Çünkü din-i Mübin-i İslam’a ihanet etmek 
aklının sınır uçlarından bile geçmez. 

Bu arada bir yığın olay yaşanır. Papa ölür, 
Fransa yakın takiptedir, Bayezid İstanbul’da 
tiyatronun kendi lehine sonlanmasını bek-
liyordur. 1489’da Fatih’in oğlu olarak geldiği 
Roma’dan 1495’te yenik sultan olarak 
ayrılır Şehzade Cem. O ise kendi sergüzeşt-i 
ömrünü, kaleme aldığı Raiyye Kasidesi’nde 
şu ifadelerle cem etmiştir: 

Cam-ı Cem nuş eyle iy Cem bu 
Frengistandur
Her kulun başına yazılan gelür devrandur.

İhtimaldir ki aklından Tuğrul Tanyol’un 
resmettiği dizeler geçmektedir, 

“Ben Cem, daha dün yarım imparatordum
Kestirdiğim paralarda soldu vücudum
Öldüm binlerce ölümle, kıyıya vuran 
cesedime baktım
Yağlı urganlar bağlayıp boynuma (iskele, 
gün batımı Rodos’a doğru batık tekneler) 
yürüdüm, artık
Bana bu dünyada yer yok
Ne saray, ne köşk; ne rütbe, ne taht
Ağabey el ver yanına geleyim
Al beni, sonra istersen boğdur
Bir yanım zifiri karanlık, bir yanım… 
Birden yağmur!”

VATANDA OLMAK GİBİ SALTANAT YOK!

Hayatı, sağanak halindedir hakikaten. İs-
tanbul’dan gönderilen Tellak Mustafa, hani 
şu Koca Mustafa Paşa, Cem’in berberbaşı 
olur ve kaplanboğan otu zehri sürülmüş 
usturayla Sultan’ı tıraş eder. Napoli’ye olan 
son yolculuğu büyük sıkıntılarla geçer, 
at üstünde dahi duramaz. Yüzü, gözü ve 
boynu şişen Şehzade, hiçbir tedaviye cevap 
veremez. Ölümün soğuk döşeğinde son 
dakikalarını geçiren Cem, 25 Şubat 1495’te 
seher vakti ayrılır dünyadan, 36 yaşında 
sahneden çekilir. On dört yıllık gurbeti 
nihayet bulur. 

Şehzade’nin baştan beri yanından ayrıl-
madığı adamlar Celal ve Kapıcıbaşı Sinan 
Beyler, dinî vecibeleri yerine getirir. Cem’in 
iç organları Napoli Krallığı’nın bahçesine 
gömülür. Cenazesi ise dört yıl bekletilir 
diyar-ı küfürde. Cem’in sürgünü öldükten 
sonra da devam eder yani. Avrupalılar 
için kazanç kapısı kapanmamıştır çünkü. 
Fransız Kralı VIII. Charles, tabutun Os-
manlı ülkesine gitmesini engeller. Ağabeyi 

Bayezid’in sefer düzenleme tehdidi üzerine 
cenaze vatanına getirtilir. Bu arada Cem’in 
vefatı çok sevdiği ve sevildiği Anadolu’da 
büyük üzüntüye sebebiyet verir. Gıyabî 
cenaze namazları kılınır, üç gün matem tu-
tulur. İstanbul’daki dükkanlar kapatılır. Yine 
fukaraya İstanbul’da 100 bin, Edirne’de 80 
bin akçe sadaka dağıtılır. Ağabeyi de üç 
gün boyunca siyah sarık sarar. Vasiyetinde; 
ağabeyi Mustafa’nın yanında, Bursa’da, 
Muradiye’de yatmayı dilediğinden buraya 
getirilir. Çünkü ruhuçün ‘vatanda olmak 
gibi saltanat’ yoktur.

Evliya Çelebi, Cem’in naaşının Bursa’ya nakli 
sırasında esrarengiz olayların vuku buldu-
ğunu söyler ve “İkinci Murad’ın yakınına 
defin için mezar kazılınca, türbe içinde 
şimşek çaktı ve kıyamet gibi bir gürültü 
koptu ki bütün çalışanlar oradan kaçtılar. 
Üç gün boyunca türbeye kimse giremedi. 
Sonunda yine İkinci Murad’ın yanında bir 
türbeye defnettiler ve olayı da İstanbul’a 
bildirdiler.” notunu düşer. Sahi, bu neyin 
sesidir? Padişahlık yaptığı şehre, yine im-
parator olarak giren Cem’i karşılama töreni 
midir acep? 

CEM ŞAH ÖLMEDİ Mİ? 

Cem, Avrupa’yı derinden etkilemiş bir 
Türk sultanıydı şüphesiz. Hayatı, aksiyon 
filmlerine taş çıkartacak zenginlik ve 
gerçeklikteydi. Tam burada Evliya Çelebi 
yine devreye giriyor ve bize senaryonun bir 
bakıma bugün de devam ettiğini naklediyor 
Fransız kaynaklarından. Efsaneye göre, 

araştırma / İmparatorluğun Romantik Devrimcisi Cem / Samet ALTINTAŞ
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zehirli ustura ile Cem’e benzer, sarı benizli 
bir adam tıraş edilmiştir. Yani öldürülen 
Şehzade değildir. Cem’e benzeyen kişinin 
naaşı verilir Bayezid’e. Ve Fransız inancı 
şöyle konuşur, “Yoksa bize gelip kızımız 
(Çiçek Hatun kast ediliyor) evladı olan 
Cem’i vermeyip daha sonra dış Fransa 
ülkesine Cem’i kral eyledik. Hâlâ krallarımız 
Cem Şah neslindendir. Bundan dolayı Cem 
tarafından ve annesi tarafından Fransa’nın 
Osmanoğulları’na yakınlığı vardır.” Ancak 
bu iddia tarihçiler tarafından kayda değer 
görülmemiştir. Gerekçe olarak ise zamanın 
Türk istihbaratının böyle bir işe izin verme-
yeceği ve Cem’in vefatı sonrası geçen dört 
sene gösterilir.

Ancak efsane ile hakikatin iç içe geçtiği 
bu anlar, genişlemeye devam ediyor. Bir 
rivayete göre, Cem’in hayatta kalan tek 
oğlu Murat, Memluk Sultanı’nın kendi-
sini İstanbul’a teslim edeceğinden 
korktuğu için Kahire’den Rodos’a 
kaçar. Öyle ki 1516’da Memluk el-
çisi, Rodos’a gelip; Murat’ı iade 
etmelerini ister; ama elçi hu-
zurdan kovulur. Bu sahneden 
sonra vuku bulan hadise ise 
ta günümüze değin uzana-
caktır. Şöyle ki: Rodos’taki 
Fondo Şatosu’nda ikamet 
eden Murat, az önceki 
tavra karşılık Katolikliği 
seçer ve adını Pierre Meh-
met Said olarak değiştirir. 
Papa VI. Alexander, onun 
adına bir papalık tımarı olan 
‘Said Prensliği’ni oluşturur 
ve Kral Ferrantino ona Said 
Vikontu (baronla kont arasında-
ki soyluluk unvanına ‘vikont’ deni-
yor.) sanını verir. Üstüne bir de Roma 
Senatosu Koca Fatih’in torununu Roma 
soylular sınıfına dahil eder. Maria Concetta 
Doria adında bir İtalyan kadınla evlenen 
Pierre Mehmet’in üçü kız biri erkek dört 
çocuğu olur. Oğluna dedesinin adı verilir ve 
Sultan Cem’in torunu Cem vaftiz edilerek; 
Niccola adını alır.

“BİZ DE OSMANOĞLU’YUZ…”

Kanunî, 1522’de 400 parçalık büyük bir 
donanma ve 100 bin kişilik kara ordusuyla 
Rodos’u fethedince Cem’in oğlu Murat’ın 
kendisine teslim edilmesini emreder, aldık-
tan sonra da Pierre Mehmet’i idam ettirir. 
Bu, Türk kaynaklarının tezi, hatırlatalım. 

Vatikan arşivlerinde ise Pierre Mehmet’in 
ailecek şövalyelerle birlikte adadan kaçıp; 
Malta’ya gittikleri yazılı. Mesela, 2000’li 
yılların başında Maltalı arkeolog George 
Alexander Said-Zammit, Muradiye türbe-
sine gelerek; büyük dedesi Cem’in kabrini 
ziyaret etmişti. Said-Zammit, soyunun on 
yedi kuşak geriye, yani Cem’e dayandı-
ğının kayıtları olduğunu serdediyor. Öyle 
ki 2009’da vefat eden Ertuğrul Osman 
Osmanoğlu’na şöyle bir ricada bulunur: 
“Biz de Osmanoğlu’yuz, lütfen hanedan 
defterine bizi de kaydedin.” Ancak Türk 
arşivlerine göre, Cem’in soyu, yukarıda da 
ifade ettiğimiz gibi 1522 sonrası kesiliyor. 
Haliyle “Cem’in torunları”nın hanedan def-

terine kaydı yapılamıyor. Kaldı ki Ertuğrul 
Efendi’ye göre, Küçük Cem yaşasaydı bile 
Hıristiyanlığa geçmesi ve Papa’yla Napoli 
Kralı’nın verdiği unvanları kabul etmesi 
yüzünden çocukları, torunları salt Osmanlı 
tahtının değil, aynı zamanda İslâm halifesi 
olan Osmanoğlu ailesine zaten alınamazdı. 
Velhasıl, Cem’in hayat macerası, bugü-
ne uzanan hikâyesiyle okunmaya devam 
ediyor. Fransa’nın Bourganeuf kasabasında 
Şehzade’nin tutsak edildiği ‘Zizim Kulesi’, 
1996’da ‘Cem Sultan Müzesi’ adıyla açıla-
rak; tarihe not düşülür.

CEM’İN MEZARI AÇILIYOR!   

Sultan Cem, sadece yaşarken değil, ve-
fatından sonra ve onu takip eden asırlar 
içinde merak edilen bir şahsiyet olur. 
Mesela 1945 senesinde mezarının açılması 
gündeme gelir, bir araştırma nedeniyle. Ve 
gazeteler, bu hadiseyi küçük de olsa haber 
verir. Adil Fahri Zeren, devrin Müzeler Mü-
dürü Vahid Armağan’a bu hususta bir bil-
ginin olup olmadığını sorar. O da merhum 
Haluk Şehsuvaroğlu’nun Bursa türbelerine 
dair bazı vesikaları yerinde incelemek için 
Bursa’ya gittiğini anlatır. O sırada meydana 
gelen çöküntü sebebiyle türbe onarımdadır. 
Şehsuvaroğlu, tamirat sırasında bulunur. 
Lahdin başında, çöküntü olan kısım açılın-
ca kabrin derinliği görülür. Zeren, Şehsu-
varoğlu’na sizin de aklınızdan geçen şu 
soruyu yöneltir: “Cesedi görebildiniz mi?”

Şunları söyler:

“Aşağısı karanlık olduğu için bir 
şey fark edilmiyordu. Sonradan 

bir ipe bağladığımız feneri sar-
kıtmak suretiyle dip kısmını 
iyice görebildik. Uzunca bir 
boya malik olduğu tahmin 
edilen rahmetli Sultan 
Cem’in iskeleti hiç dağıl-
mamış bir halde upuzun 
görülüyordu. Kafatasına 
doğru dikkatlice bakınca 
ağzında 32 dişinin de sapa-
sağlam olarak durduğunu 

gördük.” 

Sultan Cem, Muradiye’de 
atalarının topraklarında, ilk 

başkent(in)te, düşünü kurduğu 
yerde, yani gözbebeklerinin içinde-

ki ülkede uyuyor. Ve bize velut haya-
tıyla bir şeyler anlatmaya devam ediyor 

aslında. Hüznü ise peşimizi bırakmıyor bir 
türlü. Amerikalı tarihçi, John Freely’nin 
sözleriyle yazımı hitama erdirelim: “Cem 
Sultan’ın hazin öyküsü, Anadolu’da olduğu 
gibi, Fransa’da da bugün bile usul usul 
yankılanmakta; çünkü o asla yaşlanmaya-
cak ve unutulmayacak, Homer’in ‘düşler 
diyarı’ dediği yerde sonsuza kadar yaşa-
yacak, romantik bir kahraman. Öyleyse 
papağan matem karasını bırakıp yeniden 
özgün rengine, melek beyazına dönebilir ve 
efendisinin her odaya girişinde yaptığı gibi, 
bağırabilir: Çok yaşa Cem Sultan!”
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 Bu mücadelelerin en ön saflarında adeta 
ileriye atılan cesareti ve keskin zekalarıyla 
kahramanlar vardır. Kimilerini tarih bir çırpıda 
ve iki satırda yazıp geçiverir, o iki satıra sığ-
dırır onca geçen zorlu yılları ve mücadeleleri. 
Kimilerine ise adına kitaplar yazılır methiyeler 
düzülür, kahramanlık hikayeleri ve de türküleri 
yakılır ardından. Süleyman Paşa ise birinci 
kategoride yer alan tarihimizin kahramanlar-
dandır. Hakkında araştırma yaptıkça kendine 
hayran bırakan, ancak ardından bir fatih ayı 
dahi çok gördüğümüz kahramanlarımızdan. 
Çoğumuzun belki bir camide belki bir Medrese 
yahut Hamam adında duyduğumuz, türbesinin 
yerini dahi bilmediğimiz bu yiğit Alp’in, yiğit 
beyin hikayesi filmlere konu olacak büyüklük-
te ve niteliktedir.

Süleyman Paşa Orhan Gazi’nin büyük oğlu-
dur. Annesi Yarhisar Tekfuru’nun kızı Nilüfer 
(Holofira) Hâtun’dur. Doğum tarihi konusunda 
ihtilaflar olsa da 1300 yılı civarında doğduğu 
kabul edilebilir.

Küçük yaştan itibaren Türk kültür gelenek 
görenek ve töresine göre yetiştirilen şeh-
zade Süleyman, ilk yöneticilik tecrübesini 
Gerede, İzmit, Göynük ve Mudurnu’da yaşar. 
Osmanlı’nın büyüyüp gelişmesinde önemli 
yararlılıklar gösteren Süleyman Paşa, İznik, 
İzmit ve Karesi beyliğinin Osmanlı toprakla-

rına katılmasında etkin olur. Ardından Karesi 
Sancak Beyi olarak görevlendirilir ve akabinde 
Edincik, Biga ve Lapseki fethedilir. Böylelikle 
denizin karşı tarafını daha yakından takip ve 
izleme fırsatı bulur.

Esir edilen Gelibolu Valisi Asen’in Androni-
kos’un oğlunun Müslüman olması Rumeli’ye 
geçişin önemli bir mihenk taşını oluştur-
maktadır. Taht kavgası yürüten III. Kantaku-
zenos’un Orhan Gaziden destek istemesiyle 
1346’da kızı Theodra’yı Orhan Bey’e verir. 
Böylelikle siyasi ittifak kurulmuş olur. Bu 
siyasi ittifak sahada da devam etmiş Selanik 
şehrini kuşatan Sırp Kralı Stefan Duşan’a karşı 
Kantakuzenos’ın yardım istemesiyle Orhan 
Gazi fırsatı değerlendirip Süleyman Paşa’yı 20 
bin kişilik bir orduyla gönderir ve Selanik’i geri 
alır. (1349)  Bu vesile ile Osmanlılar Rumeli’ye 
geçmiş olur ve Süleyman Paşa’nın tüm bu 
diyarlarda ismi anılır olur.

Edirne’de bir kaleye sığınan Kantakuzenos’ı 
kendisine yardım karşılığı Gelibolu’da Çimbi 
Kalesi’ni vaat eder. Bunun üzerine Süleyman 
Paşa Gazi Evrenos Bey, Hacı İlbey, Ece Bey ve 
Gazi Fazıl beylerle birlikte Bizans İmparato-
runun müttefiki Sırp ve Bulgarları Dimetoka 
önlerinde yenerek Kantakuzenos’u kurtarır. 
Bundan sonraki süreçte Çimbi Kalesi Osmanlı-
lar için bir üs olarak işlev görür.

Balkanlar’ın Kilidini
Osmanlıya Açan Fatih:
Şehzade Süleyman Paşa
Tarihi geçmişimizin zenginliği, her biri kahramanlık hikayesi zalimlere 
karşı verilen savaşlar, mazlumu mezalime ezdirmeme adına yapılan 
mücadeleler, hakkı, adaleti, medeniyeti, hoşgörüyü götürme adına 
yapılan mücadeleler o kadar çoktur ki, eski deyişle ansiklopediler 
yetmez yazmaya anlatmaya yeni deyişle hardiskler yetmez. 

Aziz ELBAS

Gürhan Adana
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araştırma / Değerli Hocam Halil İnalcık ve Bursa / Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu

Bu arada tarihteki önemli depremlerden 
biri 2 Mart 1354 yılında meydana gelir. 
Deprem sonrası yapısal olarak zayıflayan 
çevredeki kaleler ise birer hedef haline 
gelir.  Bunu fırsata çeviren Osmanlılar, 
Süleyman Paşa komutasındaki Çimbi ka-
lesinde konuşlu kuvvetler yardımıyla kısa 
sürede fethedilir. Böylelikle Gelibolu’dan 
başlayan ve Tekirdağ’a kadar olan kıyılar 
Osmanlıların egemenliğine geçer. 1354 yı-
lını gösteren bu önemli tarihle söz konusu 
kaleler kısa sürede Anadolu’dan getirtilen 
Müslümanların yerleştirildiği mekanlar 
olur.

Yaptığı anlaşmanın aleyhine işlemeye baş-
ladığını gören Kantakuzenos depremden 
sonra alınan kaleleri parayla da olsa geri 
almak isteyerek bu arzuyla Orhan Gazi’ye 
başvurur, oğlu Süleyman Paşa ile değerlen-
dirilen teklif karşısında Süleyman Paşa’nın 
tutumu belirleyici olur ve karşılık olarak 
alınan Çimbi kalesinin geri verilebileceği 
ancak, diğer fethedilen kalelerin verileme-
yeceği görüşünü bildirir.

Kantakuzenos’un saltanat iddialarından 
çekilmesiyle aradaki anlaşmada kendi-
liğinden sona erer. Bu tarihten itibaren 
Osmanlılar bölgede fütühat için mücadele 
etmeye başlarlar ki bu tarih 1355-1357 
tarihlerini gösterir.

Bu gelişmeler karşısında önce Bursa’da ba-
bası Orhan Gazi ile ardından daha önce de 
birlikte hareket ettiği akıncı beyleri Gazi 
Evrenos Bey, Hacı İlbey, Ece Bey ve Gazi 
Fazıl beylerle görüşerek Karesi Beyliğinin 
ilhakından sonra elde edilen deniz tecrübe-
siyle birlikte Kapıdağ Yarımadası civarın-

dan o günün şartlarında iyi bir donanma 
ile Çanakkale boğazı geçilerek daha önce 
yardım karşılığı alınan ancak geri verilen 
Çimbi kalesi bu sefer geri verilmemek 
üzere 1357 yılında fethedilir. 

Osmanlı ve Türk tarihi açısında önemli ve 
yeni bir mihenk taşı niteliği taşıyan bu fe-
tihle birlikte adım adım başta doğu Trakya 
başta olmak üzere diğer bölgeler kuşatıla-
rak akıncı beylerin komutasında fethedil-
meye başlanmıştır. Gelibolu, Ece Ovası ve 
Bolayır ve Keşan bunlardan bazılarıdır. Sü-
leyman Paşa tarafından fethedilen Bolayır 
harekat üssü olarak kullanılmıştır. Ardın-
dan Malkara, İpsala ve burada Dimetokaya 
yapılan akınlar meyvesini vermeye başlar. 
Ferecik Kalesi fethedilir, Gelibolu teslim 
alınır. Fethedilen yerler Karesi bölgesinden 
daha önce getirilerek kalelere yerleştiri-
len halk ve yeni getirilen halkla yeniden 
şenlendirilerek imar edilir. Böylelikle gaza 
askerlerinin sayıları da hiç durmadan 
artmaktadır. Oldukça önemli başarılara 
imza atan Süleyman Paşa güveni tam olan 
Orhan Gazi gaza ve ordu işlerini tamamıyla 
kendisine bırakır.

Süleyman Paşa, Osmanlının geleceği açı-
sından oldukça önemsediği Rumeli toprak-
larının kalıcı olduğunu göstermek amacıyla 
Gelibolu’ya bir idare merkezi niteliğindeki 
sarayı yaptırır.

Süleyman Paşa’nın komutasındaki akıncı 
birliklerinin, gaza erlerinin müslim gayri-
müslim ayrımı gütmeksizin halka adalet ve 
hakkaniyetle davranışları, merhametin en 
güzel örneklerini göstermeleri bölge halk-
larının sevgisini ve saygısını kazanmalarına 
sebep olmuştur.

Bu adaletli muamele Süleyman Paşa’nın, 
bölge halkları tarafından güvenilir bir 
şahsiyet olarak görülerek anılmasına ve bu 
özelliğiyle dilden dile dolaşmasına sebep 
olur.

Süleyman Paşa her daim saygısını eksik 
etmediği ve sözlerine değer verdiği Lala 
Şahin Paşa ile Hacı İlbeyi, Evrenos Gazi, 
Gazi Fazıl ve Yakup Ece Bey gibi Osmanlının 
Balkanlara gelişip güçlenmesinde oldukça 
önemli katkıları bulunan beyler ile birlik ve 
beraberliğin en güzel örneğini verir.

Süleyman Paşa’nın Rumeli’de gösterdiği 
başarışlar Hristiyanlık dünyasında endi-
şelerin oluşmasına sebep olurken başta 
Anadolu olmak üzere İslam coğrafyala-
rında sevinç ve ümitle karşılanır. Öyle ki 
Gelibolu fethi Mısır’da duyulduğunda Mısır 
Emiri Nâsır Nâsıreddin Hasan (1354–1361) 
halka bunu bir zafer olarak duyurup Orhan 
Gazi’ye bir elçi gönderir.

İslam coğrafyalarında bunlar yaşanırken 
Hristiyan Batı dünyası derin endişelere 
gark olarak Bizans’a uyarı niteliğinde elçi-
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ler gönderirler. Macar, Rus ve Frenk Kralları 
aralarında görüşmeler yaparak alınacak 
tedbirleri görüşmeye başlarlar. Öyle ki bu 
endişe onları yeni bir Haçlı seferin hazır-
lığına kadar götürür. Hatta Bizans İmpa-
ratoru V. Yuannis, 1355 yılı sonuna doğru, 
Papa VI. Innocent’e yaptığı Haçlı Ordusu 
çağrısı yeterince destek görmediğinden 
hayata geçirilemez. 

Gittiği her yeri, hakimiyeti altına aldığı her 
bölgeyi şenlendirme politikası çerçevesin-
de imar ettiren Süleyman Paşa, yaptırdığı 
her bir eserin yaşaması için akarlar vak-
fetmiştir. Yaptırılan her bir eser Osman-
lının, Türk ve İslam Kültürünün buralarda 
yerleşmesine sağlam bir zemin hazırlamış, 
Osmanlı’nın gelecek hedeflere daha emin 
adımlarla yürümesini sağlamıştır. Yer ve 
bölge olarak özellikle seçilerek yaptırılan 
İmaretler ve zaviyeler yalnızca Müslüman 
halka hizmet vermemiş belki de daha fazla 
yoksul Hristiyan istifade ettiği mekanlar 
olmuştur. Bu da hoşgörü ve merhamet 
sembolü Türk-İslam medeniyetin yavaş ya-
vaş yerleşmesini bölge halklarının iliklerine 
değin işlemesini sağlamıştır. Alınan bölge-
lere restgele yerleştirilmeyen bilgelikleri 
ve bilgi birikimleriyle başta Ahiler olmak 
üzere Müslüman halkların geldikleri yer-
lerde gösterdikleri tevazu ve yardımlaşma 
anlayışları bu olgunun güçlenmesinde en 
büyük etkenlerden birisi olsa gerek

Yapılan kervansaraylar ticaretin gelişmesi-
ne ve Anadolu ile Balkanlar arasındaki ileti-
şimin kurulması önemli olduğu ifade edilir. 
Özellikle Bolayır’da yaptırdığı Kervansaray 
işlevsel olarak oldukça önemlidir.

Mevlid müellifi Süleyman Çelebi’nin dedesi 
Şeyh Mahmud’un: “Keramet gösterip halka 
suya seccade salmışsın Yakasın Rumeli’nin 
dest-i takva île almışsın.” olarak övgüleri-
ne mazhar olan Süleyman Paşa kısa ömrü 
nerdeyse tamamiyle gazalarda at sırtında 
geçen gösterdiği fedakarlıklar ve elde etiği 
başarılar Türk –İslam dünyasına Rumeli ve 
Balkanların kapısını açar. Bu sebeple Fütü-
hat hareketinin en önde gelen ismi olarak 
yad edilir. Ayrıca bir ara geldiği Anadolu’da 
karışıklıklardan yararlanarak 1354 yılın-
da Ankara’yı hakimiyeti altına almayı da 
başarmıştır.

Ölümü konusunda farklı görüşler olmasına 
karşın en yaygın olanı bir av tutkunu olan 
Süleyman Paşa’nın Bolayır civarlarında 
Seydi Kavağı olarak bilinen mevkiide Doğan 
ile avlanırken atının ağaca çarpmasıyla 
düşerek vefat emiş olması olarak ifade 

edilir. Cenazesi buralardan geri çekilmenin 
önüne geçmek arzusuyla sağlığında Bola-
yır’da yaptırdığı imareti yanındaki türbeye 
vasiyeti gereği Bolayır’daki türbesine atıyla 
birlikte yan yana defnedilmiştir.  Bu tarih 
kesin olmamakla birlikte 1357 -1360 ara-
sındadır. Ayrıca yine sağlığında yaptırdığı 
Yenişehir’de Türbesi boş olarak günümüze 
değin gelmiştir.

Bolayır’da yer alan türbesi günümüzde 
ayaktadır yakın zamanda restore edilen 
türbede birisi Süleyman Paşaya, diğerleri 
lalası ve atına ait üç adet lahit şeklinde 
mezar vardır. Türbe II. Abdülhamit tarafın-
dan restore edilerek gümümüz görünümü-
ne kavuşturulmuştur. 

Süleyman Paşa biri Seyyid Hüseyin Çele-
bi’nin Kızı Selçuk Hatun, diğeri İsfendiyar 
oğlu Kötürüm Bayazid’in kızı olmak üzere 
iki evlilik yapmıştır. İshak, Melik Nasır ve 
İsmail adında ü oğlu, Sultan Hatun, Eften-
dize Hatun adlarında iki kızı vardır. Melik 
Niksar Ece Beyle katıldığı Akça Liman sefe-
rinde boğularak şehit olmuş, diğer oğulları 
babalarının izinde fütühat yolunda akıncı 
beyleri olarak hizmet etmişlerdir.

Süleyman Paşa bir yandan gaza yolunda 
kılıç sallarken diğer taraftan fethedilen 
bölgeler başta olmak üzere birçok yere dini 
yapılar, eğitim yapıları, imaret ve zaviyeler, 
kervansaraylar yaptırmıştır. Bunları şöyle 
özetlemek mümkün:

Cami: Bursa, Bilecik, İznik, İzmit, Göynük, 
Taraklıborlu (2 adet ), Zagferanlolu, Akyazı, 

Akyazı Beklegör Köyü, Geyve, Şile, Bolayır, 
Gelibolu, Lapseki, Biga, Vize Kalesi, Seydi 
kavağı, Malkara, Ferecik

Medrese: İznik, İzmit, Yenişehir, Taraklı, 
Şile (Erikli Köyü)

Mektep: İznik, Taraklı

İmaret: Bolayır          

Zaviye:  Küre-i Nühas  -Emirler Köyü  - 
Şeyh Emre Zaviyesi, Geyve-Ahi Mustafa 
Zaviyesi, Kara Ahmed Zaviyesi, Ahi Çoban 
Zaviyesi, Ahi Hacı Zaviyesi, Akyazı-Süley-
man Kadı Zaviyesi-Güzel Ahmetler Zaviyesi, 
Ezine-Ahi Yunus Zaviyesi, 

Kervansaray: Yenişehir, Bolayır

Köprü: Geyve

Hamam: İzmit, Göynük

Türbe: Yenişehir, Bolayır

Bursa’da Hisar içerisinde yaptırmış olduğu 
cami günümüzde mevcut olmayıp bazı 
duvarları evin bir parçası olarak kulla-
nılmaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü-
nün kamulaştırma çalışması başlattığı 
bilinmektedir. Yenişehir’de Türbesi ayakta 
olup Kervansaray ve Medresesi günümü-
ze ulaşmamıştır. İznik’te yaptırdığı ve 
Osmanlı eğitim sisteminin temellerinin 
atıldığı, ayrıca Davud-i Kayserinin müderris 
olarak görev yaptığı Medrese günümüzde 
ayakta olup Çiniciler çarşısı olarak hizmet 
vermektedir. Yaptırdığı cami ise günümüze 
ulaşmamıştır.
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Uludağ’ın Şiiri
Apollon Kelebeği
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 Bursa’nın birçok şehirden farklı bir 
cazibesi vardır. Oraya ayağınızı bastığınız-
da dikkatinizi insanlardan ziyade şehrin 
kendisi çeker. Başka bir diyarda doğmuş, 
sayısız şehir gezmiş olabilirsiniz. Şüphesiz 
gezip dolaştığınız eski şehirler arasında, 
özellikle şehir mimarisi, tarihi dokusu, 
korunmuşluğu bakımından Bursa’yı çok 
geride bırakanlar kalmıştır. 

Şehirler, yerleşim bölgeleri, tarih boyunca 
yaşama çeşitliliğinin bolluğu, farklı kültür 
ve folklor zenginliğine bakılarak birbirle-
riyle yarıştırılırlar. Şehirlerin oluşması bir-
denbire gerçekleşmez. Her şehrin mutlaka 
bir tarihi, bir hatırası, bir hafızası vardır. 
Her şehrin hal dilini kullanarak kendi 
varlığıyla övünmesi, bilinmesi anlaşılabilir 
bir şeydir. Denebilir ki madem böyledir o 
halde bir şehri öteki ile mukayese etme-
nin, birinden birisini tercihin ne ayrıcalıklı 
sebebi olabilir? 

Bursa’yı bana sevdiren, 
ekonomik imkânları 
tepeleyerek buraya 
yerleşmemde etken olan temel 
unsur, yerleşik insan dokusu 
yani nüfus yoğunluğunun 
muhafazakâr karakteriydi. 
Mevcut görüntü, ilk bakışta 
kalbime sükûnet telkin 
ediyordu. İstanbul’un altmışlı 
yılların sonu ve yetmişli 
yılların başındaki bakımsızlığı, 
keşmekeşi, trafik sorununun 
yarattığı çaresizliği yanında 
Bursa, sahici bir sığınak, bir 
baba evi gibi görünmüştü. 
Seksenli yılların sonuna 
kadar da bu özelliğini kısmen 
korudu. Söz gelimi Santral 
Garaj bölgesinden ovaya doğru 
bakıldığında şeftali bahçelerini 
seçmeniz mümkündü. 

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

İzzet Keribar
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Zihnimde bu soruya cevap ararken kendimi 
her seferinde mazeret değil muazzam 
savunma argümanları kurgularken bulu-
yorum. Elbette “benim şehrim sizinkini 
döver” diyerek çocuksu kibrin ardına sak-
lanacak değilim. Benim Bursa’ya dair ya-
şama artılarımı hiç saymasam, tamamen 
görmezden gelsem bile, şehrin, bünyesin-
deki varlıkları ve değerleriyle, neredeyse 
gözüme sokmağa çalıştığı hazinesi, dile 
gelir ve konuşur. Deyim kaba kaçmayacak-
sa denilebilir ki tarihin ve tabiatın gönüllü 
hamallığını yapan bir şehirdir Bursa. Ke-
lime kaba gibi görünebilir ancak bilinme-
lidir ki hamallık aynı zamanda hamilik/ 
koruyuculuktur da. Tarihin nice şehirleri, 
sırtlarında taşıdıkları değeri sele, depreme, 
haramilerin çizmelerine karşı koruyama-
mış, sahneden çekilmiştir. 

Şehir ve medeniyet üzerine düşünenler 
derler ki, bütün şehirlerin bir kimliği, 
kişiliği, karakteri vardır. Ürünleri, sıfatları, 
üzerindeki değerleri ile övünme hakkına da 
sahiptir. Ancak Bursa, işte burada birçok 
şehre fark atacaktır. Hem de bunu ayrı, 
özel bir diskur kullanmaya ihtiyaç duymak-
sızın, hiç zorlanmaksızın yapacaktır. 

Bursa birçok öteki şehir gibi tek kimlik-
li, tek kişilikli ve tek karakterli bir şehir 
değildir. Onun sıfatlarını, karakterlerini 
saymaya kalkıştığınızda karşınıza ciddi bir 
değerler yumağı çıkmaktadır. 

Deniz şehirleri vardır, kıyı şehirleri. Dağ şe-
hirleri vardır, ova şehirleri, tarım şehirleri, 
tarihî şehirler vardır. Kaplıcaları, türlü el 
sanatları, doğa sporları ve benzerleri ile tu-
rizm kültürüne açık şehirler vardır. Sanayi 
ve endüstrinin geliştiği, mahalli ürünlerin 
dolaşıma sokulduğu, yeni zamanların im-
kânlarına elverişli şehirler vardır. Bütün bu 
saydığımız ve sayamadığımız bakımlardan 
Bursa’ya baktığınızda, her alanda söyleye-
cek sözü, gösterecek malzemesi bulunduğu 
görülecektir. 

Son yıllarda iyice ortadan kaldırılmış bu-
lunmasına rağmen Bursa, halen ovasından 
türlü ürünlerin alındığı, kendine mahsus 
özellikli yemişlerinin yine de bulunduğu 
bir şehirdir. Onun ovasındaki Siyah İncir, 
Deveci Armudu, Bursa Şeftalisi ve dağında 
yetişen Bursa Kestanesi özelliğini korumayı 
sürdürmektedir. Bir Bursa ovası mevcuttur 
hala.

Orman içerisinden yani “Bakacak” mev-
kiinden Bursa Ovası’na bir kez dikkatle 
bakanlar her şeyin farkına varacaklardır. 

Bursa ormanı ihmale gelmeyecek boyutta-
dır; bu da önemli bir doğal varlığıdır. Bursa 
muhacirler şehridir. Bu sebeple de insan 
çeşitliliği yönünden Türkiye’de İstanbul 
ile yarışabilecek yegâne şehirdir. İstanbul 
kıskançlık gösterecek olsa hatırına evvela 
Bursa gelecektir. İstanbulluların Bursa aşkı 
ve özlemi ise yine Bursa’ya has bambaş-
ka bir tarafıdır. İstanbul’dan çıkıp nefes 
almak isteyenlerin ilk adımda ulaştığı bir 
şehirdir burası: BURSA. 

KEŞİŞ TEPE’DE  
APOLLON KELEBEĞİ

Volfram madeni yeni kapanmıştı. Doksanlı 
yıllardaydık. Otomobillerimizi madenin 
önüne park ederek Yalancı Zirveye (Keşiş 
Tepe) doğru ailelerimizle birlikte hareket 
ettik. Aylardan temmuzdu. Yanımızda on 
altı on yedi yaşlarındaki çocuklarımız da 
bulunuyordu. Beş ya da altı aile muhte-
melen on beş kişi kadardık, üç otomobille 
gelmiştik madene kadar. 

Saffet Yılmaz
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Daha evvel bu yolculuğu defalarca yapmış 
bir dostumuzun rehberliğinde yola koyul-
duğumuzda, en zorlu etabın, ilk adımları-
mızla arşınladığımız Keşiş Tepe’ye kadarki 
kısım olduğu söylendi. Bu iyiye işaretti. 
Çünkü en zinde zamanlarımızı en zorlu 
tırmanışta harcayacaktık. 

Uludağ sevdası şehre yerleşmeden evvel 
en az şehrin cazibesi kadar beni manyetik 
alanına çağırıyordu. Şehre yerleştiğim ilk 
on, on beş yılın neredeyse elveren bütün 
hafta sonlarını Uludağ’da geçirmekteydim. 
Kış sporları bana göre değildi. Uludağ’ı kış 
aylarında daha çok varlıklı kimseler sahip-
leniyordu. Olsun, onlara da bir ikramımız 
bulunsun diye düşünürdüm. Değil mi ki yaz 
aylarında Uludağ bütünüyle bize kalıyordu. 
Dağda hem keşifler yapıyor hem de onun 
ciğerlerimize doldurduğu temiz havasının 
hazzını yaşıyordum. 

Günün birisinde sevdiğim bir ağabey, bir 
üstat misafirim olmuştu. Onu Saitabat 
Köyü yakınlarındaki şelaleye götürmüştüm. 
Suyun serinliğini içine çekerken bir yandan 
da bana hem sitem hem uyarı niteliğinde 
şöyle söylemişti: “İnsan burada dünyacı 
olur, ahireti unutur.” 

Yolculuğa geleceğim ama Uludağ ile alakalı 
önceki gözlemlerimden biraz daha konuş-
tuktan sonra olsun. Dombay Çukurluğu’nu 
keşfetmenin akabinde, bütün dağ gezile-
rinin nihai adresi olarak orayı seçmiştim. 
Oteller bölgesinden aşağıya, Bakacak yö-
nüne doğru yol alarak Çoban Kaya mevkiin-
den sağa saptığınızda, engebeli bir yoldan, 
kayalıkların sırtına basa basa harika bir 
derenin vadisine varıyordunuz. 

Usta ve tecrübeli avcıların hakiki alabalık 
avına çıktığı bu küçük derenin vadisi çınar, 
köknar, çam ağaçlarının gölgesinde uzuyor, 
muhtemelen Alaçam Köyü’ne doğru akıp 
gidiyordu. O tarihlerde pek az şehirlinin 
keşfedebildiği bu vadi, yaz aylarında olağa-
nüstü serinliği, mükemmel manzarası, son 
derece soğuk, temiz çeşmeleriyle benzeri-
ne az rastlanır bir nimetti benim için. 

Vadinin yüksek tepelerinde mevsim uygun-
sa mutlaka dağ çileği toplamaya giderdik. 
Bu harika yemiş, tarla çileğinden daha tatlı 
ve ona göre çok daha farklı bir koku ve 
lezzete sahipti. 

Bir gün arkadaşlar ateş yakmak maksa-
dıyla ocak kuracaklardı. Benden düzgün 
bir taş bulup getirmemi istediler. Etrafta 
epeyce dolaştım, uygun bir taş bulama-

Aykut Güngör
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dosya / Uludağ’ın Şiiri Apollon Kelebeği / Metin Önal MENGÜŞOĞLU

dan dönecektim ki gözüme, üzeri dümdüz 
ama yere tamamen gömülü bir taş çarptı. 
Onu yerinden nasıl sökecektim? Sağlam 
bir çubuk bularak evvela etrafını kazmaya 
başladım. İşlem uzun sürdü ama sonunda 
taşın etrafında derin bir ark açabilmiştim. 
Şimdi de çubuğu nasıl edip taşın altına 
sokmalı, kaldıraç gibi kullanarak onu 
yerinden oynatmalıydım. Güçlü kuvvetli 
birisi sayılmam lakin enikonu bir taşı ye-
rinden sökemeyecek kadar da değil 
elbette.

Nihayet taş kımıldamıştı. Üç beş 
zorlamayla onu belki yüzyıllar-
dan bu yana yattığı yuvasından 
çıkartmayı başardım. Ocak kur-
mada sahiden çok işe yarayacak 
biçimde bir taş olduğunu görünce 
de emeğime acımadım. Fakat bir 
şey oldu. Taşı kaldırdıktan sonra 
onun altında, yani yüzyıllardan bu 
yana taşın hiç kalkmadığı yatağı-
nın altında, bembeyaz kurtçuklar 
gözüme çalındı. Ne ile karşılaşmıştım; bu 
olay neyin nesiydi? 

Taşı bir kenara bıraktım kurtçukları sey-
retmeye daldım ve düşündüm. Nasıl olur, 
kaç yüzyıldan bu yana orada yatan taşın 
altında canlı yaratıklar nasıl yaşayabilirdi? 

Kimdi onları oraya koyan, rızıklarını veren, 
beslenmelerini sağlayan, yaratan ve yaşa-
tan kimdi? 

Uludağ zirve gezisine dönersek, yalancı 
zirveye tırmanırkenki yolda kalmıştık. Bu 
zorlu tırmanış bir buçuk saat kadar sürdü. 
Dolambaçlı bir yoldan yüründüğü için 
gözümüze yakın, şuradaymış gibi görünen 
Yalancı Zirve yani Keşiş Tepe, her adımda, 

sanki bizden uzaklaşıyor, attığımız adım 
kadar kendisi de geriye doğru yürüyor, o 
oranda küçülüyordu. 

Yolculuğun ilk dakikaları son derece zevk-
liydi. Her birimiz farklı bir şeyle karşıla-
şıyor bir diğerimize gösteriyor, müşterek 

hayret nazarlarımızı yoğunlaştırıyorduk. 
Bir kere şunu fark ettik; dağda zirveye 
doğru yaklaştıkça ormandan ayrılıyorduk. 
Bir yükseklikten sonra artık ağaç yetişmi-
yordu. Yükselti arttıkça da, toprakta, daha 
aşağı mıntıkalarda rastlanmayan çimenler, 
çiçekler görünmeye başlamıştı. 

Her birisi ayrı renkteki bu çiçeklerin 
bir benzerini şehirde yahut daha küçük 

yükseltili tepelerde göremezdiniz. 
Buraya mahsustular tamamen. 
Uçuşan minik böcekler ise muh-
temelen yalnızca bu yükseltide 
yaşama kabiliyeti olanlardı. Hele o 
yükseltide rastladığımız bir kelebek 
cinsi vardı ki aramızdaki hanımlar 
onların rengine, uçuş ahengine 
bayılmışlardı. Gerçekten olağanüstü 
güzellikteydi her birisi. Bu yüksek-
likte hangi kozadan çıkmış ve kaç 
gün yaşayacaklardı?

Anlatıldığına göre tam 46 tür kele-
beğin yaşayabildiği söyleniyordu bu 

bölgede. Bizim rastladığımız Apollon Kele-
beği ise rivayete göre yüz elli milyon yıldan 
beri biliniyormuş. Ayrıca bu cins kelebek 
6000 metrelik yükseklikte bile yaşayabile-
cek bir yaratılışta imiş.

Keşiş Tepe’yi tırmanırken aşağı yamaçlarda 

Saffet Yılmaz
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koyun sürüleri gözümüze ilişmişti. Yanla-
rında çoban ve köpekleri de vardı. Sonraki 
gezilerde rastlaşıp konuşmuştuk onlarla. 
Şehirdeki meşhur kebapçıların sürüleri 
olduklarını öğrenince bir daha şehrimizle 
böbürlenme hakkımız varmış gibi hisset-
miştik. Bizim şehrin kebapları, bu tertemiz 
otları yiyen, Uludağ’ın muhteşem soğuk 
sularını içen hayvanların etinden yapıl-
maktaydı. 

Keşiş Tepe aynı zamanda dinlenme, on 
onbeş dakika soluklanma mekânımız 
olmuştu. Hakiki Zirve (Uludağ Tepe) yol-
culuğu esnasında profesyonel dağcılarla 
karşılaştık. Çabamızdan büyük memnu-
niyet duyduklarını söylediler. Onlar birkaç 
gün önce tırmanmış ve geceleri göller 
bölgesinde çadır kurarak geçirmişlerdi. Biz 
günlük/ gündelik yolculardık. Buna rağmen 
davranışımız onları umutlandırmıştı. 

Göller bölgesine varıldığında herkesin 
hayranlığı doruk noktasındaydı. Sarıalan, 
Kirazlı, Kadı, Sobra gibi yaylaları yanında 
Uludağ’ın zirvesindeki Aynalı Göl, Kara 
Göl, Kilimli Göl muhteşem manzaralarıyla 
karşımızdaydı. Hele yazın ortasında yarıya 
kadar buzla kaplı Kara Göl, neler anlatmı-
yordu ki insana.

Uzun ve artık pek de zorlu olmayan yolcu-
luğumuzun son durağında göller ve Hakiki 
Zirve karşımıza çıkmıştı. Hakiki Zirve’de 
korunaklı bir kutu içerisindeki Zirve 
Defterine bir Harput türküsünden dizeler 
yazmıştım:

Dağlar, dağımdır benim
Gam, ortağımdır benim
Söyletmen çok ağlarım
Yaman çağımdır benim.

Dağlar taşıma felek
Döner başıma felek
Akıbet kuş kondurur
Mezar taşıma felek.

Şu dağlar kömürdendir
Geçen gün ömürdendir
Feleğin bir kuşu var
Pençesi demirdendir.

Marmara Bölgesi’nin 2543 metre ile en 
yüksek tepesi olan Uludağ, bambaşka 
keşifler için bünyesinde kim bilir daha nice 
hazineler gizlemektedir.

Hakan Aydın
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Rıza Tevfik’in
ilk Bursa seyahati

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde ilk başkenti olan Bursa, gerek tabii 
güzellikleri gerekse tarihî eserleri dolayısıyla, İstanbul kadar olmasa da, Orhan 

Gazi tarafından fethinden itibaren yüzlerce şair ve yazarın asırlar boyunca çeşitli 
yönleriyle anlata anlata bitiremediği bir cazibe merkezi olmuştur.

Prof. Dr. Abdullah UÇMAN
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araştırma / Rıza Tevfik’in İlk Bursa Seyahati / Prof. Dr. Abdullah UÇMAN

 Bursa’da doğup büyüyen veya herhangi 
bir vesile ile Bursa’yı ziyaret eden ya da 
bir süre orada yaşayan Albert Gabriel’den 
André Gide’e, Hamdullah Suphi’den Ahmet 
Haşim’e, Ahmet Kutsi Tecer’den Bedri Rah-
mi’ye, Falih Rıfkı’dan Halit Fahri’ye, Ahmet 
Hamdi Tanpınar’dan Nurettin Topçu’ya 
kadar daha birçok şair, yazar ve fikir adamı 
kaleme aldıkları şiir, makale ve hatıraların-
da Bursa’nın manevî havasını ve güzellik-
lerini anlata anlata bitiremezler. Asırlar 
boyunca Bursa için yazılanlar o kadar büyük 
bir yekün tutmaktadır ki, yazılan her şeyi 
bir araya getirmek imkânsız gibidir.1

1914 yılı Mayıs ayında Bursa’ya yaptığı bir 
haftalık seyahat neticesinde Bursa’da med-
fun Yunus Emre hakkında bir makale ile bir 
şiir yazan, II. Meşrutiyet devrinin “Feyle-
sof” lâkabıyla şöhret kazanmış önde gelen 
şair, fikir adamı ve politikacılarından Rıza 
Tevfik’tir.

Rıza Tevfik, muhtemelen Bursa’da ikamet 
eden bir dostunun daveti üzerine, 15 Mayıs 
1914 tarihinde eşi Nazlı Hanım’la birlikte 
İstanbul’dan gemiyle Mudanya’ya, oradan 
da trenle Bursa’ya gitmiş; Bursa’da Çekirge 
semtinde Agop Dernigosyan’ın otelinde bir 
hafta kalmıştır. Rıza Tevfik’in, 90’lı yıllarda 
ailesi tarafından bana verilen terekesin-
den çıkan bir belge, adı geçen bu seyahat 
sırasında eşiyle birlikte Bursa’da bir hafta 
ikamet ettiği Hotel Splendid’e ait, orada 
yapmış olduğu masraflara ait bir faturadır.

Rıza Tevfik, bu seyahat dolayısıyla “Yu-
nus Emre’yi Ziyaret”2 adıyla bir makale ile 
“Yunus Emre’ye Armağan”3 adıyla, hece 
vezniyle ve tamamen onun üslûbuyla bir 
şiir kaleme almıştır. Adı geçen makale-
sinde, tren istasyonunda indikten sonra 
bindiği bir arabayla şehre girer girmez dört 
yol ağzında muhteşem bir ulu çınarla karşı-
laştığını belirten Rıza Tevfik’in şehirde her 
şeyden önce görmek isteği “koca Türkmen 

şair-i sûfîsî” dediği Yunus Emre’dir. Bursalı 
bir dostunun delâletiyle doğruca Yunus 
Emre’nin mezarını ziyarete giderken yol 
üzerinde Sultan Osman ile Sultan Orhan’ın 
türbelerini ziyaret eden Rıza Tevfik, burada 
hayalen mâziye dalar; bu beldeyi ve bu 
toprakları fetheden ve bize miras bırakan 
şehitlerin ruhlarını hayırla yad eder. Rıza 
Tevfik burada içinden geçtiği kabristanı 
bir nevi “viran olmuş bir cennet”e benzetir. 
Yoluna devem eder ve Yeşil Türbe ve Yeşil 
Camii geçtikten, Emir Sultan Türbesi’ne ve 
Camii’ne gelmeden önce yol üzerinde sağ 
tarafa sapınca Kara Abdürrezzak Mahal-
lesi denilen yerde medfun Yunus Emre’yi 
ziyaret etmek ister. Ancak türbeye varınca, 
türbenin kapısının kapalı olduğunu, türbe-
darın da ortalıklarda görünmediğini; buna 
çok canının sıkıldığını burada şu cümlelerle 
ifade eder:

“Bu haksız adama karşı hiddet hisset-
tim. Yunus Emre’yi bahçesinde hapis ve 
ihtilâttan men etmiş bir subaşı yahut bir 
ases gibi onu tahayyül ettim. Düşündüm!. 
İngiltere’de meşhur şairlerden Shakespea-
re’in, Tennyson’ın, Ruskin’in, Wordsworth’un 
mezarlarını ve hânelerini ziyaret etmiştim. 
Avrupa’dan, Hindistan’dan, hâsılı dünyanın 
her köşesinden gelen bir sürü ziyaretçi-
ler, kapıda nöbet beklerdi. Kapıcı da hayli 
para kazanırdı. Yazık bize!.. Yazık o viran 
ve ıssız evde mahbus kalan koca Yunus 
Emre’ye! Ne olurdu türbedar  -her kim ise- 
vazifesini bilseydi!.. Ne büyük bir adamın 
kapıcısı olduğunu idrak etseydi!.. Eşiğinden 
ayrılmazdı.”

Daha sonra pencere üzerindeki kitâbeyi 
okuyup yazılanları defterine kaydeden Rıza 
Tevfik, burada Yunus Emre’den başka bir 
de Âşık Yunus ile semte adını veren Kara 
Abdürrezzak adlı birinin daha medfun 
olduğunu; Yedekçizâde Ali Efendi adlı hayır 
sahibi birinin de harap haldeki kabirleri 
tamir ettirdiğini belirtir.4

Burada, asırlar önce kabri kaybolan Yunus 
Emre’nin kabrini Niyazî-i Mısrî’nin tes-
pit ettiğini5; onun Bursa’da ikamet ettiği 
sırada Ulu Cami karşısındaki kahvehaneler 
arasında dar bir sokakta bulunan hangâhı-
nı da ziyaret edip dergâhın postnişîni Şemsî 
Efendi’den bir hayli nadide eser aldığını 
belirtir.

Makalenin ilerleyen satırlarında daha önce 
Yunus Emre’nin Yeni Eflâtunculukla ilgisini 
ortaya koyan bir makale6 yazdığından 
dolayı tekrar aynı meseleyi ele almak yerine 
onun şiirleri üzerinde duracağını ifade eder. 
Ben de burada adı geçen makaleyi ana 
hatlarıyla şöyle özetleyebilirim: 

Rıza Tevfik’e göre asırlar boyunca Yunus 
Emre’nin manzumelerinin Anadolu ve 
Rumeli coğrafyasında çok geniş bir sahaya 
yayılmasının asıl sebebi, tasavvuf akîdele-
rini gayet sade olan “lisân-ı âmiyânesiyle” 
yazmış olmasıdır. Meselâ İmam Gazalî gibi 
büyük bir İslâm filozofunu Anadolu halkı 
arasında tanıyan kimse bulunmadığı halde, 
Yunus Emre’nin ilâhileri Anadolu’nun dört 
bir köşesindeki dergâhlarda ve âşıkların 
dilinde asırlardan beri okunmakta ve âdeta 
dillere destan olmuş bulunmaktadır.

Söz konusu bu tesir her ne kadar daha 
ziyade avam halk üzerinde ise de, bunun 
asla küçümsenmemesi gerekir. Çünkü bu, 
“milyonlarca saf Türklerin rûhu, ümmî 
Yunus’un nefeslerinde hâlâ feyz-i zindegânî 
buluyor” demektir. Yunus Emre, Anadolu’da 
tek başına bir “Türkçe şiir çığırı” açmış 
ve “bütün Türk şuarâ-yı sûfiyyesi bu koca 
Türkmen’in câzibesine tutulmuş ve onun 
izinden ayrılmamıştır.”

Gerek Yunus Emre hayatta iken, gerekse 
daha sonraki devirlerde Anadolu’da Türkçe 
nefes söyleyenler, gerek “tavr-ı ifadeyi”, 
gerekse “tarz-ı tefekkürü” hep Yunus Em-
re’den öğrenmişlerdir. Hattâ onun “tâbirât 
ve teşbihâtı ahlâfına sermaye” olmuştur.

1 Bursa için yazılanların bir kısmı Fazıl Yenisey tarafından Edebiyatımızda Bursa-Bursa İçin Yazılan En Güzel Yazılar Antolojisi (İstanbul 1956) adıyla bir kitap halinde yayımlanmıştır.

2 Peyâm, Edebî İlâve, nr. 43, 19 Haziran 1330/2 Temmuz 1914; ayrıca bk. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Tekke ve Halk Edebiyatı Makaleleri (haz. Abdullah Uçman), İstanbul 2015, s. 151-157.

3 Rıza Tevfik’in şiirlerini bir araya getirdiği Serâb-ı Ömrüm’ün Kıbrıs’ta (Lefkoşe 1934, s. 54-55) eski harflerle yapılan ilk baskısında bu şiirin ismi olarak “Bursa’da Meşhur Yunus Emre’nin Kabrini Ziyaretten 
Sonra Kendi Üslûbunu Takliden Söylenmiştir” şeklinde bir başlık bulunmaktadır. Serâb-ı Ömrüm’ün 1949 yılında İstanbul’da yapılan 2. baskısında ise şiirin adı “Yunus Emre’ye Armağan” olarak değiştirilmiştir 
(bk. a. g. e., s. 292-293).  

4 Rıza Tevfik’in ziyaretinden yıllar sonra buraya gelen Abdülbaki Gölpınarlı da izlenimlerini şu şekilde açıklar: “Bu türbeden ilk önce Rıza Tevfik Bölükbaşı bahsetti (Peyâm gazetesinin İlâve-i Edebiyesi, 19 
Haziran 1329). Bizim de gördüğümüz bu türbe, Pîr Emir Sultan civarında, Kara Abdürrezzak Mahellesi’nde, Abdürrezzak adlı birisi tarafından yaptırılan Sa’dî tekkesidir. Türbede Yunus Emre, Âşık Yunus, Abdür-
rezzak ve aşağı yukarı kırk elli sene önce ölen Şeyh Esad Efendi gömülüdür. Üç sandukanın başında üç tane Melâmî-Hamzavî taşı şeklinde taş vardır. Üzerlerinde, “Merkad-i Yûnus Emre, Fâtiha”, “Merkad-i 
Âşık Yûnus”, “Merkad-i Abdürrezzak” yazılıdır. Dördüncü sandukada taş yoktur. Taşlar son zamanlara aittir.” (Abdülbâki Gölpınarlı, Yûnus Emre ve Tasavvuf, İstanbul 1961, s. 74).

5 Bu hususta Abdülbâki Gölpınarlı da şunları söyler: “Rivayete göre Niyazî-i Mısrî buradan geçerken “Yunus’un kokusunu alıyorum!” dermiş. Gördüğü bir rüya üzerine de “Burası Yûnus’un makamıdır.!” demiş; 
o günden sonra orası bir türbe ve tekke haline gelmiş. M. Fuad Köprülü bu rivayeti kabul etmiyor ve “aslı olsaydı Niyazî’nin ölümünden sonra, ona saygı besleyen İsmail Hakkı’nın, mutlaka bu rivayeti anması 
gerekirdi.” diyor. Türbe, 1143 Hicrî’de (1730-1731) Yedekçizâde Ali Efendi tarafından tamir ettirilmiştir.” (Yûnus Emre ve Tasavvuf, s. 74).

6 Büyük Duygu (Fevkalâde Nüsha), nr. 10-13, 10 Temmuz 1329/ 23 Temmuz 1913, s. 177-183; ayrıca bk. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Tekke ve Halk Edebiyatı Makaleleri, s. 25-33.
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Yunus Emre’nin ilâhiler söyler veya yazar-
ken belli bir dil şuuruna sahip olduğunu 
da ileri süren Rıza Tevfik, onun kullandığı 
Türkçe için “tamamen o zamanda konuşu-
lan Türkçenin düzgüncesidir” der ve “Yunus, 
söylemek istediği şeyleri ifade için bu dili 
kifayetsiz bulmamıştır; bilâkis kaba saba 
görünen bu lisanın ifade-i mecâziyeye ne 
derece kabiliyeti olduğunu hayret-bahş bir 
surette ispat eylemiştir.” cümleleriyle de bu 
konudaki kanaatini açıklar.

Aynı yerde, “Yunus’un edâsı bugün bile 
şiirin; -hattâ kim ne derse desin-  bana 
Fuzûlî’ninki gibi mûnis geliyor” diyen Rıza 
Tevfik’e göre Yunus Emre, “zamanında, 
lisanını söylemiş ve teşbihât ve istiârât ile 
müzehher ve mülevven bir üslûb-ı mecâzî 
arz etmiş”tir.

Yunus Emre’nin güzel Türkçe ve samimi 
bir üslûpla kaleme aldığı bir kısım şiirleri 
üzerinde de durur. Bunlar arasında en çok 
beğendiği şiirlerden biri olan ve:

Sakıngil yârin gönlün sırçadır 
sımayasın;Sırça sınıcak girü bütün olası 
değil.

beytiyle başlayan şiirle;

Ey vay, tana kaldım tana; âşık oldum Allah 
sana!

mısraıyla başlayan şiirin “hâlisâne bir edâ” 
ile yazılmış olduğunu;

Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle baktı,
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise.

beytiyle başlayan şiirin de, tasavvuftaki 
“Gönül, Beytullah’tır” düsturunun veciz bir 
ifadesi olduğunu belirtir.

Rıza Tevfik daha sonraki tarihlerde özellikle 
ilâhiler hakkında kaleme aldığı bir kısım 
makalelerinde ise Yunus Emre’nin üslûbuna 
değinerek kendisinin de şiirler yazan bir 
şair olduğunu, ancak “Yunus’un gayet saf 
ve hattâ pek ibtidai bir lisanla söylemiş 
olduğu ilâhilere benzer bir şey ne yazabil-
dim, ne de yazmağa teşebbüs edebildim” 
diyerek bu vadideki aczini itiraf eder.7

Rıza Tevfik’in yukarıda sözünü ettiğim “Yu-
nus Emre’ye Armağan” adıyla ve tamamen 
onun üslûbuyla yazdığı şiiri de, adı geçen 
1914 yılına ait bir haftalık Bursa seyahati-
nin ürünüdür.

Rıza Tevfik yıllar sonra, bir nevi sürgün ha-
yatı yaşadığı Cünye’den (Lübnan) İstanbul’a 
döndükten sonra, yine eşi Nazlı Hanım’la 
birlikte 1945 yılının Temmuz ayında ikinci 
defa Bursa’yı ziyaret etmiş ve izlenimlerini 
bir hafta kadar kaldığı Adapalas Oteli’nin 
sahibi Selâhaddin Sezencan’ın hususi 
defterine yazmıştır. Burada da Bursa’yı, 
“Milletimizin tarihî zaferleri ve en şanlı 
mefahirinin destanını bana hatırlatan 
Bursa” diye niteleyen Rıza Tevfik, yazısının 
sonunda da şunları kaydetmiştir: “İşte ben 
de bugün bu cennetten ayrıldığım için en 
büyük saadet ve zevkimin ihtizar demini 
idrak etmekteyim. Benden sonra gelenlerin 
beni yâd etmelerini temenni ve onların saa-
detle mütena’im olmalarını dilerim.”8

YUNUS EMRE’Yİ ZİYARET

Mudanya’nın o salına salına, o dolana do-
lana giden şimendiferinden Bursa istas-
yonuna çıkar çıkmaz bir arabaya atladım. 
Şehre girerken cadde ortasında beni gayet 
muhteşem bir ulu çınar ağacı karşıladı. 
Şüphesiz bu koca ağaç bizim devrimizle ya-
şıt değildi. Kim bilir ne zamandan beri dört 
yol ağzını kesmiş almış ve sâyesinde olan-
ları himâyet edercesine bütün etraftaki 
mebâniye kol kanat salmıştı. İnsanda işve-i 
hayâl ile telâhuk-ı efkârın ne garip cilveleri 
vardır! Ben, Yeniçeri zorbalarından birini 
temsil eden o muhteşem ve gürbüz çınar 
ağacını görünce fezâ-yı hayâlimde birden-
bire bir âlem-i efsâne vücut buldu. Bugün 
artık masal olan o zamanları düşündüm ve 
keyfime göre düşündüm. Çarşı medhalinde 
Pazvandoğlu Pehlivan gibi duran o ağaç, 
bana pek mükemmel ve mufassal bir tarih 
kitabının öğretemeyeceği, anlatamayacağı 
şeyleri bir anda ihsâs etti; sevindim ve âsû-
de gölgesinden ferahla geçtim. Zannettim 
kı o çarşı başını kaplayan serinlik bir gölge 
değil, “hâtır-şümûl” bir ülkedir!.. 

Benim -Bursa’ya girer girmez-, herşeyden 
ve herkesten evvel görmek istediğim Yunus 
Emre idi. O koca Türkmen şâir-i sûfisini 
nice zamandan beri özlemiştim. 

O ağacı görünce Yunus Emre’nin: 

Gördüm ulu yol üzre bitmiş ulu ağaç 

mısraı ile başlayan şiirini hatırladım ve 
ezberden okudum. 

Bir dost beni bu mübarek âşığın mezarına 
götürdü. Bursa’da Saray ciheti vardır. Yük-
sek, tabiî bir set üzerinde, gayet ferah-fezâ 
bir yerinde cennet-mekân Sultan Osman 
ile Orhan’ın türbeleri görülür; ziyaretgâhdır. 
Zarif bir bahçe içinde bulunan o türbelere 
girilmezden evvel bahçenin demir parmak-
lıklı kapısı önünde sağa sapınca eğri büğrü 
bir yola girilir. O yol boyunca giderken set 
set mezarlıklar arasından geçilir; fakat 
korkunç değil, bu hissiyât, bilâkis rûhu din-
lendirecek bir seyrân-ı lâhûtîdir. O yüksek-
lerden Bursa’nın ovası ve karşıda o düzlüğü 
tehdit eden Katırcı Dağları silsilesi görülür. 
İnsan böyle bir müddet uzak ufuklara 
bakıp daldıktan sonra, tarihi hiç bilmese 
bile takrîben keşfeder; vukuât-ı sâlifenin 
dâsitânı o dağlarda taşlarda yazılıdır. O yer-
ler muhît-i ilhamdır!.. Sonra insan -sevk-i 
tabiî ile- sağına soluna bakınır. Görür ki 
o civarda hep koca koca kavruklu erler yatı-
yor. İşte azim ve himmetle o güzel yerleri 
zaptedip bize mîras bırakan onlardır. Rûh-ı 
pür-fütûhları şâd ola!.. 

Viran olmuş bir cenneti andıran o mezar-
lıklardan geçince doğru yolunuza devam 
ederseniz Emîr Sultan Câmii’ne gelirsiniz 
ki bu zât-ı şerîfin türbesi de onun avlusun-
da ve sol tarafta kâin bir büyük kubbedir 
ki câmi-i şerîfin kapısına nâzır bulunur. 
Yıldırım Bâyezid Hazretleri’nin dâmadı olan 
Emîr Sultan Buharalıdır. Osmanlı Türkçesi’ni 
beceremezmiş. Özbekçe, Tatarca konuşur 
ve iyi Fârisî bilirmiş, menâkıbı mazbuttur, 
gördüm. 

Bu Emîr Sultan Câmii’ne varmadan sağa 
sapınca bir küçük sokağa girersiniz ve 
hemen bir ufak meydancığa gelirsiniz ki, 
orası Kara Abdürrezzak Mahallesi’dir. O 
meydancık ve sağ tarafta bir viran hâne 
var; o evin bahçesini kısmen gösterecek 
surette duvarda bir de ufak pencere var 
ki demir parmaklıkla mücehhezdir. İşte o 
avlunun karşı tarafında koca Yunus Emre 
arkadaşıyla beraber medfundur. 

Buraya varınca türbedar gibi bir şey ara-
dım; kimseyi bulamadım. Evin kapısı da 
kapalı idi. Bittabî ilk kapısını zorlayıp da 
içeri giremezdik. Ziyâdesiyle canım sıkıldı. 
Bu haksız adama karşı hiddet hissettim. 
Yunus Emre’yi bahçesinde hapis ve ihtilât-
tan men’etmiş bir subaşı yahut bir ases 
gibi onu tahayyül ettim. 

7 “Makām-ı Hayret”, Peyâm-Sabah, nr.1266-11696, 13 Haziran 1338/1922; ayrıca bk. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Tekke ve Halk Edebiyatı Makaleleri, s. 259-260.

8 Fazıl Yenisey, Edebiyatımızda Bursa, s. 114-115.
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Düşündüm!.. İngiltere’de meşhur şairler-
den Shakespeare’in, Tennyson’ın, Ruskin’in, 
Wordsworth’un mezarlarını, hânelerini zi-
yaret etmiştim. Avrupa’dan, Hindistan’dan, 
hâsılı dünyanın her köşesinden gelen bir 
sürü ziyaretçiler, o kapıda nöbet beklerdi. 
Kapıcı da hayli para kazanırdı. Yazık bize!.. 
Yazık o viran ve ıssız evde mahbus kalan 
koca Yunus Emre’ye! Ne olurdu türbedar 
-her kim ise- vazifesini bilseydi!.. Ne büyük 
bir adamın kapıcısı olduğunu idrak etsey-
di!.. Eşiğinden ayrılmazdı. 

Pencere üzerindeki kitâbeyi dikkatle oku-
yup defterime istinsah ettim. Orada, Yunus 
Emre ve Âşık Yunus’tan mâadâ, bir de Ab-
dürrezzak ismi zikrolunuyor ki, o mahalleye 
ismin veren Kara Abdürrezak bu zattır. 

Kitâbeyi işte aynen arzediyorum: 
Aslı sütûde-gevher el-hak Yedekçizâde,
Cûd u keremle yektâ zât-ı cihân-pesendi; 
Rağbet idüp bu câyı ihyâya kıldı himmet

Üçler makâmın icrâ etti; gören beğendi.
Evvelki Yûnus Emre, Âşık Yûnus ikinci,
Üçüncü Abdürrezzak, uşşâk ser-bülendi.
Hayrât-ı pâki olsun makbûl-i kurb-ı Bârî; 
Ola şefâatiyle bânîsi behre-mendi, 
İlhâm olundu geldi bir zât dedi târih:
Üç kabri kıldı ma’mûr billâh Ali Efendi. 

Sarahaten anlaşılıyor ki Yedekçizâde Ali 
Efendi nâmında bir hayır sahibi bu üç 
muhterem adamın kabirlerini tamir ve ihya 
eylemiş imiş. Bu tam tarihin hesâb-ı ebced 
üzere yekûnu 1252 gösteriyor. Bir de ta’mi-
yesi var ki 1253 (m. 1837-38) senesinde 
yani bundan yetmiş yedi sene evvel tamir 
olunmuş demek oluyor.9

Tahkikatıma göre Yunus Emre’nin mezarı 
bir zamanlar bütün bütün harâb olmuş ve 
yeri belli olmayacak surette dümdüz kalmış 
imiş! Meşhur Niyâzî-i Mısrî bilhassa takay-
yüd etmiş ve mezarın mevki-i hakikisini 

tâyin eylemiş imiş. Avrupa müsteşrîkini 
indinde pek ma’ruf olan Niyâzî-i Mısrî Cezâ-
yir-i Bahr-ı Sefîd’e nefyolunmazdan evvel 
Bursa’da hankâh tesis etmişti. Âsitânesi 
Ulu Cami karşısında kahveler arasında bir 
dar sokak içinde kâin ve hayli viran bir hâl-
dedir. Ben ziyaret ettim ve o dergâhın fâzıl 
postnişîni Şeyh Şemsî Efendî’den bir hayli 
âsâr-ı nâdire iktitâf eyledim. 

Vaktiyle -zannederim- Büyük Duygu risâ-
lesinin nüsha-i mümtâzesinde Yunus Emre 
hakkında mufassal bir makale yazmış 
ve eserlerinde mündemic olan hikmet-i 
sûfiyenin Nev-Eflâtunî mezheb-i işrâkiye-
siyle ne kadar samimi bir râbıtası olduğunu 
arzetmiştim. Burada yeninden tafsilât 
vermekten ise ne kadar samimi bir râbıtası 
olduğunu arzetmiştim. Burada yeniden taf-
silât vermekten ise, nâdîde eş’ârından bazı 
mühim şeyler arzetmek evlâdır sanıyorum. 
Çünkü Yunus’un bende bugün mükemmel 

9 Yunus Emre’ye izafe edilen bu mezar hakkında daha geniş bilgi için bk. Yunus Emre, Risâlat el Nushiyye ve Divan (haz. Abdülbâki Gölpınarlı), İstanbul 1965, s. XXII-XXIII. Abdülbaki Gölpınarlı başka bir yerde, Rıza 
Tevfik’in bu yazısından da söz ederek “Rıza Tevfik, tarih mısraını yanlış hesaplamış, 1253 çıkarmıştır. “Kıldı” kelimesinde “k”dan sonra “y” yoktur ve mısra bir tâmiyelidir, tam 1143 (1730-1731) yılını gösterir.” demektedir 
(bk. Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul 1961, s. 74, dipnot 80).
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bir divanı vardır ve birçok yerleri-
ni sair nüshalarla karşılaştırılmış 
ve tashih etmişimdir. 

Hemen ümmî denilecek derecede 
-hüdâ-yı nâbit- bir şair zanno-
lunan Yunus vâkıa âdî mânâsıyla 
“okumuş” adam değildir. Ma’ruf-ı 
Kerhî, Mevlânâ-yı Rûmî, Mev-
lânâ Câmî ve bunlar gibi kibâr-ı 
sûfîyenin ta’limâtına tamamiyle 
âgâhtır. Binâenaleyh bir şair-i 
İlâhî olmak haysiyetiyle hakikaten 
yüksek bir mertebede görünür. 
Açmış olduğu Türkçe şiir çığrında 
bütün Türk şuarâ-yı sûfîyesi bu 
koca Türkmen’in câzibesine tutul-
muş ve izinden ayrılamamıştır. 
Türkçe nefes söyleyenler, gerek 
tavr-ı ifadeyi, gerek tarz-ı tefek-
kürü Yunus’tan öğrenmişlerdir. 
Hattâ onun tâbirât ve teşbihâtı 
ahlâfına sermaye olmuştur. 
Şüphe yok ki bu adam bir dehâ-yı 
mahsus sahibidir. Taklidi pek 
güç olan edâ-yı lâubaliyânesini 
yalnız Kaygusuz ile Azmî Baba’da 
görebiliriz. 

Lisanına gelince, tamamen o 
zaman konuşulan Türkçenin 
düzgüncesidir. Yunus, söylemek 
istediği şeyleri ifade için bu dili 
kifayetsiz bulmamıştır; bilâkis 
kaba saba, görünen bu lisanın, 
ifade-i mecâzîyeye ne derece 
kabiliyeti olduğunu –hayret-bahş 
bir surette- ispat eylemiştir. 
Kinaye ile söz söylemek marifeti-
nin anahtarı Yunus’un elindedir. 
Vâkıa divanında, bugün herkesin 
kolay kolay anlayamayacağı bir-
çok unutulmuş eski kelimeler var. 
Meselâ “sayru-hasta”, “esrük-sar-
hoş”, “tapşurmak-îsâl etmek”, 
“sımak-kırmak”, “kancaru-her 
nereye” gibi… Fakat beis yok; 
lisan lisandır. Yunus zamanında 
lisanını söylemiş ve teşbihât ve 
istiârât ile müzehher ve mülev-
ven bir üslûb-ı mecâzî nümûnesi 
arzetmiş. Edâsı bugün bile şirin, 
hattâ -kim ne derse desin- bana 
Fuzûlî’ninki gibi mûnis geliyor. 
Meselâ mahiyet-i zâtiyesi akl-ı 

beşeri acz ve hayrete ilka eden 
hakikata karşı, aklının ye’si-
ni gönlünün aşkı ile tazmîn 
ederek: 

Ey vay!.. Tana kaldım tana!..
Yani “eyvâh, hayrette kaldım, 
hayrette!”
Âşık oldum Allah sana!..

diyor. Ne güzel, ne de hâlisâne 
bir edâdır!..

Sakingil, yârin gönlün; -sırçadır- 
sımayasın! 
Sırça sınıcak, girü bütün olası 
değil. 

diyor. Ne iyi, ne iyi!..

Güzel şiirlerinden biri iki 
mükemmel misal vereyim ki 
Devlet-i Osmâniye ile beraber 
doğan bu mühim adamın neler 
düşünüp neler söyleyebildi-
ği anlaşılsın; şu manzumeye 
bakınız: 

Andan beru gönderildim; aşk ile 
bile geldim. 
Bu âleme çıkıcak, bir aceb hâle 
geldim. 
Gör ne yuvadan uçtum!.. Halka 
râzımı açtım; 
Aşk tuzağına düştüm; tutuldum 
ele geldim.
Geldim uş10  yine gidem, yine 
Rahmânım bulam. 
Sanurlar beni bunda altuna, 
mala geldim. 

…………………………....

Kudret sûret yapmadan, 
ferişteler tapmadan, 
Âlemi halk tutmadan, ilerü yola 
geldim
Çün dost açtı gözümü, gösterdi 
kendüzümü,
Gönüldeki râzımı söyledim dile 
geldim. 
Tuzaktayım; ne gülem!.. Ne 
hâldeyim, ne bilem? 
Bir garibce bülbülem, ötmeğe 
güle geldim. 
Tuzağa düşen gülmez, âşık hiç 
rahat olmaz;
Kimse hâlimden bilmez, bir aceb 

10 “Uş” işte veyahut hemen demektir.

11 “Yüce makamlardan inip sana geldi.”  

12 “En iyi söz, az ve öz olandır.”

13 “Doğruyu söyle!” (Kehf sûresi, âyet 29).

14 “Kâbe, Âzer’in oğlu Halil İbrahim’in yapısıdır; gönül ise Cenâb-ı Hakk’ın tecellî ettiği yerdir.”

HOTEL SPLENDİD
Agop Dernigosyan

Bursa-Çekirge
21 Mayıs 330  

Devletlû Doktor Rıza Tevfik Beyefendi Hazretleri Hesabı:

Kuruş Para

756 15 Mayıs 330 tarihinden itibaren yedi gün yevmiye iki pansiyon 
ekstralar (108X7)
10  Bir pansiyon misafir hanımefendi için  15 Mayıs 330
15  Bir öğle yemeği misafir hanımefendi için  Mayıs 330
1 20 Altı kartpostal                                        17 Mayıs 330
5 10 Posta pulu                                              17 Mayıs 330
-----------------------
788 05 Yekûnu (Salaire) yedi yüz seksen sekiz kuruş beş  paradır
3 20
_______________
791 25

Yukarıdaki fatura-kâğıdın arkasında Rıza Tevfik’in el yazısıyla şöyle bir not 
bulunmaktadır:

“Bursa’ya ilk seyahatimizde Agop Dernigosyan Efendi’nin otelinde misafir 
olmuşuz. 15 Mayıs 330’da gelmiş, yedi gün kalmışız. Bu pusula o yedi günün 
masrafıdır. “Bir Meçhuleye” yazdığım şiirin tarihini gösterir.”                 



77   |   Ocak 2017  |   Sayı 21BURSA’DA ZAMAN

ile geldim. 
Durdum Yunus’a vardım, yârin haberin 
sordum; 
Ağlarken dîdâr gördüm, şâd oldum güle 
geldim

Bu güzel şiir bütün hikmet-i sûfîyenin rûhu 
demek olan “zuhûr” ve “tecellî” nazariyesini 
söylüyor; hem gayet kısa sözlerle gayet za-
rif, kinâyeli bir edâ ile söylüyor. İbn Sînâ’nın:

Hebetat ileyke mine’l-mahalli’l-erfa’i11 

diye başlayan meşhur kasidesine kıymetçe 
muâdildir; çünkü mânen aynıdır, nasıl ki 
Hazret-i Mevlânâ da aynı hikmeti Mes-
nevî’sinde mufassalan ve mükemmelen 
bahsetmiştir. Yunus Emre aynı mevzuu bir-
çok nefeslerinde tekrar etmiştir; cümlesin-
de de teşbihler ve tarz-ı kinâye başkadır.

Şu da pek mühim manzumelerinden biridir 
ki bazı nesâyihi nâtıktır; meselâ birinci 
ve ikinci beyitlerin hulâsa-i müfâdı “Söz 
gümüş ise sükût altındır”, “Hayrü’l-kelâm 
mâ kalle ve delle”12  durûb-ı emsâli ayarında 
bir mânâdır. Diğeri yalancılık aleyhinde, 
dördüncüsü müsâvât hakkındadır: 

Söylememek harcısı, söylemenin hasıdır,
Söylemenin harcısı, gönüllerin pasıdır. 
Gönüllerin pasını, ger sileyin der isen,
Şol sözü söylegil kim sözün hulâsasıdır.
“Kuli’l-hakk”13 dedi Çalap, sözü doğru 
diyene;
Bugün yalan söyleyen, yarın utanasıdır.
Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan,
Halka müderris ise Hak katında âsîdir.
Şerîatın haberin şer’ ile diyem, işit!..
Şerîat bir gemidir, hakikat deryâsıdır.
Ol geminin tahtası her nice muhkem ise,
Deniz mevc urucağız anı uşadasıdır!
Bundan içerü haber işit aydalum ey yâr!
Hakîkatın kâfiri şer’in evliyâsıdır. 

…………………………....

Evliyâ safâ-nazar edeli günden beru 
Hâsıl oldu Yunus’a her ne ki olasıdır

Burada “uşatmak”, “ufalamak” demektir. 
Uşak oradan gelir ki çocuk, yani ufak insan 
mânâsınadır. Hizmetkâr mürâdifi olan 
“uşak” dahi küçük ve ehemmiyetsiz adam 
demektir. 

Yunus’un gönül hakkındaki mülâhazatı 
da kibâr-ı sûfiye ahkâm-ı itikadiyesini 

nâtıktır. “Gönül, Beytullahtır” deyip bu 
düsturdan bilcümle ahkâm-ı ahlâkîyeyi 
istihrâc eden urefâ-yı sûfîye meyânında bu 
Türkmen şâiri yine birincilerdendir. Hattâ 
Hazret-i İsa’ya ve ondan evvel Buddha’ya 
isnat olunan büyük düstûr-ı ahlâkîyi Yunus 
pek güzel edâ etmiştir. Bakınız şu beyitlere:

…………………………....
Gönül Çalab’ın tahtı; Çalap gönüle bahdı 
(yani baktı) 
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. 
Sen sana ne sanursan, ayruğa hem anı 
san; 
Dört kitabın mânâsı budur, eğer var ise… 
ilh. 

kıt’asında birinci beyit Molla Câmî’nin: 

Kâbe bünyâd-ı Halîl-i Âzerest
Dil nazar-gâh-ı Celîl-i ekberest14

sözleriyle başlayan meşhur kıt’asının ifade 
ettiği mânâyı aynen beyan ediyor. İkinci 
beyit: “Sen, kendi hakkında ne düşünürsen 
başkasına da onu düşün!” diyor. 

Dikkate şâyândır ki, Sakarya Nehri kena-
rında Taptuk Emre’ye dağdan odun kesip 
getirirken, Yunus gibi ümmî bir adam bile, 
şiirlerinde Arabî, Fârisî bazı kelimeler kul-
lanmak mecburiyetinden kurtulamamıştır. 
Hattâ Yesevî’de bile tek tük vardır. Kutadgu 
Bilig, lisanen hemen tamamıyla Türkçedir. 
Fakat bu eski kitapta dahi şâirâne hayaller 
İranî’dir. Yalnız Orhun Âbideleri’nin lisanı 
elmas gibi saftır. 

Bunun sebebi sarihtir: Din evvelâ tâbirât ve 
ıstılahât-ı mukaddeseyi lisana idhâl ediyor. 
Böylece ve kemâl-i hürmetle bir iki kelime-i 
ecnebiye lisana kabul olunuyor. Sonra din 
ile beraber menâkıb ve sünen-i kadîmenin 
tetebbûu lisana ecnebî bir edebiyatın ka-
pısını açıyor; artık bundan sonra hâsıl olan 
cereyan tamamıyla lisan-ı millîyi, lisan-ı 
dinînin nüfuzu altına alıyor ve sulta-yı 
dinîye hissiyat-ı millîyeye galebe çaldığı 
müddetçe bu böyle devam ediyor. Zira o 
hâlde din, milliyetten büyük bir câmia-i 
içitimâîye olmak üzere yaşıyor. Mâmâfih 
böyle zamanlarda bile kitaplardan tahsil-i 
ma’lûmat edenler ile, şifâhî bir surette 
telâkkî-i ma’rifet edenler arasında sâde-
gî-i ifade itibarıyla büyük bir fark zâhirdir. 
Birinci takım ulemâdaki tasallüf-perverlik 
ikinci kısım urefâda görülmüyor. İşte Yunus 

Emre bu kısımda dâhildir. Vâkıa Arapça ve 
Fârisî kelimelerden sözleri büsbütün muar-
râ değil ki bu da zaruridir. Fakat, tarz-ı ta-
savvur, tarz-ı beyân, teşbihât ve istiârâtın 
sûret ve mahiyeti itibarıyla, üslûb-ı ifade o 
kadar Türkçedir ki daha koyusunu bulmak 
mümkün değildir. 

Kıvrak edasına gelince, onda taklit olun-
maz bir şîve vardır. Hem pek şirindir. Ben 
tıpkı onun gibi yazmaya çalıştım ve bir şey 
yazdım; mâmâfih anladım ki o şîve-i beyan 
yalnız o adama mahsustur.15 Yunus’un ekser 
manzumeleri tertib-i nazım itibarıyla “Dü 
beyt” dedikleri şekildedir. Bu tertip Ahmed 
Yesevî’nin usûlünü tamamen andırır. 

(Peyâm, Edebî İlâve, nr. 43, 19 Haziran 
1330/2 Temmuz 1914).

YUNUS EMRE’YE ARMAĞAN

Yüce dağlar ardından
Deniz aşıru geldim,
Evliyalar yurdundan       
Selâm tapşuru geldim. 

Ulu bir şâra vardım
Dosta armağanım var
Erenlerin bağından
Güller devşiru geldim.

Boz bulanık bir çaydım
Aşk iline baş urdum
Çalkanıp safâ buldum
Süzülüp duru geldim.

Yunus’un toprağına
Vardım yüzüm sürmeğe
Sildim gönül pasını   
Yunuben aru geldim.   

Cûşa geldim çağlarım
Âşık oldum ağlarım           
Canda coşan esrârı                       
Döküp taşıru geldim.        

Rıza Tevfik, Allah’tan
Ayrılma ol dergâhtan
Ben kurtuldum günahtan
Eğriydim, doğru geldim.

(Serâb-ı Ömrüm, İstanbul 1949, s. 292-293).

15 Bir dostumun dediğine göre, Erzurum’a bir buçuk saat mesafede kâin Palandöken silsilesi eteğinde şarktan Erzurum ovasına nâzır Dutçu karyesinde Yunus Emre ile onun şeyhi Taptuk Emre’nin türbeleri varmış. 
Duvar ile mahfuz ve kalın odun parmaklıkla bu türbe mücehhez imiş. Bu karye ve civarında olan arazi Ali Baba Dergâhı’na vakfedilmiş imiş. Yunus Emre ile şeyhini tarih Sakarya civarında gösteriyor.  Fakat onların sağı 
solu olmaz. Her yerde ruhaniyetleri olduğu için müteaddit yerlerde türbeleri vardır.
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dosya / İznik Gölü Mezarları / Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

 Bursa İli, İznik İlçesi, İznik Gölü’nde ilçe 
merkezinde kıyıdan yaklaşık 50 metre 
açıkta sualtında bulunan bazilikal planlı 
yapı kalıntısında sürdürdüğümüz arkeolo-
jik kazılara ara verilmeden devam edilmek-
tedir. İznik Müze Müdürlüğü’nün başkan-
lığında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteği ile yürütülmekte olan kazılarda 
orta nefin doğusunda ve bemanın önün-
de açtığımız 4x4 metre ölçülerindeki ilk 
sondaj çukurunda yaklaşık 2 metre inilerek 
sona gelinmiştir(Resim 1). Sondaj alanın-
daki kazı çalışmalarında önce -1 metre 
seviyesine kadar inilmiş, daha sonra nefin 
güney ve doğu duvarlarına bitişik olacak 
şekilde alan 2x2 metre ölçülerine kadar kü-
çülterek kazılara orada devam edilmiştir.  
Böylece 1 metre daha aşağı inilerek duvar 
temellerinin altına ulaşılmıştır. 

İznik Gölü 
Mezarları

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN / Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Resim 1 – 4a Kazı Alanı
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Doğu duvarı boyunca yan yana uzatılan 
5 adet kiremit mezar, kazıların en ilginç 
buluntuları arasında yer almaktadır(Resim 
2). 1 numaralı mezar (KM-01) nefin güney 
duvarına bitişik yerleştirilirken, KM-02 
ve KM-03 numaralı mezarlar yan yana 
durmaktadırlar. KM-04 numaralı mezar 
ise farklı olarak bağımsız uzanmaktadır. 
KM-05 numaralı mezar açmanın kuzey 
sınırında kalmaktadır. 

İskeletler, KM-04 numaralı mezarda tam 
korunmuşken diğerlerinde dağılmıştır 
(Resim 4). 

Kiremit Mezar 1 

Kiremit çatkı basit toprak mezarda iskelet, 
doğrudan toprağa değil de pişmiş toprak 
kiremit plakalar ile döşenen zemin üzerin-
de doğu-batı yönünde uzatılmıştır (Resim 
5). 

Mezarı oluşturan kiremitlerin uzunluğu 
72 santimetre,  genişliği 27 santimetre ve 
cidar kalınlığı 4 santimetredir. Mezarın 
içine duvarın harcından akan kireç ke-
miklerin zarar görmesine neden olmuştur. 

Kirecin dışardan geldiğini iskeletler üzerine 
yapışan harç parçaları da belgelemektedir 
(Resim 6). Harç veya kireç kiremitlerin üst 
birleşme yerlerindeki açılmadan dola-
yı mezarın içine doğru akmış olmalıdır 
(Resim 7). Mezarda iki bireye ait iskelet 
bulunmakta olup bunlardan bir tanesi orta 
erişkin, diğeri ise diş sürme zamanına göre 
5 yaşında (+/-16 ay) olmalıdır. Mezar bu-
luntusu olarak iki adet sikke bulunmuştur. 
Ancak etkili korozyon nedeniyle tarihlene-
memiştir.

Kiremit Mezar 2 

Doğu-batı yönünde uzanan kiremit çatkı 
basit toprak mezarın kiremitlerinin uzun-
luğu 62 santimetre, genişliği 30 santimet-
re ve cidar kalınlığı 4 santimetredir(Resim 
7). İyi durumdaki iskelet kiremit plakalar 
ile döşenen zemin üzerine sırt üstü, kolları 
vücuduna paralel şekilde yapıştırılarak 
uzatılmıştır. Mezar, diş sürme zamanına 
göre yaklaşık bir buçuk yaşlarında bir be-
beğe aittir. Mezar hediyesi olarak dönemi 
tespit edilemeyen bir adet sikke bulun-
muştur.

Kiremit Mezar 3

Doğu-batı yönünde uzatılan kiremit çatkılı 
basit toprak mezar,  66 santimetre uzunlu-
ğunda, 40 santimetre genişliğindedir.  Ka-
pak cidar kalınlığı 4 santimetredir. İskelet, 
kiremit plakalar ile döşenen zemin üzerine 
sırt üstü, kolları vücuda paralel yapışık 
şekilde uzatılmıştır. Mezar içerisinde birisi 
3, diğeri 1 yaşlarında iki farklı bebeğe ait 
iskelet tespit edilmiştir. Mezarın doğu ucu 
bema duvarının içine doğru ilerlemektedir 
(Resim 8).  

Mezar hediyesi olarak bir adet sikke bulun-
muştur. 1,5 gr ağırlığında ve 1,4 mm çapın-
da bronz sikkenin ön yüzünde, sağa profil-
den, diademli İmparator Valens’in büstü ve 
çevresinde “DNVALEN SPFAVG” (Antiochia) 
lejantı bulunmaktadır (Resim 9). Arka 
yüzde ise sağa profilden ayakta İmparator 
Valens; sol elinde kalkan, sağında ise esirin 
başını tutmaktadır. Betimin çevresinde 
“GLORIARO MANORVM” “ROMA’NIN ŞANI” 
lejantı yer almaktadır. İmparator Valens’e 
ait sikke nedeniyle mezarın tarihi İ.S. 364-
378 tarihi olmalıdır.

Resim 2 – Doğu duvarı boyunca sıralanan mezarlar Resim 3 Resim 4 - KM-04 numaralı mezarda iskelet kalıntısı

Resim 5 – İskeletler doğrudan toprak üzerine değil de 
pişmiş toprak levhalar üzerine uzatılmışlar.

Resim 6- Kemik üzerine yapışan harç parçası Resim 7- Mezarın üstten görünümü. Kiremitlerin üst 
birleşme yerlerinde zamanla meydana gelen açılma
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Kiremit Mezar 4 

Bağımsız şekilde duran kiremit çatkı me-
zar, diğerleri gibi doğu-batı yönde uzan-
maktadır. Mezarın ölçülebilen uzunluğu 99 
santimetre, genişliği ise 40 santimetredir. 
Mezarın çatkı kiremitlerinin çökmesi 
iskeleti önemli ölçüde korumuştur. İskelet 
kiremit plakalar ile döşenen zeminin üze-
rine sırt üstü uzatılmış ve kolları vücuda 
yapışık şekilde durmaktadır(Resim 5). 
Mezarın doğu ucu apsis ile bemayı ayıran 
duvarın altından içeri doğru ilerlemektedir. 
İskeletin tibia(kaval), fibula (iğne), patella 
(diz kapağı), tarsal (ayak bilek kemikleri), 
metatarsal (ayak tarak kemikleri) ve pha-
lanx(parmaklar) kemikleri duvarın altında 
kalmış, bu nedenle iskeletin bir bölümüne 
ulaşılamamıştır (Resim 2 ve 10). Korundu-
ğu şekli ile mezar erişkin bir erkeğe aittir.  

Mezar hediyesi olarak 3 adet sikke bu-
lunmuştur; bunlardan bir tanesi okuna-
mayacak kadar korozyona uğramıştır. 1,7 
gram ağırlığa, 1,7 milimetre çapa sahip 
bronz sikkenin ön yüzünde sağa profil-
den diademli İmparator Valens’e ait büst 
bulunmaktadır(Resim 11). Arka yüzde ise 

cepheden ayakta ve sağ yanında esir ile 
imparator betimlenmiştir. Sağına doğru 
bakmakta, sol eli ile kalkan, sağı ile esirin 
saçlarından tutmaktadır. Betim çevresinde 
[GLORIARO MANORVM] [ROMA’NIN ŞANI] 
lejantı yer alır (İ.S. 364-378). 

Diğer sikke de bronzdandır. 2,2 gram 
ağırlığa ve 1,7 milimetre çapa sahiptir 
(Resim 12). Ön yüzde [DNVALENTINIANVSPF 
AVG] lejantı ile sağa profilden diadem-
li İmparator II. Valentinianus’a ait büst 
bulunmaktadır (İ.S. 378-383). Arka yüzde 
ise cepheden, taht üzerine oturur şekil-
de betimlenmiş olan Tanrıça Roma; sağ 
elinde globus, sol elinde ise asa tutmakta. 
Betimin çevresinde [CONCOR  DIAAVGGG] 
lejantı yer alır. 

Değerlendirme

Orta nefin güneydoğusunda, bemanın önü-
ne yer alan 4a sondajında 2015 yılında baş-
layan sualtı kazıları 2016 yılında tamam-

lanmıştır. Mevcut duvarının temelinden 
yaklaşık 50 santim daha derine inilmiştir. 
Açılan sondajda henüz zemin olabilecek 
mozaik veya taş bir kaplamaya rastlanma-
mıştır. Bu durum yapının, en azından orta 
nefinde, zemininde sıkıştırılmış toprak 
veya ahşap bir zemin kaplaması olabilece-
ğini düşündürmektedir. 

Sondaj kazısının en ilginç buluntusu, açma 
içerisinde yer alan 5 adet mezardır(Resim 
13). Bunlardan KM-05 numaralı mezar, son-
daj sınırının içerisinde kaldığı için henüz 
kazılmamıştır. Diğer dört mezar tamamen 
açılarak buluntuları ile birlikte güvenlik 
altına alınmıştır.  

Bazilikal planlı olması, doğu-batı istika-
metinde uzanması, doğusunda apsis yer 
alması gibi nedenlerle kilise olduğunu 
düşündüğümüz yapının içerisinde mezar-
larla karşılaşmamız beklenen bir sonuçtu. 
Benzer şekilde 2015 yılında yaptığımız yü-
zey araştırmasında da yapının çevresinde 
mezarlara rastladığımız daha önce rapor 

dosya / İznik Gölü Mezarları / Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Resim 8- Bema duvarının içine doğru ilerleyen 
kiremit levhalar

Resim 10- İskeletin açılan bölümü.

Resim 9 – İmparator 
Valens sikkesi.

Resim 11- İmparator 
Valens sikkesi.

Resim 12 - İmpara-
tor II. Valentinianus 
sikkesi
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Resim 13 – Mezarların kesitten görünüşü

edilmişti. İlk raporlarımızdaki düşüncemiz, 
yapının herhangi bir şekilde yıkılmasından 
sonra, alanın kutsallığının devam ettiği ve 
bundan dolayı kilise ve çevresinin me-
zar kilise olarak kullanıma devam ettiği 
yönündeydi. 

Ancak 2016 yılında kazısı tamamlanan 
KM-04 numaralı mezarın bir bölümünün 
mevcut yapının temel duvarının içine doğ-
ru girmesi bu önerimizi tartışılır duruma 
getirmiştir(Resim 8). Mezarın bir bölümü-
nün temel duvarının altında veya içinde 
bulunması, mezarların bazilikal planlı 
yapının yıkılmasından sonra içine yapıl-
madığını, bilakis bazilikal planlı yapının 
mezarların üzerine inşa edildiğini düşün-
dürmeye başlamıştır. 

Mezarlarda sikke bulunması tarihleme ko-
nusunda büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
Sikkelere göre mezarlar Valens (İ.S. 364-
378) ve II. Valentinianus Dönemlerine (İ.S. 
378-383), diğer bir ifade ile İ.S. 4. yüzyılın 
3. çeyreğine tarihlenmektedir. Bu durumda 
İznik Gölü’nde su altında bulunan yapı ka-
lıntısı, düşünülenin aksine,  ilk olarak Geç 
4. - Erken 5. yüzyılda mı inşa edildi? 2017 
yılında devam edecek kazılar, bu önemli 
soruya yanıt bulabilecek daha fazla belge-
ye ulaşmamıza yardımcı olacaktır.

TEŞEKKÜR

Sualtı kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı 
adına İznik Müze Müdürlüğü başkanlığında 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği 
ile sürdürülmektedir. Büyükşehir Bele-
diyesi çalışanları adına Belediye Başkanı 
Sayın Recep Altepe’ye ve Müze Müdürü 
Sayın Haydar Kalsen’e minnettarız. Ayrıca 
çizimlere ve sikke fotoğraflarının yayına 
hazırlanmasına yardımcı olan Semih To-
gan, Murat Akın ve Gurbet Kılınç’a teşek-
kür ederiz. 
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araştırma / Bursa’da Tarihi Kimlik Mücadelesinde; Uzun Bir Yol Hikayesi / Aziz ELBAS

 Yeşil-Heykel arası attığınız sayısız huzur 
turlarını, Mahfel’de soluklanıp dost soh-
betleriyle yudumladığınız sahlep, çay ve 
kahveleri, sokağınızın başında sizi karşı-
layan çeşmeyi, Arnavut kaldırımlı sokağı-
nızdan geçen yoğurtçuyu, hamamlarında 
temiz pak olup kaplıcalarında şifa bulmayı, 
Pınarbaşı’nda bayram sevincini, komşu an-
nenin tadı damağınızda kalan peksimetle-
rini, mahallenin tozlu taşlı toprak sahasın-
da kıyasıya mahalle maçlarını, Koza Han’da 
koza bayramını, evinizde itinayla bakılan 

ipek böceklerini, siz tebessümle karşılayan 
çarşı esnafını, çırak ile ustası arasındaki 
karşılıklı sevgi ve saygıyı unutmak tabi ki 
mümkün değil.

Nüfusu merkezde 2 milyonu aşan bir şehir-
de gönüllerdeki şehri yeniden oluşturmak 
tabi ki hayal görmek olur.  Ancak hayal et-
tiğiniz şehrin unutulan, unutturulan, ötele-
nen, ötekileştirilen, saklanan, ihmal edilen, 
imha edilen değerlerini hiç olmazsa geriye 
kalanlarını sadece koruma altına almakla 

yetinmeyip yeniden yaşamın bir parçası 
haline getirmeye gayret sarf edebilirsiniz.

1985 yılında Prof. Dr. Metin Sözen öncülü-
ğünde gerçekleştirilen ‘Tarih içinde Bursa’ 
sempozyumuyla o günün bilinci Bursa 
sevdalılarıyla birlikte dikkatler Bursa’ya 
çekilmeye çalışılır, zaman geçtikçe yok 
olup yitip giden tarihi değerler için bir nevi 
manifesto niteliğinde kurtarma talimat-
namesi hazırlanır. 

Bursa’ya dair eski fotoğraflara baktığınızda çoğu zaman derinliklere doğru dalıp gidersiniz. 
Külliyeler ve o ihtişamlı Selatin Camileri ile bütünleşmiş çevresine saygılı ve o derece 

mütevazi, kiremit çatılı kimi konaklar ve cumbalı evler dikkatinizi çekiverir. Bu fotoğraflar 
karşısında hayallere dalmaktan kendinizi alıkoyamazsınız.

Aziz ELBAS

Bursa’da Tarihi Kimlik Mücadelesinde;

Uzun Bir Yol Hikayesi



83   |   Ocak 2017  |   Sayı 21BURSA’DA ZAMAN

Bursa tarih boyunca hep ilklerin şehri 
olmuştur. 2000 yılında Bursa’da kurulan 
Türkiye Tarihi Kentler Birliği(TKB) bunların 
en önemlilerinden birisidir. Bursa’da başla-
tılan hareket tüm Anadolu’yu sarar.

2004 yılına gelindiğinde tam da bu mantık 
çerçevesinde başlatılan çalışmalarla Bur-
sa’da ikinci zamanın startı verilmiştir. 

‘Bursa Tarih ve Kültür Yolu Canlandırma 
Projesi’ adıyla geliştirilen proje ile kentte 
bütünselliğin ve sürekliliğin ön planda tu-
tulduğu bir bakış benimsenmiş, en doğuda 
Yıldırım Külliyesi’nden başlayarak Murad 
Hüdavendigar Külliyesi’nde son bulan ve 
tarihi şehir merkezini külliye ve tarihi 
bölgelerden geçerek kat eden bir bütün-
lüktedir

Çalışmalar diğer bir anlamıyla özgün kimlik 
mücadelesinin başlatılması açısından 
önemlidir.

Değerli hocamız Prof. Dr. Metin Sözen’in 
‘Kale düşerse Kent düşer, Çarşı düşerse 
Kent biter, Mahalle biterse Kentte Ha-
yat biter’ söylemini destekler nitelikteki 
başlatılan çalışmalarla, Bursa’da tarihi 
kimliğin yeniden ayağa kaldırılmasına ön-
celikle Bursa Kalesinden başlatılır. Şehirde 
yaşayanlar için dahi neredeyse algılanır-
lığı ortadan tamamen kaybolan kentin 
kalesinin ana kapısı niteliğindeki ‘Saltanat 
Kapısı’ndan başlanması, bir nevi Bursa’da 
ikinci zamana kapının aralanması olarak 
değerlendirmek gerek. Saltanat kapıyla 
başlayan restorasyon ve yeniden ayağa 

kaldırma çalışmaları diğer kapı ve sur 
duvarlarında devam ettirilir.(Osmangazi 
caddesi, Fetih Kapı, Yer Kapı ve Surları)

Orhan Gazi tarafından fethedilen kaleden 
başlayıp yine Orhan Gazi tarafından ilk 
nüvesi oluşturulan tarihi çarşı ve çevresin-
de yoğunlaşan çalışmalar ile depo işleviyle 
kullanılan, bir kenara itilmiş hanlar, harabe 
olarak görülen ve bir an önce yıkılarak 
ortadan kaldırılması arzu edilen tarihi me-
kanlarımız bir bir ayağa kaldırılarak adeta 
kentin çeyiz sandığı yeniden görücüye 
çıkarılmaya başlanır.

Tuz Han ve Geyve Han gibi hanlar tarihi 
çarşı kimliği içerisinde kendi özgün kim-
liklerini işlevsel olarak yeniden kazanırken; 
Uzun Çarşı, Okçular Çarşısı, Tuz Pazarı 
Çarşısı, Havlucular (Ertaş)  ve Kayıhan 
Çarşısında gerçekleştirilen düzenlemeler 
beraberinde geleneksel alışveriş konforunu 
Tarihi Çarşı’ya getirerek büyük alış veriş 
merkezleriyle rekabet güçlerini arttırma 
imkanı bulurlar.

Bununla birlikte tarihi mahalle dokuları 
içerinde yer alan Ördekli Hamamı, Gökdere 
Medresesi, Haraççıoğlu Medresesi, Seyyid 
Usul Tekkesi ve Karabaş-ı Veli Tekkesi gibi 
tarihi değerler harabe nitelemesinden 
kurtarılıp birer yaşam merkezleri hali-
ne getirilmek suretiyle, Bursa’nın kültür, 
sanat, turizm ve sosyal yaşamına yeni bir 
soluk kazandırır.

Sümbüllü Bahçe konağı gibi Bursa silüe-
tinde önemli yer edinen konaklar kadirşi-
naslık gösteren mülk sahibi hemşehrilerin 
(Prof. Dr. Ülkü ÖZALP) olumlu yaklaşımları 
sayesinde yok olmaktan kurtarılarak sos-
yal yaşamın birer parçası haline getirilir.

Bu dönemde fiziki çalışmaların yanında 
somut olmayan yaşam kültürü değerlerinin 
araştırılarak, bu değerlerimizi tanıtma, 
hatırlatma ve elde edilen bilgi ve belgele-
rin kent belleğine kazandırmaya yönelik 
çalışmalar; mahalle, köy ve çarşı bazında 
yapılan yayınlarla ortaya konularak bir nevi 
‘Bursa kitaplığı’ oluşturulmaya başlanır.

2004 yılından itibaren kaydedilen bu ivme, 
2009 yılından sonra hiç eksilmeden Büyük-

İzzet Keribar

İzzet Keribar
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şehir eliyle daha bir ivme kazandırılarak 
devam ettirilir. Çalışmalar kent merkezli 
bakış açısından Büyükşehir Belediye sınır-
larını aşan bir bakış açısıyla il bütününe 
yönelik koruma ve ayağa kaldırma strateji-
siyle sürdürülür. 

Bu dönemde Bursa Kalesinde başlatılan 
çalışmalara ara vermeden devam ettirilir, 
surları ve kapıları çepeçevre saran, son-
radan yapılan eklentiler kamulaştırılmak 
suretiyle arındırılarak, kentin özgün silü-
etine kavuşmasına yönelik büyük gayret 
gösterilir. (Yer Kapı Yokuş Caddesi, Tahta-
kale kapısı, Doğu Surları bir bölümü vb)

Tarihi Bursa Çarşısı’nın bir yandan Unesco 
bazında dünya miras listesine girmesi için 
çalışmaların startı verilir, diğer yandan, 
başta tarihi hanlarımız ve çarşılarımızın 
Restorasyon ve çevre düzenlemelerinin 
gerçekleştirilmesi proje ve uygulama ça-
lışmaları sürdürülür. (İpek Han, Emir Han, 
Kütahya Han, Eskişehir ve Tahtakale Han’ı, 
Gelincik, Sipahi, İvaz Paşa, Yorgancılar ve 
Gelinlikçiler çarşıları)

Bursamız’ın gözbebeği Ulucami ise yapılan 
çevre düzenlemesi ve özgün şadırvanlarıyla 
ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmesi 
sağlanıp, Kayıhan’da bir ur gibi duran tekel 

binalarının yıkılmasıyla çarşı bölgesine 
önemli bir meydan kazandırılır. Cumhu-
riyet Caddesi’nde yayalaştırma konsepti 
dahilinde gerçekleştirilen cephe ve zemin 
düzenlemeleriyle birlikte sefere başlayan 
nostaljik tramvayla bölgeye ayrı bir renk 
ve heyecan kazandırılır. 

Atıl durumda bulunan tarihi mahalle 
hamam yapılarının yeniden hayatın içine 
katılarak yaşam merkezlerine dönüştürül-
mesi için azami çaba sarf edilir. Bu kap-
samda birçok tarihi değerimiz mülkiyeti 
her ne olursa olsun uygulanan farklı for-
müllerle yaşamın içerisine yeniden katılır.

İzzet Keribar
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(Kayıhan Hamamı, Mahkeme Hamamı, Cık 
Cık Hamamı, İncirli Hamamı, Muallimzade 
Hamamı, Hamamlıkızık Hamamı vb) 

Bir tarihi kentte mahalle dokularının en 
önemli unsurlarından birisi olan mahalle 
mescidlerin kimileri ev olarak kullanılmak-
tan, kimileri geriye kalan dört duvarından 
ya da temellerinden yeniden ayağa kaldırıl-
mış, kimi yok olmaya yüz tutmuş mescid-
ler ise yapılan restorasyonlarla cemaatle-
rine kavuşturulur. (Çukur Mescid, Yaylacık 
Mescidi, Fazlullah Paşa Mescidi vb). Bazı 
cami mescidler ise kendilerini saran ve 
sonradan eklenen yapılardan arındırılarak 

çevre düzenlemeleriyle birlikte rahat bir 
nefes aldırılır. (Tatarlar Camii, Tekke-i Ce-
did Camii, Namazgah, Şehadet Camii vb) 

Kenti ayakta tutan bir başka önemli 
unsur ise şehrin manevi odaklarıdır. İnanç 
Turizmi ise Bursa turizm potansiyelinin 
önemli bir oranını oluşturur. İnanç turizmi 
kapsamında manevi odaklarımız ise en 
çok ziyaret edilen mekanlar arasında ilk 
sıralarda yer alır.

Bu düşünce ile başta Sultan Külliyeleri ve 
türbelerin manevi sorumluluklarını omuz-
larda hissetmekle kalmayıp, yaklaşık iki yıl 

boyunca bürokrasiyle verilen mücadele so-
nucunda yetki ve sorumluluk resmi olarak 
Büyükşehir Belediyesi uhdesine alınır.

Bununla birlikte hiç vakit kaybedilmeden 
öncelikle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Sabrın 
Acı Meyvesi’ olarak nitelendirip özetleyi-
verdiği Muradiye Külliyesi’nin bütünüyle 
restore edilip düzenlenmesi başta olmak 
üzere, tüm Sultan külliyelerinde düzenle-
meler başlatılır. Yıldırım Külliyesi’nin 150 
yıldan bu yana yıkık duran cami minareleri 
de bu kapsamda özgün olarak yeniden 
ayağa kaldırılır.
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Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yer 
aldığı Tophane Meydanı ise bir impara-
torluk kurucusuna yaraşır şekilde yeniden 
düzenlenmesi için çalışmalar başlatılır. 
Bu önemli emanetlerin yalnızca bakım ve 
onarım değil başta temizlik ve güvenlik 
olmak üzere gelen ziyaretçilerin ihtiyaçla-
rına yönelikte faaliyetler ve düzenlemeler 
yapılır.

Yine manevi odaklarımızdan Üftade Tekke 
ve Camii (eşyalarıyla birlikte) restore edilip, 
Üç Kuzular, Molla Fenari gibi merkezlerde 
çalışmalar başlatılır. 

Bursa’da gün geçtikçe, bir bir yok olan sivil 
mimari örneği Bursa evlerinin gerek kamu-
laştırarak gerekse destek verilerek işlevsel 

olarak yaşatılması için çaba sarf edilir. 

Bursa tarihi kent merkezinde belki de her 
gün önünden iç burkarak geçtiğimiz kırık 
taşlarıyla hazire alanları mezarların onarım 
ve düzenlemesi kapsamında şehrimizin 
tapuları niteliğindeki 93 adet hazirenin 
düzenleme çalışmaları başlatılarak önemli 
mesafeler kaydedilir.(Umur Bey Camii 
Haziresi, Zeyniler haziresi, Üftade Haziresi, 
Hasan Can Mezarı, Aşık Yunus Haziresi vb) 
İl bütününde tüm şehitliklerin düzenlemesi 
için çalışmalar başlatılır.(Aksu Şehitli-
ği, Akçağlayan Şehitliği vb) Bununla da 
yetinilmeyip hem tarihi hazireler hem de 
şehitlikler kitaplaştırılır.

Tarihi miras çalışmaları yalnızca kent mer-

keziyle sınırlandırılmayarak Gemlik’te Paşa 
Konağı, Gürsu’da Su Değirmeni, Mudan-
ya’da Zeytin Hali, Kestel’de Kale gibi birçok 
proje çalışmaların merkezden ilçelere 
oradan da köylere yaygınlaştırılmasının bir 
gereği olarak hayata geçirilir.

Bursa ile özdeşleşen su kültürünün yeniden 
canlandırılması adına Buski ile birlikte 
yürütülen çalışma çerçevesinde, şehrin her 
bir köşesine özgün çeşmeler konulmaya 
başlanıp, tarihi nitelikte olanların resto-
rasyonları gerçekleştirilmeye başlanır.

Somut olmayan kültürel miras olarak 
adlandırılan yaşam kültürümüzün araştı-
rılması, tanıtılması ve yaşatılması adına 
yapılan çalışmalar kurulan Bursa Araş-

Hakan Aydın
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tırmaları Merkezi bünyesindeki uzman-
lar, gönüllüler ve Üniversitelerle yapılan 
işbirlikleriyle mahallelerden köylere değin 
yaygın hale getirilip sürdürülebilinir bir 
proje haline getirilir.

2014 yılından itibaren Bursa için yeni bir 
sürece girilir, ilgili kanunda yapılan deği-
şiklikler neticesinde bütünşehir uygula-
masına geçilir. Büyükşehir sınırlarının il sı-
nırlarına taşındığı yeni süreçte çalışmaları 
17 ilçe bütününde yaygınlaştırma gayreti 
içerisine girilir. Aslında yapılan değişiklikle 
daha öncesinde zaten yapılmaya gayret 
edilen merkezden kırsala çalışmalara daha 
yasal bir zemin kazandırılmış olur.

Sürdürülen çalışmalar neticesinde 2014 
yılı haziranında başta Tarihi Çarşı bölgesi 
olmak üzere Sultan Külliyeleri ve Cumalıkı-
zık Köyü ile birlikte 7 ayrı bölgesiyle Unesco 
tarafından ‘Dünya Mirası’ olarak ilan edilir.

Merkezde yoğunlaşan çalışmalarla kentin 
özgün kimliğine tarihi çarşısından kalesine 
değin adeta yeniden ayağa kalkan kadim 
şehir kimliğine, atıl durumdaki bir çok 
tarihi yapı restorasyon sonrası yeni işlev-
leriyle adeta taze kan olurlar.(Reyhan Paşa 
Hamamı, İbrahim Paşa Hamamı, Çandarlı 
Hamamı, Hasan Bey Hamamı, Tahir Ağa 
Hamamı, Ali Paşa Konağı, Yalı Konak vb) 

Yangın afetine maruz kalan Yorgancılar 
Çarşısı ve İnegöl Cafer Paşa hanında başla-
tılan hummalı çalışmalarla esnaf mağdur 
edilmemiştir. 

‘Merkezden kırsala tarihi ve kültürel de-

ğerler yeniden ayağa kalkıyor’ sloganıyla 17 
ilçe bağlamında neredeyse tüm ilçe merke-
zi ve köylerde ortaya konulan projelerle bu 
yeni süreç en iyi şekilde değerlendirilmeye 
gayret edilir. Manevi odak noktalarından 
anıtsal yapılara, köy konaklarından köy 
camilerine, çeşmelerden kilise yapılarına 
değin her bir değerin yeniden ayağa kal-
dırılması için adeta seferberlik ilan edilir.
(Yenişehir Sinan Paşa Külliyesi, Keles Yakup 
Bey Hamamı, İznik Surları ve Kapıları, 
Kemaliye camii, Belenören köy konağı, 
Uluabat Camii, Sırıl Köyü Kurtçu Mehmed 
Efendi Türbesi, Barçın Köyü Piri Mehmet 
Türbesi, Kurşunlu Kilisesi vb) 

Kültür Bakanlığı’yla yapılan iki protokol 
çerçevesinde İznik bağlamında İznik Gölü 
Bazelikası, Çini Fırınları ve Antik Tiyatro 
kazılarına müdahil olunarak çalışmala-
rın daha hızlı ve sorunsuz yürütülmesi 
sağlanır. Diğer protokol çerçevesinde ise 
il bazında yürütülen birçok arkeolojik ça-
lışmaya destek verilir ve bu destek devam 
ettirilir.

Tarihi ve Kültürel Miras çalışmalarında 
bütünsellik ilkesi çerçevesinde restorasyon 
uygulama çalışmalarının yanında kentlerin 
hafızaları niteliğindeki müzelerin oluş-
turulması için büyük çaba sarf ettirilir. 
(Enerji Müzesi, Göç Müzesi, Vakıf Kültürü 
Müzesi, Tophane Sanayi Mektebi Müzesi, 
Cumalıkızık Müzesi vb) Bu öncü kimlik 
yalnız tarihi miras çalışmalarında değil 
müze çalışmaları konusunda da Anadolu’da 
birçok kentte yapılan müze çalışmalarına 
destek olunur.

Başka diğer önemli konu ise somut olma-
yan kültür değerleri, diğer deyişle yaşam 
kültürümüzle ilgili kırsalda yapılan alan ça-
lışmalarıdır. Bu kapsamda gidilen yaklaşık 
300 civarındaki köyde yapılan araştırma 
çalışmalarının bir bölümü kitaplaştırıla-
rak Bursa kitaplığı bünyesine kazandırılır. 
Diğer bölümüyle ilgili çalışmaların son-
landırılması için ise süreç devam ettirilir. 
Bursa Araştırmaları Merkezi’nce yürütülen 
somut olmayan kültürel miras çalışmaları 
çerçevesinde Bursa kitaplığına dolayısıyla 
kent hafızasına 300 civarında yayın kazan-
dırılmış olur.

Şehirler sahip oldukları tarihi ve kültü-
rel değerleriyle birlikte yaşadıkları ve bu 
değerleri yaşattıkları müddetçe dünya üze-
rinde kalıcı olmuşlardır. Bu özellikle Kadim 
Şehir olarak tarif ettiğimiz kentlerin en 
önemli özelliklerinden ve en başta geleni 
olarak öne çıkar.

Bunun yanında günümüzde dünya üzerinde 
varlığını sürdüren birçok tarihi nitelikteki 
kent bu özelliklerini korudukları ve yaşat-
tıkları içindir ki turizm potansiyelleri ve 
buradan elde ettikleri gelirler üst seviyede-
dir. Hedef yalnızca turizm potansiyeli değil, 
türlü nedenlerden dolayı yok olmakla karşı 
karşıya getirilen kent kimliğini yeniden 
yeşertmektir ki bu uğurda sarf edilen çaba 
ve gidilen yol doğrudur…

Dolayısıyla Kadim Şehir Bursa’nın hedefine 
emin adımlarla her geçen gün daha bir 
yaklaşmakta olduğu aşikardır.



88    |   Ocak 2017  |   Sayı 21BURSA’DA ZAMAN

araştırma / 3 lider, 3 kader ve 3 Bursa… / İsmail Kemal KEMANKAŞ

3 lider, 3 kader ve
3 Bursa…

Türkiye, Osmanlı İmparator-
luğu’nun ardından küllerin-
den yeniden doğan bir ülke… 
Bir anlamda İslam dünyasının 
batıya dönük yüzü. Bursa ise 
Osmanlı’nın ilk başkenti… Bu 
nedenle, bazı ünlü sürgünler ve Ortadoğu liderlerinin yolu, Türkiye 
ve Bursa’da kesişmiş ve tarihe not düşen ilginç sonuçlar doğurmuş.
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 Sürgün… Acıyı, gurbeti, cezayı 
çağrıştırır. Tarih boyunca, bazı 
liderler, kanaat önderleri, sa-
natkârlar sürgün yaşamının bir 
parçası olur.

Bazen sürgündekiler, ara sıra da 
sürgün yerleri öne çıkar.

Örneğin, Osmanlı döneminde, 
saray ile ters düşen bazı devlet 
büyükleri, şehzadeler, sultan göz-
deleri Bursa’ya gönderilir.

Hem İstanbul’un yanında oluşu, 
hem de sürgünün denetimi açısın-
dan kolaylığı, ilk başkent Bursa’yı 
öne çıkarır.

Bir de sürülen yerin daha ünlü olduğu sürgünler 
vardır Bodrum gibi…

Şair Cevat Şakir Kabaağaçlı sürgün yerinden ötürü 
“Halikarnas Balıkçısı” mahlasını kullanır yıllar 
boyu…

O’nun bu sürgününü, bugünün Bodrumu’na baka-
rak şans diye niteleyenlere de rastlanır.

Gelelim Bursa’ya… Şeyh 
Bedrettin’den Şehzade 
Mustafa’ya, Ahmet Vefik 
Paşa’dan Aziz Nesin’e kadar 
onlarca ünlü gelip geçer 
Bursa’dan…

Ama onların içinde ülkele-
rinin kaderini çizenler ya 
da kaderi Bursa’da çizilen-
ler de vardır. 

Kamuoyunda fazla da 
bilinmezler. Oysa yakın 
geçmişte Arap Baharı 
diye nitelenen, Kuzey Af-
rika ve Ortadoğu’yu kap-
sayan, günümüzde Irak 
ve Suriye ile sınırı olduğu 
için Türkiye’nin de 
sorunu haline gelen ka-
osun, geçmişi eskilere 
dayanan başlangıcında, 
yolu Bursa’dan geçen 
üç Arap liderin kaderi 
de vardır sanki…

İşte onların Bursa 
günlerini konu etmek 
istiyorum. Diğer iki 

kader arkadaşından daha 

yeni ve farklı bir Bursa macerası 
olan İdris El Sunusi’den başlayaca-
ğım. 

KAPLICADA 
BİR KRAL DEVRİLDİ

Eylül ayının tarihteki yeri bir baş-
ka… Sonbaharın simgesi olması 
yanında, ihtilallerin, ayaklanmala-
rın mevsimi sanki eylül... Takvimler 
1 Eylül 1969 gününü gösteriyor. 
Bursa’nın simgesi Çelik Palas’ın 
havuzunda yüzen birçok ünlü sima 
arasında bir de kral var... Adı İdris 

El Sunusi... Kabile döneminden sonra Libya’nın ilk 
kralı. Olabilir. Ama anlatacağımız olay bir kelime ile 
anlatılacak gibi değil.

Sunusi ailesi Libya tarihinde önemli bir yere sahip-
tir. Senusi tarikatının liderliğini 1916 yılında fiilen 
devralan Sunusi ailesinden İdris El Sunusi, ülkesini 
işgal eden İtalyanlar’la, önce anlaşma yapar. Buna 
rağmen işgal sürünce Mısır’a geçerek diplomatik 
yolla mücadele eder. Sonra da, çok sayıda kabile, 
nüfuzlu çevreler ve dış dünyanın desteğiyle 24 
Aralık 1951 tarihinde krallığını ilan eder ve Libya’yı 
özgürlüğüne kavuşturur.

Yıl 1969... Libya’yı özgürlüğüne kavuşturan ülkenin 
ilk kralı 79 yaşındaki İdris El Sunusi, maiyeti ile gel-
diği Bursa’da, kentin en ünlü kaplıcasında şifa arar. 

1 Eylül pazartesi günü, öğle saatlerinde ajanslar 
şok bir haber geçer. Habere göre, Libya’da genç bir 
albay, arkadaşlarıyla ülke yönetimine el koyar.. Ve 
bu haber Bursa’ya hemen ulaşır.

FİLM GİBİ BİR KAÇIŞ

Yaşlı kral, olayı serinkanlılıkla karşılar ve günlük 
programını aynen uygulayarak, 16 günden beri kal-
makta olduğu Çelik Palas’ta gecelemeyi sürdürür. 
Ertesi gün hareket geçen Bursa polisi, Kral El Su-
nusi’yi, banyo kısmındaki bir kapıdan arka sokağa 
gizlice çıkarır ve otomobile bindirir.

Gazetecileri atlatmayı başaran polis, Kral Sunu-
si’yi Mudanya limanına götürür. Beyaz harmaniye 
içindeki devrik kral, eşi, ailenin diğer fertleri, 
hizmetkârları ve Libya’nın Atina Büyükelçisi Tahir 
Karamanlı’nın eşliğinde Yunan bandıralı Knossos 
yatına bindirilir. Bitkin görünen Kral Sunusi ve be-
raberindekiler, Yunanistan’ın Volos limanına doğru 
hareket eder.

İsmail Kemal KEMANKAŞ

Libya’nın ilk kralı Sunusi Bursa’da tatil 
yaparken darbeye maruz kalmıştı

Libya’daki darbe haberini 
gazeteler böyle vermişti
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Polisin atlatma operasyonuna karşın, 
gazeteciler yine de Kral Sunusi’nin gidişine 
tanık olur. Dönemin Cumhuriyet Gazetesi 
Muhabiri Çetin Özbayrak’ın edindiği bilgiye 
göre, bu mecburi seyahatinde kral, üç lüks 
otomobilin yanı sıra,  3 adet buzdolabıyla, 
çok sayıda transistörlü radyo ve bavulla 
gemiye biner.

Serinkanlı davranışları dikkati çeken Kral 
İdris El Sunusi, darbeyi gerçekleştiren 
genç subaylara Bursa’dan bir de çağrı 
yapar. Onlardan derhal görev yerlerine 
dönmelerini ister. Bu çağrı yanıtsız kalınca, 
özel sekreteri Ömer El Şelbi’yi Londra’ya 
gönderir. El Şelbi’nin Londra temaslarından 
bir sonuç çıkmayınca, Kral Sunusi rotayı 
Mısır’a çevirir. 

Libyalı genç subaylar ve önderleri Albay 
Muammer Muhammed Abu Minyar El Kad-
dafi, krallığın sona erdiğini ve Libya Halk 
Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan eder. 
Böylece, Kuzey Afrika’nın bu petrol zengini 
ülkesi, krallık rejiminden, cumhuriyete ge-
çiş yapmış olur. Yeni yönetimin adı bir süre 

sonra, Libya Sosyalist Halk Cemahiriyesi 
olarak ilan edilir.

Libya halk kahramanı olarak Türkler’in 
dostluğunu da kazanmış olan Şeyh Ahmet 
Sunusi’nin yeğeni İdris El Sunusi, 1951 
yılında ilan ettiği krallığına, 23 yıl sonra bir 
askeri darbeyle veda eder. Kalan ömrünü 
Mısır’da sürgün yaşamıyla sürdüren İdris 
El Sunusi 25 Mayıs 1983 tarihinde hayata 
gözlerini yumar.

Benzeri az görülen bir ihtilal ve Bursa... 
1969 yılı sonbaharının ilk gününde, Lib-
ya’nın krallıktan, halk cumhuriyetine geçiş 
yaptığı bir ihtilali, tüm dünyadan önce ve 
canlı olarak Bursa yaşar. Çelik Palas tatilini 
yarıda keserek Atina’ya uçan İdris El Sunusi 
de, havuzda kaplıca kürü yaparken devrilen 
ilk kral olarak tarihe geçer.

KADDAFİ DÖNEMİ

Muammer Muhammed Abu Munyar el Kad-
dafi ise 1969 yılında yapmış olduğu darbe 
sonucu iktidara gelip, 1970’ten 1972’ye 
kadar Libya Başbakanlığı, 1972-79 arasında 
Libya Devlet Başkanlığı yapar. 1979-2011 
yılları arasında da Libya Arap Halk Sosyalist 
Cemahiriyesi Lideri unvanını kullanarak 
toplam 42 yıl boyunca Libya’yı idare eder. 
Kendisi hakkında yapılan diktatör suç-
lamasına, halk önderi olduğunu söyleye-
rek cevap veren Kaddafi, Libya İç Savaşı 
sonucu, 23 Ağustos 2011 tarihinde kurduğu 
rejimin yıkılışına tanıklık eder ve halk 
tarafından linç edilerek öldürülür. 1942 do-
ğumlu Muammer Muhammed Abu Munyar 
el Kaddafi, 42 yıllık iktidarının sonunda, 
1969 yılında İdris el Sunusi’yi tahtından 
indirdiği gibi, yine ihtilal sonucu devrilir ve 
ne gariptir ki, 25 Ekim 2011 günü 69 yaşın-
da yaşamını yitirir. 

BURSA’DAN BİR HUMEYNİ GEÇTİ

Washington’dan gelen yoğun destekle İran’ı 
yaklaşık 40 yıl boyunca yöneten Şah Rıza 
Pehlevi, bir polis devleti kurmuştur. Yoksul 
ile zengin arasındaki uçurum giderek daha 
da büyümüş, özellikle kırsalda milyonlarca 
İranlı yoksulluk sınırının altında bir yaşama 
terk edilmiştir. Bu duruma karşı çıkan halk 
tabakası ve çok sayıda din adamı vardır. 
Onlardan biri de Ayetullah Humeyni’dir. 
Humeyni’nin gücünden çekinen Şah Rıza 
Pehlevi onu sürgüne zorlar. Humeyni’nin 
ilk durağı Türkiye’dir ve 1964 yılında, önce 
Ankara’ya getirilir. İmam Humeyni, bu yeni 
durağında, dini kıyafetleri ile sokağa çık-
maya çalışınca, yetkililerin tepkisine neden 
olur ve Ankara günleri sadece 8 gün sürer.

HUMEYNİ ÇEKİRGE’DE 

İkinci durak Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk 
başkenti Bursa olur. Bazı kaynaklar bu se-
çimin nedenini Bursa’nın sakin ve gözden 
uzak bir şehir olarak gösterir. Humeyni’nin 
yanında çok sayıda İran gizli servis görev-
lisi de bulunur. Humeyni’yi Bursa’da Farsça 
bilen istihbarat albayı Ali Çetiner karşılar 
ve evinde bir süre konuk eder. Sonra da 
Çekirge’de petrolcü Demir Akınöz’e ait bir 
eve yerleştirir. 

O dönemde Bursa’da gazetecilik yapan Şa-
ban Aykut’un yaklaşık 20 yıl sonra yapılan 
bir röportajında “Bursa’ya ve kaplıcala-
ra bir din aliminin geleceğini duyduk ve 
duyduğumuz gerçekleşti” biçiminde bir 
açıklama yapar. İmam Humeyni Bursa’da-
ki günlerini evinde dini kitaplar okuyup, 
çalışarak geçirirken, 3 Ocak 1965 tarihinde 
oğlu İran gizli servis elemanları tarafından 
yakalanarak Bursa’ya getirilir. Humeyni, 
Bursa’da özellikle Ulucami’ye giderek, 
halkla temas eder. Bir iddiaya göre hutbeye 
çıkar ve cemaatin takdirini alır. Dini kıya-
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fetlerle dolaşma isteği Bursa’da da em-
niyet güçlerinin tepkisini çeker. Bu arada 
eylem hazırlığı içindedir. Tartışmalı kabul 
edilen Tahrir el Vesile’yi Bursa’da yazmaya 
başlar. Şah’ın yakın çevresinin önerisi ile 
Bursa’dan uzaklaştırılıp Şiiler’in çoğunlukta 
olduğu Irak’ın Necef şehrine gönderilir.  

Şahın devrilmesi ve İran’da bir İslam cum-
huriyeti kurulması yönündeki çağrılarını 
oradan da sürdürür. Şah rejiminin halkta 
uyandırdığı hoşnutsuzluğun tırmanmasıyla 
1970’lerin ortalarında, İmam Humeyni’nin 
İran içindeki etkisi gitgide artmaya başlar. 
6 Ekim 1978’de Şah’ın baskısıyla, Irak lideri 
Saddam Hüseyin Irak’ı terk etmesini iste-
yince, Fransa’ya gider ve Paris’e yerleşir. 
Şah yönetiminin yıkılması ve bir İslam 
cumhuriyetinin kurulması yolunda yoğun 
propagandaya yeniden girişir. 1978 sonla-
rında kitle gösterilerinin, grevlerin ve halk 
arasındaki hoşnutsuzluğun bütün ülkeye 
yayılması ile Şah Muhammed Rıza Pehlevi 
16 Ocak 1979’da İran’ı terk etmek zorunda 
kalır. 1 Şubat 1979 günü Humeyni ülkesine 
döner ve bir dönem kapanmış olur. 

Sürgün yaşamının ilk yıllarında Türkiye’yi 
tercih eden Humeyni ile Bursa bu kez dev-
rilen değil, deviren bir lidere ev sahipliği 
yapmış olur. 

EMİR ABDÜLKADİR VE 
ARAPLAR CAMİİ

19. yüzyılda Afrika kıtası, sömürgeci güç-
lere kabuslar gösteren bir sürü irili ufaklı 
direnişe şahit olur ve bilhassa Müslüman 
toprakları düşman sultasına karşı şiddet-
le karşı koyar. Özellikle Kuzey Afrika’daki 
bu direniş, yaklaşık 150 sene devam eder. 
Bunların arasında Cezayirli Emir Abdülkadir 
de vardır. O dönemde Osmanlı, bu toprak-
larda giderek zayıflar. Bu durum, sanayi 
devrimi ile gitgide iştahları kabaran Avru-
pa devletleri için biçilmiş kaftandır. 

1808 yılında doğan Emir Abdülkadir, 1830 
yılında Fransızların ülkesini işgaline karşı 
ilk bağımsızlık mücadelesini başlatan 
halk kahramanıdır. Cezayir halkı, Fransız 
işgalinin ardından, babası Şeyh Muhyid-
din’in çok yaşlı olması sebebiyle Abdülka-
dir’i tercih eder ve 22 Kasım 1832’de emir 
olarak seçilir.

Emir seçilir seçilmez Fransız güçlerini ağır 
bir yenilgiye uğratır. Bu başarısı Berbe-
ri aşiretleri arasında nüfuzunu artırır. 
1834’de varılan anlaşmaya göre Fransızlar 
Abdülkadir’in emirliğini tanırlar. Fransız-
lar Emir Abdülkadir’in gücünü kırabilmek 
için kabileler arasına nifak sokarak ayrılık 
çıkarır ve kaybettikleri bazı toprakları 

geri alırlar. Bu durum Abdülkadir’ın prestij 
kaybına yol açsa da, Emir’in toparlanan  
güçleri ile yine masaya oturur. 1837’de im-
zalanan anlaşmayla Emir Abdülkadir Ceza-
yir’in üçte ikisine hakim olur. Fransızlar iyi 
bir hazırlık ile 1839 yılında başlayan savaşı 
kazanarak Cezayir’i tamamen işgal eder. 
Emir Abdülkadir de küçük bir kuvvetle 
Fas’a sığınır. Fransızlar bu kez Fas’a saldı-
rır. Uzun süren savaşlar ve Fas’ın desteğini 
çekmesi üzerine Abdülkadir 1847’de teslim 
olur. 5 yıl Fransa’da esir kalır. Fransız 
uyruğuna geçme önerisini reddeder ve 3. 
Napolyon zamanında Osmanlı topraklarına 
gitmesine izin verilir. 

BURSA’DA BİR EMİR…

Sultan Abdülmecit’in himayesinde Bursa’ya 
yerleştirilen Emir Abdülkadir, 1852-1855 
yılları arasında Bursa’da yaşar ve Araplar 
Camii’nde halka vaaz verir. Halk kahra-
manı oluşundan çok din bilgini gibi kabul 
görür. 1855 Bursa depreminin ardından 
Emir Abdülkadir Şam’a yerleşir ve Fransız 

hükümetince maaş bağlanır. Bundan son-
raki hayatını tamamıyla İslami çalışmalara 
ve ilme verir ama halk kahramanı oluşu 
unutulmaz. 1860’da Cebel-i Lübnan’da 
patlak veren Dürzi isyanına müdahale ede-
rek Fransız konsolosu ve bin beşyüz kadar 
Hıristiyan’ı katliamdan kurtarır. Bunun 
üzerine Fransız hükümeti kendisine Legion 
d’honneur (Lejyon Dönor) nişanı verir. 
Cezayir’in halk kahramanı Emir Abdülkadir, 
1883 yılında Şam’da vefat eder. 

Bu bilgi ve iddialara karşın, Emir Abdülka-
dir’i, Osmanlı’yı Cezayir’den çıkaran lider 
olarak tanımlayan görüşlere de rastlanır. 
Buna karşın bir döneme imza atmış, em-
peryalizme karşı gelmiş bir savaşçı olması 
ve Bursa’da 3 yıl yaşaması açısından anım-
sanacak ünlü bir Bursa konuğudur.

Cezayir halk kahramanı olarak bilinen 
Emir Abdülkadir isminin Kükürtlü semtin-
deki bir caddeye, 2005 yılında ve Cezayir 
Cumhurbaşkanı Bouteflika’nın da katıldığı 
bir törenle verilmesi o günlerde tepki ile 
karşılanır. Gerekçe, cadde sakinlerinin bile 
bu değişimden haberi olmamasıdır. Oysa 
törende, Cezayir Dışişleri, Maden ve Enerji 
bakanlarının da bulunuşu, bu isim değişik-
liğine, vefanın yanı sıra, iki ülke arasındaki 
ticari ilişkilerin de neden olduğu izlenimini 
verir.

SONUÇ

Yaklaşık 110 yıllık bir süre içinde üç önemli 
halk kahramanı ya da liderin Türkiye’de ve 
özellikle Bursa’da bulunuşu, Osmanlı’nın 
son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yılların-
da Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile 
kurulan dostlukların geçmişe dayandığını 
görebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk 
başkenti oluşu Bursa’ya simgesel bir anlam 
yükselmiş olsa da, bu ülkelere yakınlı-
ğın temel nedeninin, dostluk ve barışın 
sürekliliği şeklinde ortaya çıkıyor. Günü-
müzde Türkiye’nin, Cezayir, Libya ve İran 
ile ilişkilerine baktığımızda bunu daha iyi 
anlıyoruz. 
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Bursalı Hâce Abdurrauf’un Hikayesi:
Hikaye-i Dendâniyye 

Sefer GÖLTEKİN
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 Bir toplumun hikâyesi, komşu bir diğer 
halkın edebiyatına girip etkilemiş, bazen 
değişikliklere uğrayarak özde aynı olsa da 
anlatım bakımından farklı bir yapıya bü-
rünmüştür. Hiç şüphesiz hikâyeyi asli kılan 
unsur, içinden çıktığı toplumun ona kattığı 
özelliklerdir. Özellikle doğu orijinli hikâye-
ler dünya edebiyatında oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Bu önem, doğulu toplumların 
coğrafya ve sosyal ilişkilerinin sıcaklığın-
dan kaynaklanmaktadır.1

Doğunun önemi bugüne kadar “Işık do-
ğudan gelir” anlamına gelen Latince Ex 
oriente lux özdeyişinde dolaylı olarak vur-
gulanmaktadır. Doğu ve Batı medeniyetleri 
arasındaki ilişkiler ve etkiler değerlendi-
rildiğinde, bu güneş benzetmesinin çok da 
abartılı olmadığı anlaşılmaktadır. Bugün 
daha çok “egzotik, mistik” gibi terimlerle 
biraz da hafife alınarak tasvir edilen Doğu 
medeniyetleri, Batılı toplumların bugünkü 
seviyelerine ulaşmalarında gözardı edile-
meyecek etkilere sahiptir.2

Yusuf ile Züleyha, Dede Korkut Hikâyele-
ri, Kelile ve Dimne, Tûtînâme, Şahnâme, 
Makamat, Mantıku’t-Tayr, Heft Peyker, 
Binbir Gece Masalları, Bostan ve Gülistan, 
Mesnevî, Makâlât, Hz. Ali Cenknâmeleri, 
Destanlar, Leyla ile Mecnun, Seyehatnâ-
me, Mem u Zin, Hüsn ü Aşk, Muhayyelât, 
A’mâk-ı Hayâl, Müsemeretnâme, Letâif-i 
Rivâyât, Karabibik gibi eserler doğunun 
hikâye geleneğinin en önemli örneklerin-
dendir. Bu eserler; Türk, Arap, İran ve Hint 
coğrafyalarında İslam’ın şekillendirdiği ve 

Türkçe, Arapça ve Farsça dilleriyle yazılmış, 
“Doğu/İslam klasikleri” kimliğiyle aramızda 
dolaşan, edebi değeri olan, zevkle okunan 
ve etkisini bugüne kadar kesintisiz olarak 
sürdüren eserlerdir. “Doğu’nun Hikâye 
Kuramı” adlı çalışmasıyla, doğu hikâyesinin 
yol açıcılarına, göz kamaştırıcı ışıklarına, 
sadece bu toprakları değil dünya edebi-
yatını da yüzlerce yıldır aydınlatan eşsiz 
birikime dikkat çeken Necip Tosun’un da 
dediği gibi, doğu toplumlarında hikâyenin 
zengin bir birikimi ve güçlü bir damarı var. 
Doğu insanı hikâyeyle inanır, onunla sever, 
onunla iç içe bir hayat sürer. Hikâyeler, 
âdeta onun zihnine nakşolunmuştur. Hik-
metler, keşifler hikâye formuyla işaretlen-
miştir. Dilden dile dolaşan halk hikâyeleri, 
halkın aşklarını, acılarını, özlemlerini, 
sevgilerini hikâyelere dökmüş, gelecek 
kuşaklara böyle aktarmıştır. Hikâyeler, 
vakanüvislerin göremeyeceği hakikatleri 
sözün gücüyle kayıt altına almış, insanlığın 
birikimini yeni bir gerçeklikle ölümsüz-
leştirmiştir. Gezgin hikâyeciler, âlimler, 
tasavvuf ehli büyükler hikâye üzerinden bir 
kültür taşıyıcısı işlevi görmüşlerdir.3 

Türkler, İslam ile tanışmalarından sonra 
kendi duygu ve düşüncelerinin ürünü olan 
telif eserler de meydana getirmişlerdir. 
Haliyle ilk telif hikâyelerin dinî konulu ve 
mensur olduğu tahmin edilmektedir.4

14. yüzyıldan itibaren Bursa’da ciddi 
anlamda düzyazı çalışmaları gerçekleş-
tirilmiştir. Molla Şemsettin Fenari’nin 
‘Misbah’ul-Üns’ü, Muslihittin b. Yusuf’un 

‘Tehafüt’ü, Abdullatif-i Kutsî’nin Hadi’l 
Kulûb’ü, Sinan Paşa’nın ‘Tazarrunâme’si 
önemli örneklerden birkaçıdır.5

Özellikle hikâye alanında kaynakların 
belirttiği ilk telif eser XV. yüzyıl sonlarında 
yazılan, Anabacı veya Bursalı Hoca Abdür-
rauf Hikâyesi adlarıyla da bilinen Hikâye-i 
Dendâniyye’dir. Vahdî Câfer Çelebi tarafın-
dan kaleme alınan eser, sosyal muhtevalı 
olup tek vak’a kuruluşuna sahip gerçekçi 
büyük bir hikâye veya küçük bir romandır.6

Hikaye-i Dendaniyye, sadece Bursa açı-
sından özel bir eser değil, Türk hikaye 
tarihinin de ilk özgün örneklerinden biridir. 
Edebiyat araştırmacısı Rıdvan Canım, Edi-
me Şairleri adlı eserinde, Abdürrauf Hikâ-
yesi ve yazarı Vahdî Cafer’le ilgili olarak şu 
bilgileri vermektedir: Asıl adı Cafer’dir. Sehî 
Bey, Enîsü’ Müsâmirin müellifi Abdurrah-
man Hıbrî ve muhtemelen bu kaynaklar-
dan naklen O. Nuri Peremeci’nin kayıtları-
na göre Edirne’de, diğer kaynaklara göre 
İstanbul’da doğmuştur. O. Nuri Peremeci 
Edirne Tarihi adlı eserinde, bu şairin ismini 
yanlışlıkla Vecdî olarak kaydetmiştir. Tâ-
cizâde Cafer Çelebi’nin yakınlarından olup, 
onun tarafından yetiştirildi. Divan kâtibi 
olmuş ve Kanuni Süleyman devrinde Edir-
ne’de Hassa Haraç Emini iken vefat etmiş-
tir. Sehî Bey’in ifadelerine göre hoş tabiatlı, 
akıcı şiirleri bulunan rind bir şairdir.7

Hikaye-i Dendaniyye yazarının Bursa’lı olup 
olmadığı net olarak bilinmiyor. Çünkü riva-
yetler arasında Edirne ve İstanbul da var. 

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde varlığını sürdüren edebiyatta, yazılı 
edebiyat kültürünün çok eskilere dayanmadığı toplumlarda masal/hikâye olarak 
adlandırabileceğimiz tür devreye girer. Her toplum kendi geleneğine, göreneğine, 
sanat ve kültürüne göre hikâyeler üretmiştir.

1 Kazım Robar, Hikaye/masal anlatıcılığı geleneği, PolitikART Ağustos 2015

2 Orhan Kemâl Tavukçu, Edebî Metinler Işığında Doğu Kültürlerinin Batıya Etkileri Ve Batıda Türk İmgesi, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 
2/4 Fall 2007

3 Necip Tosun, Doğunun Hikaye Kuramı, Büyüyen Ay Yayınları

4 Hasan Kavruk, İskender Pala, TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 17; sayfa: 492

5 Şaban Akbaba, Bursa’nın Geçmiş Zaman Yazı(edebiyatı)ndan Bir/inc/i Vahdiî, Ihlamur Dergisi, Şubat 2012, Sayı 27

6 Hasan Kavruk, İskender Pala, A.g.e., 

7 bgc.org.tr/ansiklopedi/abdurrauf-hikayesi



94    |   Ocak 2017  |   Sayı 21BURSA’DA ZAMAN

Karabük Üniversitesi’nce hazırlanan ‘Yeni 
Türk Edebiyatı II’ adlı yayında, Yrd. Doç. 
Dr. Türkan Gözütok da 16. yüzyılda yazılan 
Hikaye-i Dendaniye yazarının Edirne’li Vah-
di Cafer Çelebi8 olduğunu belirtiyor. Erdal 
Ceyhan, ‘Kentlere Destan 4: Edirne’ adlı 
şiirinde, “…Vahdi Cafer bir Edirne velisi, / 
Yerinde duramaz bir Allahın delisi / Gecesi, 
gündüzü belirsiz, bir ticaret ticanisi…” 
diyerek Vahdi Câfer’in Edirneli olduğuna 
değinir. Hace Abdurrauf’u, hikayede geçtiği 
şekilde Bursa’dan değil Edirne’den yola 
çıkarıp yolculuk sonrası tekrar Edirne’ye 
getirir. Hatta hikayenin aslında Vahdi 
Cafer’in başından geçtiğini, fakat kendi 
adını kullanmak yerine Hâce Abdurrauf 
adını kullandığını söyler: “İşte böyledir, 
Vahdi Cafer’in hikayesi, / Aslında o meseli 
Hace Abdurrauf adına okudu / Kimi kısmı 
unutuldu, kimisi de öykü oldu…”9 Ancak 
Vahdî Câfer Çelebi’nin, 16. yüzyılda yaşamış 
olan bir şair olduğu, 16. yüzyıl divan edebi-
yatının önde gelen şair ve yazarlarından, II. 
Bayezit’in “nişancı”sı, özellikle Hevesnâme 
(1493) adlı eseriyle tanınan Tacizade Cafer 
Çelebi’nin akrabası, musahibi, onun yetiş-
tirmesi olduğu biliniyor.10

Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu çalışma-
ları sırasında Antalya Tekelioğlu yazmaları 
arasında bir mecmua içinde tespit edilen 
Hikaye-i Dendaniyye, 11 sayfalık bir hika-
yedir. Konusu kısaca şudur: Bursa’nın ünlü 
tüccarlarından Abdurrauf adlı bir tacir 
pek çok çeşit mal alarak birçok adamı ile 
birlikte yola çıkar, sonunda Şiraz’da karar 
kılar. Bütün malları satmıştır.11 Öykünün 
başkişisi Bursalı Tüccar Hâce Abdurraûf, 
ipek ticareti için gittiği Şiraz’da kendini 
eğlenceye kaptırır.12 Eğlence düşkünü birisi 
olduğu için de gece gündüz eğlenmeğe 
başlamıştır. Bu arada yalnızlıktan canı sıkı-
lan Abdurrauf, Ana Bacı denen bir kadının 
aracılığı sayesinde güzel bir kadınla ilişki 
kurar. Eğlencelerin hızla devam etmesi 
ve tacirin su gibi para harcaması sonucu 
elindeki parası tükenir. Yeniden mal getirip 
satmak ve kazandığı paraları gönlünü 
kaptırdığı güzelle yemek amacı ile Bur-
sa’ya dönmek isteyen Abdurrauf, yolculuğa 

çıkmadan yanında hiçbir şey olmadığı 
için sevgilisine yadigar olarak ağzındaki 
altın dişini çıkarıp verir, Bursa’ya gelince 
ailesine haramiler tarafından soyulduğunu 
söyleyen13 Hâce Abdurrauf, iki yıl boyunca 
mal toplar ve tekrar Şiraz’a sefer eyler. 
Bânû’yu tekrar bulur. Fakat kız onu tanı-
mazlıktan gelerek hiç karşılaşmadıklarını 
iddia eder. Abdürrauf, “yadigâr” olarak ver-
diği dişi hatırlatır. Bânû, cebinden bir avuç 
diş çıkarır ve “Bu dişlerden senin virdiğün 
diş kankısı bildürsen şayet ki biz dahi biliş 
çıkavuz” der. O an Abdürrauf’un ayakları 
suya erer. Kıza, “Zaman gelüp geçdükçe 
sen kal, heman biz gitdük esen kal” der ve 
Bursa’ya döner, ömrünün kalanını ailesiyle 
birlikte geçirir.14 

Zaman, mekan ve olay örgüsü bakımından 
birbirlerine benzer gibi görünen bu hika-
yeler anlatıcıların/yazıcıların elinde bazen 
olduğu gibi günümüze ulaşmış bazen yeni 
bir anlatım biçimiyle şekillenerek bugün-
lere ulaşmıştır. Örneğin bizim incelediği-
miz Hikaye-i Dendaniyye ile Binbir Gece 
Masalları arasında küçük de olsa hemen 
fark edilen bir benzerlik: “Şehriyar ile 
kardeşi Şah-ı Zenan haremlerinden gör-
dükleri ihanetten daha kötüsü var mıdır 
acep diyerek keşfe çıktıkları sırada bir dev 
görürler. Dev sandıktan bir güzel çıkardı ve 
başını onun dizlerine koyup uyudu. Bunu 
fırsat bilen kadın devin başını dizlerinden 
alıp yere bıraktı. Sonra da gezintiye çıktı. 
Sonra da Şehriyar ile Şah-ı Zenan’ı görüp 
yanına çağırdı. Görüşme sonrası onlardan 
birer nişan olarak yüzüklerini istedi. Sonra 
da sayıyı yüze tamamladım deyip cebin-
deki diğer yüzükleri gösterdi. İki kardeş 
bu kadının ihanetini de gördükten sonra 
bir daha hiçbir kadına güvenmemek üzere 
ülkelerine döndüler…”15

Binbir Gece Masalları’ndan alıntıladığım, 
bu metnin benzer versiyonu Hikaye-i 
Dendaniyye’de de karşımıza çıkıyor. İhanet 
eden yine kadındır ancak bu kez kadının 
kendisine sevdalananlardan aldığı nişan 
yüzük değil, ‘diş’tir ki, Banû’nun “Bu diş-
lerden senin virdiğün diş kankısı bildürsen 

şayet ki biz dahi biliş çıkavuz” demesiyle 
Hace Abdurrauf’un memleketine dönmesi 
bir olur.

Türk edebiyatının gelişiminde masalların, 
halk hikayelerinin, meddah hikayelerinin, 
mesnevilerin, çeviri hikayelerin, telif hika-
yelerin ve uyarlama hikayelerin her birinin 
önemli bir yeri vardır. Doğu/İslam klasikleri 
olarak karşımıza çıkan bu eserler arasın-
da özellikle dikkat çektiğimiz Vahdî Câfer 
Çelebi’nin ‘Hikayet-i Anabacı’ eseri biçim, 
teknik ve kıvam özellikleri bakımından ilk 
özgün öykümüzdür.16 

Hikaye-i Dendaniye’den bölümler:

Müzekkiran-ı ‘acayib-dîde-i devran ve 
mu’abbirân-ı garâyib-şunîde-i ezman 
sehhaare-i dehr-i lu’bet-bazun va-
kı’atından şöyle hikâyet ve mekkare-i 
devr-i ‘illet-sâzun hâdisâtından böyle 
rivayet kılmışlar ki zaman-ı sabıkda 
şehr-i Burusa hâcelerinden idrak ve zeka 
ile mevşüf Hace ‘Abdurra’ûf dimekle 
meşhür ve ma’rûf bir mubaşşır-ı ‘âlem 
var idi ki her cânibinden bâb ı başiret 
âna mekşüf idi. Gayetli sâhib-firâset 
ehl-i kemâl ve nillayetle mâlik-i mal ü 
menal idi…

Hace ‘acüzeye nazar kıldı, gördi ki 
envâ’-ı kemâlatla mükemmel, elleri mü-
hennâ, gözleri mukehhal, sahîhü’l-lisan, 
elinde bir tesbîh-i mercan, yeşil abalar 
ile mülebbes, bülbül-âvaz, tûtî-nefes bir 
‘azîzedür ki her kişi görincek canı gibi 
sever; elini öpmedin ayagına düşmege 
iver. Hemandan Hâce Hazretleri, Ana 
Bacı’ya bir garrâ yeşil Frengi kemhâ 
teşrîf-i kudûm içün teklif buyurup 
zekat akçesinden harçlık in’âm idüp 
pes i’lam-ı hale ikdam eyleyüp, eyitdi: 
“İy mâder-i müşfika, nola ben ‘âşık-ı 
muhrika ‘inayet ü himmet ve şefâ’at ü 
merhamet kılup şehrimüzün güzellerin-
den ‘âdimü’l misl ve bi-bedellerinden bir 
mümtazına ve ser-efrâzına bu bende-i 
efgendenüzi mülâki kılup şîrîn leblerini 
dil-teşneye sâkî kılmağa ba’is olunuz 

8 Yrd. Doç. Dr. Türkan Gözütok, Yeni Türk Edebiyatı II, KBUZEM, 2007

9 Erdal Ceyhan, Kentlere Destan 4: Edirne, DESTAN-I ŞEHRÜL ŞUERA -EDİRNE KENTİ ŞAİRLERİNE DESTAN-antoloji.com

10 Nahit Kayabaşı, AKATALPA ÖYKÜ, Eylül 2009 - Sayı 1

11 Günay Kut, Yazmalar Arasında II, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, 1988, sayı 7-8

12 Şaban Akbaba, A.g.e.

13 Günay Kut, A.g.e.

14 Nahit Kayabaşı, A.g.e.

15 Elfü Leyletin ve Leyle Hikayeleri, Binbir Gece Masalları Bursa Nüshası, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,  Ocak 2016, Sy: 53-54

16 Şaban Akbaba, A.g.e.
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kim niçe ay ü gün saye-i himmetünüzde 
safâlar sürüp ta ölince sizlere du’alar 
ideydük” diyicek ‘azize eyitdi: “İy can-ı 
mâder ki her sözündür dürr ü gevher; 
müveccah buyurursız. Benüm dahi 
‘iddet-i ‘ömrümün gâyeti ve müddet-i 
sinnimün nihayetidür. Rûzigâr-ı püz-
zûrûn içinde iki ayağum gûr içindedür. 
‘Âlem-i fân’î içinde bir ad işleyüp senün 
gibi cüvanı ber-murâd eyleyüp du’âsın 
almak kanda ele girer? Maksad ifham 
ve matlab i’lâmdur. Amma canum ogul! 
Bu şehrün gerçi serv simâları bî-hadd ve 
şem’-i bezm-ârâları bi-’adeddür illâ ki 
hercâyîleridür, çok yüz görmişlerdür ve 
niçeler ile turup oturmışlardur. Anlardan 
inen hakîkat anlanmaz. Size bir gül-i 
taze olsa ki yüzi ve gözi sizün hevânuz ile 
açılsa ve gönli bağına mahabbet sizden 
saçılsa. Bu didügümüz üslüb üzerine 
bu şehirde bir serv-i semenber, kâkü-
li ‘anber, cenbi kamer, ebrûsı kemer, 
gamzesi hançer, haddi gül-i ter, hâli 
mu’anber, lebleri şekker, dişleri dürler, 
sözleri gevher bir büt-i ra’na ve sanem-i 
dil-rübâ vardur ki gerden-i sîmîdür 
şem’-i kâfûr, göğsinün agı virür ‘âleme 
nûr, henüz nevreste ol iki nârence bir 
kez el uran görmeye renc, ince bilini şol 
vakt ki kuçasın, ol dem göresin endam, 
uçasın. Hak ‘Alîm ve ‘Allâmdur ki ol 
serv-i gül-endâm zühd ü salâhiyyetde 
bir mertebede pârsâ-pâk ve meydan-ı 
‘ismetde bir derecede çâlâkdur ki eline 
hınnâdan ve eteğine sabâdan gayri 
kimesne değmemişdür. Birisi anunla 
leb-â-leb olmamışdur illa ki kûze, sâkına 
kemse dest urmamışdur meger ki mûze. 
Bilini er kuçmamışdur, var ise kemer, 
boynına bir ferd kol salmamışdur meğer 
ki zencîr-i zer. Kaddini sâyeden ve had-
dini pirâyeden gayri kimesne görmek 
müyesser olmamışdur... 

…

Karşu gelüp çün kim Hâceye merha-
bâ kıldı, Hâce’nün aklını hemândem 
başından cüda kıldı. Bir zamandan ‘aklı 
gelicek, Hâce temâşa kıldı eyitdi ki: “Ya 
Sübhan! mest mi oldum yâhud hayrân. 
Düş mi bu bana ya hâl-i ‘ıyân; bu melek 
mi ya hûr-ı cinân; perî mi ‘aceb yâhud 
insân, kâmet mi bu serv-i hırâmân; 
sünbül mi bu yâ zülf-i perîşân; tal’at mı 
bu mihr-i dırahşân; behcet mi bu yâhud 
meh-i tâbân; ebrû mı bu yâ müşkin 

kemân; çeşm (mi) bu (yâ) kâtil-i insân; 
had mi bu ‘aceb ya gül-i handân; ben 
mi bu yâhud fitne-i devrân; gonca mi 
yâhud dehân... Ya Rab! Ne durur bu şûh-ı 
cihân vasfında bunun olmaya pâyân…

…

Hâce nazar kıldı gördi kim ‘alem 
ağyârdan hâlî, müyesser nigârûn visâli, 
altında bister-i dîbâ, yanında dilber-i 
zîbâ. Başı ayağı ucında iki şem’-i kâfüri 
pür-ziyâ; heman-dem sağına ve soluna 
iki şem’ dahi peydâ kılup ‘alem-i vuslata 
ibtidâ kıldı. Şöyle nense ki ‘ariflerdür 
‘ıyân ne hâcet âna takrîr ü beyân. Hâce 
yarındası kuşlığa değin dem-i vuslatda 
ve ‘alem-i sohbetde olup, kuşlıgdan son-
ra kalkup dilber-i râ’nâya ve kenîzeklere 
ve Ana’ya her birine bi-kusûr ve tamam 
ihsân u in’am…

… 

Hâce-i hasta-dil eyitdi: “İy tûti-i şek-
ker-güftâr-ı bağ-ı belâgat ve iy kebk-i 
hôş-reftâr-ı sahn-ı fesâhat! Bu bende-i 
nahîfünüze garetle ‘izzetler ve hizmet-i 
şerîfünüze nihayetle zahmetler oldı... ne 
zecr ü ‘anâ ise görelüm ve ne derd ü bela 
ise çekelüm. Siz sıhhat ve huzûrda olun, 
gam degül eger biz mihnet ü fütürda 
olavuz” diyicek Banû destmâlin yüzine 
tutup ağladı. Hâce anûn hâlin göricek 
‘ışk odı cânın dağladı. Pes birbirine şaşı-
rup yığlaşdılar ve esneşdiler. Kaçan kim 
ayrılışdılar Banü eyitdi: “İy yâr-ı vefâdâr! 
Bende senün iftirâkuna şabr u karâr ve 
iştiyâkuna tahammül itmeğe ihtiyar 
yokdur, bari bir yâdigâr virsen ki ânı 
gördükçe seni görmiş gibi olup bir mik-
dar sabr u tammüle iktidâr gelse ve illâ 
siz gelince firâk odı haksâr ider” diyicek 
Hâce-i derdmend ü dilrîş hernânden 
ağzından bir diş çıkarup yâdigâr virdi. 
Bânû-yı şeker-bar Hâce-i dil-figârdan 
dişi alup gözlerine sürüp dahi cebine sa-
lup ağlaşup, Bânû sarayına ‘avdet idüp 
Hâce Rûm diyarına ‘azîmet kıldı...

…

Ve’I-hâsıl Hâce kendüyi Bânû’ya iz’an 
itdürmeğe şol kadar cehd itdi, çare ve 
imkân  olmadı, âhirü’l-emr eyitdi: “İy 
yâr-ı bî-vefâ! muhibbün ben ‘âşk -ı 
şeydâ, sizlerden müfârkat idüp ‘azm-i 
müsâferet kıldum; ol vakit lutuflar 

itdün, kulunı bir mikdar gönderi gitdün, 
filan mahalle dek bile gelüp ayrılacak 
zaman olıcak ben âşık-ı dil-figârun bir 
yâdigârun istedün. Ben derd-mend-i 
dilrîş dahi ağzumdan bir diş çıkarup sen 
nigâr-ı bi-mihre yâdigâr virüp siz dahi ol 
dişi alup cebün(üz)e salup sizler berüye 
‘avdet, biz Rüm’a ‘azimet itmiş idük. 
Beni andan da mı bilmezsin iy bî-mer-
hamet!” didükde ol fettân bir zaman 
fikre varup cebinden bir avuç diş çıka-
rup eyitdi ki “Bu dişlerden sen virdügün 
diş hangısı bildürsen şayet ki biz dahi 
biliş çıkavuz” dedi.

Pes Hâce-i ‘akıl bu hâleti göricek ‘aklı 
zâ’il olup eyitdi ki: “İy sehhâre-i zaman 
ve iy mekkâre-i cihan! Gerçi bize evvelki 
mâcerâda bayli pend olupdı amma 
şimdiki esnada çok dürlü pend oldı... 
Çünküm odasına geldi, maslahâtınun 
edasına şurû’ idüp bir müddet mücâvir 
ve kesb-i mâla mübaşir olup olanca 
meta’ı zı’fınca fa’ideye satup mâlına bir 
ol kadar mal katup andan ‘azm-i Rûm 
kılup vatanına yitişmeğe hucûm kılup, 
biraz müddet râhil olup, pes mekânı-
na vasıl olup evinde karar kılup ‘ömri 
pâyidâr oldukça ehl-i beyti ile rüzigâr 
geçürüp bu hikâyet andan yâdigâr kaldı.

Pes kimse ki ‘akîl ü ‘arif ü kâmil ü ehl-i 
ma’arifdür; ma’lümdur, ne dünyânun 
şafâsı ber-karâr ve ne ta’ife-i nisanun 
vefası pâyidârdur. Rahmet anlara kim 
bu takrîr-i mâcerâya müstemi’ olup bu 
hakîri du’âdan müntafi’ kılalar.

…

Mesnevi

Kime manzûr olursa bu hikâyet

Dilerven diline Hakdan hidâyet

Benüm hakkımda kim, bir pür-günahem

Bu nefs-i şûm elinden rû-siyâhem

Tazarru’ kıla yalvara Hudâ’ya

Elin kaldura sıdk ile du’âya

Bu resm ile tazarru’ Girdigâr’a

Ümîdüm var k’ola derdine çare

Bu miskin k’ol durur h’ak ile yekser

Lakab Vahdî’dür ana ismi Ca’fer17

17 Günay Kut, A.g.e.
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haber / Bursa’nın Asırlık Oyunu Can Buldu / İsmail K. KEMANKAŞ

Bursa’nın Asırlık 
Oyunu Can Buldu

Tarihin derinliklerine inmek ve özellikle, SİT alanları ile müzeleri 
gezmek ülkemizde pek de yaygın bir alışkanlık değil. Buna 
karşın konu futbol olunca durum biraz değişiyor. 5 Aralık 2016 
günü Bursa Kent Müzesi’nde açılan bir sergi, Bursa futbolunun 
geçmişten günümüze öyküsünü geniş biçimde gözler önüne 
sererken, kent ve futbol sevdalılarını da bir araya getirdi.

İsmail K. KEMANKAŞ
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 Küçük bir ipucu bilinmeyenlerin üzerine 
ışık tuttu. Futbol üzerine yazılmış bir ki-
tapta Bursa’nın futboldaki sırrının ortadan 
kalktığını gördüm ve çok heyecanlandım. 
Ardından elimdeki bilgileri derleyerek bunu 
bir kitaba dönüştürmeye karar verdim ve 
çalışmaya başladım. Bilgiler giderek karto-
pu gibi büyüdü, gelişti ve genişledi.

Buna karşın yine tarihsel boşluklar vardı. 
Bir anda, gün ışığına çıkan gelişmeleri sergi 
biçimde sunma fikri doğdu kafamda…

Açıldığı günden beri, kent gönüllüsü olarak 
katkı sunmaya çalıştığım Bursa Kent Mü-
zesi kapısından bu kez talepkâr bir tavırla 
içeri girdim.

Müze koordinatörü Ahmet Erdönmez’e 

konuyu ilettim ve saniyeler içinde “hemen 
hazırla” komutunu aldım.

Sonrası malum; 5 Aralık Pazartesi günü 
yeni bilgilerle bezenmiş ve Bursa Futbolu’nu 
1912’ye kadar geri götüren sergi görücüye 
çıktı.

Açılış saatine dakikalar kala, aniden dolan 
salonu izleyip, katılımcı dostları süzerken 
aklıma o müthiş soru düştü… Futbol bir 
eğlence miydi, yoksa kültürel bir olay mı? 
Günümüzde çok daha ileriye giderek sektö-
re mi dönüşmüştü?

Belki de hiçbiri değildi. Uluslararası alanda 
sektörel kimliğine bürünen profesyonel 
futbolu bir kenara koyarsak, mahallede, 
okulda, işyerinde kolayca oynanan eğlenceli, 

heyecanlı ve yarışması bol bir oyundur diye 
kendimce bir tanım getirdim.

Başka bir tanımı olabilir mi diye düşünür-
ken, bir anda katılımcılara hitap için kendi-
mi mikrofonların önünde buldum.

Planladığımın dışında, aşırı heyecanlı bir 
konuşma yaptım. Zaten izleyiciler için bu 
pek de önemli değildi. Çünkü fotoğrafların 
diliyle Bursa Futbolu’nun 105 yıllık öyküsünü 
bir an önce görmek ve öğrenmek istiyor-
lardı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, görevindeki ilk 
günün heyecanı ile içten sözlerle konuşma-
sını süsledi. “Bursaspor varken neden başka 
kulüplere gönül verirler. İşte her şey ortada” 
minvalindeki cümlesi dikkat çekiciydi.

Bursa’nın futboldaki ilk birincisi 1913 yılında Bursa Sultanisi takımı olmuştu 

Atatürk Stadı’nda 1938 sonrası bir bayram töreni

Yıl 1967 Bursaspor 2.Lig’de şampiyon oluyor Federasyon Kupası Bursaspor kaptanı Sedat’ın ellerinde Takvimler 16 Mayıs 2010 günün gösteriyor. Bursaspor 
Süper Lig Şampiyonu

Yıl 1948 Atatürk Stadyumu tek tribünü ile hizmete girdi Bursaspor’un ilk kadrosu Atatürk Stadyumu’nda

Tarih 1 Ekim 1925…Gazi Mustafa Kemal Bursa’da maç izliyor
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ile böylesi törenlerdeki birlikteliğimiz ilk 
değildi. Daha önce iki kez Bursa’daki futbol 
ve diğer spor branşları için iki kitap ortaya 
koymuştuk Başkan Altepe’nin önerisiyle…

Anladığım kadarıyla, futbol konulu toplan-
tılar kendisini hem mutlu ediyor, hem de 
rahatlatıyordu. Serginin en ilginç bölü-
münün önemini fark ederek, 1912-1951 
dönemini çok iyi inceledi. 1951’den sonra 
gelen Türkiye şampiyonlukları önünde de, 
o dönemin az sayıdaki sporcusu ile anı 
fotoğrafında buluştu.

Açılış öncesi, kafamda oluşan “futbol 
aslında nedir?” sorusunu yanıtlıyordu 
bu davranışları sanki… Futbol yine asla 
futbol değildi… Anılardı, vefa duygusuydu, 
yarışmaydı, bireyin mahallesine, yaşadığı 
kentine ve ülkesine duyduğu sevgiyi net bi-
çimde ortaya çıkaran bir şölendi. Bu kanıya 
vardıktan sonra bilgilendirme faslını daha 
bir heyecan, daha bir gururla gerçekleştir-
meye çalıştım…

OKULLARDA BAŞLADI, 
YURTLARDA GELİŞTİ

Sergi konuklarının ilk ilgisini çeken 1913 
yılında Bursa Sultanisi’nin nasıl Bursa 

şampiyonu olduğuydu. Kaç maç yapmıştı, 
kimleri yenmişti, ödül neydi?

Ne yazık ki edindiğim bilgiler arasında 
bunlar yoktu. 1914 yılının birincisi Muallim 
Mektebi için söylenecekler de bu kadardı.

Fotoğraf sergisinde nedense, objeler, 
döneme ait yayınlar fazla ilgi çekmiyor. 
1924 yılında İdman Cemiyetleri İttifakı 
tarafından tescil olan Bursa İdmanyurdu 
Kulübü’nün tüzüğünü içeren bir kitabı da 
standa koydum ama pek de fark eden 
olmadı. Buna karşın, takım fotoğraflarının 
birinin altında, İdman Cemiyetleri İttifakı 
Bursa Merkez Mıntıkası’nın 1924 yılında, 
renklerinin yeşil-beyaz olarak belirlendiğini 
göstermem oldukça ilgiyle karşılandı.

Başkanlar Altepe ve Ay ile 80 yaşını geçmiş 
eski futbolcularla ve keyifle fotoğraflar 
arasında gezerken, Türkiye’de ilk kadın 
başkanın İnegöl İdmanyurdu Kulübü’nde 
seçildiğini gördüler ve gurur duydular. 
Hele hele, 1 Ekim 1925 günü Gazi Mustafa 
Kemal’in Bursa’da, Muhafızgücü ile Bursalı 
oyunculardan kurulan karma takımın 
Fenerbahçe ile yaptığı maçı izlediğini 
kaynağıyla öğrenince neredeyse tüm katı-
lımcılar duygulandı. 1933 yılındaki Sanat-
kârlar-Işıklar Askeri Lisesi maçının yarıda 
kalışı ve askeri takımın bir daha liglere 

alınmayışını hayretle karşıladı izleyiciler. 
Ama onları güldüren, Işıklar Bandosu’nun, 
maçtan sonraki günde, Sanatkârlar Kulübü 
önünde resm-i geçit yapması da tebes-
sümle karşılandı.

Günümüzde devreden çıkarılan Atatürk 
Stadyumu’nun ilk yerinin daha kuzeyde, 
isminin Gazi, resmi açılışının da 3 Haziran 
1932 olduğunu fotoğraflarla öğrenen sergi 
konukları derin bir düşünceye daldı. 

Aslında, fotoğraf kareleri ile çok önemli bir 
dönemi anlatmanın ne denli zor olduğunu 
bu tür etkinlikleri hazırlayanlar bilir. Her 
bilgiyi, fotoğrafı olmadan veremiyorsunuz, 
ama topluma sunmak da istiyorsunuz. Bu 
nedenle yazı alanları büyüyor ve estetikten 
uzaklaşıyorsunuz.

Yine de Bursa futbolu hakkında bilinme-
yenleri anlatmakta kararlıydım. 

Örneğin, ilk adı Gazi, Soyadı Kanunun 
sonrası Atatürk olan stadyumun daha 
güneyinde yeni bir girişiminin mükemmel 
bir fotoğrafını sergiledik. Yıl 1938’di ve 
Bursa Mıntıka Başkanı İhsan Celal Antel’di. 
İtalyan Mimar Viyenti Viyola’ya bir spor 
kompleksi yaptırmak istiyordu. Çalışma-
lar başladı ve kalelerin yönü doğu-batı 
istikametinde olan bir saha ortaya çıktı. 

haber / Bursa’nın Asırlık Oyunu Can Buldu / İsmail K. KEMANKAŞ

Futbol devriminin mimarları İbrahim Yazıcı ve Ertuğrul Sağlam

Serginin açılışında kurdelenin yanı sıra 
hakem düdüğü de vardı.

Bursa Futbolu 105 Yaşında isimli serginin önemli bölümlerinden biri
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Planlamada atletizm pisti ile binicilik ma-
neji de vardı. Bayram törenleri ve atletizm 
yarışlarına ait fotoğraflar bu girişimi çok 
güzel yansıtıyordu. Yaklaşan 2. Dünya Sa-
vaşı, tahsisat sıkıntısı bu girişimi sonuçsuz 
bırakmıştı.

Fotoğraflar sadece futbolu değil, Bursa’da 
diğer branşların da başarıyla gerçekleştiği-
ni ortaya koymuştu.

..Ve yıl 1945. Vali Haşim İşcan yeni bir stad-
yum için hareket geçiyor ve 1948’de yeni 
tesisi bitiriyor. Yani Atatürk Stadyumu’nu... 
Sadece kapalı tribünü olan ve çevre du-
varları ile görkemli bir duruş sergileyen 
Atatürk Stadyumu, serginin önemli bir 
bölümünü oluşturdu.

BURSA’NIN 
TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

1951 yılında, mahalli profesyonel ligler 
ihdas edildikten hemen sonra, Merinos 
iki kez üçüncü, bir kez de Türkiye ikincisi 
olmuştu. Fotoğraf karelerinde o günün 
mutluluklarını görmek mümkündü. 1955 
yılında Acar İdmanyurdu Türkiye Şampiyo-
nu unvanını ilk kez Bursa’ya getirmişti. Bu 
güne değin yayımlanmamış bazı fotoğraf-
larla o mutlu günü de sergide yansıttık. 
Acar İdmanyurdu’nun başarısını 1959 yı-
lında Güvenspor tekrarlıyordu. Siyah beyaz 

kareler sergi konuklarını bir kez daha 
mutlu etmişti.

Sonrası malum…

Yıl 1963 ve sahnede artık Bursaspor vardı. 
Kuruluş süreci, Bursaspor’u oluşturan 5 
takım ve ilk maçın öyküsü ile başlayan bu 
bölümü, yeşil beyazlı kulübün 2. Lig’deki 
şampiyonluğu, ilk Türkiye Kupası finalist-
liği ile başarılı Avrupa macerası izliyordu. 
İntertoto Kupası maçlarındaki başarı, Bur-
saspor’u Türkiye’nin takımı yaptığı o yıllar 
da birkaç kare fotoğrafla anlatıldı. Orta 
kuşak futbol sevdalıları bu bölümü adeta 
izlemedi, yaşadılar. 

O anları Federasyon Kupası’nın kazanıldığı 
kareler ve ardından gelen Bursaspor Ama-
tör Takımı’nın mucizesinin fotoğrafları 
takip etti. 

2. Lig’e düştükten sonra yaşanan keder, iki 
yıl içinde yeniden başarı ve sevince dönüş-
müştü. O yıllardaki anılar da fotoğraflarla 
tazelendi. 

Sonra mı?

Koskoca bir duvar ve 16 Mayıs Futbol 
Devrimi…

Bu bölümü tek bir başlıkla anlatmak iste-
dim:

“Anlatılmaz Yaşanır.”

2010 yılındaki inanılmaz şampiyonluk, 
Türkiye’deki diğer takımlar için umut 
ışığı yakmıştı. Bursa, yıllar sonra futbol-
daki başkentliğini de ilan etmişti. Sevinç 
gözyaşları, şaşkınlık, mutluluk ve gurur 
fotoğraflarla ölümsüzleşmişti.

Fotoğraf kareleri bunları anlatırken, Bur-
sa’nın futboldaki en önemli başarılarını 
simgeleyen kupalar, flamalar ve formalar 
da sergideki yerini almıştı. Onlar da büyük 
ilgi gördü. A Milli Takım’da kaptanlık yap-
ma onuruna erişen Sedat Özden’in giydiği, 
son yılların Bursasporlu yıldız Harun’un 
2016 Avrupa Şampiyonası’nı yaşadığı for-
malar da serginin değerli köşesini oluştur-
du.

Son duvar ve objeler izlendikten sonra, 
sıra anılara gelmişti. Uzun süre birbirini 
görmeyen eski dostlar, derin bir sohbete 
dalmış, anılarını tazeliyordu.

Ne yazık ki, filmin sonu gelmişti ve bir süre 
sonra dağıldılar.

Bursa Futbolu 105 Yaşında sergisini eliniz-
deki dergiden öğrenmek ve izlemek duru-
mundaysanız, size de bir cümlem var:

Bu sergi anlatılmaz, ancak yaşanır. Sergi; 
Şubat ayı sonuna kadar Kent Müzesi’nde 
ziyaretçilerini ağırlayacak.
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 Haçlı Seferleri sırasında 1087 yılında 
Bari’den gelen tüccarlar kemiklerini çalıp 
Bari’ye götürmüş ve yaptıkları bazilikaya 
gömmüşlerdir. Onun olduğu sanılan birkaç 
kemik ise Antalya Müzesi’nde saklanmak-
tadır. Yaşadığı coğrafya itibariyle geyik 
ve kızakla ilişkisi çözülemese de Noel 
Baba,  bugünkü şeklini 1863 yılında almış 
olup, 1930 yılında bir gazlı içecek firma-
sının reklam filmleriyle dünyaya tüketim 

toplumunun ilk metalarından biri olarak 
sunulmuştur.

Gelelim Türkler arasında önemli 
yere sahip “Kilgra Sultan” ve 
“Aya Nicolas” olarak da tanı-
nan Sarı Saltuk’a: “Sarı Saltuk 
ile ilgili bilgileri Hacı Bektaşi 
Velayetnamesi, Evliya Çelebi Se-
yahatnamesi, Saltuknameler gibi 

Bir Yılbaşı Muamması: 
Noel Baba mı,
Sarı Saltuk mu?
Ho ho ho diye gülerek, çocuklara hediyeler getiren, dokuz geyiğin 
çektiği kızakla dolaşan, Santa Claus, Aziz Nicholaos olarak da 
anılan Noel Baba kimdir? Hakkında çeşitli rivayetlerin olduğu 
Noel Baba’nın Antalyalı olduğu geçer kayıtlarda. Gemicilerin, 
çocukların, darda kalanların ve öğrencilerin de koruyucusu 
sıfatlarıyla süslenen Aziz Nicholaos göstermiş olduğu olağanüstü 
olaylarla anılır. Kudüs’e Hac yolculuğu yaptığı, M.S. 325 yılında 
İznik’teki meclis toplantısına katıldığı ve 6 Aralık 343’te 65 
yaşında iken Antalya’da öldüğü sanılmaktadır. 

Mehmet ESEN

araştırma / Bir Yılbaşı Muamması: Noel Baba mı, Sarı Saltuk mu? / Mehmet ESEN

Ya Hazreti Sarı Saltuk
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eserlerden ve yaşayan Bektaşi gelenekle-
rinden ediniriz. Saltukname’yi Cem Sultan, 
Ebu’l- Hayr-ı Rumi’ye yazdırmıştır. Sarı 
Saltuk’un ölümünden yaklaşık iki yüzyıl 
sonra (MS 1480’de) sözlü gelenekten topla-
narak kaleme alınmıştır. Gölpınarlı “Saltuk” 
kelimesinin “salt”tan türediğini ve “salt”ın 
Çağatay, Kırgız, Kırım ve Batı Oğuz lehçe-
lerinde “yüksüz, sade, yalnız, münferit, hür 
azad” mânalarına geldiğini belirtir. Saltuk 
kelimesinin “salmak” fiilinden türetilmiş, 
Türkçe özel bir isim olduğu inancı ise daha 
yaygındır.”

Urumeli’ni mekân belleyen bazı rivayetlere 
göre Ahmet Yesevi’nin tekkesinde tahsil 
görmüş, bazılarına göre ise Hacı Bekta-
şi Veli’nin talebesi (Kolonizatör derviş) 
olan Sarı Saltuk, Kalikra’ya beraberinde 
arkadaşlarıyla gider. Burada bir canavarın 
elinde yöre halkının çocuklarının mağa-
rada esir tutulduğunu öğrenir. Erenleriyle 
birlikte kış mevsimi kızaklarına binerek 
mağaraya gider ve canavardan çocukları 
kurtarır. Onların korkularını almak için 
kozalaklardan yaptıkları hediyeleri verirler. 
Yöre halkı canavarın yok edilişine ve ço-
cukların kurtuluşuna çok sevinir. Çocukları 
ailelerine teslim zamanı gelmiştir. Sarı Sal-
tuk çocukları birer birer kucağa alıp teselli 
eder, “Hu-Hu-Hu” diyerek sırtlarını sıvazla-
yıp, niyazlayarak iyi dileklerle, yöre halkına 
teslim eder. Bütün bu olağanüstü gayreti 
gösteren kırmızı elbiseli, uzun çizmeli ve 

başlarında börk olan kurtarıcılarını gören 
halk, Sarı Saltuk’u bir aziz olarak kabul 
eder ve bu yörede, yerel halk tarafından 
artık ona “kurtarıcı, teselli edici” anlamla-
rında “Aya Nikola” denmeye başlar.

Sarı Saltuk, dolaştığı her yerde özellikle 
Balkanlar’da din, dil ve ırk farkı gözetmek-
sizin hizmet ettiği için hem bir aziz hem 
de bir derviş olarak tanınmıştır. Nitekim 
Babaeski’deki Aziz Nikola, Ohri’deki Aziz 
Naum ve Yunanistan’ın Korfu Adası’nda 

Aziz Spiridon makamları, aynı zamanda 
Sarı Saltuk makamı olarak bilinmektedir. 
Ölümü bile ayrı bir ders niteliği içeren Sarı 
Saltuk, 7 ayrı tabut hazırlatmıştır. Ölüm 
haberini alan krallıklar, Sarı Saltuk’u kendi 
ülkelerine defnetmek için temsilcilerini 
yollamış ve önceden hazırlanan tabutlar-
la ülkelerinin dönüş yolunu tutmuşlardır. 
Ayrı ayrı yollardan dönüşe geçen kafileler, 
şüpheye düşüp de tabutları açtıklarında, 
gördükleri beden (hepsi için geçerli) Sarı 
Saltuk’tan başkasına ait değildi. Bu men-
kıbenin doğruluğu bir yana, gezdiği yer-
lerdeki insanların naaşına sahip çıkmaları 
bugün pek çok yerde Sarı Saltuk türbelerini 
karşımıza çıkartmaktadır.

Bunlardan en bilinenlerinden bazıları 
şöyledir: Kırım, Moskova, Danzing, Polon-
ya, Bohemya(Pezonika), İsveç(Bivanjah) 
Türkiye(Babaeski, İznik, Diyarbakır, Bor) 
Moldavya(Babadağı), Dobruca (Kalikra), 
Arnavutluk(Kroya), Bosna (Blagay).

Giysisiyle, “Hu-hu-hu” şeklindeki üçlü 
niyazlamasıyla, çam ağaçlarındaki mum-
larıyla, kızaklarıyla Türk gelenekleriyle 
süslenmiş derin bir anlatıma sahiptir Sarı 
Saltuk. Noel Baba’nın bacadan içeri girme 
masalları yerine, Sarı Saltuk’u okuyarak, 
okutarak, O’nun gönül kapılarını aralama-
sını tasavvur ederek gireceğimiz nice yeni 
yıllara.

Blagay Sarı Saltuk Tekkesi İznik Sarı Saltuk Türbesi

Aziz Nicholas İkonu Stokholm Müzesi
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haber / Tarihi Bursa Mezar Taşları: Pınarbaşı Mezarlığı

 Tarihi ve kültürel değerlerin yeniden Bur-
sa’ya kazandırılmasının yanında, Bursa’nın 
bilgi birikimi de geleceğe taşınıyor. Bursa 
Hazireleri adlı çalışma da bunlardan biridir. 
Serinin ilk cildi hazirelerle ilgiliydi. İkinci 
cilt, Emirsultan Mezarlığı’nın aynasıydı. 
Bursa hazireleri ile ilgili başlatılan çalış-
manın 3. Adımı olan 2 ciltlik “Tarihi Bursa 

Mezar Taşları - Pınarbaşı Mezarlığı” kitabı 
da kütüphanelerdeki yerini aldı.

Bursa’mıza değer katan, kimliğini oluştu-
ran, toplumsal hayata önemli katkılar sağ-
layan ecdadımızın istirahat ettikleri yerler 
olan hazirelerin kültürümüzde önemli bir 
yeri vardır. Bursa’da sayısı 155 civarında 

olduğu tespit edilen hazirelerden günümü-
ze sadece yarısı kalabilmiştir. Kayıp olan 
hazireler, yerleri tespit edilmiş olmakla 
birlikte günümüze kadar ulaşmamıştır. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, başlattığı 
tarihi mirası koruma ve geleceğe taşıma 
projeleri kapsamında değerlendirilen ha-

Tarihi Bursa Mezar Taşları:
Pınarbaşı Mezarlığı

Tarih milletlerin belleğidir. Milletlerin tarihi geçmişi ne kadar derinlere dayanıyorsa o kadar 
güçlüdürler. Tarihi yok saymak mümkün değildir. Bizim tarihe karşı sorumluluklarımızdan 
biri de tarihi değerleri geleceğe taşımaktır. Yaşadığımız coğrafya tarihsel doku anlamında 
farklı zenginlikler barındırmaktadır. Bursa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği 

yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’daki tarihi zenginliğin gün yüzüne çıkarılmasında 
oldukça önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Harabe haline dönen tarihi miras yeniden gün 

yüzüne çıkarılırken, bu değere işlevsellik kazandırılarak halkın kullanımına sunuluyor. 
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zirelerin gün yüzüne çıkarılması, envanter 
çalışmaları, restorasyon gibi çalışmalarla 
hazirelere de sahip çıkıyor. Şüphesiz bu 
hazirelerde bulunan şahsiyetlerin çoğunlu-
ğunun Bursa’nın gelişimine ve değişimine 
önemli katkılar sağladığı göz ardı edile-
mez. Hazirelerde bulunan ve taş işleme sa-
natının bütün inceliklerini yansıtan mezar 
taşları aynı zamanda şehrin tapusu olarak 
değerlendirilmelidir.

Bugüne kadar 21 hazire ve türbede çalışma 
gerçekleştirildi. Halihazırda 5 hazirede 
çalışmalar sürüyor. Üftade camii hazireleri, 
Umurbey camii haziresi, Namazgah Sofu 
Mehmed Türbesi ve Haziresi, Mollaarap 
Haziresi (kabir), Kiremitçi Sinan Camii 
Haziresi, Kayhan Camii Haziresi, Akbı-
yık Zayiyesi Haziresi, Yeşil Türbe Haziresi 
ve Hasan Can Kabri, Altıparmak Camii 
Haziresi, Barakfaki Hazretlerinin kabri, 
Selami Tekkesi Haziresi bu hazirelerden 

bazılarıdır. Başçı İbrahim Camii Haziresi, 
Dar-ul Kurra Haziresi, Gemlik- Umurbey 
Beyler Kabristanı, Veli Şemseddin Camii 
Haziresi, Abdüllatif Kutsi Hazretleri Türbesi 

ve Haziresi de çalışmaların devam ettiği 
hazirelerdir. Bursa’ya kazandırılan, kentin 
farklı noktalarından alınan mezar taşları 
ile zenginleşen Muradiye Külliyesi mezar 
taşları da Bursa tarihini gözler önüne seren 
bir açık hava müzesidir.

Pınarbaşı mezarlığı günümüze kadar 
gelen önemli mezarlıklardandır. Bir Bursa 
araştırmacısı olan Hasan Taib’in ifadesiyle 
“Bursa’nın Karacaahmedi”dir. Pınarbaşı 
mezarlığı genel bir mezarlık olmasına 
rağmen özellikle Bursalı mevlevilerin yoğun 
olarak medfun olduğu bir mezarlıktır. 894 
tarihî taşla, Bursa’da hâlen en fazla tarihî 
mezar taşına sahiptir. Bursa Hazireleri 
çalışmasının üçüncü ayağı olan 2 ciltlik 
“Pınarbaşı Mezarlığı” çalışması Pınarbaşı 
Mezarlığı’na tutulan bir ışık mahiyetinde-
dir. 

Bu eser, Pınarbaşı Mezarlığı’nın; artık ara-
mızda yaşamayanların medfun olduğu bir 
mezarlık olmadığının da önemli bir belgesi 
sayılacaktır.

Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan ve Yrd. Doç. 
Dr. Bedri Mermutlu tarafından hazırla-
nan eser, bursa sevdalılarına yeni ufuklar 
açacaktır.
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 Bursa’nın yaşayan canlı bir tarih başken-
ti olması hedefiyle 8500 yıllık arkeolojik 
dönemlerden 2300 yıllık Bitinya surlarına, 
700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuri-
yet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara 
kadar her alanda yaptığı çalışmalarla 
Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
girmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 
yok olmuş bir ecdat emanetini daha gün 
yüzüne çıkardı. 

Çelebi Mehmet döneminde Vezirlik, Ru-
meli Beylerbeyliği ve Veziriazamlık yapan 
Bayezid Paşa tarafından 1400’lü yılların 
başında yaptırılan Bayezid Paşa Medresesi, 
zaman içinde gerek depremler, gerekse 
bakımsızlık yüzünden tamamen yıkılmış ve 
üzerine de evler yapılmıştı. Tarihi kayıtlar-
dan medresenin yeri tespit edilip, bu ecdat 
emanetini kente kazandırmak için 9 bina 
kamulaştırılarak yıkıldı. Yapılan çalışma-
ların ardından orijinal temellerine ulaşılan 
6 asırlık medrese restorasyonla birlikte ilk 

günkü özgün halini aldı. Yeşil Külliyesi’nin 
önemli bir parçası olan ve 200 yıla yakın 
bir süredir tamamen ortadan kaybolan bir 
ecdat emaneti olan medrese adeta külle-
rinden yeniden doğdu.

Ağustos 2014 itibariyle yer teslimi yapılıp 
imalatlara başlanan Bayazıt paşa medre-
sesinin mevcut temel kalıntıları uyarınca 
rekontrüksiyonu yapılarak aslına uygun 
biçimde yeniden inşa edildi. 575 metre-
kare taban alanına sahip medrese, kesme 
taş ve yığma taş sistemiyle inşa edildi. 

Temeller ankraj ve enjeksiyon yöntemiyle 
güçlendirildi. Proje uyarınca merdiven ve 
rampa ile giriş kısmına ulaşılıyor. Yapının 
orta kısmında 285 metrekarelik alanda yer 
alan avlu çeşitli toplantı ve etkinliklere ev 
sahipliği yapacak. Avlu üzeri lamine kaplı 
ahşap sistemle kapatıldı. Dolayısıyla her 
mevsimde etkinlik için kullanılabilecek. 
Avlu çevresinde dersane, toplantı salonu, 
ofis seminer salonu ve teknik mekanlar 
olarak kullanılacak 425 metrekarelik odalar 
yer alıyor. Yapı aslına uygun kubbe ve tonoz 
çatı sistemi ile tamamlandı. Çevre düzeni 
ile entegre bir şekilde kullanıma sunu-
lan Beyazıtpaşa Medresesi açılış için gün 
sayıyor.

Bayezid Paşa Medresesi, Büyükşehir Bele-
diyesi’nin halkın kullanımına açtığı diğer 
tarihi mekanlar gibi, aslına uygun işlev 
görmesi amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı 
(TÜGVA) ile işbirliğine gidilerek bir eğitim 
ve kültür merkezine dönüştürüldü.

Amasyalı Yahşi Bey’in oğludur. Sarayda 
yetişmiştir. I. Bayezid döneminde bazı as-
keri görevler yapmıştır. Çelebi Mehmet’in 
Amasya’da sancak beyliği yaptığı dönemde 
onun baş danışmanlarından biri olmuştur.

Yıldırım Bayezid’in Timur’a esir düştüğü 
1402 Ankara Savaşında, 15 yasındaki genç 
Şehzade Mehmet’i Timur’un kuşatmasın-
dan kurtararak Amasya’ya getirmeyi ba-

şarmıştır. Bayezıd Paşa, Mehmet Çelebi’nin 
Amasya’da Osmanlı birliğini yeniden kur-
maya çalıştığı, kendileri de sultan sıfatıyla 
çeşitli merkezlerde üslenmiş kardeşlerine 
karşı mücadele verdiği dönemde onun hiz-
metinde bulunmuştur.

Mehmet Çelebi’nin 1412 yılında Bursa’ya 
girerek I. Mehmet adıyla Osmanlı Hüküm-
darı olmasından sonra da Vezir olmuş ve 

Karamanoğulları Beyliği üzerine yapılan bir 
seferde önemli hizmetlerine karşılık ayrıca 
Rumeli beylerbeyi olarak atanmış, bu iki 
vazifeyi ölümüne kadar muhafaza etmiştir.

Bayezıd Paşa’nın Amasya’da cami, imaret 
ve medresesi, 1418 tarihli vakfiyeleri vardır. 
Oğlu İsa Bey ümeradan olup Bursa’da mes-
cidi ve imareti vardır.

Bayezid Paşa Medresesi’nde
Eğitime Devam…

Bayezıd Paşa kimdir
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