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Dünya tarihini, ülkemiz tarihini ve kuşkusuz 

kendi kişisel tarihimizi etkileyen iki önemli 

olayın yıldönümü içindeyiz. İlki, onlarca yıl 

boyunca devletimizin içine sızarak ülkemi-

zi bölmeye çalışan, yabancı güçlere peşkeş 

çekmeye çalışan ve de tabii ülkemiz kaynak-

larını taraftarlarına paymal etmeye çalışan 

Fetö terör örgütünün bundan yaklaşık bir yıl 

önce teşebbüs ettiği darbe girişiminin birinci 

yılındayız. 250’ye yakın şehid ve binlerce 

vatandaşımızın gazi olmasına neden olan bu 

girişim, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanları 

görmemizi de sağladı. Geçen bir yıl, yaşa-

nanların ışığında daha da kenetlenmemizi, 

geleceğe daha güvenle bakmamızı sağladı.

Bir diğer yıldönümü yaşadığımız olay da, 

Bosna savaşı ve Srebrenitsa katliamı. Çok 

değil, bundan birkaç yüzyıl önce bize ait olan 

topraklarda yaşanan Müslüman katliamının 

22. yılındayız. Birkaç gün içinde katledilen 

8372 kardeşimizin acısı o kadar taze ki! Hala 

hangi toplu mezarda olduğu bile bilinmeyen 

binlerce Müslüman! O insanların canları da 

malları da bize emanettir. Dün nasıl yan-

larında idiysek, bugün ve bundan sonra da 

yanlarında olacağız. Katliamın 22. yılında 

gerçekleştirilen anma törenlerine Bursa 

olarak güçlü bir katılım gösterdik. Bursa’dan 

yaklaşık 40 kişilik bir ekip Mars Mira Barış 

Yürüyüşü’ne katılarak Boşnak dostlarımızın 

yanında olduğumuzu dosta düşmana göster-

dik. Ben de yürüyüşün sonundaki büyük anma 

törenine katılarak Bursa’nın ve Türkiye’nin 

güçlü desteğini dostlarımıza ilettim. Acılarını 

paylaşıyoruz, Srebrenitsa’yı unutmayacağız, 

unutturmayacağız. Gelecek yıl çok daha güçlü 

bir şekilde yanlarında olacağız.

Dergimizin bu sayısının iki ana konusunu, 

15 Temmuz Darbe girişimi ve Srebrenitsa 

Katliamı oluşturuyor. Her iki konunun da iyi 

anlaşılması ve unutulmaması için çok değerli 

gazeteci, tarihçi ve akademisyen dostlarımı-

zın görüşlerine yer verdik, beğeniyle okuyaca-

ğını umuyoruz.

Dergimizin bu sayısında; başta İznik olmak 

üzere pek çok değerli dosya çalıştı arkadaş-

larımız.

Gelecek sayıda buluşmak dileği ile iyi okuma-

lar dilerim.
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 Srebrenitsa üzerine birçok şey yazıldı, çizildi ki bu acılar 
anlatılmaya devam edecek. Çünkü ateşin düştüğü yerden 
dumanlar yükseliyor. Sadece bizler senede bir kez; o da dik-
katli baktık mı, sararmış fotoğrafları görebiliyoruz. Kor, hâlâ 
sıcak, küllerde hâlâ silinmeyen hatıralar var. 

Ben bu yazımda, ‘Srebrenicalı Anneler Derneği’nin bizle-
re anlattığı trajedileri size aktaracağım… Dernek başkanı 
Munira Subasic hanımefendinin sadece kendi ailesinden 24 
kişinin hayatını kaybetmesi, oradaki halkın nasıl bir travma 
yaşadığının kanıtı olsa gerek.

Tarih, 
Srebrenitsa’da 
hep aynı günü 
gösteriyor!

Samet Altıntaş

Fransız entelektüel Henry Levi’nin 
“Avrupa, Bosna’da öldü” sözü Rönesans’ı 
gerçekleştirmiş, Sanayi Devrimi’ni yapmış 
rasyonel Batı aklının melekelerine batırılan 
bir kıymık aslında. 11 Temmuz 1995 tarihinde, 
Ratko Miladiç komutasındaki ağır silahlı Sırp 
ordusu, Srebrenitsa’da 600 Hollanda Barış 
Gücü askerinin gözleri önünde, 8 bin 372 
kişiyi öldürmüştü. İşte, Avrupa bu yüzden 
kendi cenaze namazını kılmış, Hitler sonrası 
bir başka etnik soykırım Kıta Avrupası’nda 
saklandığı kuytudan çıkmıştı. 

Ali Atmaca
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TELEVİZYONA KOŞAN ANNE…

68 yaşındaki Nura Alispahiç, Srebrenitsa’da 
çocuklarını kaybeden onlarca anneden 
biri… Hikâyesi şöyle akıyor (duruyor mu 
deseydim?) mazinin defterinde: Nura 
Hanım, televizyonu açar ve haberlere bakar. 
Ardından on yıldır gözyaşı döktüğü küçük 
oğlunu görür. Her anneye göre çocuğu za-
yıflamıştır; ama Azmir gerçekten bitkindir. 
Çetnikler, onları, yani Azmir’in de içinde 
bulunduğu ‘esir’leri bir arabadan indiri-
yordur. Önce dördünü kurşuna dizerler. 
Nura Hanım, yeniden oğlunu görür, sanki 
yardım istiyordur. Annesi, oturduğu yerden 
televizyona doğru koşar hızlıca, yavrusunu 
ecel celalilerinin elinden almak istercesine. 
Ancak ikinci adımda bayılır, Azmir kurşuna 
dizilir…

‘ONLARI ASIL MAHKEMEYE 
HAVALE ETTİM’

Nura Alispahiç, çok sonra şöyle konuşa-
caktır: “Binlerce kişi Hollanda askerlerinin 
bulunduğu fabrikaya sığınmıştık. Fakat 
onlar bizi Sırplara teslim etti. Oğlum kuşat-
mayı yarmak için ormandan çıkış arıyordu. 
Ona son kez sarıldığım anı unutamıyo-
rum. Sırplar, kente giriyordu. Onu bir daha 
göremeyeceğimi o an hissetmiştim. Bu 
hayvanların oğlumu öldürdüklerini kendi 

gözlerimle gördüm. Henüz 16 yaşındaydı. 
Onu itekliyorlardı. Yüzünü döndüğünü gör-
düm. Oğlum Azmir idi. Birkaç saniye sonra 
onu vurdular. Yere düştü. Ne hissettiğimiz 
kimse anlayamaz…” 

Ben bu satırları yazarken; siz yazılanları 
okurken, anlık kalp çarpıntılarımız olacak, 
hepsi bu kadar… Ama Azmir, annesinin 
yüreğinde yatacak, tıpkı bebekliğindeki 
gibi biricik oğlunu e harfine yaslanarak 
uyutacak…

Azmir’in cesedi 1999’da toplu mezarda 
bulunur. 2003’te de Poçatari Şehitliği’ne 
defnedilir. ‘Şehit’ demişken, Nura Hanım, 
oğlunun şehit olduğuna inanıyor; ama göz-
lerinin önünde öldürülmesini kabullenemi-
yor. Büyük oğlu Tuzla bombardımanında, eşi 
Bilge Kral’la adaş Aliya ise 1993’te şehit dü-
şer. Nura Hanım, iki çocuğunu da kaybet-
menin hüznü ve dinmeyen acısıyla yaşıyor. 
Ciddi sağlık sorunları var, anne kalbi çok 
yorgun… Öyle ki tanık sıfatıyla mahkemeye 
bile çıkamıyor. Belki de işi Mahkeme-i Küb-
ra’ya havale etmenin tevekkülü içinde…

AĞAÇ YAPRAĞINDAN YEMEK!

Bir diğer acılı eş ise Selviya Feyziç… Selviya 
Hanım, katliamda kocasını kaybeder. Ama 
dört çocuğuyla birlikte günlerce süren, ölü-

mün kıyısındaki yolculuktan sonra Tuzla’ya 
ulaşmayı başarır. Hafızasından silinmeyen 
o elim günü anlatırken kurduğu cümleler, 
bir romanın içinde geçen değil, hayatla me-
madın arasında kalan cümleler: “Etrafımız 
Sırp canileri tarafından sarılmıştı. Ve çem-
ber her geçen zaman daraldıkça daralıyor-
du. 3 Mart 1992 tarihinde Sırplar, ‘Silahları-
nızı bırakın ve teslim olun!’ diye ültimatom 
yayınlamıştı. Biz de o sırada ‘daha güvenilir 
olur’ diye gecenin karanlığından da istifade 
ederek, Bayramiç köyüne sığındık. Bizden 
önce gelen aileler de varmış. Köyün camii 
ve okulu dolmuştu, ahırlarda ve sokaklarda 
kalıyorduk. Üstelik yiyecek hiçbir şeyimiz 
yoktu. Üç gün sonra ‘Balkanların Kasabı’ 
olarak tanınan ‘Arkan’ lakaplı Zeljko Raz-
natoviç’in silahlı Çetnikleri köyü bastılar. 
Bütün halk, ormana çekildi. Anlatılması zor 
şartlara mahkûm olduk. Tuvalet, su yoktu… 
naylonlardan yaptığımız çadırlarda tamı 
tamına üç ay yaşadık. Öyle anlar oldu ki 
açlıktan ağaç çürüğünü ve yapraklarını bir 
avuç una katarak yemek yaptık. Kısacası 
bu ormanda 3 Mayıs’a kadar kaldık…”

HAFTALIK YARIM KİLO 
UN VE BİR PAKET SÜT!

Selviya Hanım, tarifi mümkün olmayan, 
kelimelerin kifayetsiz kaldığı sahneleri an-
latmaya devam eder. Erkekler kısa sürede 

Hakan Aydın
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toparlanır ve karşı direniş başlatır. Sırpların 
işgal ettiği Bratunats köyü geri alınır, arka-
sından oradakiler köye yollanır. Daha sonra 
muştulu haber gelir: Çetnikler püskürtül-
müştür. Srebrenitsa da kısa süre sonra geri 
alınır ve ahali, yeniden memleketine avdet 
eder. Fakat şehir, hâlen kuşatma altında-
dır ve devamlı surette bombalanıyordur. 
Gökyüzünden geçen her bir bomba, ölüm 
türküsü gibi geliyordur onlara. 1992’nin 
yazında büyük bir açlık başlar; çünkü şehre 
erzak sokulamıyordur. Bu sırada çok sayıda 
bebek, melek olur ve öte tarafa göçer. Sal-
gın hastalıklar baş gösterir, acıdır; ameli-
yatlar narkozsuz yapılmaya başlanır. Su ve 
elektrik neredeyse her saat kesiktir. Ocak 
1993’te nadiren de olsa yardımlar gelmeye 
başlar, abluka delinmiştir. Kızılhaç ve bazı 
insanî yardım kuruluşları haftalık yarım 
kilo un ve bir paket süt veriyorlardır. Bu 
kadarcık az gıdayı bile herkes alamıyordur. 
Daha az bir zaman önce mahallelerinde 
börekler açıp, şarkılar eşliğinde birbirlerine 
gidip gelen aileler şimdi esaret kampında-
dır sanki. 

ÖLÜMÜN KIYISINDAN 
HAYATA KAÇMAK

Sırplar, yeniden harekata geçmiş, Boşnak-
ların yaşadığı köyleri işgale başlamışlardır. 
Canını kurtaran herkes, Srebrenitsa’ya geli-
yordur, akın akın. Bu sırada yardımlar uzun 
süre kesilmiş, açlığa bağlı ölümler yaşan-
maya başlamıştır. Bilge Kral, BM yetkilileri-
ne yaşanan dramı anlatan sert konuşmalar 
yapıyordur. 1994’te kısa da olsa yardımlar 
bir kez daha başlar. Ama Batı üç maymunu 
oynamaya baştan karar vermiştir.  

Ve 6 Temmuz günü… Selviya Hanım, o gün 
büyük gürültülerle uyandıklarını söylüyor. 
Katliam azgın dişlerini göstermiş, havlıyor-
dur. Sırp komutan Mladiç bu vahşetin vücut 
bulmuş hâlidir âdeta. Selviya Hanım’ın 
kocasının da aralarında bulunduğu bütün 
erkekler Sırplarca alıkonur. Çetnikler, bazı 
erkekleri kurşuna dizmeye başlarlar. Kadın 
ve kızların olduğu bir başka otobüs ise 
bilinmeze doğru gidiyordur. Gerisini Selviya 
Hanım’dan dinleyelim:

‘GÖZYAŞLARIM KURUDU; 
AMA İÇİM KAN AĞLIYOR…’

“Bizi bir ormanda indirdiler ve tecavüz 
ettiler. Sonra da ‘yolun bundan sonrasını 
kendiniz gideceksiniz.’ dediler. Nerede oldu-
ğumuzu bilmeden, korkuyla aç ve perişan 
bir şekilde bir sürü insan ormanda gün-
lerce mesafe kat ettik. Ölümden beter bu 
yolculuğun sonunda Tuzla’ya ulaştık. Bize 
ormanlarda rastlayan Boşnak askerler, yan-
larındaki yiyecek ve içecekleri bize verdiler. 
Kurtulmuştuk… Ama Sırplar bütün erkekle-
rimizi infaz etmişti. İşte ben o günden beri 
ağlıyorum, gözyaşlarım kurudu… Ama içim 
kan ağlamaya devam ediyor…”  

Ne desek anlamsız ne desek acıyı dindirme-
yecek… Sözün özü, Haluk Levent’in ağıtıyla 
yazımı noktalıyorum: “Seni kurtaramadık/
Hiçbir şey yapamadık/Yüreğim buruk/Yüre-
ğim hasta…/Tam 22 yıl oldu/Seni unutama-
dık/Affet bizi Srebrenitsa…”

Ali Atmaca
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Bilge Kral’ın Vasiyeti;
Unutulan Soykırım Tekrarlanır

Namık Göz

“Savaşta büyük zulme 
uğradınız. Zalimleri 
affedip affetmemekte 
serbestsiniz. Ne 
yaparsanız yapın, ama 
soykırımı unutmayın. 
Çünkü unutulan soykırım 
tekrarlanır.”

 Yandaki artık tarihe mal olan önemli 
cümle, yaşadığı tüm zorluklara rağmen 
halkına bağımsız bir devlet bırakmayı 
başaran ‘Bilge Kral’ Aliya İzzetbegoviç’e ait.  
Bu cümle aynı zamanda, Srebrenitsa’da, 
11 Temmuz 1995’te, İkinci Dünya Savaşı 
sonrası yaşanan en büyük soykırım sonrası 
insanlığa da yapılmış bir vasiyet niteliğin-
de.

14 yıldan beni aramızda olmayan Bilge 
Kral’ın bu vasiyetini yerine getirmek Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin organize etti-
ği gezi sayesinde gerçekleşti. 40 kişilik 

heyette gazetecilerin yanı sıra akademis-
yenler, Dağcılık Federasyonu, Kent Konseyi, 
Çevrem Derneği, Bursaspor Taraftarlar Der-
neği, BUFSAD ve Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü temsilcileri yer aldı.

Tam 22 yıl önce yaşanan bu insanlık dramı 
sonrası ‘Unutmamak’ adına gerçekleştirilen 
ve bugün artık barış olarak adlandırılsa da 
ölüm yürüyüşü olarak bilinen Marş Mira, 
katılımcılarda ömür boyu hatırlanacak 
derin izler bıraktı. Çünkü üç günde tamam-
lanan ve her noktası acı anıların izleriyle 
dolu yürüyüş aynı zamanda insanın özüne 
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yolculuğu ve haksızlığa, zulme ve insanlığa 
karşı işlenen suçlara neden karşı durulması 
gerektiğini ifade ediyordu.

Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar 
unutmamak, unutturmamak adına üç gün 
boyunca 77 kilometre yol yürüdü. Adım 
adım, nefes nefes, tabanları patlamasına 
rağmen, soykırımın her detayını öğrendik-
lerinde gözyaşları artık istemsiz akacak 
hale gelmesine rağmen yürüdü, yürüdü, 
yürüdü...

Yol boyunca bu acıyı en derin yaşayan Boş-
naklar, evlerinin kapılarında, bahçelerinde 

yol boyunca dizilerek gözyaşlarıyla izleme-
nin yanı sıra yalnız olmadıklarını görmenin 
gururuyla dimdik ayakta olduklarını bir kez 
daha gösterdiler. Dünyanın hiç bir yerinde 
böylesine bir misafirperverlik ve kucaklaş-
ma yaşandığını sanmıyorum. Bu, kökü 500 
yıl öncesine dayanan bir kardeşliğin ve kar-
şılıklı derin sevginin dışavurumundan baş-
ka bir şey değildi. Müslüman ve üstelik Türk 
isimleri taşıdıkları için soykırıma uğramış, 
bu da açık açık yüzlerine söylenmişti. 

Peki ne olmuştu 22 yıl önce? Unutmamak 
adına bunların da her defasında tekrar 

tekrar yazılıp anlatılması gerektiğine ina-
nıyorum. 

O yüzden 1995 yılının sıcak ve bir o kadar 
kanlı günlerine geri dönelim. Yazdıklarımın 
büyük çoğunluğu bu soykırımı dünyaya 
tüm ayrıntılarıyla duyuran ve halen bu 
uğurdaki mücadelesini sürdüren Hasan Nu-
ranoviç’in anılarına dayanmaktadır. Hasan, 
o dönemde 27 yaşındadır. Saraybosna’da 
makina mühendisliği eğitimi görürken 
savaşla birlikte Srebreniztza’daki ailesinin 
yanına gelir. 24 bin nüfuslu kasaba 16 Nisan 
1993’te Birleşmiş Milletler tarafından ilan 

Saffet Yılmaz
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edilen 6 güvenlik bölgesinden biridir. Bu 
nedenle nüfusu kısa sürede 60 bine ulaşır. 
Sırp saldırılarından kaçanlar buraya sığınır.

Bölgenin güvenliğini ise Albay Tom Karre-
mans komutanlığındaki Hollanda birliği 
sağlamaktadır. 6 Temmuz 1995’te Sırp 
Kasabı Genaral Mladiç, seçkin askerlerden 
oluşan birliğiyle kasabaya saldırır. Kuşatılan 
ve insanların açlık ve sefalet içinde olduğu 
kasabaya 10 Temmuz’da ikinci büyük 
saldırı gerçekleşir. Hollandalı komutanın 
Bosna’daki Fransız general komutasındaki 
ana karargahtan yardım ve hava saldırısı 
desteği yoğun ısrarlar sonucu karşılık bulur. 
Sadece ve sadece NATO’ya ait 2 F16 uçağı 
bölgeye gelir. Yaptığı iş, Sırp zırhını vurmak 
ve Srebrenitsa üzerinden alçaktan uçmak-
tan öteye gitmez. 

BM ve NATO’nun bu etkisiz kalan tepkisi 
üzerine gemi azıya alan Mladiç, 11 Temmuz 
1995, Hollanda askeri gücün hiçbir direni-
şiyle karşılaşmadan büyük bir zafer kazan-
mış komutan edasıyla Srebrenica’ya girer. 
Silahlardan arındırılmış kenti ele geçirmek 
Sırplar hiç de zor olmaz.

Şehrin düştüğü akşam katliamlar devam 
ederken, New York da bulunan BM Barış 
Koruma Misyonu Şefi Kofi Annan’a durumu 
yazılı olarak bildiren BM Özel temsilcisi 
Akashi raporunda şu cümleler yer alıyordu: 
Konvoy halinde ilerlemeye çalışan Boşnak-

ların yakınlarında patlayan bazı patlayıcılar, 
grup içerisinde paniğe yol açıyor.” Oysa bu 
sırada insanlar dağlarda ve yollarda vahşi 
hayvanlar gibi kıtır kıtır doğranıyordu.

Hollandalı askerler Bosna’daki BM Barış 
Gücü Komutanı Fransız generalden aldıkları 
emirle bir gece yarısı kenti boşaltmış ve 
bulundukları kampı içindeki 25 bin mülteci 
ile birlikte Sırplara teslim etmişlerdir. Hol-
landalı komutan tarafından Sırplara satılan 
bu olay video görüntüleriyle kanıtlanmış-
tır. Youtube’de yer alan bu görüntülerde 
Hollandalı komutanın Kasap Mladiç’de 
kadeh tokuşturup zafer kutlaması dahi yer 
almaktadır.  

Felaket yalnızca Srebrenica’nın düşmesiyle 
kalmaz Şehrin düşmesinden sonra yaklaşık 
25 bin kişi büyük bir korku içinde Srebre-
nica yakınlarındaki Potocari köyündeki BM 
Hollanda askeri kampına doğru kaçmaya 
başlar. Bunlardan 6 bin kadarı kampa 
girmeyi başarırken geri kalanı ya kampın 
çevresinde toplandılar veya Tuzla’ya gitmek 
üzere dağlara kaçar. Srebrenica’dan kaçan 
bu insanların peşinden yarım saat son-
ra kampın kapısına kadar gelen General 
Mladiç, “Kimseye bir kötülük yapılmaya-
cak, zarar verilmeyecek!” diyerek elindeki 
çikolataları Sırp kameraları önünde Boşnak 
çocuklara dağıtma utanmazlığını gösterir. 

Kampa sığınan ve çevresinde toplanan bin-
lerce Boşnak korku içerisinde bekleşirken 
Birleşmiş Milletlerin tek endişesi Hollandalı 
askerlerin güvenliğiydi. Hollandalıların 
Srebrenica’yı hiç bir zorluk çıkarmadan 
teslim ettiğini gören Mladiç, Albay Karre-

Ali Atmaca Emrah Özdemir

Emrah Özdemir

Ölüm Yolu’nun bazı bölümleri hala mayınlı. Yürüyüşçülerin 
bu alanlara girmemesi için özel uyarı levhaları konulmuş. 
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Ali Atmaca

mans’la yaptığı bir toplantıda aşağılayıcı 
bir üslupla kampın içindeki ve etrafındaki 
Müslümanların bir an önce kendisine tes-
lim edilmesini ister,  aksi takdirde kampı 
bombalayacağı blöfünü yapar. Sonunda 
korkulan olur ve Hollandalılar, mültecileri 
Sırplara teslim etmeye karar verir. Bundan 
sonra kampta bulunan tüm Boşnaklar, 
Hollandalı BM askerleri tarafından silah 
zoruyla dışarı çıkmaya zorlandılar. Kendi-
lerinin Sırplara teslim edildiğinde öldürü-
leceklerini söyleyen Boşnaklar, feryatlarına 
ve çığlıklarına aldırış etmeden onları zorla 
Sırpların ellerine edilir. Bu insanlara hiçbir 
şey yapmayacağını söyleyen Sırplar 11 
Temmuz 1995 ile 17 Temmuz 1995 tarihleri 
arasında kadınları ve çocukları ayırarak 
yaklaşık 8 binden fazla genç ve yetişkin 
erkeği katleder. 

Sırplar öldürülmeyi bekleyen insanla-
ra namlularının gölgesinde önce çukur 

kazdırıyorlar, sonra da bu insanları topluca 
öldürüp ya da diri diri bu çukurlara gö-
müyorlardı. Yaptıkları katliam daha sonra 
ortaya çıkmasın diye öldürdükleri insanla-
rın cesetlerini tanınmaz hale getiriyorlar, 
ayakkabılarını ve diğer giysilerini topluyor-
lardı.

Hollandalılar mültecileri Sırplara teslim et-
mekle yetinmemiş, onlara her türlü yardımı 
yapmış, hatta Sırp askeri araçlarına yakıt 
bile sağlamışlardı.

Srebrenitsa’dan Tuzla’ya doğru yola çıkan 
kadın ve çocuk Boşnaklar, geçit vermez 
dağlık yollardan yani bizim varış nokta-
larından başladığımız yolculuğa çıkıyor-
lardı. Geceleri yürüyüp, gündüz ormanda 
gizleniyorlardı. Havan topu saldırıları ile 
açık alana çıkmaya zorlananlar acımasızca 
katlediliyordu.

Bu güne kadar 30’a yakın toplu mezardan 
çıkarılan binlerce ceset önce Tuzla’daki 
tünellerde ve Sarajevo yakınlarındaki özel 
konteynerlerde saklandı. Ardından DNA 
testleriyle kimlikleri belirlenen soykırım 
kurbanları,  20 Eylül 2003’de ABD eski Baş-
kanı Bill Clinton’un katıldığı törenle açılan 
anıt mezarlığa defnedildi.  Anıt mezarlığın 
girişindeki 8372 sayısının sonundaki üç 
nokta ise soykırım kurbanlarının sayısının 
daha fazla olduğunu ifade ediyor. 

Katliamda anne ve babasını kaybeden 
Hasan Nurhanoviç, halen Saraybosna’da 
ailesiyle yaşıyor. Katliamla ilgili kitap da 
yazan Nurhanoviç, dünyanın dört bir yanını 
ziyaret ederek, soykırımı anlatıyor. Her 
fırsatta da gerçek suçlunun BM olduğunu 
vurguluyor. 

Soykırım emrini veren Sırp kasapların sade-
ce bir bölümü yakalanarak adalet karşısına 
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çıkarıldı. Peki, Hollandalı askerlere ne 
oldu?

‘Srebrenitsa Anneleri’ tarafından 6 bin 
kişi adına Hollanda devleti aleyhine açılan 
davada mahkeme 2014’te Hollanda’yı 
suçlu buldu. Karar temyize götürüldü.  
Temyiz Mahkemesi, Hollanda askerlerinin 
kendilerine sığınan 350 Boşnak aske-
ri kamptan çıkardığını ve bu kişilerin 
kamptan çıkarılmasıyla ellerinden ‘hayat-
ta kalma şansının’ alındığını bildirdi. 
Mahkeme ayrıca, Hollanda devletinin, 350 
kurban yakınına uğradıkları zararın yüzde 
30’u oranında tazminat ödemesine de 
karar verdi. Sadece yüzde 30 ne acı değil 
mi?

Bu acı tarihi bilginin ardından katıl-
dığımız 22’nci yıl anma törenlerini de 
anlatayım.

Yeşil örtüyle kaplanmış soykırım kurban-
larından arta kalan kemiklerin yer aldığı 
71 tabut, Marş Mira’nın son gününde 
tarifsiz acıların yaşandığı Akü fabrikası 
içine dizildi. Tabutları gören ailelerin ta-
rifi imkansız acıları gerçi hiç dinmemişti 
ama bir kez daha canlandı. 22 yıl sonra 
evladının ya da kardeşinin tabutuna sa-
rılanlar, yürüyüşü tamamlayarak, depoya 
gelenlerle birlikte gözyaşı döküyordu. 

Nezire Mahmutoviç, Gritza yakınlarında 
cesedi bulunan kardeşi Yusuf Mahmuto-
viç’in tabutu başında çocuklarıyla birlikte 
gözyaşı dökenler arasındaydı. Babası 
ise anıt mezarlıkta yatıyordu. Halen bir 
kardeşinin akıbetinden ise haberi yok. Acı 
üstüne acı bu olsa gerek.

Sonra parmak uçlarıyla taşınacak kadar 
hafif tabutlar, anıt mezarlığın girişine 
dizildi. Yürüyüşü tamamlayıp anıt me-
zarlığa girenlerin buluşması da burada 
gerçekleşti. Sessiz çığlıklar tüm anıt 
mezarlığı hüzne boğdu. Sabaha kadar 
okunan dualarla tabut başında nöbet 
tutuldu. 

Ertesi gün tören alanını başta Saraybos-
na ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört 
bir yanından gelenlerin katıldığı törenle 
71 tabut toprağa verildi. 

1995 yılında imzalanan Dayton Anlaşması 
ile savaşın sona erdiği Bosna’da neler 
oluyor. Yine Bilge Kral’ın; “Geleceğimi-
zi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve 
intikam peşinde koşmayacağız.” sözüyle 
devam edelim...

Ali Atmaca

Hakan Aydın

Hakan Aydın

Hakan Aydın
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En çok katılımın olduğu Türkiye’den olduğu 
Mars Mira’daki izlenimim, tıpkı İzzetbego-
viç’in yukarıda söylediği sözler gibi Boşnak-
lar intikam peşinde değil. Türkleri yanların-
da görmekten mutluluğun yanı sıra gurur 
da duyuyorlar. Bir bölümü Sırp Cumhuriyeti 
bölgesindeki bu yürüyüşün her geçen yıl ar-
tan ilgi ile devam etmesi dosta güven düş-
mana gözdağı etkisi yaptığı kesin. Güçlü bir 
Türkiye’nin kendilerinin en büyük güvencesi 
olduğunu her fırsatta dile getirmekten 
de kaçınmıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Müslüman ülkelerdeki 
insanlar üzerindeki etkisini burada görmek 
mümkün. Birlikte yürüdüğümüz Boşnak 
bir gazetecinin ‘’Erdoğan güçlendikçe biz 
de güçleniyoruz. O dünya karşısında dik 
durdukça biz de dik duruyoruz’’ görüşü 
neredeyse tüm Boşnaklarda hakim. 

Yerel yönetimlere gelince Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Balkanların her bölgesindeki 
etkisi her geçen yıl artıyor. Bursa’nın diğer 
belediyeleri de Balkanların her noktasında 
görmek mümkün. Kosova’dan Makedon-
ya’ya Bulgaristan’dan Arnavutluk’a ve Batı 
Trakya’ya kadar tıpkı 600 yıl önce gönülleri 
fetheden erenler gibi durmadan çalışıyor-
lar. Çünkü gönüllere atılan sevgi temelleri 
yüzlerce yıl geçse de asla silinmiyor. 

Srebrenitsa’yı unutma, unutturma, unut-
turmayacağız...

Ali Atmaca

Yasin İlcebay
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Cumhur Aygün
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Adnan Baştopçu

  Barış yürüyüşü, ‘Marş Mira’ya katılmak 
için gittiğimiz Bosna Hersek’te, 3 gün 
boyunca dere-tepe demeden yürürken 
patikalardan kıvrıla kıvrıla, ‘sivilde’ asla çık-
maya cesaret edemeyeceğim küçük çaplı 
dağlara tırmanırken ya da, hep Herodot’un 
bu anlamlı lafı vardı aklımda.

Ne zaman yürüyüş bitti, anneleri ve ba-
baları ‘yemyeşil ve olağandan çok küçük 
tabutların baş kısmını’ çocuk başı imiş 
gibi okşarken gördüm, bu kez, 4 yaşındaki 
Boşnak çocuğun, hem de ölmeden birkaç 
dakika önce annesine söylediği şu laf geldi, 
boğazıma düğümlendi:

‘Çocukları küçük kurşunlarla öldürürler 
değil mi anne?’

Niye geldik bu Ülke’ye ve niye ha babam de 
babam yürüyoruz böyle?

Bundan tam 22 yıl önce, hem de yaşa-
dığımız şu modern zamanlarda, hem de 
Avrupa’nın göbeğinde 8 bin 372 insan, sırf 
Sırp olmadıkları için, sırf 3 sene önce ülke-
lerinde yaptıkları referandumda ‘bağımsız 
bir ülke’ olma yolunda tercih yaptıkları için 
öldürüldüler.

Öldürenler ile ölenler arasında herhangi bir 
husumet yoktu. Bir alacak-verecek ilişkisi, 
bir namus meselesi ve/veya başka rövanş 
gerektirecek başka bir gerekçe..

Boşnak olmaları yeterliydi. Veya Sırp olma-
maları.

Yakın tarihin en ağır trajedilerinden birinin farkında olmak, 
insanın insana, hem de bu çağda yaptığı kötülüğü 

yerinde görme duygusunun adı, Marş Mira!

‘Savaşta babalar çocuklarını gömer, 
barışta çocuklar babalarını...’

Parmak uçlarında 
taşınan tabutlar

Hakan Aydın
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Modern hukuk bu durumu, ‘soykırım’ diye 
tanımlıyor genellikle. Veya daha hafifi, 
etnik temizlik: ‘Öyle bir vahşet yaratalım 
ki, öldürmediklerimiz de yaşarken ölsün, 
öldürmediklerimiz de gitsin buralardan, 
bir daha gelemesin. Temizlensin buralar 
onlardan!’

Yeni doğmuş bebek de can verdi bu katli-
amda, sırası zaten gelmek üzere olan yaşlı 
dede de.

Bilinen temenninin aksine, Allah sıralı ölüm 
vermedi bü ülkeye.

25 bin insan, hamile, yaşlı, çocuk vurdular 
kendilerini dağlara tepelere, kaçmaya ça-
lıştılar katliamdan, daha güvenli bölgelere...

Bugünkü barış yürüyüşünün sahicisi oydu 
işte ve adı da barış değil, ölüm yürüyüşüydü 
o günlerde.

***

Savaş sonrası açılan toplu mezarlardan 
çıkarılan cesetler veya ceset parçalarına 
yapılan DNA incelemeleri ve akabinde yapı-
lan kimlik tespitleri hala sürüyor. 

İçinde azbuçuk insan olma duygusu bulu-
nan herkesin ‘unutursam kanım kurusun’ 

diye niteleyebileceği bu süreç dile kolay 
tam 22 yıldır devam ediyor. 

Yakın yıllarda yaşanmış bir trajediyi izliyo-
ruz sanki ama finali bir türlü gelmiyor.

Çünkü her yeni yıl, yeni cesetler, (aslında 
yeni kavuşmalar, yeni kucaklaşmalar) ve 
toprağa emanet edişlere sahne oluyor. 

Ceset denilen şey, ‘ölü ağırlığı’ demek değil 
mi biraz da. Bizim buralarda, bir tabut ge-
çiyorsa yanından yörenden önünden, altına 
girersin Allah için, taşıyanların yükünü 
hafifletmek için, el atarsın, omuz verirsin.

Potaçari köyünde gözlerimle gördüm. 

Defin için Anıt Mezarlığa götürülürken, 
parmak uçlarıyla taşınıyordu tabutlar. 

Meftalardan geriye ne kadar az şey kaldıy-
sa artık, ‘kuş gibi hafif’tiler..

Bu sahne, izleyen herkese çok ‘ağır’ geldi.

Boşnakların efsane lideri rahmetli Aliya 
İzzetbegoviç’in ‘Geleceğimizi geçmişimiz-
de aramayacağız. Kin ve intikam peşinde 
koşmayacağız’ düsturu olmasa, bunu ya-
panların yanına kar kalmaması için ‘temel 
içgüdü’ devreye girecek belki de.

Kin yok. Nefret yok. İntikam duygusu hele, 
evlerden uzak.

Rövanş istemiyoruz...

Her seneyi devriyede yapılan büyük yürüyü-
şün adı, ‘ölüm’den ‘barış’a bu insanı bakış 
açısıyla dönüştürüldü.

Aksi olsa zaten Türkünden Hırvatına, 
İtalyandan Almanına ‘72 milletten insan’ı 
toplayamazsın buralara...

Yakın tarihin en ağır trajedilerinden birinin 
farkında olmak, insanın insana, hem de 
bu çağda yaptığı kötülüğü yerinde görme 
duygusunun adı, Marş Mira!

Bu haliyle de, ‘insan’ın kendine yolculuğu 
aslında.

***

Yürüyüş güzergahında mütemadiyen 
gülümseyen yüzlerle karşılaştık desek 
yalan!. Çünkü hafif somurtuk, hadi biraz 
yumuşatalım, gülümsemeyen nazarlarla da 
karşılaştık.

Çünkü Bosna Hersek’in idari yapısı oldukça 
karışık. 

Ülke sınırları içinde Sırplar’a ait küçük çaplı 

dosya / Srebrenitsa / Adnan Baştopçu

Ali Atmaca
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bir cumhuriyet var. Bir adet de özerk cum-
huriyet. Ve 10 tane de kanton. 

Dolayısıyla hem ülke hem yürüyüş güzerga-
hı oldukça kozmopolitik! 

Kah bir kilisenin yanından yürüyerek geçi-
yorsunuz, kah bir camide mola veriyorsu-
nuz. 

Bazen Boşnak polis görüyorsunuz yollarda 
bazen Sırp polis. 

Neyse ki yüzler en iyi gösterge. 

Tavrınızı, gülümseme veya gülümsememe-
ye göre ayarlayorsunuz siz de.

***

Barışsever Sırp halkını, ‘utanıyoruz’, ‘unut-
madık’ veya ‘hatırlıyoruz’ pankartlarıyla 
her yıl hem de Belgrad’da eylem yapan 
Siyah Giyen Kadınlar örgütünü, yakalayıp 
Lahey’de yargılanmasını sağlayan Sırp ida-
resini falan tenzih ederek söylüyorum:

Potaçari’de gezdiğim, bugün müze haline 
dönüştürülmüş Akü Fabrikasında gör-
düğüm iğrençlikleri sıralamayı midem 
kaldırmaz.

İnsanlık bizde kalsın, sadece bir-iki tanesini 

söylemek gerekirse, adam aylarca çetele 
tutmuş, hangi gün ne kadar masumu öl-
dürdüğüne ilişkin. Veya bir başkası ‘benim 
işim öldürmek ve bu iyi iş’ diye yazmış du-
vara!. O ana kadar öldürdüklerinin sadece 
‘fragman’ olduğunu söylemeyi de ihmal 
etmemiş. 

***

Kelimelerin kifayetsiz olduğu çok fazla an 
yaşamadım.

Mesleğim gereği herbir öfkeyi, herbir se-
vinci, daha genel söylemle herbir duyguyu 
ifade edebilmeliyim.

Yazabilmeli, anlatabilmeli, aktarabilmeli-
yim.

İşime duygu karıştırmamalıyım.

Önümden yeşil yeşil tabutlar geçerken, 
anneler tabutların başını çocuk başı gibi 
okşarken tutamadım kendimi. Kadim, 
‘erkekler ağlamaz!’ düsturuna ihanet ettim!

(İyi ki gözyaşı var, o olmasa, dünya daha 
çekilmez bir yer olurdu...)

Yazının finalinde, iki çift lafım olacak dün-
yanın kötülerine!

Ey emperyalizm! 

Ey çok uluslu şirketler!

Ey devletlerin derin kısımları veya adın her 
neyse! 

Senin yatacak yerin yok!

Mikro milliyetçi damarları kaşıyıp ülkeleri 
bölen, onları zayıflatan, bir şey üretemez 
hale getiren, halkları birbiriyle çatıştırıp 
enerjilerini bitiren, onlara başta silah başka 
şeyler satmayı amaçlayan, dolayısıyla aslın-
da kandan beslenen...

Bütün katliamların sorumlusu sensin!

Allah bin türlü belanı versin!

Ve... 

Yeter artık Dünya! Yeter, gelsin artık şu 
barış! 

Sadece Balkanlara değil, Kafkaslara, Orta-
doğuya, her yere...

Anne- babalar çocuklarını değil, çocuklar 
anne babalarını gömsün artık.

dosya / Srebrenitsa / Adnan Baştopçu

Ali Atmaca
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile gitmiş olduğumuz Bosna’da yoğun duygular 
içerisinde dolu dolu günler geçirdik. Aslında 1995 yılında Srebrenica’da yaşanan soykırımı yani 

insanlığın öldüğü, insanlıktan nasibini almamışların seyirci kaldığı hatta teşvik ettiği bir trajediyi en 
azından günümüzde ders alınması utanılması için insanlığa hatırlatmak gayesi ile yapılan faaliyete 

katılmak için Kalite Şehri Bursamız’dan Bosna’ya gittik.

Bursa’dan Bosna’ya 
Barış Yürüyüşü

  1995 yılında Sırplar 
tarafından gerçekleştirilen 
katliamlarda Boşnak kadın, 
kız, çocuk, ihtiyar kardeşle-
rimizin sığınacak, canlarını 
emanet edecek güvenli bir 
yer arayışları neticesinde 
dağ, bayır, dere demeden 
yalınayak, çaresiz bir şekilde 
yaklaşık 100 kilometre yürü-
yerek Birleşmiş Milletler’in 
güvenli bölge olarak ilan 
ettiği Srebrenica’ya ulaşmak 
için çabaladıkları fakat kat 
ettikleri yollarda haince öl-
dürüldükleri yolu bizlerle bir-
likte dünyanın birçok yerinden sorumluluk 
sahibi insanlarla dünyaya, insana saygı ve 
kardeşliğin inşası mesajı vermek maksadı 
ile üç gün boyunca yürüdük.

Yol boyunca her türlü imkânın sağlanması-
na rağmen büyük zorluklarla karşılaşılan üç 
günlük yürüyüşü tamamladık. Tabir yerinde 
ise Prof. Dr. Erkan Işığıçok hocamın söyle-

diği gibi katliam sırasında 
kan dökülen yollarda bizler 
ter döktük. Yüreğimizde acıyı 
ıstırabı hissettik.

Günümüzdeki gelişmele-
re baktığımızda dünyada 
değişen bir şeyin olmadığını 
da büyük bir üzüntü ile gör-
mekteyiz. Irakta, Suriye’de, 
Filistin’de, Doğu Türkistan’da 
Karabağ’da dünyanın birçok 
yerinde insanların mağdur 
edildiğini görüyoruz.

Bu onurlu yürüyüşe katıl-
makla belki bir nebze vicda-

nımı rahatlattım, fakat inanınki ne olursak 
olalım, hangi milletten, hangi dinden 
olursak olalım insana karşı sevgiye saygı 
anlayışımızı kaybetmeyelim ve bu duygula-

Saffet Yılmaz

Feridun Baykara



19   |   Temmuz 2017  |   Sayı 23BURSA’DA ZAMAN

dosya / Srebrenitsa / Feridun Baykara

rın güçlenmesi için çaba gösterelim insanın 
insana olan saygı ve sevgisin ne kadar 
yaygınlaştırırsak kötülere o kadar fırsat 
vermemiş oluruz. Saygı ve sevgi duygularını 
geliştirmediğimiz sürece, istediğimiz kadar 
konforlu bir hayata kavuşalım bu dram ve 
acılar bitmeyecektir.

3 günlük yürüyüşün ardından son gün, 22 
yıl sonra cesetleri bulunan 71 şehit için 
yapılan cenaze törenine iştirak ederek ce-
naze namazlarını kıldık. Şehitleri torunları, 
hayatta kalan eşleri çocukları akrabaları ile 
birlikte defnettik.

Yürüyüşümüz süresince köylerden geçtik, 
bu köylerde yaşayan insanlarla samimi 
dostluklar kurduk, bizleri görünce ağlayan 
gözü yaşlı, duygulanan insanlara şahit ol-
duk. Yürüyüş süresince sırtımda taşıdığım 
Türk Bayrağını gören yerli halk, köylüler 
ve birçok insan Bayrağımıza sarılıp gözleri 
yaşlı bir şekilde öptüler, gurbetten gelen 
kardeşinize nasıl sarılırsanız bizlere de öyle 
sarıldılar. Bense duygu selinden gözyaşları-
ma hâkim olamadım, o insanların Türk ve 
Türkiye sevgisi beni gururlandırdı.

Bosna’da zalimce katledilen Boşnak kardeş-
lerimizi düşündüğüm gibi dünyada yerlerin-
den yurtlarından kovulan zalimce katledi-
len insanları Karabağ’ı, Filistin’i, Suriye’yi, 
Irak’ta Musul’u, Kerkük’ü, Telafer’den 
yurdumuza sığınan Türkmenleri hatırladım 

ve insanlığın insan gibi yaşayabilmesi için 
dua ettim.

İnsanoğlunun dünya nimetleri için ne kadar 
zalimleşebileceğini bir kez daha idrak et-
tim. Yürüyüşümüz sırasında birçok köyden 
geçerken köy mezarlıklarına ve öldürülen 
Bosnalıların mezar taşlarına rastladık, 
mezarlıkların birçoğu Türk bayrakları ve 
Bosna bayrakları ile donatılması hem gu-
rurumu okşuyor hem de yüreğimde izler ve 
derin manalar oluşturuyordu. Bir kez daha 
devletimizin güçlü olması için Rabbime 
dua ediyordum. Mezar taşlarının hepsinde 
İslam’ın simgesi olarak Ay ve Yıldız kulla-
nılmıştı; dağın başında, ormanın içinde, 
patika yolun kenarında. Türkiye’de yabancı 
olmadığımız eski bir mezar taşına rastla-
dım, bu mezar taşında yine ay yıldız vardı 
ve taş 1905’te doğup 1973’te ölen Mehmet 
Mujoroya aitti. Bu mezar taşlarından me-
zarlıkların hepsinde onlarca vardı, yani her 
Müslümanın mezar taşının başında önce ay 
yıldız sonra da ismi, doğum ve ölüm tarih-
leri yazıyordu.

Törenin yapılacağı büyük şehitlikteki mezar 
taşlarının üzerinde ay yıldız olmamasına 
benim gibi birçok arkadaşta anlam vere-
medi. Balkanlarda ay yıldız İslam’ın simgesi 
olarak bilinir ve hemen her Müslümanın 
mezar taşında bulunur, Hristiyanların me-
zarlarında haçın bulunması gibi.

Bu güzel faaliyetin sonunda ülkemiz ne 
kadar güçlü olur, milletimiz birlik içinde 
devletimizin kalkınması ve refah seviyesi-
nin artması, insanımıza kaliteli bir yaşam 
şartlarının sunulması için el ele verirsek 
Balkanlardaki, Kafkaslardaki soydaş ve 
kardeş topluluklarda o kadar güçlü, umutlu 
ve mutlu olurlar. Devletimizi güçlü kılar, 
milletimizi birlik beraberlik içinde tutar 
insanlarımızın düşünce tercihlerine saygı 
duyar ötekileştirmeden saygı çerçevesinde 
iletişim kurarsak millet olarak başarama-
yacağımız hiçbir şey olamaz. Yeter ki bu 
topraklarda birlikte yaşadığımız, birlikte 
nefes aldığımız her vatandaşımıza saygı ve 
sevgi ile yaklaşalım devletimize kastetmek 
isteyenlere fırsat yaratmayalım.

“Allah’a ant olsun ki köle olmayacağız” di-
yen bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle 
anıyorum.

Bosna’da ve dünyada katledilen tüm ma-
sum insanlara Allah’tan rahmet diliyorum. 
Devletimizin bekası ve istikbali için ölen 
tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum.

Bursa Büyükşehir Belediyemizi, Balkanlarda 
ve Kafkaslarda gerçekleştirdiği kültürel 
ve insani faaliyetlerinden dolayı kutluyo-
rum bu konularda diğer belediyelere örnek 
olmasını arzu ediyorum.
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Cumhur Aygün
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 Bu yıl 13.’sü düzenlenen ‘Barış Yürüyüşü’ 
anlamına gelen ‘Marş Mira’ çağırınca bizi, 
sırtlayıp çantalarımızı düştük Bosna Hersek 
yollarına…

Acı hatıraları kısaca yazarak başlamalı;

Daha dün denilebilecek bir zaman dilimin-
de, 1992-1995 yılları arsında, gözlerimizin 
önünde, gönül haritamızın batı ucunda, 
Balkanlarda, eski Yugoslavya’da kan gövde-
yi götürüyordu.

SOYKIRIM YA DA GENOCİD

Yugoslavya dağılma sürecine girmişti. 
İlk anda Hırvatistan ve Slovenya ciddi bir 
zayiat vermeden Almanya’nın himayesinde 
ayrıldı. Makedonya ve Karadağ da yıkıma 
uğramadan kopuverdi.

Yugoslavya’nın mallarına ve silah gücüne 
konan Sırbistan sınırlarını büyüterek Müs-
lüman Boşnakları evsiz, barksız, topraksız 
ve vatansız bırakmak, Bosna Hersek’i 
yutmak istedi. Bunun için de katliamlara 
yöneldi. Yüzyıllardır yaşadıkları yerlerden 
sürmek için Boşnakların evlerini, çiftlikleri-
ni, iş yerlerini bastılar, yakıp, yıktılar.

Savaş hukukunu dahi yok sayan, gözü dön-
müş Sırp asker ve milisleri köylerdeki silah-
sız ve savunmasız Müslüman ahaliyi çoluk 

çocuk, hasta, yaşlı, kadın, erkek demeden 
vahşice katlettiler.

İşin ilginç yanı Bosna Hersek toprakları içe-
risinde süren bu ‘soykırım’a karşı Hristiyan 
batı dünyasından ciddi bir tepki gelmedi.

TÜRKİYE’NİN ÇABALARI

Türkiye başta olmak üzere İran, Suudi 
Arabistan ve bir kaç İslam ülkesi Birleşmiş 
Milletler’de (UN) konuyu dile getirdiler. Bu 
çabaların sonunda, geçte olsa birçok yer-
leşim yeri ‘Güvenli Bölge’ olarak ilan etmiş, 
Güvenli Bölgelerde yaşayan ve oralara sığı-
nan sivilleri korumak için de çeşitli milletle-
re ait askeri güçleri görevlendirmişti.

Bugünden geçmişe doğru baktığımızda, ilk 
andan itibaren üstünlüğü ele geçiren Sırp 
güçlerinin Boşnakları yerlerinden etmesi, 
insanlığın kara tarihine ‘Srebrenitsa katlia-
mı’ olarak geçen mezalimin yaşandığı böl-
gelerden, Potoçari’den başlayan ve güvenli 

bölge Tuzla’ya doğru canını kurtarmak için 
yollara dökülmesi ve binlerce insanın göz-
yaşıyla yoğrulan hikâyesini hiçbir Boşnak 
unutmak istemiyor.

Nasıl unutsunlar ki..!

Gündüzleri vahşi doğada, insan girmemiş 
ormanlarda saklanıp, gecenin kör karan-
lığında sarp kayalıkları, uçurumları, dik 
bayırları, dereleri aşarak, açık arazilerde 
ilerleyerek bir an önce güvenli bölgelere 
ulaşmak isterken pusuya yatan Sırp keskin 
nişancılarına da hedef oluyorlardı.

Hastalık, açlık, doğa şartları ve ölüm kor-
kusu,

Sırf Müslüman oldukları için zulme uğra-
mak,

Doğdukları yerlerden sürülmek.. Allahım 
nasıl bir imtihandı bu!..

HOLLANDA BARIŞ GÜCÜNÜN İHANETİ

3 yıl içerisinde 100 bin Boşnak öldürüldü.

Sadece Srebrenitsa’ya bağlı Potoçari’yi 
korumakla görevli Hollanda askeri gücünün 
kampı, bölgeyi Sırplara teslim etmesi sonu-
cu birkaç gece içerisinde 12-13 bin silahsız 
genç ve yetişkin erkek hayatından oldu.

Marş Mira; Barış Yürüyüşü

Dr. Hüseyin H. Serdar

Isırganların, dikenlerin, eğrelti otlarının, sarmaşıkların ve çalıların hoyratça büyüyerek etrafını 
sardığı yakılmış, yıkılmış, kapısız, penceresiz, çatısız, viraneye dönmüş, briket duvarlı bir ev 

gördüğünüzde içiniz iki kere yanar; 

Bir; bu evde bir katliam yapılmıştır.

İki; geride bu evi onarıp, içerisinde oturabilecek hiç bir aile ferdi kalmamıştır artık!..

Emrah Özdemir
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Katledilip gizli toplu mezarlara gömüldü.

22 yıldır Bosna Hersek devleti toplu me-
zarları buluyor ve açıyor, DNA eşleştirmesi 
yapıyor, törenle birlikte şehitlikte toprağa 
veriyor.

11 Temmuz 2016’dan 11 Temmuz 2017’ye 
kadar geçen sürede bulunan kemik, saç 
ve dokularda yapılan DNA eşleştirmeleri 
sonucunda 71 Boşnak’ın daha kimliği tespit 
edildi. Dua ve tekbirlerle, başlar üstünde 
yürütülen kahramanların tabutları binlerce 
insanın kıldığı cenaze namazının ardından 
8.372 şehidin yanına gözyaşları içerisinde 
defnedildi. 8.372 + 71

Gelecek yıl daha fazlası...

Gözlerde yaş kalır mı bilemem ama bu acı 
unutulursa Bosna düşer!..

UNUTMA, UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ

Utanç vesikası olarak bir günlük bebekleri 
dahi öldürülen Boşnakların bu mezalimi 
‘unutmamak’ için 7-11 Temmuz günlerinde, 
dünyanın dört bir yanından gelen duyarlı 
insanlarla her yıl, bu ‘Ölüm Yolu’nu kat ede-
rek ‘Barış Yürüyüşü’ düzenliyorlar.

Barış Yürüyüşü, yani Marş Mira…

Bu yıl 13.’sü yapıldı. Biz de katıldık. 3 günlük 
yolu yürüdüm.

Yüz yıl önce Karadeniz’de, Ruslar tarafından 
yerinden yurdundan sürülen bir ailenin to-
runu olarak Boşnak kardeşlerimizin çektiği 
acıları hissetmeye çalıştım.

Tıpkı Çanakkale’de, Gelibolu’da, şehitlikte 
olmak gibi bir duygu yaşadım.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Evladı-ı Fatihan’a, Balkanlara gösterilen 
hassasiyetin bir yansıması olan bu yürü-
yüşe Bursa Büyük Şehir Belediye Başkan-
lığı’nın organizasyonuyla katılan kafile 
içerisinde yer aldım. Anlamlı olduğu kadar 
zor ve yorucu yürüyüşü kusursuzca destek-
leyen Büyük Şehir Belediyesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Saffet Yılmaz’ı, faaliyetin 
başından sonuna kadar rehberliğimizi ya-
parak değerli birikimlerini paylaşan Bosna 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdulhamid 
Bolat ve ikmalleri yapan arkadaşları tebrik 
ediyorum.

O ELİ BIRAKMAYACAĞIZ

Dağcılık Federasyonu Etik Kurul Üyesi ve 
Makine Yüksek Mühendisi Ferudun Bayka-
ra, Kalite Birliği Derneği Başkanı ve Uludağ 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan 
Işığıçok, Dağcılık Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İl Temsilcisi Nazif Makas, 
BUDAK Dağcılık Kulübü üyesi Ali İştem, 
Bursa BŞ Belediyesi Okul Sporları Koordina-
törü ve Öğretmen Adem Yakıncı, Gazete-
ciler Namık Göz, Adnan Baştopçu ve Zafer 
Opsar, Fotoğraf Sanatçısı Cumhur Aygün 
ve Yapımcı Ömer Aygün’ün ile birlikte 40’a 
yakın gönül insanının katıldığı bu yürüyüş 
sonrasında; “yaşanan insanlık dramının 
hala çok taze olduğunu ve Türkiye’nin 
Bosna Hersek’in elini asla bırakmaması 
gerektiğini” anladık…

Eksiksiz bir faaliyet oldu. Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi ve diğer belediyelerimizin 
buralarda yaptığı çalışmalar Türk milletine 
şükran duygusu olarak geri dönüyor.

KÖLE OLMAYACAĞIZ

Boşnaklar, samimi ve sade Müslümanlar.. 
Medeni, düzenli, disiplinli, temiz ve sakin 
yaşayan, savaşçı ve hırçın bir yapıları olma-
yan, Sırplar gibi ‘dini, savaşın motivasyonu 
haline getiren’ gözü dönmüşlükleri olmayan 
bir halk.

Ama kararlılar.

Merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Bego-
viç’in; “her şeye kadir olan Allaha yemin 
ederim ki asla köle olmayacağız.” sözlerinde 
olduğu gibi kararlılar.

Bu yönüyle Türk’ün kurtuluş savaşında ken-
di topraklarını müdafaa etmesine benzer 
bir ortaklığımız var.

ALLAH BİR, TÜRKİYE İKİ

Bir Boşnak için; ‘Allah 1, Türkiye 2’dir.

Her Boşnak; ‘Türkiye güçlü olursa ancak biz 
burada ayakta kalırız.’ diye inanır.

Her Bosnalı için ‘Türkiye ikinci vatan’dır.

Türk milletinin iyiliklerini sözleriyle ifade 
eden Boşnaklar beyaz zambak’lı bayrakla-
rıyla ay yıldız’lı bayrakları yan yana taşır-
ken, iki gönlü tek bedende bütünleştirmiş-
lerdi aslında; Biz öyle gördük Marş Mira’da.

MARŞ MİRA BAŞLIYOR

Sabahın köründe kalkıp yürüyüşün başlaya-
cağı dağa gittik. ‘Avrupaya inat bu toprak-
larda yaşayacağız sonsuza kadar’ dercesine 
kararlı, ama mütevazi ve vakur halleriyle 
uyumlu sade bir törenin ardından; Hoş 
geldiniz dediler.

Kayıtlar yapıldı.

Hakan Aydın
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Ardından Dünyanın dört bir 
yanından, Şili’den, İspanya’dan, 
İran’dan, Norveç’ten, Kana-
da’dan, Kore’den gelen gönüllü-
ler olarak yola koyulduk.

6 bin kişi yürüdü. Sanırım Türki-
ye’den de 600-650 kişi katıldı.

3 günde 77 kilometre, genel 
olarak 100 kilometreye yakın yol 
yüründü.

Yol kenarlarında bekleyenlerin, 
selamlayanların yüzlerinde ‘yal-
nız bırakılmadıklarını belli eden 
bir minnet ve mutluluk’ vardı.

Evlerin önlerinde, cami bahçe-
lerinde, güzergah boyunca halkın kazan-
larla kaynatıp ikram ettiği kahveyi, kekik 
çaylarını, limonataları, soğuk suları, ahlatı, 
elmayı, muzu, gözlerdeki sevgiyi, minne-
ti, mutluluğu, ‘Türk’, ‘arkadaş’ seslenişleri 
kolay kolay unutulur mu!..

Türk - Boşnak kardeşliğinin mahşere kadar 
süreceğine kalben inanıyorum.

GÜÇLÜ TÜRKİYE

Dünyanın her neresinde bir insan yaşadığı 
zorluklardan, baskıdan, sıkıntıdan kendisini 
çekip çıkartacak gücün Türkiye olduğuna 
inanıyorsa; asla onun moralini bozmamalı, 
hayallerini yıkmamalı, yaşama tutunma 
umudunu sarsmamalı.

Biz bizi biliyoruz, gücümüzün de farkında-
yız.

O mazlumların umutlarını daima sağlam 

tutmak için çok, çok ama daha 
çok çalışmalıyız.

SOYKIRIM VE SAVAŞ SUÇU 
KABUL EDİLDİ

Sırpların yaptığı katliamlar za-
man içinde ‘Soykırım-Genocid’ 
olarak kabul gördü. BM Savaş 
Suçları Mahkemesince ‘savaş 
suçu’ndan yargılanan bu katli-
amların bir numaralı sorumlu-
su Sırbistan ve Yugoslavya’nın 
eski Devlet Başkanı Slobodan 
Miloşeviç cezaevindeki hücre-
sinde ölü bulundu.

‘Bosna kasabı’ olarak ünlenen Bosna Sırp 
Cumhuriyeti Başkanı Radovan Karaciç ise 
‘Srebrenitsa’da soykırım yapmak’ ve ‘insan-
lığa karşı suç işlemekten’, ‘Savaş suçlusu’ 
General Ratko Miladiç ile birlikte onlarca 
Sırp, Savaş Suçları Mahkemesinde yargı-
landılar.

Dileğimiz tüm milletlerin barış ve huzur 
içerisinde, insanca yaşamalarıdır.

Hakan Aydın

Hakan Aydın
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Srebrenica’da hava hala hava kurşun gibi ağır. Ağıtlar, gözyaşları semaya yükseliyor...

Anneler, kardeşler, eşler, evlatlar artık gelip başında dua edeceği bir mezar olacağı için seviniyor, 
tabutu okşuyor sanki yaşıyormuşcasına.

Srebrenica’da acılar semaya 
yükselmeye devam ediyor

  Sovyetler Birliği’nin dağılarak Doğu Blo-
ku’nun yıkılmasından sonra bu blok içinde 
soykırıma varan kanlı süreç Yugoslavya’nın 
parçası olan Bosna Hersek’te yaşandı.

Bunun en önemli nedenlerinden biri kuş-
kusuz Boşnaklar’ın Müslüman olmasıydı. 
Bosna’da katliamlara imza atan aşırı milli-
yetçi Sırplar bunu defalarca dile getirmişti. 
Bugün Lahey’de hala yargılaması süren 
“kasap” lakaplı Sırp general Ratko Mladiç 
de, Srebrenica’nın düşmesinden sonra bunu 
açıkça ifade etmiş, “Nihayet isyanlardan 
sonra bu topraklarda Müslüman Türklerden 
intikam alma vakti geldi” demişti. 

Ve dediklerini de yaptılar, hem de Birleşmiş 
Milletler Barış Gücü’nün silahsız savunma-
sız Boşnakları korumakla görevli Hollanda 
askerlerinin desteği ile. Yaklaşık 30 bin 
kişinin BM’nin güvenli bölgesi diye canını 

zor attığı Srebrenica’da beş gün içinde 
8372 Boşnak erkek Mladiç’in komuta ettiği 
Sırplar tarafından katledildi.

Canlarını kurtarmak için dağlara, orman-
lara kaçan kadın, çocuk, erkek binlerce 
kişi de arkalarından atılan havan topları 
ile yollarda kurulan pusularda, mayınlar-
da katledildi. Diğer bölgelere göre daha 
güvenli olan Tuzla’daki Nezuk’a 6 gece 7 
gün süren korku dolu yürüyüşün ardından 
vardıklarında sağ kalanların sayısı ancak 6 
bin civarındaydı.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
yaşanan en büyük toplu katliam olarak ola-
rak tarihe geçen Srebrenica soykırımı ara-
dan 22 yıl geçmesine karşın hala tazeliğini 
koruyor acılar yürekleri kor gibi dağlıyor. 
Çünkü Bosna’da hala kayıp insanlar var ve 
her yerden insan kemikleri çıkıyor.

Avrupa’nın gözü önünde yaşanan soykırım 
her geçen yıl daha büyük protestolara ve 
barış çağrılarına sahne oluyor. Bosna Her-

Zafer Opsar

Cumhur Aygün
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sek’in kurucu devlet başkanı Aliya İzzet-
begoviç’in halkına vasiyeti olan, “Savaşta 
büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip 
affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız 
yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü 
unutulan soykırım tekrarlanır.” sözlerindeki 
gibi unutulmuyor.

İnsanlık tarihinin utanç sayfalarından biri 
olan Srebrenica soykırımının unutulmaması 
için gerçekleştirilen Marş Mira (Barış Yürü-
yüşü) 22 yıl önce ölüm yürüyüşü idi.

1990’lı yıllarda Olay Gazetesi’nde yurt 
haberleri editörlüğü yaparken, dış haber-
ler editörü olan Eren Başağan ile en çok 
konuştuğumuz konulardan biriydi Bosna’da 
yaşanan trajedi. Saraybosna’da çocukların 
keskin nişancılar tarafından tarafından 
acımasızca öldürüldüğü o dönemde en çok 
duyduğumuz isimler Radovan Karadziç ile 
Ratko Mladiç’ti... 

Hafızalarımızda derin izler bırakan Bos-
na Hersek’te bir daha benzer trajedilerin 
yaşanmaması adına 2005 yılında başlatılan 
Marş Mira bu yıl 12. Kez düzenlendi ve en 
kalabalık sayıya ulaştı.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok 
ülkesinden de gelenlerle 6 bini geçen kala-
balık 3 gün boyunca yürüdüğü yolun her ki-
lometresinde korkunç acıların izlerini gördü 
yüreğinde hissetti ve isyan etti. O yolda 
insanlığa karşı işlenen korkunç suçların 
izlerine tanık olduk. Zulme, haksızlığa karşı 
durmanın, barış için mücadele etmenin 
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ve 
derinden hissettik.

Balkanlar’daki Osmanlı mirası eserlere ve 
impatorluk bakiyesi topluluklara yönelik 
çalışmalarını yakından bildiğimiz Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Srebrenica soykırımı 
için yapılan Marş Mira’da (Barış Yürüyü-
şü) ilk kez yer aldı. Büyükşehir Belediyesi 
etkinliklerin yapıldığı bölgede 20 bin pet 
şişe su,15 bin şapka ve bin tişört dağıtımı 
gerçekleştirdi.

Akademisyenler, Dağcılık Federasyonu, 
Kent Konseyi, Çevrem Derneği, Bursaspor 
Taraftarlar Derneği, BUFSAD ve Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü temsilcilerinin olduğu 
40 kişilik grupta biz gazeteciler de yer 
aldık.

3 gün süren zorlu yürüyüşün sonunda 
varılan Potoçari’de 11 Temmuz’da yapı-
lan anmaya katılan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, insanlığın yüzkarası 

olan soykırımın unutulmaması gerektiğini 
belirterek, gelecek yıllarda yapılacak anma 
etkinliklerinde daha geniş katılımla yer 
almayı istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Saffet Yılmaz’ın sorun ya-
şanmadan iyi bir katılım olması için yoğun 
çaba harcadığı yürüyüş Tuzla yakınlarındaki 
Nezuk’tan başladı.

Benim telefonumdaki adımsayarın kayıt-
larına göre ilk gün olan 8 Temmuz’da 27, 
ikinci gün 35, üçüncü gün olan 10 Tem-
muz’da ise 34 kilometre yol yürümüşüm. 
Yani toplamda 96 kilometreyi bulmuş...

Üç boyunca nefese nefese süren, birçok 
kişinin ayaklarının su topladığı yürüyüş bo-
yunca geçtiğimiz köylerdeki Boşnaklar acı, 
hüzün ve sevinç birarada gözyaşları ile kar-
şıladılar. Evlerini, sokaklarını Bosna Hersek 
ve Türk bayrakları ile süsleyen Boşnaklar’ın 
ilgisi görülmeye değerdi. Birçok kelime 
ile Türkçe konuşan bu acı dolu insanların 
Türkiye’ye karşı derin hisleri var.

Türkiye’nin verdiği desteğin kendileri için 
hayati önem taşıdığını belirten Boşnaklar, 
Türkiye’yi arkalarında görmenin kendile-
rini güvende hissettirdiğini söylüyorlar ve 
“Evlad-ı Fatihan’ız” diyorlar.

Yürüyüş güzergahının değişik noktalarında 
bekleyen Boşnaklar’ın kimi su, kimi limo-
nata, kimi kahve, kimi çay, kimi erik, kimi 
dağ armudu ikram etti yüreğinde acılarını 
hisseden yürüyüşçülere. Öyle kahve deyip 
geçmeyin hem de herkese yetecek kadar 
kazanlarda pişirdiler kahveyi... Merhaba 
dedik, Türkçe aynı karşılığı aldık, nasılsınız 
dedik karşılığını aldık daha fazla Türkçe 
konuşamadık ama birbirimizi anladık.

Yürüyüş güzergahı Bosna Hersek içindeki 
Srpska Özerk Cumhuriyeti sınırları içinde 
olduğu için zaman zaman Sırp yerleşim 
bölgelerinden de geçtik. Sırplar’ın bazı 
yerlerde elektrik ve suyu keserek yürüyüşü 
zorlaştırmak istediğini söyledi organizas-
yonda yer alan görevliler.

Bazı Sırplar’ın herhangi bir sorun yaşan-
maması için evlerini terkettikleri belirten 
görevliler Sırplar’ın ev ve bahçelerine her-
hangi bir zarar verilmemesi için de önlem 
aldılar.

Doğa harikası yerlerden geçerken bir yerde 
camiye rastlarken bir diğerinde kilise çıktı 
karşımıza. Kızılhaç’ın ve güvenlik birim-
lerinin helikopterleri de herhangi acil bir 

duruma karşı havada dolaştı.

Yürüyüşe üçüncü gün Bosna Hersek Baş-
bakanı Fadıl Novaliç ile hükümetten bazı 
bakanlar katılırken, Potoçari’ye yaklaşıldığı 
sırada ABD’nin Bosna Hersek Büyükelçisi 
Maureen Cormack da bir süre eşlik etti. 
Fadıl Novaliç, Bosna’da bir daha benzer bir 
acının yaşanmaması gerektiğini belirtirken 
1995’te imzalanan Dayton Anlaşması’nın 
güncellenerek bugünkü ihtiyaçlara cevap 
verir hale getirilmesini istiyor.

Yürüyüş güzergahında sık sık mayınlı böl-
gelere ilişkin uyarılar dikkat çekti. Çünkü 
Bosna’da hala mayından temizlenmemiş 
bölgeler bulunuyor. Mayınlı bölgelerle 
birlikte toplu mezarların olduğu yerler de 
konulan levhalarla belirtilmiş. Birkaç yerde 
ise toplu mezarların açılmasında kullanı-
lan ve hurdaya çıkmış dozer ve kepçelere 
rastladık.

Kortejin önünde yürüyen gazilerden Mu-
hamad Ömeroviç, yürüyüşün ilk başladığı 
2005’te Ratko Mladiç’in bunun birkaç yüz 
kişilik küçük bir gösteriden öteye geçme-
yeceğini söylediğini hatırlatarak, binlerce 
kişinin katıldığı yürüyüşün soykırımın 
sorumlularından Mladiç’e büyük bir tokat 
olduğunu söyledi.

Nasıl olmasın ki; yürüyüş kalabalık olduğu 
gibi Potoçari’deki tören de adeta mahşer 
yeri gibiydi. Binlerce insanın soykırım me-
zarlığında buluşması insanlığını kaybetmiş 
Sırplar’a en büyük yanıttı.

Yürüyüşün son günü artık Potoçari’ye 
vardığımızda derin bir acı ve hüzün kaplıyor 
her yanı. Sanki aradan 22 yıl geçmemiş 
gibi, hava kurşun gibi ağır. 1995’ten bu 
yana her yıl tekrarlanıyor bu, daha uzun 
yıllar süreceği muhakkak.

Kalabalık gitgide artıyor, müzeye dö-
nüştürülmeye başlanan meşhur akü akü 
fabrikasının yan binası bir kez daha yeşil 
tabutlarla dolu. Bir yıl boyunca yapılan ara-
malarda kemikleri bulunan ve DNA testleri 
ile kimlikleri belirlenen 71 kurban daha top-
rağa verilecek. İçeri girer girmez gördüğüm 
manzara karşısında gözyaşlarına boğu-
luyorum. Aynı manzara akü fabrikasının 
karşısında yer alan ve alabildiğine uzanan 
soykırım mezarlığında da tekrarlanıyor.

Gözyaşları yine sel oluyor, anneler, kardeş-
ler, eşler, evlatlar artık gelip başında dua 
edeceği bir mezar olacağı için seviniyor, 
tabutu okşuyor sanki yaşıyormuşcasına...



26    |   Temmuz 2017  |   Sayı 23BURSA’DA ZAMAN

dosya / Srebrenitsa / Saffet Yılmaz



27   |   Temmuz 2017  |   Sayı 23BURSA’DA ZAMAN

 Eski, yer yer bozuk video görüntüsünde 
eli arkadan bağlı insanlar, yeşiller içindeki 
bir patikada askerler arasında ilerliyor. 
Yorgunlukları, sefaletleri ve umutsuzlukları 
yüzlerine yansımış insanların yürüyüşü, 
az sonra varacakları düzlükte son buluyor. 
Önce, kameranın görüş alanına girmeyen 
bölgelerdeki silah sesleri du-
yuluyor, sonra, kameranın 
en uzak noktasındaki 
insanların birer birer 
arkadan vurulduğu 
görülüyor. Uzun 
namlulu silahın 
bedenleri par-
çalayan mer-
misi, kurbanları 
olduğu yerde 
öldürüyor. Buna 
rağmen, kade-
rine razı olmuş 
insanların ölüme 
yürüyüşü ağır ağır 
ve tereddütsüz devam 
ediyor. Kimse, öldürüleceği 
belli olan birkaç adım sonraki 
o noktaya ilerlemekte tereddüt etmiyor. 
Ne katiline dönüp yalvar yakar olmayı ne 
de bir yolunu bulup kaçmayı düşünüyor bu 
bitkin insanlar. Kaçacakları kadar kaçıp 
varacakları noktaya gelmiş olmanın ve 

namlunun arkasındakine merhamet dilen-
meyeceğinin idrakı ile ağır ağır ilerliyorlar. 
Ve infazlar, kamera alanının en uzak nokta-
sından en yakınına kadar geliyor. Ekranın 
sağındaki yeşil gömlekli genç, yorgun, ola-
sılıkla günlerdir aç, saçı başı dağınık, yüzü 

çökmüş, dermansız bacaklarının üzerinde 
ağır ağır ilerliyor. Vurulacağını, 

artık o videoyu izleyen her-
kesin tahmin edeceği 

noktaya geldiğinde 
arkadan vurulup 

yere yuvarlanıyor. 
Giyim kuşam ve 
silahlarından 
özel birlikler 
olduğu tahmin 
edilen askerlerin 
kendi araların-
da konuşmaları 

duyuluyor sonra. 
‘Siz bunu çoktan 

hakettiniz’ diyorlar 
kurbanlara. Sonsuz ye-

şillikler, bağ bahçe orman 
karışımı bir alan. Görüntüye, 

arkadan bağlı elleri askerler tarafın-
dan çözülen iki kişi giriyor. Elleri çözülen 
iki genç. Askerler bu gençlere, biraz önce 
kurşuna dizdikleri insanların cenazelerini 
taşıtıyor. Bir çukura veya ağaçlar arkasın-

Affet bizi 
Srebrenitsa!

Saffet Yılmaz

Yarabbi Bizi Kurtarıcıların Şerrinden Sen Kurtar 
Aliya İzzetbegoviç

Ali Atmaca
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da görünmeyen bir noktaya taşıtıyorlar 
cesetleri. Son cesedin taşınmasından sonra 
bir daha kamera alanına dönmüyor bu iki 
genç. Olasılıkla, taşıdıkları cesetlerin başın-
da vuruluyorlar.

Katliam devam ediyor. Kamera, silah 
sesleri arasında iki katlı beyaz badanalı bir 
evin önüne geliyor, kapı açık ve içerideki 
sedirde, belli ki ilk gelen askerler tarafın-
dan vurulmuş, vücudunun yarısı güneşte 
yarısı gölgede bir kişi görülüyor. Kapının 
önüne gelen her asker, yerde yatan ölüye 
boşaltıyor kurşunlarını. Kamera silah sesleri 
arasında ilerliyor, evin bahçesi olduğu tah-
min edilen yerde bir gencin cesedi duruyor, 
hareketsiz. Sol omuz hizasından yüzünü 
görüyor kamera, 12, bilemedin 13 yaşında. 

Kafasının arka kısmına sıkılan kurşunlarla 
kımıldıyor ceset ve artık tanınamaz oluyor. 
Kamera tekrar beyaz badanalı iki katlı 
binaya dönüyor ve ben öylece kalıyorum. 
Vahşetin tam orta yerindeyim; Boşnak 
Müslümanların canlarını kurtarmak için 
Srebrenitsa’dan Nezuk’a yürüdüğü yola gi-
rişimizin ikinci gününde, yol üzerindeki bu 
iki katlı beyaz binanın önünden ayrılamı-
yorum. Kapısı, camı çerçevesi parçalanmış, 
sıvaları kurşunlar nedeniyle dökülmüş, ağır 
silahların mermileri ile duvarları delinmiş 
bu bina beni bırakmıyor.

Bu yıl Srebrenitsa katliamının 22. yılı. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
“Her yıl onbinlerce insanın katıldığı bu 
programlarda Bursa olarak daha yoğun 

olmalıyız, Boşnak Müslümanların yanında 
olduğumuzu daha yoğun hissettirmeli-
yiz” diyor ve biz çalışmaya başlıyoruz. Bir 
yandan, bölgedeki su fabrikalarına 20 bin 
su siparişi verilirken, diğer yandan 15 bin 
şapka ve 1000 de tişört yaptırılıp gönde-
riliyor. Anma törenlerinin yapılacağı alana 
ihtiyaç kadar seyyar vc kurulması konusun-
da da teklif iletiliyor ancak organizasyon 
komitesi bu teklifi, alandaki fiziki yetersiz-
lik nedeniyle sonuçlandıramıyor.

Srebrenitsa’da hissedilir bir şekilde bulun-
ma isteğimizin bir diğer sonucu, Mars Mira 
Barış Yürüyüşü’ne katılmak. Yaklaşık 25 bin 
Boşnak Müslüman’ın katliamdan kurtul-
mak için Srebrenitsa’dan yola çıkıp Nezuk’a 
gittiği ve savaşı yaşayanların ‘ölüm yolu’ 

Saffet Yılmaz

Saffet Yılmaz Saffet YılmazAli Atmaca

Saffet Yılmaz
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dedikleri yol güzergahında gerçekleştirilen 
Barış Yürüyüşü’ne Bursa’dan 40 gönüllü 
ile, 40 gönül insanı ile katıldık. Yaklaşık 30 
saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından 
ulaştığımız Nezuk’tan yürüyüş başladı. 
Çoğunluğu Boşnak ve Türk olmak üzere 6 
bini aşkın insan… Katliamı unutturmamak 
ve bir daha benzer katliamlar yaşanmasını 
önlemek, Boşnak Müslümanların kin değil 
barış peşinde olduklarını dünyaya duyur-
mak amacıyla gerçekleşen yürüyüşün ilk 
günü ve ilk saatleri. Herkeste büyük heye-
can, tekbirler… Yer yer orman içlerinden, 
yer yer köylerden geçiyoruz. Mezarlıklar 
ve minarelerden yayılan ilahiler, buranın 
yüzlerce yıllık Müslüman köyleri olduğunu 
gösteriyor. Ve tabii köylerde konvoyu kar-
şılayan ve elinde avucunda ne varsa sunan 
Boşnaklar… Organizasyon komitesi elbette 
her türlü altyapıyı düşünmüş, sağlık sorunu 
yaşayanlar için sağlık ekipleri, yolda kalabi-
lecekler için arazili araçlar, ikramlar… Ama 
genç yaşlı Boşnak köylülerinin gösterdiği 
içtenlik, elindekini paylaşma dileği hepsin-
den farklı. Bahçesinden kalabalığı izleyen, 
kalabalığa baktıkça gözleri dalan, ‘amca/
teyze nasılsın’ diye seslenince ağlamaya 
başlayan örselenmiş, yüreklerindeki acı 
yüzlerine vurmuş insanlar.

Günün sonunda kamp alanına ulaştığı-
mızda telefonumun adım sayarı 34.290 
adım, 27,9 kilometreyi gösteriyordu. 37-38 
derece sıcakta ayaklar kavrulmuş, vücut 
bitkin. Ama gördüklerimizin bizde yarattığı 
manevi haz hepsini bastırıyor. Yürüyüşe 
katılan 6 bini aşkın insanın binden fazlası 
Türk. Ama bayraklara bakarsanız en az ya-
rısı Türk. Boşnakların hepsi Türk ve Boşnak 
bayraklarıyla yürüyor. Türkiye’den geldiği-
mizi öğrenci bize ‘ağabey’ diyorlar, ‘büyük 
ağabey.’ Etkilenmemek elde değil, her mil-
letten binlerce insan var ve aralarında bize, 
Türklere ‘ağabey’ diyorlar, ‘büyük ağabey…’ 
Boşnak Müslümanların gönlündeki yerimize 
bakar mısınız!..

Çadırlar kuruluyor, yemekler yeniyor. Din-
lenme ve en zor etap denilen yarınki etaba 
hazırlanma zamanı. Rehberden yarınki etap 
hakkında bilgi alıyoruz, bol miktarda inişli 
çıkışlı, en zor etapmış. 

Ekip uyumlu, sabah 06.00’da herkes kalkı-
yor, çadırlar toplanıyor, kahvaltılar yapılıyor 
ve tekrar yola koyuluyoruz. Yarım günlük 
bir yürüyüşün ardından bir akarsu kenarın-
da mola veriliyor, herkes bir yandan pişmiş 
ayaklarını suya sokma diğer yandan mola 
sırasında konvoydaki diğer insanlarla tanış-
ma telaşında. İranlılar var, Uzak Doğulular 

var, Amerikalılar var, ben görmedim ama 
Sırp bile varmış.

Moladan sonra sert bir patika bizi bekliyor. 
Dere kenarından 1600 metrelik dağa tırma-
nıyoruz, döne döne, yer yer iki kişinin yürü-
yebildiği patikadan. Bu arada tabii neden 
bu kadar zor bir güzergah tercih edildiğini 
de yaşayarak öğrenmiş oluyoruz; Sırp köy-
leri ihbar ediyormuş Müslüman Boşnakların 
güzergahını, o yüzden Sırp köylerinin oldu-
ğu bölgelerde en uzak dağlardan geçerek 
ilerlemişler. Bugün bizim her türlü imkanla 
geçmeye çalıştığımız bu güzergahı, gece 
karanlığında, aç susuz, üst baş perişan bir 
vaziyette geçiyorlar.

22 yıl önce bu parkuru geçmek zorunda 
olanların yaşadıklarını düşünerek, hissede-
rek ulaşıyoruz 1600 metre yüksekliğindeki 
Çerska Geçidi’ne. Burada bizi bir sürpriz 
bekliyor. Bu kuş uçmaz kervan geçmez dağ 
başında arazili araçlarla taşınan şapka ve 
tişörtlerimiz, görevliler tarafından gelenle-
re dağıtılıyor. Nasıl gururlandım bilemezsi-
niz, Bursa’dan gönderdiğimiz binlerce şap-

ka, Bosna’da bir dağ başında bizi karşılıyor. 
Şapkalarımızdan almak için o yorgunlukta 
herkes birbiriyle yarışıyor.

Balkanlar’ın her köşesi ayrı bir cennet. 
Benim memleketimin, Artvin’in kartpostal 
gibi yaylaları, köyleri, ormanları, düzlük-
leri vardır. Burada o kadar çok kartpostal 
olacak yer gördüm ki, neredeyse, nereye 
baksanız kartpostal gibi. 22 yıl önceki 
cehennemin ıtır, kekik, ısırgan kokan bu 
cennetin içinde yaşanmış olmasını hayal 
edemiyorsunuz. 

İki gündür geçtiğimiz tüm bölgelerde 22 yıl 
önceki savaşın etkilerini görebiliyorsunuz. 
Yıkılmış minareler, yakılmış, kurşunlan-
mış evler… Ve tabii toplu mezar alanları. 
Boşnaklar, güzergah üzerindeki toplu 
mezar alanlarına, mezardan çıkarılanların 
listesi ve toplu mezarın fotoğraflarından 
oluşan tabelalar dikmiş. Çerska Geçidi’ni 
dönüp dağın eteğindeki köylere inince yol 
üzerinde iki katlı beyaz bir eve rastladık. 
Kurşunlanmış ve o haliyle öylece bırakılmış 
bir ev. Katliam görüntülerinde izlediğim ev 
mi acaba, kimbilir… 

Uzun ve zorlu yolculuğu tamamlayıp ikinci 
gün kampına ulaştığımızda telefonumun 
adımsayarına baktım; 41.798 adım, 32.8 
kilometreyi gösteriyordu. Bu rakamların 
doğal sonucu da şu; sağ ayak tabanım su 
toplamış, üstüne basamıyorum, fotoğraf 
makinesi kayışı ve kızgın güneş ensemi 
renkten renge sokmuş, dokunamıyorum. 
Yine çadırlar kuruldu, yemekler yendi. Bu 
arada, duş ya da banyo, itfaiye aracının 

Ali Atmaca

Katliama iştirak eden 
Sırp asker ve komutanlar, 
şimdi muhtemelen 50’li 

yaşlarda. Acaba Sırp 
halkı, binlerce katilin 

aralarında bulunmasını nasıl 
karşılıyordur?
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dosya / Srebrenitsa / Saffet Yılmaz

hortumundan sıkılan tazyikli suyun altında 
yapılabiliyor, soğuk su dinlendiriyor insanı.

Ve son gün hazırlıkları. Önce su toplayan 
ayak tabanları.. Arkadaşların bir kısmı 
elde iğne ‘patlatalım o baloncukları’ diyor, 
bir kısmı ise ‘heryerde sağlık ekibi var, git 
onlar patlatsın, birşeyler de sürerler’ diyor. 
Sağolsun ekipte çok değerli bir hekim dos-
tumuz vardı, Hüseyin Hüsnü Serdar, Bursa 
İl Eski Sağlık Müdürü. Basit ama o kadar 
etkili bir müdahalede bulundu ki, son gün 
sağ ayağımın su topladığını hissetmedim 
bile. Bu sefer de sol ayağım su topladı ama 
yürüyüş üç gün olduğu için devamının bir 
önemi yok.

Büyük bir uyum içinde son gün sabah 
yine çadırlar toplandı, kahvaltılar edildi ve 
harekete geçildi. Bilenler üçüncü günün 
diğerlerine göre nisteben kısa ve kolay 
olduğunu söylüyordu, meğer en zoruymuş. 
Son 6-7 kilometrelik kısmının asfalt olması 
ayrı bir zorluk tabii, sıcak ve kızgın asfalt 
ayakları pişiriyor. 

Bu zorlu ve uzun yol bizi Potacari’ye ulaş-
tırdı ve asıl duygu depremini de burada 
yaşadık. Ormandan inişle birlikte mezarlık 
başlıyor ve o binlerce insanın matem içinde 
yürüdüğünü düşünün… Tüm gruplar şehitli-
ğe girdikten sonra, bu yıl toprağa verilecek 
olan katliam kurbanlarının cenazeleri alana 
getirildi. Bu yıl DNA analizi tamamlanan 71 
cenaze toprağa verildi. Burada DNA ana-
lizlerine küçük bir paragraf açmak gerek; 
bölgede kurulu bulunan DNA analiz labo-
ratuvarında her türlü bilgi belge işleniyor. 

Kurbanların özel eşyalarından, kurbanlarla 
birlikte gömülen beton parçalarına kadar 
herşey. Bir anlamda ölüler konuşturulu-
yor. Kurbanların katliam sırasında ağır 
işkencelere maruz kaldığı, bir kısmının 
vücut bütünlüğünün bozulduğu biliniyor. 
Toplu mezar yerleri bulunamasın diye Sırp 
yönetiminin bu alanları iş makineleri ile 
kamyonlara yükleyip gece operasyonu ile 
başka yerlere taşıdığını da düşününce, 
kurbanların kimliklerini tespit etmenin ne 
kadar güç olduğu ortaya çıkıyor. Diğer bir 
nokta, bugün ortaya çıkarılan toplu mezar 
alanlarının neredeyse hepsi Amerikan 
casus uçaklarının havadan çektiği görüntü-
lerden elde edilen verilere dayanıyor. Sırplar 
herşeyi düşünmüşler ama Amerikalıların 
herkes gibi onları da izlediğini düşüneme-
mişler ki, bu bilgilerin ortaya çıkmasının 
ardından bazı toplu mezar alanlarını gece 
operasyonlarıyla yer değiştirtmişler.

Bugüne kadar binlerce insana ulaşıldı bu 
toplu mezarlarda. Ulaşılan rakam 8372. An-
cak Bosna topraklarında acı hasadın devam 
ettiği de başka bir gerçek.

Potacari’deki şehitlik anlatılacak gibi değil. 
Şehit yakınlarının Allah yardımcısı olsun. 
Fazla bir şey yapamadığımdan şehitliğe 
hakim bir noktaya çıkıp seyrettim ve her 
bir şehit için ayrı ayrı doya doya ağladım. 

11 Temmuz’da Potacari’deki anma törenine 
Bursa’dan ilgi hayli fazlaydı. Yürüdüğümüz 
yaklaşık 40 kişilik ekibin yanı sıra, bir o 
kadar insan da töreni izlemeye gelmişti. 
Başkan Recep Altepe ve Büyükşehir Bele-
diyesi yöneticileri, Bursa’nın ve Türkiye’nin 
bölgedeki varlığını daha net hissettirdiler.

Meraklıları için birkaç önemli soruyu yanıt-
lamaya çalışayım;

1. Türkler buraya gitmeli mi? Kesinlikle. 
Sadece insani bir sorumluluk değil, 
aynı zamanda tarihi bir sorumluluk. 
Bölge insanının Türkler’e ve Türkiye’ye 
bakışını görseniz böyle abes bir soruyu 
okumazsınız bile. Cumhurbaşkanımız 
onların da cumhurbaşkanı, o derece 
yani.

2. Gitmek için ne yapmalı? Srebrenitsa 
katliamının anma törenleri iki aşamalı. 
Birinci aşaması, 8-9-10 Temmuz ta-
rihlerinde gerçekleşen Mars Mira barış 
yürüyüşü. İkincisi ise Potacari’deki 
anma törenleri. Mars Mira çok etkili 
ve çok önemli bir organizasyon. Günde 
ortalama 30 kilometre yol yürünüyor 
ve akşam da kamp alanlarında çadır-
larda geçiriliyor. Bölgeyi tanımak, acıyı 
hissetmek ve tabii hala taşların yerine 
oturmamış olduğu Balkanlar’da olası 
yeni katliamların önüne geçmek için 

Ali Atmaca

Mustafa Uzel

Ali Atmaca
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orada olmak, Müslüman Boşnakların 
yanında olduğumuzu dosta düşmana 
göstermek lazım.

3. Nasıl gidilir: Tek başına gidiliyor, grup 
halinde gidiliyor hatta Mars Mira 
adlı bir oluşum var, tüm Türkiye’den 
gitmek isteyenleri organize ediyorlar, 
onlara katılarak da gidilebiliyor. Olma-
dı, Büyükşehir Belediyesi 
seneye daha büyük bir 
organizasyon planlıyor, 
belediyenin grubuna katı-
labilirsiniz. 

4. Yürüyebilir miyim?: 
Yürüyecek herkesin önce 
akredite olması lazım. 
Sonra, çadır, uyku tulumu 
gibi ihtiyaçlarını kendi 
karşılaması lazım. En 
önemlisi de tabii o kadar 
yolu yürümek için önemli 
bir hastalığının(şeker, 
tansiyon vb) olmaması 
lazım. Üç günde toplam 
94 kilometre yol kat ettik. 
Elbette kolay olmuyor 
ancak ortamın manevi 
atmosferi içinde küçük 
acıları hissetmiyorsu-
nuz. Biraz büyük acıları da bölgedeki 
sağlık ekipleri tedavi ediyor. Her türlü 
yiyecek, içecek vb. ihtiyaçlar gerek 
organizasyon komitesi ve gerekse yol 
üzerindeki Boşnak köylerince karşı-
lanıyor. İkramları görseniz hayretler 
içinde kalırsınız. Dondurmadan muza, 

armuttan suya, meyve suyundan çiko-
lataya, ekmek arası sandöviçten çeşitli 
tatlılara kadar herşey. İlk gün öğlen 
kumanyamı sırt çantama almıştım, 
yiyemeden akşamki kamp alanına 
getirdiğim için ikinci ve üçüncü gün 
kumanya almadım, yolda ikram edilen-
ler ihtiyacımı ziyadesiyle karşıladı.

Değerli okurlar, Bursa ilk kez organize bir 
şekilde bu etkinliğe katıldığı için(bizim için 
bilinmezlerle dolu bir organizasyon olduğu 
için) misafirlerimizi de ona göre belirledik. 
Daha çok dağcılar ve sporcular… Doğrusu 
ekibe katılan herkes canını dişine taktı ve 
başarıyla sonuçlandırdı. Gazeteciler, foto 

muhabirleri ve televizyoncular da işlerini 
en iyi şekilde yaptılar, müthiş görüntülerle 
döndüler Bursa’ya. Küçük bir bilgi vereyim; 
Anadolu Ajansı her gün en fazla kullanılan 
fotoğrafını veya fotoğraflarını ilan ediyor. 
Srebrenitsa katliamının anma törenlerinde 
yani 11 Temmuz’da aa’nın dünyada en fazla 
kullanılan iki fotoğrafı vardı, biri Potaca-

ri’den servis edilen anma tö-
renlerine ilişkin bir fotoğraf-
tı. Bu gurur hepimizin, eline 
gönlüne sağlık Ali Atmaca.

İlkini gerçekleştirdiğimiz 
Srebrenitsa anma törenlerine 
katılan tüm ekip arkadaşları-
ma şükranlarımı sunuyorum, 
müthiş uyumlu, dayanışma 
içinde bir ekipti. Bu uyum 
gerek üç günlük yorucu yü-
rüyüşte ve gerekse toplamda 
60 saati aşan otobüs yolculu-
ğunda da kendini gösterdi. 

Bursa Büyükşehir Belediye-
si’nin, Boşnak Müslümanların 
yanında olduğumuzu hisset-
tirmek amacıyla gerçekleştir-
diği bu organizasyona omuz 
veren herkese şükranlarımızı 
sunarız.

Ne diyordu Aliya İzzetbegoviç duasında? 
“Yarabbi bizi kurtarıcıların şerrinden Sen 
kurtar!”

Amin…

Ali Atmaca



32    |   Temmuz 2017  |   Sayı 23BURSA’DA ZAMAN

dosya / Srebrenitsa / Portreler

Katliamın 22. Yılından Geriye Kalan
Fotoğraflar: Hakan Aydın, Cumhur Aygün, Ali Atmaca, Saffet Yılmaz
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haber / Srebrenica Çiçeği

 8372 çiçekten oluşan bu anıt 11 Temmuz 
1995’te Bosna Hersek’in Srebrenica kasaba-
sında yaşayan Boşnakların sadece müslü-
man oldukları için Sırp askerleri tarafından 
hunharca katledilmesinin 22. yıldönümünde 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapıldı.

Srebrenica katliamı, 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Avrupa’da yaşanan en büyük katli-
amdır. 11 Temmuz 1995 tarihinde yaşanan 
Srebrenica katliamında Müslümanlara 
büyük acılar yaşatılmıştır.

Srebrenica annelerinin gözyaşları ve duygu-
larıyla ilmek ilmek dokudukları Srebrenica 
Çiçeği’ni yaşatmak ve Boşnak kardeşlerimi-
zin hatırasını canlı tutmak amacıyla oluştu-
rulan Srebrenica Çiçeği, Bosna Hersek’teki 

Müslüman kardeşlerimizin, dostlarımızın 
yanında olduğumuzu göstermek ve orada 
yaşanan felaketin bundan sonra da yaşan-

mamasına katkı sağlamak adına atılmış 
adımlardan biridir.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostlu-
ğun artması, Bosna Hersek’in güçlü olması 
ve kendi ayaklarının üzerinde durması nok-
tasında Bir ‘Balkan şehri’ olan Bursa’nın her 
zaman kardeş ülke Bosna Hersek’in yanında 
durduğunun bir işaretidir.

11 Temmuz 1995 yılında yaşanan bu acının 
unutulmaması adına Bursa Hüdavendigar 
Kent Parkı’nda beyaz ve yeşil renklerle 
işlenen bu çiçek, katliamda şehit düşenleri 
ve annelerinin hüzünlerini temsil ediyor. 
Srebrenica Çiçeğinin 11 yaprağı 11 Temmuz 
1995 katliam gününün, yeşil renk yeniden 
doğuşun ve İslamiyetin, beyaz renk ise ma-
sumiyetin sembolüdür.

Srebrenica Çiçeği
Srebrenica katliamında şehit olanlar anısına Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa 

Hüdavendigar Kent Parkı’nda ‘Büyük Srebrenica Çiçeği’ oluşturuldu.
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Kim demiş yaz gecesi kısa olur ve uyur 

Rüzgârın değişmişse sesi 

Kömürleştiyse yıldızlar 

Ateş yağıyorsa gökten

Dom dom dom

Köprüler tutulmuşsa

Yasak yasak 

Geceyi kurşunluyorsa namlular 

Trak trak trak 

Gece uyanır 

Gece direnir 

Gece uzar 

Ayaklanarak

Siz ki yarasalardınız

-kirli yaratık- 

Karanlıkları kollar

Zifiri saatlere kanatlar açardınız 

Duvarlara çarpa çarpa

-karanlığı beklemedi- kanatlarınız 

Kamaştınız, çarpıldınız, boşluklara düştünüz

Hayret

Bu sefer pek bir aceleydiniz

Siz ki bayım kaç kere yenildiniz

Yenildiniz, kovuldunuz, gittiniz

Siz Truvalı atları sevenlerdiniz 

Yine o atlarla geri geldiniz

Tökezleyip devrildiniz

Bu toprakları sizin atlar koşamaz bayım

Bilmeliydiniz

Bizim ellerimiz gibi değil 

Sizin elleriniz çarpık

Bizim parmaklarımız çeşme

Beyaz beyaz süt akar 

Yetim çocuklar için

Sizin parmaklarınız namlu namlu bakar

Çocukları yetim bırakmak için 

Bizim eller yükseklerde bayrak bayrak kınalı

Sizin elleriniz -Ayşe, Ömer, Mehmet’le- kanlı

Bizim ellerimiz dua dua

Kenetlenmiş milyonlarca haykırış

Sizin elleriniz cellat

Duadaki annenizin boğazında eliniz

Siz elleriyle kıyameti çağıran fitneydiniz

Bir yalana bin yemin

Yüzde yüz maskeydiniz

Her oyukta

Her kovukta

Her inde

Siz iblisin geninde

Ve iblisin genini çalan cenindeydiniz

Siz gülümser ihanet ağlak şaibeydiniz

Siz düşük

Siz alçak

Siz çukur

Siz dip

Ülkesiz, ülküsüz, ilkesiz

Şeytana mürit

Gece Direnir Ayaklanarak

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

Şehit kelimesiyle şehadet kelimesi kardeş-
tir. Şehit kelimesiyle şâhit, müşâhit, meş-
hed, teşehhüd kelimeleri de aynı ailedendir. 
Kelime-i şehadet ile Allah ve Resulüne itaat 
dairesine girenler onların ism-i şeriflerinin 
yer aldığı Ezân-ı Muhammedî’nin, kainatın 
dört bir yanına ulaşması için gösterdikleri 
sabır, gayret ve mücahedenin sonunda 
alem-i cemâle intikal ettiklerinde “şehit” 
adıyla yâd edilmektedirler. 

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

İnsanlara şehadet kelimesi öğretildiği gibi 
şehadet rütbesi de anlatılmalıdır. Ancak 
şehadete gönülleriyle hazır olmayanlar, 
başkalarını da hazırlayamazlar. Mal ve 
canlarıyla cepheden cepheye koşmayı 
beceremeyenler, cennete/cemâle doğru 
koşmayı da beceremezler. Bunun için “özel 
eğitim” gereklidir. Allah yolunda olmak 

basit bir mesele değildir. Allah yolunda 
cihat etmek sıradan bir iş değildir. Sesi 
ve nefesi onun yolunda tüketebilmek için 
manevî donanımlarla zenginleşmiş olmak 
gerekir. Bu hali yaşayamayanlar Mehmet 
Akif Ersoy’un çok muhteşem bir üslupla 
anlattığı Yermuk Muharebesi’ndeki vakanın 
esrarını anlayamazlar. Son nefeste bile baş-
kasını düşünmek insanlık tarihinde çok az 
görülen sahnelerden biridir. Herhalde îsar, 
yani kendinden çok başkasını düşünmek 
anlamına gelen bu ahlakî ilke için bundan 
daha mükemmel bir örnek de bulunamaz. 
(bk. Kur’an-ı Kerim, Haşr, 59/6)

Şimdi Safahat’ı açalım ve “Vahdet” isimli 
manzumeyi okuyalım. Sonunda bugünümü-
zü de değerlendirelim, bugünkü perakende 
ve perişan halimizi…

Huzeyfetü´l-Adevî der ki:

“Harb-i Yermûk´ün,
Yaman kızıştığı bir gündü, pek sıcak bir gün.
İkindi üstü biraz gevşeyince, sanki, kıtâl,
Silâhı attım elimden, su yüklenip derhâl,
Mücâhidîn arasından açıldım imdâda,
Ağır yarayla uzaklardan kalmış efrâda.
Ne ma ŕekeydi ki, çepçevre, göğsü kandı yerin!
Hudâ ya kalbini açmış, yatan bu gövdelerin,
Şehîdi çoksa da, gâzîsi hiç mi yok .. Derken,
Derin bir inleme duydum... Fakat, bu ses nerden
Sırayla okşadığım sîneler bütün bî-rûh...

Şehadet
Şerbetini İçmek

Prof. Dr. Mustafa Kara
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

“Allah ve Resulüne itaat edenler, Allah’ın kendilerine nimet 
verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber 
olurlar. Onlar ne güzel arkadaştır.” (Nisa, 4/69)
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Meğerse amcamın oğluymuş inleyen mecrûh.
Dedim: “Biraz su getirdim, içer misin, versem “
Gözüyle “Ver!” demek isterken, arkadan bir 
elem,
Enîne başladı. Baktım: Nigâh-ı merhameti,
“Götür!” deyip bana îmâda ses gelen ciheti.
Ne yapsam içmiyecek, boştu, anladım ibrâm;
O yükselen sese koştum ki: Âs ı́n oğlu Hişâm.
Görünce gölgemi birden kesildi nevhaları;
Su istiyordu garîbin dönüp duran nazarı.
İçirmek üzre eğildim, üçüncü bir kısa “ah!”
Hırıltılarla boşanmaz mı karşıdan, nâgâh!
Hişâm ı́ gör ki: O hâlinde kaşlarıyle bana,
“Ben istemem, hadi, git ver, diyordu, haykırana. “

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

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

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

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

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

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

Tutuşup: kül olan ocaklarından, 
Şahlanıp: köpüren ırmaklarından, 

Hudutlarda gaza bayraklarından, 
Alnına ışıklar vuranlarındır... 

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

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

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

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil, 
Bu sevgi bir kuru ifade değil, 
Sencileyin hasmı rüyada değil, 
Topun namlusunda görenlerindir...

Bedir’den Yermuk’a, Yermuk’tan Mohaç’a, 
Mohaç’tan Çanakkale’ye uçanlar, cennete 
doğru uçtular. “Yedi kat arşa kanatlanan” 
bu “uçuşu” en güzel şekilde kimler tasvir 
edebilir? Büyük sanatkârların sonsuzluğa 
açılan hayal güçlerine ihtiyaç var. Herhalde 
Akıncı şiirinin yazarı Üsküplü şair bu işin 
altından kalkabilir. 
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Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
 
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı “ilerle”
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle
 
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
 
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
 
Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde
 
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

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

Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
 
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!
 
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
 
Gül yüzlü bir afetti ki her pusesi lale;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visale!
 
Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!
 
Bir bir açılırken göğe, son def’a yarıştık;
Allaha giden yolda meleklerle karıştık.
 
Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından;
Gördük ebedi cedleri bir anda yakından!
 
Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber;
Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber.
 
Lakin kalacak doğduğumuz toprağa bizden
Şimşek gibi bir hatıra nal seslerimizden!

Uhud şehitlerini her yıl düzenli olarak ziya-
ret eden Peygamber Efendimiz  (DİA, c. 42, 
s. 57) aslında bütün şehitlere gönül mesajı-

nı vermiş oluyordu. Bütün şehitlere gönlünü 
ve kucağını (ağûş) açtığını ilan ediyordu. 
Bunu hisseden İstiklal Marşı şairimiz de 
dünya var oldukça değerini koruyacak olan 
o meşhur şiirinin sonunda müjdesini iki 
mısra ile ifade etmişti:

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber
Sana ağûşunu açmış duruyor Peygamber

Evet,

Şehitler emaneti teslim ederler.

Emin olarak…

Huzura çıkarlar

Huzur içinde…

Cemalullahı müşahede ederler

Celâlin içinden

Kimlerle beraber?

Üçler’le…

Nebiler, sıddîklar, salihler…

“Onlar ne güzel arkadaştır!”

Geriye şu soru ve cevabı kaldı: Bugün Müs-
lümanları öldüren Müslümanlar var. Onlar 
da şehadetten, şehitlikten bahsediyorlar. 
Bu nasıl oluyor? Bu iç yakan sorunun cevabı 
için tekrar Safahat’ı açıp okumak gerekir. 
“Gaza namiyle dindaş öldüren biçare din-
daşlar”ın acıklı ve perişan hallerine hüzünle 
bakmak gerekir:

Musallat, hiç göz açtırmaz da Garb’ın kanlı 
kâbûsu,
Asırlar var ki, İslâm ı́n muattal, beyni, bâzûsu.
“Ne gördün, Şark’ı çok gezdin” diyorlar: 
Gördüğüm; Yer yer,

Harâb iller; serilmiş hânümanlar; başsız 
ümmetler;
Yıkılmış köprüler; çökmüş kanallar; yolcusuz 
yollar;
Buruşmuş çehreler; tersiz alınlar; işlemez kollar;
Bükülmüş beller; incelmiş boyunlar; kaynamaz 
kanlar;
Düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı 
vicdanlar;
Tegallübler, esâretler; tehakkümler, mezelletler;
Riyâlar; türlü iğrenç ibtilâlar, türlü illetler;
Örümcek bağlamış, tütmez ocaklar; yanmış 
ormanlar;
Ekinsiz tarlalar; ot basmış evler; küflü 
harmanlar;
Cemâ’atsiz imamlar; kirli yüzler; secdesiz 
baçlar;
“Gazâ” nâmıyle dindaş öldüren bîçâre 
dindaşlar;
Ipıssız âşiyanlar; kimsesiz köyler; çökük damlar;
Emek mahrûmu günler; fikr-i ferdâ bilmez 
akşamlar!..
Geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım 
durdum;
Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda 
başvurdum.
Mezarlar, âhiretler, yükselen karşında dûrâdûr;
Ne topraktan güler bir yüz, ne göklerden güler 
bir nûr!
Derinlerde gelir feryâdı yüz binlerce âlâmın;
Ufuklar bir kızıl çenber, bükük boynunda 
İslâm ı́n!
Göğüsleyip hırlayıp durmakta, zincirler 
daralmakta;
Bunalmış kalmış üç yüz elli milyon cansa 
gırtlakta!
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 DARBE DEĞİL İŞGAL

 15 Temmuz 2016 akşamı yaşanan hareket 
ne sadece devlete karşı bir kalkışma ne de 
bir darbe teşebbüsüydü; tam anlamıyla 
bir işgal hareketiydi. Şimdiye kadar ülke 
olarak gördüğümüz darbelerin hiç olmasa 
kendilerine göre bir gerekçesi oluyordu. 
Bu gerekçe ya kardeş kavgasını bastır-
mak(1960) ya sağ-sol çatışmasının getir-
diği şiddeti ortadan kaldırmak(1980) ya da 
rayından çıktığı söylenen laikliği yeniden 
hâkim kılmak(1997) gibi nedenlerdi. Ancak 
bu son hareketin izah edilebilecek herhangi 
bir gerekçe ve bahanesi yoktur. İdeolojik 
ve toplumsal bir gerekçesi olmadığı içindir 
ki her darbenin destekçisi bir kitle olduğu 
halde bunu destekleyen bir toplum kitlesi 
de olmadı. Peki, literatürde örneğine rast-
lamadığımız bu gece baskını neyin nesiydi?

Dünyaya nizamat vermeye çalışan küresel 
güçlerin artık kendi askerlerini kullanma-
dan savaştıkları bir dönemde işgal edil-
memiş son Müslüman ülke olan Türkiye’yi, 
vekil katiller kullanarak yaptıkları bir işgal 
teşebbüsüdür bu. Türkiye’yi ani bir baskın 
hareketiyle ele geçirmek isteyen güçlerin, 
bir baş katil eliyle “yıllardan beri koza gibi 
ördüğü” bir hıyanet şebekesini kullanarak 
giriştiği işgal teşebbüsü… Zira bir ülke-
nin meclisini, halkını, polisini, toprağını 
ancak bir işgal gücü bombalar. Tanklarının 
paletleri arasında silahsız insanları ancak 
gözü dönmüş bir düşman ya da kendi sapık 
“menfaatini müstevlilerin siyasî emelleriyle 
tevhid eden” ihanet çeteleri ezer. 

Takiyye cambazlığıyla fırıldağa dönen, 
adı cemaat olan bu hareket döne döne 
sonunda imanını ve Allah’ını da kaybeden 
bir iblis olarak karşımıza çıkmıştır. Fransız 
sömürgecilerin Cezayir’deki yerli işbirlik-
çileri Harkilerin uğradıkları aşağılık akıbet 
hâlâ hafızalardadır. Kendi toprağını işgal 
altına almak isteyen düşmanla işbirlikçiliği 
yapan hainler daima kendi toplumunda 
lanetle, adına hareket ettikleri toplumlarda 
da tiksintiyle karşılanmışlardır.  Şeytan, 
ruhuna girdiği bedduacıların nefesiyle 
bir ülkeye ateş üfleyebilir, ama istiklâlini 
korumaya yeminli bir milletin kutlu nefesi 
şeytanî nefeslerden daha güçlüdür; o ateşi 
kutlu nefesiyle söndürmüştür ve daima da 
söndürecektir.  

GECİKEN İDRÂK 

“Bu örgütün farkında değildim, onları bir 
hizmet hareketi olarak düşünüyordum; 15 
Temmuz gecesi ne olduklarını idrâk ettim” 
diyen geri kalmış aydınlarımız var. Eğer 
yeni bir takiyye numarası değilse gerçek 
bir eblehlik itirafıdır bu. Yapının 1970’li 
yıllardan beri orduya adam yerleştirdi-
ğini görmemiş olabilir bu aydınlarımız. 
Peki, dinlerarası diyalog safsatasını da mı 
görmediler veya masum bir hareket olarak 
gördüler? Yahut kendini kâinat imamı ilân 
eden paranoyak bir meczubun, Papa’ya, 
“bizi, mukaddes misyonunuzun bir parçası 
olmaya lütfen kabul buyurun” diye yazdığı 
mektubu da mı görmediler? Yoksa kırk 
yıldır uydurma rüya hikâyelerini sahte 

Darbe Kılıklı İşgal,
İşgal Hesaplı Darbe

Yrd. Doç. Dr. Bedri Mermutlu
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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gözyaşlarıyla soslayarak gaza getirdikleri 
insanımızdan himmet adıyla toplanan, 
hesabı bilinmeyen ve nerelere gittiği belli 
olmayan soygun paralarını da mı merak 
etmediler? Yıllardır yapılan her önemli per-
sonel ve okul sınavında memleket evladının 
emeklerinden çalınarak kendi adamlarına 
servis edilen çalıntı soruların altında hep 
bu adamların başı görüldüğü halde idrâkleri 
yine mi harekete geçmedi? Kâinat ima-
mının, komuta karargâhını neden yeryü-
zünün başka yerinde değil de Pensilvanya 
toprağında kurması da mı onlara bir şey 
ifade etmedi?

Aydının -ve siyasetçinin- görevi, bir yargıç 
gibi delillerin toplanmasını ve suçun te-
kemmül etmesini beklemek değildir. Yargıç, 
“olan” üzerinden yargısını verir; ama aydın, 
“olacak” üzerinden bir yargıya varan öngö-
rü sahibi bir rehberdir. “Böyle bir yapı oldu-
ğunu bilmiyorduk; bilseydik onlarla birlikte 
olmazdık” mealindeki nedamet nidalarının 
hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Kaldırım 
sergilerine düşmüş müşterisi kalmamış 
kitaplar gibi bu gibi ifade sahibi kişilerin 
fikirleri ve kariyerleri de ancak yerlerde sü-
rünür. Başlarına darbe bombası düşmeden 
uyanmayan bu zavallıların bundan sonrası 
için de uyanık fikirlere sahip olacakları 

beklenemez. Gecikmiş idrâk, idrâk değildir. 
İdrâksizliktir!

VATANSEVER VE HAİN

Türkiye’yi Mısırlaştırmak, hatta Iraklaş-
tırmak ve Suriyeleştirmek isteyen küresel 
projenin, içerideki besleme ajanlarıyla bir-
likte sistemli bir taarruza geçtiği aşikârdır. 
Varlık mücadelesi verilen ve ne zamana 
kadar süreceği belli olmayan bu günler, 
AKP’li, CHP’li, MHP’li ve diğer bütün partili 
ve partisiz halkımızın asgari müşterekte 
değil, azami müşterekte birleşme zama-
nıdır. Asgari müşterekte buluşmak gevşek 
ve sığ bir ittifak demektir. Ama geçici ve 
sığ bir ittifaka değil, geleceğimize ke-
netlenecek bir bütünleşmeye ihtiyacımız 
olduğu izahtan varestedir. Çünkü “düşmen 
kavî tâli’ zebûn”dur. Belki yıllarca sürecek 
bir savaşın içine girmiş olduğumuzu ve bu 
savaşın İkinci Kurtuluş Savaşımız olduğunu 
bilmeliyiz. Bunun için derinden ve sımsıkı 
birleşmek için müştereklerimizi azamileş-
tirmeye mecburuz. Tek ses olarak bütün-
leşme 15 Temmuz gecesinden itibaren halk 
çapında kendiliğinden gerçekleşmiştir; 
ancak siyaset adamlarının yahut tarafgirlik 
hastalığına tutulmuş kışkırtıcı aydınların 

tekrar kısır çekişmelerle halkı öteye beriye 
çekiştirme alışkanlığını tamamen bir yana 
bırakmaları da gerekir. Tanktan, uçaktan 
daha tesirli silah bütünleşmektir. “Toplu 
vurdukça yürekler onu top sindiremez” 
sözü ilk Kurtuluş Savaşımızın siperlerinde 
kanlarımızla yazılmış bir sözdür. Şimdi 
yaşamakta olduğumuz bu İkinci Kurtuluş 
Savaşımızın ortasında milli bir nefis mü-
dafaası iradesini çelikleştirerek 79 milyon 
insanımızın kılcal damarlarına ve tüm 
vatan sathına yerleştirmek zorundayız. 
Hatt-ı müdafaamız yok, sath-ı müdafa-
amız vardır. O satıh bütün vatanımızdır. 
Bugünden sonra bu millet Türk, Kürt, Laz, 
Çerkez, Alevi, Sünni olarak ayrılmak değil, 
vatanseverler olarak birleşmek zorunda-
dır, kendilerini yok etmeye yeminli vatan 
hainlerine karşı.

ASKERÎ OKULLARIN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI

Askerî okulların kapatılarak yeniden yapı-
landırılması kararı ile ikinci bir Vak’a-i Hay-
riye yaşadığımızı düşünüyoruz.  II. Mahmud 
zamanında, artık kontrol ve zapt edilemez 
hale gelen yeniçerilerin toptan ortadan 
kaldırılması ile tarihimize Vak’a-i Hayriye 
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adıyla geçen olay yaşanmıştı. İ. Hami Da-
nişmend’in ifadesiyle, “İstanbul’da asır-
larca bir siyasî komite olarak rol oynamış” 
olan yeniçerilerin yaptığından daha fena 
şekilde, takıyyeci meczuplar tarafından 
ordunun içten ele geçirildiği anlaşılmıştır. 
Bu meczuplar,  iplerini elinde tutan karanlık 
odakların birer kuklası olarak her türlü ıs-
marlama faaliyete açık tehlikeli medyumlar 
olarak karşımıza çıkmışlardır. Günümüzde 
kendi ülkesini müstevliler adına içeriden 
işgal edecek cüreti gösteren gözü dönmüş 
bu güruh, azgın yeniçerilerin anarşist ruh-
larıyla en ileri boyutta diriltilen Batı dizaynlı 
sefillerdir. Bu sefilleri ayıklayarak sahanın 
temizlenmesi mümkün görünmemektedir. 
Çünkü hastalıklı yapının, diğer kurumlarda 
olduğu gibi, orduya da sülük gibi yapıştı-
ğı ve ayıklanarak değil, ancak kazınarak 
oradan söküleceği anlaşılıyor. Kazınarak 
yapılacak bir temizliğin müesseseye zarar 
vermeden yapılmasını sağlamak gerekir. 
Yakın ve uzak vadede orduda tekrar göste-
rebilecekleri hain cüretler ordu kurumlarına 
behemehal el atılmasını zaruri kılmaktadır. 
Vak’a-i Hayriye’nin ardından yaşadığımız 
siyasî kayıpları unutmadık. O tarihte yeni 
Asâkir-i Mansure nizamının kurulması aşa-
masında Yunanistan ve Mısır’ı kaybetmiş, 
İngiltere, Fransa ve Rusya’nın hesapların-
daki pazarlıkların kurbanı haline gelmiştik. 
Askerî okullarımızın ve tümüyle ordumuzun 
milli bütünlük ideali etrafında A’dan Z’ye 
yeniden düzenlenmesi, dezenfekte edilmesi 

ne kadar gerekli ve önemliyse savunma ve 
güvenlik alanında hiçbir boşluk yaşanma-
dan bunun yapılması da o kadar önemlidir. 
Hem uzun vadede hem de kısa vadede!..  

Kurumlar yıprandığı kadar yıpranmış, 
örselendiği kadar örselenmiştir ne yazık 
ki; daha fazla yıpratılmamaları gerekiyor. 
Diğerlerini bir tarafa bırakalım; askerî bü-
rokrasi neredeyse oksijen çadırında hayata 
tutunmaya çalışıyor. Dünyanın ve Nato’nun 
sayılı ordularından biri olan ordumuz bir 
kriz yaşıyor. Hükûmet bunun farkında ve 
hızla acil müdahale peşindedir. Orduya el 
atarak onu içindeki arızalı unsurlardan 
temizleyip yeniden işlevsel hale getirmek 
hükûmetin en başta gelen görevidir. Ordu 
sadece askerî rütbelerin birbirine göre ko-
numlandığı bir sıra düzeni değildir elbette. 
Yıllar içinde gelenekleri oluşmuş son derece 
ciddi, hatta en ciddi müessesedir. Hükûme-
tin önünde iki parametre var: 1-Ordumuzu 
güçlendirmek, 2-Ordunun darbe yapma 
kapasitesini sıfırlamak. Bu iki parametre 
birbiriyle çelişmeden bir denge hali sağla-
mak hem ordunun hem Türkiye’nin önemli 
bir krizi aşması anlamına geliyor.

İlk şartı gerçekleştirecek formül kısaca şu 
maddelere indirgenebilir: 

a-Şimdiye kadar oluşmuş ve adeta çelikleş-
miş emir-komuta birliğine dayalı disiplin 
sistemini yeniden onararak orduya güven 

ve itibarın sağlanması, 

b-Orduya eleman yetiştiren okul ve akade-
milerin kapasite ve sayısını bir süreliğine 
artırarak ve iç hizmet eğitimi verilerek 
eksilen personelin yerlerini takviye etmek, 

c-Harp Okulu, Harp Akademisi ve Askerî 
Liseleri kapatmak yerine durumlarını dü-
zeltmek.

İkinci şartın gereği ise: 

a-Filtrasyon sistemini objektif ölçütlerle 
güçlendirmek ve okula öğrenci alımın-
dan başlayarak her terfi kademesindeki 
elemanı bu filtre sisteminin röntgeninden 
geçirmek, 

b-Sızmaların gerçekleşmesine geçit yerleri 
olan Adli Müşavirlik, Personel Dairesi gibi 
Genel Kurmay’ın önemli birimlerini sağlam 
ellere teslim etmek, 

c-Askerî eğitim sürecinde gelişmiş bir 
demokratik bilinç oluşturmak, 

d-Darbeler sadece askerin değil siyasî 
partilerin ve medyanın da vereceği aktif 
ve pasif destekle sonuca ulaşabilir; asker 
dışında bu kurumların da darbelere karşı 
aktif direnç göstermelerini garanti altına 
almak.

Kuvvet komutanlıklarının ve Genel Kurmay 
Başkanlığı’nın bakanlığa mı, başbakanlığa 
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mı yoksa cumhurbaşkanlığına mı bağlan-
ması konusunun darbeye önlem olarak 
bir önem taşımayacağı bellidir. Bu konuda 
uygulanacak en uygun yöntem askerî bü-
rokrasiyi parçalı hale getirmeyip Genelkur-
may Başkanlığı’nı Başbakanlığa bağlayarak 
kuvvet komutanlıklarını bunun alında 
toplamaktır. “Hırsıza kilit dayanmayacağı” 
gibi darbeciye de ne bakana, ne başbakana 
ne de cumhurbaşkanına bağlı olmak engel 
olabilir. Hiyerarşik düzenlemeler çerçeve-
sinde alınacak önlemler darbeye teşebbü-
sün caydırıcılığı yönünde atılacak adımların 
sadece bir boyutu olabilir.

Ordu içinde yapılmış olan planlı ve sin-
si operasyonun açtığı yaraların süratle 
sarılması yolunda atılacak adımda ordunun 
yeniden yapılandırılması adına eski kurum-
ların ve işleyiş şemasının tümüyle lağve-
dilmesi doğru olmayacaktır. Bunun yerine 
oralarda gerekli güçlendirme ve ıslahatın 
yapılması düşünülmelidir. Askerî okulların 
kapatılıp yeni bir sisteme geçilmesi yerine 
mevcut okulların eğitimini bir süreliğine 
askıya alarak içindeki arızalı unsurları bo-
şalttıktan ve yapısını güçlendirdikten sonra 
yollarına devam etmelerini sağlamak cihe-
tine gidilmesi gerekir. Eski layihacıların, ra-
porlarını, “kanun-ı kadime rücu edilmelidir” 
hükmüyle noktalaması var olan geleneğin 
feda edilmemesi gerektiği noktasında 
bizim için bir uyarı olmalıdır. Evimize hırsız 
girdi diye evimizi değiştirmemiz ne kadar 
yanlışsa mevcut okullardan darbe elemanı 
çıkıyor diye o okulları kapatmak da o kadar 
yanlıştır. Yapılması gereken en rasyonel şey, 
evimize hırsızın hangi yollardan girdiğini 

ve girebileceğini düşünüp o noktalardan 
evimizi güçlendirmek olmalıdır. 

Askerî okulları lise seviyesinden sonra baş-
latmak askerlik mesleğinin aynı zamanda 
bir sanat olduğunu ve kendine has bir ruh 
istediğini hesaba katmamak demektir. 
İlâhiyat ve güzel sanat kollarında olduğu 
gibi askerlik eğitiminin de mümkün olduğu 
kadar küçük yaşlarda başlaması geleneğine 
ve gereğine geri dönülmelidir. Liseden son-
raki üniversite seviyesinde başlanılacak ne 
ilahiyat, ne sanat, ne de askerlik eğitiminin 
verimli olması beklenemez. Üniversite sevi-
yesinde bilhassa bu alanlarda eğitim değil 
ancak nazarî bir öğretim verilebilir. Bu da 
dört başı mamur bir ilahiyatçı, sanatçı ve 
asker tipini gerçekleştirmekten uzaktır.   

BUNDAN SONRA

Türkiye, millet halinde bu işgal hareketini 
püskürtürken aynı zamanda yapay değil 
gerçek bir millet olduğunu bir kere daha 
ispat ve ilan etti. Emsâline rastlanmayacak 
bir karşıkoyma hareketi olarak demokra-
tik hareketler tarihinde özel yeri olan bu 
hareket devleti kurtarmıştır. Örgütlü bir 
mekanizma olan devlet, kendini ve milletini 
koruyamazken örgütsüz bir halk, tarihsel 
şuuraltının ve kolektif şuurunun yerinde 
hamlesiyle devletini ve ülkesini korumuş 
ve kurtarmıştır. Başka bir teste hacet 
kalmaksızın kendiliğinden vuku bulan bu 
refleks, halkımızın tedarik edilmiş yapay 
bir topluluk değil, gerçek bir millet olduğu-
nun yeterli delilidir. 15 Temmuz gecesinin 

özeti budur. 

1915 Çanakkale ruhu yüz sene sonra bir 
kere daha bir gece içinde kendiliğinden 
tecelli etti. Çanakkale bir destandı; hatır-
lanırsa, o savaştan önceki yıllarda birçok 
altüst olmalar yaşanmış, ahlâkî ve siyasî 
yozlaşmalar içine girilmişti. O devre ait 
hatırat ve edebiyatımız bunun belgeleriy-
le doludur. Mehmed Akif bile halkımızın 
tembelliğinden, vurdumduymazlığından 
ve deyim yerindeyse işe yaramazlığın-
dan şikâyet eden manzumeler dizmişti. 
Ancak Çanakkale Savaşı’nda milletimizin 
şuuraltında uyuyan kahramanlık celâdeti 
birdenbire uyanmış ve destanını yazmıştı. 
Mehmed Akif’in Çanakkale Destanı adlı 
muhteşem manzumesi bu uyanışın tebcili 
olduğu kadar daha önce halkımıza yönelti-
len ölçüsüz eleştirilerin de bir tür nedamet 
metnidir. 

15 Temmuz gecesi, milletimiz adına ikinci 
bir Çanakkale Zaferi’dir; ama henüz bir 
Kurtuluş Savaşı değildir. Çünkü 15 Temmuz 
gecesinin bize fark ettirdiği en önemli şey, 
etrafımızdan nasıl çepeçevre kuşatılmış 
olduğumuzdu. Sadece etrafımızdan değil, 
içimizden de kuşatılmıştık. Bu anlamda dü-
şünülürse yüz yıl önceki yıkılış şartlarından 
daha tehlikeli bir noktada olduğumuz daha 
iyi anlaşılır. 15 Temmuz olayı milletimizi bir 
güç olarak birleştirdiği anda tehlikenin bo-
yutunu da kavratmıştır. Şöyle de diyebiliriz: 
tehlikenin boyutunu fark etmek bizi derhal 
birleştirmiştir. İçimizden ve dışımızdan 
kuşatılmışlığa ek olarak, kuşatılan milletin 
ve ülkenin bir dünyanın, bir medeniyetin 
ve bir tarihin son kalesi olan bir millet ve 
ülke olması bu saldırının geri dönüşsüz 
bir yok edişe götüreceğini göstermiştir. 
Halkımız derin tarih tecrübesine dayanarak 
bu yok ediş niyetini kavramış ve bu sebeple 
tankları yumruğuyla püskürtecek bir inanç 
hamlesini ortaya koyabilmiştir. 

İkinci Kurtuluş Savaşımız 16 Temmuz’dan 
itibaren başlamıştır. Ne kadar süreceği 
belli değildir. Pensilvanya komuta mer-
kezli örgüt bizi içeriden kuşatan güçtü; bu 
örgütün dışarıdaki stratejik kardeşleriyle 
koordine olarak hareket ettiği ve edeceği 
unutulmamalıdır. Bu tür örgütlerin silahlı 
ve lojistik zeminleri, Batılı müttefikleri/
miz tarafından sürekli sulanmak suretiyle 
mümbit tutulmaya çalışılacaktır; bu yüzden 
kurutulmaları kolay olmayabilir. “Küresel 
müfsitler” Türkiye’yi önce Mısırlaştırarak, 
ardından Iraklaştırarak kendi kafasındaki 
Ortadoğu modeli için “hizaya getirmek” 
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isterken Türkiye’ye karşı imal ettikleri bu 
tür oluşumları/örgütleri hep işlek halde 
tutacaklarına kuşku yoktur. Türkiye cema-
at/örgüt kılıklı bu aparatlarla mücadele 
ederken mücadelesini aslında Batı dünyası-
na karşı vermektedir. Bu yüzden mücadele 
uzun sürecektir. 

Türkiye’de şimdilik sersemleyip hezimete 
uğrayan Pensilvanya cemaati yurt dışın-
da bir diaspora oluşturacağa benziyor. 
Yurt dışı bağlantıları ve konumlanmaları 
ile önceden bunun zeminini hazırlamış 
bulunuyorlar. Ellerindeki mali kaynaklar bu 
yöndeki faaliyetlerini devam ettirmelerine 
güçlü bir katkı sağlamaya müsaittir. Ayrıca 
Türkiye muhalifi ülke yönetimlerinden 
alabilecekleri siyasî destekler de dışarı-
daki varlıklarını ve faaliyetlerini devam 
ettirmelerinde onları motive edecektir. 
Şimdiye kadar şöyle ya da böyle gizleyerek 
ve üstünü örterek yürüttükleri Türkiye 
aleyhtarı hareketlerini daha açıktan ve 

pervasızca yapmaktan çekinmeyeceklerdir. 
Hatta ellerinde kalan tek seçenek cephe-
den saldırı olacaktır. Kendi adlarına olmasa 
bile, şimdiye kadar kendilerini kullanan üst 
güçler adına da olmasa bile, serbest terör 
piyasasında taşeron bir örgüt olarak kira-
lanmaya ve kullanılmaya açık olduklarını 
ilan edeceklerdir. Örgütün başındaki kişinin 
hastalıklı ihtirası bu yolu sonuna kadar 
kullandırabileceği gibi örgüt başı bir şekilde 
devreden çıkarılmış olsa bile onun bırak-
tığı bulaşıcı hastalık kendisinden sonraki 
müritlerini bu kirli yolda yürümeye devam 
ettirecektir. Tutuklanan binlerce yetişmiş 
elemanını ilelebet içeride bırakmak da 
örgütün işine gelmeyecektir, yurtdışın-
da bekleyen binlerce beynini atıl bırakıp 
battallaştırmak da. Kendi başlarına hareket 
kabiliyetleri sakatlanmış olabilir ama en 
kirli ittifaklara girmekten ve mutlaka yeni 
hamlelere girişmekten uzak kalmayacakları 
bilinmelidir. Bu yönde devreye sokacakları 
b, c planlarına karşı dikkatin ötesinde bir 

uyanıklığın şartları başlı başına üzerinde 
durulacak geniş bir konudur. 

Bu gibi girişimler önlenemeyebilir; an-
cak millet olarak Pensilvanya örgütünün 
bundan önceki tasarruflarının nasıl şaibeli 
ve şikeli tasarruflar olduğu açığa çıkmış ve 
lanetlenmişse bundan sonra da onlar tara-
fından öne sürülecek iddia, itiraf, belge ve 
bilginin şaibeli görülerek peşinen reddedi-
leceğini millet olarak kesin bir tutum haline 
getirmeli, asgarî seviyede bile prim ver-
memelidir. Pensilvanya cemaati varlığıyla, 
söyledikleriyle, yazdıklarıyla, ileri sürdükleri 
her argümanla boykot edilerek üzerine 
çarpı işareti konulmalıdır. Bütün mazisi ve 
eylemiyle bu cemaat takiyye bataklığında 
yuvarlanan, inanırlığını ve objektifliğini 
kaybetmiş bir şüpheli madde mesabesinde 
görülmelidir bundan sonra. Örgütün muh-
temel yeni tuzaklarını toplum nezdinde 
boşa çıkarmanın pratik yolu budur.
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 Ülkemizin belli başlı bilim, düşünce ve 
sanat insanları tarafından sunulan bildi-
rilerde, darbeler üzerine yazılmış metinler, 
şiirler, çekilmiş filmler, diziler, bestelenmiş 
müzik parçaları enine boyuna konuşuldu, 
tartışıldı. Bildirileri içeren kitap yine beledi-
yemizin yayınları arasında yakında kütüp-
hanelerimizde yerini alacaktır. 

Sempozyumun açılış otu-
rumuna katılan Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız 
Sayın Recep Altepe, 
açılış öncesi değerli bilim 
insanı Prof. Dr. Mustafa 
Kara’nın, yıllardan bu 
yana topladığı dergilerin 
1. sayılarından oluşan 
sergisini gezdi. Sergi, on 
dokuzuncu yüzyıldan bu 
yana yayımlanan birçok 
dergiye ait ilk sayıları 
taşıması bakımından 
oldukça önemliydi.  1933 
yılında ilk sayısı çık-
mış ve halen yayınını 
sürdüren Varlık dergisine ait ilk sayının, 
tıpkıbasımını yaparak, yeni kuşak okuyu-
culara ulaştırma düşüncesi, doğrusu tarihe 
not düşen son derece önemli bir çalışma 
olmuştur. 

15 Temmuz 2016 tarihindeki son darbe 
girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Ne var 

ki daha uzun yıllar tahribatı ülke sathında 
ciddiyetle hissedileceğe benzemektedir. 
Büyük çaplı ölümlerin, şehadetlerin, yara-
lanmaların ortaya koyduğu acıları dindir-
mek, kolay olmayacaktır. Darbe heveslisi 
katillerin bir kısmı yakalanıp yargıya teslim 
edilmiştir. Ancak büyük bir kısmı ise yurt 
dışına kaçmış ve belki ömür boyu bulun-

dukları ülkede yaşayacak ve orada ölümü 
beklemek zorunda kalacaklardır. 

Gerek yakalanan gerekse sürgün hayatına 
kendini mahkûm edenlerin, ülke içerisin-
deki küçük ve masum ailelerinin yaşadığı, 
yaşayacağı travmaları düşünmek, onun 

kaygısını çekmek de sonuçta toplumun bir 
borcu olacaktır.

Geriye dönülüp bakıldığında, ülkemiz-
de 27 Mayıs 1960 tarihinden 15 Temmuz 
2016’ya kadar, neredeyse her on yılda bir 
gerçekleştirilen darbelerin, ne ülkeye ne de 
bizzat darbecilere yaradığı görülmemiş-

tir. Toplumsal hayatın 
dinamiğinde değişim ve 
dönüşümlerin, yukarı-
dan aşağıya zorlama, 
totaliter darbelerle, iyi 
yönde gerçekleşmesi 
zaten düşünülemezdi. 
Zamanın değişmesi, 
dönüşüm ihtiyacı duyul-
duğunda, bunu aşağı-
dan yukarıya, bizzat ve 
azami sosyal katılımla 
gerçekleştirmek gerekir 
ki bunun adı darbe değil 
belki devrimdir. 

Hiç kuşkusuz değişime 
direnen toplumlar, öteki 

toplumlara göre ekonomik, sosyal, hukuki 
bakımdan geri kalmışlardır. Geri kalmaları 
bir yana, bu toplumlar da ister istemez 
değişmiş, dönüşmüşlerdir. Ne var ki deği-
şimin iradesi başkalarının elinde olduğun-
dan, bu değişim, o toplumun kendine, yerli 
değerlerine karşı yabancılaşma biçiminde 
gerçekleşecektir. Yerli kalınmadan evrensel 

15 Temmuzun Yıldönümünde
Darbe Edebiyat ve Sosyolojisi

Metin Önal Mengüşoğlu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Kültür A.Ş. katkılarıyla, iki yılda 
bir düzenlenen Edebiyat Günleri’nin, bu yıl 16.sı 28-29 Nisan tarihlerinde Merinos Kültür 
Merkezinde, toplam altı panel ve bir şiir oturumuyla gerçekleştirildi. Genel başlığı “27 
Mayıstan 15 Temmuza Darbe Edebiyatı” şeklinde belirlenmişti. 
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olunamayacağına göre, kendine yabancı-
laşan toplum, başkalarına daha da yabancı 
görünecek ve tarihin öznesi olmaktan 
çıkarak adeta nesnelleşecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yarım yüzyı-
lından daha fazlasında askeri, bürokratik 
darbelere muhatap olan toplum, bu anlam-
da nice acılar yaşamıştır. 

27 Mayıs 1960 darbesi, seçimle iktidara 
gelmiş meşru bir hükümete karşı yapılmış 
ve sonuçta uydurma sebeplerle ülkenin 
başbakanı ve iki bakanı idam edilmiştir. 
Yargılama safhalarını hatırlayanlar, idama 
mahkûm edilen yöneticilerin üzerine atılı 
suçların, ne ölçüde komik, gülünç olduğunu 
unutmamışlardır. Yani olay, tam bir ihanet 
belgesi niteliğindedir.

Öyle ki darbeciler, idam edilen Başbakan ve 
bakanların döneminde, üniversite öğren-
cilerini kıyma makinalarında çektiklerine 
dair iftiraları bile, devlet radyosundan halk-
larına duyurmakta sakınca görmemişlerdir. 
Halklarını geri zekâlı mı sanmaktaydılar? 
Ya da bir zamanlar Adnan Menderes’in 
önünde, yeni doğmuş çocuğunu bile kurban 
etmekten söz açan partililer, bu kadar kor-
kak mıydı? Halkın hiçbir tepkisi maalesef 
işitilmemişti darbeciler karşısında.

Bu darbeyi halk sineye çekmiş, sonraki yıl-
larda da uzun süre aynı tarihi, Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar, bayram 
olarak kutlamak zorunda bırakılmıştır. 

12 Mart Muhtırası diye hatırlanan 1970-71 
tarihindeki girişim esnasında, 68 kuşağı 
dediğimiz insanlar, bu satırların yazarı da, 
üniversite sıralarındaydı. Gençler ideolojile-
rini öğrenme ve yayma amacıyla, çeşitli et-
kinlikler düzenliyor, hükümet politikalarını 
eleştiriyor, üniversite yönetimini totaliter 
tutumlarından ötürü, boykotlarla kınama-
ya çalışıyorlardı. İdeolojilerin çarpışmaya 
başladığı o yıllarda, Amerikan 6. Filosu, 
Dolmabahçe açıklarında demir atmış ve 
Deniz Piyadeleri Yankeeler, İstanbul içeri-

sinde küstah ve kibirli edalarıyla dolanıp 
durmaktaydılar. Onlara “Yankee Go Home” 
diyen gençler, hükümet güçleri tarafından 
izleniyor, kimileri yargısız infazlara kurban 
gidiyordu. 

İlan edilen sıkıyönetim bir kurnazlık buldu. 
Genç insanları düşünmekten, düşündüğü-
nü ifade etmekten, düşüncesi sonunda bir 
inanca ulaşmaktan alıkoymak amacıyla, 
Yeşilçam Sinemasına müdahale ederek, sex 
filmleri furyası başlattı. Son derece çirkin, 
bayağı, düzeysiz ve gerçekten hayvani 
ilişkileri sergileyen, iki üç film birden, ardı 
ardına sinemalarda oynatılmaya başladı. 
Hiç kuşkusuz iradesi güçlü genç insan-
lar, kendilerini bu bayağılıktan korudular. 
Ancak her insan bir değildi. Zayıf yaradılışlı, 
iradesini kullanmaktan aciz, zaaf sahibi 
kimi genç insanları mahvetmeye, meyhane 
köşelerine, alkole, uyuşturucuya itmeye 
yetmişti bu girişim. Kendi insanına bunu 
reva görenlerin de darbeciler olduğu unu-
tulmamalıdır.

1980 darbesinin tahribatı biraz daha 
değişik biçimde gerçekleşti. Ne var ki bu 
sefer artık kimi insanlar, bazı hususlarda 
uyanmışlardı. Söz gelimi önemli ihtiyaç 
maddeleri darbe ile birlikte ansızın piyasa-
dan çekilmiş, mal darlığı baş göstermişti. 
Benzin ve gazyağı kuyrukları oluşmuş, 
margarin kıtlığı yaşanmış, şeker ve çay bile 
ele geçmez olmuştu. Darbenin ertesi günü, 
bulunamayan bütün ihtiyaç maddelerinin, 
birdenbire bollaşması nasıl açıklanacaktı. 
Artık öğrenilmişti ki, darbecilerin yabancı 
işbirlikçileri vardır. Bulunamayan madde-
lerin neredeyse tamamı, yabancı sermaye 
sahiplerinin elindeydi ve darbe onlara rant 
sağlamaktaydı. 

Bu tarihe kadarki darbelerin hedefinde sağ 
ve sol her iki kesimin düşünen, düşüncesini 
ifade etmek isteyenleri vardı. Türk Ceza Ka-
nununa yerleştirilmiş 141, 142 ve 163. Mad-
deler, hem dindarları hem de sosyalistleri 
aynı torbaya doldurup, peşin suçlu saymak-
ta kolaylık sağlıyordu. Öyle ki bu maddelere 
dayanarak dergiler, kitaplar ciddi birer suç 
aracı muamelesi görüyor, toplatılıyordu. 
Sivil örgütler, dernekler, vakıflar basit ve 
sudan sebeplerle kapatılıyor, bütün gençlik 
örgütleri suçlu muamelesi görüyordu. 

1997 ve 2002 yıllarındaki darbe girişimleri-
nin ya da heveslerinin hedefinde, artık ül-
kenin dindar kesimi vardı; onlar peşin suçlu 
sayılmaya başlamıştı. Özellikle özel hayat 
alanlarında, üniversitelerde başlarını örte-
rek okuma arzusu taşıyan hanımlar, dikkat 

çekecek oranda çoğalıyorlardı. Üniversiteyi 
bitirdikten sonra doktor, mühendis, avukat 
hatta hâkim ve asker bile olmak isteyecek-
lerdi. Kamu hayatında da bulunma arzuları, 
ülkenin zinde güçleri, derin ve karanlık 
paralelcileri tarafından izleniyor, önlenme-
ye çalışılıyordu. Sırf başörtüsü bahanesiyle, 
güya devlet adına, hükümet eliyle işlenen 
cürümlerin haddi hesabı olmadı. Zulümlerin 
arkasındaki gücü tanıyabilmek için halkın 
15 Temmuzu beklemesi mi gerekiyordu?

28 Şubat 1997 tarihinde toplanan Milli 
Güvenlik Kurulu, irtica bahanesiyle, bizzat 
kurula katılan Başbakan Necmettin Erba-
kan’ın gözünün içerisine bakarak, onun 
inanç ve düşünce anlayışına darbe vuru-
yordu. Birçok devlet memurunu görevin-
den ederek, mağdur duruma bırakan bu 
kararlar da, ciddi tahribatlar yapmıştır 
halkın bünyesinde. Ordu ve yargı içeri-
sindeki darbeci zihniyet sahipleri, adına 
postmodern dedikleri bu sürecin, bin yıl 
süreceği evhamını, işbirlikçileri olan basın 
yayın organları, o günkü sivil generaller 
aracılığıyla ve halklarını bir korku tüneline 
sokarcasına yayıyorlardı.  

Şöyle bir gerçek, söz konusu bu tarihlerde, 
yalnızca Türkiye zemininde de değil, bütün 
dünya çapında yaşanmaktaydı. Yüzlerce 
yıldan bu yana, tarihin öznesi olmaktan 
çıkmış, yabancı toplumların siyasal ege-
menliği altına girmiş bulunan, sindirilmiş, 
sömürülmüş Müslüman halklar, yavaş yavaş 
uyanmaya, kimliklerini fark etmeye ve 
bilinçlenmeye başlamıştı. Onlara egemen 
olan zinde güçler de bunun farkındaydı. 
İşte tam da bu sebeple, kendilerine yerli 
işbirlikçiler buluyor ve Müslümanların ya-
şadığı ülkeleri siyasi, ekonomik ve kültürel 
anlamda kendilerine bağlı kalmaya zorla-
mak istiyorlardı. 

Son darbelerden önce, özellikle ordu 
içerisinde bulunan ve irtica bahanesiyle 
ordudan atılan geniş kesime bakıldığında, 
daha rahatlıkla görülecektir ki, bu darbe-
lerin hedefinde doğrudan din yani İslam 
vardı. Ancak İslam’ı hedefe koymak cesaret 
isterdi. Onun yerine irtica kelimesi oturtul-
maktaydı. 

Bu arada sözü 15 Temmuz darbesine 
ulaştırabilmek için, bir başka gerçeği de 
hatırlamak gerekmektedir. Evet, ordu irtica 
bahanesiyle hanımının ya da anne veya 
ninesinin başı örtülü olan, namaz kıldığı 
bilinen kimi mensuplarını görevden uzak-
laştırıyordu. Hatta onları izleyerek başka 
alanlarda, mesela belediyelerde filan da 
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çalışmalarını önlemek amacıyla, kurumlara 
örtülü/açık baskı uyguluyordu. 

Olayın pek bilinmeyen bir cephesi daha 
vardı. Yine ordu, aralarından birilerini ise 
görevden uzaklaştırmış, atmış gibi yapa-
rak, aslında gizlice, sivil kıyafetlerle, bugün 
FETÖ denilen örgütün okullarında görev 
sürdürmelerini sağlıyor(muy)du? Nitekim 
bu okulların tamamında ordudan atıldığı 
söylenen kimseler bulunmaktaydı. Gizli bir 
bordrodan maaşları ödenmeye devam edi-
lirken, FETÖ okullarında da başka bir emele 
hizmet etmekte miydiler?

FETÖ örgütünün, bu satırların yazarı tara-
fından, yetmişli yıllardan bu yana, İslami 
noktada, ciddi arızalar taşıdığı bilinmek-
teydi. Onlar hakkında bir hayli yazılı metni, 
kitaplarında, yazıldığı tarihler belirtilmiş 
biçimde, bulunmaktadır meraklıları için. 
Sonraki yıllarda da örgüte sempatiyle ba-
kanları uyarmaya çalışan birisiydi. 

Türkiye’de girişilen ya da gerçekleştiri-
len darbelerin sosyolojisine bakıldığında, 
daima merkeze alınan ya da parantezin 
içerisinde bulunan ana unsurun, din yani 
İslam olduğu rahatlıkla görülecektir. 
Besbelli kimi zinde güçler, dine karşıydı-
lar; bazen de dinin bir tür yorumuna karşı 
çıkıyor görüntüsü veriyorlardı. Dinin ılımlı(!) 
biçimde bilinmesi ve yaşanması yönünde, 
dış mihraklardan alınan talimatlarla, türlü 
icraatlar gerçekleştirilmekteydi. Yalnızca 
ordu mensupları da değil, kimi bürokratlar, 
bazı hâkim ve savcılar, eğitimci görüntü ve-
renler, gazeteciler, medya yönetici ve sunu-
cuları, siyaset insanları da benzer kanaatler 
taşımaktaydılar. Dini kendi istedikleri biçi-
me sokarak, güya kendilerince meşrulaştı-
racaklardı. Olmadı ve elbette olmayacaktı. 
Bütün darbeler sonrasında, beklentiler 
ters tepti ve her seferinde, halkın inancı ve 
bilinci biraz daha keskinleşti. 

Halkın inancı biraz daha keskinleştiği 
içindir ki, merkezi irade sahibiymiş gibi gö-
rünen ve dinin temsilcisi sıfatı kendinden 
menkul, bir meczup adamın da aralarında 
bulunduğu darbeyi, bizzat o inanmış halk, 
muhteşem bir devrimle tersine çevirmesini 
bilmiştir. 

Türkiye gibi köklü ve büyük çoğunluğu 
Müslüman olan bir toplumda din, göz ardı 
edilerek hiçbir eylem başarıya ulaşamaz; 
bunu bütün dünya bilmelidir. İslam, bu 
toplumun ateist kesiminde bile sosyolo-
jik anlamda işlevsel haldedir. 15 Temmuz 
meydanlarını dolduran ve tekbir çağrılarına 

Allah-ü Ekber nidalarıyla karşılık veren 
insanlar arasında, meyhaneden çıkıp gelen-
lerle, camiden dağılanlar bir aradaydı. 

15 Temmuz 2016 tarihine kadar girişilen 
hiçbir darbede olmadığı kadar güçlü ve 
inançlı bir tepki veren bu insanların, kut-
salına dokunulamayacağı, ölüm bahasına 
anlaşılmış olmalıdır. Tankların altına yatan 
gençler, namluların ucuna kadar yanaşan 
kadınlar, tarlalarındaki mahsulü yakarak 
jetleri kör eden yaşlılarıyla bu toplum, sahi-
ci yüzünü ortaya çıkarmaya başlamıştır. 

En başa dönerek şöyle bir saptama yapmak 
gerekirse, 16. Edebiyat Günleri’nin ana 
temasını 27 Mayıstan 15 Temmuza Darbe 
Edebiyatı biçiminde belirlemenin, ne ölçüde 
isabetli olduğu sanırım anlaşılacaktır. 
Darbelerden çok çekmiş bir halkın, darbeler 
üzerine nice türküler yaktığı, destanlar yaz-
dığı ancak böylece açığa çıkacaktı. Darbe 
üzerine yazılan şiirlerden oluşmuş güldes-
teler vardır. Darbe romanları ve öyküleri, 
kitaplıkları dolduracak boyuta ulaşmıştır. 
Darbe sineması derseniz onun da bir hayli 
örneği bulunmaktadır. Darbeyi konu edinen 
diziler bugün bile birçok televizyon kanalı-
nın en fazla reyting alan yapıtları arasında 
yerlerini almıştır. Darbenin mizahı ise kari-
katürler, parodiler ve fıkralarla bir külliyat 
oluşturmuştur. 

Bu son olsun, toplum, değişim ve dönü-

şümün nabzını bizzat kendisi tutsun; onu 
kimse ama hiç kimse, hiçbir kurum vesayet 
altına almaya çabalamasın. Devlet, yakıtı 
insanlar olan bir organa dönüşmesin. “İnsa-
nı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesini yeniden 
hayata geçirsin. Hele din gibi, İslam gibi 
aziz bir hayat nizamını, irtica adı altında 
kimse kirletme amacının ardına düşmesin. 
Ve yine o aziz dinin içerisinden görüntü 
veren bir hareketle, şeytani işbirlikleri 
kurarak, ne FETÖ ne DEAŞ ne TALİBAN ya 
da BOKO HARAM, bütünü temsil ediyormuş 
gibi görünmesin. Bilinmelidir ki bu örgütle-
rin tamamı İslam’ı değil kendi kirli mez-
heplerini, meşreplerini, tıynetlerini temsil 
ederler. Karanlık ideolojilerini dine yama-
yarak, onun üzerinden iğrenç emellerini 
tatmine çalışırlar. 

İnsanları robotlaştırarak, birer uydu yara-
tığa dönüştürerek, mehdi ya da başka bir 
kurtarıcı maskesi arkasından kendisine 
mutlak itaatle bağlamaya çalışanlar, ancak 
Allah’ın ve İslam’ın düşmanı sayılırlar. Çün-
kü Müslümanlar beş vakit namazlarında, 
Fatiha yani açılış Suresini okuyarak, Allah’a 
karşı, “yalnız sana kulluk eder ve yalnız 
senden yardım bekleriz” demektedirler. 
Allah’tan başka kurtarıcı yoktur ve Aliya 
İzzetbegoviç’in duasını hatırlayarak demeli-
dir ki: “Yarabbi bizi kurtarıcıların şerrinden 
Sen kurtar!”



52    |   Temmuz 2017  |   Sayı 23BURSA’DA ZAMAN

araştırma / Nikaia’nın Kayıp Apollon Tapınağı / Prof. Dr. Mustafa Şahin

  Erken döneme ait buluntular, Hıristiyan-
lık Dönemi bazilikasının Pagan Dönemine 
ait bir tapınağın üzerine mi yapıldı sorusu-
nu akla getirmiştir. Bilindiği gibi çoğunlukla 
dinler değişse de ibadet mekanları yeni 
inanç sisteminin ritüellerine göre birtakım 
değişikliklerle kullanılmaya devam edebil-
mektedir. İznik Ayasofya Kilisesi’nin muh-
temel bir tapınağın üzerine inşa edilmesi, 
günümüzde ise kilisenin II. Orhan Camii ola-
rak dönüştürülüp ibadete devam edilmesi 
buna güzel bir örnektir. Yine benzer şekilde 
Ankara’daki Hacı Bayram Veli Caminin bu-
lunduğu alan başlangıçta Kybele Tapınağı 
olarak inşa edilmiş, daha sonra Kybele 
İmparator Augustus ile tapınağı ortak 
kullanmaya devam etmiş, Hıristiyanlığın 
kabulünden sonra kiliseye dönüştürülerek, 
en sonunda, İznik Ayasofya Kilisesi’nde 
olduğu gibi, cami olmuştur. 

Bu örnekler göldeki bazilikanın da daha 
erken döneme ait bir tapınağın üzerine 
inşa edilmiş olma olasılığını artırmaktadır. 
Eğer tahmin ettiğimiz gibi bazilika daha 
önceki bir tapınağın üzerine veya yerine 
inşa edildiyse, olası tapınakta saygı gören 

tanrı kimdir? 

Semavi dinlerin kabul edil-
mesinden önceki zaman-
ların inanç sistemlerinden 
olan çok tanrılı dinler 
döneminde Nikaia’lı-
ların öncelikli saygı 
duyduğu tanrılar-
dan birisi ışığın ve 
biliciliğin tanrısı 
Apollon olmuştur. 
Bunun en dikkate 
değer göstergesi, 
Nikaia yakınlarında 
hem tanrıya ait bir 
tapınak, hem de tanrının 
adına kurulan bir yerleşim 
yeridir: Apollon Tapınağı ve 
Pythopolis Kenti. 

Tanrı Apollon Nikaia’da kehanet veya 
biliciliği temsil eden Pythia sıfatı ile saygı 
görmüştür. Bu nedenle Nikaia’lıların Pythia 
adında, Delfi/Delphi’deki Pythia Apollon’u-
nun onuruna kutladıkları bir dini bayram-
ları vardır. Bu bayram Roma İmparatorluk 
Çağında da kutlanmaya devam etmiş ve 

özellikle tanrı-
nın biliciliği ön 
plana çıkartıl-
mıştır. 

İnanışa göre, 
Tanrı Apollon 
Pythia sıfa-
tını, oklarıyla 

vurduğu ve deri-
sini Delfi’deki Apollon 

Tapınağa hediye ettiği 
Python canavarından 

almaktadır. Bu çok başlı ve 
yılan vücutlu canavarın tanrıla-

rın nefesinden doğduğuna inanılır. 
Kehanet, Apollon Tapınağı’nda görev 

yapan ve adına Pythia denen yaşlı bir 
kadın kahin tarafından verilir. Pythia, 

tanrının ulağı olarak kehanete başlamadan 
önce tapınakta bulunan bir çeşmede arınır 
ve sonra gelecekten haber vermeye başlar. 
Pythia’nın dediklerini çoğu zaman ölüm-
lüler anlayamaz, bu nedenle kehanet diğer 
rahipler tarafından tercüme edilirdi. Bu 
nedenle Apollon’un, Pythia sıfatı ile saygı 
gördüğü tapınaklar Antik Çağın kehanet 

Prof. Dr. Mustafa Şahin

Nikaia’nın Kayıp Apollon Tapınağı

Bir tripod / üçayak kazan üzerine oturan Pythia 
transa geçip kehanet aktarırken

İznik Gölü’nde bulunan bazilika kalıntısının 2014 yılında keşfedilmesinden sonra başkanlığımızda sualtında 
sürdürülen yüzey araştırmaları esnasında çok sayıda mermer yapı elemanı ve sütun tamburu/gövdesi ile 
karşılaşılmıştır. Söz konusu mimari elemanlar, devşirme olarak buraya getirilip kullanılmadıysa, mevcut 
yapı ile herhangi bir organik bütünlük göstermemektedir. 2015 yılında başlayan kazılarda ise bazilikanın 
yapım tarihinden çok daha eski yıllara ait buluntular ile de karşılaşılmıştır. M.Ö. 2.-1. yüzyıla tarihlenen 

kaseler, M.S. 2.-3. yüzyıla tarihlenen kandiller veya Roma İmparatoru Antoninos Pius (M.S. 138-161) veya 
Geta’ya (M.S. 198-209) ait sikkeler Hıristiyanlık öncesi döneme ait en güzel örneklerdir.

M.Ö. 2. - 1. yüzyıla 
tarihlenen kaseler



53   |   Temmuz 2017  |   Sayı 23BURSA’DA ZAMAN

merkezleridir.

Nikaia’da Apollon ile doğrudan ilişkili 
yerlerden birisi Pythopolis kentidir. İznik 
Gölü’nün kenarında olduğu düşünülen 
yerleşimle ilgili kayıtlardan ilki Nika-
ia’lı Menekrates’dir. Menekrates Nikaia 
hakkında bir tarih kitabı yazmış, bundan 
elimize Plutarchos aracılığı ile yalnız bir 
bölüm geçmiştir. Menekrates’in anlattığına 
göre, Pythopolis kentini Antiope ile birlikte 
bir süre Nikaia civarında yaşayan Theseus 
kurmuştur. Kentin yakınında akan ırmağın 
adın ise Amazon Antiope’ye olan talihsiz 
aşkı yüzünden kendini civardaki bir suya 
atarak intihar eden Atinalı genç Soloeis’e 
izafeten Soloeis Irmağı olarak koymuştur. 

Pythopolis ile ilgili bir diğer önemli bilgiyi, 
yanlış biçimde Aristoteles’e mal edilen 
“Şaşkınlık Veren Söylentiler” isimli kitabın 
834b, 34 bölümünde bulmaktayız. Burada, 
Askania Gölü civarındaki Pythopolis’teki 
sarnıçların kışın boş, yazın ise dolu olduk-
ları anlatılmakta, bu arada kentin yakın-
lardaki Kios kentine 120 stadion uzaklıkta 
olduğundan bahsedilmektedir. S. Şahin’e 
göre, metinde zikredilen 120 stadionluk 
yani 22,5 kilometrelik mesafe bizi İznik 
Gölü’nün güney 
yakasındaki 
Ermeni Sölöz ve 
Müslim Sölöz 
köyleri arasın-
daki bir nokta-
ya götürmek-
tedir. R. Kiepert 
tarafından da 
daha önce öne-
rildiği şekilde, 
yerleşimi bu-
günkü Müslim 
Sölöz civarında 
ve Koca Dere kı-
yısında aramak 
gerekmektedir. 
S. Şahin, İznik Gölü’nün güneyin-
deki Sölöz Köyü yakınında akan ve 
Sölöz Burnu’nda İznik Gölü’ne dökülen Koca 
Dere’nin Soloeis Irmağı olduğuna kesin 
gözü ile bakmaktadır. Buna karşın, A. M. 
Mansel gibi bazı bilim insanları Pythopolis 

kentini Yalova’da-
ki Therma ile de 
ilişkilendirmek 
istemektedirler.

Nikaia’da Apollon 
ile ilgili bir diğer yapı, 
Roma İmparatoru 
Commodus tarafından 
tanrıya ithafen yaptırı-
lan Apollon Tapınağıdır. 
Konumuzu doğrudan 
ilgilendiren tapınak, S. 
Şahin tarafından tercüme edilen bir yazıta 
göre Nikaia’da surların dışında bir yere 
yaptırılmıştır: “Augustus Commodus 4. kez 
Victorinus (ilk kez) konsül iken, Bithy-
nia’nın Nikaia kentinde surların dışında 
bir Apollonion yapılıyordu; işin başında 
Baktyanus bulunuyordu ve Severus Bithynia 
valisi idi. 183 yılında Commodus (4. kez) ve 
C. Aufidius Victorinus consules ordinarii 
idiler”. 

Eyalet valisi olarak 
adı geçen Seve-

rus’un tam olarak 
kim olduğu bilinme-

mektedir. Benzer şekilde 
inşaatın başında bulunan Bactyanus’a 
(Pactyanus ?) ait de fazla bilgi elimizde 
bulunmamaktadır. Bilinen, Roma İmpara-

toru Commodos’un (İ.S. 180-192) Nikaia 
surlarının dışına İ.S. 183 yılında bir Apollon 
Tapınağı yaptırdığıdır. 

2015 yılı yüzey araştırmalarında bazilikanın 
nartex bölümü başta olmak üzere mermer 

sütun tamburu veya mimari ela-
manlar gibi yapıyla 

doğrudan ilişkisi 
olmayan çok sa-
yıda büyük bo-

yutlu yapı mal-
zemesi Commodos 

tarafından yaptırılan 
Apollon Tapınağı’na ait 

işaret edebilir mi?

Apollon Pythia’ya ait en eski 
tapınağın M.Ö. Yunanistan’da 
Delphi’de kurulduğu bilinmek-

tedir. Son kehanet ise Roma 
İmparatoru Theodosius’un tüm 

putperest tapınımları kapatmaya 
karar verdiği M.S. 393 civarında veril-
miştir. Bazilikada orta nefin doğu-

sunda, bemanın önünde yapılan kazılarda 
temel duvarının altında açığa çıkartılan 
KM-04 numaralı mezarda bulunan sikke-
ler, İmparator Valens (M.S. 364-378) ve II. 
Valentinianus (M.S. 378-383) dönemlerine 
aittir. Bu buluntu bazilikal planlı yapının en 
erken M.S. 4. yüzyılın son çeyreğinde inşa 
edilmiş olabileceğine işaret etmektedir. Bu 
tarih İmparator Theodosius’un putperest 
tapınakları kapatılmasına karar verdiği 
tarihle de uyum göstermektedir. Belki 
de, İznik Gölü’ndeki bazilika imparatorun 

kararı sonucunda kapatılan Apollon 
Tapınağı’nın üzerine inşa edilerek, alanın 
kutsallığı devam ettirilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile 
İznik Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin des-

teği ile devam eden kazılar bu sorunun 
aydınlatılmasında önemli katkılar 
sağlayacaktır.  
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Saklı Cennet İznik!

İsmail K. Kemankaş
Fotoğraflar: Nilay Şahinkanat İlcebay

Bursa’yı bir turiste tarif ederken genelde şöyle bir cümle kurulur; 
dağı, denizi ve gölü elinizin altında…

Bunan anlamı, Bursa’da doğal güzelliklerin hepsi cömertçe ve kısa 
sürede önünüze gelir demektir.

Haksız bir yaklaşım da değil.



55   |   Temmuz 2017  |   Sayı 23BURSA’DA ZAMAN

haber / Saklı Cennet İznik! / İsmail K. Kemankaş 

 Örnek verirsek… Diyelim ki Bursa’da bir 
Pazar günü. Canınız biraz hava almak ve 
hoşça vakit geçirmek istedi. En fazla bir 
saat içinde istediğiniz coğrafya ile baş başa 
kalırsınız.

Bu nedenle, özellikle bahar aylarında 
pazar günleri, diğer metropollerin aksine 
Bursa’da trafik yoğunluğuna rastlarısınız. 
Kolay kolay kimse iki günlük tatil için il 
sınırları dışına çıkmaz.

İstanbul, ya da Ankara’dan gezmeye gelen-
ler, Bursa’da bu gerçeği anlamakta güçlük 
çeker.

Neyse uzatmayalım… Eşim ile birlikte pazar 
tatilini değerlendirmek için İznik’in yolunun 
tuttuk.

Önce, kazı çalışmaları devam eden Roma 
Tiyatrosu’na uğradık. Tel örgüler dışından 
inceleme yaparken, içeriye girme olanağı 
doğdu.

İşte bundan sonra ne olduysa oldu!

Dışarıdan fark edilemeyen müthiş bir 
kalıntı… Çok amaçlı salonlar, soyluların özel 
tribünü, küçük ama etkileyici arena alanı… 
Sadece taştan yapılan duvarlarda, henüz 
harç kullanılmadığı için, “kenet” sistemini, 
yani demirle iki taşı birbirine kenetleme-
yi görünce o günlerdeki inşaat tekniğini 
heyecanla düşünüyorsunuz.

Ve de Bizans döneminde yapılan ilaveler. 

9 Eylül Üniversitesi tarafından üstlenilen 
kazı çalışmaları sonucu, ortaya çıkan bu 

eser M.S. birinci yüzyıla ait. Yani oldukça 
eski. Hele hele Bursa için çok eski.

Uzmanlar ve kazı ekibinin amacı, sadece 
ilk yapıldığı Roma devrinin kalıntılarını 
ortaya çıkarmak ve gerekirse restorasyon 
yapmak. Bizans’a ait ilaveler yerlerinden 
alınarak başka bir mekana nakledilecek.

Bu ihtişamlı kazı için kaleme alınan yazıları 
okurken etkileniyorsunuz. Ama gözle görüp, 
bilgilendikçe, atmosfer sizi adeta başka bir 
gezegene götürüyor. Bu nedenle “tamam 
biz de biliyoruz Roma Tiyatrosu kazısını. 
Çok kez yazıldı okuduk” diyebilirsiniz.

Deyin; yapacak bir şey yok. Ama, yakından 
görerek, tarihe tanıklık etmenin dayanıl-
maz bir gizemi ve etkisi var.

Bunu anlatmak istiyorum sadece…

Bu kazı yıllardır sürmekteydi. Öğrendiğim 
üzere, Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışma-
ların hızlanmasını sağlamış. Kazının tam 
olarak bitmesi için 3 yıllık bir süre biçilmiş.

Biçilmiş de; biçtiğiniz tahta değil ki, iğneyle 
kuyu kazmak gibi bir şey.

Olsun, vadeyi beklemenin de tadı bir başka 
olur kanısındayım. Tadından öte bir özlemi 
gidermenin keyfini de yaşama şansımız 
var. Çalışmalar bittiğinde İznik Antik Tiyat-
rosu, Açıkhava Tiyatrosu kimliğini kaza-
nacakmış. Yani, tarih ile kültür ve sanat 
buluşması gerçekleşecek. Yani İznik şöyle 
bir silkinmiş olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik’teki Roma Tiyatrosu kazısına büyük önem veriyor. Gladyatörlerin arenaya çıkışı, kubbeli kemerlerden 
oluşan geçitlerle oluyor.

Roma Tiyatrosu’nda arena dışında çok sayıda farklı amaçlarla kullanılan bölümler de bulunuyor.



56    |   Temmuz 2017  |   Sayı 23BURSA’DA ZAMAN

haber / Saklı Cennet İznik! / İsmail K. Kemankaş 

Bunları düşünürken, çevredeki sadece iki 
katlı, bazıları da biraz daha yüksek olan 
evlere gözüm takılıyor. 

Sonra da kendime soruyorum:

“Bu İznik, bir hocamızın dediği gibi bir 
başka yere taşınıp, tümü kazılsa altından 
ne çıkar?”

Yanıtı yine kendim veriyorum…

Altın çıkar mı bilmem ama altın değerinde 
antik bir kent çıkar, işte onu biliyorum.

Ayasofya ve konsüllerin toplanmasını da 
bunlara ekleyin bakalım ne ediyor?

Turizmin dar boğaza girdiği günümüzde, 
köprüden önce son çıkış galiba İznik’ten 
verilecek.

Nikea’yı pardon İznik’i anlatmak bu kadarla 
yeter mi, yetmez tabii… Daha Uludağ 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün suyun 
dibinden hazine çıkarır gibi yaptığı Bazilika 
çalışması var. İznik Gölü’nde keşfedilen ba-
zilika Aziz Neophytos Kilisesi mi, yoksa İznik 
Konsili’nin toplandığı Konstantin Sarayı’nın 
bir parçası mı?  Hele bir kazılar bitsin, bu 
soru da yanıtını bulur diyorum. Bu çalışma-
ları alt alta yazdığınızda, Hıristiyan dünya-
sının en eski mirası ve çok önemli olayların 
yaşandığı İznik çıkar karşınıza… Bununla da 
bitmez bu şirin, küçük kasabanın gizemi. 
Daha surlar var, kapılar var, Bizans, Selçuklu 

ve Osmanlı var. Nilüfer Hatun tarafından 
imaret olarak yapılan ve günümüzde müze 
işlevini üstlenen tarihi yapıt ve karşısında 
Yeşil Cami’yi unutmak da olmaz. Çinicilik 
sanatına can veren Süleyman Paşa Medre-
sesi de size karşıdan bakar durur… Siz yine 
duramazsınız… Ve de küçük bir uyarı ile 
Elbeyli’nin yolunun tutarsınız. 

Mitolojinin iki kutsal bitkisi, üzüm ve zey-
tin’in birlikte yarattığı o gizemli atmosferin 
içinden Dikilitaş’a ulaşırsınız.

ÜZÜM VE ZEYTİN

Zeytin derken biraz durup düşünmeniz 
gerekir. Çünkü, mitolojide zeytin yetiştiri-
ciliğinin ilk insanla birlikte başladığı kabul 
edilmekte ve ayrıca “zeytin bütün ağaçların 
ilkidir” denilmektedir.

Üzüme gelince; Yunan Mitolojisi’ne göre 
şarap tanrısı Dionysos, bu gizemli içkinin 
sosyal ve faydalı tarafını temsil etmiştir.

Batı dünyasının bu denli önem verdiği iki 
mistik ürün zeytin ve üzüm, İznik’in tarihsel 
birikimine altın bir kolye takmakta adeta…

Üzüm ve zeytinin mitolojik anlamına da-
larsanız, bizim için sürpriz gibi bir şey olan 
“dikilitaş” doğal olarak bir anda unutulur. 
Taşın kitabesine yönelmeden, asma bahçe-
lerinin görkemi, zeytinliklerin ihtişamı ile 

allak bullak olur dimağınız…

Kısa süre sonra dikilitaşın kitabesine odak-
lanır ve şu bilgiye ulaşırsınız:

DİKİLİTAŞ (OBELİSK)

Beştaş, Nişantaşı adlarıyla da bilinen anıt, 
Roma Dönemi M.S. 1.yy. eseridir. Üzerindeki, 
Yunanca kitabede “C.Cassis Aslepiodos’un 
oğlu 83 yıl yaşadı” yazılıdır. Kare kaide üze-
rine üst üste konulmuş üçgen prizme beş 
taştan oluşur. Çift başlı kartal arması olan 
altıncı taş günümüze ulaşamamıştır.

Şaşkınlık ve merakınız gidince, Obelisk 
ile İznik’te Roma Dönemi’ni canlı biçimde 
yaşayabilirsiniz. Üstelik bu şirin belde de 
bilinenden çok, bilinmeyen tarihi kalıntılar 
olduğu da söylenir ve daha da meraklanır-
sınız.

Gün ışığı giderek düşerken, bu küçük keşif 
gezimiz sona yaklaşmıştır artık. Neyse ki, 
göl kıyısından Orhangazi yönüne doğru 
ilerlerken, sıcak bir çay molası ile kendinize 
gelmek de vardır işin içinde…

Sonra da birkaç soru üst üste oluşur kafa-
nızda…

Yanıtı kim verecek sorusu da hepsinden 
önemli gelir.

Böylesi bir hazinenin üzerinde oturan İznik, 

Kazı çalışması büyük bir titizlikle her taş değerlendirilerek yapılıyor.
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bunun farkında mıdır?

Farkındaysa, bu durumu Bursa’nın farkın-
dalığına nasıl sunmuştur?

Bursa bunun farkındaysa, Türkiye nerede-
dir?

Dört medeniyeti içinde barındıran, milat 
öncesine kadar uzanan bu tarihsel kasaba 
acaba bir mahkûmiyet mi yaşamaktadır?

Sorular benden ama yanıtını kimlerin vere-
ceği henüz belirsiz.

Bursa, yani Büyükşehir Belediyesi, kazıları 
başlatmakla, soruların bir bölümünü yanıt-
lama gayretinde…

Bu da önemli bir şeydir, diye düşünürken, 
kendimizi Atatepe tesislerinde buluyoruz.

Gemlik; ya da “gemilik” körfezi karşımızda 
uzanmış yatıyor.

Biz de gözlerimizi kapatıp, hayal peşine 
düşüyoruz.

“Toprağın altındaki İznik ayağa kalksa ne 
olur?

Dünyanın önemli bir turizm merkezi yanı-
mıza kadar gelir ve önce Bursa, sonra da 
Türkiye’yi uykusundan uyandırır.” 

Hayalimiz kısa sürüyor ve saleplerimizi 
yudumlarken, güzel anlamlı bir günü geride 
bırakmanın keyfini çıkarıyoruz.

Dikilitaş’ın kitabesi, çok önemli bilgiler içeriyor.

Dikilitaş, tüm görkemiyle Elbeyli’de bir akşamüzeri görüntüsünü oluşturuyor.

Saffet Yılmaz
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Tayyare Kültür Merkezi
Yeni Yüzüyle Karşınızda
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 Tayyare Kültür Merkezi binası, Tayyare 
Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) gibi de-
ğerli bir cemiyetin sanata verdiği önemi 
anlamanın yanı sıra aralarındaki bu ilişkiyi 
de anlamlı kılmaktadır. Pilotların gökyü-
zünde hissettikleri duygunun, sanatçıların 
sahnelerinde hissettikleri duygu ile olan 
benzerliğini düşünmeden geçemiyorsunuz. 
Sanatçılar için Tayyare Tiyatrosunda sahne, 
pilotların en özgür hissettikleri yer olan 
gökyüzüne dönüşüyor olsa gerek…

Günümüzde Tayyare Kültür Merkezi olarak 
hizmet veren yapı, Doğusunda Osmanlı 
Döneminin nadide eserlerinden Ulu Cami, 
batısında Cumhuriyet Döneminin ve Birinci 
Ulusal Mimarlık Üslubunun önemli yapıları 
olan Valilik, Defterdarlık ve Adliye Binala-
rının arasında yükselen ve bambaşka bir 
mimarlık anlayışının ürünü olarak karşımı-
za çıkmaktadır. 

Bursa’da Cumhuriyet 
Döneminin ilk modern 
tiyatro binası olan yapı, 
Tayyare Cemiyeti(Türk 
Hava Kurumu) tarafından 
yaptırılarak 1932 yılında 
hizmete açılmıştır. 
İsmi günümüze yadigâr 
kalan yapı, mimari 
özelliklerinin yanı sıra 
bir dönemin sosyal ve 
kültürel yaşamının da en 
önemli tanığıdır. 

Hakan Aydın

Esra Çobanoğlu
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19. yüzyılın tarihselci seçmeci mimarlık 
akımlarına karşı, 20. yüzyılın ikinci çeyre-
ğinde Endüstri Devrimi’nin getirdiği, teknik 
ve teknolojik gelişmelerden, yararlanılma-
sını savunan, akılcılığı ve işlevselliği temel 
alan bir anlayıştan mimaride etkilenmiştir. 
Modern Mimarlık akımı adı ile kendini 
gösteren bu anlayışın örneklerini, başta 
Ankara olmak üzere pek çok ilde,  sosyal, 
kültürel ve İdari yapılarında görmek müm-
kün…

3 Ocak 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde 
çıkmış haberde : “Tayyare Cemiyeti tarafın-
dan burada 2000 metre murabbalık (kare) 
bir saha üzerine yapılan muazzam tiyatro 
binasının inşaatı bitmiştir. Şimdi binanın 
tefrişine başlanmıştır” denmektedir. 

1930’da Tayyare Cemiyeti (Türk Hava 
Kurumu) tarafından açılan bir yarışma-
da birinciliği kazanan Mimar Arif Hikmet 
Koyunoğlu’nun projesi uyarınca inşa edilen 
Tayyare Sineması, Modern Mimarlık akı-
mının Bursa’daki en nitelikli temsilcisidir. 
Tiyatro olarak kullanılmak üzere planlanan 
yapı, Cadde üzerindeki dükkan ve büro 
bölümü zemin dahil iki katlı, arkadaki 
sinema-tiyatro bölümü üç katlıdır.  1970’le-

rin sonunda ön bölümün üstüne iki büro 
katı daha çıkılmışsa da daha sonra yapılan 
restorasyonda bu katlar kaldırılmıştır. 
Bina aynı zamanda kültür merkezi olarak 
kullanılmak istendiğinden, iç bölmelerinde 
değişikliğe gidilmiştir. 

3 Ocak 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’n-
de, açılışı “Bursa’da asri tiyatro”  başlı-
ğıyla verilen ve ilk tiyatro oyunu 19 Mayıs 
1932’de Raşit Rıza Topluluğu tarafından 
(oyunun adı saptanamadı) sahneye konulan 
yapının mimarisinin farklılığı ve farkında-
lığı kadar yapının inşaat hikayesi de bir o 
kadar yapıyı benzerlerinden farklı kılmak-
tadır. Yaklaşık 2000 metrekarelik bir alana 
inşa edilmiş olan yapı, dışarıdan basık bir 
görüntüye sahip olmasına karşın oldukça 
büyük ve geniştir. İnşası sırasında, temel 
aksamı nedeniyle inşaatı dikkate değer bir 
hassasiyetle gerçekleştirmiştir. Temel ka-
zısında dolgu toprak, bina enkazları ve yedi 
metre derinlikte koza işliklerinin çıkması 
nedeniyle bir türlü sağlam zemine varıla-
mamıştır. Yapılan incelemeler neticesinde 
binanın büyük bir kısmının “radya jeneral” 
olmasına karar verilmiştir. Temel aksa-
mında karşılaşılan bu sıkıntılar sebebiyle, 
bina altı parça olarak birbirine ekli şekilde 

yapılmıştır. Mimarlarının kim olduğunu 
bilmeyen birinin, parça parça farklı bö-
lümlerden oluşan bu kompleks yapıyı aynı 
kişi tarafından tasarlandığını düşünmesi 
neredeyse imkansızdır.

Modern mimarlık anlayışının en iyi hissedil-
diği ön cephe, betonarme karkas strüktü-
rün açıkça görüldüğü dükkân aralarındaki 
kolonları, bunları birleştiren düz kirişlerin 
üzerinden dışa taşan kırıklı üst kat cephesi, 
bu kırıklığı daha da vurgulayan çatı saçağı, 
yatay kayıtlarla küçük parçalara bölünmüş 
dikdörtgen biçimli, sövesiz pencereleri ile 
akılcı ve işlevci anlayışı ortaya koymaktadır. 

Açıldığı günden itibaren Bursalı sanatse-
verlerin buluşma noktası haline gelmiş ve 
1945 yılına kadar tiyatro ve konser salonu 
olarak hizmet veren yapı,  Bursa Beledi-
yesi tarafından satın alınarak  “Tayyare 
Sineması” adı ile izlenime sunuldu. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 1991 yılında 
aldığı karar uyarınca, Tayyare Sineması’nın 
sonradan eklenen bölümlerinin yıktırılarak 
aslına uygun bir biçimde restore edilme-
si suretiyle, Bursa’nın siluetine bir kültür 
merkezi olarak kazandırılmıştır. Rölövesi 
ve restorasyon projesi Yüksek Mühendis 

Saffet Yılmaz
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Mimar Orhan Akyürek ve Mimar Mustafa 
Aytöre tarafından hazırlanmış ve uygulama 
1992 yılında başlamış ve iki yıl sürmüştür. 
26 Mart 1995 gecesi “İzmir Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın konseri ile açılışı gerçekleş-
tirilen Merkez’de 718 izleyici kapasiteli bir 
konser/tiyatro salonu, 100 kişilik bir top-
lantı salonu ve 3 sergi salonu bulunmaktay-
dı. Ayrıca merkezde ışık, ses, film sistemleri 
ve aynı anda üç dilde çeviri yapma imkanı 
sağlayan simultane sisteminin yanı sıra, 
kulis odaları, dinlenme odaları, ışık, ses, 
film, çeviri odaları ile birlikte fuaye ve büfe 

gibi ek birimler bulunmaktadır. Yapıda 
girişin her iki yanında iki cep sanat galerisi 
vardır.

Günümüzde de bir Kültür Merkezi olarak 
hizmet veren binada, zaman içerisinde çev-
resel faktörlerin ve kullanım yoğunluğu se-
bebiyle yıpranmalar ve bozulmalar meyda-
na gelmiş, tadilatına ihtiyaç duyulmuştur. 
Tayyare Kültür Merkezinin bir bütün olarak 
tadilatının yapılması kapsamında, gerek 
salon kısmının ve gerekse diğer alanlardaki 
yapının dokusunu bozan veya kullanımını 

yitirmiş kısımlarının yenilenmesini kapsa-
maktadır. Bu kapsamda, tiyatro salonun ve 
diğer mahallerin bir bütün olarak değer-
lendirilmiş, mimari tadilatının yanı sıra, 
elektrik tesisatının yenilenerek, yapının ve 
kullanıcılarının güvenliğine katkı sağla-
yacak olan mekanik tesisat kapsamında 
yangın tesisatının yapılarak, Tayyare Kültür 
Merkezinin özgün kimliğine kavuşturul-
ması sağlanmıştır. Bu yenilenmiş yüzüyle 
Tayyare Kültür Merkezi, tüm sanatseverleri 
Bursa’da buluşturmaya devam ediyor.
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Yüksel Baysal

Genç Cumhuriyet’in

Anadolu’ya açılan
ilk kültürel kapısı

Atatürk Caddesi’nin bir köşesinde tarihe meydan okuyan Ulu Cami, öteki ucunda Cumhuriyet 
döneminin önemli yapıları Valilik, Defterdarlık ve artık Kent Müzesi olan eski Adliye binası…

Tam orta yerinde Tayyare Kültür Merkezi…

1930’lu yıllardan iki binli yıllara dek, Bursa’nın tiyatrosunu, sinemasını, 
konserlerini sırtlayan tek mekan…

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu yeni cumhuriyetin Anadolu’ya açılan ilk kültürel kapısı…

O kadar ki, 1932 yılında Tayyare Kültür Merkezi açıldığında, dönemin Cumhuriyet Gazetesi 
“Bu cesamet ve bu sistemde tiyatro binası İstanbul’da da yoktur” şeklinde bir bilgiyle haberi 

okuyucularına duyurmuştu.
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 O tarihten bu yana mil-
yonlarca insanı ağırlayan, 
Postane-Mahfel arasında 
tur atan Bursalıların yolun 
karşısından bir tablo gibi 
seyrettiği bu güzel binayı 
acaba kim, ne zaman 
yaptı?

****

Osmanlı’da başlayan uzun 
yaşamı 1980’lere kadar 
uzayan Arif Hikmet Koyu-
noğlu adını acaba bugün 
kaç kişi anımsar?

Bu ülkede kültüre, sanata, 
tarihe damgasını vur-
muş bütün öteki insanlar 
gibi Türk mimarlık tarihi 
açısından eşsiz eserler ortaya koyan Arif 
Hikmet Koyunoğlu’nun da yolu Bursa’dan 
geçti.

Geçmekle kalmadı, Tayyare Kültür Merkezi 
gibi ölümsüz bir yapıtı bize miras olarak 
bıraktı.

Sadece o kadar de değil…

Mimar Arif Hikmet, Bursa’yı sevdi, Tayyare 
Kültür Merkezi inşaatında başına gelme-
dik iş kalmamasına karşın Bursa ile bağını 
koparmadı.

1893 yılında doğan Koyunoğlu, 1982 yılında 
yaşama veda etmeden önce bile Bursa’da 
yaşadı, bu kentten mektuplar yazdı.

****

Arif Hikmet Koyunoğlu ile ilgili 520 sayfalık 
dev bir eser kaleme alan Hasan Kuruyazıcı, 
şöyle yazıyor:

“Bursa’nın Koyunoğlu’nun gözünde çok 
önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Daha 
öğrenciliğinde gidip tanıdığı bu kenti çok 
sevdiği açık. Bursa’nın önemli mimarlık 
yapıtları üzerine yazılar yazmış. Tayyare 
Sineması’nı yaptığı 1930’ların başında da 
ailesiyle birlikte yerleşip bir süre yaşadığı 
bu kentle daha sonra da ilişkisi hiç kesil-
memiş. Zaman zaman kâh eşiyle birlikte, 
kâh tek başına dinlenmek için gidip kalmış 

Bursa’da.  Öyle ki, hep orada kaldığı için 
onun özel mekanı olmuş otel bile var Çekir-
ge semtinde. Koyunluoğlu yaşlılık dönemin-
de, eşini kaybettikten sonraki yıllarda da 
sağlığı için kaplıca sularından yararlanmak 
amacıyla sık sık gidiyor Bursa’ya…”

(Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar, Arif 
Hikmet Koyunoğlu, Anılar, Yazılar, Mektup-
lar, Belgeler. Hazırlayan Hasan Kuruyazıcı, 
YKY yayınları, sayfa 20…)

Yaşadığı dönemde değeri 
pek bilinmeyen Arif Hik-
met Koyunoğlu’nun bu 
kentin tarihsel zenginliği-
nin korunmasında önemli 
bir katkısının olduğunu 
bilen, hatırlayan var mıdır 
acaba?

Bursa’nın çok önemli 
bazı eserlerinin Osmanlı 
döneminde resimlerini çe-
kerek, kayıt altına aldığını 
kaç kişi bilir?

Ömrünün son demleri 
geçirdiği Bursa’daki kap-
lıcalardan bile Ankara’ya 
mektuplar yazarak, eski 
eserlere sahip çıkılması-
nı isteyecek kadar yüce 

gönüllü bir insandır.

****

Tayyare Kültür Merkezi’nin yapımı ayrı bir 
hikayedir.

Arka planında tek parti döneminin yanlışla-
rının perdeye yansıtıldığı bir fon vardır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında “Göklere hakim 
olmak için” kurulan Tayyare Cemiyeti, 
Bursa’da bir sinema ve tiyatro binası yap-
tırmak için uluslar arası bir mimari proje 
yarışması açar.

Yarışmaya katılan Arif Hikmet Koyunoğ-
lu’nun projesi birinci olur ve Türkiye’nin 
yetiştirdiği bu önemli mimar Bursa’ya gelir.

Bu arada inşaat işi de ihale edilir ve en uy-
gun teklifi veren “Nuri-Sermed-Sisa-Rosu” 
ortaklığı ihaleyi kazanır.

Daha önce İzmir’de büyük bir sinema ve 
Milli Kütüphane binası yapmış bir firmaydı 
bu firma...

Arif Hikmet Koyunoğlu anılarında Tayyare 
Cemiyeti yöneticilerinin kendisini çağır-
dığını ve “Bunlar bu inşaatı yapamazlar” 
şeklinde rapor istediklerini ancak, kendisi-
nin buna yanaşmadığını anlatır.

Sonuç değişmez.
Arif Hikmet Koyunoğlu

Heykel - 1934
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Sonraki süreci ve geliş-
meleri şöyle anlatır Arif 
Hikmet:

“Cemiyetten yarışma para-
sının yarısını vermişlerdi. 
Parasızlıktan söz ederek, 
geri kalanını Bursa’ya gön-
dereceklerin söylemişlerdi. 
Keçiören’deki evimizi kiraya 
verdik, eşyalarımızı kamyon 
bularak Bursa’ya yolladık. 
Bursa’da Setbaşı civarında 
büyük bir bina kiraladım, 
yerleştik. Uzun müddet 
devam edecek olan inşaatı 
idare için orada kalmam 
icap ediyordu. 

İnşaatı yapacak olan firma da bütün teşki-
latı ile gelmişti. Temel kazmaya başlamıştı. 
Mütemadiyen dolma toprak bina enkazları 
çıkıyordu, bir türlü sağlam ve tabii zemi-
ne gelemiyorduk. 7 metre derinlikte eski 
zamanın koza fırınları çıkıyordu. Binanın 
yerleşeceği her tarafta muhtelif kazılar 

yaptık, sağlam bir tabaka 
yoktu. Bu vaziyet karşı-
sında esaslı bir çalışma 
lazımdı. Mesele, emniyeti 
tam sağlamak için nasıl bir 
temel sistemi tatbik etmeli 
idi? Bizim mukavelemiz 
mucibince müteahhidin 
yapmak mecburiyetinde 
olduğu temel, tretuardan 2 
metre derinlikte, adi moloz 
taş duvardı. İstanbul’dan 
itimat ettiğim bir inşaat 
mühendisi olan Hakkı Bey’i 
çağırdım. Yapılan inceleme-
ler sonunda bina temelinin 
büyük bir kısmının rayde 

jeneral olmasına karar verdik, neticeyi ve 
bütün planlarıyla fenni hesabatını da Anka-
ra’ya, Cemiyet’e gönderdik. 

Bu sırada alakadarlar bazı saçma sapan 
tekliflerde bulunuyorlardı. Vali Bey geliyor, 
‘İnşaata ait kum ve çakılı filan köylüler 
taşısın’ diyor, kendisine ‘Müteahhidin 
kamyonları, arabaları var, kendileri taşıyor’ 

deyince ‘Sen ısrar edersen onlara taşıtırlar’ 
diyor. Ve ben ‘Böyle işlere karışmam, gidin 
müteahhit firma ile görüşün’ cevabını 
veriyordum.

Bir gün Cemiyet’in Bursa mümessili, aynı 
zamanda Cumhuriyet Halk Fırkası mü-
fettişi olan zat geldi ve ‘Binanın inşaat 
işçiliğini, benim işlerimi yapan Polonyalı bir 
ustabaşım vardır, ona verdir’ diye söyledi; 
söylemek değil adeta emretti. Bu işlere ka-
rışmayacağımı kati olarak söyleyince, bana: 
’Benim dediklerimi yaptırmazsan, seni 
burada yaşatmayız’ diye kabadayıca çattı.”

****

Dönemin egemenleri işin peşini bırakmaz…

Ankara’yı mektup yağmurunu tutarlar.

Tayyare Cemiyeti, işi araştırmak için iki 
yabancı uzman gönderir Bursa’ya…

Biri Alman, öbürü Avusturyalı iki uzman, 
olumlu rapor verirler.
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Buna rağmen Cemiyet, Arif Hikmet Koyu-
noğlu’na “Kontrol mimarlığından çıkarıl-
dığını” hesapları bir başka mimara teslim 
etmesini bildirir:

“Birkaç gün daha Bursa’da kalmak mec-
buriyetindeydim. Ankara’ya gitmek güçtü, 
fazla param da yoktu. İstanbul’a giderek 
Osmanbey civarında, Baytar Ahmet Efendi 
sokağında ahşap iki katlı bir ev kiraladım. 
Bursa’ya döndüm. Eşyalarımızı topladık, 
İstanbul’a götürmesi için Bursa Nakliyat 
ambarına teslim ettik, biz de İstanbul’a 
döndük. O gün Adliye’den bir celp geldi, 
Tayyare Cemiyeti işi geç bırakmak sebebiy-
le Cemiyet’in zararına sebep olduğumdan, 
hemen 10 bin lira tazminat istiyor ve dava 
açıyordu. Öfkeden aklımı oynatacaktım 
yine de ya sabır dedim ve İstanbul’a dön-
düm.”

Mimar Arif Hikmet, karşı dava açarak, 
hakkını aramaya çalışır.

Anılarının burasında Koyunoğlu, İstanbul’a 
ambara gelen eşyaları almak için gittiğinde 
ambar ücretinin eksik olduğunu görür.

Parası da olmadığı için şoförüne “iki halı ve 
seccade” satmasını ister.

Bunu gören ambar sahibi “Hikmet Bey, 
Bursa’da sana yapılanları yakınen biliyo-
rum, çok üzgünüm, rica ederim, para filan 
istemiyorum, eşyalarınızı eve kadar ben 
göndereceğim” der.

Halılar satılmaktan böyle kurtulur.

Mimar Arif Hikmet, bu noktada şu sitemde 
bulunur:

“İşte beynelmilel bir yarışmada kazandığım 
eserimin mükafatını böyle bir netice ile 
kapamıştım. Dava üç sene sürdü.”

****

Sonuç olarak Arif Hikmet Koyunoğlu’nun 
hukuksal yönden haklı olduğu ortaya çıkar. 
Hatta mahkeme proje yarışma ücretinin 
ödenmesine karar verir.

Mahkemede son sözü Arif Hikmet Koyu-
noğlu söyler:

“Adilane kararınıza teşekkür ederim. Ben-
deniz Tayyare Cemiyeti’nin kurucularından 
olan bir kimseyim. Memleketim, milletim 
için hayırlı işler görmesi gayesiyle teşkil 
ettiğimiz bu hayırlı müesseseden hiç para 
istemiyorum. Gayem haklı olduğumu ispat 
ederek bu karışık işin içinden temiz olarak 
çıkmaktı. Allah’a çok şükür, buna da mu-
vaffak oldum. Alacaklı olduğum parayı da 
Cemiyet’e hediye ediyorum.”

****

Arif Hikmet Koyunoğlu, Bursa’da uğradığı 
bu haksızlıklara rağmen bu kentle ilişkisini 
hiç kesmemiş, sonraki yıllarda da Bursa’nın 
kaplıcalarında şifa bulmaya çalışmış…

Bursa’ya emek vermiş, bu kente değer 
katmış değerli Mimar Arif Hikmet Koyu-
noğlu’nun saygıya anıyorum.

Bu yazıyla bir miktar da olsa, ona karşı vefa 
görevini yerine getirmiş oluyorum.

Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyece-
ğim; Cumhuriyetin ilk yıllarında bile Üftade 
Tekkesi, Muradiye Külliyesi, Ulucami ve Yeşil 
Cami konusunda yazılar kaleme alan Koyu-
noğlu’nun bu yazıları Hasan Kuruyazıcı’nın 
bu kapsamlı kitabında yer alıyor. Meraklıla-
rının bilgisine sunmuş olayım.
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 II. Murad öncesi bina olunan Orhan, I. 
Murad, Yıldırım ve Yeşil külliyeleri gibi, şeh-
rin kuzeybatı kesiminde kentsel gelişimin 
canlandırılması amacıyla inşa edilmiştir. II. 
Murad Külliyesini diğer külliyelerden farklı 
kılan önemli bir özelliği, kendisinden önce 
inşa olunan külliye binaları gibi dağınık 
değil, çizgi halinde bir hat üzerinde plan-
lanmış olmasıdır. Külliye, Bursa’da diğer-
lerine göre daha kısa sürede inşa edilmiş 
son sultan külliyesidir. Yerleşim alanının 
yüzölçümü 7049,85 metrekaredir.

1425 yılı Mayıs ayında başlanarak, 1426 
yılı Kasım ayında tamamlanan Muradiye 
Camisi’nin güney batı yönünde 1451 yılında 
vefat eden II. Murad’ın, korint başlıklı dört 
sütun üzerine mukarnaslı tromplarla yer-
leştirilmiş ortası açık kubbe ile orta alanın 
etrafını çeviren alçak tonozlu koridorlardan 
ibaret türbesi inşa edilmiştir. Bu türbe-
nin civarına daha sonra yine mukarnaslı, 
tromplu kubbeler ile daha küçük ebatlarda 
şehzade ve saray mensubunun gömüldü-
ğü türbeler inşa edilerek caminin haziresi 
adeta hanedan kabristanı haline dönüştü-
rülmüştür. Böylelikle hanedanlık İstanbul’a 
taşınmış olsa da ilk başkentle olan bağ bu 
şekilde kopartılmamaya çalışılmıştır. 

II. Murad Külliyesi kapsamında Fatih’in 
babası II. Murad’ın kabristanı ile birlikte II. 
Murad’ın oğlu Alâaddin, Fatih’in oğlu Cem 
Sultan, Fatihin annesi Hüma Hatun, ebesi 
Ebe Hatun, Kanuni’nin oğlu Şehzade Musta-
fa ve diğer şehzadeler ile saray mensup-

larına ait 13 adet türbe bulunmaktadır. II. 
Murad’ın türbesi ile oğlu Alâaddin’in türbe-
leri bitişik durumdadır. Saraylılar türbesi ile 
Ebe Hatun türbesinin dört kenarı açık oldu-
ğundan açık türbe olarak planlanmış, kalan 
diğer 11 adet türbe ise kapalı türbe şeklinde 
tasarlanmıştır. Açık türbelerin plan şeması 
karedir. Kapalı türbelerden, Şehzade Ahmet 
için yaptırılan türbe sekizgen plana, 4 adet 
türbe altıgen plan şemasına, diğer 6 adet 
türbe ise kare plan şemasına sahiptir. 

Açık türbelerde herhangi bir giriş bu-
lunmamakla beraber, kapalı türbelerin 
tamamında türbe kapısının önünde revaklı 
bir giriş holü bulunmaktadır. Kapalı plana 
sahip türbelerden 3 tanesinde, mermer 
kaplı taş sütunlarla taşıtılan üç tarafı açık 

Bursa kemerli giriş holü, Şehzade Mustafa 
Türbesinde ise ahşap direklerle taşıtılan 
sundurma benzeri yine üç tarafı açık bir 
giriş holü bulunmaktadır. 5 adet kapalı 
türbenin ise, almaşık düzende taş duvar-
larla taşıtılan yan iki kenarı kapalı ve üzeri 
sivri kemerle biten portal revak örneği giriş 
holleri bulunmaktadır. II. Murad Türbesinin 
önünde ise, iki yanı kapalı mermer kaplı gi-
riş holünün üzerini örten görkemli, genişçe 
bir ahşap giriş saçağı bulunmaktadır. Saçak 
işçiliği, süslemesi ve renklendirilmesi bakı-
mından muhteşem bir eserdir. Saçağın iç 
yüzünde ahşap stalaktitler ve on iki köşeli 
yıldızlardan oluşan geometrik bezeme, dış 
dilimlerde ise Edirnekârî tekniğinde yapıl-
mış bitkisel süslemeler yer almaktadır.

Muradiye Hanedan Türbelerinin 
Mimari Özellikleri

Dr. Mimar İbrahim Yılmaz

Muradiye Türbeleri, Sultan II. Murad tarafından Bursa Kalesi’nin kuzey batı eteklerinde inşa 
ettirilmiş, bulunduğu semte de adını veren cami, medrese, hamam, imaret ve çeşmeden 
oluşan yapılar topluluğu içerisinde yer almaktadır. 

Muradiye Türbeleri Yerleşim Planı
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Türbelerin dış duvarları bir sıra, Cilimboz 
Deresi kanyonundan elde edilmiş olduk-
ça delikli kesme traverten taşı, bunun 
üzerinde iki ya da üç sıra tuğla örülerek 
oluşturulmuş almaşık düzen duvar örgü 
sistemine sahiptir. Duvar derzleri, 15. ve 
16. yüzyıl özelliklerine uygun olarak 0.5 
santim içeriden başlayan hafif gizli derz 
tekniğine sahiptir. Bu durum, taş ve tuğla 
malzemenin bir miktar dışarıya fırlaya-
rak ön planda görünmesini sağlamıştır. 
Türbelerde, pencere kenarları mermer ve 
traverten sövelerle kaplanmış olup, pencere 
alınlıklarında ise, yine almaşık düzen örgü 
sistemi ve bazı türbe alınlıklarında mermer 
kaplama kullanılarak aynalar oluşturulmuş-
tur. Pencere aynalarının üzeri sivri kemer-
lerle tamamlanmıştır. 

Hüma Hatun Türbesi’nin külahlı olan üst 
örtüsü dışında kalan tüm örtü sistemi 
kubbedir. Örtü kaplaması ise kurşundur. 
Ebe Hatun Türbesi’nin kubbesi doğrudan 
kemerler üzerine oturduğundan “Baldaken” 
denilen bir yapıya sahiptir. Diğer kubbeler 
ise, kare mekandan dairesel forma geçişi 

sağlayan kasnaklar üzerine oturtulmuştur. 
Muradiye türbelerinde bulunan bu kasnak-
lar tekli, ikili ve üçlü olmak üzere birbirin-
den farklı tiplerde inşa edilmiştir. Farklı 
tiplere sahip kasnakların aynı alanda yer 
aldığı tek yerleşim dokusu burada bulun-
maktadır.  Türbelerde genel olarak dar kirpi 
saçaklar kullanılmıştır. Bu yüzden, yağmur 
ve kar suları, hem cephelerde kirlenmeye 
yol açmış, hem de türbelerin oturduğu 
zeminin su alarak duvarların nem içinde 
kalmasına neden olmuştur.

HANEDAN TÜRBELERİNİN 
MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Gülbahar Hatun Türbesi: Muradiye Camii 
haziresinin en batısında, hazireyi çevrele-
yen ihata duvarının yanında yer almakta-
dır. Kitabesi yoktur, burada yatan kişinin 
Fatih’in ebesi olduğu bildirilmektedir. Bu 
türbe, doğusunda Cem Sultan Türbesi, 
batısında Kaplıca Caddesi, kuzeyde Gülrûh, 
güneyde ise Şehzade Mahmut türbesi ile 
ihata edilmiş durumdadır. Gülbahar Hatun 

Türbesi baldaken plânlı olup, Saraylılar 
Türbesi gibi bunun da etrafı açıktır. Moloz 
taştan, kenarları 4.46 m. olan kare kaide 
üzerinde, 0.78 x 0.78 m. ebadındaki ayaklar 
bir sıra kesme taş iki sıra tuğla, sivri ke-
merler ise bir sıra kesme taş üç sıra tuğla 
olarak işlenmiştir. Kemerler birbirine ahşap 
gergilerle bağlanmıştır. Sivri kemerlerin 
kilit taşlarının hemen üzerinde iki sıra kirpi 
saçak başlar. Pandantifli kubbesi, kurşun 
taklidi beton olup bir tane lâhdi örtmek-
tedir. Ayakların ve kubbenin içi tamamen 
sıvalıdır. Cepheler bir sıra kesme traverten 
taşı ve iki sıra tuğla ile örülmüş payeler-
den oluşmuştur. Ayrıca türbenin üzerine 
oturduğu ortalama 70 cm. yüksekliğindeki 
kaide, moloz taş örgü sistemine sahip olup, 
üzeri üç sıra tuğla ile bitirilmiştir.

Gülruh Hatun Türbesi: Bu türbe, doğu-
sunda Cem Sultan Türbesi ile medresenin 
dershanesi arasındaki yeşil alan, batısında 
Kaplıca Caddesi, kuzeyinde Şirin Hatun 
Türbesi, güneyinde ise Gülbahar Hatun (Ebe 
Hatun) Türbesi ile ihata edilmiş durumda-
dır. Muradiye Camii haziresinin en batı-

Nilay Şahinkanat İlcebay
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sında, hazireyi çevreleyen ihata duvarının 
yanında yer alır. Kitabesi yoktur, Türbede 
dört adet mermer sanduka vardır. Kayıt-
larda geçtiğine göre bu sandukalar: Gülruh 
Hatun, kızı Kamer Hatun, Şehzade Alem-
şah’ın kızı Fatma Hatun ve Kamer Hatun’un 
oğlu Osman’a aittirler. Mükrime ve Şirin 
Hatun türbeleri gibi kare plânlı, yüksek 
sekizgen bir kasnağa oturan mukarnaslı 
tromplu kubbelidir. Duvarlar bir sıra kesme 
taş ve iki sıra tuğla ile örülmüştür, temiz 
bir işçiliği vardır. Mermer bir revakla girilen 
kare plana sahip mekân aşağıda sekiz, 
yukarıda dört olmak üzere toplam on iki 
pencere ile aydınlanmaktadır. Güney duva-
rında mihrap nişi, diğer iki duvarda da ah-
şap kapaklı dolaplar bulunur. Türbenin içini 
dolanan Âyete’l-kürsî yazı frizi ile rûmîli 
palmetli bitkisel motifler yine Mükrime 
ve Şirin Hatun türbelerinde olduğu gibidir. 
Bu üç türbenin inşaatlarının kısa aralık-
larla yapılmış olması ve de süslemelerinin 
birbirine benzemesi hem mimarının hem 
de nakışlarını yapan nakkaş gurubunun 
aynı olduğunu düşündürmektedir. Türbenin 
alt sıra pencere kenarları mermer söve ile 
kaplı olup, üzerindeki alınlık taş tuğla ka-
rışık bir örgü ile kaplanmıştır.  Taç kapıdan 
oluşan giriş portalinin her iki yanında nişler 
bulunmaktadır.

Gülşah Hatun Türbesi: Bu türbe, doğu-
sunda Şehzade Mustafa Türbesi, batısında 
Kaplıca Caddesi ve ihata duvarı, kuzeyin-
de Mükrime Hatun, güneyinde ise geniş 
yeşil alan ve yine ihata duvarı ile çevrilmiş 
durumdadır.  Gülşah Hatun Türbesi, bir 
sıra taş ve iki sıra tuğla işçilik gösteren 
kare plana sahip olmakla beraber, tromp-
ların kuvvetle belirtildiği yüksek sekizgen 
kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülüdür. 
Güney cephesinde sade bir mihrap nişine 
sahip olan mekân, aşağıda altı ve kasnakta 
dört olmak üzere toplam on pencere ile 
aydınlanmaktadır. Kapı kanatları kündekârî 
tekniğinde imal edilmişlerdir. Zemini tuğla 
döşemeli türbede yer alan iki mermer san-
dukadan ortadaki 892 (M.1487) tarihinde 
vefat eden ancak daha sağlığında iken bu 
türbeyi yaptıran Fatih’in kadını ve Şehzade 
Mustafa’nın annesi Gülşah Hatun’a aittir, 
diğer sandukanın üzerinde II. Bayezid’in 
oğlu Şehzade Ali adı var ise de, kayıtlar-
da Bayezid’in bu isimde bir şehzadesine 
rastlanmamaktadır. Türbenin girişinde 
bulunan, üzeri sivri kemerli taç kapıdan 
oluşan portalin her iki yanında nişler bulun-
maktadır.

Hüma Hatun Türbesi: Muradiye Camii 
haziresinin kuzey doğu köşesinde, hazireyi 
çevreleyen ihata duvarının yanında yer alır. 
Doğu, batı ve güneyinde Muradiye Külliye-
si’nin bahçesi ve caminin haziresi, kuze-
yinde ise Saraylılar (Cariyeler) Türbesi yer 
almaktadır. II. Murad’ın kadını ve Fatih’in 
annesi Hüma Hatun’a ait olan türbede iki 
sanduka vardır, biri Hüma Hatun’un ise 
de diğerinin kime ait olduğu belli değildir. 
Hüma Hatun’un ölüm tarihi bilinmemek-
tedir, yapının üç satırlık Arapça kitabe-
sinden türbenin 853 (M.1449) tarihinde 
inşa edildiği anlaşılmaktadır. Hüma Hatun 
Türbesi, altıgen plânlı ve kubbeli müteva-
zı bir yapıdır, bir sıra taş ve iki sıra tuğla 
duvar işçiliği gösteren türbenin üzeri kubbe 
ile örtülüdür. Yapının cephesi 2 sıra tuğla 
ile kesme traverten cinsi kaba yonma taşla 
örülmüştür. Cephede taş sıraları arasında 
dikeyde konulmuş 1 adet tuğla sırası bulun-
maktadır. Girişte taç kapının kavsarasında 
mukarnaslar bulunmaktadır. Giriş holünün 
her iki yanında nişler yer almaktadır.

Mükrime Hatun Türbesi: Türbenin doğu-
sunda Şehzade Mahmut Türbesi, batısında 
Kaplıca Caddesi ile ihata duvarı, Gülbahar 
Hatun (Ebe Kadın) ve Şehzade Mahmut 
türbeleri, kuzeyinde Şehzade Mahmut Tür-
besi, güneyinde ise Gülşah Hatun Türbesi ile 
ihata edilmiş durumdadır. Muradiye Camii 
haziresindeki türbelerin batısında yer al-
maktadır. II. Bayezid’in oğlu Şehzade Şehin-
şah’ın kadını ve Şehzade Mehmed’in annesi 
Mükrime Hatun’a atfedilen türbenin tuğla 
zemininde üç sanduka yer almaktadır, 
üzerlerinde Şehzade Korkud, Mükrime Ha-
tun, Şehzade Alemşah kızı Fatma Hatun’a 
ait olduğu yazılı ise de bu şahısların başka 
yerlerde gömülü olduklarına dair bilgiler 
de mevcut olduğundan etraflı bir araştır-
ma yapılması gerekmektedir. Kare plana 
sahip türbe, bir sıra taş ve üç sıra tuğla ile 
işlenmiş duvar örgüsü, revaklı girişe sahip 
kare mekânı ve yüksek sekizgen kasnağa 
oturan kubbesi ile Şirin Hatun ve Gülruh 
Hatun türbelerinin bir benzeridir. Revaklı 
taç kapıya sahip türbenin giriş holünün 
iki yanında içi Horasan harcı sıvalı nişler 
bulunmaktadır. Kündekârî tekniğinde kapı 
ile girilen ve on iki pencere ile aydınlatılan 
mekânda zengin kalem işi süslemeler göze 
çarpar, zeminden tromplara kadar duvar-
larda, üç sıra mukarnaslı mihrabın tepeliği 
ve pencerelerin alınlıklarında rumî – pal-
met tezyinatı vardır. Geniş bir yazı kuşağı 
içinde celî sülüs ile Âyete’l-kürsî yapının 
içini çepeçevre dolanmaktadır. Mihrap 
üzerinde dairevî ve dilimli madalyonlarda 

çeşitli ayetler ve esmâü’l-hüsnâdan seçme-
ler yer almaktadır. 

II. Bayezid’in oğlu Şehzade Şehinşah’ın kadı-
nı ve Şehzade Mehmed’in annesi Mükrime 
Hatun’a atfedilen türbenin tuğla zemininde 
üç sanduka bulunmaktadır.

Saraylılar (Cariyeler) Türbesi: Bu türbe, 
doğusunda ihata duvarı, batısında Mura-
diye Camii, kuzeyinde Muradiye Caddesi ve 
ihata duvarı, güneyinde ise Hüma Hatun 
Türbesi ile çevrelenmiş durumdadır. Mura-
diye Camii haziresinin kuzey doğu köşe-
sinde, hazireyi çevreleyen ihata duvarının 
yanında, Hüma Hatun Türbesi ile birlikte 
diğer türbelerden ayrı olarak ele alınmış-
tır. Kitabesi bulunmayan bina isminden 
de anlaşılacağı üzere saraylı kadınlara 
atfedilmekteydi. Fakat burada yer alan iki 
sandukada kimlerin yattığına dair yakın 
zamana kadar bir vesikaya rastlanmamıştı. 
Ancak türbenin onarımı esnasında, Mahi-
devran Hatun’un günümüzdeki akrabaları 
tarafından sunulan belgelerden burada ya-
tanların Mahidevran’ın ablaları Âkile Hanım 
ile Buygur Belkıs Hanım oldukları ortaya 
çıkmıştır. İnşaat tekniği itibariyle o zamana 
kadar 15. yüzyıla ait olduğu düşünülen tür-
benin de 16. yy. eseri olduğu anlaşılmıştır. 
Muradiye türbeleri içinde etrafı açık olan 
iki yapıdan biridir. Diğer türbelerden ayrı ve 
ihata duvarına bitişik olarak inşa edilmiş-
tir. Baldaken planlı yapı, her kenarı 6.65 
metrelik kare ve yerden 50 cm. yükseltilmiş 
bir kaide üzerine inşa edilmiştir. Birbirine 
sivri kemerle bağlanmış sekiz adet paye 
üzerine oturan kirpi saçaklı örtülü ve üzeri 
de piramidal külahlıdır. Kareyi oluşturan 
payelerden piramidal külaha geçiş Türk 
üçgenlerinin oluşturduğu sekizgen kasnak 
ile sağlanmıştır. Osmanlı mezar anıtlarında 
böyle piramidal külah ile örtülü sadece altı 
tane türbe yapısı vardır. Üç sıra tuğla ve bir 
sıra kesme köfeki taşı ile işlenmiş duvar 
örgüsüne sahiptir. Kemerlerin etrafında ve 
saçağın altında yine tuğladan silmelerle 
cepheler hareketlendirilmiştir. 

Sultan II. Murad ve Şehzade Alâaddin 
Türbeleri: Bu türbe, doğusunda ve güne-
yinde ihata duvarı ve yeşil alan, kuzeyinde 
medrese, batısında ise Şehzade Mustafa 
ile Cem Sultan türbeleri ile ihata edilmiş 
durumdadır. Muradiye Camii’nin güney 
batısında, iki türbe birbirine bitişik olarak 
yer alır. Büyük mekânda Sultan II. Murad 
tek başına yatar. 855 (M.1481) yılında, 
Sultan II. Murad’ın vasiyetine uygun olarak 
kare şeklinde, üzerine yağmur yağması için 
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üstü açık, hafızların Kur’an okuması için de 
etrafı galerili olarak inşa edilmiş, sultanın 
na’şı da sanduka veya lâhit içine konul-
madan doğrudan toprağa gömülmüştür. 
Bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğla duvar 
örgüsüne sahip türbenin özellikle kalem 
işleriyle süslü ahşap saçağı çok muhteşem-
dir. İçinde hiçbir süslemenin bulunmadığı 
türbe, 13.45 x 13.45 metre ile 6.90 x 6.90 
metre ebadında iç içe geçmiş iki kareden 
oluşmaktadır, arada 3.25 metre genişliğin-
de bir galeri vardır. Orta bölüm dört sütun 
ve dört paye üzerine sivri kemerlerle oturan 
mukarnaslı tromplu kubbe ile örtülüdür. 
Sütunların hem kaideleri hem de başlık-
ları devşirmedir. Kapının bulunduğu duvar 
ile karşısında ikişer, diğerlerinde ise üçer 
pencere açılmıştır. 

Türbenin doğu kenarına bitişik, pencereden 
bozma bir kapı ile girilen Sultan Alâad-
din türbesi vardır. İki sıra kesme köfeki 
taşı ile bir sıra tuğladan duvar işçiliğine 
sahip türbenin küçük bir eyvan şeklindeki 
taç kapısı, sivri kemeri, basık iç kemeri, 
söveleri ve setleri tamamıyla mermerden 
inşa olunmuştur. Türbe kapısının üzerini 
örten ahşap saçak, işçiliği, süslemesi ve 
renklendirilmesi bakımından muhteşem 
bir eserdir. Saçağın iç yüzünde ahşap 
stalaktitler ve on iki köşeli yıldızlardan 
oluşan geometrik bezeme, dış dilimlerde 
ise Edirnekârî tekniğinde bitkisel süsle-
meler yer almaktadır. Burada II. Murad’ın 
Sultan Alâaddin ve Şehzade Ahmet adında 
iki oğluyla Fatma Sultan, Hatice Sultan ve 
Şehzade Hatun adında üç kızı yatmaktadır. 
Alâaddin, babasından evvel ölmüş ancak 
türbesi babasından sonra yapılmıştır.

Şehzade Ahmet Türbesi: Bu türbe, doğu-
sunda Muradiye Camii ile yeşil alan, batı-
sında II. Murad Türbesi, kuzey ve güneyinde 
ise caminin haziresi ve bahçe ile ihata edil-
miş durumdadır. Muradiye Camii’nin tam 
güneyinde, cami ile Sultan II. Murad Türbesi 
arasında yer alan yapı sekizgen plânlıdır, bir 
sıra kesme taş ve iki sıra tuğla duvar işçiliği 
göstermektedir. Her yüzünde üçer sıra pen-
cere olup pencere kemerlerinin etrafları da 
tuğla ile işlenmiştir. Bu türbenin de önünde 
Bursa kemerli bir saçak bulunur, kündekârî 
tekniğindeki kapısı muhteşemdir. Mer-
merden imal edilmiş giriş holünün her yanı 
açıktır.

Yavuz Sultan Selim’in 919 (M.1513) tarihli 
bir fermanıyla inşa olunan yapının mimarı 
Alâaddin, bina emîni Bedreddin Mahmud 
Bey, kâtipleri de Ali, Yusuf, Muhiddin ve 
Mehmed efendilerdir. Türbede Şehzade 
Ahmed, annesi Bülbül Hatun, kardeşi Şehin-
şah, Şehinşah’ın oğlu Mehmed ve Yavuz’un 
kardeşi Şehzade Korkud gömülüdürler. 
Diğer iki sandukanın da ihtilaflı olmakla 
beraber, II. Bayezid’in kızı Sofu Sultan ile 
Şehzade Ahmed’in kızı Kamer Sultan’a ait 
olduğu düşünülmektedir.

Şehzade Mahmut Türbesi: Bu türbe, 
doğusunda Cem Sultan Türbesi, batısında 
Kaplıca Caddesi ve ihata duvarı, kuzeyinde 
Gülbahar Hatun (Ebe Kadın) Türbesi, güne-
yinde ise Mükrime Hatun Türbesi ile ihata 
edilmiş durumdadır. Muradiye Türbeleri’nin 
güney batı köşesinde yer alır. II. Bayezid’in, 
Manisa’da vali iken 912 (M. 1506) yılın-
da vefat eden oğlu Şehzade Mahmud’un 
cenazesi Bursa’ya getirilerek üzerine türbe 
yapılmıştır. Kündekârî tekniğinde yapılmış 
kapının üzerinde yine ahşaptan kabartma 
olarak bir kitabesinin varlığından bahseden 
kaynaklara göre iki satırlık kitabesinde 913 
(M. 1507) tarihi vardır, mimarının da Yakup 
Şah bin Sultan Şah olduğu bilinmektedir. 
Zemini mermer ve tuğla olan türbede dört 
tane mermer sanduka yer alır ki, burada 
gömülü olanlar: Şehzade Mahmud ve onun 
918 (M.1512)’de vefat eden oğulları Orhan, 
Emir ve Musa’dır.

Bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla duvar 
işçiliği gösterir. Bursa kemerli mermer re-
vak ile girilen sekizgen planlı mekânın üzeri 
kubbe ile örtülüdür. Çini, kalem işi ve ma-
lakârî süsleme açısından çok zengin olan 
iç mekân, 2.90 m. yüksekliğe kadar firuze 
ve lâcivert altıgen çinilerle kaplıdır, mihrap 
ve pencerelerin etrafı ile bu süslemele-
rin üst kesiminde yine mavi-beyaz İznik 
çinileri kullanılmıştır. Rûmîler, kıvrık dallar 
ve palmetler, vazodan çıkan çiçek demetle-
rinden oluşan stilize bitkisel motifler bütün 
yüzeyleri kaplamaktadır. Türbenin giriş 
revakının üstünü örten ahşap bir saçağı 
bulunmaktadır. Giriş holü mermer kaplı ve 
her yanı açıktır. Türbenin üst pencereleri 
dairesel formda boşluklara sahiptir.

Şehzade Mustafa Türbesi: Doğusunda 
Mükrime Hatun Türbesi, batısında II. Murad 
Türbesi, kuzeyinde Cem Sultan ile II. Murad 
Türbesi arasındaki yeşil alan, güneyinde 
ise ihata duvarı ile çevrilmiş durumdadır. 
Muradiye Türbeleri’nin güney batısında ve 
ihata duvarına yakın bir yerdedir. Kanuni 

Hakan Aydın

Nilay Şahinkanat İlcebay
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Sultan Süleyman’ın oğlu olup 960 (M.1553) 
yılında Konya Ereğlisi’nde bir komploya 
kurban giden Şehzade Mustafa’nın cesedi 
Bursa’ya getirilerek burada önce başka bir 
yere defnedilmiş, kapısındaki iki satırlık 
mermer kitabeden anlaşıldığına göre, 981 
(M.1573) yılında üvey kardeşi II. Selim’in bu 
türbeyi inşa ettirmesiyle de yeni kabrine 
nakledilmiştir. Türbenin içinde bulunan 
dört sanduka Şehzade Mustafa, Şehzade 
Mustafa’nın annesi Mâhidevran Kadın, 
Şehzade Bayezid’in oğlu Ahmed, ve Şehzade 
Bayezid’in diğer oğlu Orhan’a ait olduğu 
bilinmektedir.

Bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla ile inşa 
edilmiş, kubbe ile örtülü, sekizgen plana 
sahip mekândır. Yerden 3 metre yüksekliğe 
kadar olan kısım onikigen olup tamamen 
16. yüzyılın natüralist üslûplu İznik çinileri 
ile kaplıdır, buradan yukarısı ise muntazam 
bir sekizgene dönüşmektedir. Çini kap-
lamanın bittiği yerde sülüs yazı ile Âye-
te’l-kürsî, Haşr Sûresi’nden bazı bölümler 
ve esmâü’l-hüsnâ’nın yer aldığı yazı kuşağı 
başlamaktadır. Mekân, yedisi alt sırada 
mermer söveli, yedisi de üstte sivri kemerli 
olmak üzere on dört pencere ile aydınlan-
maktadır.  Şehzade Mustafa Türbesinde 
ahşap kasa içine alınmış üstlük pencereleri 
dairesel formda boşluklara sahiptir. Alt 
sıra pencerelerin kenarlarında mermerden 
yapılmış profilli söveler bulunmaktadır. Alt 
sıra pencere alınlıkları tuğla üzeri Horasan 
sıva olmakla beraber üst sıra pencereleri 
ise tuğla sivri kemerle tamamlanmaktadır. 

Şehzade Mustafa ve Cem Türbesi: Bu 
türbe, doğusunda II. Murad Türbesi ile med-
resenin dershanesi arasındaki yeşil alan, 
batısında Gülbahar Hatun (Ebe Kadın) ve 
Şehzade Mahmut türbeleri, kuzeyinde Gül-
ruh Hatun Türbesi, güneyinde ise Mükrime 
Hatun Türbesi ile ihata edilmiş durumdadır. 

II. Murad Camisi’nin haziresinde yer alan 
yapı, camiye en yakın türbedir. Fatih’in 

oğlu Şehzade Mustafa, 879 (M.1474) yılında 
Niğde yakınlarında Bor Pazarcığı’nda vefat 
etmiş, önce Konya’ya sonra da Bursa’ya ge-
tirilerek amcası Alâaddin Bey’in türbesine 
gömülmüştü. 884 (M.1479) yılında kendisi 
için inşa olunan bu türbeye nakledilmiş, 
daha sonra Napoli’de vefat ederek cenazesi 
1499’da Bursa’ya getirilen Cem Sultan da 
buraya gömülünce daha çok Cem Sultan 
Türbesi diye meşhur olmuştur. İçindeki dört 
adet mermer sandukada Şehzade Musta-
fa, II. Bayezid oğlu Şehzade Abdullah 890 
(M.1485), Şehzade Cem ve yine II. Bayezid’in 
oğlu Şehzade Alemşah 909 (M.1503) med-
fundurlar.       

Kesme taş ve tuğladan temiz bir işçilikle 
inşa edilmiştir. Mermer bir revak ile girilen 
altıgen plana sahip olan türbenin yine 
altıgen kasnağa oturan, kurşun kaplı kub-
besi vardır. Kubbenin ortasında altı kenarlı 
küçük bir açıklık bulunur. Alt sırada dört, 
üst sırada beş ve kasnakta altı olmak üzere 
toplam on beş pencere ile aydınlatılan 
mekân, Muradiye türbeleri içinde en zengin 
süslemeye sahip olanıdır. Üst sıradaki 
pencereler nefis vitraylar şeklinde imal 
edilmişlerdir. Kapı ve pencere kapakları ile 
döneminin özelliklerini günümüze getiren 
alçı pencereleri önemli kısımlarıdır. Duvar-
lar yerden 2.35 m. yüksekliğe kadar firuze 
ve lâcivert altıgen çinilerle kaplıdır, çinilerin 
çevreleri ve ortaları Yeşil ve Muradiye ca-
milerinde olduğu gibi yaldızla stampalıdır. 
Kemerler, alınlıklar, kasnak ve kubbe gibi 
çini olmayan yerler çok zengin kalemişleri 
ile donatılmıştır, bilhassa servi motifleri 
malakârî tekniğindedir. Kubbe içi rumî ve 
hatâyîlerle doldurulmuş, eteğinde ise celî 
sülüs ile ve altı kartuş halinde Âyete’l-kürsî 

yazılmıştır. Mihrabın iki yanında müsenna 
besmele ile yine müsennâ “Allâhu Hâliku 
külli şey’in ve Hüve alâ külli şey’in” yazılıdır.

Türbenin önündeki revakın sivri kemeri 2.74 
metrelik açıklığa sahiptir. İki yanda türbe-
dar ya da ziyaretçilerin oturmaları için 40 
santimlik mermer setler bulunur. Revakın 
sağında ve solunda Bursa kemerli açıklıklar 
vardır. Revakın bütün işçiliği ve ahşap ka-
pının basık kemeri tamamıyla mermerden 
işlenmiştir. Kapının üstünde kitabelik ay-
rılmışsa da kitabesi yoktur. Orijinal olduğu 
anlaşılan kündekârî tekniğindeki kapının 
tamir gördüğü ve eksik parçaların tamam-
landığı anlaşılmaktadır. Türbe mermer 
söveli bir kapıya sahiptir. Revakın tavanı 
mermer levhalarla örtülmüştür. Cephede 
örgü sisteminde, yatayda 2 sıra tuğla bir 
sıra taş örgü sistemi kullanılmıştır. Düşeyde 
ise, 1 sıra taş 2 sıra dikey tuğla kullanılmış-
tır. Alt sıra pencerelerinin kenarlarında pro-
fil çekilmiş mermer söveler bulunmaktadır. 
Alt sıra pencerelerinin alınları da mermer 
kaplıdır. Üst sıra pencerelerin üzeri ise 
almaşık örgü sivri kemerle kapatılmıştır.

Hakan AydınHakan Aydın
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 Bu suskunluğun altında bize çok şeyler 
fısıldarlar aslında; dünyanın fenâsını ama 
âhiretin bekâsını, varılacak son menzilin 
âhiret evi olduğunu hatırlatırlar daima, 
yaşayanlara ibret olsun diye. Pınarbaşı, Ala-
cahırka, Emirsultan, Ahmetpaşa gibi büyük 
mezarlıklar; ölümün sırlar içeren derinliğini 
yansıtırken, hazire şeklindeki küçük mezar-
lıklar; öğüt veren bakışlarıyla, türbeler ise 
saygı uyandıran telkinleriyle Bursa insa-
nıyla konuşur ve onları mütevekkil, olgun 
ve dengeli kılacak bir terbiye işleminden 
geçirirler her gün. 

Sanat Tarihi’nde şehir ve bölge monografi-
leri çalışmalarında mezarlıklar ve hazire-
lerden istifade etme yönü eksik kalmak-
tadır. Oysa mezar taşları ve kitabeleri, 
devirlerinin sanat ve edebiyat birikimlerini 
dolayısıyla da halkın kültürel donanımlarını 
yansıtan özellikleri taşımaktadır. Sanatsal 
mezar taşlarında yer alan kitabelerdeki 
manzum metni hazırlayan şair, bu metni 

hat sanatının muhteşem örnekleriyle yazan 
hattat ve bu hattı taşa işleyen taş ustası-
nın birlikte çalıştığı düşünüldüğünde, bu 
eserlerin nasıl bir ortak çalışmanın ürünü 
olduğu daha kolay anlaşılır. Taş ustasının 
dantel gibi işlediği her bir mezar taşı, ünlü 
şairin elinden çıkmış vezinli ve ebcedli 
edebi metinler olmanın yanı sıra, dönemine 
göre farklı üsluplar olan sülüs, ta’lik ve rik’a 
gibi yazı örnekleri açısından da birer sanat 
eseri niteliği taşımaktadır. 

Türk mezar taşlarını yoğuran ve ona şekil 
veren olgu; ait olduğu coğrafya ve zama-
nın dinî inançları, iktisadî şartları, âdet ve 
gelenekleri, sanat zevki, kısaca kültür ve 
medeniyettir. Bu sebeple mezar taşlarımız, 
tarih, sanat tarihi ve kültür tarihimize 
ait çok önemli bilgileri bulabildiğimiz, en 
az diğer eski eserlerimiz kadar kıymet 
vermemiz gereken kültür varlıklarımızdır. 
Ayrıca, tarihli olmalarıyla da değişme ve 
gelişmenin dönem dönem takibine imkân 

Susmuşların Vadisi;

Muradiye Mezar Taşları 
Müzesi

Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş  

Camileri ve mescitleri, hanları, hamamları, medrese ve mektepleri, imaretleri, çeşmeleri, 
türbeleri gibi tarihsel birikimini günümüze yansıtan yapılarıyla tanınan Bursa’nın, 

muhteşem ama sessiz diğer abideleri de mezarlıklar ve hazirelerdir. “Vâdî-i hamûşân” yani 
“Susmuşların vadisi” olarak adlandırılan mezarlıklar ve hazireler, her ne kadar bildiğimiz 

eserlerden farklı ise de, kendilerine mahsus ağırbaşlı, vakur duruşlarının altında saklı 
ihtişamlarıyla Bursa’nın maddi ve manevi siluetini etkileyen alanlardır. 

Hakan Aydın
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tanıyan sağlam belge olma özelliği taşırlar. 
Bu açıdan bakıldığında yapının kimliğini 
kitabeler, mezarın dolayısıyla da şehrin 
kimliğini de mezar taşları oluşturur. 

Bir tarih şehri olan Bursa, yerleşik toplum-
ların hemen hepsinde olduğu gibi, yüzyıllar 
boyunca yetiştirdiği değerli isimleri ölümle-
rinden sonra da hatırlamak adına topra-
ğında onlara belli bir yer ayırarak koruma 
inceliğini göz ardı etmemiştir. Üstelik bu 
ilgi ve sahiplenme sadece tanınmış, toplu-
ma mâl olmuş şahsiyetlerle sınırlı kalma-
yıp, şehir halkından herkesi kucaklayan bir 
tutum sergilenmiştir. Toplumda belirgin bir 
statüsü ve sıfatı olmadığı halde, kabirleri 
korunarak günümüze kadar gelen nice 
kişinin varlığı bu konuda bir ayırım yapıl-
madığını, her türlü mezara ve orada yatan 
kişiye saygı duyulduğunu göstermektedir. 
Bu tutum giderek şehrin topografyasında 
neredeyse yaşayanlar kadar, ölülere de yer 
ayrılması gibi ilginç bir sonuç doğurmuştur. 
Osmanlı dönemi Bursa haritalarına bakıldı-
ğında bunu açık bir biçimde görmek müm-
kündür. Mezarlık olarak manzara açısından 

muhteşem, havadar ve şehre hakim alan-
ların seçilmiş olması da gayet manidardır. 
Kabirlerin bembeyaz mermerden imal 
olunmuş şâhideleri ile pehlelerinin, mezar 
alanını kaplayan yemyeşil servilerle göster-
diği âhenk ve uyum, mezarlıkların mistik 
ihtişamını bir kat daha artırmaktadır. Yük-
sek bir yerden bakıldığında, şehirlerimizde 
mevzi olarak görülebilen ağaç öbeklerinin 
kabristanlar olduğunu görünce, atalarımı-
zın öldükten sonra da şehre hizmetlerinin 
sürdüğünü düşündürür her zaman.

Türk-İslâm şehirlerinde genel olarak üç tür 
mezarlıktan söz etmek mümkündür; genel 
mezarlıklar, hazireler ve türbeler. Yüzyıllar-
ca maruz kaldıkları tabiatın ve insanların 
tahribine rağmen birçoğu ayakta kala-
bilmiş olan kitabeler ve mezar taşlarımız, 
özellikle son yıllarda büyük bir hızla yok 
olmaya yüz tutmuştur. Bu yok olmaya kül-
tür varlıklarımıza yeterli alakanın gösteril-
memesi, insanların bu konudaki bilgisizliği 
ve bilinçsizliği, çarpık yapılaşma gibi daha 
birçok olgu sebep olmuştur. Dünya üzerinde 
Oryantalist düşüncenin değişerek Doğu’ya 

İzzet Keribar

İzzet Keribar
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olan ilginin artması bu bağlamda Osman-
lı sanatı ve kültürü üzerinde yoğunlaşan 
araştırma ve incelemeler bizleri, düne 
kadar farkına varmadığımız tarihi ve kül-
türel mirasımızın değerini anlamaya sevk 
etmiştir. Özellikle yerel yönetimlerin bu 
konuya hassas yaklaşımları, yok olmaya yüz 
tutmuş hazire alanlarının hızlı bir şekilde 
bakım ve onarımının yapılarak ziyaret edi-
lebilir hale getirilmelerini sağlamıştır. Bir 
biri ardına düzenlemeleri yapılan bu hazire 
alanlarının yüksek ağaçları ve yeşil örtüsü 
de Bursa şehrine siluet kazandırmaktadır.

Yapılan araştırmalarda Bursa’da ortalama 
75 kadar cami ya da mescidin etrafında ha-
zire bulunduğu, haziresi bulunan dergâh ve 

zaviye sayısının 47 civarında olduğu, mek-
tep binalarından da ancak 16’sının hazireye 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin birkaç yıldır hazire 
alanlarında yaptığı düzenleme çalışmaları 
hızla devam etmektedir. Bu çalışmaların 
ürünü olarak bir de Muradiye Mezar Taşları 
Açıkhava Müzesi yapılmıştır ki, Osmanlı dö-
nemi boyunca mezar taşlarının gelişimini 
gösteren bir sergi durumundadır. 15. yüzyıl 
başlarından itibaren (Fotoğraf 1-2), 20. 
yüzyıl başlarına kadar (Fotoğraf 3) yüzlerce 
şâhideli, lahit tipi ve sanduka tipi mezar 
taşının yer aldığı mezar taşı müzesi, bu 
konuda düzenlenmiş ilk sergi alanı olması 
açısından da önem taşımaktadır. 

Fotoğraf 1-2. Tüccar Seyyid Şerefeddin’in Şubat 1425 tarihli 
mezar taşının ön ve arka yüzleri.

Fotoğraf 3. Hâce Râbia 
Hanım’ın 1332 (6 Şubat 
1914) tarihli ve ta’lik yazılı 
mezar taşı.

İzzet Keribar
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15-16. YÜZYIL MEZAR TAŞLARI

Mezarların baş ve ayakucunda yer alan taş-
lara şâhide denilir. Mermer ya da taştan imal 
edilen bu şâhideler, üzerlerine işlenmiş yazı 
ve süslemelerle dönemlerinin sanat üslûbunu 
yansıtırlar. 15-16. yüzyıl mezar taşları, şekil ve 
üslup özellikleri açısından sivri kemerli, üstüvânî 
biçimli, Sarıklı ve Zeynî diye adlandırılan şâhideli 
mezarlar, basit ve şâhideli olmak üzere sandu-
kalar, bir de lâhitler (Fotoğraf 4-5) olmak üzere 
üçe ayrılırlar. 

Şâhidelerin sivri kemerli alınlıklarında rumili ve 
palmetli stilize bitkisel kompozisyonlar yer alır-
ken, dış kenardaki frizlerde zencirekler, geomet-
rik motifler kullanılmıştır. Şâhideler üzerindeki 
celî sülüs üslubundaki yazı henüz olgunlaşma-
mıştır ve Selçuklu etkisindedir. Şâhidelerde 
âyet-i kerime ve hadis-i şerifler yoğun olarak 
işlenmiştir. Eski Türkçe ile birlikte fazla miktar-

da Arapça ve Farsça ibareler de kullanılmıştır. 
Birçok şehrimizde karşımıza çıkan sivri kemerli 
şâhidelerin en muhteşem örnekleri Bursa’da 
bulunmaktadır (Fotoğraf 6-7-8-9).

17-18. YÜZYIL MEZAR TAŞLARI

Bu yıllarda mezar taşlarında sivri kemerli ve 
üstüvânî şekiller devam etmektedir. Süslemeler 
ön yüzden kalkarak bazen arka yüzlerde yer 
almaya başlamıştır ve yazı sanatında önemli bir 
ilerleme kaydedilmiştir (Fotoğraf 10-11-12-13). 
Satırlara istiflenen yazılar artık tamamen Eski 
Türkçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Şâhidele-
rin başlıkları orada yatan kişinin mesleğini ya da 
rütbesini belirten şekilde işlenmiştir (Fotoğraf 
14-15-16-17-18). Tasavvuf mensuplarının şâhi-
delerinde ise ait oldukları tarikatın mermerden 
işlenmiş taçları bulunmaktadır.  

Fotoğraf 4-5. Seyyid Lütfullah 
Ağa’nın lahit tipi kabri.

Fotoğraf 6-7. Hilmi Efendi’nin kızı Mihriban Hanım’ın sivri kemerli 
ve Arapça ibareli mezar taşının ön ve arka yüzü (16. yy.)      

Fotoğraf 8-9. Ali kızı Emirhan Hanım’ın sivri kemerli ve Arapça 
ibareli mezar taşının ön ve arka yüzü (16. yy.).

Fotoğraf 10-11-12-13. Şâhidelerin arkaları ve ayak 
taşlarındaki bitkisel süslemeler.

Nilay Şahinkanat İlcebay
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Fotoğraf 19. Zeyneddinzâde 
Muhammed Emin Ağa’nın 1824 tarihli 
ve sülüs yazılı mezar taşı.

Fotoğraf 20. Emin Ağa’nın 
1851 tarihli sülüs yazılı 
mezar taşı.

Fotoğraf 21. Ayaşî Ahmet 
Efendi’nin 1879 tarihli ve 
ta’lik yazılı mezar taşı.

Fotoğraf 14-15-16-17-18. Çeşitli başlıklar.

19. YÜZYIL MEZAR TAŞLARI

Bu yüzyılda Barok üslubun gelişimi süs-
lemeye de yansımış ve mezar taşlarında 
Barok motifler yaygınlaşmıştır. Ayak taşı 
şâhidelerinde ve lahitlerin yan taşlarında 
çiçek demetleri ve naturalist üslupta 
buketler, vazodan çıkan bitkisel düzen-
lemeler yoğun olarak kullanılmıştır. Hat 

sanatı da artık zirvededir, sülüs (Fotoğ-
raf 19-20) ve ta’lik yazının (Fotoğraf 
21) muhteşem örnekleri görülmektedir. 
Mezar taşlarında şairlerin manzum şiir-
lerine ve ebced hesabıyla tarih düşürme-
lerine sıkça rastlanır. Şairlerin, hattatla-
rın ve taş ustalarının birlikte çalışmaları 
sonucunda her biri sanat şaheseri olan 
mezar taşları ortaya çıkmıştır. 

Nilay Şahinkanat İlcebay
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 Osmanlı’da çokça rastladığımız ancak ilk 
örneklerini Bursa’da görebileceğimiz U plan 
tipinde inşa edilmiştir. ‘U’ plan formunun 
ucunda ise ana dershane yapısı bulunur. Ya-
pısal olarak ise kesme taş ve tuğla malze-
mesi kullanılarak inşa edilmiştir. 

16 odası bulunan medresenin avlusu revak-
larla çevrelenmiştir.

Talebe odaları ocaklı ve dışa pencerelidir. 
Ocak yaşmaklarının 1951 yılında yapılan 
tamiratlar sırasında kaldırıldığı ifade edilir. 
Odalarda kitaplık nişleri bulunur. Yapıda 

yer yer devşirme Bizans sütunları göze 
çarpmaktadır.

Binanın gerek avluya bakan iç yüzünde ge-
rekse dış duvarları boyunca saçakları kirpi 
saçak olarak tasarlanmıştır. Avlunun güney 
cephesini dolduran dershaneye duvara 

Muradiye’de Son Halka Da 
Tamamlanıyor

Aziz Elbas

Sultan II. Murad tarafından 1426 yılında yaptırılan Muradiye Külliye bünyesinde Cami, 
Hamam, İmaret, Mektep ve Türbeler topluluğundan müteşekkil bir bütündür. Külliye 
bünyesinde yer alan ve Murad-ı Sani olarak adlandırılan medrese Türk İslam coğrafyasında 
dönemin en ünlü eğitim kurumlarından birisi olarak tanınmıştır.

Saffet Yılmaz
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gömme olarak yapılmış ikili merdivenlerle 
çıkılır.

İki yandan merdivenle çıkılan ana derslik 
bölümünün ön yüzey duvarlarında tuğla 
işçiliğinin en güzel örneklerinden birisini 
görmek mümkündür. Daha önce eyvan du-
varlarının önemli bir bölümü çinilerle kaplı 
iken günümüze bir kısmı ulaşmamıştır.

Zemin kısımları tuğla ile kaplanmıştır. Avlu 
ortasında yer alan fıskiye ortama zengin-
lik katmaktadır. Zaman içerisinde doğal 
afetler nedeniyle sıkıntılı dönemler yaşasa 
da tamiratlarla günümüze kadar gelebilen 
önemli anıtsal yapılarımızdandır.

Özgün işlevini Cumhuriyetin ilk dönelerine 
değin sürdürmesine karşın sonrasında son-
landırılmış, ardından 1951 yılında yapılan 
tamiratlar sonucu daha sonraki yıllar sağlık 
hizmetlerinde bir merkez olarak değerlen-
dirilmiştir. 

Aynı dönem içinde Bursa sağlık müzesinin 
ana temellerinin teşkil eden çalışma ile 
sağlık tarihimize ışık tutacak evrak ve mal-
zemelerin yer aldığı sergileme üniteleriyle 
uzun yıllar hizmet vermiştir.

Muradiye Külliyesi’nin oldukça önemli bir 
mütemmim cüzü olan Medresede, kül-
liyenin diğer taraflarında tamamlanan 

restorasyon süreci artık tamamlanma aşa-
masına gelmiştir. Bu önemli yapı restoras-
yon sürecinin sonrasında ‘Kur’an ve Yazma 
Eserler Müzesi’ olarak hizmet verecektir. 
Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. 
Bursa’daki müzeler kervanına katılacak 
olan bu değerli eser bünyesinde Kur’an’ın 
ilk indirilişinden günümüze değin yazım 
teknikleri olarak yaşadığı evreleri, orijinal 
yazma eser örnekleri, yazının uygulama 
teknikleri ve malzemeleri gibi birçok zengin 
içerikle birlikte ziyaretçileriyle buluşacaktır. 
Çalışmaların yakın zamanda tamamlanma-
sı için büyük gayret sarfedilmektedir.

1830 yılı Kayıtlarına göre Medresede bulunan Talebe ve Görevliler 
• (Kirmasti-Sincan kazâsında Karaköylü 

Abdullâh Efendi ibn-i Mustafa Karasakallı 
Yaş: 40

• Kirmastı kazâsında Ada karyesinden Molla 
Mustafa bin Hüseyin  Yaş: 25

• Ebü’l-Yund karyesinden Hasan oğlu es-Seyyid 
Molla Mustafa bin Ahmed Azbıyıklı Yaş: 20

• Balıkesir kazâsından Kasap oğlu Molla Ali bin 
Mustafa Uzunboylu Karasakallı  

• Rumelinde Hacıoğlu Pazarcığından Hasan 
Efendi oğlu es-Seyyid Mehmed

• Balıkesir kazâsında Çaypınar karyesinden 
Hacı Maroli oğlu Molla Bekir bin Süleyman 

• Balıkesir kazâsından İbrâhîm Efendi ibn-i 
Mustafa    

• Akhisar-ı Saruhan’dan gelen Molla Mehmed 
oğlu Yusuf Efendi

• Mehmed Ali oğlu Süleyman Efendi bin 
Süleyman 

• Kite kazasından Kiremitçi oğlu es-Seyyid 
Süleyman Molla ibn-i Hasan  

• Kite kazasından Anahorlu oğlu Ali Molla bin 
Ahmed  

• Elvan Beg mahallesinden Halîl oğlu Hâfız 
Mehmed  

• Gümele karyesinden Hüseyin Efendi bin 
Mehmed âmed ber-kazâ-i Göynük 

• Cere karyesinden Molla Mustafa bin İsmâîl

• Kırmasti-Sincan nahiyesinden Molla Halîl bin 
İbrâhîm 

• Atranos Kazasından Hüseyin Molla bin Ali  

• Kütahyadan gelen Cezâyirî el-Hâc Mehmed 
Efendi bin Mehmed 

• Kite Kazasından Telli oğlu Ali bin Hâc Mustafa  

• Kırmasti-Sincan kazâsından müzellef Halîl 
Efendi bin İbrâhîm

• Atranos Kazasından şâb-ı emred İmâm oğlu 
Molla Hasan bin Mehmed  

• Atranos Kazasından Sâlih Molla bin Ahmed 

• Balıkesir kazâsından Yeni karyeli Akbıyık oğlu 
İbrâhîm Efendi ibn-i Mustafa   

• Trabzonî Hüseyin Efendi ibn-i Mustafa   

• Atranos kazâsında Tepeçik karyesinden İsa 
Himmet oğlu Mehmed 

• Balıkasir’de kâin Akçakoyun cemaatinden 
Osmân oğlu Osmân bin Mehmed  

• Atranos kazâsında Piriyek karyesinden 
Osmân Efendi ibn-i Ahmed    

• Kırmasti-Sincan kazâsında Ayva karyesinden 
Bekir oğlu Hasan Molla  -Topal

• Maltepeli Osmân ibn-i Abdullâh     

• Haraselli es-Seyyid Mehmed Efendi bin 
Abdullâh 

• Elvan Beg mahallesinden Pazarcı Alîl oğlu 
Hasan  

• Çarşambalı es-Seyyid Halîl Efendi bin Yusuf   

• Geredeli Altıparmak oğlu Ali Efendi bin 
Ahmed 

• Kırmasti- nâhiye-i Sincan Onaç karyesinde 
Köse oğlu es-Seyyid Molla Mümin bin Hüseyin  

• Kırmasti- nâhiye-i Sincan es-Seyyid Molla 
Hüseyin bin Hasan 

• Kırmasti- nâhiye-i Sincan Onaç karyeli Koca 
Ahmed oğlu es-Seyyid Mehmed Molla bin 
Ahmed 

• Kırmasti- nâhiye-i Sincan Onaç karyeli 
Hüseyin oğlu Molla İsmâîl bin Hüseyin 

• Beğpazarlı Molla Hasan bin Hüseyin ve 
emmisi Mustafa bin Hüseyin  

• Hacı Havkalı Mustafa Efendi bin Osman 

• Hüseyin Kethüdaoğlu Molla Hasan 

• Eyub oğlu Mehmed Efendi bin İbrahim 

• Emir oğlu es-Seyyid Ahmed Molla bin 
Mehmed ve biraderi Mustafa Efendi 

• Dervişoğlu Molla Abdülkadir bin Ahmed 

• Çakmakçı oğlu es-Seyyid Hâfız Hüseyin 
Efendi bin Mehmed 

• Atranos Kazasından Hâcı Emîr oğlu es-Seyyid 
Molla Mustafa bin İbrâhîm  

• Malatyalı es-Seyyid Abdülhalîm Efendi bin 
Osmân 

• Diyârbekirli es-Seyyid Molla Ahmed Efendi 
bin Abdullâh 

• Sarnıç karyeli Molla Osmân bin Hasan 

• İskenderiyeden gelen Malatyalı el-Hâc 
Mehmed Efendi bin Mustafa  

• Ayvalı karyeli Çakır oğlu es-Seyyid Molla Ali 
bin Hüseyin 

• Kütahyalı Mehmed Efendi bin Mehmed  

• Karahisâr-ı Sâhibli Abdünnebî bin Ömer  

• Güzelhisar Kazasından Zenci Molla Mesûd bin 
Abdullâh  

• Tırhala-Soma’dan gelen Balıkesirli Mehmed 
Efendi bin İsmâîl  

• Güzelhisar Kazasından es-Seyyid Osmân 
Molla bin Hüseyin  

• Balıkesir Kazasından gelen Madenli mahalleli 
Mustafa bin Mustafa  

• Balıkesir Kazasından gelen Madenli mahalleli 
Mehmed Molla bin İbrâhîm  

• Balıkesir Kazasından gelen Garalı el-Hâc 
İsmâîl bin Abdullâh refîki el-Hâc Osmân bin 
Ahmed Ma‘an 

• Atranos Dânişmend Karyeli İsa Molla bin 
İsmâîl 

• Atranos Karaoğlanlar karyesinden Hacı 
Hasan oğlu Molla İsmâîl bin İbrâhîm  

• Alâüddîn karyesinde Molla Veliyyüddîn bin 
Hasan  

• Ünyevî Mahmûd Efendi bin Feyzî  

• Molla Mehmed bin Halîl 

• Ali Molla bin İbrâhîm âmed ber-kazâ-i Tire 

• Molla Mehmed bin Ahmed âmed ber-Kütahya 

• Mehmed Efendi bin İsmâîl
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Derleme - E. Ertan Akman

Osmanlı Bursa’sında Sözün, Müziğin İlk Durağı;

Kahvehaneler

 Osmanlı toplumunun değişik kültür seviye-
sinden insanların buluştukları kahvehaneler, 
zamanla halkın siyasi iktidar karşısında ses-
lerini duyurabildikleri bir kamusal bir mekân 
haline gelecek ve zaman zaman kapatma 
yasakları ile karşı karşıya geleceklerdir.

Kahvehaneler, yeniçerileri, aydın bürokrat-
ları ve siyasi iktidarın seçkin üyeleri yanında 
hiçbir statüsü olmayan, düşük gelirli insanları 
da kendine çekebilmektedir. Tarihçi Peçe-

vi’nin de yazdığı gibi; “üst düzey bir memur, 
aylak bir adamla yan yana” oturabilmektedir. 
Kamusal alan olmanın yanında aynı zamanda 
bir hizmet mekânıdır da. Berber, dişçi, sün-
netçi gibi birçok hizmet mekânını içerisinde 
barındırır.

Osmanlı çok katmanlı bir toplumdur. Esnafın, 
ulemanın, azınlıkların yeniçerilerin gelenek-
leri ayrıdır. Dolayısıyla da süreç içinde de her 
zümrenin devam ettiği farklı kahvehane 

türleri ortaya çıkacak, zamanla yerlerini 
ardıllarına bırakacaktır.

Mahalle Kahvehaneleri
İlk ve en sık rastlanan Mahalle kahvehaneleri 
genellikle cami yakınlarında yer alır. Bunun 
nedeni ise ahalinin namaz saatini bekler-
ken zaman geçirmesini sağlamaktır. Fakat 
zamanla bu işlevi; dışa dönük bir “alış-veriş” 
biçimini ve karşılıklı etkileşime dönüşecektir.

Kahvehaneler; halkın sosyalleştiği en önemli kamusal alanlardan biri… Sosyal ilişkileri 
şekillendiren ve toplumun geçirdiği toplumsal dönüşümleri yansıtan bir kamusal mekân. 
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Esnaf Kahvehaneleri
Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde 
faaliyet gösteren kahvehanelerdir. Esnaf 
Kesiminin yanı sıra farklı meslek erbabının 
devam ettiği mekânlar durumundadır. Za-
manla bu kahvehaneler Irgat kahvesi, Hamal 
Kahvesi gibi her meslek grubuna özel olarak 
ayrışacaktır.

Yeniçeri Kahvehaneleri
Özellikle İstanbul’da Yeniçerilerin kolluk 
denilen karargâhlarının yanında bulunur. Bu 
kahvehanelerde ana sohbet konusu “Dev-
let Sohbeti” adı verilen siyasettir. “Patrona 
Halil İsyanı” bir Yeniçeri Kahvehanesinden 
başlayınca ve Yeniçeri Ocakları’nın kaldırıl-
masını izleyen olaylarda da karargâh olarak 
bu mekanlar kullanılmaya başlayınca Yeniçeri 
Kahvehaneleri devlet eliyle kapatılacaktır. 

Tulumbacı Kahvehaneleri
1826 yılında Yeniçeri Ocağı ve bağlı olarak 
Yeniçeri Kahvehaneleri ortadan kaldırılınca, 
Yeniçerilerin kahvehanelerde ürettiği sözlü 
kültür geleneği, tulumbacı teşkilatı tarafın-
dan devralınacaktır. Mani söyleme yarışmala-
rı hatta semtler arası mani söyleme yarışma-
ları ile Tulumbacı kahvehaneleri edebi açıdan 
çok güçlü kahvehanelerdir.

Âşık Kahvehaneleri
Âşıkların daha önceleri söyleştikleri Yeni-
çeri Kahvehaneleri kapatılınca kahvehane 
kültürümüzde yerini alan Âşık kahvehaneleri; 
Bağlama eşliğinde şiir söyleyenlerin, aşıkların 
toplandığı kahvehanelerdir. Âşık Kahvehane-
leri; bilginin ve kültürün sohbetle aktarıldığı 
toplumsal yapı geleneği içinde halk ve tasav-
vuf edebiyatının aşık tarzı kanalıyla geleceğe 
aktarılmasında büyük bir rol üstlenirler.

Semai Kahvehaneleri
Semai Kahvehaneleri, âşık kahvehanelerinin 
mirasını başka bir formda devam ettiren ve 
adına “çalgılı kahve” de denilen mekânlardır. 
Âşık Kahvehanelerinden farklı olarak bağla-
manın yanı sıra daha çeşitli bir çalgı geleneği 
vardır. Çalgılı kahveler, şehirleşme ile ortaya 
çıkan çalgılı bahçe/gazino/gece kulüpleri 
gibi yeni ve alternatif eğlence merkezlerine 
karşı bir kendini yenileme teşebbüsü olarak 
görülebileceği gibi özellikle Anadolu da çalgılı 
bahçe/gazino kültürünün öncülü olarak da 
kabul edilebilir.

Meddah Kahvehaneleri
Meddah kahvehaneleri günümüz bakışıyla 

bir çeşit kabare/tiyatro kahvehanesi gibidir. 
Osmanlı’nın birçok büyük kentinde Meddah 
Kahvehaneleri eğlence hayatının en önemli 
unsurlarından biridir. Refik Ahmet Sevengil, 
eski İstanbul eğlence hayatını şu sözlerle 
yorumlamıştır: “Eski İstanbulluların genel 
eğlenceleri arasında en eskisini meddahları 
dinlemek oluşturur. İstanbul kahvehanele-
rini dolduran halk, meddahların anlattıkları 
hikâyeleri canla başla dinler, vezirler, vekiller 
toplantılarında hatta saraylarda meddahlar 
incelikleri, bildikleri güzel güldürücü hikâyele-
ri sayesinde önemli yerler tutarlardı.” Bu kah-
vehaneler halkı eğlendirmenin yanı sıra yeni 

meddahların yetişmesi içinde bir okul görevi 
üstlenirler. Birçok usta meddah tedrisatını bu 
kahvehanelerde usta-çırak ilişkisi ile tamam-
lar, tecrübe kazanır sonra meydana çıkardı.

Ve Bursa Kahvehaneleri
Evliya Çelebi, XVII. yüzyılda Bursa’nın 70 kadar 
kahvehanesi olduğunu belirtir: buralarda 
“Mutriban-ı Hanendegan, yevmiye üç Def’a 
Hüzeyin Baykara Fasılları ederler”di. Her kah-
vehanede gazelhanlar, dinleyeni kendinden 
geçirirlerdi. “Serçeşme-i Meddahan-ı Kurbanı 
Alisi Hamza namında bir yegane-i asr idi.” Ay-
rıca meddah Şerif Çelebi, Sehname-i Firdevsi 

Osmanlı kahvesinde meddah
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okuyunca Firdevs meleklerini hayran ederdi. 
Kıssahan Harşene Mahmud, Kara Firuz ve Ti-
reli Ali Bey Eba Müslim-i Teberdar’ı okumada 
“güya shib-i siyer-i Veysi idiler. Kısacası Bursa 
Kahvehaneleri bir okul, bir eğitim yeriydi. 
Kıssahan ve meddah kahvehanelerinin en 
ünlüsü Ulu Camii dibindeki Emir Kahvesi idi. 
Bunun dışında Şerefyar Kahvesi, Serdar Kah-
vesi ve Cin Müzezzin Kahvesi bu meddahların 
sanatlarını gösterdikleri tanınmış yerlerdi.

KAHVEHANELERDE YÜKSELEN 
BİR SÖZ SANATI; MEDDAHLIK

Bilir misin nedir alemde meddah
Birbiriyle halkı ede ıslah

Selçuklu sarayında ve orduda Farsça kasi-
deler ve gazeller yazan şairler 
dışında, birtakım ozanların hikâ-
ye anlattıkları ve şiir okudukları 
hem Bizans hem Doğu kaynaklı 
belgelerden öğrenilmektedir. 
Osmanlı sarayında da başlangıç-
tan itibaren bulunduğu bilinen 
ozanlar, nedimler ve oyuncular 
Türk meddahlığının gelişimine 
öncü olmuşlardır.

Temel olarak öykü anlatıcılığına 
dayanan meddahlık, önceleri 
anlatı konusuna göre faklı ad-
larla tanımlanmıştır. Peygamber 
kıssaları ve dini konu anlatıcıları 
“Kıssahan”, Firdevsi’nin Şehna-
mesinden bölümler anlatanlar 
“Şehnamehan”, Mesnevi anlatı-
cıları “Mesnevihan”, taklitçiler 
“Mukallit” olarak adlandırıl-
mışlardır. Zaman içinde dinî konulardan ve 
belirli bir temaya bağlı kalmaktan uzaklaşan 
anlatıcılar, dinleyicilerin ilgisini daha fazla 
çekebilmek için anlattıkları kıssalarda geçen 
çeşitli hayvanlarla canlıların ses ve hare-
ketlerini taklit etmeye başlamışlar, konuları 
arasında açık saçık fıkralara ve hikâyelere de 
yer vermişlerdir. Zamanla hepsine “Meddah” 
denilmiş, daha sonra bu unvan genelleşmiş, 
anlatılan konulara bakılmaksızın hemen hep-
si meddah ortak terimiyle adlandırılmıştır 

16. 17. ve 18. yüzyıllarda meddahların sayısı ve 
toplumdaki fonksiyonları giderek artmıştır. 
19. yüzyıl meddahları hikâye anlatma dışında 
orta oyununda ve Karagöz oynatmada da us-
talaşmış, çeşitli tipleri hem palangada, hem 

kahvelerde ustaca yansıtır olmuşlardı.  

Meddahların ne gibi nitelikleri bulunması 
gerektiğini anlatan Fakīrî Risâle-i Ta’rîfât’ta, 
“Bilir misin nedir âlemde meddâh / Biribiriyle 
halkı ede ıslâh” diyerek meddahın toplum-
daki konumunu belirtir. Yabancılar gözünde 
meddah şairdir, tarihçidir, masalcıdır, efsane 
yazarıdır; o insanın hayal dünyasına giren bü-
tün konulara değinir. Bunu yaparken de kendi 
halkının mizahını, duygularını, özlemlerini ve 
düşüncelerini dile getirir.

Meddahların başlangıçtaki bazı simgeleri de-
ğişik biçimlerde zamanımıza kadar gelmiştir. 
Meddahların yanında süngü ve teberzin bulu-
nurdu. Sonradan meddahın simgeleri büyük 
boy mendil, makreme ile değnek haline dö-
nüşmüştür. Meddah bunları birbirinden farklı 
eşyalar olarak kullanır. Meddahın özel eşyaları 

arasında en başta iskemle gelir. İskemlenin 
ikisi altta, ikisi üstte olmak üzere dört temeli 
vardır; üstteki iki temelden biri bilgi, diğeri 
dünya görüşüdür; alttaki iki temelden biri 
sabır, diğeri kararlılıktır.

BURSA’NIN NAMI 
OSMANLI’YI TUTMUŞ 

MEDDAHLARI

KÖR HASAN: 14. Yüzyılda, Yıldırım Bayezid 
döneminde yaşamış, taklitleri ve zekâsıyla 
ünlü meddah ve mukallit. Padişahın yanına 
vezirlerin bile sokulmadığı kızgın anlarında 

yanında olduğu ve bazı önemli sorunların çö-
zümlenmesinde şakacılığı ile yardımcı olduğu 
bilinmektedir.

BURSALI HACI KISSAHAN: Adı Bursalı şair ve 
nakkaş Safi’nin divanında bir manzumede 
geçen meddahın, 15. yüzyılda, 2. Murat’ın 
sarayında ünlendiği anlaşılmaktadır. 

BURSALI ÂŞIK MUHAMMED ÇELEBİ: 16. 
Yüzyılda, 2. Selim’in sarayında yer alan 
meddah ve mukallitler arasında yer alan Âşık 
Muhammed Çelebi şair ve tarihçiliği ile de 
tanınmaktadır.

BURSALI MUSTAFA CENANİ: 16. Yüzyıl, 
3. Murat döneminin en gözde meddahları 
arasında yer alan Cenani, iyi eğitim gör-
müş, Farsça, Arapça ve Türkçe söz söyleme 
yeteneği olan hoşsohbet, nüktedan, ince 
ruhlu ama biraz aç gözlü ve dalkavuk olarak 

bilinmektedir. Kıssalarına çok iyi 
hazırlanır, eski ve bilindik öyküleri 
anlatmaktan hoşlanmaz, yeni 
öyküler yazıp bunları canlı bir 
üslupla anlatırdı. Öykülerinin çoğu 
günümüze ulaşmayı başarmış-
tır. 1595 yılında ölmüş ve Hamza 
Bey Camii Civarındaki mezarlığa 
defnedilmiştir.

SEYYİT MUSTAFA BABA (LAL’İN 
KABA): 16. Yüzyıl, 3. Murat döne-
minin gelmiş geçmiş en büyük 
meddahı. Lal’in Kaba namıyla 
bilinir. Bursalı Tarihçi ve Şair İsmail 
Beliğ; Şehnamecilikte ilerledikten 
sonra nefsini kırmak ve benliğini 
eğitmek için epeyce gezdikten 
sonra kıssahanlığa başladığını ve 
bu sayede 3. Murat’ın sarayına 
alındığını belirtir. 1601 yılında 

Bursa’da vefat etmiş ve Deveciler Mezarlığına 
defnedilmiştir. 

SAÇAKÇIZADE: Yaşamı hakkında çok az 
bilgimiz olan bu meddahı görüş alanımıza 
sokan trajik ölümü. Olayı yine İsmail Beliğ’in 
“Güldeste-i Riyaz-ı İrfan’ından öğreniyoruz. 
Saçakçızade, kahvehanelerde meddah ve kıs-
sahanların pek çoğaldığı bir dönemde “Bedii 
ile Kasım” öyküsünü anlatmaktadır. İzleyiciler 
kendilerini öyküye öyle bir kaptırırlar ki Bir 
bölümü Bedii, bir bölümü Kasım’dan yana 
tavır alır. İzleyiciler arasında yer alan bir gözü 
sakat, şair Hayli Bey’de Kasım taraftarıdır. 
Beliğ’e göre “saçmasapan konuşan” Saçak-
çızade ise olayları Bedii’den yana anlatmak-
tadır. Anlatının bir yerinde eğlence olsun diye 
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Hayli’ye “hangi gözünüzle gördünüz?” diye 
sorunca Hayli’nin aklı başından gider ve iki 
hançer darbesi ile Saçakçızade’yi oracıkta öl-
dürür. Böylelikle Saçakçızade kayıtlara düşen 
ilk sahne kurbanı olur. Tarihler yaklaşık olarak 
1616 yılını göstermektedir.

BURSALI EMİR ÇELEBİ: Hüseyin Hazerfen’in 
Telhis’inde adı geçen meddah, 1675 yılında IV. 
Mehmet’in Edirne’de düzenlediği şenliklerde 
sahne almış ve yazarın ifadesi ile ortalığı kırıp 
geçirmiştir.

KURBANI ALİSİ: Evliya Çelebi’nin övgüyle an-
lattığı usta meddah, IV. Mehmet döneminde 
Kıssahan ve Şehnamehan olarak ünlenmiştir.

MEDHİ: Mehdi adıyla tanınan Bursalı Nuh-za-
de Seyyid Mustafa Çelebi, Çorlu Kadışığını 
bıraktıktan sonra meddahlığa başlamış, 
zekâsı ve ustalığı ile 4. Murat dönemi ünlü 
meddahları arasında yerini almıştır. 1680 
yılında vefat ederek Emirsultan mezarlığına 
defnedilmiştir.

PERTEV-İ ZADE AHMET ÇELEBİ ve DERVİŞ 
KAMİL-İ MEVLEVİ: 17. yüzyılın ünlü med-
dahları arasında öne çıkan isimlerdi. Manisa 
doğumlu Kamil’i Mevlevi daha sonra Bursa’ya 
yerleşmiş, 1657 yılındaki ölümüne değin Bur-
sa kahvehanelerinde meddahlık etmişti.

RUM FAHRİ ÇELEBİ: 18.yüzyılda kayıtlara 
giren tek Bursalı meddah olan Fahri, şiar 
ve gölge oyunu ustası olarak da ünlenmişti. 
Beliğ’e göre Osmanlı ülkesinde bir “istidat 
kutusu”, “Allah vergisi”, “kaybolmuş cevherin 
kutusu” olan Fahri’ye eş olabilecek kimse 
yoktu.

Sözün ardı yine söz deyu, takıldık bir medda-
hın ardına.

ALDI KÖR HASAN

Bayezid Han sarayında geçti ömrüm.
Hem yandaşı, sohbetdaşı olma şerefine nail 
oldum Bayezid Han’ın.
Kızdırdığım anlar olsa da, çok zaman birlikte 
güldük, eğlendik.
Sonraları o anıldı, ben unutuldum tarih 
sayfalarında…
Amma bir marifetin var ki o hep “Mukallitin 
Marifeti” deyu yazılageldi vak-a namelerde.
Anlatalım efendim, anlatalım da bir hisse 
çıksın bu kıssadan

Hay Hak! Zaman-ı Bayezid Han, Şehr-i Bursa
Hanımız efendimiz, bir öfke, pür şiddet, 
kızgın bütün kadı ve ilim adamlarına,
şeriata aykırı hareket ediyor ve millete 
zulmediyorlar deyu
Doldurdu tümünü zindana… Bu da 
durdurmadı şiddetini,
“Bunlardan İslâm dinine bir hizmet 
beklenmez, bunların tamamını yakmak 
lâzım” deyu;
Yığdırdı zındana odunları, yakacak 
hepiciğini bir arada mazallah
Kararı karar, kim geldiyse huzuruna rica-i 
af ile…
Dönmedi han kararından… Ölümü bekler 
garibanlar zındanda…
Baktım olacak gibi değil, iş başa düştü…
Kuşandım bir papaz entarisi, vardım 
huzuruna Bayezid Han’ın.
Pek güldü, pek eğlendi beni bu kılıkta 
görünce.
Sordu; Nedir bu kıyafet ey kâfir?
Dedim; Kâfir ülkesine gidiyorum Sultanım.
Dedi; Yakında mı, nereye ne zaman 
gideceksin?
Dedim; Şimdi İstanbul Tekfuruna gideceğim 
padişahım!
Dedi; Orada ne yapacaksın ya mel’un.
Dedim; Padişahım işittiğime göre; sekizyüz 
kadar müellif, musannif, molla, alimleri 
ve fetva vermekle görevli şeyhülislâmı 
yakacakmışsınız. Bu durumda fetva verecek 
âlim kalmadığına göre,

elbette papazlara muhtaç olacağız. Elbette 
kırk - elli papaz istemeye bir kulunuzu 
göndereceksiniz.
Bari ben kulunuzu bu kıyafetle gönderiniz de 
keşiş dağını eski ismi gibi karartsınlar.
Önce şaşırdı, sonra kızdı. Sonra durdu, 
düşündü ve dedi;
“Ya Hasan! Büyük dedelerimin ruhu 
için, zulmettiklerinden dolayı hepsini 
yakacaktım.
Ama, senin bu güzel sözlerin karşısında 
hepsini affediyorum.”
Bu sözü duyar duymaz parmak kaldırıp iman 
tazeledim ve:
“Varayım kadıları da Müslüman edeyim. Bir 
daha zulümden vazgeçsinler, zulmederlerse 
kelleleri taş dibinde ezilir.” Deyip af fermanı 
ile zındana vardım.
“Ey Ulemâ! Padişahımız, bencileyin aciz, 
kötü bir mukallidin ricasıyla sizi affeyledi.”
Diyerekten ulemaya müjde verdim.
Görün ki o koca Ulemâ, secdeye kapanıp 
“Ey nedim Hasan, Allah seni iki cihanda 
Mes’ud eyleye, uzun ömürlü eyleye! Sen 
dünyada hüzünlü kalpleri sevinçli, viran 
gönülleri mamur eyledin. Kulların Rabb’i 
dünya durdukça senin soy ve sopunu devam 
ettire… Senden sonra gelen neslin, gelecek 
padişahlara nedim ve muazzez olalar” deyu 
deyu dualarla zındandan çıktılar.
İşte o gün bu gün, bu dualar yüzü suyu 
hürmetine;
Neslim erdi matlubuna, haydin biz çıkalım 
kerevedine…
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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1997

Özdemir Nutku
“XIV. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıla Kadar Bursalı Kıssahanlar ve 
Meddahlar”
Makale; 5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 
s:247-258

Editor: Ahmet Yaşar
Osmanlı Kahvehaneleri; Mekan, Sosyalleşme, İktidar

Kitap Yayınevi, İstanbul, 2009

Pınarbaşı Kahvesi Tulumbacı Kahvesi Pınarbaşı’nda bir kahve



84    |   Temmuz 2017  |   Sayı 23BURSA’DA ZAMAN

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk devrimlerinin en önemlisinin harf devrimi olduğunu 
düşünüyorum. Osmanlı Devleti’nin son döneminde okuma yazma oranı %7 olduğu kayıtlarda yazılı. 

Osmanlının gayrimüslim vatandaşlarında bu oran çok daha yüksekti. Gayrimüslimler arasında 
okullaşma oranı da çok yüksekti. Kütüphane açısından da fakirdik. “Makedonya’da Eşkıyalık ve 

Son Osmanlı Yönetimi” kitabını yazan Tahsin Uzer, Balkanlarda her şehir, her kasaba ve her köyde 
kütüphane varken, Müslüman halka yönelik tek kütüphanenin Florina’da olduğunu yazar.

araştırma / Çırpan Mahalle Mektebi  / Ekrem H. Peker

Ekrem H. Peker

Millet Mektepleri

 Devlet memurlarının çoğu, yazarlar Latin 
harflerini biliyorlardı. Devrimin temelini de bu 
teşkil etti. İsmet İnönü, Atatürk’ün kendine 
üç yıl önce bu fikri açtığını ve karşı çıktığını 
anılarında belirtir. Daha önce Enver Paşa, 
alfabenin kolayca öğrenilmesi için düzeltme 
yapmış, ama “Enveriye” denilen bu alfabe 
tutulmamıştı. 

Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’in ha-
zırladığı “Millet Mektepleri Talimatnamesi” 11 
Kasım 1928’de Bakanlar Kurulu’nda onaylandı 

ve 7284 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının 24 
Kasım 1928’de Resmi Gazete’de yayımlanma-
sıyla yürürlüğe girdi.

Bu devrim yapmak çok sancılı oldu. Önce-
sinde İnönü’nün muhalefeti vardır. İnönü, 
Hatıralar’da şunları yazar:

“Atatürk, bir iki seneden beri bunu düşü-
nüyordu. Ben önce buna karşı mukavemet 
ettim.”(İnönü, Hatıralar, s:483, Ankara, 2009, 
3. Baskı)

İnönü, anılarında karşı çıkma gerekçesini bu 
devrimin uygulamasının uzun süreceğini ve 
başarısız olacağına inandığı için yaptığını 
söyler: “Yapamazsınız, siz yapamayacaksınız. 
Başkası hiç yapamayacak.” (Age. s:484)

İnönü, ikna olunca 1925 yılında kurulan ve 
bütçeden ödenek ayrılan “Yeni Yazı Araştır-
ma Kurulu” üç yıl sonra toplanıp, çalışmaya 
başlar.

Tarihçi ve sonra bir dönem milletvekili olan 
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Ahmet Cevat Emre (1878-1961), Atatürk’ün 
İsmet İnönü’yle yedi saat tartışarak ikna 
ettiğini anlatır (Şükrü Galip Erker, Türk Kültür 
Devrimi ve Karşı Devrim, s.80, Ankara, 1976) 
Yeni Alfabeye Latin Alfabesi adını İnönü 
vermiştir.

Yönetmeliğe göre daha önce okuma yaz-
ma bilsin bilmesin 16-30 yaş arası her Türk 
vatandaşının kurulacak Millet Mektepleri’nde 
kurs görmesi zorunlu idi. Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Atatürk, bu okulların Genel 
Başkanlığını ve “Başöğretmenliği”ni üstlendi.

52 maddeden oluşan yönetmelikte okulların 
amacı, öğretim, derslere devam şartları, 
dershaneler için harcanacak paranın sağlan-
ması, propaganda için basının kullanılması, 
başarılı olanlara verilecek belgeler belirtil-
mişti.

Yönetmelik, bir yıllık uygulama süresinden 
sonra değişikliklere uğradı. 22 Eylül 1929’da 
yayınlanan yeni yönetmeliğe göre millet 
mekteplerinde vatandaşlara okuma-yazma 
öğretmenin yanı sıra hayat ve maişetlerinin 
ve vatandaşlık sıfatlarının gerektirdiği ana 
bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. 

Millet Mekteplerinin resmen açılışı 1 Ocak 
1929’da gerçekleşti. O gün, yurtta “Maarif 
Bayramı” olarak kutlandı.

Eğitim seferberliğinin başladığı ilk yılda 20 
bin 487 derslik açıldı; bir milyon 75 bin 500 
kişi bu okullara devam etti ve 597 bin 010 kişi 
okuma yazma öğrenerek belge aldı.  

Dünyadaki ekonomik bunalım nedeniyle 
yeterli ödenek ayrılamaması sonucu zamanla 
millet mekteplerinin etkinlikleri azaldı ancak 
üç yılda 1,5 milyon vatandaş okuryazar hale 
getirilebildi. 1928-1935 arasında “Millet Mek-
tepleri” adıyla hizmet veren yaygın öğretim 
kurumları, 1936-1950 arasında “Ulus Okulları” 
adıyla hizmete devam etti.

Öğrenim 1 Kasım’da başlardı. Haftada üç 
gün en az altı saat ders yapılırdı ve derslere 
devam zorunluluğu vardı. Dörder aylık iki 
program uygulanmaktaydı. Hiç okuma-yaz-
ma bilmeyenler A dershanesinde okuma 
yazma, dilbilgisi, basit matematik işlemleri 
öğrenirdi. A dershanesini bitirenler, B ders-
hanesine devam edebilirdi. Bu dershanede 
Hesap ve Ölçüler, Sağlık Bilgisi, Yurt Bilgisi 
dersleri okutulurdu. Bu dershanede devam 
zorunlu değildi.

Millet mekteplerinde her eğitim döneminin 
sonunda sınav uygulanır, kazananlara bitirme 
belgesi verilirdi. Başarılı olamayanlar ikinci 
bir kursa devam ederdi. Sınavlarda ilk üçe 
girenlere Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in 
imzasını taşıyan birer Anayasa ile halk yayın-
larından ücretsiz yararlanma hakkı hediye 
edilirdi.

Millet Mektepleri’nde 50 bin 690 öğret-
men görev yapmıştı. Resmî veya özel Türk 
okullarının öğretmenleri, yabancı ve azınlık 
okullarının Türkçe, tarih, coğrafya öğretmen-
leri, Millet Mektepleri’nin öğretim kadrosunu 
oluşturuyordu. Gerekli görüldüğünde orta 
dereceli okul öğretmenleri öğretmenlik veya 
müfettişlik ile görevlendirildi. 

Gerekli hallerde öğretmen olmayan aydın 
kişilere de bir yeterlilik kurulu tarafından 
“Millet Mektebi Öğretmeni” unvanı ve belgesi 
verildi.  Seyyar Millet Mekteplerinde “seyyar 
öğretmenler” görevlendirildi. Bu öğretmen-
ler görevlendirildikleri yerlere kitap, kâğıt, 
kalem, tebeşir, portatif kara tahta, siyah mat 
muşamba gibi ihtiyaçları yanlarında götür-
mekteydi. 

İller, millet mektepleri için yer sağlamak, il 
bütçesinden kaynak ayırmak, öğretim araç-
larını ve yayınlarını sağlamak, halkı özendir-
mekle görevlendirilmişti. 

Ülkede, “Sabit”, “Seyyar” (Gezici), “Özel” olmak 
üzere üç tür Millet Mektebi hizmet vermiştir. 
Bunlara daha sonra “Köy Yatı Mektepleri” ile 

“Halk Okuma Odaları” eklenmiştir.

Sabit Millet Mektepleri için eğitimin okul, 
kahvehane, cami, köy odası gibi yerlerde 
kuruldu. Gündüz çocuklar, akşam yetişkinler 
ders görürdü. Nüfusu yoğun yerleşim yerle-
rinde sabit millet mektepleri açıldı.

Gezici Millet Mektepleri ise okulu olmayan 
köylerde yalnızca bir dönem için açılırdı. Kış 
döneminde kasım ayından şubat sonuna 
kadar çalışmalarını sürdürürdü. Kışın ders-
hane açılmayanlar bölgelere yaz dershaneleri 
açılmıştır. 

Millet Mektepleri, hapishaneler, bankalar 
gibi bazı devlet kurumları ile büyük çiftlik ve 
fabrikalarda açılarak çalışanların okuryazar 
hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Bazı bölgelerde yatılı Millet Mektepleri açıldı. 
Amaç, bu dershanelerde okuma-yazma öğre-
nen çocukların köylerine döndüklerinde diğer 
çocuklara okuma-yazma öğretmesi idi.

1930’dan itibaren “Halk Okuma Odaları” 
açıldı. Halka okuma yazmayı sevdirmek, 
unutmamalarını sağlamak ve pratik bilgiler 
almalarına yardımcı olmak üzere. Bu odaların 
sayısı 1933 yılında 778’e ulaştı. 

Kurslara katılanların okuryazarlıklarını ve bil-
gilenmelerini sürdürmek öğrendiklerini unut-
mamalarını ve pekiştirmelerini sağlamak için 
“Halk Mecmuası” adlı haftalık ücretsiz dergi 
yayınlandı. Bu dergi, 11 Şubat 1929’da yayın 
hayatına başladı.
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Millet Mektepleri’nin farklı bir versiyonu 
askeri birliklerde uygulandı. Âli Mektep(Halk 
arasında Ali Okulu denirdi) adı verilen kurs-
larda okuma yazma bilmeyen erata okuma 
yazma eğitimi verildi. Okullaşmanın arttığı 
70’lerin başında bu uygulama 
sona erdi.

BURSA’DA 
BİR MİLLET MEKTEBİ, 

ÇIRPAN MİLLET MEKTEBİ

Bursa’da 93 Harbi’nden sonra 
(1877-78) Rumeli’nden gelen 
göçmenlerin kurduğu Çırpan 
Mahallesi’ne bir Millet Mekte-
bi açılır. Çırpan Mahallesi’nde 
Millet Mektebi 1929 tarihinde 
açılmıştır. Kısa sürede Çırpan ve 
yakın mahallelerden bu okula 
çok sayıda insan bu mektebe 
kaydolur.

Çırpan Mahallesi’nde büyüyüp, 
İstanbul’a giden Fenerbahçe Yüksek Divan 
Üyesi doksanlık genç Turan Demirel’in ablası 
ve teyzesi bu mektebe kaydolarak kısa bir 

sürede okuma yazma öğrenmişlerdir. 

Turan Bey bu sırada ana okul öğrencisidir. Bu 
okullarda tamgün öğrenim vardı. Öğrenciler 
yemeklerini sefertaslarıyla okula getirirlerdi. 

Anaokullarının açılmaya başlaması Cumhu-
riyet’in eğitime verdiği önemin bir gösterge-
sidir. 

Bursa, 30’lu yıllarda harp yorgunu bir şehirdir. 
İpek tezgâhları savaş öncesi üretime ulaşa-
mamıştır. 1925 yılında önce İpekiş fabrikası 
kurulur. İlerleyen yıllarda ülkenin en büyük 
ithalat kalemlerinden biri olan yünlü kumaş 

üretmesi için Merinos, viskon 
üretilmesi için de Gemlik ilçesinde 
Sunği İpek fabrikaları kurulacaktı. 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa 
ülkelerine verdiği imtiyazlarla çok 
sayıda yabancı şirket kurulmuş-
tur. Bursa’nın elektrik üretimi için 
Fransızlar bir şirket kurmuştur. 
Turan Demirel’in eniştesi Remzi 
Bey bu şirkette tahsildar olarak 
çalışmaktaydı. 

Fransız elektrik şirketinin kur-
duğu trafolardan birkaçı günü-
müze ulaşmıştır. İlginç yapılarıyla 
Bursa’ya renk katmaktadır.

1924 yılında kurulan bu şirket bu-
gün Bursa’da Merinos kavşağın-
daki binasında kurduğu üç dizel 

motoruyla elektrik üretmeye başlar.  Şirket-
teki yabancı payı 1939 yılında satın alınarak 
kamulaştırılır.

İkinci sırada soldan sağa mantolu kadın Teyzesi Şahande Hanım, alt sırada işaretli Leman ablası.

Fransız şirketinin yaptığı trafolardan birisi



87   |   Temmuz 2017  |   Sayı 23BURSA’DA ZAMAN

araştırma / Çırpan Mahalle Mektebi  / Ekrem H. Peker

Turan Demirel’in eniştesi Remzi Bey

Turan Bey’in çizimiyle o yılların Çırpan Mahallesi

Turan Demirel’in Av. Mustafa Yağcı’ya gönderdiği mektup

1931 yılında Reyhan Ana Okulu 39 nolu öğrencisi Turan 
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Ali Atmaca
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 Eski Bursa, milyonluk 
yeni şehrin kıyısında 
kalmış edilgen bir rüya 
sayıklaması. Onun Do-
ğanbey TOKİ’lerin kar-
şısına dikilecek, kendi 
öz vatanını işgal eden 
‘düşman kuvvetleri’ne 
karşı kıyama dura-
cak günlerin hayaliyle 
yaşıyoruz, bir kez daha 
not düşmüş olalım. 
Bu satırları müstehzi 
bir edayla okuyor, Don 
Kişot romantizminin 
geçer akçe olmadığı-
nı; hatta içinizden “O 
güzel günler geçti can-
cağzım…” diye geçiri-
yorsanız, size “Bursa’da 
eski, devrimcidir.” diyen 
şairin sözünü telmih ediyorum. Yazımıza 
neden restleşerek girdiğimizi sorarsanız 
şayet, onu da şöyle açıklarım sevgili okuyu-
cuyu: Bilhassa Bursa Büyükşehir Belediyesi 
şehrin muhtelif köşelerindeki tarihî eserleri 
gün yüzüne çıkarıyor, onarıyor.1 Bu, elbette 
alkışlanması gereken bir tavır, bir ihtiyaçtır 
şüphesiz. Tabi, bunları yaparken; Safiyüd-
din Efendi’nin deyişiyle ‘bir payitahtın 
payimali’ne doğru gidişi, Bursa muhiplerini 
derinden yaralıyor.

İşte, bu satırları kaleme almamızın nedeni, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Va-

kıflar Bölge Müdürlüğü’ne yeni ev ödevleri 
listesi hazırlamak. Çünkü şehrin sofistikas-
yonu böyle böyle gelişir. Çünkü zihniyetler, 
mekânda oluşur ve mekânlar zihniyetin 
neticesidir.  

O zaman başlayalım… 

MURADİYE’DEKİ SESLER…

“II. Murad’a Ebu’l Hayr (hayır sahibi) der-
lerdi. Bunun yaptığı hayratı hiçbir padişah 
yapmamıştır.” Bu cümle, ‘Bursa Kütüğü’nde 

Sultan II. Murad Han 
ile ilgili pasajda geçer. 
Padişah-ı zaman, Fa-
tih Sultan Mehmed’in 
babasıdır. Baba, 
İmparatorluğun taht-ı 
kadiminde yatan son 
padişahtır. Oğlunun 
İstanbul’u almasıyla 
da padişahların Der-
saadet’e gömülmeleri 
geleneği başlamış olur. 
Adını verdiği Muradiye 
semtine İstanbul’a 
mağlup olan gayri 
resmî padişahlar gele-
cektir o kadar. Murad 
Han’ın bir vasiyeti 
vardır: “Vücûdumu 
doğrudan doğru-
ya toprağa gömün. 

Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti, yağmuru üstüme 
yağsın. Hükümdarlar gibi üstüme kubbe 
yapmayın. Mezarımın çevresine Kur’ân-ı 
Kerîm okuyanların oturması için yerler yap-
sanız yeter.” Sultan’ın kabri başında Kuran 
okunması isteği, yaklaşık beş yüz yıl sonra, 
Şubat 2016’da gerçekleşmişti. Yetkililerin 
dediğine göre, mahut anane, Sultan’ın ve-
fat yıldönümlerinde üç hafızın münavebeli 
olarak 24 saatte indireceği hatimle devam 
edecek. Padişahın bir diğer vasiyeti için de 
kollar sıvanmalı ve türbesi üstündeki cam 
örtü kaldırılmalı ki rahmete gark olsun.

Bursa’nın
ufak tefek gelenekleri…

Samet Altıntaş

1 Şehrin topyekûn tarihî eser restorelerinin kökeni Recep Altepe’nin Osmangazi Belediyesi Başkanlığı dönemine gider. Ne acıdır ki başta Doğanbey olmak üzere diğer TOKİ’ler onun riyaseti devrinde 
saplanmıştır şehrin kalbine!

Tophane sırtlarından Bursa’ya bakış (1895).
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ŞEHZADE MUSTAFA’YA 
HER GÜN BİR CÜZ

Muradiye damarından devam edelim… 
Şehzade Mustafa, babası Kanunî Sultan 
Süleyman’a isyan etmemesinin, yanlış 
okumadınız ‘etmemesinin’ cezasını idam 
edilerek öder. Eğer, kendisini destekleyen 
başta Yeniçeriler olmak üzere, ulemanın ve 
dahi halkın iradesiyle harekete geçseydi, 
İmparatorluk tarihi bambaşka bir libasa 
bürünecekti şüphesiz. Onun neye karşı-
lık geldiğini başka bir yazıya havale edip, 
konumuza dönelim. Mustafa’nın, kardeşi 
II. Selim’in 1573’te (yani Şehzade’nin şehit 
edilmesinden 20 sene sonra) yaptırdığı 
türbe kitabesinde geçen ‘Sultan’ olarak 
anılması tarihin ikaz ışıklarından olsa 
gerek. Sarı Selim’in emrine göre, türbedar 
her gün türbeye nakledilen 15 cüzden birini 
okuyacaktır. Diğer cüzler ise Mustafa’nın 
annesi Mahidevran Sultan’ın seçtiği kişiler-
ce tilavet edilecektir. Bugün şehri yöneten-
lerin söz konusu uygulamaya yeniden hayat 
vermeleri ne kadar güzel olur. Her gün yüz-
lerce kişinin ziyarette bulunduğu Şehzade 
Mustafa’nın kabrinde bir cüz kıraat edilse 
smart bir işe imza atılır.  

BİR FESTİVAL OLARAK 
ERGUVAN ŞENLİĞİ!

Tanpınar üstadımız “Bizim gülden sonra 
bayramı yapılacak çiçek varsa o da ergu-
vandır.” diye resmeder natürist tabloyu. 
Cânım Evliya’nın sitayişle andığı Erguvan 
Bayramı, büyük şeyh Emir Sultan Hazretle-
ri’nin müritleri ve sevenleriyle organize et-
tiği bir tür şenlik aslında. Bugün, sembolik 
kutlamanın ötesine geçmeyen bu bayra-
mın, önce şehrin sonra Türkiye ve Bursa’nın 
gündemine getirilmesi icap ediyor. Her yıl 
mayıs ayında, Erguvanlar açtığı zaman ter-
tip edilecek şenliğin, profesyonel ajanslar 
eliyle Bursa’ya yerli-yabancı turist çeke-
cek geleneksel bir festivale dönüşmemesi 

işten bile değil. Böylece hem şehrin manevî 
koruyucularından Hazret-i Emir’in ruhu 
memnun olur, hem de ahali, tarihinde yer 
alan tradisyonu yeniden hatırlar ve ortaya 
bir ‘Bursa Hatırası’ çıkar.

PINARBAŞI’NDA 
MEVLEVÎ SEMASI

Malum, şehrin ilk Mevlevihanesi Pınarba-
şı’nda yer alıyor. Bu tarihî yapı, eski günleri-
ne kavuşmak için şehrin duvarlarına çentik 
atıp duruyor lisan-ı haliyle. Evliya Çelebi, 
‘Mevlevihane mesiresi’ diye andığı yerde, 
yani Pınarbaşı’nın komşusu olan Mevlevi-
hane’nin arazisinde, haftada iki kez ‘Mev-
lâna mukabelesi’ okunup, dervişler sema 
döndüğünü söyler. Umulur ki mezkûr âdet, 
Mevlevihane ihya olduktan sonra hatırlanır 
ve Bursa’nın gökkuşağına bir renk daha 
ilave edilmiş olur. Olmasını murat ettiğimiz, 
bir başka yer de Abdal Murad mesiresi. 
Bugünkü hâli mesire için uygun değil; ama 
yine de eski hâline uygun bir düzenleme 
yapılabilir. 

OSMANLI’NIN İLK 
GÜREŞÇİLER TEKKESİ

Yine pirimiz Evliya Çelebi’den öğrendiğimi-
ze göre Osmanlı’nın ilk güreşçiler tekkesi 
Bursa’da kurulur. Pınarbaşı’nda bulunan, 
zamanla yıkılıp, yerine kahvehane yapılan 
bu yer, sembolik olarak yeniden ayağa kal-
dırılabilir. Bugün Edirne’deki Kırkpınar gü-
reşleri, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın 
kültürel miras listesinde yer alıyor. Böylesi 

bir gelenek, neden Bursa’da da olmasın? 
Hem bunun için Pınarbaşı’ndan daha güzel 
yer mi var?

RAMAZAN’A ‘BAKACAK’ 

Evliya Efendi şöyle konuşur: “Bu Bakacak 
adlı mahalle onun için bakacak derler ki 
Ramazan gecelerinin hilali belli olur mu 
olmaz diye Ramazan hilaline baktıkları 
için ‘Bakacak’ derler. Eğer hilali görürlerse 
o Bakacak mahallinde ateşler yakıp aşağı 
şehre işaret ederler. Orada da kaleden top-
lar, sabahı oruçlu olurlar.” Seyyahımızın naif 
cümlelerle aktardığı hadise, her Ramazan 
ayının başında tekrarlansa, en az mahya 
geleneği kadar ilgi çekici olmaz mı?

100 YILLIK ‘BALIK MEZADI’

Şehre kulak verdiğimizde, başka birçok 
geleneği fısıldayacaktır bize, bunda hiç 
şüphe yok. Ama bendeniz, annemin köyüyle 
bu fasla nokta koyayım. Son zamanların 
popüler yerlerinden olan Gölyazı, 100 yıldır 
balık pazarı mezadına ev sahipliği yapıyor. 
Mezat, her gün saat 11.00’de köyün mey-
danında gerçekleşiyor. Gölyazılıların gölden 
avladıkları sazan ve turnalar sergileniyor, 
satışı gerçekleşiyor. Ve bu balıklar, köylünün 
dediğine göre Kars’tan Diyarbakır’a kadar 
alıcı buluyor. Bursa Büyükşehir ve Nilüfer 
Belediyelerinin ortaklaşa düzenleyecekleri 
bir etkinlik ile bu 100 yıllık gelenek, geniş 
kitlelere duyurulabilir. Gölyazı da şöhretine 
şöhret katar…

araştırma / Bursa’nın ufak tefek gelenekleri / Samet Altıntaş
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YİNE, YENİDEN 
KOZA BAYRAMI…

Kozahan, bugün şehre dışarıdan 
gelenlerin ‘yapmadan dönme’ 
listesinde yer alıyor. Asırlık ağaç-
ların gölgelediği avlusunda, çay 
içip, simit yemek hiç kuşku yok ki 
keyifli bir keyfiyet. 1960 yılında, 
Bursa’da ipekçiliğin tarihini yazan 
Fahri Dalsar, İsmet Paşa döne-
minde yeniden kutlanan Koza 
Bayramı’ndan bahseder: “Her yıl 
elde edilen kozalar için bayramlar 
yapılması eski bir âdettir. Bu eski 
âdeti tekrar yaşatmak arzusuyla 
15 yıldan beri Bursa’da temmuz 
aylarının ilk haftasında törenler 
yapılmaktadır. İlk koza yetişti-
renlere takdirnameler verilmekte 
ve kozalar tören sırasında mezat 
edilerek, çok yüksek fiyatla satıl-
maktadır.” Evet, temmuz ayının 
ilk haftasında kutlanacak olan 
Koza Bayramı, şehre ilgiyi daha da 
arttıracak bir gösteriye dönüşe-
bilir. Kazım Baykal’ın da belirttiği 
üzere Uzun Çarşı’da haftanın 
ilk günü esnafın düzenli olarak, 
bereket duası yapması da ihmal 
edilmemeli…  
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İsmail Kemal Kemankaş

63’ün Sırrı

 Dünya ve Türkiye’de çok önemli 
sonuçlar doğuran 1963 yılı Bursa 
için de sürprizlerle dolu geçiyor.

Türkiye’nin ilk yasal grevi tarihe 
geçerken, ülkemizin ilk insan ta-
şıyan teleferik hattı, yeşil kentin 
gerdanlığı gibi Uludağ’ı süslüyor.

..ve Bursaspor.

Mersin ile birlikte Anadolu’nun 
öncü kulüpleri olarak profesyonel 
ligde ilk kez boy gösteriyor.

Hepsi de 1963 yılının ürünü.

Dünya Türkiye ve Bursa değişim 
rüzgârına kapılıyor ve unutul-
mayacak olay ve gelişmelere yelken açıyor 
o yıl.

Yıl 1963…Sır dolu bir yıl.

Önce, Dünya ve Türkiye’de kısa bir gezinti 
yapalım.

14 Ocak 1963 tarihindeyiz… Fransa Cum-
hurbaşkanı Charles De Gaulle, günümüzde 
ortaklıktan çıkmak isteyen İngiltere’nin 
Ortak Pazar’a girmesini reddediyor.

Günlerden 8 Şubat… Irak bugünkü gibi yine 
karmakarışık, 

General Abdüsselam Arif önderliğindeki 
Baasçı subaylar yönetimi ele geçirirken, 
başbakan Kasım öldürülüyor. 

Bu arada kürt lider Molla Mustafa Barzani, 
Irak Hükümeti’nin Kürdistan’a özerklik ta-
nımaması halinde kuvvetlerini yeniden ha-
rekete geçireceğini söylediğinde takvimler 
8 Şubat’ı gösteriyor. Konular günümüzdeki 
ile çok benzer, doğal olarak aktörler farklı, 
soy adları yine aynı!

Yurt içinden bir haber…

22 Mart 1963 günü, sağlık 
nedeniyle tahliye edilen, ancak 
daha sonra ceza erteleme kararı 
kaldırılan eski cumhurbaşkanı 
Celal Bayar açlık grevine baş-
lıyor. Açlık grevi tarihi böylece 
günümüzden 54 yıl geriye 
gitmiş oluyor!

21 Mayıs günü, emekli Albay 
Talat Aydemir ikinci kez darbe 
teşebbüsünde bulunuyor ve 
başarısız oluyor.

O dönemde ihtilalciler için idam 
istenmiyor, uygulanıyor. Çünkü, 

bu ceza Türkiye’de o tarihten yaklaşık çey-
rek yüzyıl sonra kaldırılıyor.

AET ile Ankara Anlaşması 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Kon-
seyi, Türkiye’nin yapmış olduğu başvuruyu 
kabul ediyor ve üyelik koşulları gerçekleşin-
ceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaş-
ması, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanıyor. 
Anlaşma’ya imza atan dönemin başbakanı 
İsmet İnönü, Avrupa Birliği’ni, “beşeriyet 
tarihi boyunca insan zekâsının vücuda 

Yıl 1963…

Dünya ve Türkiye için yıllarca konuşulacak olaylar zinciri yaşanıyor. Bursa da bundan nasibini 
alıyor. Amerika’nın gözde lideri Kennedy’nin ölümünden, Türkiye’yi ilgilendiren Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’ndaki tartışmalardan, Kıbrıs’taki vahşete kadar unutulmaz gelişmeler… İnsanlı ilk 
teleferik, Türkiye’nin ilk yasal grevi ile Anadolu’nun ilk şehir kulübü Bursaspor ve Bursa… Sanki 

kader… Hepsi 1963 yılına denk geliyor ve düğümleniyor.

Türkiye’nin ilk yasal grevini yerel gazeteler böyle vermişti.
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getirdiği en cesur eser” olarak tanımlıyor 
54 yıl önce…

Ya, günümüze kadar ne aşama kaydedili-
yor?

Öte yandan 31 Ekim 1963 günü Türkiye fut-
bolda bir ilki yaşıyor. Ay yıldızlı milli formayı 
50 kez giyen Fenerbahçeli futbolcu Lefter 
Küçükandonyadis’e altın şeref madalyası 
veriliyor.

Tarihe geçen yerel seçimler

1961 Anayasası’na uygun 27 Temmuz 1963 
tarihli yasayla belediye başkanlarının seçi-
mine tek dereceli çoğunluk usulü getiriliyor. 
Yeni yasaya göre, 17 Kasım 1963 tarihinde 
yerel seçimler yapılıyor ve ilk kez başkanlar 
halk tarafından direkt seçiliyor. Bursa’da 
sandıktan, Adalet Partisi adayı Kemal Ben-
gü çıkıyor.

Adalet partisi’nden İstanbul Belediye 
Başkanı seçilen Nuri Eroğan, seçim öncesi 
memuriyetten istifa etmediği gerekçesi 
ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin itirazı ile 
başkanlıktan düşürülüyor ve yerine CHP 
adayı eski Bursa Valisi Haşim İşcan belediye 
başkanı oluyor.

Kennedy suikasti

Sovyetler Birliği ile kısa süre önce Küba 
krizini yaşayan Amerika Birleşik Devletle-
ri, Başkan John Kennedy’nin Dallas’ta bir 

suikast sonucu öldürülmesi ile sarsılıyor. 
Başka Türkiye olmak üzere suikast tüm 
dünyada şok etkisi yaratıyor. 22 Kasım 1963 
günü suikast kurbanı olan Kennedy’nin 
katil zanlısı olarak tutuklanan Lee Harvey 
Oswald, ertesi gün Jack Ruby tarafından 
öldürülüyor.

Kıbrıs’ta katliam

Kennedy suikastinin şokunu yaşayan Türki-
ye, ilk kez oluşturulan Koalisyon Hüküme-
ti’nin istifa etmesi ile çalkalanıyor. Türkiye 
içerde hükümet krizini çözmeye çalışırken, 
21 Aralık günü yavru vatan Kıbrıs’ta Rum 
çeteciler Türk köylerine saldırıyor. Bunun 
üzerine Türk jetleri ilk defa Kıbrıs semala-
rında ihtar uçuşları yapıyor. Bura rağmen 
Rum çetecilerin saldırıları sürüyor ve 24 
Aralık 1963 gecesi Türk Barış Kuvvetleri 
mensubu Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 ço-
cuğu banyo küvetinde ölü olarak bulunuyor. 
Baskının yapıldığı ev daha sonra barbarlık 
müzesi adıyla ziyarete açılıyor.

1963’ÜN BURSA’YA 
GETİRDİKLERİ

Dünya ve Türkiye’deki o yıla kadar görül-
meyen olaylar köklü değişimler getirirken, 
Bursa’da da önemli gelişmeler yaşanıyor. 
Bu gelişmelere kronolojik sıralamayla 
bakıldığında ilginç biçimde birbirini izlediği 

görülüyor.

Yılın ilk yarısı biterken spordaki bir gelişme 
Bursa’yı öncü yapıyor. Futbol Federasyonu 
Başkanı Orhan Şeref Apak, Türkiye 1.Li-
gi’nin 5. sezonu geride bırakması üzerine, 
bu ligden düşen takımlarla yenilerini har-
manlayarak 2.Türkiye Ligi’nin oluşturmak 
istiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir takımları-
nın yanı sıra, daha önce 1.Lig’de yer alan ve 
küme düşen Adana Demirspor’u da bu yeni 
oluşum içine alıyor. Bunu yanı sıra 1962-63 
sezonunun Türkiye Amatör Futbol Şampi-
yonu Mersin İdmanyurdu’nu da unutmuyor. 
Sonra da Bursa’ya geliyor. Uzun uğraşlar 
sonucu, 5 kulübün birleşmesi ile 1 Haziran 
günü Bursaspor resmen kuruluyor. Birleşme 
ilk kez uygulanıyor ve Bursaspor bu modelle 
kurulan ilk kulüp oluyor.

Bursaspor’un ilk maçı

Bursaspor, Teknik Direktör Muhtar Tucaltan 
yönetiminde profesyonel lig maratonuna 
İzmir’de başladığında, takvimler 21 Eylül 
1963’ü gösteriyor. Alsancak Stadyumu’na 
İzmir Demirspor’un rakibi olarak çıkan 
Bursaspor’un kadrosu, Dündar-İsmail, 
Hüseyin-B.Orhan, Özhan, Erdoğan- Mesut, 
Mustafa, Hasan, K.Orhan, Cengiz biçiminde 
oluşuyor. Ömer Karadağ, Sadık Özen, Müş-
fik Talas hakem üçlüsünün yönettiği maçı, 
İzmir Demirspor 79. dakikada Hakkı’nın 
attığı penaltı golüyle 1-0 kazanıyor.

A- Bursa’nın doğrudan seçilen ilk belediye başkanı 
Kemal Bengü oldu.

ABD Başkanı Keneddy’nin ölümü tüm 
dünyayı sarsmıştı.

1 Haziran 1963 günü kurulan Bursaspor’un 
ilk kadrosu

Kulüplerin birleşmesi modeli ile kurulan ilk 
Anadolu kulübü Bursaspor’du.
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İnsan taşıyan ilk teleferik  

Cumhuriyet’in 40. yıl dönümü kutlanırken 
Bursa’da gurur verici bir olay yaşanıyor. 
İşviçre’nin Von Roll firmasının ortakların-
dan Hubert Sondermann’ın yönetiminde 
yapımına 1957 yılında başlanan Uludağ Te-
leferiği, 29 Ekim 1963 günü sade bir törenle 
hizmete giriyor. Türkiye’de insan taşıyan 
ilk havai hat olan Bursa Teleferiği, hizmete 
girmesinin ardından çok yoğun ilgi görüyor. 
Uludağ Teleferiği tüm ülkede günümüzün 
Boğaz köprüleri kadar ünlü oluyor. Projeye 
imza atan dönemin yöneticileri, Vali İhsan 
Sabri Çağlayangil ve Belediye Başkanı Reşat 
Oyal’ın açılış törenine çağırılmayışı da 
dikkat çekiyor. Bu durum, iki siyasal akım 
arasındaki çekişmenin doruk noktada oldu-
ğunu gösteriyor.

Türkiye’nin ilk yasal grevi 

24 ağustos’ta yürürlüğe giren Sendikalar 
Grev ve Lokavt Yasası’nın üzerinden sadece 
2,5 geçiyor. Yeni yasanın ilk uygulaması 
yani, Türkiye’nin ilk yasal grevi Bursa’da 
gerçekleşiyor. Sendika ile çalışanlar 
anlaşamayınca, Bursa Belediyesi Otobüs 
İşletmesi’nde çalışan, Motorlu Taşıt İşçileri 
Sendikası üyesi 222 işçi 7 Kasım günü greve 
çıkıyor. Bursa halkı ve tüm ülke bu hareke-
tin sonucunu merakla bekliyor. İlk günlerin 
şaşkınlığı geçince, yolcu otobüsleri şehir 
içi taşımacılığına soyunuyor. Bu arada 17 

Kasım seçimi yapılıyor ve eski Nafia Mü-
dürü Kemal Bengü Belediye Başkanı oluyor. 
Bengü’nün ilk işi grevi sonlandırmak oluyor 
ve istekleri kabul ederek greve son veriyor. 
Böylece Türkiye ilk yasal grev deneyiminden 
başarı ile çıkıyor.

Bengü’nün ilginç seçimi

27 Mayıs İhtilali sonrasında, 1961 yılında 
yapılan genel seçimde, CHP birinci, Adalet 
Partisi ikinci olarak çıkıyor. 1963 yılına ge-
lindiğinde Anayasa gereği yerel seçimler ve 
özellikle belediye başkanlıkları saçimi tek 
dereceli olarak yapılıyor. 17 Kasım’daki se-
çimin Bursa’daki galibi Kemal Bengü oluyor. 
Yeni başkan Bengü’nen seçimi kazanması 
da çok ilginç oluyor. O dönemde Adalet 
Partisi’nde politika yapan eski milletvekili 
Hüseyin Suat Sungur’un verdiği bilgiye göre 
Kemal Bengü, seçim sırasında Bursa’da 

olamıyor. Özetle propaganda yapamadığı, 
seçim günü Bursa’da olmayışı nedeniyle 
kendine oy veremediği seçimi kazanıyor 
Bengü…

Bu olayla ilgili olarak eski vekil Sungur 
şunları söylüyor:

“Kemal Bey’i benim bildiğim kadarıyla, 27 
Mayıs İhtilali’nden sonra Ağrı’ya sürdüler. 
Ağrı’daki bir birime, bir devlet birimine 
sürdüler… Belediye seçimleri yapılacağı za-
man, eski milletvekili Sadettin Karacabey, 
bize yani Bursa teşkilatına ‘belediye seçimi 
için aranızda yarışmayın, bizim zamanımız-
da Nafıa Müdürü olan Kemal Bey, şehri iyi 
tanıyan bir zattır. O’nu getirirseniz Bursa’ya 
hizmet aksamadan başlar’ dedi. Bizim 
evde yapılan bu toplantıda, teşkilatın önde 
gelen isimleri de vardı ve Sadettin Bey’in 
yaptığı bu öneriyi, Kemal Bey’in gıyabında 
kabul ettik. Hatta il başkanımız Kamil Tolon 
da vardı ve teklifi çok benimsedi. Sonra, 
Ağrı’daki Bengü’ye haber gönderildi. Göre-
vinden istifa etti ama seçim günü Bursa’da 
olamadı. Yani gıyabında seçildi.”

Bursa bir farklı olaya daha imza atmıştır. 
Gıyabında seçilen ilk belediye başkanı belki 
de Kemal Bengü olacaktır.

1963 yılının, çok sayıdaki sürprizi ve o yılın 
sırrı arasına, bu ilginç seçim öyküsü ve 
Bursa da girmiş olur.

Başkan Keneddy’e suikast düzenleyen 
katil zanlısı da öldürüldü.

Türkiye’nin ilk Koalisyon Hükümeti’nin Başbakanı İsmet 
İnönü, Ortak Pazar protokolünü imzalamıştı.

Otobüs İşletmesi grevi tüm yurtta ilgi ile karşılandı. İnsan taşıyan ilk teleferik 1963 yılında 
Bursa’da hizmete girdi.

Bursa Otobüs İşletmesi’nde çalışan 222 işçi 
Türkiye’yi grev ile tanıştırmıştı.
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Bursa’nın İki Sırrı
Bursa için kaleme alınan güzel yazılara bir yenisi daha eklendi. Uludağ Üniversitesi Türk 
Dili Bölümü’nün her yıl düzenlediği etkinliklerden biri olan “Dünden Bugüne Bursa” isimli 
deneme yarışması bu sene de yapıldı. 185 öğrencinin katıldığı yarışmada İlahiyat Fakültesi 
son sınıf öğrencisi Ayşe Nur GÖNEN “Bursa’nın Sırrı” başlıklı yazısıyla birinci oldu. 
Şimdi sizleri, Bursa’nın tarihinde yolculuk ettirerek şehrin maneviyatını, zenginliklerini, 
güzelliklerini, sırlarını bir kere düşünmeleri ve hatırlamalarını sağlayan bu güzel yazıyla 
baş başa bırakıyoruz.

Ayşe Nur Gönen / Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / aysenur.gonen@outlook.com

Hakan Aydın
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 Birbiri ardınca akıp giden zaman dilim-
lerinin arasında şehirler, medeniyetlerin 
özü olmuştur. Zaman geçip gitse bile bu 
medeniyetlerin özü şehirlerin içerisinde 
saklı kalmıştır. Bazı şehirler bunu derinden 
hissettirirken bazıları bir sır gibi sadece 
kendisinden anlayana bunu hissettirmiş-
lerdir. Nitekim Bursa, kendi gönül kapıla-
rını sadece müdavimlerine açmıştır. Aynı 
zamanda yüzyıllar boyunca medeniyetlerin 
beşiği olmuştur. Bu medeniyetler yüzyıllar 
boyunca Bursa’ya bir hüviyet kazandırmış 
ve bu hüviyet zaman içerisinde gelecek 
nesillere aktarılmıştır. Ve adeta Bursa ile 
zaman iç içe geçmiştir. Öyle ki Bursa so-
kaklarında gezmeye başladığınızda bugün 
itinayla korunmakta olan binlerce yıllık 
medeniyetlerin izlerine rastlayabilirsiniz. 
Son dönemlerde yapılan araştırmalar da 
Bursa’nın Anadolu’dan Avrupa’ya bir geçit 
olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Bursa, diğer şehirlere nazaran tek bakışta 
anlaşılacak bir şehir gibi dursa da zaman 
içerisinde insanı kendi derinliğine çeker 
ve adeta insanı kendi efsununa hapseder. 
Nitekim tarih, Albert Gabriel’den André 
Gide’ye, Ahmet Kutsi Tecer’den Hamdullah 
Suphi’ye, Ahmet Haşim’den Bedri Rahmi’ye, 
Falih Rıfkı’dan Halit Fahri’ye, Ahmet Hamdi 
Tanpınar’dan Nurettin Topçu’ya kadar Bur-
sa’ya gelip kendini Bursa’dan koparamayan 
birçok isimle doludur. 

Şehrin, müdavimlerine zamanı unutturma-
sı şehir ruhuyla insan ruhunun en ziyade 
biçimde kaynaştığının göstergesidir. Zira 
zaman yoksa insanı kıskacına alan dertler 
ve ağrılar da yoktur. Bursa kendini açtığı 
kişilere bunu anbean yaşatmaktadır. Öyle 
ki az bir tahayyülle Osman Gazi zamanına 
gider şehrin o zaman ki kokusunu ciğerleri-
nize çekebilir veya Ulucami’den Tophane’ye 
doğru yol alırken kendinizi bulunduğunuz 
zamandan bambaşka bir zaman diliminde 
bulabilirsiniz. Bunu fark ettiğinizde ise bu-
lunduğunuz zamanı tamamen unutmuş ve 
Bursa’nın derinlerinde sakladığı o efsunlu 
geçmişe tanık olursunuz. Artık betonların 
arasında kalsa da bütün mimari yapılarıyla 
ve bütün içine kapanmışlığıyla köklerimiz-
den olduğunu hissettirir. Bursa, bu yapılarla 
zamanın hengamesine karşı adeta bir 
seremoni yaparak kendisiyle iç içe geçtiği 
o geçmiş zaman şiirlerini okur. Bursa’da 

zamanın şehirle ne kadar bütünleştiğini 
anlamak için gökyüzünü seyretmek bile 
yeterlidir. Tarihi çınarların göğe kadar uza-
nan heybetli duruşları masmavi gökyüzü 
ile buluşunca aldığınız nefesin tadı, anlamı 
daha farklı gelir. O vakit Evliya Çelebi’nin 
“Ruhaniyetli bir şehirdir.” diye bahsettiği 
Bursa sokaklarındaki sırrı tam manasıyla 
kavrayabilirsiniz. Zira bu sır anlaşıldığında 
her adımda bin adımlık mesafe aşıp farklı 
zamanlardan geçilmiş gibi değişik haller 
yaşayarak her an değişen değiştikçe güzel-
leşen manzaralar açılır insanın önüne. 

Fakat insanın bu hale ulaşabilmesi için 
evvela Bursa’nın maneviyatını daha sonra 
ise ondaki harikulade sanatları bilmesi 
elzemdir. Öncelikle Bursa, uhrevi sükûnet 
ve uhrevî rahatlığı bir arada bünyesinde 
bulunduran ender şehirlerimizden biridir. 
Her anı bünyesinde saklayıp adeta bir ayna 
işlevi görerek geçmiş zamanı bu günlere 
nakşetmesi onda zamanın nasıl durduğunu 
gösteren bir delildir. Zira Bursa’ya bu havayı 
katan onun aynı zamanda içinde birçok ulu 
şahsiyetin kabirlerinin bulunması dolayı-
sıyladır. Bu kişiler Bursa’yı keşfedip onun 
kalbine girmiş kişilerdir. Zannımca Bursa’yı 
tanımanın ilk adımının bu şahısları tanı-
maktan geçmesinin sebebi de Bursa’nın 
onlara olan vefasından ileri gelmektedir. 
Ahmet Hamdi Tanpınar: “Bu şehirde muay-
yen bir çağa ait olmak o kadar kuvvetlidir 
ki insan ‘Bursa’da ikinci bir zaman daha 
vardır.’ diye düşünebilir. Yaşadığımız, gülüp 
eğlendiğimiz, çalıştığımız, seviştiğimiz za-
manın yanı başında ondan daha çok başka, 
çok daha derin, takvimle, saatle alakası 
olmayan; sanatın, ihtirasla, imanla yaşan-
mış hayatın ve tarihin bu şehrin havasında 
ebedi bir mevsim gibi ayarladığı velût ve 
yekpare bir zaman… Dışarıdan bakılınca 
çok defa modası geçmiş gibi görülen şey-
lerin, bugünkü hayatımızda artık lüzumsuz 
zannedebileceğimiz duyguların ve güzellik-
lerin malı olan bu zamanı bildiğimiz saatler 
saymaz, o sadece mazisinde yaşayan bir 
geçmiş zaman güzeli gibi hatıralarına 
kapanmış olan şehrin nabzında kendiliğin-
den atar.”1 der. Bursa’nın yaşayan bir müze 
olmasının ve insana bulunduğu zamanı 
unutturup derin yolculuklara çıkarmasının 
sebeplerinin en başında da bu iki sebep 
gelmektedir. Bu şehrin tarihinin içinde sak-

ladığı maneviyat her daim onu tanıyanlara 
yol göstermiştir. 

İkinci olarak ise sanat adeta Bursa’nın yapı-
taşı olmuştur. Öyle ki onu eleştirmeye gelen 
bazı yabancı yazarlar bile ondaki harikula-
delik karşısında şaşkınlıklarını dile getir-
mekten çekinmemişlerdir. Bursa yüzyıllar 
boyu her konuda öncü olmuştur ve bu ön-
cülük sanat konusunda da gerçekleşmiştir. 
Hatta Bursa’nın çeşmelerinden şakırdayan 
su dahi bundan nasibini almıştır. Camilerin 
avluları ortasındaki şadırvandan şakırda-
yan su sesleri yıllar boyunca insanları mest 
etmiştir. Türbeler, tekke ve zaviyeler girenin 
edeple gireceği ve edeple çıkacağı şekilde 
tasarlanmıştır. Kapılardaki süslemelerin 
ihtişamı ve aynı zamanda sadeliği iki zıt 
kavramı aynı anda bünyesinde barındır-
masından dolayı bunlara hayran olmayan 
yoktur. Şehrin siluetini şekillendiren tepe-
leri taçlandırıp düzlüklere uhrevî bir hava 
kazandıran mehabetli mabetlere hattat-
ların hatları mana derinliği verir; vitray, 
ahşap, mermer, demir ustalarının ve diğer 
sanatçıların şaheserleri bu şehre gönül zen-
ginliği kazandırmıştır.  Eski Bursa evlerine 
dahi baktığımızda aynı durum karşımıza 
çıkacaktır. İşte böylece insan bunları bildi-
ğinde Bursa’nın kendi içine çektiği derinliği 
kavrayabilir ondaki sessiz fakat bir o kadar 
da kendini tanıtma isteğini anlayabilir. 
İnsan bunları kavradığında ve bulunduğu 
zamandan sıyrılıp gitmenin tadını hissetti-
ğinde Bursa’dan kopamaz hale gelir.

Hülasa Bursa’ya belli bir hüviyet ve kimlik 
kazandıran etmenlerin en başında manevi-
yat ve sanat gelir. Bu yüzdendir ki Bursa’nın 
efsunlu kollarına kendilerini bırakanlar bu 
derin maneviyat ve sanatla meşgul kişiler 
olmuştur. Ondaki bu gizemli hali anlamak, 
asıl zamanı geride bırakan bu ikinci zamanı 
anlamaktan geçmektedir. Ahmet Hamdi 
Tanpınar: “şimdi Bursa’da asıl zamanın 
yanı başında, bizim için ondan daha başka 
ve ondan daha derin mevcut olan ikinci 
zamanı yapan şeyin ne olduğunu öğrenmiş 
gibiyim. Bu ses ve onun etrafı kucaklayan, 
her dokunduğu şeyin özünü bir ebediyette 
tekrarlayan akisleri, bu mevsimlerin ve dü-
şüncelerin ezeli aynası, zamanın üç çizgisini 
birden veren tılsımlı bir aynadır. Sanatın 
aynası da bundan başka bir şey değildir”2 
diyerek açıklar bunu.

1 Beş Şehir- Ahmet Hamdi Tanpınar sy:108   /   2 Beş Şehir- Ahmet Hamdi Tanpınar sy:138
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39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve 
Arkeometri Sempozyumu’nun Ardından

 Bu kapsamda sempozyum, 2004’te 
Selçuk Üniversitesi/Konya, 2005’te Akde-
niz Üniversitesi/Antalya, 2006’da 18 Mart 
Üniversitesi/Çanakkale, 2007’de Kocaeli 
Üniversitesi, 2008’de Ankara Üniversitesi/
DTCF ve 2009’da Pamukkale Üniversitesi/
Denizli sempozyuma ev sahipliği yapmıştır. 
Sempozyum, 2010’da Avrupa Kültür Baş-
kenti etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’da, 
2011’de İnönü Üniversitesi ile Malatya’da, 
2012’de Hitit Üniversitesi ile Çorum’da, 
2013’te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile 
Muğla’da, 2014’te Gaziantep Üniversitesi ile 
Gaziantep’te, 2015’te Atatürk Üniversitesi 
ile Erzurum’da, 2016’da Trakya Üniversitesi 
ile Edirne’de düzenlenmiştir. 

Bursa’nın ev sahipliğinde organize edilen 
39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeo-
metri Sempozyumu ise Uludağ Üniversitesi 
ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği 
ile gerçekleştirilmiştir.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen etkinlik alanında dün-
yanın en büyük ve en prestijli uluslararası 
organizasyonlarından birisidir. Sempozyum, 
2016 yılında Türkiye’de yerli ve yabancı bi-
lim ekipleri tarafından gerçekleştirilen ar-
keolojik kazı ve araştırmalarının birlikte ele 
alınarak tartışıldığı bir bilim şölenidir. Beş 
gün devam eden bu bilim şöleninde, “Kazı 
Sonuçları Toplantısı”, “Araştırma Sonuçları 

Toplantısı” ve “Arkeometri Sonuçları Top-
lantısı” ana başlıkları altında beş salonda 
yaklaşık 350 bildiri bizzat kazı ve araştırma 
başkanları tarafından sunulmuştur. 

Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, İsviçre, Japonya, Alman-
ya, Belçika, Polonya, İngiltere gibi dünyanın 
değişik ülkelerden gelen bilim insanları, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 2016 
yılında gerçekleştirdikleri arkeolojik kazı, 
yüzey araştırması ve bu çalışmalarda ele 
geçen buluntular üzerinde yapılan “arke-
ometrik” analizler sonucunda elde edilen 
bulguları paylaşmışlardır. Sempozyum sü-
resince çeşitli illerden, arkeoloji konusunda 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979’dan beri her yıl kesintisiz olarak düzenlenen Uluslararası 
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2017 yılında 22-26 Mayıs tarihleri arasında Bursa’nın 

ev sahipliğinde gerçekleşti. Sempozyum, 1979-2003 yılları arasında Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Çanakkale´de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın imkanlarıyla düzenlenmiş, 2004 yılından itibaren ise 

üniversiteler ile ortaklaşa organize edilmeye başlanmıştır. 

Prof. Dr. Mustafa Şahin / Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
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çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi ile kültür 
varlıklarının korunmasına ilişkin çalışma 
yürüten kurum ve kuruluşlara ait 25 adet 
tanıtım ve satış standı açılmıştır. Ayrıca bir 
önceki sene Edirne’de düzenlenen toplan-
tıda sunulan bildirilerden oluşan 6 ciltlik 
kitap seti Bakanlık yetkilileri tarafından 
ücretsiz olarak tebliğ sahiplerine dağıtıl-
mıştır.

350’nin üzerinde yerli, 100’ün üzerinde ya-
bancı bilim insanı ve çok sayıda arkeoloji ve 
sanat tarihi bölümü öğrencisi tarafından 
izlenen sempozyum 22 Mayıs tarihindeki 
açılış seremonisi ile başlamıştır. Protokol 
konuşmalarında sırası ile Uludağ Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,  
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü 
Yalçın Kurt ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
adın Müsteşar Yardımcısı Mahmut Koca-
meşe söz almışlardır. Açılış seremonisinin 
en ilginç sunumu ise Mayıs ayı başlarında 
Hasankeyf’te Ilısu Baraj Gölü alanında 
kalacak 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi’nin 2 
kilometre taşınarak Yeni Kültürel Park Ala-
nı’na yerleştirilmesi olmuştur. Kazı Başkanı 
Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam tarafından 
yapılan sunumda Hasankeyf’in tarihi geç-
mişi, yapılan kazılar ve elde edilen buluntu-
lar hakkında bilgi de verilmiştir. Türkiye’de 
ilk defa uygulanan bir proje ile tamamen 
Türk mühendis ve çalışanlardan oluşan bir 
ekiple 1100 ton ağırlığındaki bir yapı baraj 
suları altında kalacak yerinden alınarak 
2 kilometre mesafedeki Hasankeyf Yeni 
Kültürel Park Alanı’ndaki yeni yerine başarı 
ile taşınmıştır. Böylece dünyada ilk defa bir 
yapı parçalara ayrılmadan bütün bir şekilde 
bir yerden alınarak farklı bir yere taşınmış 
olmaktadır. Dünyanın en ileri teknolojileri 
kullanılarak yapılan taşıma işlemi dünyada 
bir ilktir ve Türkiye’nin teknolojide nereden 
nereye geldiğinin açık bir göstergesidir.

5 ayrı salonda aralıksız devam eden bildi-
rilerin ilk iki günü Prehistorya ile Protohis-
torya ve Önasya Arkeolojisine, Çarşamba ve 
Perşembe günleri Klasik Arkeolojite, Cuma 
günü ise Ortaçağ ve Osmanlı Arkeolojisine 
ayrılmıştır. Sempozyum sonunda akılda 
kalan bildirilerden birisi Acemhöyük kazı 
başkanı Prof. Dr. Aliye Öztan’ın sunumu 
olmuştur. Öztan, 2016 yılı kazılarında 
Anadolu’ya yazının bilinenden 200 yıl daha 
önce geldiğini keşfettiklerini ilk defa bu 
sempozyumda açıkladı. 

2016 yılının en ilginç buluntuları ise Çatal-
höyük, Kurul Kalesi ve Teos Antik Ken-
tin’den. Konya’nın Çumra İlçesi’nde yer alan 
Çatalhöyük’te Prof. Dr. Ian Hodder başkan-
lığında sürdürülmekte olan kazılarda bulu-
nan, MÖ. 8000 ila MÖ. 5500 yılları arasına 
tarihlenen, yüksek kalitede işçiliğe sahip, 
vücudunun tüm parçaları eksiksiz merme-

rimsi taştan yapılmış kadın heykelciği 2016 
yılının en “eşsiz” keşfi olarak tanıtıldı.

Ordu’nun Altınordu İlçesi Kurul Kalesi ve 
yerleşmesinde Prof. Dr. S. Yücel Şenyurt 
tarafından 2016 yılında yürütülen kazılarda 
bulunan Ana Tanrıça Kybele heykeli ise  Ka-
radeniz Bölgesi’nin bugüne kadar yapılmış 
en önemli arkeolojik keşifleri arasında yer 
almaktadır. 

İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde yer alan Teos 
antik kentinde Prof. Dr. Musa Kadıoğlu 
başkanlığında sürdürülen kazıların 2016 
sezonunda bulunan yazıt ise bugüne kadar 
ele geçmiş en eski tarihli kira sözleşmesini 
içermektedir. Bir kefil ve kentin ileri gelen-
lerinden oluşan altı şahitle yapılan sözleş-
mede, içerisinde binalar bulunan arazinin 
uygun kullanılmaması durumunda uygu-
lanacak cezaların yanı sıra gayrimenkulün 
her sene düzenli bakımının yapılmasını 
zorunlu hale getiriyor. Yaklaşık 1,5 metre 
yüksekliğindeki bir mermere yazılmış söz-
leşme 58 satırdan oluşuyor. 

Sempozyum, sunulan birbirinden önemli 
ve ilginç bildiriler, bildirilerin bitiminde 
akşamları verilen resepsiyonlar ve gezi-
leri ile katılımcılarına dolu dolu bir hafta 
yaşattı. Pazartesi günü Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Salı günü ise İtalya Büyükelçiliği 
Almira Otel’de birer resepsiyon verdiler. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Akçalar Arke-
opark’ta, Uludağ Üniversitesi ise Kampüs 
Yerleşkesinde Çamlık Yemekhanesinde 
akşam yemeği verdi. Nilüfer Belediyesi 3 
gün boyunca, her gün iki sefer olmak üzere 
isteyenleri Gölyazı Apollonia a.R. kazılarına 
taşıdı. Sempozyum sonunda ise Büyükşehir 
Belediyesi İznik’e bir gezi düzenleyerek, 
orada desteklediği kazı ve restorasyonlar 
hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Çatalhöyük’ten Ana Tanrıça Heykelciği Bilinen en eski tarihli kira sözleşmesi

İznik gezisine katılanlar Beştaş Mezar Anıtı’nda.

Mermer Kybele Heykeli
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Basri Sönmez’in Ardından

Mithat Kırayoğlu

 Onun hayatında arkadaşlık, dostluk ve 
dayanışma vardı. Onun hayatında coşku, 
neşe ve espri vardı. Yaptığı işe tutkuyla sa-
rılır ve hedefe ulaşma hırsı onu her zaman 
diri tutardı. Bu meyanda çok kişiye doku-
nur, herkesle anılar biriktirirdi. Bu anıları 
anekdotlar şeklinde çok güzel anlatır, fıkra 
ve esprilerle süsler, sohbeti koyulturdu.

Basri Sönmez ile çocukluk arkadaşıyız. 
Ailelerimiz 1950 yılında Bulgaristan’dan 
Bursa’ya göç etmiş. 1954 yılında, göçmen 
mahallesi olarak kurulan Hürriyet Mahalle-
sine iskan edilmişiz. Babası on parmağın-
da on marifet, hoşsohbet berber Ahmet 
Amcaydı. Annelerimiz arkadaştı. Nilüfer 
Çayında balık tutar, kıyısında bulunan top 
sahasında top koştururduk.

Üniversite yılları sonrasında tekrar buluş-
tuğumuzda artık aynı zamanda iki mes-
lektaştık. 12 Eylül’ün hemen sonrasıydı. 
Sevgili Ekrem Barışık atanmış belediye 

başkanıydı. Basri Sönmez Bursa Belediyesi-
nin çalışkan ve etkili fen işleri müdürüydü. 
Ben de Mimarlar Odası yönetim kurulu 
başkanıydım. Biz o yıllarda Cumalıkızık Kö-
yünü keşfetmiştik. Cumalıkızık ile birlikte 
Bursa’nın kentsel sit dokusunu korumak 
üzere projeler geliştiriyorduk. En büyük 
destekçimiz Basri Sönmez idi. Asli görevi 
olan yoğun bayındırlık işleri arasında kendi 
sanatçı kişiliği ile fantezi işler de çıkarırdı. 
Bunlardan bir tanesi Çakır Kahve projesidir. 
Basri Sönmez çevre düzenleme çalışmaları 
çerçevesinde Çakır Hamam’ın karşısında 
bulunan trafo binasına bir eski Bursa evi 
cephesi giydirmiş, küçük bir eklentiyle 
birlikte buraya Çakır Kahve ismini koymuş, 
çarşının meşhur berberi Behzat’ı da kahve-

Basri Sönmez’i kaybettik. 20 Mayıs Cumartasi günü dostları Ulucami’nin avlusunda onu 
uğurlamak üzerebir araya gelmişti. “Ölüm Allah’ın emri, ayrılık olmasaydı.” Ne güzel söylemiş 

şair. Ayrılığın hüznü hakim olur hep cenaze buluşmalarına. Gene öyle başladıysa da gün, 
bir süre sonra, onu uğurlamak üzere bir araya gelen dostları, onunla yaşadıkları anıları 

paylaşmaya başladılar. Anılarla birlikte, hatırlanan o güzel günlerin neşesi eşlik etti ayrılığın 
hüznüne. Basri Sönmez kendi cenaze töreninde bile, hayat boyu yaptığı gibi, dostlarını bir 

araya getirmiş, onlarla hüznünü ve neşesini aynı anda paylaşmıştı. Bu tablo aramızdan 
vakitsiz ayrılan Basri Sönmez’in kısa sürse de dolu dolu yaşanmış hayatının özetidir.

Fotoğraflar: Saffet Yılmaz
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ci olarak tayin etmişti. Bursalı hemşeriler 
bu mekânı büyük bir sevgi ve heyecanla 
karşıladılar. Ekrem Barışık da bu işe şaşı-
rarak Basri Sönmez’e bu tür çalışmaların 
devam etmesi talimatını verdi. Aslında bu 
küçücük adım Bursa’da başlayan koruma 
çabalarının ilk kıvılcımıdır. 

O sırada Bursa’da faaliyet gösteren bir 
kulübün mimar üyeleri Kale Sokak ile ilgili 
bir proje hazırlamışlar; Basri’nin önerisi ile 
proje sunuşuna Mimarlar Odası olarak biz 
de davet edildik. Projeye göre Kale Sokak 
yıkılarak genişletiliyor ve ortası oyularak 
bir meydan oluşturuluyordu. Biz şiddetle 
itiraz ettik. Böyle bir uygulamanın Bur-
sa’ya ihanet sayılacağını söyledik. Başkan 
etkilendi ve bize dönüp “Öyleyse siz yapın.” 
dedi. Biz de Mimarlar Odası olarak Basri 
Sönmez ve ekibi ile birlikte projeye giriştik. 
Kale Sokak’la başlayıp önce civardaki diğer 
kentsel sit dokusunu, sonra Tophane Bah-
çesini ve daha sonra Tophane Yamaçları ile 
Balibey Hanını projeye dahil ettik.

Bu çalışma sırasında, Fen İşleri bünyesinde 
başta Şaziye Sezginer olmak üzere müt-
hiş üretken ve çalışkan bir kadro oluş-
tu. Başkan projeyi çok beğenip “Hemen 
uygulayalım.” dese de Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulundan onay 
almak gerekiyordu. Kısa sürede hazırlandık. 
Kurul’un İstanbul, Fındıklı’da bulunan mer-
kezine giderken projemiz için bir de önsöz 
yazdık. Bu önsöz aslında Bursa’nın gelecek-
teki koruma vizyonunu ortaya koymaktay-
dı. Bu vizyon çerçevesinde, sultanlar şehri 
Bursa, sultan külliyeleri ile birlikte kuruluş 
günlerinin kent omurgası üzerinde yeni-
den ayağa kaldırılacaktı. Bu koruma algısı 
batıda Hüdavedigâr Külliyesi ile başlıyor, 
Muradiye üzerinden Tophane’ye geçiyor, Ba-
kırcılar’dan Çarşı’ya girdikten sonra Hanlar 
Bölgesi’ni katedip Irgandi’den Yeşil’e çıkıyor 
ve Emirsultan’dan doğuda Yıldırım’a ulaşıp 
son buluyordu. Biz bu projeye Tarihi Yaya 
Aksı Projesi dedik. Kurul projeyi alkışlarla 
kabul etti. Bu projeyle birlikte başlayan ko-
ruma şevki sonraki yıllarda bütün başkan-

lar tarafından sürdürülmüş ve bu çabalar 
Bursa’yı UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
taşımıştır.

Tekrar Tophane ve Yamaçlar projesine 
dönecek olursak, projenin çok kısa bir 

zaman diliminde hayata geçirilmesi sadece 
Bursa’da değil tüm ülkede bir umut ve 
heyecan yaratmıştı. Bu heyecenı değerlen-
direrek koruma tarihimizin çok önemli bir 
etkinliğini Bursa’da düzenledik. Tarih İçinde 
Bursa ‘85 sempozyumu bir hafta süren 
etkinliklerde Türkiye’nin bilim, sanat ve kül-
tür insanlarını Bursa’da buluşturdu. Bursa 
tartışıldı. Bu buluşma Basri Sönmez’in Prof. 
Dr. Metin Sözen ile tanışarak onun rahle-i 
tedrisinden geçmesini sağlamıştır. Basri 
Sönmez bu deneyimin içinden dillere des-
tan bir slayt gösterisi çıkarmıştı. Bu gösteri 
sadece Bursalıların beğenisini kazanmakla 
kalmayıp bütün Türkiye’yi dolaştı. 1990 
yılında Çekül Vakfı kurulduğunda Basri Sön-
mez yüksek danışma kurulu üyesi olarak 
onurlandırıldı.

Bu özverili çalışmaları sonucunda kazan-
dığı haklı şöhret Basri Sönmez’e siyasetin 
kapılarını da açtı. 1994 yılında Osmangazi 
Belediye Başkanı seçildi. Başkanlık döne-
minde de kültür mirasının korunması ile 
ilgili çalışmaları hep gündeminin önemli 
maddesi olarak değerlendirmiştir.

Arkadaşım Basri Sönmez takip eden yıllar-
da da bir Bursa sevdalısı olarak, sağlığının 
elverdiği son güne kadar kültür mirasının 
korunması ile ilgili çalışmaların içinde yer 
aldı. Güzel şehrimiz Bursa UNESCO’nun 
Dünya Miras Listesi’nde yer almaya hak 
kazandıysa, bu sonuçta onun da izi, emeği 
vardır. Tutkulu ve coşkulu çabasını sevgiyle 
anıyorum. Ruhu şad olsun.
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haber / Belenören Kültür Evi

 Özellikle en fazla göç veren dağ ilçelerine ağır-
lık veren Büyükşehir Belediyesi Keles’in Belenören 
Mahallesi’ne Kültür Evi kazandırdı. Harabe hal-
deki 3 katlı sivil mimarlık örneği yapıyı komple 
sökerek yeniden aslına uygun olarak inşa eden 
Büyükşehir Belediyesi, içerisinde müze, muhtar-
lık ve çok amaçlı salonun da bulunduğu ayrıcalıklı 
bir Kültür Evi’ni Belenören’e kazandırmış oldu. 

Belenören Kültür Evi, köy kültürünün yaşatılması 
adına inşa edildi. 3 katlı sivil mimarlık örnekle-
rinden olan Belenören Kültür Evi, köy kültürünün 
yaşatılacağı bir merkez ve müze alanı olarak 
planlandı.

İçerisinde müze, muhtarlık, çok amaçlı salon ve 
çeşmenin bulunduğu bina yaklaşık 400 metreka-
re yaşam alanına sahip. Ahşap karkas yapıdaki 
binanın zemin katı sıralı moloz taş örgülü olup 
diğer katlar için karkas arası tuğla kullanıldı. 
Bina cephesinde tüm duvarlar derzli bırakılarak 
estetik yapı korundu.

Müze kısmında sergi alanı oluşturularak günü-
müze kadar ulaşan köy kültürünün ürünleri ve 
malzemeler sergilenmektedir. Bina ana giriş kıs-
mında köy kültürünün en önemli simgelerinden 
olan doğal akarlı köy çeşmesi yenilenerek binaya 
kazandırıldı.

Belenören Köy Konağı kırsal kültürü gelecek 
kuşaklara aktaracak, Yörük Türkmen kültürü-
nün yaşatıldığı önemli bir merkez olarak hizmet 
verecektir.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 
merkeze sonradan bağlanan 10 yeni ilçede de altyapıdan ulaşıma, tarihi mirastan 
kırsal kalkınmaya her alanda yatırım hamlesi başlatarak, ilçelerdeki yaşam 
kalitesinin yükselmesine katkıda bulunuyor.

Belenören Kültür Evi

haber / İznik İnikli Camii
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İznik, Bursa’nın en önemli değerleri bağrında taşıyan ilçelerinden biridir. 
Büyükşehir Belediyesi bu değerlerin gün yüzüne çıkarılması, ulusal ve 
uluslararası platformlarda hak etiği konuma taşınması için önemli 
çalışmalar gerçekleştiriyor. 

İznik İnikli Camii

 İznik’in İnikli Mahallesinde yer alan ve 
Bursa’nın ahşaptan yapılmış 5 camisinden 
biri olan İnikli Camii de Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından restore edilerek hizmete 
açıldı.

Restorasyon çalışmalarıyla içten dışa ta-
mamen yenilenen cami ilk günkü görke-
miyle ibadete açıldı.

İznik İnikli Camii’nin yapım yılı için kesin 
bir bilgi olmamakla birlikte yapının 19. 
yüzyıl yapısı olduğu düşünülmektedir. 
Minare kaidesindeki kitabede ise 13 Mayıs 
1943 tarihi ibaresi bulunmaktadır. Yerel 
kaynaklarca minarenin bu tarihte ilave 
edildiği belirtilmektedir.

Dikdörtgen plana sahip ve ana karkas ola-
rak ahşap yapı elemanlarının kullanılmış 
olması ve yıllar boyunca gerekli bakımların 
yapılmamasından dolayı camide hasarlar 
oluşmuş. Ayrıca yakın dönemde de cami 
batı cephesine bitişik şekilde tuvalet 
yapılmış. 

Yapılan restorasyon çalışmaları ile beraber 
zarar görmüş ahşap malzemelerin kısmi 
olarak değişimi yapıldı. Özgün tavan ve 
ahşap kaplama elemanların dokusu koru-
narak bakımı yapıldı. Ahşap olarak imal 
edilen kapı ve pencere elemanları yenile-
nerek camii içerisinde bulunan kalem işleri 
ihya edildi.

Camiinin batı cephesine bitişik şekil-
de yapılmış olan tuvalet yapısı yıkılarak 
camiden uzaklaştırıldı ve yeniden bay-ba-
yan kullanımına olanak tanıyacak şekilde 
imalatı gerçekleştirildi.

Cami minaresinde bulunan bozulmalarda 
gerekli onarım yapılması ile restorasyonu 
tamamlanan İnikli Camii anıtsal yapı ola-
rak ilk günkü haline kavuşturuldu.

haber / İznik İnikli Camii
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haber / Bursa’nın Sağlık Tarihi

 Mahalleler, çarşılar, kale, kırsal kültür, 
tarihi, kültürel ve manevi şahsiyetler, köklü 
eğitim kurumları ve el sanatları gibi bu 
kente dair tüm soyut mirası kitaplaştıra-
rak kayıt altına alan Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa Sağlık Tarihi kitabını da kent belgeli-
ğine kazandırdı. 

Bursa Milletvekili Op. Dr. Ceyhun İrgil 
tarafından kaleme alınan, 7 yıllık bir 
çalışmanın ürünü olarak tıp, diş hekimliği, 
veterinerlik, eczacılık alanlarında geç-
mişten günümüze Bursa’daki tüm sağlık 
uygulamalarına ışık tutan eser, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Sağlık Tarihi Müze-
si olarak restore edilen tarihi mekanda 
düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna 
tanıtıldı.

Bursa Milletvekili Op. Dr. Ceyhun İrgil’in, 
7 yıl süren hazırlık sürecinin ardından, 6 
bin belgeyi değerlendirip, bin belgeyi ilk 

kez bu kitapta kullandığı eser; büyü ve 
sihre dayanan tedavi yöntemlerinden dini 
yöntemlere ve en sonunda da ilmi yöntem-
lere geçiş yapan tıp ilminin tarihinin aynı 
zamanda insanlık tarihi olduğunu gözler 
önüne sermektedir. 

Kitapta sağlık tarihinin milattan günü-
müze 2 bini yılı aşkın sürelik seyrine yer 
veriliyor. Osmanlı devletine ilk başkentlik 
yapan Bursa; sağlık kurumları, yöntemleri 
ve doktorları ile de bu alanda ilklere ev 
sahipliği yapmıştır. İlk Osmanlı hastanesi 
olan Yıldırım Darüşşifası, Sultan Yıldırım 
Bayezid tarafından kendi adıyla anılan 
külliye içerisinde yaptırılmış. Kurulduğu ilk 
yıllardan itibaren hemen her alanda has-
taların bedensel rahatsızlıklarının teşhis 
ve tedavi edildiği, aynı zamanda ruhsal 
sıkıntıların ve hastalıkların iyileştirildiği bir 
sağlık kuruluşu olan Yıldırım Darüşşifası, 

kuruluş amacına uygun olarak günümüzde 
de sağlık kurumu olarak hizmet vermek-
tedir. Yine ilk hayvan Bimarhane’sinin de 
Bursa’da kurulmuş olduğu görülmektedir. 

Orhan Gazi’den Sultan 2. Bayezid’e kadar 
sultanların nezdinde devletin sağlık işlerini 
yürüten saray hekimleri bulunurken, Sul-
tan 2. Bayezid döneminde ülkenin sağlık 
hizmetlerinin idaresini üstlenmesi için 
hekimbaşılık kurulmuştur. Aynı zamanda 
muharebe hekimliği de Osmanlı devletinde 
özel bir yere sahiptir. 

Yüzlerce hekim, hekim yakını ve hekim 
torununun tek tek bulunduğu, yazarın ifa-
delerine göre Yunanistan’da gayrimüslim 
hekimlere bile ulaşıldığı, içerisinde dok-
tordan hemşire ve sağlık memuruna kadar 
5 bin kişinin isminin yer aldığı bu kitap 
Bursa’nın sağlık tarihine ışık tutmaktadır.

Tarih başkenti Bursa’nın bir açık hava müzesine dönüşmesi için 8500 yıllık arkeolojik dö-
nemlerden 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi 
sivil mimarlık örneği yapılarına kadar her alanda restorasyonlarını aralıksız sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi, somut olmayan miras çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 

Bursa’nın Sağlık Tarihi
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