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BASKI

Recep ALTEPE 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Bursa’nın somut olan ve somut olmayan 
tarihi kültürel mirasının ihyası için son 
10 yıldır etkin olarak yürüttüğümüz 
çalışmaların bir aynası olarak yayın 
hayatına sunduğumuz Bursa’da Zaman 
1 yaşında. Bursa’daki tarihi kültürel 
mirasın ayağa kalkması, unutulmuş 
kültürel değerlerimizin yeniden 
hatırlanması ve bu alandaki beklentilerin 
yükseltilmesi anlamında önemli katkı 
sağladığına inandığım bu çalışmaya 
destek veren tüm tarihçi, yazar ve 
akademisyenleri, ayrıca tüm çalışma 
arkadaşlarımı kutluyorum. Muhtelif 
zamanlarda arayarak veya çeşitli 
iletişim araçları yoluyla beğenilerini 
ileten siz değerli okuyucularımıza da 
teşekkürlerimi sunuyorum, bize güç 
verdiniz.

Yeni yılın ilk sayısı yine dolu bir 
çalışma oldu. Medeniyetimizin temel 
mekanlarından biri olan ve yıllardır el 
atılmayı bekleyen Muradiye Külliyesi’ne 
el attık. Değerli araştırmacı dostlarımızın 
yazılarını ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyorum fakat sevgili Hacı Tonak’ın 
şu tespitini sizlerle paylaşmak isterim; 

Muradiye’de “sabrın sonu”, A. 
Hamdi Tanpınar’ın söylediğince 
hakikaten acıdan da acı bir meyve 
olarak görünür. Külliyenin yalın ama 
muazzam estetiği ile her türbeye 
gösterilen büyük özen ve hiç şüphesiz 
içinde yatanlara derin saygıyı ifade eden 
görkemli tezyinat, bu acılığı hafifletmek 
bir tarafa sanki daha bir koyultur 
yürekte. Çünkü ayırımında olmasak da 
orada, atılımları ve çekilişleriyle Uzak 
Asya’dan Akdeniz’e, Adriyatik’e 
ve Tuna’ya değin öz hikayemizin 
anlatıldığını biliriz; ve çünkü o hikayede 
zamansız, sırasız ölüm acıdır; baba, amca, 
kardeş, ağabey eliyle ölüm daha da acı!

Başta Muradiye olmak üzere, tarihin 
tozlu raflarından indirilmiş birbirinden 
ilginç tarihsel konulara makaleleri ilgiyle 
okumanız dileği ile..

Değerli dostlar,
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Zamanın içinden gelen Muradiye Külliyesi tarihini ve eski günlerini arıyor. 

Geçmiş ona ışık tutarken onun geleceğini tayin eden Büyükşehir Belediyesi ona yeniden “can suyu” veriyor.
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GEÇMİŞ ZAMAN

Tarih kayıtlarına göre Bursa'nın kuruluşu 
Milattan Önce 4. yüzyıla kadar uzanıyor. 
2.500 yıla yaklaşan tarihi içinde Bursa'yı 
ayrıcalıklı kılan özelliklerden biri 
de Osmanlı'nın ilk başkenti olması. 
Böylesine derin bir tarihi olan kentin 40 
yıllık kesiti normalde pek fazla anlam 
ifade etmez. Daha doğrusu, etmemeli. 
Gelin görün ki, Bursa öyle bir son 40 yıl 
yaşadı ki, her şeyiyle yeni baştan bir kent 
haline geldi. İşte ben bu 40 yıla sığan 
değişime tanıklık edenlerden biriyim. 
O nedenle de kendimi şanslı kabul 
ediyorum.

Benim çocukluğum Bursa'nın eski 
mahallelerinden birinde, Ahmetpaşa 
Mahallesi'nde, bahçeli bir evde geçti. 
Öyle çok büyük bir bahçe değildi, ama 
içinde meyve ağaçları vardı. Şeftali 
ağacını, erik ağacını o bahçede gördüm. 
Hatta bir de çam ağacı vardı. Ağaçların 
arasına ev ihtiyaçlarını karşılayacak 
kadar fasulye, domates, biber, maydanoz, 
taze soğan dikilirdi. Hele taze fasulye 
dönemlerini unutamam. Çünkü bahçedeki 
fasulye sırıklarının arasına saklanmak, 
toprakla oynamak en büyük keyfimdi. 
Köşede büyükçe bir kümes vardı... 

Güne horozların sesiyle ve kümesteki 
folluklardan alınan sıcacık taze 
yumurtayla başlardık. Ağaçların 
dallarına ve çinilik dediğimiz üstü kapalı 
sahanlıktaki saçak altına yuva yapan 
kuşların sesi sabahlara ayrı bir güzellik 
katardı. Bahçede köpek yoktu, ama kedi 
vardı. O kedinin, bahçeli bir ev için ne 
kadar önemli olduğunu yıllar sonra fark 
ettim.

Komşuların evleri de bahçeliydi... 
Tuvaletin bahçede olduğu, banyonun 
odalardaki yüklüklerde gizlendiği kimi 
küçük, kimi büyük evlerde ortak yaşam 
sürerdi. O ortak yaşamın en önemli 
özelliği komşuluk ilişkileri olarak 
yansırdı. Bu da neredeyse toplu yaşama 
dönüşen, ama ille de dayanışmaya 
dayanan bir başka sosyal ilişkiyi ortaya 
çıkarırdı. Mahallede biri hasta mı 
oldu, herkes bir tas çorba alıp derdini 
paylaşmaya koşardı. Biri düğün mü 
yapıyor, en büyük bahçede mutluluk 
paylaşılırdı. Mevlidi olanlar için en 
büyük salonu olan ev açılırdı.

Hıdrellez'de mahallenin kadınları en 
büyük bahçede ağaçların altına toplanır 

eğlenirdi. Acılar da yine aynı bahçelerin 
sahanlıklarında paylaşılırdı. Mutluluk 
da, hüzün de ortaktı. Herkes birbirini 
tanır, herkes birbirine saygı gösterirdi. 
Yardımlaşma kuralı hiç aksamadan 
işlerdi. Şehir dışındaki Santral Garaj'a 
(bugünkü Kent Meydanı Alışveriş 
Merkezi'nin olduğu yer) ulaşan Fevzi 
Çakmak Caddesi'nin açılışına o yıllarda 
tanıklık ettim.

Kentin Yeşil Bursa olarak anıldığı o 
yıllarda sanayi bilinmezdi. Fabrika 
denildiğinde de akıllara Atatürk'ün iki 
eseri olan Merinos ve İpekiş gelirdi. 
Dahası Bursa sosyal yaşamı Merinos'ta 
öğrendi. İlk işçi yemekhanesini 
Merinos'ta gördü. İlk spor tesisiyle 
Merinos'ta tanıştı. Kentin en modern 
düğün salonu Merinos'un Balo 
Salonu'ydu.

İlk özel itfaiye Merinos'taydı. Bugünün 
süpermarketlerinin temelini oluşturan 
ilk Tüketici Kooperatifi (o yıllardaki adı 
İstihsal Kooperatifi'ydi) yine Merinos'un 
çalışanlarına hizmetiydi. Günümüzün aile 
hekimliği gibi bir uygulamayla Bursalılar 
ilk kez Merinos'ta tanıştılar. Doktorundan 

2500 YILLIK KENTİN 
40 YILA SIĞAN DEĞİŞİMİ
Ahmet Emin YILMAZ
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dişçisine kadar Merinos Polikliniği'nde 
tedavi olabilen çalışanların aileleri 
kendilerini ayrıcalıklı kabul ederlerdi. 
Türk-İş gibi bir sendika devinin temelleri 
Merinos'ta atıldı. Bursa'ya konut 
kooperatifini de Merinos öğretti. Bugün 
Çarşamba Pazarı olarak bilinen Darmstadt 
Caddesi'nde Merinos çalışanları için 
kurulan kooperatif bahçeli evler yaptı. 
İkişer, üçer katlı, en yükseği 4 katlı o 
evler kentin en güzel bölgesini oluşturdu. 
En geniş cadde de o evlerin arasındaydı.

Sonra müthiş bir değişim rüzgarı esti, 
müteahhitler dört koldan o bahçeli evlerin 
olduğu mahallelere girdiler. Bahçeler 
ortadan kalktı, evler yıkıldı, yerlerine 
apartmanlar dikildi.
Bahçeli evlerde temizlikle başa 
çıkamayan kadınlar için temiz ve düzenli 
apartmanlar cazibe haline geldi. Üstelik 
bu apartman dairelerinde tuvalet için 
bahçeye çıkmak da gerekmiyordu, 
her şey içerideydi. Kapalıçarşı esnafı 
kentin eşrafı kabul ediliyordu. Büyük 
dokumaların birkaç sahibi de fabrikatör 
kabul ediliyordu. Eşraf kabul edilen 

kalburüstü kitle daha çok Atatürk 
Caddesi'nin güneyindeki binalarda ve 
Setbaşı'nda oturuyordu. Eski Bursa 
konaklarının yerine hızla yükselen 
Altıparmak da yine kent zenginlerinin 
tercih ettikleri yerler arasındaydı.

Derken Çekirge keşfedildi. Kent doğuda 
Yıldırım Mahallesi'nde bitiyordu. 
Ertuğrulgazi'deki sosyal konutların 
yapıldığı yerler taşlıktı. O bölgedeki 
Değirmenlikızık Köyü'nün üst tarafında 
ise kestane bahçeleri vardı. Köy 
statüsünden bir anda Bursa'nın gözde 
yerleşim yeri haline dönüşen Çekirge'de 
çok kısa süre içinde her yer apartman 
doldu. 70'li yıllara kadar Çekirge 
Caddesi'nin hem altında, hem üstünde 
hamamlar dışında bir tek yapı yoktu, 
uçsuz bucaksız zeytinlik uzanırdı. 
Çekirge dolup taşınca caddenin altı 
yapılaşmaya açıldı ve bugünün Kükürtlü 
Mahallesi çok kısa bir sürede ortaya çıktı. 

Sanayinin başlangıcı da bu sürece 
rastlar. Dokumalar büyüyüp fabrika 
olunca, sanayi tesisleri yükselince çok 

hızlı şekilde iki akım yaşandı. İlkinde 
hızla artan fabrikalarda çalışmak için 
göçle gelenler boş buldukları her yerde 
evlerini inşa edip kendi yaşamlarını 
kurmaya başladılar. Yönetimler bu 
hıza hazırlıklı olmadığı için planlı bir 
yerleşim sağlanamadı ve kaçak mahalleler 
ile kent sağlıksız şekilde büyüdü. 
İkincisinde Bursa'nın elitleri de Çekirge 
ve Kükürtlü'de yaşamı seçtiler. Bu da 
çok uzun sürmedi ve Bademli keşfedildi. 
Rahmetli Ali Akman'ın yaptığı ilk siteyle 
başlayan Bademli'de villa salgını kısa 
sürede bu bölgeyi de evlerle doldurdu. Ne 
var ki son yıllarda villa yaşamının yerini 
kent içinde korunaklı siteler almaya 
başladı. Şimdilerde, adına residence 
denilen bu yapılarda yaşam gözde. Bütün 
bunlar 40 yıla sığdı. 2500 yıllık köklü 
bir şehir, 40 yıl gibi çok kısa bir zaman 
dilimi içinde bambaşka bir kimliğe ve 
görünüme büründü. Şimdi Bursa'nın 
önünde kentsel dönüşümle yeni bir süreç 
açılıyor. Onu nasıl yaşayacağımızı da hep 
birlikte göreceğiz.

Fotoğraflar: “İhsan Celal Antel  arşivi” 
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Cumhuriyet Bayramı’nı izlemeye gelen halk

Bursa Valisi Fazlı Güleç’in tören aracı ile bayram 

kutlamalarına katılması, 1944

Bursa Valisi Şefik Soyer korteji beklerken, 1930’ların 

sonu kutlamalarına katılması, 1944

Heykel’de bayram kutlamaları, 1943

Bursa Valisi Şefik Soyer’in tören alanına teşrifi, 

1930’lu yıllar

Vali Refik Koraltan resmi tören geçişi için beklerken, 

1940’lı yıllar

Bursa Valilik Binası önünde süvari birlikleri, 
1940’lı yıllar

Cumhuriyet kutlamalarında protokol, 1938

Vali Fazlı Güleç Heykel’deki tören kutlamalarında, 
1940’lı yıllar

GEÇMİŞ ZAMAN
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Cumhuriyet’in ilk yılları heyecanını 
Bursa’da görebilmek ve hissedebilmek 
için o dönemlerde çekilmiş fotoğraf 
karelerine bakmak yeterlidir. Fotoğraf 
kareleri Bursa’da birçok bilinmeyeni 
bilinir hale getirmiştir. Düşünün; sizden 
yüzlerce yıl öncesi yaşadığınız şehrin 
nasıl bir şehir olduğunu görüyor, evleri, 
sokakları, caddeleri, insanları, elbiseleri 
her şeyi görüp bilgileniyorsunuz. Fotoğraf 
makinasının icadından sonra ülkeler 
birbirini daha yakından tanıma fırsatı 
bulmuştur. Örneğin; ABD’nin 1900’lü 
yıllardaki durumunu fotoğraflardan 
görebiliyor ve bilgi sahibi olabiliyoruz. 
Fotoğraf makinasının yaygınlaşması 
ile birlikte her şehirde birçok meraklısı 
çıkmış, aldıkları fotoğraf makinaları 
ile yaşadığı şehrin her konusunu 
fotoğraflamış ve geriye büyük bir arşiv 
bırakmışlardır. İyi ki o meraklı insanlar, 
yaşadıkları dönemde yaşadıkları şehrin 
fotoğraflarını çekmişler ve bu fotoğraflar 

bizlere kadar ulaşmış. Yoksa geçmiş 
dönemlerin yapısını algılamamız çok zor 
olurdu.

Şehrimizde de bir işadamı olan 
İhsan Celal Antel, hayatını fotoğraf 
çekmeye adamış ve binlerce fotoğraf 
çekmiş. Bursa, İstanbul, Ankara gibi 
şehirlerimizin 1930–1950’li yıllarını 
görüntülemiştir. Oğlu Afif Antel ise 
bugün babasının bu kültür mirasını 
Bursalılara sunma gayreti içinde 
çalışıyor. Afif Beyi ben uzun zamandan 
beri tanırım. Kendisi Bursa aşığıdır. 
Sohbetlerimizde babasından bahseder ve 
onun fotoğraflarını Bursalıların görmesini 
isterdi. Sonunda İhsan Celal Antel’e 
ait fotoğraf koleksiyonunu Bursa Kent 
Müzesi Arşivi’ne bağışladı. Biz şimdi 
tasnifini yapıyoruz. Koleksiyonda 1930-
1950’li yılların Bursa’sını görebiliyoruz. 
Fotoğrafların içinde; spor karşılaşmaları, 
genel manzara, bayram etkinlikleri, 

Uludağ gibi konular var. Biz Bursa Kent 
Müzesi olarak Cumhuriyet bayramlarında 
İhsan Celal Antel’in çektiği fotoğrafları 
sergi haline getirdik ve Kent Müzesi’nde 
izlenime açtık. Sergi çok büyük ilgi 
gördü. Fotoğraflara iyi bakıp, iyi 
okumak gerekli. Bursa’da bayram 
törenleri fotoğraflarına baktığınız zaman, 
özellikle Cumhuriyet bayramlarında 
büyük bir coşku görürsünüz. Cumhuriyet 
bayramları coşkusu fotoğraflara yansımış. 
Fotoğrafları incelediğinizde halkın her 
kesiminin Heykel önündeki Cumhuriyet 
Bayramı törenlerine katıldığını 
görürsünüz. Aynı zamanda Atatürk 
Heykeli önünde çektirilen fotoğraflarda 
da insanların ailecek giyinip fotoğraf 
çektirdiğini görüyoruz. Kent Müzesi’nde 
yaptığımız Heykelönü Fotoğrafları 
Sergisi’nde de bunu rahatlıkla 
görebiliyorsunuz. Heykelönü Fotoğraf 
Sergisi’nin hazırlık çalışmaları sırasında 
800 aile ile ropörtaj yaptık ve bir de 

İHSAN CELAL ANTEL OBJEKTİFİNDEN 

CUMHURİYET BAYRAMLARI
Ahmet ERDÖNMEZ

Cumhuriyet Meydanı’nda bayram kutlaması, 1930’ların sonu Cumhuriyetin 20. yılı kutlamaları, 1943
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Ulu Cami önünde törene katılmak için bekleyen 
kayakçı ve bisikletçiler, 1940’lı yıllar

Heykel tören kutlamalarında askeri geçiş, 1943

Model uçakları ile törene katılan çocuklar, 1943

Tören geçişi

Top arabalarının tören geçişi, 1940’lı yılların başı Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mermi taşıyan 
köylülerin geçişi, 1940’lı yıllar

İlkokul öğrencilerinin geçişi

Kayakçılar tören geçişinde

Askeri süvarilerin geçişi, 1940’lı yıllar

GEÇMİŞ ZAMAN
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katalog çıkardık. Orada duyduğumuz her 
görüntü ve ses Cumhuriyet Bayramlarının 
Bursa’daki önemini anlatıyor.Afif Antel 
Bey’le yaptığımız sohbetlerin birinde 
babası hakkında bilgi istedim ve Afif Bey 
bana babasını şöyle anlattı:

İhsan Celal ANTEL İstanbul-1894/
Bursa-1965
Osmanlı’nın son zamanlarının adliye 
nazırı, Cumhuriyet Dönemi’nde 
Darülfünun Hukuk Müderrisi Mehmet 
Celalettin Bey’in beş çocuğundan 
üçüncüsü olarak 1894 yılında İstanbul’da 
doğdu. En büyük ağabeyi Prof. Sadri 
Celal ANTEL İstanbul Üniversitesi 
Pedogoji bölümünün kurucusu ve 
hocasıydı. Diğer ağabeyi Yusuf Kenan 
ANTEL ise dönemin ünlü bir avukatıydı. 
Küçük kardeşi Necip Celal ANTEL 
Türkiye’nin ilk tango bestekarı idi. Bugün 
bile zevkle dinlenen Özleyiş, Suna, 
Mazi, Sarıyapıncak gibi bestelere imza 
atmış bir müzisyendi. En küçük kardeş 
Belkıs Celal ÖZDOĞAN ise İstanbul 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde 
fizik profesörüydü.

İhsan Celal ANTEL 1. Dünya Savaşı’na 
gönüllü olarak katıldı ve Galiçya 
cephesinde savaştı. Daha sonra İstanbul 
Darülfunun’u Ulumu Tabiye bölümünü 
bitirdi. Braunschweig ve Berlin’deki 

eğitimlerini tamamlayıp Stutgard’da bir 
fabrikada staj yaparken tanıştığı ve 40 
yıl hayatı paylaşacağı eşi (Else) Leyla 
Hanımla tanıştıktan sonra 1924 yılında 
Türkiye’ye gelerek evlendi. Almanya’daki 
hocalarının tavsiyesi ile tarım ürünlerinin 
en bol olduğu Bursa’ya gelerek 1925 
yılında o yıllardaki adıyla Bursa 
(ANTEL) Konserve Fabrikası’nı kurdu. 
Bu tarihten itibaren konserve sanayiine 
yaptığı katkılarının yanında Fotoğraf 
Sanatı ve Sporla ilgilendi. Çok yönlü bir 
kişiliği sahip olan İhsan Celal ANTEL 
birçok derneğin kuruluşunda emeğini 
esirgemedi. Özellikle dağcılık kulübünün 
uzun yıllar başkanlığını da yapmıştır. 
Bunu yanı sıra Bursa’da kayak, bisiklet, 
atletizm ve güreş sporlarının gelişmesi 
için büyük gayret sarf etti. Bir dönem 
de Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü 
de yaptı. Bütün bu sosyal faaliyet 
ötesinde fotoğraf en büyük tutkusuydu. 
Yanından hiç eksik etmediği fotoğraf 
makinası ile gördüklerini belgelemek 
onun yaşamının bir parçasıydı. Çektiği 
fotoğrafların büyük bir kısmını evinin bir 
köşesinde kurduğu karanlık odada kendisi 
tab ederdi. Fotoğraflarının konusunu 
Uludağ’ın doğal güzellikleri, spor 
faaliyetleri, Bursa’da yapılan törenler ve 
Bursa’nın tarihi eserleri teşkil ederdi. Bu 
özelliği dolayısıyla kendisine Bursa’nın 
görsel tarihçisi unvanı verilmiştir.

Fotoğraf tutkusu ona 1935 yılında Kodak 
Fotoğraf ve 1936 yılında Ankara Fotoğraf 
Sergisi’nde birincilik ödülleri ve şeref 
diploması getirmiştir. Ölümünün yirmi 
beşinci, kurduğu fabrikasının altmış 
beşinci yılında 21 Aralık 1990 - 03 Ocak 
1991 tarihileri arasında Bursa Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan İhsan 
Celal ANTEL fotoğrafları sergisi gördüğü 
büyük ilgi nedeniyle Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde sergilendi.

İhsan Celal ANTEL 1965 yılında vefat 
ettiğinde on binlerce fotoğraf ve kırk 
senelik mazisi olan ANTEL KONSERVE 
FABRİKASI’nı bırakmıştı. 1965 yılından 
2000 yılına kadar tesis eşi Leyla Celal 
ANTEL ve küçük oğlu Afif Celal ANTEL 
tarafından imalatını sürdürmüş 2000 
yılında tesisin kapatılmasıyla 75 yıllık 
fabrika ve birikmiş fotoğrafları tarihteki 
yerini almıştır. Bursa fotoğraflarını çeken 
başta İhsan Celal Antel olmak üzere, 
bütün fotoğraf çeken meraklı kültür 
insanlarını saygı ile anıyorum. Bursa’da 
fotoğraf sanatı adına yapılan bütün 
etkinliklerin şehrimizin tanıtımına ve 
gelişmesine çok önemli katkısı olacağına 
inanıyorum. Bursa’nın bir fotoğraf arşivi 
ve müzesine kavuşmasını gönülden 
diliyorum.

Kılıç Kalkan Ekibi Cumhuriyetin 15. yılında Atatürk anıtına çelenk 
koyan askerler, 1938

Gıda sanayi çalışanlarının ürünleri ile birlikte kortej 
sırasını bekleyişi, 1940’lı yıllar
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Uhrevi sükûnetin ve uhrevî rahatın ne 
olduğunu bilmek isteyenler Bursa'da 
Muradiye türbesine gitsinler! Ölüm, 
yalnız burada korkunç değildir. Mukaddes 
kitapların vaat ettiği cennet bize yalnız 
burada mümkün görünüyor; burada her 
dakika bir meleğin kanadı gibidir, başımız 
üstünden hayatın bütün hummalarını, 
gussalarını, şüphe ve endişelerini silen 
yumuşak ve nemli bir tüy temasıyla 
geçer. Ey kararsız gönül; dakikalara 
«Dur!» diyebileceğimiz yer burasıdır. 
Zira, buranın eşiğini aştıktan sonra bize 
saatlerin, bize günlerin, bize yarının, 
bize öbür günün lüzumu kalmıyor. Bu 
dakikaların her birinde ebediyyetin derin 
ve değişmez çeşnisini tadıyoruz; artık 

hiçbir zevkin daha fazlasını istemiyoruz, 
burada zevklerin en câvidanîsine 
eriyoruz. Dışarıda bıraktığımız şeyler ne 
kadar yakıcı, ne kadar acıdır! Sevgilinin 
bedeni ne çetindir! Dostun eli ne izac 
edicidir! Ana şefkati ne kasvetli, evlât 
muhabbeti ne zahmetlidir! Düşmandan 
intikam ve ikbalden kâm almak ne 
kadar gailelidir! Zafer ne zor, hezimet 
ne müthiştir! Bedbaht; burada kal; bu 
yeşilliğe gömül, bu havalara karış! Dehrin 
hây ü huyundan sana ne! 

* * * 

Kendi kendimize böyle söyleyerek yarı 
belimize kadar gömüldüğümüz yeşilliğin 

içinde tabiatın hayatına karışırız. Ölüm, 
eğer bu yeşilliğin altında zerre zerre 
dağılıp erimekse, ölüm eğer, bizdeki 
özün bu otlardaki usareye damla damla 
karışması demekse, onu şimdiden 
özleyelim. Çünkü bu otlar bizden 
daha güzeldirler ve ömürleri bizim 
ömrümüzden daha uzundur. Tam altı 
yüz seneden beri, her bahar bu türbeleri 
sarıyor, içeride yatanlardan birisi için 
bu otları yetiştiren kara toprağı beyaz 
mermere tercih etmiş! Merkadinin 
kubbesinde niçin yağmurlara bir menfez 
bırakmış; türbedar yavaş bir sesle bize bu 
sırrı anlatıyor:
— Bahar olunca bu toprağın üstüne bir 
avuç arpa atarım. Kubbedeki açıktan 

MURADİYE 

MURADİYE KÜLLİYESİ
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rahmet yağar, güneş vurur, birkaç hafta 
içinde mezarın ortası yemyeşil olur. 

Dünyayı fethe çıkan cihangirlerin son 
dileği böyle midir? Bundan mı ibarettir? 
Eğer böyle ise, bundan ibaretse biz 
ne isteyebiliriz? Biz ki ne atımız, ne 
kılıcımız, ne de tuğumuz vardır, ne 
arkamızda yürüyen ordular sahibiyiz. 
Eğer bir tavus kuşunun kanadına 
benzeyen bu kapı saçağının altına 
kadar geldikse, bu bir tesadüf eseridir; 
takdir isteseydi bizi bir mezbeleye de 
sürükliyebilirdi. Zira, boynumuzdaki 
zincirler kendi irademizden daha 
kuvvetlidir. Mezarlarını ziyaret 
ettiğimiz bu adamlar ise, hayatı kendi 
iradelerine râm ettikten sonra ölümü 
de kendi arzularına göre yapmışlar. 
Hâlâ ne diyorlarsa öyle oluyor. Murat: 
“Merkadimin üstünü açık bırakın! Tâ ki 
rahmetle nurdan mahrum kalmayayım!” 
demiş. Altı yüz seneden beri merkadinin 
üstü açıktır ve toprağı nur ve rahmetle 
münasebettedir. Bize kapıyı açan 
türbedar, o hükümdarın belki bininci, 
belki on bininci hizmetkârıdır, her gün 
emirlerini yerine getirmek için burada 
divan duruyor. Ona sormak istiyorum: 
— Şuracıkta bir köşeye kıvrılıp yatsam, 
bana da bakar mısın? 
Ve bir yıpranmış seccadenin üstünde diz 

çöküp kendi kendime şöyle diyorum: 
“Dünya yüzünde ne bir bucağın, ne de 
bir bakıcın var! Nerede akşam olursa 
orada kalır bir serserisin! Yolunu hiç 
kimseler beklemiyor; seninle meşgul 
olan bir kimse yoktur. İkide bir gamdan 
şikâyet edersin ve meserrete muhtacım 
dersin; kimin ne umurunda! Öldükten 
sonra rahmete muhtaç olacaksın, fakat 
o deryadan senin hissene bir katra 
düşmeyecek. Zira yeryüzünde bir zerre 
sevap işlemedin. Gerçi uhrevî saadete 
bile bir şekil veren şu fâninin gördüğü 
işlerden daha güzel hayaller yarattın, 
lâkin bu hayallerin gizli düşen ceninler 
gibi gün görmeden çürüyüp gitti, çünkü 
hepsi de kudretinden daha üstün hudutsuz 
bir ihtirasın mahsulü idi.” 

Böyle düşünerek, başı ucunda diz 
çöktüğüm ölünün serencamını 
kıskanıyorum. O en hudutsuz şeye, 
o hayale, o rahmet ve gufran hissine 
vücut veren ve ebediyetin rükûdetinden 
bir türbe suretinde temessül eden 
bahtiyardır. Yaşarken dünyayı, ölürken 
ukbayı fethetmek istedi. Yaşarken takdiri 
hükmüne râm etmişti, öldükten sonra 
rahmete emrediyor “Sen şu kubbede açık 
bıraktığım yerden gir!” diyor; sükûn ve 
rükûda emrediyor. 

“Beni kaplayın, beni sarın! Nihayetsiz 
uykumu, bana nihayetsiz derecede tatlı 
kılın!» diyor ve rahmet kubbede açık 
bıraktığı yerden giriyor ve sükûn etrafını 
bir ananın kolları gibi sarıyor. Ah, bu 
serin ve yeşil sükûn! Cenneti bundan 
başka tahayyül edebilir miyiz? Bütün bir 
milletin muhayyelesidir ki ona, asırlarca 
süren bir murakabe sonunda nihayet bu 
sureti vermiş. 

* * * 

Şu vahşi ve coşkun otların arasında 
sanattan bahsetmek bir küfürdür. Burada 
hepimiz işlenmemiş bir zümrüt külçesi 
içinde birer damla ruhuz. Eğer hariçteki 
seslerin bize kadar gelmesi mümkün olsa 
da bize sorsalar ki: “Güzellik nedir?” Hiç 
düşünmeden: “Bu yeşilliktir” diyeceğiz. 
Çünkü biz burada, herhangi bir şeye 
dışından bakmak hassasını kaybettik; 
yalnız bâtıni değil, bâtın olduk. Biliriz ki 
bir sanat eseri bize bu hidayeti vermez.

* Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Erenlerin 
Bağından”(Remzi Kitabevi-1993) adlı 
eserinden alınmıştır.
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Ahmet Hamdi Tanpınar “Bursa’da 
Zaman” isimli ünlü şiirinde Muradiye’yi 
sabrın acı meyvesi olarak tanımlar. Bu 
tanım adeta Muradiye’nin bir mısra 
da özetlenmiş halidir. Çünkü Sultanlar 
Şehri Bursa’da, tarih içinde kendileriyle 
birlikte kurulan semtlere de öncülük eden 
ve isimlerini bu tarihi semtlere veren 
Sultan Külliyeleri içinde,  Muradiye 
Külliyesi bir özelliği ile diğerlerinden 
kesin olarak ayrılır. Bu özellik, cami, 
medrese ve imaretin yanında, külliye 
bahçesinde yer alan türbelerdir. Külliyeyi 
oluşturan yapılar tek tek incelendiğinde 
her biri önemli mimari değeri olan özgün 
eserlerdir. Bir araya geldiklerinde ise, 
büyüklükleri, birbirlerine olan mesafeleri 
ve birlikte yarattıkları dış mekan kalitesi, 
ulu çınarların gölgesi ile zenginleşir. 
Zemindeki asırlık kayan taşları 
küçük mermer şadırvan ve muhtelif 
zamanlarda çeşitli yerlerden toplanmış 
anıt niteliğindeki mezar taşları da bu 
olağanüstü kentsel peyzajın tamamlayıcı 
unsurlarıdır. 

Bu peyzajı olağanüstü kılan ise sadece 
mimari yapı kalitesi veya fiziksel mekan 
kalitesi değil aynı zamanda bu mekanın 
ruhudur. Bu mekanın ruhunu tanımak için 
türbelerin içine girmek gerekir. O zaman 
bu türbelerde yatanlarla tanışırız. Onlar 
Osmanlı tarihinin tanıkları, mağdurları, 

kahramanlarıdır. Her birinin hüzünlü bir 
öyküsü vardır. Bu öykü aynı zamanda 
kuruluştan cihan imparatorluğuna giden 
sürecin öyküsüdür. O zaman türbeleri 
birlikte dolaşalım ve kahramanlarımızla 
tanışalım: Ömrü savaş meydanlarında 
geçen ama zaferin saltanatını değil de, 
aslında sakin ve mütevazi bir hayatı tercih 
eden “bırakın rahmet üzerime yağsın” 
diyerek türbenin üstünün açık kalmasını 
vasiyet eden Sultan II. Murat. Genç yaşta 
ölümü ile babası Sultan II. Murat’ın 
yüreğini dağlayan yiğit Şehzade Alaettin. 
Sürgünde ölen ve aynı zamanda iyi bir 
şair olan bahtsız şehzade Cem Sultan. 
Fatih’in oğlu ve umudu şahin gözlü 
Şehzade Korkut ve kardeşi, yakışıklılığı 
ile nam salmış Şehzade Mustafa. Yavuz 
Sultan Selim ile girdiği taht kavgasında 
ölüme koşan kahraman tabiatlı Şehzade 
Ahmet. Sultan II. Beyazıt’ın umut 
vadeden iki kardeşi Ali ve Alemşah ile 
genç amcaları Şehzade Mahmut. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın çok sevdiği, çok 
güvendiği ve fakat boğdurduğu büyük 
oğlu Şehzade Mustafa ve diğerleri.

Muradiye Külliyesi’nin bu ünlü 
sakinlerinin Osmanlı tarihinde daha 
önemli rolleri de olabilirdi. Bu rollerin 
dağılımına göre belki tarihin akışı 
değişirdi. Kendi kişisel kaderleri tarihin 
gelişim çizgisini de tayin etti. Böylesine 

debdebeli, şaşalı ve hüzünlü hayatların 
kahramanları toplu halde ve huzur 
içinde Bursa’da, Muradiye Külliyesi’nde 
yatıyorlar. Ve bu huzur, yoğun bir 
duygu zenginliği şeklinde bütün mekana 
egemen oluyor. Fiziksel objesi mezar 
olan bir kentsel peyzaj nasıl olur da bu 
kadar huzurlu bir mekana dönüşebilir! 
Bu paradoksal bilmeceyi çözmek için 
gene Tanpınar’a kulak verelim: Şark 
için “Ölümün sırrına sahiptir” derler, 
fakat şark milletleri içinde dahi, ona bu 
kadar hususi bir çehre veren, her türlü 
laubalilikten sakınmakla beraber, onu 
ehlileştiren, başka bir millet pek yoktur. 
Sade mimarili bir türbe çok defa tahtadan, 
sırasına göre oymalı ve zarif, bazen de 
düz ve basit bir sanduka, birkaç işlenmiş 
örtü veya düz yeşil çuha, bir kavuk, bir 
tuğ … Ölüler bu basit ikametgahlarından 
sokağın bütün hayatına şahit olurlar. 
Onlar velveleli bir hayatın sonunda 
dinlendirici hassaları olan bir suda 
yıkanır gibi bu mezarlarda uyuyorlar ve 
şimdi, biz, onların mezarlarını gezerken 
hayatlarında bir an bile yanlarına 
uğramamış bu sükunun, büyük bir deniz 
gibi etrafımızda dalga dalga yükseldiğini 
hissediyoruz. Son söz olarak: Muradiye 
Külliyesi, mezarın kasvetini huzura 
dönüştüren bir şaheserdir.

SABRIN ACI MEYVESİ     

Mithat KIRAYOĞLU

“Onlar Osmanlı tarihinin tanıkları, mağdurları, kahramanlarıdır. Her birinin hüzünlü bir öyküsü vardır. Bu 

öykü aynı zamanda kuruluştan cihan imparatorluğuna giden sürecin öyküsüdür.”

MURADİYE KÜLLİYESİ
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MURADİYE KÜLLİYESİ

Sultan II. Murad’ın Bursa’da külliye 
inşa ettiren beş padişahın sonuncusu 
olduğunu biliyoruz. Bulunduğu semte 
de adını veren cami, medrese, hamam, 
imaret, çeşme ve türbeden oluşan 
yapılar topluluğu, kendisinden önce 
inşa edilen Orhan, I. Murad, Yıldırım 
ve Yeşil külliyeleri gibi, açılımı 
sağlamak amacıyla şehrin kuzeybatı 
varoşlarında inşa edilmişse de, külliye 
binaları onlar gibi dağınık değil, çizgi 
halinde bir hat üzerinde planlanmıştır. 
Daha sonraki yıllarda birçok şehzade 
ve saray mensubunun da gömülmesiyle 
hanedan kabristanı haline gelen caminin 

haziresi, külliyeye mistik bir hava katar. 
Külliyenin ana binası olan cami, tâbhâneli 
camiler tipinde olup beş gözlü son cemaat 
yeri, arka arkaya iki büyük kubbeli harim 
kısmı ve iki yanda birer kubbeli eyvanıyla 
bu şemanın en basit örneğidir, bu 
görünümüyle Bursa’da Orhan Camii’ne 
benzer. Taç kapısı üzerinde yer alan celi 
sülüs hat ile mermere yazılmış üç satırlık 
Arapça kitabesinden, cami inşaatının 
1425 Mayıs ayında başlayıp 1426 Kasım 
ayında yani bir buçuk yıldan az bir 
zamanda bittiği anlaşılır. Şehrin batısında 
bina edildiği ve ticaret için değil de daha 
çok hizmet amaçlı olmasının yanında, 

bu külliyede, imarete misafir olan ya 
da gelip geçen kadın ve erkeklerin 
dinlenmeleri için iki bölümlü bir tâbhâne 
yaptırılmış olması çok önemlidir, 
bu tâbhâneler günümüzde mevcut 
değildirler. Bursa Kadı Sicilleri’nde 
yer alan bir belgede “… bundan akdem 
evkāf-ı mezbûra mütevellî olan Kāsım 
Beg evkāf-ı mezbûr imâret-i âmiresinin 
havâtun içün kadîmden vaz‘ olan 
tabhânesini yıkub imâret-i mezbûrenin 
odun anbarı itmekle imâret-i merkûmeye 
misafir olub âyende ve revende havâtun 
tâyifesine tabhâne-i uhrâ binâ olunmağa 
sûb-ı şer‘den izin …. “ şeklindeki bir 

MURADİYE 
KÜLLİYESİ

Yrd. Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

Uydudan Muradiye Külliyesi
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ibareden, vakıf idarecisinin, 
kadınlar tabhânesini yıktırarak 
imaretin ambarı haline getirdiği 
ve bu kadınlar tabhânesinin 
yeniden inşası için izin 
istendiği anlaşılmaktadır. 

Yapının önünde yer alan beş 
gözlü son cemaat yeri dört 
mermer paye ve aralarda 
iki granit sütun üzerine 
oturmakta, ortadaki bölüm 
tamamen mukarnas dolgulu 
ve mukarnaslı tromplu kubbe, 
bunun iki yanındaki bölümler 
prizmatik üçgenli tromplu 
kubbe, en dıştaki iki yan 
bölümler ise aynalı tonozla 
örtülüdür. Son cemaat yeri 
maksureleri dört basamakla 
çıkılacak şekilde yükseltilmiş 
olup buraya iki pencere ve iki 
de kapı açılmaktadır, doğudaki 
kapı iç koridora aittir, batıdaki 
ise asma katın kapısıdır. Son 
cemaat yeri revak kemerlerinin 
alınlıkları, çeşitli boyut ve 
biçimde tuğlaların on beş 
değişik geometrik şekilde örülmesiyle 
hareketlendirilmiş ve bilhassa kuzey 
cephesi saçak silmesinin alt kısmında 
bu süslemeye firuze renkli sırlı tuğlalar 
da katılmıştır. Kündekârî tekniğinde 
yani çivi, tutkal gibi bağlayıcı malzeme 
kullanılmadan yapılmış olan ahşap kapı 
devrine aittir. Üst kartuşlarında kûfî yazı 
ile “Yâ Hayyu Yâ Kayyūm Yâ Ze’l-
celâli ve’l-ikrâm” sülüs yazı ile de “Yâ 
hafiyye’l-eltâf neccinâ mimmâ nehâf” 
yazılıdır. Giriş holü üzerinde ise yine 
çiniden mamul levhalar ve stalaktitler 
görülmekte bunların da ortasında 
malakârî olduğu tahmin edilen tavan 
göbeği yer almaktadır.

Muradiye Camii’nin giriş holünün 
üzerinde, yerden yaklaşık altı buçuk 
metre yükseklikte bir asma kat vardır, 
sağ eyvandan bir kapı ile çıkılmakta olan 
bu katın iç mekâna bakan bir penceresi, 
dışarıya son cemaat yerine ise beş 
şahnişini açılmaktadır. Ana kubbeye 

girişte, tavanda yer alan ahşap göbek 
daha önce mihrap kubbesinin batı ayağı 
dibinde bulunan müezzin mahfilinin tavan 
göbeği olup, 1854 depreminden sonra 
yapılan onarım esnasında buraya monte 
edilmiştir, yirmi dört kollu yıldızlardan 
gelişen geometrik süslemeli muhteşem 
bir eserdir. Giriş holünün sağ ve solunda 
bulunan maksurelerin duvarları, mihrap 
duvarının minber arkasına düşen köşesi 
ve pencere altlıkları firuze renkli altıgen 
çinilerle, mihrap mekânının doğu ve batı 
duvarları ise araları üçgen firuze sırlı 
tuğlalarla dolgulanmış, altıgen zümrüt 
yeşili çinilerle kaplıdır. İki ana kubbeyi 
ayıran kemerin kaideleri de, birbirine 
lacivert kollarla bağlanan altıgen mavi 
çinilerle kaplanmış ve araları beyaz 
sırlı üçgen tuğlalarla dolgulanmıştır. 
Mihrabın doğu tarafında firuze ve lacivert 
çini ile beyaz konturlardan panolar 
oluşturulmuşsa da buraya uymadığı belli 
olmaktadır. Zümrüt yeşili çinilerin ve 
bütün çini panoları çevreleyen bordürlerin 
daha önce Yeşil Cami’de de kullanılmış 

olması, aynı Tebrizli usta gurubunun bu 
yapıda da çalıştığını ve daha sonra II. 
Murad’ın Edirne’deki camiine gitmiş 
olduklarını göstermektedir. Edirne 
Muradiye Camii’nin çinilerinin daha 
ihtişamlı oluşu, Bursa’daki caminin 
aceleye geldiğini düşündürmektedir. 
Ana kubbe prizmatik Türk üçgenlerine 
oturur ve üçgen trompludur, sağ ve 
sol eyvanlar yine Türk üçgeni kasnağa 
otururlar fakat mukarnaslı trompludurlar. 
Mihrap kubbesi ise üçgenli kasnağa 
oturur ve geçiş elemanı olarak da çok 
iri mukarnaslı ve neredeyse duvarın 
ortasına kadar inen damlalı tromplar 
kullanılmıştır. Eyvan kemer ayaklarının 
her ikisinde de celî sülüs hat ile besmele, 
batı eyvanının kıble duvarında muhakkak 
hat ile besmele ve bunun altında sülüs 
yazı ile “Fe velli vecheke şatra’l-
mescidi’l-harâm” yazılıdır. Bütün bu 
yazıların tarihi 1320 (M.1902), hattatı da 
Vasfî Efendi’dir. Mihrap mekânının batı 
duvarındaki bir levhada celî talik yazı ile 
yine “Fe velli vecheke şatra’l-mescidi’l-

                       II. Murad Türbesi’nin giriş kısmı, muhteşem bir kalem işi süslüdür.
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harâm” yazılıdır, evkaf muhasebecisi 
Süleyman Bey’in yadigârı olan bu 
levhanın hattatı Şeyh Sırrı Efendi’dir. Bu 
yazının tam karşısında, aynı ölçülerde 
Kâbe örtüsü asılıdır, üzerinde yine siyah 
dokuma ile zigzaglı olarak “Lâ ilâhe 
illâllah Muhammedün rasûlullah ” ibaresi 
yazılıdır.

Caminin mihrabı rokoko üslubundadır, 
sönmeden bırakılan bir kandilden dolayı 
çıkan yangında yanan minberin yerine 
son derece basit ve birkaç basamaklısı 
yapılmıştır. Civar köylerin birinden 
getirilerek buraya monte edildiği 
hakkında bir rivayet de bulunan 1315 
tarihli ahşap minber, mihrabın üslubu 
ile hiçbir benzerlik göstermediği gibi 
kötü bir şekilde beyaz yağlı boya ile 
boyanmıştır. Mihrap ve minber, caminin 
bünyesine hiç uymaz. Şadırvan 1623 
tarihli bir vesikadan anlaşıldığına göre 
o tarihlerde mevcut idi, ancak şimdiki 
şadırvanın mihrap ile beraber 19. yüz 
yılda yapıldığı düşünülebilir, iki sene 
önce Osman Yıldız tarafından tamamen 
onarılmıştır. 1855 Bursa depreminde cami 
hafifçe zedelenmiş, minaresi yarılmış, 
türbe kubbesi ayrılmış, medresenin de 
dershane ve duvarları zarar gördüğü için 
büyük bir onarım geçirmiştir. Muradiye 
Camii’nin yan eyvanları Ali Paşa Camii, 
Ebu İshak Kâzerûnî Camii, İznik Yakup 
Çelebi Zaviyesi gibi aslında küçük 
kemerlerle ana mekâna açılmaktaydı 
ve asıl ibadet mekânından soyutlanmış 
durumdaydı, artık bu zaviye hücrelerinin 
işlevine lüzum kalmadığından olsa gerek 
on dokuzuncu yüz yıl sonlarında yan 
duvarlar kaldırılarak bu küçük geçitlerin 
yerine büyük kemerlerle mekân birliği 
sağlanmıştır. Muradiye Külliyesi’nin, hem 
mahallelinin hem külliye çalışanlarının 
hem medrese öğrencilerinin hem de 
yolcuların beslenme, barınma, eğitim 
ve temizlik ihtiyacını karşılayan yani 
sosyal amaçlara hizmet eden bir kompleks 
olduğunu düşünürsek, inşa edilerek 
hizmete başladığı yıllarda nasıl büyük bir 
boşluğu doldurduğunu anlamak mümkün 
olabilir. Bursa’daki cami avlularının nasıl 
huzur verici bir ortam oluşturduğunu, 

hele böyle Orhan Camii, 1. Murad 
Camii, Yıldırım Camii, Yeşil Cami, Emir 
Sultan ve Muradiye Camii’nin ruhani 
bir hava içinde insanların hislerini nasıl 
etkilediğini, onları çok değişik duygulara 
gark ettiğini anlamak için sufi olmak da 
gerekmiyor. 
      
Bir sosyal ve kültürel kurum olan 
külliye binalarında bulunan yapılardan 
bahsederken mutlaka olması gereken 
yapılardan birinin de medreseler 
olduğunu söylemiştik. Bir eğitim 
kurumu olan bu yapılar, o bölgenin 
hareketlenmesi ve şenlenmesi içinde 
önemli rol oynamaktadır. Muradiye 
Külliyesi’nin medresesi on altı hücresi, 
sekizgen şadırvanlı revaklı avlusu ve 
yazlık dershane eyvanı ile tipik bir 
erken devir Osmanlı medresesidir. Bu 
hücrelerden birini müderris yani ders 
veren hocaya bir tanesini de muid yani 
asistanlara ayırdığımızda geriye 14 oda 
kalır ve her odada bir öğrenci olmak 
üzere 14 öğrencinin burada eğitim ve 
öğretim gördüğü anlaşılır. Vakfiyelerde, 
medreselerin hücrelerinde birer 
öğrencinin oturması şart koşulmaktadır, 
bununla da öğrencinin başka şeyle 
meşgul olmayıp dersine çalışması ve 
medreselerde asıl olan tefekkür yani derin 
düşünceye dalarak ilmi konuları daha iyi 
kavraması amaçlanmaktadır. Medresenin 
ana eyvanı, Türk üçgenli ve mukarnaslı 
tromplu kubbelidir. Medresenin avlu 
revakları odalardan daha yüksektir. Her 
odada bir ocak, bir pencere ve duvarlarda 
üçer niş, köşe odalarda ise ikişer pencere 
ve altışar adet niş bulunmaktadır. 
Odalardaki bu nişler öğrencilerin 
kitaplıklarıdır. 1950’li yıllarda medrese 
restore edilirken ocak yaşmakları 
kapanmış ve ocaklar kullanılmaz hale 
getirilmiştir. 

Medresenin kurşunları tamamen 
dökülmüş ve duvarları da harabe halinde 
iken dönemin sağlık bakanı tarafından 
1951 yılında restore ettirilmiş ve Verem 
Savaş Dispanseri olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Halen de bir sağlık kurumu 
olarak kullanılmaya devam etmektedir. 

Muradiye Külliyesi’ni oluşturan binalar 
bir hat üzerinde sıralanmış şekildedir. 
Medresenin devamında ve eski sıbyan 
mektebi şimdiki Muradiye İlkokulu’nun 
köşesinde ve dört yol ağzında bulunan 
çeşme orijinal olup, büyük bir sivri 
kemer içine tuğladan inşa edilmiştir, 
ancak kitabe yeri boştur. Bunun gibi 
büyük sivri kemerli kesme taş ve tuğla 
işçilikle inşa edilmiş büyük tekneli 
çeşmeler Bursa’ya özgü su yapılarıdır. 
Alâaddin Camii, Selçuk Hatun Camii, 1. 
Murat Hüdavendigâr Camii gibi yapıların 
çeşmeleri hep aynı tiptedir.  

Külliyenin en batısında ve dört yol 
ağzında yer alan hamam üç sıra moloz 
taş ve üç sıra tuğla hatıllı inşa edilmiştir. 
Sekizgen kasnağa oturan, 10 m. çapında, 
sivri tromplu bir kubbe ile örtülü olan 
soğukluk kısmı, iki eyvanlı ve dikdörtgen 
biçimli sıcaklık kısmı ile iki halvetten 
oluşan hamam çok basit ve sadedir. 
1986 yılına kadar dökümhane olarak 
kullanılmakta iken bu tarihte onarılarak 
yine aslına döndürülmüştür. En son Bursa 
Valisi Sn. Şahabettin Harput tarafından 
özürlü vatandaşlar için rehabilitasyon 
merkezi olarak düzenlenmiş ve hizmete 
açılmıştır. Su kültüründe Bursa’nın 
apayrı bir yeri vardır.  Seyyâh-ı âlem 
Evliya Çelebi’nin Bursa’yı ziyareti 
sırasında, şehrin bu kadar çok su 
kaynağına sahip olduğunu ve suyun 
mebzûlen kullanıldığını gördüğünde, su 
kaynaklarından bahsettikten sonra “Ve’l 
hâsıl Bursa sudan ibârettir” demesi çok 
meşhur olmuş ve Bursa ile özdeşleşmiştir. 
Suyu bol olan bir şehirde su tesislerinin 
ve yıkanma kültürünün de gelişmesi gayet 
tabiidir. Şehrimizde bir çok hamamlar 
yapılmış, bunun sonucunda da Mevlid 
Hamamı, Gelin Hamamı, Damat hamamı, 
Adak Hamamı, Asker Hamamı ve halvet 
gibi gelenekler uzun müddet yaşamıştır. 
Değişen hayat şartlarıyla birlikte 
hamam geleneğinin de yavaş yavaş terk 
edilmesi bu yapıların başka amaçlarla 
kullanılmasına sebep olmuş ve pek çoğu 
bakımsızlıktan yok olma derecesine 
gelmiştir. Fakat son yıllarda, bu 
durumdaki bütün binalar restore edilerek 

MURADİYE KÜLLİYESİ
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yeniden hayata geçirilmektedir. 
Sosyal açıdan düşünüldüğünde belki 
de külliyelerin en önemli unsuru olan 
imaretler, insanlara ücretsiz yemek 
dağıtan kurumlardır. Yardımlaşmanın 
en temel maddesi olan “Fukarânın ve 
yetimlerin ve miskinlerin ve âcizlerin 
doyurulması” emrine tâbi olarak inşa 
edilen bu yapılar, o mahalle halkına 
hizmet ederler. Caminin yirmi metre 
kadar kuzey doğusunda bulunan Muradiye 
İmareti 13 x 40 m. ebadında olup moloz 
taştan inşa edilmiş ve alaturka kiremitle 
kaplanmıştır. Uzun yıllar depo halinde 
ve bakımsız kaldıktan sonra Aralık 
1996’da restore edilmiştir ve günümüzde 
fonksiyonuna Dâruzziyâfe olarak 
kulllanılmaktadır. 

SULTAN II. MURAD TÜRBESİ
Yaklaşık 17 yaşındayken tahta çıkıp, 
1421 yılından 1451’e kadar devletin 
başında kalan ve bu zaman zarfında 
yaptığı savaşları hiç kaybetmeyen 2. 
Murat, devletin topraklarını genişleterek 
hem Anadolu’da hem de Balkanlar ve 
Avrupa’da söz sahibi oldu. Vefat eden 
sultan Bursa’da inşa ettirdiği Muradiye 
Külliyesi’ndeki camisinin bahçesine 
gömüldü. 2.Murad’ın hem Arapça hem de 
Türkçe olarak hazırlattığı vasiyetnamesi, 
türbe konusu için çok önemlidir. 
1446 tarihinde tanzim edilen Türkçe 
vasiyetnamede, türbe hakkında şu istekler 
vardır: “… ve dahî vasiyet edip  şöyle 
buyurdu ki; Bursa’da merhum oğlum 

Ali yanındagı kabrün katında koyalar 
amma igen yakın komayalar ve zîr-i 
zemîn itmeyüp sünnet mucibince yire 
gömeler ve dahî vasiyet idüp buyurdu 
ki; ol malumdan beş bin flori harc edüp 
üzerime bir çâr dıvar türbe yapalar, üstü 
açık ola ki üzerime yağmur yağa amma 
çevre yanını örtme ideler altında hafızlar 
Kur’an okumağıçün ve dahî vasiyet 
buyurdu kim benden sonra evlâdımdan ve 
ensâbımdan filcümle soyumdan sopumdan 
her kim ki ölicek olursa benim yanımda 
komayalar ve katımda getürmeyeler 
ve şöyle buyurdu kim; eğer Bursa’dan 
gayrı yerde fevt olursam şöyle iledeler 
ki pencü şenbih günü kabrime koyalar 
…”. Yukarıdaki ifadelerden kolayca 
anlaşılacağı gibi 2. Murad, çok yakın 
olmamak kaydıyla oğlu Alâaddin Ali’nin 
türbesinin yanına gömülmesini, bir kripta 
yani mumyalık değil doğrudan toprağa 
verilmesini, türbesinin dört köşeli, üstü 
açık ve etrafının kapalı olmasını, yanına 
kimsenin defnedilmemesini ve eğer 
Bursa dışında iken vefat ederse Bursa’ya 
getirilerek Perşembe günü kabrine 
konmasını vasiyet etmektedir. Bugün 2. 
Murad türbesinin kendi vasiyetine uygun 
olarak kare şeklinde, üzerine yağmur 
yağması için üstü açık, hafızların Kur’an 
okuması için de etrafı galerili olarak 
inşa edilmiş, sultanın na’şı da sanduka 
veya lâhit içine konulmadan doğrudan 
toprağa gömülmüştür Sultan 2. Murad’ın 
türbesi, babası Çelebi Mehmed’in 
merkadiyle ölçülemeyecek derecede sade 

fakat vasiyetine uygun olduğu kadar 
samimiyetini de aksettiren bir türbedir. 

Camisi, imareti, medresesi, hamam ve 
türbeleri ile Bursa’ya silinmez bir damga 
vuran Muradiye, Orhan devrindeki fetih 
günlerinin saflığı ve temizliğini koruyup 
muhafaza edebilmiş nadir mahallerden 
biridir. Asırlar gerisinde kalmış zaman, 
burada olduğu kadar hiçbir yerde 
hatırasını ve havasını bu kadar canlı 
tutup koruyamamıştır. Serviler, çınarlar, 
çiniler, şahideler, türbeler ve kabirler, çok 
uzaklarda kalmış geçmiş günleri tazeler 
ve bize Gazi Hünkâr’ın savaşlarla geçen 
hayatının sükûnet içindeki günlerini, 
Fatih’in şehzadesi Cem Sultan’ın hazin 
macerasını ve Kanuni’nin şehzadesi 
Mustafa’nın acı akıbetini hatırlatır.
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Bağdat’ın güneyinde meşhur Necef 
kasabasını doksanlı yılların sonunda 
ziyaret ettiğimde, Hazreti Ali türbesinden 
bile daha dikkat çekici bulduğum bölge, 
şehrin kabristanıydı. Basra şehrine, en 
önemlisi de Kerbela’ya Irak’taki en 
yakın bölge olan Necef’teki bu kabristan, 
bana ömrümde idrak edebileceğim 
en derin ölüm duygusunu yaşatmıştı. 
Sonradan vardığım kanaat oydu ki 
bu kabristan, dünyanın en büyük, en 
muazzam, en sonsuz kabristanıydı. 
Böyle bir şeyle karşılaşabileceğimi asla 
tahmin etmemiştim. Neticede Hazreti 
Ali’nin altın kubbeli ve içi bilumum 
kristal taşlarla bezeli kabrini ziyaret 
etmekti maksadım. Orada insanların bir 
kabre ve o kabirde yatan insanoğluna 
karşı olabildiğince abartılı bulduğum 
alakaları, doğrusu zihnimi allak bullak 
etmişti. Bu bana yeter diye düşünürken, 
bahsi geçen kabristanın yakınından 

geçiyorduk. Kabristanın giriş kapısında 
onlarca otobüs vardı. Otobüslerden 
inen yolcular, ardı ardına sırtlarında 
kimi tabutlar taşıyorlardı. Bir günde ve 
aynı anda bu küçük kasabada bu kadar 
insan nasıl ölmüştü? Büyük bir kaza 
mı olmuştu; bir savaş kurbanları mıydı 
bu ölüler? Derken mesele anlaşılmıştı. 
Meğer dünyanın dört bir bucağındaki 
Şii kardeşlerimizden hali vakti yerinde 
olanlar, öldüklerinde, Hazreti Ali’yi yakın 
olmak maksadıyla, Necef kabristanına 
defnedilme vasiyetinde bulunuyorlarmış. 
Gördüğümüz otobüsler de İran, Suriye ve 
Irak içlerinden geliyorlarmış.

Necef’e gömülme arzusu bu bölgede 
bence dünyanın en büyük kabristanını 
var kılmıştı. Ucu bucağı görünmüyor, 
bakıldığında sizde sonsuzluk hissi 
uyandırıyordu. Dümdüz uzayıp giden çöl 
coğrafyasında, ufkun görünemez olan son 

ucuna kadar uzayan bir kabristan, beni 
beklemediğim biçimde sarsmıştı. 

Arap coğrafyasına hâkim olan iklim 
düşünüldüğünde, kabristanlardaki 
çoraklığı anlamak mümkündür. Şii 
Müslümanlar her ne kadar kabirler 
üzerine türbe yapma alışkanlığı 
ve itikadı taşıyorlarsa da, Sünni 
Arap dünyası, özellikle de Suudi 
Arabistan’daki kabirler, ancak küçük 
toprak tümseklerden ibarettir. Üstelik 
kabirde yatanın kimliğine dair bir 
işaret de genellikle konulmamaktadır. 
Elbette ölü sevici bir haleti ruhiye yahut 
ölülerden medet bekleme gibi bir inanış 
tartışılabilir. Bu ayrı bir bahistir. Ben 
sözü bizim yaşadığımız ülkedeki kabirlere 
getirmek istiyorum.

Bursa’ya otuz küsur yıl önce yerleşmeye 
karar verdiğimde semtler arasında 

MURADİYE TÜRBEDARI: 

ÇINAR, SERVİ VE ÇİÇEK
İşte Muradiye Külliyesi, neredeyse hem Bursa hem de Anadolu’daki son Osmanlı mimari eserlerinin en 

önemlisi ve en değerlisidir. Sanki şehzadelerin hazin sonlarına dair duyulan pişmanlığın ve utancın üzerini 

örtmeye yönelik, can havliyle üretilmiş, göz alıcı olmasına özellikle özenilmiş bir yapılar topluluğudur... 

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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bir tercih yapmak istemiştim. Evvela 
ana caddenin güneyinde Uludağ’ın 
bağrına doğru yayılmış mahallelerden 
birisi olmalıydı; buna karar verdim. 
Ardından Çekirge, Hamzabey, Muradiye, 
Tophane, Pınarbaşı, Maksem, İpekçilik 
ve Namazgâh üzerinde düşündüm. Sonra 
biraz da imkânlarıma elverişli ve işime 
yakınlığını da gözeterek, Namazgâh’ta 
karar kıldım. Seçimimden ötürü büyük bir 
pişmanlık duyduğumu söyleyemem ama 
her ziyaretimde, içimden bir ses, keşke 
Muradiye’yi seçmiş olsaydın, der bana. 

Beni bu semte çeken cazibe Muradiye 
Külliyesinin unsurlarında yatmaktadır. 
Cami, medrese, imaret, hamam ve çeşme 
her birisi kendi başına birer mimari 
şaheser olarak göze çarpar. Firuze, 
lacivert ve beyaz rengin egemen olduğu 
her bir yapıdaki mukarnaslar, kündekâri 
tekniğiyle süslenmiş taş ve tuğlaların göz 
alıcılığı emsalsizdir. 

Külliyenin bütünü içerisinde beni asıl 
kendisine davet eden ve aralarında 
gezinmekten asla usanmayacağım türbe 
ve kabirler topluluğuydu. Orayı her 
ziyaretimde, hemen hatırıma Necef gelir; 
Hazreti Ali Türbesi ile beraber dünyanın 
o en büyük kabristanı. Muradiye’deki 
türbeler topluluğu, benim türbe kültürüne 
doğru olumsuz bakışımı bir anlığına 
unutturan yegâne bölgedir. Her ne 
kadar Semerkant’taki meşhur Şah Zinde 
türbeler topluluğunu görmediysem de, 
hakkında bir hayli okumalar yaptım. 
Ayrıca Azerbaycan’dan Türkmenistan’a, 
Kazakistan’dan Kırım’a kadar gezip 
gördüğüm bölgelerdeki kabristanlar 
hakkında da bir fikrim oluşmuştur. Eyüp 
Sultan bölgesinde ise, gerek görevden 
ötürü, gerekse İstanbullu yıllarımda 
sıklıkla uğrayarak bulunmuşluğum vardır. 

Muradiye türbeler topluluğunu ayrıcalıklı 
kılan tek bir unsur yoktur. Yığınla sebep 
bulabilirsiniz. Buradaki türbelerin 
başında Sultan 2. Murat’ınki gelmektedir. 
Osmanlı Sultanları içerisinde Bursa 
ile alakası en öne çıkan sultandır 2. 
Murat. Bursa’da doğmuş Edirne’de vefat 

etmiştir. Vasiyeti üzerine 
Bursa’da, kendisinden 
evvel vefat etmiş bulunan 
büyük oğlu Alaattin’in 
yanına defnedilmiştir. 
Türbesini ise küçük oğlu 
Fatih Sultan Mehmet 
yaptırmıştır. Sultanlıktan 
kendi isteğiyle ayrılan ilk 
ve son hükümdar olmakla 
beraber, Bursa’ya 
gömülen son sultan da 
kendisidir. Üzerindeki 
türbe ise Semerkant ve 
Buhara’daki türbelere 
bakıldığında neredeyse 
bir fukara kabri gibidir. 

Yine onun vasiyeti üzerine türbesinin 
üzeri açık bırakılmıştır. Zaten ömrü 
boyunca gösterişten hoşlanmayan Sultan 
2. Murat, yağmur, kar, çiğ, kırağı yağsın, 
rüzgâr ve güneşten mahrum kalmasın 
diye böyle istemiştir. Ne var ki bu sadelik 
arzusuna rağmen ortaya konulan yapı, 
görenler üzerinde yine de mükemmel 
bir estetik haz uyandırmaktadır. Bunun 
sebebini ancak bu kabirler topluluğunun 
bütününe bakarak bulabiliriz. Bir kere 
aynı mekânda Osmanlının en dramatik 
biçimde hayatlarına son verilmiş üç 
şehzadesi de yatmaktadır. Fatih Sultan 
Mehmed’in Napoli’de sürgünde iken 
ölen, en aydın ve şair oğlu, Bursa 
sevdalısı Cem Sultan’ın türbesi buradadır. 
Yavuz Sultan Selim’in boğdurttuğu 
söylenen kardeşi Şehzade Ahmet de 
buradadır. Ve en son, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın, Konya’da öldürttüğü 
söylenen oğlu Şehzade Mustafa da buraya 
defnedilmiştir. 

Tarihi alakasıyla birlikte düşünüldüğünde 
bu kabristanın insanlara söylediği bir 
hayli söz vardır. Dünyada benzeri az 
bulunan bir trajedinin sessiz sözsüz 
sahnesidir Muradiye türbeler topluluğu. 
Belki de bu sebepten Ahmet Hamdi 
Tanpınar Bursa’da Zaman şiirinde 
Muradiye için Sabrın acı meyvesi dizesini 
kaleme almıştır. 

Malumdur ki Osmanlı İstanbul’u aldıktan 
sonraki bütün büyük harekâtını, batıya 
doğru, Balkanlardan Viyana kapılarına 
kadar ilerletmiştir. İmar ve inşa 
faaliyetlerini de bu tarihten itibaren, yine 
batı içlerinde gerçekleştirmiştir. Bu arada 
Anadolu’ya pek bir eser bırakmamış, 
Anadolu ise üzerinde kurulu bulunan 
Selçuklu örnekleriyle yetinmiştir. İşte 
Muradiye Külliyesi, neredeyse hem Bursa 
hem de Anadolu’daki son Osmanlı mimari 
eserlerinin en önemlisi ve en değerlisidir. 
Sanki şehzadelerin hazin sonlarına dair 
duyulan pişmanlığın ve utancın, üzerini 
örtmeye yönelik, can havliyle üretilmiş, 
göz alıcı olmasına özellikle özenilmiş bir 
yapılar topluluğudur Muradiye Külliyesi. 

Osmanlı mimarisinde malumdur ki 
tabiat tahribatına izin verilmemiştir. Tam 
aksine tabiata uyum birinci esas olarak 
değerlendirilmiştir. Zaten İslâm esaslarına 
riayet, insanları tabiatı tahribe değil, onu 
okşamaya ve çoğaltmaya yöneltmekteydi. 
Yeşil Bursa’da Yeşil Türbe ve Camii, 
bunun en güzel nişanesi sayılmalıdır. 
Yapıların, birbirinin rüzgârını, 
manzarasını, güneşini kesmemesine, 
uzaktan bakıldığında göz zevkini 
zedelememesine dikkat edilerek ortaya 
konulduğu bu dönemlerin bütün eserleri, 
bugünkü teknolojik imkânlarla üretilen 
beton yığınlarına meydan okumaktadır. 
Düşünün ki Osmanlının ölüler evi 
diyebileceğimiz türbeler topluluğundaki 
yapılar bile, bugünün diriler evinden 

                                  Hz. Ali Türbesi
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daha çok çekici gelmektedir insanlara. 
Burada, geçen zaman içerisinde, büyük 
bir değişime uğrayan zihniyetin nasıl ulvi 
eğilimlerden süfli düşüşlere evirildiğini 
görmek mümkündür. 

Türbelere baktığınız vakit insanda 
buralarda yatma arzusu uyandırır. Oysa 
neticede bir kabristandasınız ve ölüm 
yanı başınızdadır. Normal şartlar altında 
hiç kimse ölümü peşinen kendisine 
yakıştıramaz. Ama buradaki tablo, sizi 
ölümle arkadaş kılar. Ve bu hakikatin 
aslında o kadar da ürperecek bir şey 
olmadığını gösterir. Hele ki ölümden 
sonra dirilişe iman etmiş birisi iseniz, o 
zaman kendinizi büyük hesaba, biraz daha 
titizlikle hazırlamaya başlarsınız.
Hangi uzak görüşlü mimar tarafından 
düşünülmüşse düşünülmüş ve yüzyıllar 
sonra yaşayan bizlerin bile ruhuna böylesi 
inşirahlar düşürülmüştür. Muradiye 
Külliyesi içerisindeki türbeler topluluğu 
arasında dolaşırken, bir fıskiyeli havuzla 
karşılaşırsınız. Anadolu insanı suyu 
gördüğünde hemen su murattır derdi. 
Burada yatan sultan da Murat’tır. 
Fıskiyeli havuzun etrafını süsleyen 
çiçekler, sizi sanki cennet bahçesine 
götürür. Gözünüzün görebildiği bütün 
yapılar, son derece hünerli taş ve tuğla 
işçiliğiyle manzarayı bütünleştirir. Bir an 
farkına varırsınız ki, yaz günü, Ağustos 
ayı olmasına rağmen, kızgın güneş sizi 
asla rahatsız etmemektedir. Düşünceyi 
yoğunlaştırınca anlarsınız; üzerinizdeki 

gökyüzünü sanki minik bir çınar ve 
servi ormanı kaplamıştır. Güneş onların 
dalları arasından ancak size göz kırparak 
kavuşmaktadır.

Çınar servi ve çiçek; Anadolu 
Müslüman kabristanlarının vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Bir açıdan baktığınız vakit, 
bu türbeler, sanki yeryüzünde ebediyen 
yaşayacakmışsınız hissine sürükler 
sizi. Başka bir açıdan baktığınızda 
da insanın toprak, su, hava ve ateşle 
yani hayatın dört temel unsuruyla ne 
kadar yakın akraba olduğunu keşfe 
çıkarsınız. Ölülerinin kabri başına 
bir servi ve ayakucuna çınar ağacı 
diken medeniyetin kurucuları, geriye 
kalanlara nasıl da zengin bir çağrışımlar 
dünyası bırakmışlardır. Dünyanın 
neresindeki kabristanlar ölümle hayatı 
böylesine birbirine yakın kılmıştır? 
Bir rüyada mısınız; yoksa gerçek midir 
yaşadıklarınız; ikisini birbirinden 
ayırt edemezsiniz, Muradiye türbeler 
topluluğunu gezerken. Elbette insana 
başlangıçta hüzün verir ölü evlerini 
dolaşmak. Gelin görün ki çınar ve 
servilerin bu koyu gölgeliğinde, ortadaki 
fıskiyeli havuzun sesi, ağaçlara tünemiş 
kuşların cıvıltıları, toprağın üstünü 
müzeyyen kılan türlü renkteki yer 
çiçekleri, hüznünüzün içerisine en az 
onun kadar, hatta ondan daha ziyade bir 
huzur da katmaktadır.

Su murattır demişti Anadolu insanı. 

Memleketi bir uçtan ötekine, buz gibi 
dağ sularıyla bezeyenler, yalnızca insan 
yolcuları değil, kurdun kuşun hakkını 
da düşünmüşlerdi. Her çeşme başının 
bir hayat yahut bir tiyatro sahnesi 
olduğu günleri hatırlıyorum. Mahalle 
çeşmesi başına toplaşan genç kızların, 
sıralarını beklerken, yörenin gözü yerde 
delikanlılarından hangisine gizli işmarlar 
gönderdiğini bilemezsiniz. Ya hamam? 
Saraylarında bile tuvalet bulunmayan 
Avrupalı senyörleri hatırlayınca, mensup 
olduğunuz medeniyetin değerini o zaman 
kavrıyorsunuz. Onlar somyalarının 
altındaki seyyar lazımlıkları kölelerine 
döktürürken, bizimkiler hamamlarda 
nezahet taşları eskitmekteydi. 

Muradiye’nin en hayırlı yapılarından 
birisi elbette imaret idi. Bütün gün 
yoksullar için yemek çıkartılan 
imarethane. Ayrıca ölenlerin ardından 
ev ahalisinin acısını paylaşmak 
maksadıyla buradan ölü evine 
yemek taşınırmış. Kimi zaman da 
kalabalık konuklar için yemeklerin 
yapıldığı, adeta devlet lokantası 
diyebileceğimiz imarethanelerden birisi 
de Muradiye’dedir. Mezar taşlarını açık 
hava müzesi olarak görmenin ne anlamı 
olabilir ki? Onları, ölü veya diri bütün 
insanlık değerlerini hatırlatan canlı bir 
hayat sahnesi olarak anlamlı kılmaktadır 
Muradiye Külliyesi. Koca külliyenin 
türbedarlığını ise ne mutlu ki çınar, servi 
ve çiçekler yürütmektedir.

Tarihi alakasıyla birlikte 

düşünüldüğünde bu kabristanın 

insanlara söylediği bir hayli 

söz vardır. Dünyada benzeri az 

bulunan bir trajedinin sessiz 

sözsüz sahnesidir Muradiye 

türbeler topluluğu. Belki de 

bu sebepten Ahmet Hamdi 

Tanpınar “Bursa’da Zaman” 

şiirinde Muradiye için  

“sabrın acı meyvesi” dizesini 

kaleme almıştır.
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DEDEDEN 
TORUNA 
MURADİYE
Hacı TONAK

Padişahlar da, baba ve çoğunlukla da dedeydi; insanoğlu insanın 

ezel ebed yasasına uyarak ve bildik bütün babalar ve dedelerce 

oğullarının, kızlarının, özellikle de torunlarının üzerine titremişlerdir. 

Hastalıklarında hastalanmış, sağlıklarında sevinmiş, iyi özelliklerinden 

kıvanmış, başarılarından da alabildiğine gönenmişlerdir muhakkak…

Padişahlar da bir zamanlarında bebekti, 
çocuktu; annelerinin dizinde uyur, 
bütün bebekler gibi süt kokarlardı ve 
çocukluklarında bildik cümle çocuklar 
gibi anne ve babadan, kardeş ve kız 
kardeşlerden, ağabey ve ablalardan 
ayrılmayan düşlere sahiptiler. Ola ki 
yetiştiklerinde de, ne kılıç kuşanıp at 
binerken, ne de yay gerip ok atarken bu 
düşlerinden vazgeçmişlerdi.

Ne koca Sultan Murat dışındadır bunun, 
ne hiç tanımadığı torunu Cem Sultan, 
ne torunun torunu Mustafa, ne de bu 

ikisi denli ünlü olmasa da Bursa’nın 
koynunda, “Muradiye’deki türbelerinde 
evlerinde uyurcasına uyuyan” öteki oğul 
ve elbette torun şehzadeler. Bursa üzerine 
yazdıkları, edebiyatımız bakımından 
aradan geçen bunca zamana değin 
aşılamamış Ahmet Hamdi Tanpınar,  tarihi 
yapılar topluluğunu kastederek “Sabrın 
acı meyvesi” der, Muradiye için. 
Oysa gerek bizim, gerekse Mağrıb’dan 
Maşrık’a, Çin’den Maçin’e tüm 
halkların edebiyatında “sabrın sonu” 
hep tatlı bir meyve olagelmiştir. Çünkü 
sabreden murada erer; çünkü sabrın 

sonu selamettir! Yeterli sabırla, en 
olmayacak şey, koruk bile şekerlenip 
ballanıp helva olur! Muradiyeye’de ise 
“sabrın sonu”, hakikaten acıdan da acı bir 
meyve olarak görünür.  Külliyenin yalın 
ama muazzam estetiği ile her türbeye 
gösterilen büyük özen ve hiç şüphesiz, 
içinde yatanlara derin saygıyı ifade eden 
görkemli tezyinat bu acılığı hafifletmek 
bir tarafa, sanki daha bir koyultur insanın 
yüreğinde. Çünkü ayırımında olmasak 
da orada, atılımları, ilerleyişleri ve geri 
çekilişleriyle Uzak Asya’dan Akdeniz’e, 
Adriyatik’e ve Tuna’ya  değin öz 
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hikayemizin anlatıldığını biliriz; ve çünkü 
o hikayede zamansız, sırasız ölüm sebep 
ne olursa olsun acıdır; dede, baba, amca, 
kardeş, ağabey sebebiyle ve eliyle ölüm 
daha da acı!

Buna yol açan hadiseler ve bunların 
nedenleri çok anlaşılır da, çok 
tartışmalı da olabilir. Ne var ki buna 
ilişkin kanılar, yargılar teselli yerine 
geçmez Muradiye’nin ziyaretçisi için; 
acı, dededen toruna orada, ‘evliya 
mertebesinde’ de olsa, handiyse 
cisimleşmiş olarak orta yerde durur! 
Külliye’deki on üç türbeden birini, 
Mustafa-i Cedit türbesini düşünelim: 
“Muhteşem Yüzyıl” adıyla ünlenen 
televizyon dizi filmi ile bu filim odaklı 
tartışmalarda hatırlayacağımız Kanuni 
Sultan Süleyman’ın büyük oğlu veliaht 
şehzade Mustafa, annesi Mahidevran 
Gülbahar Hatun ile yan yana yatarlar 
bu türbede. Mustafa’nın bir yanında da 
kardeşi Orhan’ın yattığı, şehzadenin 
sandukasına iliştirilmiş pirinç levhanın 
üzerindeki isminden bellidir. Türbede, 
girişe göre en geride yer alan dördüncü 
sandukada ise herhangi bir isim 
yoktur. Buna karşılık bir bebeğe veya 
küçük çocuğa ait olduğunu gösteren 
boyutlarıyla, ziyaret edenlerinin 
ilk bakışta dikkatini çeker. Sultan 
II. Selim’in şehzadeliği döneminde 
yaptırdığı türbede, diğerlerinde 
bulunmasına karşılık mihraba da yer 
verilmemiştir burada. Türbenin, aslında 
Sultan I. Selim tarafından Bursa’da 
boğdurulan kardeşleri ve kardeş çocukları 
için inşa edildiğine ilişkin görüşü ve 
küçük sandukanın Kanuni’nin veliaht 
şehzadesi Mustafa’nın yedi yaşındayken 
boğdurulan oğlu Mehmet’e ait değilse, 
şehzade Bayezıd’ın dört oğlu (Orhan, 
Osman, Abdullah, Mahmut) ile birlikte 
Kazvin’de öldürülmesinden bir hafta 
sonra Bursa’da boğdurulan 3 yaşındaki 
oğlu Murat’a ait olabileceğini de eklemeli 
bunlara. İşte; birbiri ardına bir değil, 
iki değil, üç değil, birçok acı ve yorucu 
ayrıntı birden! Pekiyi; uyruklarına (tebaa) 
olduğu kadar metbu ve tabilerine de 
Müslüman, Hristiyan ayırımı yapmaksızın 

eylemlerinde ölçülü ve adaletli 
oldukları, en azından bu ilkelerden 
çok zorunlu durumlar (savaş, isyan, 
karışıklık gibi olağanüstü haller) ortaya 
çıkmadıkça katiyen uzaklaşmadıkları 
kabul edilen Osmanlı sultanları, sıra 
oğullarına, torunlarına, kardeşlerine 
geldiğinde ne oluyordu da müsamahasız, 
sert, hatta düpedüz “merhametsiz” 
davranabiliyorlardı? Yoksa, burada 
da –hiç değilse yaşanan, ama unutulan, 
unutulması da doğal olan çağ bakımından- 
bir ‘zorunluluk’ mu vardı; varsa neydi 
bu ‘zorunluluk’ ve nasıl açıklanabilirdi? 
Bu sorunun yanıtını Muradiye’ye adını 
veren büyük Sultan’ın ve diyelim ki 
adına ‘sultanlık’ yakıştırılmışsa da o 
onura gerçekte hiçbir zaman erememiş 
torunu Cem’in yaşam öyküleri ile bakmak 
ilginç olabilir. Bu, Tanpınar’ın Muradiye 
hakkındaki düşünüşüne de bir bakıma 
uygun düşer. Ama önce Sultan Murat! 
Umarım Cem Sultan da gelecekteki bir 
sayımızın konusu olur…

Fetret içinde geçen çocukluk
Sultan II. Murat,  Osmanoğulları 
bakımından oluşuyla da, sonuçlarıyla da 
korkunç Ankara Savaşı’nın ertesinde,  
1403 yahut 1404’te Amasya’da dünyaya 
gelmişti. Üç ya da dört yaşına bastığında, 
saltanatın meşru sahibi kabul edilen 
amcası Süleyman, ordularının başında 
Anadolu’ya geçti. Bursa, ardından da 
Ankara ikiletmeden kapılarını açtılar 
kendisine. Ağabeyi ile kritik bir savaşa 
hazırlanan Murat’ın babası Mehmet, 
karşıtının su götürmez üstünlükteki 
gücünü görünce bu tasarısından vazgeçti. 
Çünkü Süleyman’la bir meydan savaşı 
hem kesin bir yenilgi, hem de her 
şeyin sonu olabilirdi. Bu yüzden küçük 
birliklerle oyalama savaşları yürüterek 
asıl kuvvetlerini korudu ve Amasya’ya 
çekildi. Süleyman’ın, kardeşinin kalesine 
doğrudan saldırmakta tereddüdü vardı.  
Timurluların bıraktığı miras Anadolu’yu 
mayınlı bir alana çevirmişti; ne olacağı 
bilinemiyor, kestirilemiyordu.  Nitekim 
Karamanoğlu,  Süleyman’ın pürhiddet 
ilerleyişindeki biricik hedefin Amasya 
olmayacağını bilerek saldırdı ona. Bu 

karşı koyuş, konumlarını tehlikede gören 
öteki beylikleri de harekete geçirdi. 

Böylece Süleyman, yekpare yürüyüşünü 
sürdürmekte zorlanırken; Mehmet de, 
ona karşı yıpratma savaşlarını sürdürme 
olanağı kazanacaktı... Daha da önemlisi, 
Anadolu’da rakibi olarak karşısına 
çıkmasından endişe duyduğu Musa’yı 
Çandaroğlu İsfendiyar Bey’in de 
desteğiyle Osmanlı Avrupası’na geçirdi. 
Eflak Beyi Mirçe, durumdan haberdar 
edildi ve Musa’nın olası eylemine desteği 
için güvence alındı. Musa, 1409 yılında 
kendisine sadakatle bağlı eski esaret 
arkadaşları ve Mehmet ile İsfendiyar’ın 
yanına kattığı gözü pek bir grup 
gözetleyici ile birlikte Sinop’tan yola 
çıktı.

Sonradan Osmanlı tahtının güçlü 
hükümdarı olacak Şehzade Murat 
5, sonradan Sultan II. Bayezıd ile 
Cem arasında ailenin büyüğü olarak 
arabulmaya çalışacak Selçuk Sultan 2 
yaşındaydı. Ortanca amcaları İsa, babaları 
Mehmet ile üçüncü ve son savaşının 
ardından Eskişehir’de bir hamamda 
kuşatılmış, kement atılıp boğdurulmuştu. 
Büyük amcaları Süleyman, “Osmanlı 
Padişahı” sıfatı ve namıyla Anadolu’nun 
altını üstüne getiriyor, amcaları İsa’nınki 
gibi babalarının da ölüm haberini almayı 
umuyordu. İşte, Musa amcaları da o güne 
değin özenle uzak durmaya çalıştığı taht 
kavgasına, üstelik babalarının kışkırtması 
ve desteği ile girmekteydi. Timur’un 
Ankara Savaşı’nda esir alıp yanında 
Buhara’ya götürdüğü Mustafa’dan hiç ses 
çıkmadığı gibi akıbeti de –öldüğü ama 
cesedinin bulunamadığı söyleniyordu- 
belirsizdi o günlerde. Bunların olup 
bittiği tarihte 19 yaşında olması gereken 
en küçük amcaları Kasım ise, İstanbul’da 
Bizans sarayında rehindi. 

Murat ve küçük kız kardeşinin, bu 
çok tehlikeli, çok kanlı dönemde en 
yakınları olan düşmanlarının yüksek 
dağları ve dar vadileri aşarak ulaşmasının 
mümkün görülmediği Amasya’da 
oldukları varsayılıyor. Bursa’ya yerleşip 
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Bursalı olmalarına, bu şehirde ve tüm 
imparatorlukta şehzade ve sultan olarak 
anılmalarına hayli zaman vardır daha. 
Fetretle şekillenen bir çocukluktu 
onlarınki. Fetret’in içinden geçiyorlar, 
istemeseler de Fetret’in kanlı öyküleri ile 
büyüyorlardı.

Süleyman ve Musa’nın hazin sonları
Musa, Rumeli’de şaşırtıcı bir hızla 
harekete geçti ve aynı hızla da güçlü bir 
ordu topladı. Timur’un, her şeyi kırıp 
döküp bir daha bir araya gelmeyecek 
şekilde dağıtmayı amaçlayan şiddeti 
altında ezilmiş; ardından gelen taht 
savaşlarının da karışıklık ve güvensizlik 
kadar açlık ve yoksulluğa sürüklediği 
Osmanlı tebaası arasında bir ümit 
bayrağı, bir mürşit olarak yükselmiş 
Şeyh Bedreddin’i, kendine kadı askeri 
atamasının payı olmalıydı bunda.

Süleyman, tehlikenin büyüklüğünü seçip 
apar topar Rumeli’ye döndü. Kesin 
sonuçlu olmayan birkaç çatışmanın 
ardından Edirne, Musa’ya teslim oldu. 
Süleyman, Anadolu’da öteki kardeşinin 
peşinde çok zaman yitirdiğini anladıysa 
da geç kalmıştı. Yakın adamlarıyla 
birlikte bağlaşığı ve dostu Manuel’e 
sığınmak üzere at koşturduğu İstanbul 
yolunda yakalandı ve Mehmet’e karşı 
isyanlarına hep destek verdiği İsa gibi, 
kementle boğduruldu.

Musa’nın beklenmedik zaferi, onu 
Osmanlı Avrupası’nın tek egemeni 
yapmıştı. Mehmet,  ‘buyur, buralar senin’ 
demesini beklemese de, başlangıçtaki 
desteğinin hatırlanmasını umuyordu. Ne 
var ki Musa, kimseye borçlu saymıyordu 
kendini. Önce, ayrıcalık peşindeki 
bağlaşığı Mirçe’nin üzerine yürüdü. 
Onu ve yanında da Lazaroviç’i hizaya 
getirdikten sonra, Selanik’i, Silivri’yi, 
ayrıca çevresini düşürüp İstanbul’u 
kuşattı. Surların ardına saklanan 
İmparator Manuel, yönünü Mehmet’e 
çevirdi ister istemez. Mehmet de, onun 
Süleyman’a ve İsa’ya sağladığı desteği 
unutmuş görünerek ve korkularını da iyi 
değerlendirerek anlaşma yoluna gitti. 

Amacı Musa meselesi çok büyümeden 
zamanında bir müdahalede bulunmaktı. 
Ordunun hızla Avrupa yakasına 
geçirilmesinde Bizans donanmasının çok 
yararı oldu. Ne var ki, Musa’nın gücünü 
isabetle ölçememiş olmalı, İnceğiz 
Savaşı’nı kaybetti ve geriye Anadolu’ya 
çekilmek zorunda kaldı (Temmuz. 1412).

Yaklaşık bir yıl süren sıkı bir hazırlıktan 
sonra, Musa’nın servetlerini tartışma 
konusu yaptığı uçbeyleriyle, Stefan 
Lazaroviç’le ve Manuel ile anlaşarak 
1413 Haziran’ında Boğazları yeniden 
geçti Mehmet. Sofya yakınlarında, sayıca 
çok üstün güçleriyle Musa’yı sıkıştırarak 
ümitsiz bir savaşı kabullenmeye zorladı 
onu. Musa, yenildi. Kaçmaya çalışırken 
“Çamurlu derbent” denilen yerde atından 
düşürülüp ok kirişiyle boğduruldu 
(5.Temmuz 1413).

Mehmet, tam anlamıyla Osmanlı tahtının 
biricik sahibi ve Sultan’ıydı artık. 
Uğruna yıllarca savaştığı ve belki de tüm 
kardeşlerinden daha bir içselleştirerek 
benimsediği bir hayali gerçekleştirmiş, 
Osmanlı İmparatorluğu’nu da, 
imparatorluğun birliğini de tam anlamıyla 
yeniden kurmuştu. Kurmuş muydu? 
Kimilerince tartışmalıdır bu kuruculuk! 
Çünkü bu tarihte olsa olsa 10 yaşında 
olması gereken II. Murat’ın sultanlığı 
dönemine, hatta sonrasına da sarkan 
başka önemli olaylar vardır sayılması 
gereken. Bunlardan biri, Musa’nın 
1413’teki yenilgisinden sonra İznik’e 
sürgüne gönderilen Şeyh Bedrettin’den 
esinlenen Börklüce Mustafa ile Torlak 
Kemal’in 1416’da Aydın, İzmir, Manisa 
çevrelerini sarıp sarsan ve güçlükle 
bastırılan ayaklanmasıdır. II. Murat, 
Veziriazam Bayezıt Paşa’nın yanında bu 
ayaklanmanın bastırılmasına katılarak ilk 
savaş deneyimini kazanacaktır. Savaşın 
sonunda Börklüce ile Torlak Kemal idam 
edilirken binlerce taraftarları kılıçtan 
geçirilecek, fakat bu sertlik bölgede 
yüzyıllar süren bir güvensizliğin başlayıp 
sürmesine engel olamayacaktır.

İkincisi, Sultan Yıldırım Bayezid’ın 

Buhara’daki tutsaklıktan tam da o 
günlerde kurtulmuş -veya özellikle 
salıverilip gönderilmiş- şehzadesi 
Mustafa’nın (Osmanlı tarihçilerine 
göre Düzmece Mustafa), İzmirlioğlu 
Cüneyd ile başlattığı ayaklanmadır. 
Sultan I. Mehmet’in zaman kaybetmeden 
müdahalesi ile ayaklanma fazla 
yayılamamış, elebaşlarının Selanik’e 
sığınmasıyla sonuçlanmıştı. Ne var ki 
bunların da, hayli baş ağrıtan sonuçları 
olacak ve Osmanlı imparatorluğunu bir 
süre daha uğraştıracaktır.

Üçüncüsü; aynı yıl, Börklüce ile Torlak 
Kemal’in Aydıneli’deki isyanından 
sorumlu tutulacağı besbelli Şeyh 
Bedrettin’in, 1416 Temmuz’unda 
İznik’ten kaçarak Çandaroğlu İsfendiyar 
Bey’e sığınması ve onun yardımıyla 
Eflak beyliğinden başlattığı isyandır. 
Bedreddin’in,  Musa ile birlikte etkinlik 
gösterdiği ve çocukluğunu gençliğini 
geçirdiği (Simavne/Manastır) bu bölgede 
enikonu nüfuzu vardı. Yolu üzerindeki 
kasaba ve köylerden yığınla taraftar 
topladığı, önüne çıkan birlikleri dağıttığı 
çabucak duyuldu.  Bu sırada Düzmece 
Mustafa’nın sığındığı Selanik’i kuşatmış 
olan Sultan I. Mehmet, Bizans’la 
alelacele bir barış yapıp ordusuyla 
Şeyh’e döndü. Şeyh’in kuvvetleri 
Sultan ordusuna dayanacak gibi değildi, 
yenildiler. Bedreddin yakalandı, 18 
Aralık 1416’da Serez’de idam edildi. Bu 
bir yıl içindeki olaylar, imparatorluğun 
I. Mehmet’in yönetiminde sorunsuz 
olmasa da, sağlam bir birliğe ulaştığının 
göstergesiydi.

Sultan II. Murat Tahta Geçiyor
Sultan II. Murat’ı, Amasya valisi iken 
tanıyan Burgonyalı gezgin Bertrando de 
La Brocquire’in çizdiği portre, Batılı 
tarihçilerin bir kısmına esin kaynağı 
olmuşsa da, açıkçası biraz hasmanedir. 
Brokir, şöyle tanımlar, tahta ve taca o 
tarihte de çok yakın olduğu bilinen genç 
şehzadeyi:
“Enine iri ve tıknaz. Burnu okkalı ve 
kavisli. Gözleri alabildiğine küçük. Yüzü 
koyu esmer. Top sakallı. Yumuşak huylu, 
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Muradiye’de “sabrın sonu”, A. Hamdi Tanpınar’ın söylediğince hakikaten acıdan da acı bir meyve 

olarak görünür. Külliyenin yalın ama muazzam estetiği ile her türbeye gösterilen büyük özen ve hiç 

şüphesiz içinde yatanlara derin saygıyı ifade eden görkemli tezyinat, bu acılığı hafifletmek bir tarafa 

sanki daha bir koyultur yürekte. Çünkü ayırımında olmasak da orada, atılımları ve çekilişleriyle Uzak 

Asya’dan Akdeniz’e, Adriyatik’e ve Tuna’ya değin öz hikayemizin anlatıldığını biliriz; ve çünkü o hikayede 

zamansız, sırasız ölüm acıdır; baba, amca, kardeş, ağabey eliyle ölüm daha da acı!

iyi yürekli, beylik ve para dağıtmakta 
eli açık bir kişi olduğu söylendi bana. 
Savaştan hayli tiksindiğini de söylediler. 
En çok zevk aldığı şey de şu: içmeyi ve 
iyi içenleri seviyor…”

Babası Sultan l. Mehmet, 26 Mayıs 
1421’de Edirne’de bir sürek avı sırasında 
at koştururken aniden gelen bir fenalıkla, 
atından düştü ve yaralandı. Aktarıldığına 
göre, ölüm döşeğindeyken başında 
toplanan Veziriazamı Bayezid Paşa ile 
vezirleri İvaz Paşa ve Candarlı İbrahim 
Paşa’ya, “Tez oğlum Murat’ı getirin. Ben 
bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden 
ölürsem fitne çıkar. Tedarik görün, 
ölümümü gizleyin” dedi.  

Ölümü, bir dizi önlemle ve gerçekten 
büyük bir ustalıkla gizlendi.  Osmanlı 
Padişahları arasında ölümü gizlenen ilk 
padişah da I. Mehmet oldu. Kuşkuya 
düşen askerleri yatıştırmak için tahnit 
edilen cesede kaftan giydirilip başına 
sarık konularak pencereden de olsa, 
askerlerinin resmi geçidine nezaret 
edecek kadar sağlıklı olduğu gösterildi! 
Bu zahmetli önlem, bu sıralar Bizans’ın 
denetimi altında tutulan Mustafa’nın 
‘düzmece’ değil ‘gerçek’  olduğuna 
kanıt sayılabilir mi, tartışılır; ama 
orduyu ve halkı bu şekilde yanıltma 
gayretinin, aslında Mustafa’yı ve ona 
bir şans daha verme imkanına sahip 
Manuel’i yanıltmaya dönük olduğu çok 
açıktı. Esasen, bu tarihte imparatorluğa 
yönelik gerçek veya olası tüm 
tehditlerin merkezinde bir isim olmak 
durumundaydı: Mustafa!

Beyazid Paşa, Sultan’ın son emrini yerine 
getirmek üzere Şehzade Murat’a durumu 
açıklayan bir mektup yazmıştı. Edirne 
sarayından, tüm gözlerden sakınarak 
ayrılan ulaklar zamanın en büyük ve 
en gizli haberini taşıdıklarını bilmeden 
Amasya’ya varıp Murat’ın huzuruna 
alındı. Şehzade, hemen yola çıktı. 
Bursa üzerinden Çanakkale’yi geçip 
Edirne’ye ulaşması ölümün 42 gününde 
gerçekleşmişti. Sultan’ın öldüğünü ve 
yerini Sultan II. Murat’ın aldığını, yeni 
sultanı selamlayan ordunun top atışlarıyla 
öğrenebildi Edirneliler. Asıl törenler 
(cülus ve biat törenleri), 25 Haziran 1421 
günü Bursa’da yapılacaktır…

Tahtın yeni sahibi 17 yaşını sürüyordu. 
Her bakımdan iyi eğitilmişti. Ayrıca 
şairdi, ressamdı ve müzisyendi. 
Bedreddinilerin Anadolu’daki 
ayaklanmasının bastırılması sayılmazsa, 
tüm askeri deneyimi son lalası Hamza 
Paşa ile birlikte, babasının hırpalayıp 
yorduğu İsfendiyar’ın beyliğinden  
Samsun’u almasından ibaretti, ama olsun; 
çocukluğundan beri Yörgüç Paşa gibi 
“oldu bitti”lere hazır, hasımlarına da 
“oldu bitti”ler uygulamayı seven, askeri 
sorunlarda pratik zekalı ve komutanlık 
yeteneklerini savaş meydanlarında 
kanıtlamış bir askerin öğrencisiydi. 
Buna, Sultan I. Mehmet döneminin 
tartışılmaz en büyük komutanı ve devlet 
yöneticisi Bayezid Paşa’nın yanında 
“son sözün sahibi” olarak bulunmasını 
ve saray eğitiminin en önemli kısmını 
da (on yaşı sonrasında) Bursa’da, Bursa 
medreselerinin ünlü müderrislerinden 
ders alarak tamamladığını eklemeli. 

Brokir’in değinilen portresinde Murat’ın 
bu özelliklerinin hiçbiri yoktur…

Öncekilerin kopyası yeni bir bunalım
Sultan II. Murat’ın Bursa’daki cülusunu, 
babası dönemindekilerin kopyası yeni 
bir bunalım dönemi izleyecektir. Bu 
bunalımın hemen her unsuru, bu yazıda 
birazcık da olsa açıklık kazandırılması 
umulan “tarihsel olayların” kendi 
gerçekliği içinde anlaşılması arzusuna 
ışık tutar niteliktedir. Gelelim olaylara:

Murat tahta geçtiğinde, onunla az çok 
rekabete girebilecek üç kardeşi vardı. 
Bunlardan, on iki yaşındaki Mustafa, 
Hamideli yöneticisiydi. Diğer iki küçük 
kardeşi Yusuf ve Mahmut ise, Celaleddin 
Bayezid Paşa’nın yanındaydılar. 

İmparator Manuel, elçilerini gönderip iki 
şehzade’nin Sultan I. Mehmet tarafından 
kendisine emanet edildiğini öne sürdü ve 
Sultan Murat’a, babasının bu vasiyetine 
uyacağını umduğunu bildirdi. Bayezid 
Paşa, bu vasiyetin yerine getirilmesine 
taraftar değildi; şehzadeleri göndermedi. 
Sultan Murat da, iki kardeşinin Bizans’ın 
elinde olması halinde bunun ne denli 
kötüye kullanılabileceğinin çok iyi 
ayırımındaydı.

Bizanslı tarihçi Dukas’a göre, Manuel’in 
elçilerinin Bursa’dan eli boş dönmesi, 
başka anlaşmazlıkları da körükleyen 
sonuçlar verdi. Manuel’in, aslında 
Sultan II. Murat’ın uygun tekliflerini 
benimsemeye hazır olduğu anlaşılıyor. 
Ne var ki, tahtının varisleri ile onların 
çevresindeki genç komutanlar, Osmanlı 
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İmparatorluğu’nu geriletebilecek 
koşulların nihayet olgunlaştığı 
yargısındaydı.

Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa) 
Limni’den, İzmirlioğlu da İstanbul’dan 
serbest bırakıldılar. Bu ikili I. Mehmet’in 
elinden Selanik’e sığınarak kurtulmuşlar 
ve varılan anlaşma gereği biri Limni’de, 
diğeri İstanbul’da Bizans makamlarının 
gözetimine verilmişlerdi. Mustafa, 
önce Gelibolu’yu kuşatarak teslim aldı. 
Ardından giderek güçlenen bir orduyla 
Edirne’ye yöneldi. Sultan Murat, 
üstlerine Bayezid Paşa’yı gönderdiyse 
de, Mustafa ile yüz yüze geldiklerinde, 
onun  Sultan Yıldırım’ı hiç yalnız 
bırakmamış en hakikatli oğlu olduğuna 
inanan askerlerinin bir kısmı şehzade ile 
savaşmayı reddetti. Veziriazam Bayezid 
Paşa, Sazlıdere’deki savaşta yenilip esir 
düştü, sadık askerleri kılıçtan geçirildi. 
Edirne, Mustafa’ya kayıtsız koşulsuz 
teslim oldu. O da, orada adına hutbe 
okutup sikke kestirerek imparatorluğunu 
ilan etti. Cüneyd ise, eski bir hesabı 
nedeniyle, oldubittiye getirip Bayezid 
Paşa’yı idam ettirdi.  Bu idama göz 
yumması Mustafa’nın, Sultan Murat 
karşısında, özellikle kapıkulları arasında 
olası müttefiklerini kaybetmesine neden 
oldu. Ardından, Bizans’a vaat ettiği 
Gelibolu’yu vermeye hiç de niyetinin 
olmadığını ilan etti. Bu arada kimi Bizans 
kalesini de kuşatıp ele geçirdi. Hayal 
kırıklığına uğrayan Manuel de, Sultan 
Murat’a dönmek ve onunla anlaşma 
yollarını aramak zorunda kaldı.

Mustafa, Edirne ile yetinecek gibi 
görünmüyordu. Osmanlı ile birçok kez 
savaşmış, ama her seferinde bir uzlaşma 
yolunu da bulmuş olan Cüneyd’in 
telkini de, Bursa üzerine yürünmesi 
yönündeydi. Mustafa’nın, bu amaçla 
Anadolu’ya  geçmesi üzerine II. Murat,  
Bursa’nın yolu üzerinde doğal bir engel 
oluşturan Uluabat su yolunu tuttu. 
Amasya kalesinde tutsak olan Musa’nın 

Beylerbeyi ünlü Akıncı Beyi Mihaloğlu 
Mehmet Bey, apar topar Bursa’ya 
getirildi. Mehmet Bey, Cüneyd’e ve 
öteki Türk beylerine Sultan II. Murat 
adına vaatlerde ve telkinlerde bulunarak 
Mustafa’dan uzaklaşmalarını sağladı. 
Savaş başladığında Aydıneli-İzmir beyliği 
vaat edilmiş Cüneyd, emrindeki sipahi 
birliklerini çekerek saf değiştirdi.  Onu, 
Mihaloğlu Mehmet Beyi sevip sayan 
Akıncı beyleri izledi. Mustafa, kılıçtan 
koruyabildiği az sayıdaki kuvvetiyle 
Uluabat’tan Gelibolu’ya kaçmak zorunda 
kaldı. Burada Boğaz geçişini elinde 
tutmaya çalıştıysa da, II. Murat’ı meşru 
imparator kabul eden Foça Podestası 
ile başa çıkamadı. Murat’ın kuvvetleri 
Boğazı geçti ve Cenevizli Foça 
Podestası’nın iki bin zırhlı askerini de 
takviye alarak Mustafa’yı kovalamayı 
sürdürdü. Edirne’ye güçlükle ulaşan 
Mustafa, hazineye el koyarak şehri terk 
etmek zorunda kaldı. Ne var ki amansız 
kovalamaca sürüyordu, Tunca Vadisinde 
Kızılağaç Yenicesi’inde yakalandı.  
Edirne’ye getirilerek kale burcundan 
asılıp idam edildi (1422).

Küçük Mustafa ayaklanıyor
Bu arada Germiyanoğlu Yakup Bey, 
ağabeyinin korkusundan kendisine 
sığınan küçük Mustafa’yı yasal sultan 
tanıdığını ilan ederek himayesine almıştı. 
Mustafa’nın yöneticisi olduğu Hamideli 
Karamanoğlu’nun eline geçmişti. 
Menteşeoğlu, bağımsızlığını yeniden 
kazanmış; Çandaroğlu İsfendiyar, 
bıraktığı topraklarına el koymuş; Aydın 
ve Saruhan beyleri de, Osmanlı aleyhine 
olmak üzere topraklarını genişletmişti. 
Genç Sultan, bu düzenin Timuroğlu 
Şahruh’un tam da isteği olduğunu 
bildiğinden, onu işin içine karıştıracak bir 
eylemden kaçınarak bu beylerin hemen 
hepsi ile uzlaşma yolu aradı, buldu da. 
Bizans, Düzmece olayında düşmanlığını 
açıkça belli ettiğine göre, bir yanıt 
almasının zamanıydı artık.

II. Murat, 1422 Haziranı içinde İstanbul’u 
kuşattı, Evrenosoğlu’nu da Selanik 
üzerine gönderdi. Ağustos ayında 
başlattığı genel saldırı, surlara çarpıp 
döndü. İstanbul’u almak için topları 
da, topçusu da yetersizdi.  Gene de, 
kuşatmayı kaldırması bu başarısızlıktan 
değil, Yakup Bey’in himayesindeki 
küçük Mustafa’nın taht iddiasıyla ortaya 
çıkmasıydı.

İznik’i ele geçiren Mustafa, Anadolu 
beylerinin desteğini kazanmış 
görünüyordu. Ne var ki, İstanbul 
kuşatmasını bırakıp üzerine yürüyen 
ağabeyinin gücü karşı konulur gibi 
değildi. İzmit üzerinden çekilip Bizans’ın 
başkentine kaçtı.  Orada, imparator 
İoannis’le bir araya geldi ve ittifaklarını 
belgeleyen bir anlaşma yaptı (30 Eylül 
1422). Bir yıl sonra İzmit’i ve İznik’i ele 
geçirip Bursa’yı da tehdit etmeye başladı. 
Rumeli’de bulunan Sultan, Anadolu’ya 
dönerken, İznik üzerine de Mihaloğlu’nu 
gönderdi. Küçük şehzadeyi, vaatlere 
boğulan lalası Şarapdar İlyas kentten 
çıkarıp teslim etti.  Şehzade, hemen 
orada bir incir ağacına asılarak idam 
edildi (20 Şubat 1423), cenazesi Bursa’ya 
getirilip babasının yanında toprağa 
verildi. Beylerbeyi Mihaloğlu Mehmet 
Bey de, İznik’te şehzadenin adamlarınca 
öldürüldü.

Yazıyı bitirirken,  padişahlar da 
insandı ve her insan gibi insana 
ilişkin zaaflardan azade değillerdi, 
demenin de zamanı belki. İnsandılar: 
Hırsları, öfkeleri, kızgınlıkları, gözü 
dönmüşlükleri, delicesine cesaretleri, 
korkuları, pişmanlıkları, merhamet ve 
merhametsizlikleri ile insan! Bir farkla 
ki, bir imparatorluğu yönetiyorlardı. 
O imparatorluk, dünyanın en genç, 
en dinamik ve gelişmeye en açık 
imparatorluğuydu üstelik. Muradiye’ye 
bu gözle de bakmak lazım…
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Bursa’daki sultan külliyelerinin 
sonuncusu olan Muradiye Külliyesi 
Doğu’daki İmaret, Batı’daki Hamam 
arasında doğrusal düzende sıralanan 
(ve olasılıkla 1424-1426 arasında 
tamamlanan) yapılardan oluşmasına 
karşın, gene de Osmanlı mimarlığı 
erken dönemi özelliklerini yansıtan 
bir “Dağınık” külliyedir. (Bir yapı 
topluluğuna Külliye denilebilmesi 
için mimarlık tarihçilerin ileri 
sürdükleri önkoşul, yapılar arasında 
yaptıranın türbesinin de bulunmasıdır. 
Dolayısı ile bu görüşe göre: II. Murad 
Türbesi’nin yapılış tarihi olan 1453’ün; 
Külliyenin yapımının bitiş tarihi olarak 
belirlenmesi gerekir.) Ancak Muradiye 
Külliyesi çevresine Osmanlı hanedan 
üyeleri ve saray mensuplarına ait 
1453’ten önce üç, sonra da 1507’ye 
dek dokuz, toplam olarak da 12 türbe 
yaptırılmıştır. Böylece ortaya bir 

tür Osmanlı hanedanı “Necropolis”i 
ortaya çıkmıştır. Beylik bahçe olarak 
anılan Güney’deki büyük boş alana 
1507’den sonra başka bir hanedan 
üyesine ait türbe yaptırılmamıştır. Bu 
kurgunun Osmanlı mimarlık tarihindeki 
tek benzeri İstanbul’daki Ayasofya 
Külliyesi’dir. 1453’te camiye çevrilen 
yapının çevresinde 1574’te II. Selim 
için yaptırılan türbeden başlayarak 
1648’e dek yaptırılan dağınık düzende 3, 
Vaftizhane’de de 2 olmak üzere toplam 
5 padişah ve ayrıca bir de şehzadeler 
türbesi yer almaktadır.

Muradiye Türbeleri’nin sadece bir tanesi 
Sultan’a (II Murad’a) aittir. Şehzadelere 
ait 4, sultan eşlerine ait 4, şehzade 
eşlerine ait bir türbe yaptırılmıştır. 2 
açık türbenin ise Saray mensuplarına ait 
olduğu ileri sürülmektedir. Türbelerden 
sadece birinde II. Murad tek başına 

yatmaktadır. Diğer türbelere değişik 
tarihlerde 8 şehzade, 7 şehzade oğlu, 5 
şehzade kızı, 2 sultan eşi ve 1 sultan kızı 
bir arada gömülmüşlerdir. Türbelerde 
bu kişilere ait sanduka sayısı iki ile 
altı arasında değişmektedir. Selçuklu 
kümbet geleneğinde geleneksel olarak var 
olan bazı yapısal ögelerin erken dönem 
Osmanlı mimarlığında da sürdürüldüğü 
görülmektedir. Bunlar revak, mihrab ve 
mumyalıktır.

Revak: Osmanlı türbelerinde üç gözlü 
giriş eyvanı olarak biçimlenen revak 
ilk kez 1406’da yapılan Yıldırım 
Bayezid Türbesi’nde görülmektedir. 
Muradiye Türbeleri’nde ilk revak ise 
1453’te yapılan II. Murad Türbesi’nde 
bulunmaktadır. Daha önce 1449’da 
yapılan Hüma Hatun (Hatuniye) Türbesi 
ile daha sonra yapılan Gülşah, Şirin, 
Mükrime ve Gülruh Hatun türbelerinde 

MURADİYE TÜRBELERİ 
Engin YENAL

MURADİYE KÜLLİYESİ



27bursa’da zaman

revak yerine dışa taşırılan taç kapılar 
bulunmaktadır.

Mihrab: Bursa türbelerinde mihrab 
ilk kez Yıldırım Bayezid Türbesi’nde 
görülmektedir. Muradiye Türbeleri’nin 
hepsinde (1573’te yapılan Şehzade 
Mustafa Türbesi dışında) Güney 
duvarlarında mihrab nişi bulunmaktadır.

Mumyalık: Muradiye Türbeleri’nin 
hiçbirinde mumyalık yoktur.(Muradiye 
Külliyesi’nin Güney-doğusunda bulunan, 
1450’de yaptırılan Karıştıran Süleyman 
Bey Türbesi’ndeyse mumyalık yer 
almaktadır.) Osmanlı mimarlığı Bursa 
dönemi için (Açık türbelerin yanı 
sıra) yapılabilecek bir türbe tipolojisi 
denemesinde, planların geometrik 
kurguları ve kitlenin biçimlenişine göre 
bir sıralama yapılabilir. Dört kenarlı 
(kare) plan dışındaki çok kenarlılar altı ve 
sekiz kenarlıdırlar. Osmanlı mimarlığında 
on veya daha çok sayıda kenarı olan 
plan tipi olan türbe bulunmamaktadır. 
Muradiye Külliyesi’nde bulunan türbeler 
Osmanlı mimarlığı türbe tipolojisinde yer 
alan tüm tiplerin bir arada sergilendiği 
bir yapı topluluğu oluşturmaktadır. 
Gerek planların geometrik kurgularının, 
gerekse de kitlesel biçimlenişlerin 
evrim aşamaları; böylelikle örnekleriyle 
karşılaştırmalı olarak izlenebilmektedir.
 
AÇIK TÜRBELER
Osmanlı mimarlığı erken döneminde ilk 
örneklerine İznik’te rastlanılan Baldeken 
(Çardak) tipi de denilen açık türbelerden 
Bursa’da bulunan dört örneğinden ikisi 
Muradiye Külliyesi içinde yer almaktadır. 
Bunlar: Saraylılar ve Ebe (Gülbahar) 
Hatun Türbeleri’dir. Her iki türbe de 
Osmanlı hanedan üyelerine ait değildir. 
Belgelerle kanıtlanmayan yaygın kanı 
bunların saray mensuplarına ait oldukları 
yönündedir.

Saraylılar Türbesi: Muradiye 
Zaviyesinin doğusunda yer alan, 
1420’lerde yapıldığı sanılan türbede 
kimlere ait olduğu bilinmeyen iki 
sanduka bulunmaktadır. 6.68 X 6.68 m 

boyutlarındaki sekinin köşelerindeki 
“L” biçimli dört ayağın arasında yer 
alan dört (toplam sekiz) ayağa oturtulan; 
küb’e yakın biçimdeki çardak, sekiz 
yüzlü piramidal bir külahla örtülmüştür. 
Bu biçimleniş ise Yeşil civarında 
1414’te yapılan Devlet Hatun Türbesi’ni 
(dolayısıyla da Selçuk kümbetlerini) 
çağrıştırmaktadır.

Ebe(Gülbahar) Hatun Türbesi: 
Muradiye Külliyesi’ni oluşturan 
yapılardan hayli uzaktaki 4.45 X 4.45 m. 
boyutlarındaki bir sekinin köşelerindeki 
karemsi ayakların taşıdığı küçük bir 
kubbenin örttüğü bu türbenin; Fatih’in 
ebesi Gülbahar Hatun’a ait olduğu ve 
1420’lerde yaptırıldığı sanılmaktadır. 
Muradiye Külliyesi’nde tipolojik olarak 
plan kurguları üç ayrı geometrik biçimde 
düzenlenen, yapısal özellikleri de hem 
Osmanlı mimarlığının erken dönemi hem 
de klasik dönemi özelliklerini gösteren 
türbeler bulunmaktadır. 

KARE PLANLI TÜRBELER
Sayısal olarak Bursa’da olduğu gibi 
Muradiye Külliyesi’nde de çoğunluğu 
bu tür türbeler oluşturur. Muradiye 
Külliyesi’nde var olan 5 örneğin ikisi: 
II. Murad ve Gülşah Hatun Türbeleri 
Osmanlı mimarlığı erken dönemi, 
üçü; Mükrime, Şirin ve Gülruh Hatun 
Türbeleri klasik dönem yapısal özellikleri 
göstermektedirler. 

II. Murad Türbesi: Biçimsel olarak 
Osmanlı mimarlığında başka bir benzeri 
bulunmayan türbe, aslında yan yana iki 
kitleden oluşmaktadır: 15.65X15.65 m 
boyutlarındaki II.Murad’ın türbesi ile 
daha sonra yanına getirilen(eklenen-
yapıştırılan ) 7.26X7.80 m boyutlarındaki, 
oğlu Ali(Alaeddin)’nin türbesi... II. 
Murad Türkçe olarak 1446’da düzenlediği 
vasiyetnamesinde, bir yandan kendi 
türbesinde olmasını istediği işlevsel/
mekânsal/yapısal özellikleri (adeta 
tasarım ön verileri olarak) sıralamasının 
yanı sıra, 1442’de ölen oğlu Ali için 
yapılacak türbenin kendisininkinden 
“üç, dört zira uzaklıkta” olmasını 

öngörmüştür. (Şehzadenin, 1420’lerde 
yapımları biten zaviye ve medresenin 
güneyinde bir yere geçici olarak 
gömüldüğü sanılmaktadır.) 1451’de 
ölen II. Murad’ın vasiyetnamesinde 
belirlediği özellikleri içeren türbesi 
1453’te tamamlanmış olmalıdır. Bu 
türbenin mimarlık kavramları açısından 
en ilginç özelliği, plan kurgusunun iç 
içe iki kareyle oluşturulmasıdır.  Dıştaki 
büyük karenin içinde (köşelerinde kare 
ayakların aralarında dairesel mermer 
sütunların yer aldıkları) 6.91X6.91m 
boyutlarında ikinci bir kare daha 
bulunmaktadır. İçteki karenin tam 
ortasında II. Murad’ın içi toprak dolu 
basit sandukası yer almaktadır. Çevredeki 
sütunların belirlediği sekizgenin üstünde 
de (yağan rahmetin kabre erişmesi 
için) tepesi açık bir kubbenin yapılmış 
olması, iç ve dış kareler arasında 
bulunan 3.25 genişliğindeki alanın 
Hafızlar Sofası olarak işlevlendirilmesi 
hep vasiyetnamede ön görülen veriler 
arasındadır. Bu türbenin yapım sürecinde 
(veya bitimin hemen ertesinde) 
Şehzadenin türbesi büyük türbenin doğu 
yüzüne yapıştırılmış biçimde yapılmıştır. 
Bu türbenin dışardan ayrı girişi yoktur. 
Geçiş, II. Murad Türbesi’ndeki bir 
pencerenin kapıya dönüştürülmesiyle 
sağlanmaktadır. II. Murad Türbesi’ne 
ise kuzey cephesinde anıtsal bir saçakla 
tamamlanan oldukça büyük mermer 
revaktan girilmektedir. İçerde, güney 
duvarında küçük bir muhrab nişi yer 
almaktadır.

KARE PLANLI / KÜBÜMSÜ 
GÖVDELİ TÜRBELER
Muradiye Külliyesi’nde bu özellikleri 
gösteren ve Osmanlı mimarlığı erken 
döneminde yapılan bir türbe vardır: 
Gülşah Hatun Türbesi.

Gülşah Hatun Türbesi: Külliyeyi 
oluşturan yapılardan hayli uzakta, 
güney-batı uçta, 1480’lerde Fatih 
Sultan Mehmed’in eşlerinden biri olan 
Gülşah Hatun için yaptırılan türbe, dışta 
yaklaşık 5.52X5.52 m boyutlarındadır. 
Almaşık örgülü duvarlarla oluşturulan 
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kübümsü gövde oldukça yüksek 
sekizgen bir kasnağa oturtulan kubbeyle 
tamamlanmaktadır. Türbenin giriş 
(Kuzey) cephesinde, iki yanında 
mihrabiyeler bulunan büyücek bir taç kapı 
yer alır. İçeride girişin tam  karşısında 
(güney kenarının orta yerinde) Bursa 
türbelerinin ayırıcı özelliklerinden olan  
küçük bir mihrab bulunmaktadır..
Muradiye külliyesinde Osmanlı 
mimarlığı Klasik döneminde yaptırılan 
Kare planlı/kübümsü gövdeli üç türbe 
bulunmaktadır: Mükrime, Şirin ve 
Gülruh Hatun Türbeleri... Revak yerine 
dışa taşırılan taç kapılardan girilen bu 
türbelerin kare planlı ve kübümsü gövdeli 
oluşlarının yanı sıra; bir ortak özellikleri 
de girişlerinin Kuzey yerine Doğu 
kenarlarında olmasıdır.

Mükrime Hatun Türbesi: II Bayezid’in 
oğlu Şehzade Şehinşah’ın eşlerinden 
olan Mükrime Hatun için Muradiye 
Külliyesi’nin Güney-batı kenarında 
yer alan türbenin 1515 (veya 1517) te 
yaptırıldığı sanılmaktadır. Dış ölçüleri 
yaklaşık 8.28X8.28 m olan kare planlı, 
özenle örülü almaşık duvarlı kübümsü 
gövdeli türbeye Doğu kenarında 
kesme taştan yapılmış; her iki yanında 
mihrabiyeler bulunan bir taç kapıdan 
girilmektedir. Gövdenin üstünde de 
hayli yüksek tutulan sekizgen kasnağa 
oturan yarım küre biçimli bir kubbe 
bulunmaktadır. Güney duvarının ortasında 
üç sıra stalaktitle biçimlenen, oldukça 
görkemli mihrabın çevresi çok renkli 
Rumi ve bitkisel motifleri içeren, yer-yer 

yazı kuşakları ve büyücek gülçelerle 
zenginleştirilen kalem işiyle bezelidir. Bu 
bezemeler tüm pencerelerin alınlıklarıyla, 
kubbe kasnağında ve yüzeyinde de yer 
almaktadırlar.

Şirin Hatun Türbesi: II. Bayezid’in 
eşlerinden olan Şirin Hatun’un 1510’larda 
yaptırıldığı sanılan türbesi, külliyenin 
güney-batısında; (bir zamanlar var olan) 
sibyan mektebinin hemen arkasında 
bulunmaktadır. Plan kurgusu ile kitlesel 
düzeni ve bezemesel özellikleriyle 
türbe, Mükrime Hatun’un türbesine 
çok benzediğinden; ayni yıllarda aynı 
işgücünün kullanılarak yaptırıldığı 
olasılığını çağrıştırmaktadır. Dış ölçüleri 
yaklaşık 7.20X7.20 boyutlarında olan 
kare planlı, almaşık duvarlı kübümsü 
gövdenin doğu kenarında, her iki yanında 
dikdörtgen kesitli mihrabiyeler bulunan 
bir taç kapı yer almaktadır. Kübümsü 
gövdeyi ise, yüksekçe tutulan sekizgen 
bir kasnağa oturan bir kubbe örtmektedir. 
Güney duvarının ortasında ise alçı 
mukarnaslarla bitirilen bir mihrab yer 
alır. İçteki tüm yüzeylerin çok renkli, 
özenli kalem işleriyle bezenmiş olması, 
Mükrime hatun türbesinde görülenlerle 
benzerlikler sergilemektedir. 

Gülruh Hatun Türbesi: II. Bayezid’in 
eşlerinden olan Gülruh Hatun’un 1527’de 
yaptırıldığı sanılan türbesi, külliyenin 
Güney-batısında diğer eş Şirin Hatun 
Türbesi’nin yanında bulunmaktadır. 
8.28X8.28 m olan dış ölçüleri, kübümsü 
gövdenin almaşık örgüsü, sekizgen 

kasnağa oturan yarım küre kubbe, Doğu 
yönündeki revak. Güney duvarındaki 
mihrab ve içte tüm yüzeylerde kullanılan 
kalem işleri Mükrime Hatun Türbesi’nin 
hemen hemen aynıdır. Özellikle 
bezemelerin oluşturulmasındaki biçem 
benzerliği, aynı sanatçıların bu türbede de 
çalışmış olmaları olasılığını çağrıştırır. İç 
düzenlemede diğer türbelerle görülen tek 
fark kuzey ve batı kenarların ortalarına 
getirilen ahşap kapaklı dolapçıklardır.

ÇOK KENARLI TÜRBELER
ALTIGEN PLANLILAR 
Osmanlı mimarlığında altıgen planı olan 
Bursa dışındaki tek türbe klasik dönemde 
1600’de İstanbul’da yaptırılan III Murad 
Türbesi’dir. Bursa döneminde yaptırılan 
altıgen planlı iki örnek ise Muradiye 
Külliyesi’nde yer almaktadır. Bunlar 
Hatuniye ve Şehzade Mustafa türbeleridir.

Hatuniye Türbesi: II Murad’ın 
eşlerinden olan Fatih’in annesi Hüma 
Hatun için Muradiye Külliyesi’nin güney-
doğu ucunda 1449’da yaptırılmıştır. 
Almaşık duvarlı, dışta kenarları yaklaşık 
4.25 m olan altıgen planlı türbeye kuzey 
kenarında duvar yüzeyinden taşırılan 
iki yanında mihrabiyeler bulunan bir taç 
kapıdan girilmektedir. İki sıralı kirpi 
saçakla sonlanan kitlenin üstündeyse 
kasnaksız bir kubbe yer almaktadır. 
İçte güney duvarında Bursa türbelerinin 
ayırıcı özelliklerinden olan küçük bir 
mihrab nişi bulunmaktadır.

MURADİYE KÜLLİYESİ
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Şehzade Mustafa türbesi: 1474’te 
ölen Fatih’in oğullarından Mustafa için 
Muradiye Külliyesi’nin güney-doğu 
ucuna 1479’da yaptırılan türbeye daha 
sonra 1499’da kardeşi Cem‘in yanı sıra, II 
Bayezid’in 1485 ve 1503’te ölen iki oğlu 
da gömülmüşlerdir. (Türbe halk arasında 
çoğunlukla Cem Sultan türbesi olarak 
bilinmektedir...) Osmanlı mimarlığı klasik 
dönemi özelliklerini yansıtan türbe özenle 
örülü almaşık duvarlarla oluşturulmuştur. 
Dış kenarı yaklaşık 7.25 m olan altıgen 
planlı türbeye kuzey cephesinde her iki 
yanında Bursa kemerli gözler bulunan 
tümüyle mermerden yapılmış görkemli 
bir revaktan girilmektedir. İçte güney 
kenarın ortasında beş yüzeyli mihrab 
dört sıra mukarnasla sonlanmaktadır. 
İç mekânın bezeme düzeni Muradiye 
Türbeleri içinde günümüze dek özgün 
biçimlenişini koruyarak ulaşabilen en 
görkemli örnek olan türbede içte duvarlar 
2.35 yüksekliğe dek altıgen biçimli firuze 
ve lacivert çinilerle kaplanmıştır. Pencere 
kemer alınlıkları da benzer biçimde çini 
kaplıdır. Çini kaplamanın üstündeki 
duvar yüzeyleri ile kubbenin içi koyu 
renk zeminli çok zengin kalem işleriyle 
bezelidir. Bezemelerin yanı sıra çok 
özenli yoğun küfi ve sülüs yazı kuşakları 
tüm duvarlarda farklı yüksekliklerde 
yer almaktadırlar. Duvarlarda üstteki 
revzenlerin iki yanında hayli büyük stilize 
serviler (hayat ağacı motifleri), tümüyle 
bezeli kemer karınları, köşelerde büyücek 
gülçeler; bu çok görkemli bezeme 
düzenini tamamlamaktadırlar.

B. SEKİZGEN PLANLILAR
Osmanlı mimarlığı klasik döneminde 
yapılan türbelerin hemen hepsinde 
sekizgen plan düzeninin kullanıldığı 
görülmektedir. Muradiye Külliyesi’nde de 
dönemin özelliklerini yansıtan üç türbe 
bulunmaktadır. Bunlar: Şehzade Mahmud, 
Ahmed ve Mustafa türbeleridir.

Şehzade Mahmud Türbesi: 1507’de II 
Bayezid’in oğullarından Mahmud için 
anası Bülbül Hatun tarafından o sırada 
Bursa’da bulunan Hassa mimarlarından 
Yakup Şah ve yardımcısı Ali Ağa’ya 

Muradiye Külliyesi’nin güney-batısına 
yaptırılmıştır. (1512’de Mahmut’un 
oğulları daha sonra da Bülbül Hatun da 
buraya gömülmüşlerdir.) Çok özenle 
yapılmış almaşık duvarlarla oluşturulan 
bu sekizgen planlı küçük türbenin en 
ilginç ögesi: önde dört, arkada duvara 
dayalı iki mermer sütunçenin üstte 
düz atkı, içte ise Bursa kemerleriyle 
bağlanmasıyla küçük bir köşk görünümü 
kazandırılan Kuzeydeki revakıdır. 
Bu revak Osmanlı mimarlığı klasik 
döneminin daha başlarında hassa 
mimarlarının türbe mimarlığında yepyeni 
biçimler arayışlarını kanıtlayan bir 
örnek sayılabilir. Giriş kapısının her 
iki yanında altlı üstü ikişer niş bulunur. 
Güney duvarında dört sıra stalikte biten 
mihrabın iç yüzeyleri ve pencerelerin üst 
hizalarına dek tüm iç duvarlar 2.94 m’ye 
kadar altın damgalı firuze ve lacivert 
renkli altıgen çinilerle kaplanmıştır. Bu 
çiniler 1420’lerde Yeşil Cami ve türbede 
kullanılanların aynıdır. Tüm duvarlardaki 
çini yüzeylerin üst ve yan kenarları mavi-
beyaz bordürlerle çevrilidir. İç duvarlarda 
çini yüzeylerin üstlerinde çepeçevre yazı 
kuşakları bulunur. Bunların üstünde ve 
aralarda yer alan de çok yoğun bitkisel 
bezemeler iç mekânın cennet çağrışımı 
yapmasına yöneliktir denilebilir...

Şehzade Ahmed Türbesi: II Bayezid’in 
oğullarından olan Şehzade Ahmed 
ile kardeş ve oğulları için Muradiye 
Külliyesi’nde Zaviye ile II Murad 
Türbesi arasında bir yere 1513’te Hassa 
mimarlarından Alâeddin’e yaptırılmıştır. 
Çok özenli almaşık duvarlarla oluşturulan 
sekizgen gövdenin üstündeki kubbe 
oldukça yüksek tutulan sekizgen kasnağa 
oturtulmuştur. Kuzey cephesindeki 
mermer revak altı yıl evvel yapılan 
Şehzade Mahmud’un Türbesi’ndekinin 
benzeridir. İç mekânın bezemesel 
düzenlemesi de Şehzade Mahmud 
Türbesi ile benzerlikler sergiler. Tüm 
duvar yüzeyleri 2.50 m yüksekliğe dek 
altıgen biçimli firuze ve lacivert çinilerle 
kaplanmıştır. Güney duvarındaki beş 
sıra mukarnasla bitirilen mihrab nişinin 
içinde ve her iki yanındaki yüzeylerde 

değer duvarlarda görülmeyen gene altıgen 
biçimli beyaz çiniler yer almaktadır. 
Pencerelerin kenarlarıyla pilastırlarda Çin 
etkisini yansıtan erken klasik dönem İznik 
çiniciliği ürünü mavi-beyaz dar bordürler 
yer alır. ( Bu tür çiniler Bursa’da başka 
bir yapıda bulunmamaktadır.) Mihrab 
ve tüm, çini kaplı duvar yüzeylerinin 
üst kısımlarında, çepeçevre oldukça 
geniş tutulan celi sülüsle yazılı kuşaklar 
bulunur. Bunların üstleriyle kubbenin 
içinde kalem işleri bulunmamaktadır.

Şehzade Mustafa Türbesi: Muradiye 
Külliyesi içinde yer alan hanedan 
üyelerine ait türbelerden sonuncusu 
1573’te hassa mimarlarından Mehmed 
Çavuş tarafından, Kanuni’nin oğlu 
Mustafa için güney-batı uçta II Murad 
Türbesi’nin yanına yapılmıştır.
Sekizgen planlı türbenin kuzey 
cephesinde revak bulunmamaktadır. 
(Ancak belgelere dayanarak eski saraydan 
alınacak devşirme mermer ögelerle 
bir revak yapılması tasarlandığı ama 
sonradan vazgeçildiği ileri sürülür.) 
Güney duvarında daha önce yaptırılan 
Bursa türbelerinde bulunan mihrab bu 
türbede yoktur. İçeride duvarlar 3.00 
m yüksekliğe dek çini kaplıdır. Girişin 
her iki yanındaki duvarlarda mermer 
altlı üstlü ikişer niş yer alır. İç mekan 
olasılıkla bu düzenleme nedeniyle 
düzgün olmayan on iki kenarlı iken; 
çini yüzeylerin üstünde düzgün bir 
sekizgene dönüşmektedir. 0.22 X 
0.25 m. boyutlarında kareye yakın 
biçimdeki çiniler, beyaz zemin üzerine 
mercan kırmızının da kullanıldığı çok 
renkli, çiçek desenli olup 16.yy İznik 
çiniciliğinin en gelişmiş örnekleri 
sayılmaktadırlar. Bordür çinileri 
ise Çin etkisinin artık görülmediği, 
İznik Çiniciliği’nin klasik döneminin 
özelliklerini yansıtan, mavi zemin üstüne 
beyaz çiçeklerle oluşturulmuştur. Çini 
yüzeylerin üstünde çepeçevre çini yazı 
kuşağı lacivert zemin üzerine beyaz 
yazılıdır. Bu kuşakların üstündeki duvar 
yüzeyleriyle araları, büyücek stilize 
servilerin de yer aldığı yoğun kalem 
işleriyle bezelidir.
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Türkiye’nin en büyük külliyeleri 
arasında yer alan ve içinde Fatih Sultan 
Mehmed’in annesi Hüma Hatun’dan, 
Cem Sultan ve Kanuni Sultan 
Süleyman’ın oğlu şehzade Mustafa’ya 
kadar 12 türbenin bulunduğu Muradiye 
Külliyesi’nde restorasyon çalışmaları, 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay’ın katıldığı törenle başladı.

Osmanlı başkenti Bursa’nın açık hava 
müzesine dönüşerek, turizmden alınan 
payın artırılması amacıyla bu dönem 

tarihi ve kültürel miras çalışmalarına 
büyük önem veren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bugüne kadar yeterli ilgi 
gösterilmemesi nedeniyle bakımsız 
hale gelen sultan külliyelerinin ilk 
günkü ihtişamına kavuşturulması için 
çalışmalara Muradiye Külliyesi’nden 
başladı. Sultan 2. Murad tarafından 
1425-1426 yılları arasında yaptırılan ve 
Fatih Sultan Mehmed’den itibaren 100 
yılı aşkın bir dönem içinde peyderpey 
yaptırılan 12 türbeyi bünyesinde 
barındıran Muradiye Külliyesi’nde 

OSMANLI’NIN 
İHMAL EDİLMİŞ GEÇMİŞİNE 
BÜYÜKŞEHİR IŞIĞI 
Türkiye’nin en büyük külliyeleri 

arasında yer alan ve içinde 

Fatih Sultan Mehmed’in annesi 

Hüma Hatun’dan, Cem Sultan 

ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 

oğlu Şehzade Mustafa’ya kadar 

12 türbe bulunan Muradiye 

Külliyesi’nde restorasyon 

çalışmaları Kültür ve Turizm 

Bakanı Ertuğrul Günay’ın katıldığı 

törenle başladı.

MURADİYE KÜLLİYESİ
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Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay, Büyükşehir Belediyesi’nin 

tarihi eserleri ayağa kaldırma 

yönünde önemli çalışmaları 

hayata geçirdiğini belirterek, 

“Büyükşehir Belediyesi’nin 

Muradiye Külliyesi’nin 

restorasyonu için bakanlığımızla 

işbirliği talebine tereddütsüz 

karar verdim” dedi.

restorasyon çalışmaları başladı. 
Türkiye’nin en büyük külliyeleri arasında 
yer alan Muradiye Külliyesi’ndeki 
restorasyon çalışmalarının başlangıç 
törenine Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin yanı sıra Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 
Vali Şahabettin Harput, ilçe belediye 
başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İhmal edilen tüm eserler ayağa 
kaldırılıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe, Osmanlı’nın ilk 130 yılı ve 6 
padişaha ev sahipliği yapan Bursa’nın 
ruhaniyeti olan ve her türlü nimeti 
bünyesinde barındıran bir kent olduğunu 
söyledi. Osmanlı’nın ilk kent hayatına 
geçtiğini şehrin de Bursa olduğuna dikkat 
çeken Başkan Altepe, kentin Sultanlar 
tarafından kurulan mahallelerden 
oluştuğunu hatırlattı. Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nin Orhan Gazi, Çekirge’nin 
1. Murat, Yıldırım’ın Yıldırım Beyazıt, 
Yeşil’in Çelebi Mehmet, Muradiye’nin 
2. Murat tarafından oluşturulan semtler 

olduğunu kaydeden Başkan Altepe, “Bu 
nedenle Bursa’nın her köşesi ecdadımız 
ilk eserleriyle dolu. Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu dönem 60-70 yıllık 
Cumhuriyet dönemi eserlerinden, 600 
yıllık Osmanlı eserlerine, 2300 yıllık 
Bitinya surlarına ve 8500 yıllık arkeolojik 
bölgelere kadar her alanda yoğun bir 
çalışma içine girdik. İçinde 12 adet türbe 
bulunan Muradiye Külliyesi de şehrimizin 
en çok ziyaret edilen noktalarından 
biri. Tüm türbelerin restorasyonu, 
çevre düzenlemesi ve ışıklandırılmasını 
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kapsayan yaklaşık 4 milyon 800 
bin TL’lik çalışmaları başlatıyoruz. 
Kentimize hayırlı olsun” dedi.

Hayat; ileriye doğru yaşanır 
ancak geriye bakarak anlaşılır
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 
da ‘hayat ileriye doğru yaşanıyor ama 
geriye bakarak anlaşılıyor’ sözünü 
hatırlatarak, Türkiye'nin her tarafında, 
tarihin her döneminden eserlere 
ayrım yapmaksızın sahip çıktıklarını 
söyledi. Osmanlı’nın beylikten devlete 

geçişinde Bursa’nın simge bir kent 
olduğunu dile getiren Bakan Günay, 
“Ecdadımız bu kentin her köşesine 
müstesna eserler kazandırmış. Ancak 
yanlış planlama anlayışı yüzünden 
Bursa da İstanbul gibi bir felaketle karşı 
karşıya. İnanılmaz bereketli ovalar, 
sanayi alanlarına dönüşmüş. Biz şimdi 
sanayiden vazgeçmeden çevreci bir 
konseptle, tarihimize, tabiata, termale, 
dağ turizmine sahip çıkmaya çalışıyoruz. 
Gelen turist bakımından Avrupa'da 4. 
durumdayız. Artık Yunanistan, Mısır 

gibi ülkelerle yarışmıyoruz. Bu ülkeleri 
3'e katlar duruma geldik. İtalya, Fransa, 
İspanya gibi Avrupa'nın en önde gelen 
3 ülkesiyle yarışıyoruz. Bu ivmeyi 
Anadolu içlerine çekmemiz gerekiyor. 
Bu konuda Bursa özel şehirlerden biri. 
Büyükşehir Belediyesi tarihi eserlerin 
restorasyonu konusunda bugüne kadar 
önemli çalışmaları hayata geçirdi. 
Muradiye Külliyesi’nin restorasyonu 
için Bakanlığımızla işbirliği taleplerini 
tereddütsüz kabul ettim. Bu çalışmalar 
marka şehir hedefine önemli katkılar 

Dışarıda bıraktığımız şeyler ne kadar yakıcı, ne kadar acıdır! Sevgilinin bedeni ne çetindir! Dostun eli ne 

izac edicidir! Ana şefkati ne kasvetli, evlât muhabbeti ne zahmetlidir! Düşmandan intikam ve ikbalden 

kâm almak ne kadar gailelidir! Zafer ne zor, hezimet ne müthiştir! Bedbaht; burada kal; bu yeşilliğe 

gömül, bu havalara karış! Dehrin hây ü huyundan sana ne! 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

MURADİYE KÜLLİYESİ
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…Padişahlar da insandı 

ve her insan gibi insana 

ilişkin zaaflardan azade 

değillerdi, demenin de zamanı 

belki. İnsandılar: hırsları, 

öfkeleri, kızgınlıkları, gözü 

dönmüşlükleri,  delicesine 

cesaretleri, korkuları, 

pişmanlıkları, merhamet ve 

merhametsizlikleri ile insan! 

Bir farkla ki, bir imparatorluğu 

yönetiyorlardı. O imparatorluk, 

dünyanın en genç, en 

dinamik ve gelişmeye en açık 

imparatorluğuydu üstelik. 

Muradiye’ye bu gözle de 

bakmak lazım… 

Hacı Tonak

Uhrevi sükûnetin ve uhrevî rahatın ne olduğunu bilmek isteyenler 

Bursa’da Muradiye türbesine gitsinler! Ölüm, yalnız burada korkunç 

değildir. Mukaddes kitapların vaat ettiği cennet bize yalnız burada 

mümkün görünüyor; burada her dakika bir meleğin kanadı gibidir, 

başımız üstünden hayatın bütün hummalarını, gussalarını, şüphe 

ve endişelerini silen yumuşak ve nemli bir tüy temasıyla geçer. Ey 

kararsız gönül; dakikalara “Dur!” diyebileceğimiz yer burasıdır.  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

sağlayacaktır. Bu çalışmalara katkı koyan 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep 
Altepe’nin şansında tüm ekibine teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Bursa kimliğine kavuşuyor
Vali Şahabettin Harput ise Muradiye 
Külliyesi’nin ciddi manada el atılması 
için yıllarca mahzunca bugünü 
beklediğini belirterek, projeyi hayata 
geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve ekibine teşekkür etti. 
Valilik, Özel İdare, Büyükşehir ve ilçe 
Belediyelerinin işbirliğiyle yapılan 
çalışmalarla Bursa’nın topyekun 

kimliğine kavuştuğunu ifade eden 
Vali Harput, yapılan restorasyon 
çalışmalarıyla yeniden hayat bulan 
eserlerin bir turizm enstrümanı olarak 
kullanılabileceğini de sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardından eline çekiç alan 
Bakan Günay, Başkan Altepe ve protokol 
üyeleri, restorasyon çalışmalarının 
startını verdi. Bakan Günay ve davetliler 
daha sonra Cem Sultan ve Şehzade 
Mustafa’nın türbelerini de gezdi. 
Muradiye türbelerindeki restorasyon 
çalışmalarının 2014 yılı başında 
tamamlanması hedefleniyor.
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MURADİYE TÜRBELERİNE 
HAYAT SUYU

Muradiye Külliyesi, Bursa’da Osmanlı 
sultanları tarafından yaptırılan son 
külliyedir. Sultan II. Murad tarafından 
1425-1426 yılları arasında yaptırılmış 
ve içinde bulunduğu semte ismini 
vermiştir. Cami, medrese, hamam, 
darüşşifa ve türbeden oluşan Muradiye 
Külliyesi’ne Fatih Sultan Mehmed, II. 
Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman 
dönemlerinde yapıldığı bilinen türbeler de 
eklenmiştir. Osmanlı hanedan üyelerinin 
türbelerinin yer aldığı külliyede 12 
türbe bulunmaktadır. Bursa’nın Osmanlı 
Türbeler Şehri olarak anılmasında 
büyük bir paya sahip olan külliyenin 
bahçesinde yer alan türbeler, adeta 
hüznün acı meyveleri gibidir. Fatih Sultan 
Mehmed’den itibaren 100 yılı aşkın bir 
dönem içinde peyderpey yaptırılan bu 
komplekste; Hüma Hatun (Hatuniye) 
Türbesi, Şehzade Alaaddin Türbesi, 
Şehzade Ahmed Türbesi, Şehzade 
Mustafa Türbesi, Şirin Hatun Türbesi, 
Gülruh Hatun Türbesi, Ebe Hatun (Fatih 

Sultan Mehmed’in Ebesi), Şehzade 
Mahmed Türbesi, Mükrime Hatun 
Türbesi, Gülşah Hatun Türbesi Saraylılar 
(Cariyeler) Türbesi bulunmaktadır. 

Belediyemiz ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü arasında 06.10.2010 
tarihinde imzalanan protokol ile; İl 
Özel İdaresi’nce restorasyon projeleri 
hazırlatılan Muradiye Külliyesi içerisinde 
yer alan türbelerin bakım, onarım, 
ihyası, çevre düzenlemesi ve güvenliğini 
sağlanması belediyemiz sorumluluğuna 
girmiştir. Bu kapsamda; “Bursa Muradiye 
Türbeleri restorasyonu ve çevre 
düzenleme uygulama inşaatı işi” ihale 
edilmiş ve Koruma Bölge Kurulu’nca 
onaylanan projelere uygun olarak 
imalatlara başlanılmıştır.

Restorasyon uygulama çalışmaları Bursa 
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 
kararları uyarınca; Proje müellifi mimar, 
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon 

Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü, Bursa 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte 
koordineli olarak yürütülmektedir. Proje 
alanında yapılacak tüm kazı çalışmaları 
Bursa Müze Müdürlüğü uzmanları 
denetiminde yapılmaktadır.

5 Asırdır varlığını sürdüren türbeler, bu 
süreç içerisinde pek çok kez tamir görmüş 
ancak özgünlüklerini büyük ölçüde 
korumuşlardır. Osmanlı Erken Dönem 
mimarisi ve süsleme sanatının en güzel 
örneklerini de görebileceğimiz türbeler, 
Bursa’nın en değerli ziynetlerindendir. 
Türbe içleri, cennet bahçelerini anımsatan 
kalem işi ve çini süslemelerinin en nadide 
örnekleri ile bezelidir.

Restorasyon uygulamalarında öncelikli 
olarak türbelerdeki rutubet ve nem 
sorununu çözmek üzere drenaj kazı 
çalışmasına Müze Müdürlüğü uzmanları 
denetiminde, Gülşah Hatun, Şehzade 
Mahmud ve Şirin Hatun Türbeleri’nden 

Funda Demirdağ ATİLLA - Mimar
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başlanmıştır. Şehzade Mahmut 
Türbesi’nin tüm duvar yüzeylerinde 
itinalı temizlik çalışması yapılmış ve bu 
temizlik çalışmasının sonunda ortaya 
çıkan kalem işlerine ait rölöve çizimleri 
hazırlanmıştır.

Türbenin kubbesinde yapılan çalışmalarda 
ise hareketli bir sıva tabakası ile 
karşılaşılmıştır. Kubbede İstanbul 
Restorasyon Konservasyon Laboratuvar 
Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
proje müellifi ve danışmanlarının 
ön gördüğü bölgelerde sıva raspaları 
yapılmıştır. Yapılan raspa sonucunda 
bulunan yüzeyin altında daha erken bir 
döneme ait kalem işi uygulaması ortaya 
çıkarılmıştır. Osmanlı Klasik Dönem 
kalem işi uygulamalarının bir örneği 
olan bu kalem işi süslemeleri 15. ve 
16. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. 

Son döneme ait kalem işi süslemeleri 
ise 19. yüzyılın üçüncü çeyreğe 
tarihlendirilmektedir. Bu dönem kalem 
işi süslemelerinin döneminin sanat 
akımının etkisinde yapılmış olduğu, 
kubbe göbeğinde ve kubbede yer yer 
aynı desenin uygulandığı görülmektedir. 
Kubbede bu desenlerle oluşturulmuş 
yoğun bir kompozisyon görülmemektedir. 
Çalışmaların doğru ve sağlıklı bir şekilde 
devam etmesini sağlamak adına, kalem 
işi ve genel yapılan uygulamalara ilişkin 
raporlar hazırlanarak Koruma Bölge 
Kurulu onayına sunulmuştur ve yapılan 
çalışmalarla ilgili gelişmeler raporlanarak 
aylık periyodlarla kurul onayına 
sunulacaktır.

Restorasyon uygulamaları öncesinde 
yapılan tespitlerde, önceki onarımlarda 
derz dolgularında beton imalatlara 

rastlanmış olup; bu imalatlar çalışmalar 
kapsamında kaldırılarak, horasan harçlı 
derz dolguları yapılacaktır. Türbelerde, 
Kündekari tekniği ile yapılmış, oldukça 
nitelikli ahşap pencere kepenkleri ve 
kapılar mevcuttur. Bu kepenk ve kapılarda 
yapılan tespitler sonucu kapsamlı bir 
onarıma ihtiyaç duyulmuştur. Büyük bir 
titizlikle hem ahşap malzemede, hem de 
metal aksamlarında temizlikleri yapılarak 
gerekli müdahaleler yapılacaktır. 

Çalışmalar hiçbir ayrıntı atlanmaksızın, 
özenli bir şekilde devam etmektedir. 
Restorasyon uygulamaları ve çevre 
düzenlemesi tamamlandığında Muradiye 
Türbeleri hak ettiği değere yeniden 
kavuşmuş ve tarihi değerlerimiz gelecek 
nesillere en doğru şekilde aktarılmış 
olacaktır.
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“Uhrevî sükûnetin ve uhrevî rahatın ne 
olduğunu bilmek istiyenler Bursa'da 
Muradiye türbesine gitsinler! Ölüm, 
yalnız burada korkunç değildir. Mukaddes 
kitapların vâdettiği cennet bize yalnız 
burada mümkün görünüyor; burada her 
dakika bir meleğin kanadı gibidir, başımız 
üstünden hayatın bütün hummalarını, 
gussalarını, şüphe ve endişelerini silen 
yumuşak ve nemli bir tüy temasiyle 
geçer. Ey kararsız gönül; dakikalara 
«Dur!» diyebileceğimiz yer burasıdır.” 
(Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Erenlerin 
Bağından)

Ahmed Hamdi Tanpınar, Muradiye’yi 
“sabrın acı meyvesi” olarak 
nitelendirirken, çeşitli şekillerde vefat 
eden ve buraya defnedilen Osmanlı 
hanedan mensupları, özellikle de 
şehzadeler için böyle bir niteleme 
kullanmıştır. Her iki yazarımız da 
Muradiye’nin önemine değinmişlerdir. 

Bilindiği gibi, İstanbul’un fethinden 
sonra dahi bir müddet Osmanlı hanedan 
üyeleri vefat ettiğinde Muradiye’ye 

defnedilmişlerdir. Bu definlerin üstüne, 
bazen de daha önce, türbeler yapılmıştır. 
Bu yazıda türbeler dışında Muradiye 
Camii haziresine yapılan definlerden ve 
cami bahçesinde oluşan mezar taşlarından 
bahsedilecektir.

Muradiye külliyesi gezildiği zaman 
çok büyük bir “açık hava mezar taşları 
müzesi” olduğu görülür. Söz konusu 
mezar taşları caminin güneyinde büyük 
bir yekûn teşkil ettikleri gibi, caminin 
batı tarafında medrese yanında da 
kimi taşların olduğu görülmektedir. 
Birinci kısımda yer alan taşlar, 1930’lu 
yıllardan itibaren Bursa’nın muhtelif 
mezarlıklarından/hazirelerinden 
buraya nakledilmiştir. Söz konusu 
taşlardan bir kısmı tamamen ortadan 
kaldırılan ve şimdiki Demirtaş Meslek 
Lisesi’nin yerinde bulunan Deveciler 
Mezarlığı’ndan buraya taşınmıştır. Bu 
konuyla ilgili olarak A Süheyl Ünver 
şu ibret verici ifadeleri kullanmıştır: 
“Muradiye türbelerini dolaşırken 1931 
senesinde bahçede geniş bir altı köşe 
duvarla çevrili çukurların birisinin sacdan 

levhası üzerinde falan kabristandan 
nakledilen kemiklerdir, yazısını görmüş 
ve bunu yapmakla büyük bir marifet 
gösterdiklerine inanan insanlara 
acımıştım. Müsterih olsunlar son 1944 
ziyaretimde bu sacların da çürüdüğünü 
gördüm, artık onların duvarları da 
mânasız bir yer işgal etmekle kalmış. 
Devecilerin kemikleri de buraya iş olsun 
diye nakledilmişse, şimdi o da göçüp 
gitmiştir.”

Taşlardan bir kısmı Ulucami karşısında 
yer alan şimdiki PTT Bank’ın yerinde 
daha önce kurulan Niyazî-i Mısrî 
Dergâhı’nın yıktırılması üzerine 
haziresinin “nakl-i kubur” edilmesi 
sonucu taşınmıştır. Mehmed Şemseddin 
(Ulusoy), Karar-ı Şemsî adlı eserinde 
söz konusu dergâhın haziresine 23 
kişinin defnedildiğini yazar, ki bunlardan 
bir kısmının mezar taşları türbelerin 
doğusunda bir pafta içinde yer almaktadır.

Muradiye’de yer alan en eski tarihli 
mezar taşları ise Pınarbaşı Mezarlığı’ndan 
buraya getirilen ve türbelerin güney 

MURADİYE’DE MEZAR TAŞLARI
Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri ÖCALAN
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tarafında yerde yatay olarak yatan 
taşlardır. Taşların kimisi, Ahi Muhammed 
bin Ahi Hasan, ait olan taş gibi, 788/1386 
eski tarihlere kadar gitmektedir.

Zeyniler Mezarlığı’ndan getirilen taşlar 
ise son derece süslü ve görkemlidir. 
Bunlar da caminin güney tarafındaki açık 
sahada sergilenmektedir. Ayrıca Bursa’da 
çeşitle yerlerde bulunan başka mezar 
taşları da burada toplanmıştır. Mevlid 
müellifi Süleyman Çelebi’nin mezar taşı 
gibi.

Muradiye’de türbelere girerken hemen 
sağ tarafta yer alan iki ayrı grup mezar 
taşı daha görülmektedir. Bunlardan bir 
kısmı medrese duvarına dayalı seyyar bir 
haldedir ki, bu taşlar da çeşitli mezarlık 
ve hazirelerden buraya taşınmış ve 
koruma altına alınmıştır. Bu bölgede 
ikinci bir taş grubu vardır ki bunlar 
dikilidir ve esas “Muradiye Camii 
Haziresi”  bu taşlardan oluşmaktadır. 
Söz konusu hazirede Muradiye Camii ve 
Medresesi’nde vazifeli olanlar ile onların 
ailelerine ait mezar taşları bulunmaktadır. 
Bunlardan bir kaçı hakkında kısa bilgiler 
ve taşlarından örnekler verilebilir:

1-Ahmed Raşid Molla, (öl. 1303/1886), 
Hatibzâde Emin Efendi’nin oğlu, Cuma 
ve Salâ Müezzini, 
2- Seyyid Said Mehmed Efendi (öl. 
1241/1826), Muradiye Medresesi 
Müderrisi Salih Efendi’nin oğlu. 

3- Hacı Seyyid Mehmed Nuri Efendi 
(öl. 1327/Mayıs 1909), Ahmed Paşa 
Medresesi Müderrisi.
4- Hafız Abdülkadir Efendi (öl. 
1240/1825), Muradiye Camii imamının 
oğlu.
5- Seyyid Mustafa Refî’ Efendi (öl. 
1216/1801), İkinci Murad Camii 
imamının oğlu.
6- Seyyid Mir Ahmed Efendi (öl. 1229/ 
1814), Müderris.
7-Hacı Mehmed Rifat Efendi (öl. 
1281/1865), Muradiye Camii baş imamı.
8-Şerife Suad Hanım, (öl. 1233/1818), 
Hoca Mehmed Said Efendi’nin kızı.
9-Mehmed Emin Efendi (öl. 1243/1828), 
İkinci Murad Camii İmamı. Babası 
Mehmed Emin Efendi de oğlu gibi aynı 
caminin baş imamıdır.
10-Şerife Habibe Hanım (öl. 1246/1831), 
İkinci Murad Camii baş imamı Mehmed 
Emin Efendi’nin kızı.
11-Hacı Salih Efendi (öl. 1258/1842): 
Balıkesirli olup, Muradiye Medresesi 
müderrisliği yapmış ve vefat 
ettiğinde Muradiye Camii Haziresine 
defnedilmiştir.
12-Seyyid Hacı Hafız Ahmed Efendi (öl. 
1305/1887): Yeşil Camii mimarlarından 
İvaz Paşa’nın sülalesinden olup, İkinci 
Murad Camii’nde muvakkit (namaz 
vakitlerini belirleyen) ve baş müezzin 
olarak görev yapmıştır.
13-Hacı Salih Efendi (öl. 1272/1856): 
İkinci Murad Camii müezzini. 
Muradiye haziresindeki mevcut olanlar 

bunlardan ibaret olmadığı gibi, burada 
defnedilenler de sadece bunlardan ibaret 
değildir. Zira zamanla diğer mezarlıklarda 
olduğu gibi bu hazirede de kimi taşlar 
kaybolmuştur. Söz konusu hazirede 
toplam 24 kişiye ait taş mevcut iken, 
kayıtlarda hazireye defnedildiği bilinen 
altı kişinin taşı kayıp, birinin de taşı 
caminin güneyinde yer alan sahaya 
taşınmıştır.

Yukarıda örnek olarak verilen mezar 
taşlarına bakarak Muradiye külliyesinin 
çeşitli birimlerinde görev yapan 
kimseleri, ne iş yaptıklarını ve ne 
zaman görev yaptıklarını tespit etmek 
mümkündür. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Muradiye’de başlatılan 
restorasyon çalışmaları kapsamında, 
bölgede yer alan mezar taşlarının 
düzenlenmesi, envanterinin çıkarılması 
da Muradiye Külliyesi tarihine ve Bursa 
tarihine katkı sağlayacaktır.
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II Murad’ın Bursa’da Muradiye 
semtindeki kendi adıyla bilinen 
külliyesinin her bir binasında ayrı ayrı 
hizmetler ve faaliyetler görüldüğü 
bilinmektedir. Mesela Medresede 
yüksek eğitim ve öğretim sürdürülürken, 
imarethanede yolcu ve diğer ihtiyaç 
sahiplerine (fakir, yetim ve kimsesizlere) 
yemek hizmeti sürdürülüyordu. Camide 
Müslüman halkın ibadet ve diğer sosyal 
ihtiyacına yönelik hizmet sunulurken, 
hamamda da halkın temizlik ihtiyaçlarına 
cevap veriliyordu. İşte bu binalardaki 
faaliyetlerin sürdürülebilmesi için bol 
miktarda nakdi gelire ihtiyaç duyulacağı 
açıktır. II. Murad da bu niyetle I. 
Murad zamanında Osmanlı topraklarına 
katılmış olan Karasi Sancağı’nın 
Edremit bölgesinin önemli bir kısmını 
ve Manyas Kazasının da bir kısmını 
külliyesine vakfetmiştir.. Vakfiyesi ise 
Vakıflar Genel Müdürlüğünde muhafaza 
edilmektedir.1  II. Murad’ın Külliyesine 
yaptığı vakıfların durumu, vakfiyede 
ifade edildiği kadarıyla sıralandığında 
aşağıdaki liste ile karşılaşılır;

Bursa Şehrindekiler
Hamam-ı Cedid (Tavukpazarı Hamamı), 
İne Bey Hamamı aşağısında yol üzerinde 
karşılıklı 22 dükkân.
Bursa Kazası’nda
Balıklağu Köyü, Canbaz Viranı Köyü ve 
daha birçok tarla.
Mihalıç Kazası’nda
Depecük Köyü, Toy Hisarı Köyü, Emre 
Köy, Timur Köy, Yenice Köy, Tuzla 
Köyü, Karasu Köyü, Kirmasti’de Salihler 
Köyü ve daha birçok tarla.
Manyas Kazası’nda
Bilücek Ağaç Köyü

Edremid Kazası’ndakiler
Maanastır Divanı, Gök Köy Divanı, 
Kemer Divanı, Hatun Eli Divanı, Frenk 
Köyü, Pelit Ektik Köyü ve daha birçok 
tarla.
Bergama Kazası’nda
Tavşanlı Tuzlası
Listesi çıkarılmış olan bu yerlerin içinde 
Edremid Kazası sınırları dâhilinde kalan 
kısımda dört tane Divan ve iki tane de 
köy görülmektedir. Divan’dan kastedilen 
şey, bölgesel bir idarî birim olmaktır. 
Yani bu idari birim nahiyeye yakın bir 
yapıdır. Osmanlı Devletinin kurulduğu 
yıllarda bazı bölgelerde var olarak 
gösterilmiş olup ancak daha sonraları 
pek dikkate alınmamış ve onun yerine 
nahiye örgütlenmesi tercih edilmiştir. 
Bu demektir ki ilgili Divanların sınırları 
içinde bağlı olarak bir kısım köyler 
vardır. Vakfiyede ilgili köylerin adları 
tek tek sırlanmamış olsa da 1530 yılına 
gelindiğinde, o yıl içinde düzenlenmiş 
olan vakıf tahrir kayıtlarından tüm 
köylerin isimlerini tespit edebiliyoruz 
Aynı alan içinde aradan geçen zaman 
zarfında yeni bazı köylerin kurulmuş 
olduğunu, böylece de köy sayısının artmış 
olduğunu kabul etmeliyiz. 

Edremid, Karasi Sancağındaki kazaların2 
içinde nüfusun en yoğun olarak yaşadığı 
ikinci kazadır. 1530 yılında 5200 hâne 
civarında nüfusun yaşadığı anlaşılıyor. 
Kaza, Karasi Sancağı’nın Edremit 
Körfezi kıyılarını tamamen kapsayan bir 
coğrafyaya yayılmış vaziyettedir.

Edremid Kazası, her ne kadar sadece 
kendi adıyla bilinen Edremid Nahiyesi 
hudutlarıyla hem-hudut ise de gerek 
nüfus ve gerekse coğrafî saha açısından 
büyük önem taşır. XVI. yüzyılın Edremid 

Kazası, bugün ilçe hüviyetindeki üç 
idarî birimin coğrafî alanını da içinde 
bulundurmaktadır. 
Bunlar Edremit, Burhaniye (Kemer veya 
Kemer-Edremid) ve Havran ilçeleridir.

Edremid Kazası'nda şehir olarak kazanın 
merkezi olan Edremid'den başka ikinci 
bir şehir olarak Kemer de bulunmaktadır. 
Kaza 936/15303'da 90 köye sahipken 
bu sayı artarak 981/15734'de ise 101'e 
ulaşmıştır.

Edremid'den başka, yine nahiye sınırları 
içinde bulunan Kemer hakkında, her ne 
kadar kayıtlarda "köy" ve "nefs" tabiri 
değişik yerlerde kullanılıyorsa da, sahip 
olduğu özellikler bizim burayı kasaba 
olarak dikkate almamızı gerektirmiştir.  
Kemer'in incelediğimiz yüzyıldaki sahip 
olduğu mahalle sayısı 6'dır. Burada 
hem cuma namazı kılınmakta ve hem de 
pazar kurulmaktadır. Kemer ve civarı 
köylerinin bulunduğu bölgeye XV. 
yüzyılın ilk yarısında "Kemer Divanı" 
denmekteydi.5 Bu bölge incelediğimiz 
dönemde II. Murad'ın vakfıdır.6 İşte 
günümüze gelindiğinde Havran ve 
Burhaniye ilçeleri olarak tespit edilmiş 
bulunan bölge, vakfiye zamanında 
Kemer Divanı olarak adlandırılmış ve II. 
Murad tarafından Bursa’daki külliyesine 
vakfedilmiş vaziyettedir. Tabloda da 
görüleceği gibi XVI. yüzyıla gelindiğinde 
bu bölgedeki ilgili vakfa ait köylerin 
sayısı 29 u bulacaktır. Günümüzdeki idari 
yapılanmaya göre tarif ve tahmin edersek;

Edremit İlçesi alanının yarıdan fazlası,
Burhaniye İlçesi alanının yarıdan fazlası,
Havran İlçesi alanının nerede ise tamamı,

Ayvalık İlçesi alanının önemli bir kısmı 

MURADİYE KÜLLİYESİ’NİN VAKIF GELİRLERİ

1 II. Murad’ın Bursa’da Muradiye semtindeki külliyesinin, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Defter No:741’de kayıtlı vakfiyesi vardır. 
2  1530 yıllarındaki Karasi Sancağı, yaklaşık olarak bugünkü Balıkesir Vilayeti sınırlarını kapsamaktadır. Osırlardaki kazaları arasında, Manyas, Edremid, Balıkesri, 
Bigadiç, Ayazmend, İvrindi ve Karacalar Kazaları sıralanaabilir. 
3  Başbakanılık Osmanlı Arşivi, TapuTasnifi, no:166, s.272-278.
4  Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-u Kadime Arşivi, no: 152 ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-u Kadime Arşivi no:568.
5  Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Defter No:761’de kayıtlı  vakfiyesi 
6  Başbakanılık Osmanlı Arşivi, TapuTasnifi, 166, s. 276; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-u Kadime Arşivi no:568, vr. 23/b-27/a.
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II. Murad’ın vakfettiği alan içinde 
kalmaktadır diyebiliriz. 
Bu köylerin dışında Manyas Kazasında 
da 5 köy daha vakfetmiştir II. Murad. 
Köylerin durumlarına bakılırsa, bu köyler 
çevresindekilere göre hayli verimli 
arazilere sahip olan köylerdir. Köylerin 
adları ekteki tabloda görülebilir.

Gelirleri Vakfa Toplanan Söğüd 
Cemaati7: Sultan II.Murad'ın Bursa'da 
Muradiye semtinde yaptırdığı külliyeye 
gelir olsun gayesiyle vakfettiği birçok 
yer vardır. Bu vakıfların içinde, XVI. 
yüzyılda batı-Anadolu'nun kalabalık 
yörük cemaatlerinden olan "Söğüd 
Yörükler"nden 8 gruplar da yer 
almaktadır. Söğüd Yörüklerinden bir 
kısmı küçük topluluklar Karasi Sancağı 
topraklarında yaşamaktadırlar. II.Murad'ın 
vakfettiği müteferrik cemaatlerin 1530 
yılındaki hane sayısını tespit etmek 
mümkün olmadı. Defterlerde bunu 
açıklayan bilgi yoktur. 1573 yılındaki 
nüfusunu ise uzun hesaplamalardan sonra 
bulabildik. Karasi Sancağı'ında yaşayan 
II.Murad'ın cemaat-i müteferrikasının, 
ikinci tahrir sırasında bir kısmı şehirlere 
yerleşmiş ve geriye kalan bir kısmı ise 
halen konar-göçer hayat tarzı içinde 
yaşamaktaydılar. O sebeple, II.Murad'ın 
yörüklerini üç parça halinde göstermek 
yerinde olacaktır. Şehirlere yerleşmiş 
olanlar 47 hane, köylere yerleşmiş 
olanlar 2279 hane ve 3 mücerred 9, halen 
konar-göçer olarak yayla ve kışlalarda 
yaşayanlar ise 366 hane ve 2 mücerred 
miktarında idi. Bu cemaatin yerleşik 
hayata geçerken en fazla tercih ettiği 
şehir Ayazmend, en fazla tercih ettiği 
köyler ise Edremid nahiyesi ve Ayazmend 
nahiyesinin 10 köyleri idi. Böylelikle 
toplam nüfusları 2651 hane ve 5 mücerred 
olduklarını söyleyebiliriz. 

Bu vakıf cemaati içinde bulunan 
toplulukların isimleri şöyle idi; Cemaat-i 
Sarraclar, Temürtaş, Otamış, Kara 
Halefler (Söğüd Yörüğüdür), Musacalar 
(Söğüd Yörüğüdür), Köleler, Kemanci, 
Yörügân-i Okcılar, Gençlü, Ayferler, 
Filanci, Kabakulak, Gök Musalar ve 
Yakublar cemaatleri. 11

Yukarıda belirttiğimiz köylerin, tarlaların 
ve cemaatin ödediği tüm gelirler, II. 
Murad’ın Muradiye’deki külliyesine sarf 
edilmek şartıyla vakfedilmiştir. Diğer 
bir açıdan bakıldığında ise Muradiye 
Külliyesinin hizmetlerini sürdürebilmesi 
için bu gelirlere ihtiyacı bir mecburiyettir 
denilebilir. Hal böyle olunca ilgili köyler 
ve araziler vakıf mülkiyetinden çıkıp 
başka ellere devir edilince veya satılınca 
masraflar nereden karşılanabilecektir. 
Yani binaların bir kısım tamir-bakım 
masrafları için görevliler kimi muhatap 
alacaklardır. Normal şartlarda mülkiyet 
kime devredilmiş ise onlar muhatap 
olmalıdır denilebilir. Ancak ilgili taraflar 
muhataplığı kabule meyilli olmayınca, 
satan veya devir eden görevliler akla 
gelir ki onlar da kanun ve yönetmeliklere 

uygun hareket ettiklerini beyan ederek 
muhataplığı kabule yanaşmazlar. Bu 
vaziyette Devlet aygıtı ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü muhataplığı üslenmek 
durumundadır. Bu muhatapların da 
görevlerini aksattığı zamanlarda, 
eserlerdeki yıpranmayı bilfiil gören 
külliyedeki görevlilerin, sıkıntıyı 
gidermek arzusu ile başvurdukları kişiler 
olarak; binaları en çok kullanan ve en çok 
yararlanan insanlar olan cami cemaati 
ön plana çıkmaktadır. Cami çıkışlarında 
önlerine yardım toplamak için sergi 
açılıyor olması bunu göstermektedir. 
Belki vakıf mülkiyetinden çıkaranlar, 
mülkiyetine geçirerek kullananlar,
satanlar ve devir edenler bu cemaatin 
arasında yer almıyorlar. Ancak engel 
olmayan, dur demeyen-diyemeyen veya 
en azından tepkisiz, sessiz kalarak ses 
çıkarmayanlar-çıkaramayanları (veya 
onların torunları ve nesilleri) olarak bu 
günkü cemaat tamir-bakım söz konusu 
olduğunda müracaat edilecek tek muhatap 
olarak görülebilmektedir. Bu muhataplığa 
ve müracaata tepki yerine zamanında 
tepki daha bir etkili olabilirdi demek 
yerinde olacaktır. 

7    Defterlerdeki ismi “Perâkendegân-ı vakf-ı Sultan Murad Han” olan bu cemaat için bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tasnifi, no:166,  s.276; Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Kuyud-u Kadime Arşivi no: 568, vr.49/a-71/b.
8    Söğüd Yörükleri Cemaati, 947 H. yılında üç yıllığına 130 bin akçaya mukataaya II. Murad evkafı mütevellisi tarafından verilmiştir. Bursa Şeriyye Sicili. A.42/48, 
vr.112/b.
9    Mücerred, kendi gelirini temin edebilen bekar delikanlı anlamına gelir.
10  Ayazmend adı 1573 yılında bölgede bir kasabanın adı olarak kullanılırken, hem bir kazanın adı hem de bir nahiyenin adı olarak da geçmektedir. Kaza, Ayazmend 
Nahiyesi ve Boğazhisarı Nahiyesinden oluşmaktaydı. Kazanın merkezi ise günümüzdeki Ayvalık İlçesine bağlı bulunan Altınova kasabası idi. 
11  Sadece II. Murat’ın vakıfları ile ilgili olarak düzenlenmiş ve halen Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tasnifi, no: 1024 de kayıtlı bulunan bir defter de vardır.
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Tarih kitaplarıyla tanıştığımız ilk günden 
itibaren bazı konuların zihnimizi bir 
hayli karıştırdığını ve bazen anlam 
veremediğimiz ya da açıkça cevabını 
bulamadığımız kimi problemli alanların 
olduğunu sanırım sizler de kabul 
edersiniz. Tarih denizinde, henüz cevabı 
bulunamamış o kadar çok karmaşık 
mesele var ki… Bunların bir bölümü 
tarihin dönüm noktası sayılan ve tarihin 
kırılma noktalarında yer alan bazı 
özellikler de taşıyabilmektedir. 
Açık olan şu ki, dünya tarihinde ve kendi 
geçmişimizde karanlık bazı noktalar 
halen var ve aydınlanmayı beklemektedir. 
Ancak mevcut kaynaklar ve şimdiye 
kadar yapılan araştırmalara rağmen 
çözülememiş ve aydınlatılamamış daha 
birçok hususun not edilmesi gerekiyor. 
Bunlardan biri de, Bursa’da medfun son 
Osmanlı padişahı olan II. Murad’ın, 
tahtında oturmakta iken ani bir kararla 
12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e niçin bu 
makamı devredip Manisa’ya çekildiği 
hususudur. Bu konuyu biraz açmaya 
çalışalım.

Bilindiği gibi tarih boyunca saltanata 
dayalı sistemlerde geleneğe göre sultanlar 
ya da krallar, kendilerine ölümün 
yaklaştığını hissetmedikleri sürece 
şehzadelerinden birine bu önemli görevi 
devretmezlerdi. Osmanlı padişahlarından 
sadece II. Murad, yirmi üç yıl boyunca 
sürdürmekte olduğu saltanat tahtını ani 
bir kararla ve anlaşılamayan bir sebeple 
oğlu -geleceğin Fatih’i- Mehmed’e 
bıraktı.

Enteresan olan şu ki, Osmanlı kronikleri 
ve kaynakları bunun sebebi konusunda 
büyük ölçüde suskundur. II. Murad ile 
aynı dönemi paylaşmış Âşıkpaşazade bile 
konuyla ilgili bilgi verirken padişahın, 
dönemin veziri Çandarlı Halil Paşa’ya: 
“Ben oğlumı tahta geçürürin, pâdişâh 
ideyin! ...Ben dahi hayli gazâ seferlerin 
itdüm, imdi benüm oğlım dahi benüm 
hayâtumda göreyüm ne sûret ilen pâdişâh 
olur?” dediğinden söz etmekle yetinir. 
Onu kaynak alan Neşrî de cümleyi aynı 
kelimelerle tekrarlar. Diğer kaynakların 
hemen tamamı da II. Murad’ın tahttan 

niçin feragat ettiği konusunu yeterince 
aydınlatmaktan uzaktır. Saygın bir 
Osmanlı tarihi kaynağı olarak kabul 
edilen “Tevârîh-i Âl-i Osmân” adlı 
eserin müellifi Kemal Paşazade, Sultan 
Murad’ın beklenmedik bir biçimde tahtı 
oğlu Mehmed’e bırakmasını, "Bu hâl ki, 
nevâdir-i ahvâldendi” ifadesiyle niteler 
ve bu ilginç duruma daha önce pek 
rastlanmadığını belirtir. 

Daha sonraki kaynaklarda II. Murad’ın 
tahtı oğluna bırakması konusuyla ilgili 
olarak padişahın bu kararı almasında 
daha çok ömrünün son bölümünü Allah’a 
ibadet ve taatle geçirmeye yönelik 
düşüncelerin yattığına dair genel bir 
kanaat oluştuğu gözlemlenmektedir. 
Söz gelimi Hoca Sadeddin Efendi’nin 
“Tâcü’t-Tevârîh”inde yer alan ve II. 
Murad’ın dilinden nazmettiği, “Varalum 
bir iki gün zikr idelüm Mevlâ’yı / Bize 
ısmarlamadılar bu yalan dünyâyı” beyit, 
bu genel yaklaşımı doğrular niteliktedir.
Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından bulunan 
anonim “Gazavâtnâme”de yer alan 

II. MURAD 
SALTANATI NİÇİN 
12 YAŞINDAKİ 
OĞLUNA BIRAKTI?

Prof. Dr. Mefail HIZLI
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bilgiler konumuza biraz daha detay 
kazandırmaktadır: “Pâdişâh emr idüb 
yeniçerî ağası Hızır Ağa’yı ve sâir begleri 
şem'ine cem' idüb ve libâslar geydürüb 
ve bunlara eyitdi kim: ‘Bakın begler, 
paşalar! Bu âna gelince pâdişâhunuz 
ben idim, ba'de’l-yevm pâdişâhunuz 
oğlumdur! İmdi göreyim sizi nice 
geçünürsüñüz ve nice tedbîr idüb, her işe 
nice çalışursunuz? Göreyim sizi!.. Zîrâ 
ben cümle tâc u tahtumı ve 'unvânumı 
fî’l-cümle oğluma virdüm, hâlâ pâdişâh 
oğlumı bilesiz!’ didikde, cümlesi: ‘Emr 
Hünkâr’umun!’ diyû bâş yire koyub, eger 
yeniçerî ve eger sipâh ve cümle paşalar ve 
begler, cümlesi Edirne’ye teveccüh idüb 
yürüdiler, Pâdişâh-ı 'âlem ânda kaldı.”

Bu giriş bilgilerinden sonra ele aldığımız 
dönemin daha iyi anlaşılması için kısa 
bir değerlendirme yapmak istiyoruz. II. 
Murad, 1421’de Çelebi Mehmed’den 
devraldığı Osmanlı Devleti’ni batıda 
ve doğuda daha güçlü bir coğrafyaya 
dönüştürmüştü. Artık ülkede barışın 
büyük ölçüde sağlandığını, devletin 
güvenlik içinde olduğunu, bu konuda çok 
daha ciddi güvenlik tedbirleri alınmasının 
gerekli olmadığını düşünüyordu. Bu 
düşünceler içindeyken aniden aldığı 
bir kararla, Ağustos 1444 tarihinde 
Mihaliç’te kapıkulu ve beyler önünde 12 
yaşındaki oğlu II. Mehmed lehine tahttan 
ayrıldığını açıkladı. Bursa civarında 
kendisini ibadete vererek sakin bir hayat 
sürmeye başladı. 
II. Murad’ın saltanattan çekiliş zamanı 
hakkında üç görüş vardır: Bunlardan biri, 
II. Murad’ın İzladi-derbendi yenilgisinden 
sonra oğlu Mehmed’i Manisa’dan 
Edirne’ye çağırması, ikincisi Karaman 
seferine giderken oğlu Mehmed’i 
tahtına geçirip kaimmakam yani vekil 
yapması, üçüncüsü ise tahttan çekilmenin 
Karamanoğlu’yla yapılan barıştan (1444) 
sonra meydana geldiği yolundadır.
Osmanlı tarihi kronikleri, kaynakları 
ve son zamanlarda yapılan araştırmalar 

bir bütün olarak gözden geçirildiğinde 
II. Murad’ın, tahtan çekilmesiyle 
ilgili değişik sebeplerin öne sürüldüğü 
görülmektedir:

• Osmanlı ordusunun Balkanlar’da 
uğradığı yenilgiler ve bunlara özellikle 
kendisinin serdar olarak bulunduğu 
İzladi-derbendi yenilgisinin eklenmesi II. 
Murad’ın prestijini bir hayli sarsması.
• Büyük oğlu Alâaddin’in sebebi belli 
olmayan ani ölümünden duyduğu derin 
üzüntü.
• Uç beylerinden gördüğü muhalefet.
• II. Murad’ın, oğlu Mehmed’i tahtla 
bizzat tanıştırarak gelecek için çok iyi 
yetiştirmeyi istemesi. Bununla dost ya da 
düşman herkesin gözünde, kendisinden 
sonra Mehmed’in padişahlığını 
sağlamlaştırmak amacını gütmüş olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Anlaşıldığı kadarıyla sıralanan bu 
muhtemel yorumların hepsi ya da 
bulunabilecek başka sebepler II. Murad’ın 
saltanatı oğluna niçin devrettiği hususunu 
yeterince açıklayamamaktadır. Bu 
müphem konu, II. Murad’ın çağdaşı 
olan mutasavvıf şair Gelibolulu Zaifî 
Mehmed’in “Gazavatname”sinde cevabını 
açık bir şekilde buluyor. Zaîfî’nin 
“Gazavât-ı Sultân Murâd ibn Muhammed 
Hân” adını taşıyan bu eserine göre, II. 
Murad Bursa’da ikamet ettiği sırada 
Resulullah’ı (a.s.) rüyasında görmüş, 
Efendimiz ona yakında büyük bir savaşın 
ortaya çıkacağını bildirmiş ve tahtını 
derhal oğlu Sultan Mehmed’e bırakmasını 
emretmişti. Zaifî konuyu şu beyitlerle ele 
alıyor:

“Meger ol vaktda kim Gâzî Murâd Hân
Yenişehr’de karâr itmiş-idi iy cân
Biş-on gün çün-kim ânda olmışıdı
Bes ândan Bursa’ya gelmiş-idi
Gece-gündüz sürer-iken safâyı
Görür bir gice düşde Mustafâ’yı
Resûl âna dimiş kim: İy Murâd Hân! 

Gözün aç kim sana rahm itdi Rahmân
Ki küfr ehli elünde basılıser
Kılıcun dahi arşda asılıser
Ve-lîkin beglüğünden kıl teberrâ
Niçâ ola başunda üş-bu gavgâ?
Dilersen kim murâdun ola hâsıl
Dahî beglik işine olma mâil
Bu-demden oğlına vir tâc u tahtun
Dilersen hôş ola bâkîde bahtun
Bu Şâh’un kim Muhammed’dürür âdı
Olısardur her işde Tanrı Hâdî
Bu vaktün şimdi oldur pâdişâhı
Ki uruldı bâşına tâc-ı İlâhî
Olısar bu gaz’ânun devletinde
Tekarrüb kesb idiser Hakk katında
Ve-lî sensin sebeb üş-bu gazâya
Ki feryâd iresin yohsûl u bâya
Bu-denlü söyleyüben gider ol Mâh
Hemân-dem uykusından uyanur Şâh
Görür kim odası nûr ile tolmış
Karânu gice san-kim gündüz olmış
Çû Şâh’a irişür üş-bu sa'âdet
Turur irteyâ-dek eyler 'ibâdet
Bu hâli cân içinde saklamışdı
Ne kaydı vâr-ise yâr kalmışdı”
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İstanbul’un Fethi Fatih Sultan Mehmet

Zaîfî’nin padişaha olan yakınlığı 
nedeniyle işin aslına vâkıf olduğu 
anlaşılıyor. Aktarılan beyitlerde ve 
yukarıda verilen bilgilerde, II. Murad’ın 
Bursa’da iken Resulullah’tan (a.s.) 
aldığı emir doğrultusunda tahtı oğluna 
bıraktığı, ileride Peygamberî müjdeyi 
gerçekleştirecek olan Sultan Mehmed’in 
düşmanla mücadeleye daha erken yaşlarda 
başlamasının istendiği için böyle bir 
manevi işaret aldığı belirtilmekte ve yeni 
padişahın cülus merasiminin Edirne’de 
gerçekleştiği kaydedilmektedir. 

Artık devletin başında çok genç bir 
padişah vardı. Bu gelişmeler sonrasında 
siyaset kazanı çok hararetli kaynamaya 
başlamıştı. Kendisine rakip olarak 
gördüğü savaş yanlısı genç padişah II. 
Mehmed’i bir türlü hazmedemeyen ve 
pek çok entrika çeviren Çandarlı Halil 
Paşa’nın ısrarları sonucunda II. Murad, 
iki yıl aradan sonra Edirne’ye dönerek 
devletin ve ordusunun başına geçmek 
zorunda kaldı.

Sonuç olarak, II. Murad, geleceğin 
İstanbul fatihi olacak oğlu II. Mehmed’e 
bırakacağı devletin güçlü olması için 
büyük çaba gösterdi. Oturduğu iktidar 
koltuğunun, Anadolu ve Rumeli’de 
düşmanları olduğunu çok iyi biliyordu. 
O yüzden Şehzade Mehmed’in, her 
bakımdan en iyi şekilde yetişerek 
saltanata hazırlanması için, bütün 
imkânları sonuna kadar kullanmaktan 
çekinmedi. Onun, vaktinden önce Hz. 
Peygamber’den aldığı bir işaretle saltanatı 
terk ederek bu sorumluluğu şehzadesinin 
omzuna yüklemek istemesinin ardında 
yatan esas düşünce de buydu.

II. Murad, Osmanlı sultanları arasında 
padişahlığı, oğlu lehine kendi isteğiyle 
bırakan tek padişahtır. O böylece, 
tac ü taht hırsını yenerek büyük bir 
olgunluk göstermiş ve örnek bir davranış 
sergilemiştir. Fakat o tahtı bıraktığı hâlde 
taht onu bırakmadı; içte ve dışta meydana 
gelen gelişmeler, onu ikinci kez saltanata 
geçmek zorunda bıraktı.

Osmanlı fikir ve düşünce hayatında 
büyük gelişmeler yaşatan II. Murad, 
şiirle uğraşan ilk padişah olup ilme, 
şiire, edebiyata ve musikiye ciddi bir ilgi 
duyuyordu. O, ülke kalkınmasında siyasî, 
askerî ve ekonomik gücün yanında bilim, 
sanat ve kültürün de çok önemli bir yer 
tuttuğunun farkına varan ilk padişahtır. 
II. Murad’ın siyaset, askerlik, idare, 
ilim, kültür ve sanat alanında elde 
ettiği başarılarının yanında, Anadolu’da 
ve Rumeli’de, topluma ve ülkeye 
kazandırdığı çok sayıda eser vardır. 
Kuruluş Dönemi Osmanlı padişahları 
arasında köprü yapımına en çok önem 
veren II. Murad, ayrıca Hicaz’a “surre” 
gönderme geleneğinin başlatıcısı 
olmuştur. 
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Gazete, dergi, radyo, televizyon 
gibi medyatik unsurların olmadığı 
dünkü toplumlarda bu tip yazılı-sözlü 
edebiyatın insanlar üzerindeki tesirlerini 
tahmin etmek zor değildir. Bizim 
kültür tarihimizde Satuk Buğra Han, 
Battalgazi, Danişmendname, Hamzaname, 
Müslimname, vb. gibi destan silsilesinin 
bir unsuru da Saltukname’dir. 

Sarı Saltuk kimdir?
Hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadığımız Sarı Saltuk, XIII. yüzyılın 
gazi-derviş tipinin en meşhur şahsiyetidir. 
Trakya ve Balkanların İslamlaşma 
tarihiyle yakından ilgili olan bu dervişin 
hizmet ve faaliyetlerini ihtiva eden 
Saltukname, destan edebiyatımızın en 
renkli yadigârlarından biridir. Rivayete 
göre Bizans İmparatoru, Selçuklu Sultanı 
II. İzzeddin Keykavus’a Dobruca’yı 
tahsis edince İznik-İzmit bölgesinden 
20-30 obalık bir Türkmen nüfus Sarı 
Saltuk’la beraber 1263 yılında bu bölgeye 
intikal etmiştir. Yaklaşık otuz yıllık 
bir mücadeleden sonra vefat edince 
zaviyesinin bahçesinde defnedilmiş ve o 
bölgeye de Babadağı adı verilmiştir. En 
meşhur ismi Sarı Saltuk olmakla birlikte 
şu isimler de ona aittir: Şerif Hızır, 
Seyyid Şerif, Şerif Gazi, Saltık-ı Rumî, 
Saltuk-ı Türkî vb.

XIV. yüzyılda bölgeden geçen İbn 
Batuta’ya göre hakkında farklı 
değerlendirmeler olan bir velidir. Evliya 
Çelebi’ye göre Ahmed Yesevî Tarikatı’na 
mensup olup Hacı Bektaş Veli ile birlikte 
Anadolu’ya gelmiştir. Bektaşi geleneğine 
göre ise Hacı Bektaş Veli’nin yanında 
yetişen ve Balkanlarda görevlendirilen bir 
alperendir. 

Genc Abdalla Hacı Bektaş geldiler
Sarı Saltığı Rumeline saldılar
Şükrolsun dertlere derman oldular
Tavafın kabuldür abdâl dediler
Sersem Abdal

Sarı Saltuk’un şöhreti vefatından sonra 
bütün Balkanları içine almış, hayat 
ve mücadelesi dilden dile aktarılarak 
zengin bir menkıbe kültürü oluşmuştur. 
Anadolu’nun Yunus Emre’si gibi pek çok 
yerde Sarı Saltuk Türbesi ihdas edilmiştir. 
Babadağı’ndan başka Babaeski, Kefe, 
Kalıgra, Edirne, Kütahya’da onun ismiyle 
tekkeler açılmıştır. 

Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, 
Makedonya ve Arnavutluk’tan başka 
İstanbul, Edirne, Diyarbakır, Tunceli ve 
İznik’te makam türbesi vardır. Sarı Saltuk 
türbelerinden biri de Niğde/Bor’dadır. 
Kabri burada bulunan mutasavvıf Ahmed 
Kuddusî (ö. 1849) şöyle diyor:

Belde-i Bor’daki Saltuk türbesi
Kim ziyaret etse kalmaz kürbesi
Etti Kuddusî’ye himmet bî şûmar
Bize şafi kılmış onu Girdigâr

İlave edilmesi gereken bir önemli not da 
şudur: 
İznik’teki makam/türbeyi hacca giden 
yolcular ziyaret ederler
Gönülleri fethetti
İznik’te Sarı Saltuk
Beldeleri fethetti
İznik’te Sarı Saltuk
Hacca giden dervişler
Ona selâm vermişler
Diyeceğin demişler
İznik’te Sarı Saltuk
Vardâvî

Babadağı’ndaki türbe Türk iş adamlarınca 
tamir edilmiş ve 2007 yılında tekrar 
ziyarete açılmıştır. Kemaleddin Serrac 
Rifaî’nin 1315’te kaleme aldığı 
Tuffahu’l-ervah isimli esere göre ise 
Sarı Saltuk’un cesedi mezarından alınıp 
bilinmeyen farklı mezarlara konulmuştur. 
Bunun sebebi o dönem hüküm süren bir 
Hıristiyan kralın cesedi alıp kendi siyasi 
emelleri doğrultusunda kullanmasına 
engel olmaktır. (DİA, 36/148) Bu bilgiyi 
bize Nebhanî, Camiu Keramâti’l-evliya 
isimli eserinde naklediyor. (Kahire, 1962, 
s. 100)

CEM SULTAN VE 
SALTUKNAME

Destanlar bütün toplumların 

edebî yadigârlarıdır. Olayları 

bazen bir tarihçi titizliğiyle bazen 

de hayalî unsurlarla süsleyerek 

aktaran destanlar okuyan veya 

dinleyenlere bilgi verdiği gibi, 

aşk ve heyecanla ideal de aşılar.

Prof. Dr. Mustafa KARA
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Cem Sultan Ne Yaptı?
Cem Sultan denince siyasî tarihle ilgili 
trajik olaylarla dolu bir taht mücadelesini, 
edebiyat tarihiyle meşgul olanlar Arapça 
ve Farsça ayrı ayrı divan oluşturacak 
derecede güçlü bir şairin, gayretini kültür 
tarihi ile alakadar olanlar ise Saltukname 
isimli eserin günışığına çıkmasıyla ilgili 
rolünü hatırlarlar.

İstanbul’un fethinden altı sene sonra 
1459’da Edirne’de doğan Cem Sultan 
10 yaşında iken Kastamonu’da beş sene 
sonra da ağabeyi Şehzade Mustafa’nın 
vefatı üzerine Konya’da Sancakbeyi 
olmuştur.

Konya’ya gitmeden önce bir gün dostu 
Ebulhayr Rumî ile birlikte Edirne’den 
Balkanlara doğru bir seyahat yapmış 
ve Babadağı bölgesinde halk ile yaptığı 
sohbetlerde bir şeyin farkına varmış: Halk 
arasında anlatılagelen zengin bir menkıbe 
kültürü. Sarı Saltuk’un merkezinde 
bulunduğu bu kültürün önemini fark eden 
genç şehzade hemen gereğini yapmış ve 
yanındaki dostuna görevini vermiş: Bu 
menkıbeleri topla!

Ebulhayr Rumî tarafından kaleme alınan 
ve 500 sene sonra Şükrü Haluk Akalın 
himmetiyle yeni harflere aktarılarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
üç cilt halinde basılan Saltukname 
sadece Balkanlar’daki dinî, tasavvufî, 

siyasî ve askerî hayatın detaylarını 
aktarmakla kalmamış o günkü İslam 
dünyasının her köşesinden haberler de 
aktarmıştır. Hindistan’dan Habeşistan’a, 
Türkistan’dan Lehistan’a uzanan geniş 
bir coğrafyada Hz. Peygamber’den Hz. 
Fatih’e, Hz.Osman’dan Osman Gazi’ye, 
Karaca Ahmet Sultan’dan Emir Sultan’a, 
Gıyaseddin Keyhüsrev’den Mevlana’ya 
uzanan büyük şahsiyetlerin menkıbelerini 
de tatlı bir üslupla bize taşımıştır.

Mesela Menakıbname’nin değişik 
sayfalarında Osmangazi’ye yaptığı 
tavsiyeler, ettiği dualar bize aynı zamanda 
bir devlet başkanında bulunması gereken 
özellikleri de ihtiva etmektedir:
• Yuzün ağ olsun. Feth ve nusret ve 
devlet senindir. Hak Teala senin nesline 
bereketler ve kuvvetler ve feth versin. 
Zürriyetin kesilmesin, saadet ve devlet 
sizden ırak ve kem olmasın.
• Zinhar dininiz babında azman! 
Yaramazlık eylemen Hak Teala azgın 
kulunu sevmez. Onun üstüne bir kulunu 
musallat eder, helak ettirir.
• Gafil olma, emr-i şer’e tutun, adl edin 
zulüm etmeyin, ihsan eyle şerden kaçın, 
iyi sözü tut haram yeme.
• Zulmü terk et. Halkı iyi tut.
• Oğlum Osman kerem eyle! Ne kadar 
öte yakada kavmin varsa göçürgil ki 
Müslümanlık bu yerde çoğala. Arab, 
Acem seni göre bu diyara gelmeğe heves 
edip gazaya talib olalar. Bu yer sizin 

mülkünüz olsun!

Son yüzyılda Saltukname’yi ilim âlemine 
tanıtan, onun önemine dikkat çeken ilim 
ve kültür dünyamızın temsilcilerine 
Allah’tan rahmet dileriz: İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Abdülbaki Gölpınarlı, M. 
Fuat Köprülü, Orhan Fuat Köprülü, 
Fahir İz, Şinasi Tekin, Müjgan Cunbur, 
M.Tayyib Okiç, Y. Ziya Yörükan... Bu 
vadideki yürüyüşlerine devam eden 
Ahmet Yaşar Ocak, Şükrü Haluk Akalın, 
Kemal Yüce, Machiel Kiel, Halil 
Ersoylu’nun himmet ve hizmetlerinin 
daha uzun yıllar devam etmesini temenni 
ve niyaz ederiz.

Söz Ebulhayr Rumî’nin 
Saltuknâme’nin son satırları: 
“Ve bu hikayetler cem olmasına sebep 
bu oldu kim Sultan Mehmed Uzun 
Hasan seferine Acem’e gitti. Hasan Bey 
padişah idi. Acem’de Gündüzoğlu Ömer 
Han neslinden idi. Sultan Mehmed’le 
adavet idüp leşker cem edüp had üzre 
buluşup cenk eylediler. Ol vakit Edirne’yi 
beklemeye Cem Sultan’ı kodu. Adet-i 
Osmanî bu durur kim uzak sefer eyleseler 
ol yeri bekledürler. Hali komazlar taht-i 
kadimdür. 

Pes ol zaman Rumeli’nde bir ak kurt 
peyda oldu. Memleketi incitti. Ona çok 
kurtlar uydular. Ol canavarların beyi idi. 
Adam kaptılar ve dahi davarlar aldılar. 

GEÇMİŞ ZAMAN
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Sultan Cem onu şikar ederdi. Leşker 
devşirdi ol kurdu öldürdiler. Sultan 
Cem yürüyüp ondan Tuna Baba’ya indi. 
Baba’yı ziyaret edüp Baba’nın evsafın 
müritlerinden istima eyledi.

Ben fakire işaret oldu. Ebu’l-hayri Rumi 
demekle maruf idüm. Bana buyurdu kim 
bu azizün sahihen kanda kim menakıbın 
bulam dervişlerden soram bilem ta kim bu 
azizün kıssaların cem idem. 

Pes Cem Sultan emriyle memlekette 
yürüdüm. Kangı yerde kim bunun 
menakıbın işittüm, yazdum. Birbirine 
tertip üzre uydurup bir kitap idüp yedi 
yılda tamam eyledüm. Sultan katuna 
götürüp teslim ettim. Daim bu kitabı 
Sultan Cem okutup dinlerdi. Hamza 
kıssasın dinlemezdi, daim bu kıssayı 
dinlerdi. Ahd etti kim ‘eyer padişah 
olursam Edirne’den gayri yerde 
oturmayam’ dedi. 

Pes çün Sultan Mehmet bu Rum diyarına 
dahi Sultan Murad Han’dan sonra cülus 
edüp padişah oldu. Edirne’de gazalar 
eyledi. Şöyle kim Tuna’dan berü olan 
kafirleri ve tekfurları giderdi. Ellerinden 
yerlerin aldı fethedip Müslümanlık kıldı. 
Kafirler Tuna’dan öte kaldı. Bu Tuna 
suyu deniz gibi suydu gemi le geçilürdü. 
İskeleleri zabdettiler Rum eline kafir 
geçirmediler. Müslümanlar emin oldular. 
Korkusuz olup rahat oldular. İl eminlik 

oldu Müslümanlar Tuna’dan geçüp öte 
varup akın eder oldular. Küffara huzur 
vermediler.

Çün Sultan Edirne’deki Kostantiniye’nin 
fethi için yarak gördü idi kim varup 
ala. Meğer ol vakt beyler İstanbul’un 
alınmasın istemediler idi. 
…

Raviler eyüdürler ashab-ı hikmetten ki bir 
padişah gele Eski Baba’da Sultan Şerif 
üzre cami ve hayırlar ede işler çıkara 
mamur ede ol dahi veli ola halifelik ona 
haktan sunula Mekke’ye onun hükmü ola 
seyfiyle bu İslam içinde gazi padişah ola.

Her yerde dahi velayet-i Şerif meşhurdur 
ve hem gazaları vafirdür. Kangı birin 
şerh idelüm? Mübalağa sanma kim Hak 
Taala ilham kılıp ittiğün yazdım söyledim 
ve her aşıktan ve ariften işittiğim bu 
kitaba yazdım. Ümidim budur ki Sultan 
kıyamette ben fakire sebep ve vesile 
olup cedd-i Resul (as) hazretine irgirüp 
şefaatine iletüp bizi arz edici ola. Zira 
ulema ve süleha ve sadat ve şehitler 
ümmete yardımcı olusardur. 

İlahi habibün hakkıçün ve bu er hürmeti 
içün sen bize rahmet eyle. Şerif yüzü 
suyu hürmetü içün ya Rab cemi’ ümmet-i 
Muhammed’e sen rahmet eyle ve azab-ı 
şedidinden sakla. Amin. Ve bu kitabı 
yazana ve okuyana ve dinleyene sen 

rahmet eyle ve rahmet ol kimseye kim 
bu kitabı cem eden ruhuna dua ede. 
Zira benim garazum bundan duadur. 
Bu serverler Müslümanlar dilinde yad 
olmakdur. Gerek vaki ola gerek olmaya 
bu hikayeler sıhhat üzre olduğun ötesin 
Allah bilür. Ve heman bu azizleri 
medhetmektir murad zira bundan 
artuk etmeye bunlar kadirlerdür. Allah 
Taala’nın velileridir adları yerde kalmasın 
anılıp ruhlarına dua eylesinler. Onlara 
ruhlarına dua edene ve bu duaya sebep 
olana dahi rica budur ki Hak Taala rahmet 
ede…

Bu kitabı her yerde bulduğumdan 
hikâyelerin cem ittim surete getirdim. 
Ta Müslümanlara bundan İslam şevki 
hasıl ola bize dahi dua edip müellifine 
bağışlayalar. Öyle eden kardaş dünyadan 
ahirete imanla gitsin.
Hayra yazsın şerrini onun Kiramen 
Katibin
Kim dua ile yad iderse uş bu hattın 
katibin”
….

Cem Sultan’ın, halk kültüründe menkıbe 
edebiyatının önemini kavrayan dünyası 
olmasaydı bu klasik esere sahip 
olamayacaktık. İki dilde şiir yazan devlet 
adamımız var mı? Asırları aydınlatacak 
eserler için önayak olan devlet adamımız 
var mı? Evet, ufku olan ufukları gözler.

Yunus’a Tabduk u Saltuk u 

Barak’dandır nasib

Çün gönülden cûş kıldı ben niçe 

pinhan olam

Yunus Emre
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Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmed’in 
Bayezid ile Mustafa’dan sonraki üçüncü 
ve en küçük oğludur. 1459 yılında, Edirne 
Sarayı’ndaki Kum Kasrı’nda dünyaya 
gelmiştir. Annesi, 1458 yılında Fatih’in 
haremine giren Sırp, Venedikli, Fransız 
veya Rum olduğu konusunda çeşitli 
rivayetler bulunan Çiçek Hatun’dur, 
1481 yılında, Fatih Sultan Mehmed’in 
vefatı sırasında oğlu Cem’in yanında 
bulunuyordu. Sarayda adet olduğu 
üzere 4 yaşını 4 ay geçtiğinde eğitime 
başlatılarak Arapça, Farsça ve yazı 
öğrenmeye başlayıp, devrin en iyi 
hocalarından ders aldı. Bir gelenek 
olarak Osmanlı şehzadeleri, devlet 
işlerinde ve kamu yönetiminde yetişip 
tecrübe kazanmaları için çocuk yaşta 
iken, bir lala gözetiminde sancak valisi 
olarak belli şehirlere gönderilirlerdi, 
Şehzade Cem de henüz 9 yaşındayken 
Kastamonu sancağına, daha sonra 15 
yaşındayken de Karaman sancağına 
çıkarıldı. Ağabeyi Şehzade Bayezid’in 
ise yine 9 yaşındayken Amasya’da 
görevlendirildiğini biliyoruz. Hemen 
belirtelim ki, şehzadelerin başkente yakın 
veya uzak sancaklara gönderilmelerinin 
bir anlamı vardı ve bir nevi onların tahta 
uzak veya yakın tutulduklarına işaret 
etmekteydi. Babalarının vefatlarından 
sonra şehzadelere tahta davet haberi 
ulaştığında, başkente yakın olan 
şehzadelerin padişahlık şansı, diğerlerine 
göre daha yüksek oluyordu. 

Fatih, Memluklar üzerine çıktığı bir sefer 
sırasında Gebze civarındayken hastalandı 
ve aynı yerde vefat etti. Zehirlendi mi, 
yoksa bir hastalık sonucunda mı vefat 
ettiği hâlâ bir tartışma konusudur ve 

açıklığa kavuşmamıştır. 3 Mayıs 1481'de 
Fatih Sultan Mehmed'in ölümü üzerine 
yine tahta kimin oturacağı sıkıntısı 
baş gösterdi ve padişahın kim olacağı 
konusu yine devlet ileri gelenlerini 
derin düşüncelere sevk etti. Zira daha 
önceki padişahların taht mücadeleleri 
ve kardeşlerin birbirlerine düşmelerinin 
acısını iyi bilen ve o kara günleri 
yaşamış olan asker ve devlet ricalinin 
anlattıkları hafızalarda idi. Her padişahın 
ölümünden sonra yapıldığı gibi taht 
namzetleri olan Amasya'daki Şehzade 
Bayezid ve Konya'da bulunan Cem 
Sultan'a haberciler gönderildi. Şehzade 
Bayezid, İstanbul'a varır varmaz devlet 
idaresini eline aldı. Bunun üzerine 
Cem’i destekleyenler, “-Saltanat 
senin hakkındı, tahta sen geçmeliydin, 
ağabeyin saltanatı gasp etti” şeklinde 
telkinlerde bulunarak onu isyana teşvik 
ettiler. Nitekim Cem, birkaç kez isyan 
girişiminde bulundu. 4000 kadar askeriyle 
birlikte 27 Mayıs 1481'de İnegöl önlerine 
geldi. Sultan İkinci Bayezid, Ayas Paşa 
idaresindeki bir orduyu Cem Sultan'ın 
üzerine gönderdi. 28 Mayıs'ta yapılan 
savaşı kazanan Cem Sultan, Bursa'yı ele 
geçirerek padişahlığını ilan etti ve 18 
gün padişahlık yaptı, hükümranlığının 
göstergesi olarak da kendi adına hutbe 
okuttu ve para bastırdı. Bursa halkı da 
Cem Sultan’ı kabul etti. Bursa’daki 
günlerini yaşarken bu eski payitahttan 
ağabeyine bir mektup gönderen Cem, 
“-Anadolu benim olsun, Rumeli senin” 
teklifinde bulundu, yani “-Devletin 
topraklarını bölüşelim” diyordu. Fatih, 
vefatında 2 milyon 214 bin kilometrekare 
toprak bırakmıştı. Bunun 1 milyon 703 
kilometrekaresi Avrupa’da, yalnızca 511 

bin kilometrekaresi Asya’dadır. Yani 
Rumeli, Osmanlı’nın asıl gövdesini 
oluşturuyordu. Fatih’in fütuhatını hızla 
Rumeli’ye yöneltmesi neticesinde 
Osmanlı İmparatorluğu dünyada en 
fazla Hıristiyan nüfusu barındıran İslam 
devleti haline gelmişti. Avrupa’da 
dahi Osmanlı’daki kadar kalabalık 
Hıristiyan nüfus barındıran bir devlet 
mevcut değildi. Cem Sultan’ın devletin 
topraklarını bölüşme teklifi, aslında 
eski Türk-Moğol geleneğinin bir 
uzantısıydı. Eski Türkler ve Moğollar, 
Han’ın sağlığında toprakları çocuklarına 
bölüştürürlerdi. Buna Ülüş sistemi adı 
verilir. Osmanlı sistemi ise bölüşme 
ilkesini tamamen ortadan kaldırmıştı. 
II. Bayezid, Cem’e yazdığı cevapta 
“-Hükümdarlar arasında akrabalık olmaz’, 
dedi. Ona göre padişah, akrabası olmayan 
soyut bir kişiliktir. Halil İnalcık’ın dediği 
gibi, Fatih’ten sonra Osmanlı’nın artık 
soyut bir devlet kavramına geçmekte 
olduğunu görüyoruz. Padişah artık gerçek 
bir kişi değil, tüzel bir kişidir. Onun 
kardeş, baba, dede, yeğen veya amcanın 
ötesinde soyut bir şahıs haline gelmiştir. 
Sultan II. Bayezid'e bir mektup gönderen 
Şehzade Cem, Osmanlı topraklarını eşit 
olarak paylaşmayı teklif etti. Bunun 
üzerine Sultan II. Bayezid, ordusuyla 
birlikte Cem’in üzerine yürüdü, Yenişehir 
Ovası'nda yapılan savaşı kaybeden Cem, 

GURBETTE BİR ŞEHZADE 

CEM SULTAN 
Yrd. Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

GEÇMİŞ ZAMAN

“Kurb-ı sultan, âtes-i sûzân”
(Sultana yakın olmak, yakıcı bir ateştir.)
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Kahire'ye gitti ve burada Memlük Sultanı 
Kayıtbay tarafından merasimle karşılandı. 
20 Aralık 1481’de hac farizasını 
yerine getirmek üzere Hicaz’a gidip, 
hacı olduktan sonra 12 Mart 1482’de 
Kahire’ye geri döndü. Osmanlı sultanları 
arasında hacca giden yegâne şehzade Cem 
Sultan’dır. Hac dönüşü ağabeyi Bayezid 
ile yazışmalarından birinde şöyle diyordu: 
“-Sen püster-i gülşende yatasın zevk 
ile handân ben kül döşenem külhan-ı 
mihnette sebep ne?  Yani ikimizde 
sultanzadeyiz, ama sen saraylarda gül gibi 
yataklarda yatıyorsun ben ise mihnet ve 
meşakkat külhanında küllere uzanıyorum 
anlamında. (Sen güllerle bezeli yatakta 
zevk u safa içinde yatacaksın da ben 
mihnet ve meşakkat külhanında küllerle 
sarmaş dolaş olacağım) Sen de ben 
de padişah çocuğuyuz benim çektiğim 
çile bana reva mı? 
Ama karşısındaki kişi Sultan Bayezid’dir, 
o da saray eğitimi almış, edebiyattan 
anlayan birisidir ve cevabını da ona 
uygun olarak: 

“-Çün rûz-ı ezelde nasip olunmuş bize 
devlet, takdire rıza göstermeyesin sebep 
ne? Haccü’l-haremeynim deyû dâvâlar 
edersin saltanat-ı dünya için bunca 
talep ne? (Padişah olmak daha kâinat 
yaratılmadan önce bizim kaderimize 
yazılmış, Allah'ın takdirine neden razı 
gelmiyorsun? Hacca gittim hacı oldum 
diyorsun da dünya menfaatini 
neden istiyorsun?) şeklinde şairane bir 
cevap vermesi pek meşhurdur. 
Karamanoğullarının Osmanlılarla 
yüzyıllar süren toprak kavgasını 
ve Osmanlı düşmanlığını veraseten 

yüklenmiş olan Karamanoğlu Kasım 
Bey, Sultan Cem’in yüzünü Avrupa’ya 
doğru döndürmek için çok uğraştı ve önce 
Rodos Saint Jean Şövalyeleri’nin reisi 
Pierre d’Abusson’a bir elçi gönderdi. 
Diğer taraftan Sultan II. Bayezid, Şehzade 
Cem’i her yerde aratmaya başlamıştı ve 
Cem’in Rodos’a geçmek üzere Antalya 
sahiline indiğini haber alarak onu ölü 
ya da diri ele geçirmek için bir süvari 
fırkası göndermişti. Sultan II. Bayezid, 
Rodos’a giden bu elçi vasıtasıyla 
kardeşinin yurt dışına gideceğini 
öğrendi ve telaşlandı. Bir takip altında 
olduğunu bilen şehzade yakalanmamak ve 
hemen denize açılabilmek için kıyıdaki 
Karaman gemisinde, elçilerin Rodos’tan 
getirecekleri haberi bekliyordu. 
Sipahilerin tüm gayretlerine rağmen 
Cem sahilden uzaklaştı. Türk ordusunun 
savaşlarında hep cephelerde bulunan 
tarihçi Jean Marie Algiolello, şehzadenin 
gidişini şöyle yorumlar: “Cem’in maksadı 
ne haklarından tamamıyla feragat etmek, 
ne bir yere sığınmak, ne de Rodos’tan 
veya Avrupa’dan yardım istemekti. O 
Karamanoğlu Kasım Bey’le birlikte 
verdikleri karar gereği Rumeli’ne geçerek 
kendisine taraftar toplamak niyetindeydi. 
İşte bu maksatla Venediklilere müracaat 
ederek kendisini gemiyle Rumeli 
yakasına geçirmelerini istemiş olabilir. 
Bu da yanlış bir düşünceyle Venediklilere 
sığınmak istedi şeklinde yorumlanmış 
olabilir. Nitekim Rodoslulardan 
istediği de aynı şeydi. Onlar da zaten 
yardım için söz vermişlerdi ancak 
verdikleri bu sözü unutup, sözlerinde 
durmayarak onu hapsetmişler ve kendi 
menfaatleri için satmak gibi kötü bir 

iş yapmaktan çekinmemişlerdir”. 26 
Temmuz 1482’de Anamur limanından 
Don Alvaro komutasındaki Rodos 
gemisine binildi. Bu özel görev için 
bir donanma görevlendirilmişti çünkü 
Osmanlı korsanlarının eylemlerinden 
çekiniliyordu. Anamur’dan ayrılırken 
gemide toplar atılıyor, trampetler 
çalınıyor, Sultan Cem’in bir padişah gibi 
uğurlanması için her şey yapılıyordu. 
Vakit akşamüstüydü ve şehzade, 
bir daha dönmemek üzere vatan 
toprağından ayrılıyordu. Şahabettin 
Süleyman, “Gemi yelken açıp sahilden 
ayrılır ayrılmaz Cem’in içine bir 
pişmanlık düştü, sevdiklerini bir daha 
göremeyecek olmanın ve hasretin 
derin üzüntüsünü hissetti. Aslında onu 
saran endişe, Osmanlı ile Rodoslular 
arasındaki sıkıntılar geçmişten gelen 
mücadelelerdi ” demektedir. Şehzade 
Cem ve beraberindekileri taşıyan gemi 
Rodos sahillerine gelinceye kadar 
dört gün geçmişti. Özenle hazırlanmış 
iskelede denize doğru ahşap bir köprü 
vardı. Büyük devlet adamları, memurlar 
şehzadeyi bekliyorlardı. Kaleden atılan 
toplar eşliğinde süslü bir ata bindirilen 
Cem, çiçeklerle süslenmiş yollarda halkın 
arasından, onları selamlayarak geçti ve 
kendisini Saint Sebastian Kilisesi’nin 
önünde bekleyen Pierre d’Abusson’un 
yanına gitti. Cem’i bir Fransız sarayında 
misafir ettiler, ertesi gün d’Abusson 
maiyetiyle beraber Cem’i ziyarete geldi. 
Cem, kendisine teşekkürlerini bildirdi ve 
ağabeyiyle olan anlaşmazlıklarını anlattı. 
Pierre d’Abusson, Rodos’ta kaldığı 
zaman zarfında onu sarayına davet edip 
ziyafetler verdi, “Vâkıât-ı Sultan Cem” 
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adlı eserde bu olay şöyle anlatılır: “Nice 
günler ziyafetler idüp Pierre d’Abusson 
kendi sarayına davet itti, a’lâ ziyafet 
eyledi, merhuma şarap teklif itti, merhum 
dahi dinimizde haramdur deyu ictinab itti, 
onun çekindiğini beğenen d’Abusson, ben 
kendü dininde sadık olan kişiyi gayet hoş 
görürüm dedi”. Tarikat reisi d’Abusson 
bir taraftan Cem’e yumuşak davranışına 
karşın diğer taraftan Papa IV. Sixte’e ve 
Avrupa’daki devletlerin hükümdarlarına 
Cem’in Rodos’ta olduğunu, bu fırsattan 
bütün Hristiyan âleminin faydalanması 
gerektiğini anlatan birer mektup 
gönderdi. Bu mektubun içeriğini Ahmet 
Refik’ten özetle alıyoruz: “Şimdi 
Mehmed’in menfur ırkını mahvetmek 
artık Hristiyanların elindedir. Şehzade 
Cem’e asker verilecek olursa taraftarları 
kuvvet bulacak ve ağabeyi Bayezid 
bundan çok korkacaktır. Yunanistan’ı 
ve Adalar Denizi’ndeki adaları geri 
almak için bundan güzel fırsat olmaz. 
Bize Avrupa’da şehzadenin taraftarları, 
Anadolu’da ise kendisinden zaptedilen 
toprakları geri almak çalışan Karamanlı 
Beyi yardım edecektir”.
Kendisine verilen sözlerinin 
tutulmadığını, esaret altına alındığını ve 
durumun vahametini gittikçe anlamaya 
başlayan Cem, Anamur’da iken Frenk 
Süleyman’ın söylediklerinin ne kadar 
doğru olduğunu düşündü. Fakat her şey 
bitmişti, şu anda yapabileceği bir tek şey 
ağabeyi II. Bayezid’den yardım istemekti 
ve sultana “Kendisini küffar elinde 
bırakmaması için bir mektup yazdı”. 
Kardeşinin Rodos’ta olduğunu öğrenen 
Sultan, şövalyelerle anlaşma yapmak 
için Gedik Ahmet Paşa’yı gönderdi ve 
kardeşinin kendisine teslimini istedi. 
Fakat Rodosluların ve Avrupalıların 
Cem’i iade etmeye hiç niyetleri yoktu. 
Fakat Osmanlı donanmasının adayı 
basacağından korkarak Cem’i buradan 
uzaklaştırıp Fransa’da bir yere nakletmeyi 
uygun buldular ve onu şövalyelerin 
eşliğinde gemiye bindirip Fransa’ya 
gönderdiler. Cem’in Rodos’taki esareti 
otuz üç gün sürmüştü. Uzun bir deniz 
yolculuğundan sonra Fransa’da Savoie 
Dükalığı’na ait olan Villefranche adlı 

limana demir atıldı, bir gün sonra da Nis 
şehrine gidildi. Bu arada Rodos elçileri 
de Edirne Sarayı’na gelmişti ve II. 
Bayezid ile anlaşma yapmaya çalışıyordu. 
Anlaşma maddelerinden birinde, Cem’in 
masrafları için, sultan tarafından her yıl 
Rodos şövalyelerine kırk beş bin Venedik 
Düka altını ödeneceği taahhüt ediliyordu.        
Bu arada Nis şehrinden ayrılan Cem ve 
beraberindeki kafile, Savoi Dükalığı’nın 
başşehri olan Chambery’ye geldi. 
Etraftan bir sürü insan “Konstantiniyye’yi 
fetheden Türk Padişahı’nın oğlu gelmiş” 
diyerek, onu görmek için kaldığı yere 
akın ediyorlardı. Bu arada Edirne’de 
kalmış olan oğlu Oğuz Han’ın vefatını 
öğrenince çok üzüldüğünü ve acılar içinde 
söylediği mersiyesinin bazı dizelerini 
buraya alıyoruz: 

“İşidelden Şâh Oğuz Hân’un şehid oldığın 
/ Derdile oldı Frengistan’da Cem mecnûn 
felek / Bir kılına virseler virmezdim 
Oğuz Hân’umun / Genc-i Karun ile bin 
bin milket-i Osman felek”.  Fransa Kralı 
XI. Louis’nin yeğeni olan Savoi Dükü I. 
Charles, Cem ile görüşmüş ve Mehmet 
Tevfik Paşa’nın anlatımıyla: “Henüz on 
beş yaşında olan dük, Sultan Cem’in 
asâletinin, soyluluğun onda uyandırdığı 
ince duyguların tesiriyle, hanedana 
mensup bu soylu esirin dinsel kimlikli 
kişilerin elinde incinmiş kalmasına 
üzülmüş ve kendisinin kurtuluşu için her 
türlü yardımı yapacağına söz vermiştir” 
Dük’ün verdiği bu söz, Cem’i çok 
sevindirerek yeniden ümitlenmesine 
sebep oldu ve ona kabzası altın işlemeli 
bir kılıç hediye etti. Dük’ün Cem’i 
kurtarma çalışmalarından haberdar olan 
şövalyeler, Cem’i ellerinden kaçırmamak 
için aldıkları tedbirleri iyice sıkılaştırdılar 
ve şehzadenin adamlarından yirmi dokuz 
tanesini ondan ayırarak Rodos’a geri 
gönderdiler. 

Bayezid ile Cem arasında gidip gelen 
mektuplardan birinde padişahın 
ona Fransa’da kalmasını tavsiye 
ettiği, Cem’in ise, Fransa’da kalmak 
istemediğini yemin ederek belli ettiği, 
halinden şikâyetçi olduğu ve kurtulmak 

istediği anlaşılıyor: “Bize bu diyarda 
kalmamızı işaret etmişsiniz, şimdi 
bilesiniz ki hem vallahi hem billahi 
benim burada bir saat bile kalmaya rızam 
yoktur” diyor ve esaret hayatından çok 
bunaldığını, kendisini ve yanındaki 
beyleri yanına aldırmasını padişahtan 
istiyor, orada neyi münasip görürse 
razı olduğunu Hristiyan memleketinde 
kalmaktansa ölmeyi yeğlediğini 
belirtiyordu. Yine bu dönemde Papa 
ve Napoli Krallığı, Venediklilere karşı 
birleşmişlerdi. Venedikliler, kendilerini 
bu iki devlete karşı koruyabilmeleri için 
dostları Osmanlıları donanma hazırlığı 
için teşvik ediyorlardı. Venediklilerin bu 
hareketi Şövalyelerin reisi d’Abusson’u 
telaşlandırdı ve II. Bayezid’e bir elçi 
göndererek, donanmanın hazırlanmakta 
olduğunu duyduklarını, eğer Osmanlı 
donanması Çanakkale Boğazı’nı geçecek 
olursa bunun bir harp ilanı olarak kabul 
edileceğini ve bütün Avrupa ülkelerinin 
Osmanlı’ya karşı birleşerek yanlarına 
Cem Sultan’ı da alarak birlikte hareket 
edeceklerini bildirdi. Elçiyi dinleyen II. 
Bayezid, donanmanın Çanakkale’den 
çıkış emrini geri aldı, ayrıca hazine-i 
hümayunda saklanmakta olan ve Vaftizci 
Yahya’ya ait olduğu sanılan sağ el 
kemiklerini bir mektupla beraber Pierre 
d’Abusson’a gönderdi. Bu arada esirlerini 
ellerinden kaçırma korkusuyla Cem’i 
buradan da alan şövalyeler, uzun bir 
yolculuktan sonra onu Bourgenauf’da 
yer alan d’Abusson ailesine ait şato’nun 
en yüksek kulesine hapsettiler. Şehzade 
Cem’in o dönemdeki ruh halini şu 
şiirinden anlıyoruz: “Tâc ü kabâyı terk 
idüp uryân olayum bir zaman / Gurbette 
seyran eyleyüp mihmân olayum bir zaman 
/ Geh düşünüp gâhî durup geh gülüben 
gâh ağlayup / Geh kan yudup serhoş olup 
sekrân olayum bir zaman”. En sonunda 
Cem’i herkesten tecrit edip saklamak 
için üç bin beş yüz altın harcayıp yine 
Bourgenauf kasabasında yedi katlı bir 
kule yaptılar. 1484’te inşaatı başlayan 
bu kule iki yılda bitirilmiş ve “Tour 
de  Zizim” yani Cem Kulesi olarak 
adlandırılmıştı. Vakıât-ı Sultan Cem 
isimli kitapta bu katlar şöyle tarif edilir: 

GEÇMİŞ ZAMAN
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“Kule yedi tabaka idi. Evvelki tabaka zir-i 
zemin idi onu kiler ettiler, ikinci tabaka ki 
matbah ettiler, üçüncü tabakayı merhum 
Cem’in hizmetkârlarının meskeni ettiler, 
dördüncü tabaka merhum Cem’in dairesi 
idi, beşinci tabaka yine merhumun bazı 
hizmetkârlarının dairesi idi, altıncı tabaka 
şövalyelerin meskeni idi, yedinci tabaka 
ki çatıdır yine şövalyelerin meskeni 
ettiler”. Bu kule günümüzde halen 
Cem Kulesi adını korumaktadır. Diğer 
taraftan araları düzelen Napoli Kralı ile 
papanın adamları, Cem’i papaya vermesi 
için Fransa kralına baskı yapıyorlardı. 
Fakat Cem’den kazanç elde etmek 
isteyen devletler onun varlığı üzerinde 
pazarlıklar yapmaya ve kendi menfaatleri 
doğrultusunda pay istemeye başladılar. 
Bu pazarlığa Rodos şövalyeleri, papalık 
makamı, Fransızlar, Venedikliler, 
Macarlar ve Mısır Memlükleri 
katılıyordu. Sonunda Cem Papa VIII. 
İnnocent’e satıldı ve 1489 Mart ayında 
Roma’ya getirildi. Papanın huzuruna 
çıkmadan önce onun önünde diz çökmesi 
ve ondan mağfiret dilemesi gerektiğini 
tenbih eden görevlilere “Ben mağfireti 

Allahu Taal’a’dan umarım, bu hususda 
papaya hiç ihtiyacım yokdur, ölümüme 
razı olurum da dinime ihanet ve zarar 
olacak iş işlemezem, ammâ ben aranıza 
ahd ü peymân ile gelmiş bir garibim” 
cevabını vermiştir. Geçen zaman içinde 
şartlar değişmiş ve Fransa Kralı VIII. 
Charles, Cem’i papadan geri istemeye 
başlamıştır. Karşılıklı restleşmeler 
sonucunda kral, Cem’i Roma’dan alarak 
Napoli’ye doğru yola çıkıldı. Fakat yola 
çıkar çıkmaz Şehzade Cem hastalanmış 
ve at üstünde duramayacak hale gelmişti. 
Birkaç gün sonra Mısır’dan gelen bir 
adam, annesinden mektup getirdi, 
mektubu öptü, kokladı fakat okuyamadı. 
Sultan II. Bayezid’e gönderilmek üzere 
vasiyetini yazdırdı. Anasının, eşinin 
ve çocuklarının Mısır’dan İstanbul’a 
getirilip gözetilmesini, kendisine 
hizmeti geçenlerin memnun edilmesini 
ve cesedinin mutlaka Osmanlı ülkesine 
getirilmesini vasiyet etti. 1495 yılı Şubat 
ayında vefat eden şehzadenin cesedi 
daha dört yıl gurbette bekletildi ve 1499 
yılında bir Osmanlı yelkenlisi İtalya 
sahillerine yanaşarak cesedin kendilerine 

verilmemesi halinde savaş açılacağını 
söylemesi üzerine tabut kendisine teslim 
edildi. Büyük emellerle başlayan yolculuk 
cansız bir beden halinde geri dönüyordu. 
Bursa’ya getirilerek ağabeyi Şehzade 
Mustafa’nın türbesinde toprağa verildi. O 
güne kadar Şehzade Mustafa Türbesi diye 
bilinen yapı bundan sonra Şehzade Cem 
Türbesi diye anılacaktır.     
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RÖPORTAJ

Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen 
bir programa katılmak ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin Muradiye Külliyeleri’nde 
başlattığı restorasyon çalışmalarına 
ilk harcı koymak üzere Bursa’ya gelen 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 
Bursa’da Zaman’ın da konuğu oldu. Sayın 
Bakan, Bursa’ya bakışını ve Türkiye’nin 
son dönemde turizm alanında yaptığı 
hamleleri anlattı, işte ayrıntılar…

Sayın Bakanımız hoşgeldiniz, 
Bursa’da Zaman için bu söyleşiyi 
kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Öncelikle, Bursa’da Zaman’ı ve 
Bursa’yı nasıl buluyorsunuz?

Osmanlı için başlangıç, giriş 
sayılabilecek önemli bir tarih kentidir 
Bursa. Bu isimlendirme için tebrik 
ederim. “Zaman” çok doğru bir seçim. 
Bursa için yaptığınız tanımlama 
Tanpınar’dan alıntı ve çok doğru. Fakat 
tabi Osmanlı’dan ibaret değil Bursa, 
ondan öncesi var: İznik mesela çok 
daha eskiye gidiyor. Milattan önceki 
dönemlere gidiyor tarih itibarıyla ama 
bizim kültürümüz içinde Osmanlı’nın 
ilk başkenti olmasıyla çok daha büyük 
önem kazanıyor. Osmanlı’ya başkent 
olduğu müddetçe de her Osmanlı padişahı 
ismiyle bir külliye, mahalle inşa etmiş, 
İstanbul ile yarışacak düzeyde Osmanlı 
eserlerinin bulunduğu bir tarih şehri. 

“BURSA’DA 
YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

“İstanbul’a gelen ziyaretçilerin -ki 

artık 10 milyona yakın yabancı 

ziyaretçi turizm amaçlı gelmeye 

başladı- ülkemizde biraz daha 

kalması gerekiyor. Bursa’nın 

potansiyeli yüksek; termali, 

Uludağ’ı, bitki çeşitliliği, çok 

daha fazla... Bursa konaklamak 

için, belki Edirne günübirlik gezi 

yapmaları için uygun olabilir. 

İstanbul’u merkez alarak bu 

bölgeyi ve tabi tüm coğrafyamızı 

gezmelerini çok önemli 

buluyorum.”



51bursa’da zaman

Tabiatın da çok cömert davrandığı bir 
şehir. Toprağı çok bereketli, verimli, 
tarım ürünleriyle bilinen bir şehir. Termal 
kaynakları olan bir şehir. Kış turizmi 
imkanları var. Böylece Türkiye’de şu 
anda yapmaya çalıştığımız turizmin 
çeşitlendirilmesi hamlemizin, kültürle ve 
tabiat imkanlarıyla merkezi, üssü olacak 
bir şehir Bursa. Tarihi ve tarihsel bir 
şehir olması, tarihi eserleri barındırması 
hasebiyle çok önem veriyorum ama 
turizmde taşıdığı büyük potansiyel 
açısından da ayrıca çok önemli bir 
çalışma merkezi olarak addediyorum.

Bursa’da tarihi kimliğin 
güçlendirilmesine yönelik güçlü bir 
çaba var, siz nasıl görüyorsunuz.

Bursa’da daha kat edilecek çok yol 
var. Çünkü çok sayıda eser var. Birkaç 
külliye veya camiyle ilgili değil. Bundan 
10 yıldan önce özel bir aile gezisi için 
Bursa’ya gelmiş ve Yeşil Türbe’ye 
gitmiştim, o tarihte restorasyon vardı, 
beni tanıyanlar orada birtakım taleplerde 

bulunmuşlardı. Yakın bir tarihte oraya 
tekrar gittiğimde o taleplerin hepsinin 
karşılandığını görmek beni mutlu etti. 
Külliyenin restorasyonunun önemli 
kısmının bittiğini görmekten mutluluk 
duydum. Bu işlerde Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Bursa Valiliği’nin, Özel 
İdare’nin, Vakıflar’ın çabası var. Ama 
Bursa çok sayıda eseri barındırdığı 
için ve geçmiş yıllarda şehircilik 
ne yazık ki tarihi eserleri koruma 
kaygısıyla değil, nerdeyse kaybetme 
dürtüsüyle yürütüldüğü için daha çok 
çalışmamız gerekiyor. Sadece tarihi 
mekanları ortaya çıkarmakla yetmiyor, 
onların etrafındaki çarpık yapılaşmaya 
da müdahale etmemiz, kaldırmamız 
gerekiyor. Çevrelerini açmamız gerekiyor. 
Şimdi Hanlar Bölgesi’nde çalışıyoruz 
mesela ama Hanlar Bölgesi ile külliyeler 
arasında son 50 yıl içinde yapılmış yeni 
bir bölge var, iki bölgenin birbirini 
görmesini engelleyen... Bu bölgedeki 
binaların birçoğu da kamu yapısı. 
Bunların kaldırılması özel idarelere, 
yerel yönetimlere ve bakanlıklara ciddi 

bir ekonomik yük getiriyor... O nedenle 
Bursa’nın bütünüyle tarihsel dokusunun 
hissedileceği bir Osmanlı merkezi 
görüntüsünü sokakta yaşayanların 
anlayabileceği duruma getirmek için daha 
yapacak çok iş var.

Şu şekilde söyleyebilir miyiz 
Sayın Bakanımız: “Türkiye’de 
bir ‘Osmanlı Şehri’ aranırsa, 
orası Bursa olmalıdır ve 
Bursa da kendini buna göre 
konumlandırmalıdır…”

Aslında bütünüyle bu bölge tabi… 
Osmanlı’nın kurulduğu Söğüt, Domaniç, 
Yenişehir, İznik ve Bursa yani bu bölge 
tarihimiz açısından çok özel bir bölge. 
Tabi İstanbul da tarihi yarımadasıyla 
Roma ve Osmanlı karması yapısıyla çok 
önemli ama iki saat mesafedeki Bursa’nın 
da bu özelliği ortaya çıkmalıdır diye 
düşünüyorum. Ancak tabi ne İstanbul’dan 
ne Bursa’dan ibarettir, bir Osmanlı Şehri. 
“Osmanlı Şehri” aradığınız zaman Edirne 

“Türkiye bugün Birleşmiş 

Milletler Dünya Turizm 

Örgütü’nün verilerine 

göre ziyaretçi sayısında 

Avrupa’nın en önemli 

destinasyonlarından birisi 

olan İngiltere’yi de geride 

bırakarak 6. sıraya yerleşti. 

Bizim hedefimiz ilk 5 ama 

beklentimiz ilk 3.”
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de ve bu bölgedeki başka yerler de bu 
niteliği taşıyan şehirlerdir. İstanbul’a 
gelen ziyaretçilerin -ki artık 10 milyona 
yakın yabancı ziyaretçi turizm amaçlı 
gelmeye başladı- ülkemizde biraz daha 
kalması gerekiyor. Bursa’nın potansiyeli 
yüksek; termali, Uludağ’ı, bitki çeşitliliği, 
çok daha fazla... Bursa konaklamak 
için, belki Edirne günübirlik gezi 
yapmaları için uygun olabilir. İstanbul’u 
merkez alarak bu bölgeyi ve tabi tüm 
coğrafyamızı gezmelerini çok önemli 
buluyorum. Dünyada bunun örnekleri 
var. İspanya’nın güneyi, Endülüs bölgesi 
böyle örneğin. İtalya’nın ortası, yine 
Roma’dan Floransa’ya kadar olan bölge 
örneğin. Türkiye’de de böyle bir bölge 
destinasyonu oluşturabilir. 

Hep restorasyonlardan 
bahsediyoruz ancak bir de kültürel 
mirasın bir başka boyutu var, 
somut olmayan kültür mirasımız. 
Bakanlığımızın bu alandaki 
çalışmaları ne durumdadır, 
yerel yönetimlerle bu alanda bir 
işbirliğiniz var mı?

Biz şimdi somut kültürel miras alanlarını 
dünya çapında geliştirmeye çalıştığımız 
gibi somut olmayan kültür dalında da 
çalışıyoruz. Bizim somut kültürel miras 
alanlarımız 2007 yılında 9’dan ibaretti, 
ben devraldığımda. Son birkaç yıl 
içinde, -bu listeye yeni bir alan aldırmak 
zor denilmesine rağmen- Selimiye ve 
Çatalhöyük’ü de bu listeye (UNESCO 
Dünya Mirası Kalıcı Listesi) aldırmayı 
başardık. Somut kültürel miras geçici 
listesindeki eserlerimiz ise 18 alandan 
ibaretti. Biz 20 alan daha ilave ettik. 
37’ye çıktı. Somut olmayan kültürel 
miras alanında da çalışmalarımız var, 
her yıl birkaç dosyayı kabul ettirmeye 

çalışıyoruz ancak bu konuda bizimle yerel 
yönetimlerin işbirliği yapması lazım. 
Bir ritüeli ortaya çıkarmak, el sanatını, 
söylenceyi ortaya çıkarmak bakımından. 
Mevlevi Semasından Alevi Bektaşi 
Semahına kadar çok sayıda eser oldu 
UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan 
Kültür Mirası Listesi’ne aldırdığımız. 
Meddah geleneği girdi, Karagöz girdi, 
Anadolu’da yaren geleneği olarak bilinen 
Anadolu Sohbet Toplantıları dünya miras 
listesine girdi. Son zamanlarda somut 
olmayan kültürel miras, bizim milli 
değerimiz diyebileceğimiz ritüellerimizi 
dünya kültür listesine katmak için 
aldığımız ciddi güzel sonuçlar var. 

Müzeler konusundaki 
hassasiyetinizi biliyoruz. Bursa’da 
bölge müzesi kurma yönünde bir 
düşünceniz var mı? 

Bursa’da büyük müzelerimiz var. 
Arkeoloji müzemiz 2013 Ocak ayı 
sonu itibarıyla açılacak. Burada bir 
açılış toplantısında buluşacağız. İslam 
Eserleri Müzesi’nde yenileme projesi 
yapılıyor. İznik Müzesi’ne ilave 
yapılacak, o nedenle yeni kapattık. Hem 
içini restore ediyoruz hem de tarihi 
dokuya uygun bir ilave yapacağız. İslam 
Eserleri Müzelerimizde Türkiye çapında 
bir yenileşme seferberliği başlattık. 
İstanbul İslam Eserleri Müzesi’nde bir 
çalışmamız var, Edirne’yi 2 milyon 
civarında kaynak ayırarak tamamladık, 
şimdi sırada Bursa var. Başlangıçta 
bölge müzesi fikrine yakındım, hala da 
yakınım. Çünkü her ile, her ilçeye bir 
müze zor, taşıması, bakımı, güvenliği, 
koruması, restorasyonu, eserleri ihyası 
çok kolay değil. Ama Anadolu’da iller, 
ilçeler müze istiyor, böyle bir talep var. 
O yüzden bölge çapında büyük müzeler, 
iller çapında da daha mütevazi küçük 

müzeler yapma konusunda son noktaya 
gelmiş bulunuyoruz. Sadece İstanbul’da 
bulunan konservasyon restorasyon 
laboratuvarımızı şimdi Türkiye çapına 
yayıyoruz. 17 laboratuvar kuracağız 
ve Güney Marmara’yı bölge merkezi 
yapıyoruz, bu laboratuvarlardan birini 
Bursa’ya kuruyoruz.

Bursa’yı 2014 için UNESCO’ya 
aday kent olarak sundunuz. 
Türkiye’den başka çabalar da 
var…

2013 için Alanya tersanelerini 
çalışıyoruz. Unesco listesine aldırmayı 
planlıyoruz. Efes çalışıyor, Bergama 
çalışıyor, siz(Bursa) çalışıyorsunuz. Kim 
dosyasını iyi hazırlarsa o gider… Bu 
konuda Türkiye’de bir seferberlik başladı. 

Büyükşehir Belediyesi yasası tarihi 
kültürel mirasın ayağa kaldırılması 
çabalarını nasıl etkiler?

Umuyorum, daha iyi bir sürece başlamış 
olacağız. Çünkü yerel yönetimlerin 
hem gücü arttı, hem de büyük ölçekli 
belediyelerin büyük belediyelerin sayısı 
arttı Türkiye’de. Böylece planlama, 
eşgüdüm ve sevk ve idare konusunda bir 
merkezi yerel yönetimin özelliklerini 
koruyarak il düzeyinde bir merkezi 
yapılanmanın önü açıldı. Tabi yerel 
yönetim başkanlarının tarihsel ve kültür 
duyarlılıklarının olması bu işe ivme 
katacaktır ama kazara bu konularda 
duyarsız belediye başkanları gelirse o 
zaman işimiz zor olabilir. 

Siz göreve geldikten sonra turizm 
alanında neler değişti? Rakamlarla 
Türkiye nereden nereye geldi?

RÖPORTAJ
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Sadece Türkiye’de değil 
dünyada da genç bir sektör 
olan turizm dinamik bir 
şekilde gelişimine devam 
ediyor. Biz de bu dinamizme 
ayak uydurmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. 
Turizmin çeşitlendirilmesi 
ve tüm yurda yayılması 
yönünde çok önemli 
adımlar atıldı ve ne mutlu 
ki bize bunların meyvelerini 
almaya başladık. Türkiye 
bugün Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütü’nün 
verilerine göre ziyaretçi 
sayısında Avrupa’nın en 
önemli destinasyonlarından 
birisi olan İngiltere’yi de 
geride bırakarak 6. sıraya 
yerleşti. Bizim hedefimiz 
ilk 5 ama beklentimiz ilk 
3. Artık trendleri takip 
etmiyor, onları belirliyoruz. Turizmde 
bu ilerlemeyi sağlarken kültür turizmi 
alanında da altyapımızı aynı şekilde 
geliştiriyoruz. Bugün kültür turizmi 
dendiği zaman akla ilk gelen ülkelerden 
birisi Türkiye. Bu noktada olmamız ise 
Bakanlık olarak doğru işler yaptığımızın 
ve doğru stratejiler belirlediğimizin bir 
göstergesi. Zaten geçtiğimiz günlerde 
World Travel Awards’da aldığımız 
“Avrupa’nın En İyi Turizm Kuruluşu” 
ödülü de bunu teyit eder nitelikte. 
Turizm alanında bizi motive eden daha 
nice ödüller kazandık ve artık turizmin 
öncü destinasyonlarından olduğumuzu 
kanıtladık. 

Sayın Bakanımız Balkanlarda 
yürütülen tarihi mirası ihya 
çalışmalarıyla ilgili neler 
düşünüyor, TİKA ile veya doğrudan 
Bakanlık marifetiyle yürütülen 

çalışmalar neler? Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları dışında 
kalan ecdat yadigarı eserlerle ilgili 
çalışmalarımız ne durumda?

Yalnızca bugün yaşadığımız topraklarda 
değil, atalarımızın hakim olduğu her 
yerde bulunan ortak kültürel mirasımızı 
kucaklıyoruz. Arnavutluk, Kosova, 
Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve 
Macaristan’da yürütülen çalışmalar da 
bunun bir göstergesi. Bu çalışmaların 
birçoğunu da TİKA ile işbirliği halinde 
sürdürüyoruz. Selanik’te Atatürk’ün 
evinin çağdaş müzecilik anlayışı ile 
yenilenmesi, aslına uygun bir şekilde 
korunması ve onarımlarının yapılması 
hususunda çalışmalarımızı özenle 
sürdürüyoruz. Ayrıca Macaristan ile 
Gülbaba Türbesi’nin restorasyonu için 
bir protokol hazırladık. Konuyla ilgili 
olarak Türk-Macar Ortak Komitesi’nce 
toplantılar yapıldı ve artık ne mutlu ki 

imza aşamasına gelindi. Benim özellikle 
önem verdiğim bir başka çalışma 
da Makedonya makamlarıyla ortak 
yürüttüğümüz Kocacık Köyü Ali Rıza 
Efendi Evi projesidir. Mustafa Kemal’in 
baba ocağı olan bu yapının Osmanlı 
mimarisine uygun bir şekilde anı evi 
olarak yeniden inşası halen devam ediyor. 
TİKA yapının iç teşhir tanzimine yönelik 
talebi doğrultusunda Bakanlık olarak 
biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Tüm bu çalışmaların yakın zamanda 
tamamlanmasını ve bu gururu sizlerle de 
paylaşmayı heyecanla bekliyorum ben 
de. Sadece Yunanistan ve Makedonya’da 
değil, tüm Balkanlar’da önemli projelere 
imza attık. Arnavutluk’tan Kosova’ya, 
Bulgaristan’a hatta Macaristan’a onlarca 
camiyi, ibadethaneyi, türbeyi, hanı, ata 
yadigarı tarihi eseri ayağa kaldırdık. Bu 
çalışmalara ara vermeden, hız kesmeden 
devam edeceğiz... 
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Kültür yolları kavramı ülkemizde 
gündemimize yeni yeni taşınırken, 
başta Avrupa olmak üzere dünyanın 
birçok bölgesinde önemli bir turizm 
olgusu olarak değerlendirilmiş ve halen 
en önemli turizm çeşitlerinden birisi 
olarak görülmektedir. Farklı temalarda 
yaygınlaştırılan bu yollar alternatif 
ulaşım imkanları ve çeşitlilik arz eden 
güzergahlarla gün ve gün daha bir yaygın 
hale gelmektedir. 

Anadolu coğrafyasını göz önüne 
aldığımızda nedenli şanslı olduğumuzu 

bir kez daha anlamış oluruz. Tarihin, 
doğanın ve yaşam kültür çeşitliliklerinin 
bu denli iç içe olduğu başkaca 
coğrafyalardan hiçbir eksiğimizin 
olmadığı ve hatta bazı noktalarda 
artı değerlerimizin olduğu aşikardır. 
Bizlerin yeni yeni keşfettiği bu yeni 
turizm olgusu konusunda şimdilerde 
birçok il ve bölgede hummalı çalışmalar 
sürmekte. Evliya Çelebi Yolu ile katkı 
koyduğumuz bizim için yeni olan bu 
turizm olgusu konusunda daha geniş bir 
araştırma çalışmasını sizlerle daha sonra 
paylaşmayı umut ediyoruz. Ancak Bursa 

merkezinde 2004 yılında ortaya koyulan 
“Bursa Sultanlar Kültür Yolu” adıyla 
andığımız ve Bursa’nın fethini müteakip 
kale dışına çıkartılan yerleşimin her bir 
sultan tarafından kurulan külliyeleri 
birbirine bağlayan bir ana güzergah 
ile bunu besleyen ara güzergahlardan 
oluşmaktadır.  

En doğuda Yıldırım Külliyesinden 
başlayıp en batıda I. Murad Hüdavendigar 
Külliyesi’nde son bulan güzergah bir 
anlamda Bursa’yı anlamanın, algılamanın 
ve tanımanın kısa bir özetini sunar 

SULTANLARIN KÜLTÜR YOLU
Aziz ELBAS

Emir Sultan Meydanı

KÜLTÜREL BAĞLAR
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Yeni yüzüyle Cumhuriyet Caddesi

bizlere. Bu güzergahı gezmeyi 
düşündüğünüz günün erken bir 
saatinde sabahın mahmurluğunu 
Yıldırım Külliyesi’nin bulunduğu 
tepede atmaya çalışırken kimi 
serin kimi ılık ılık esen esen ve 
hiç bitmeyen rüzgar hafiften okşar 
yüzünüzü. Bulunduğunuz yerden 
Bursa’yı temaşa etme imkanı 
bulursunuz. “Yıldırım” lakaplı 
Sultan I. Beyazıd’ın yaptırdığı 
camii de taş ve mermer işçiliğinin 
mükemmelliğine şahit olur, cami iç 
mekanına hayran kalırsınız. Geçen 
yüz elli yılın ardından geçen yıl 
yeniden kavuştuğu minareleriyle 
ihtişamının daha bir belirginleştiğini 
fark edersiniz. Ölümü hakkında 
birçok rivayet olsa da halen bir sır 
olan kalan Yüce Hünkar’ın sandukası 
başında çektiği acıları ve ızdırabı 
duyar gibi olursunuz. Osmanlı’nın ilk 
hastahanesini uzaktan da olsa görüp, 
günümüzde sağlık merkezi olarak 
kullanılan medresenin kapısından 
göz ucuyla bakarak yolunuza revan 
olursunuz. 

İkinci durağınız Emir Sultan 
külliyesidir. Güzergah yolunuzda 
restorasyonu tamamlanıp yok 
olmaktan kurtarılan Çukur Mescid, 
restorasyonları tamamlanmak 
üzere olup bölgeye sosyal ve 
kültürel anlamda değer katacak 
olan Davutkadı (Muallimzade 
hamamı)  ve İncirli hamamıyla 
birlikte tamamen kaderine bırakılıp 
konut olarak kullanılan Feyzullah 
Paşa Mescidi’nin yeniden ayağa 
kalktığına şahit olursunuz. Yalnızca 
Bursa’nın değil tarihimizin de 
manevi önderlerinden birisi olan 
Emir Sultan’ın türbesinin de 
içerisinde yer aldığı külliyede 
manevi ortamı ve huzuru iliklerinize 
kadar hissedersiniz. Yeni yapılan 
çalışmalarla kazanılan meydan ile 
birlikte, 1970’li yıllarda belediye 
tarafından yıkılıp geçen ay faaliyete 
geçen Emir Buhari Tekkesi’nde çay 
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ya da kahvenizi yudumlarken, her hafta 
düzenli gerçekleştirilen “Emir Sultan 
Sohbetleri”nde bulunmayı arzusuyla 
birlikte hemen tekke yanında bulunan ve 
yeni restorasyonu yapılan Emir Sultan 
Hamamı’nda el sanatlarının bir birinden 
değerli örneklerini yapılışlarıyla birlikte 
yerinde görme imkanı bulursunuz.

Yeniden doğuşun ve şahlanışın sembolü 
Yeşil Külliyesi’ne doğru yöneldiğinizde 
adeta küllerinden yeniden doğacak 
olan hemen yakınlardaki Beyazıt Paşa 
Medresesi’nin muştusunu duyar gibi 
olursunuz. Yeşil Külliyesi’nde yeni 
restorasyonu yapılan şaheser Yeşil 
Cami’nin çini ve kalem işleriyle süslü 
iç mekanında adeta kaybolup gidersiniz. 
Külliyenin bir parçası olan imaretteki 
hareketlilik dikkatiniz çekiverir. Göz 
ucuyla içeri baktığınızda her bir kesimden 
her bir yaş ve cinsiyetten yüzlerinde 
yorgunlukla beraber umudun ışıltısını 
gördüğünüz insanların kimilerinin 
sefer taslarıyla, kimilerinin ise iliştiği 
bir masada yemek ihtiyacını karşılama 
çabasında olduğunu görürüsünüz. Oradan 
uzaklaşırken yaklaşık bir yıldır vakıf 
anlayışıyla sosyal bir yarayı sarmaya 
gayret eden aş evinin açılmasına ve 
işletilmesine vesile olanlara dualar 
gönderirsiniz.  

Yeşil Külliyesi’nden Irgandı Sanat 
Köprüsü vasıtasıyla önce restorasyonu 
tamamlanmak üzere olup Bursa 
mutfağının eşsiz lezzetlerini 
tadabileceğiniz Kayhan Hamamı’na 
oradan 2007 yılında yeniden hayat bulan 
Gökdere Medresesi’ne ve yakın zamanda 
düzenlenen Kayhan Çarşısı’na uğrarsınız. 
Kayhan usulü pideli köftesinden 
başlayarak Bursa mutfağının enfes 
tatlarını bulabileceğiniz çarşıdan yine 
yakın dönemde tekel binaları yıkılarak 
açılan Kayhan meydanına ve hemen 
yanı başında restorasyonu tamamlanmak 
üzere olan ve kente değer katacak olan 
Eskişehir Hanı’na uğrayıp tarihi Sultan 

Çarşıları’na yönelirsiniz. Geleneksel 
esnaf kültürü ve tarih ile birlikte 
konforlu alışveriş imkanı bulabileceğiniz 
Sultan Çarşıları’nı gezerken, yakın 
dönemde depo olmaktan kurtulup 
özgün kimliklerine kavuşan Tuz Han ve 
Kütahya Hanı’nda soluklanıp, bu çarşı 
ve hanların eski hallerini gözünüzün 
önünden geçirir yılların ihmalsizliğine ve 
sahipsizliğe ahlar çekersiniz. Tarihi Tuz 
Pazarı’ndan mevsim meyvelerinin tadına 
bakıp, tarih ve modernitenin birlikte 
yaşatıldığı Cumhuriyet Caddesi’nden 
yürümenin keyfini çıkarır, nostaljik 
tramvayda seyahat etmenin hazzını 
yaşarsınız.  Bursa’nın kalbi Ulu Cami’ye 
geldiğinizde minarelerinden yükselen 
davudi sesli müezzinin okuduğu ezan ta 
ruhunuzun derinlerine değin işler. Avlu 
girişinden itibaren başlayan düzen ve 
temizlik yakın zamanda gerçekleştirilen 
çevre düzenlemesiyle birlikte yeniden 
ayağa kaldırılan tarihi şadırvanlar 
dikkatinizi çeker. Bir hat müzesi andıran 
muhteşem iç mekanıyla sizi büyüleyen 
Ulu Cami’ndeki ziyaretinizi gönülden 
yaptığınız dua ile tamamlarsınız. 

Çarşıdan çıkmak istemeseniz de yol 
yakınken Kent Müzesi’ne bir uğrayıp 
sürekli ve süreli sergileri görmeniz size 
çok şeyler kazandıracaktır. Tamamıyla 
yenilenen Havlucular Çarşısı’ndan 
Prussa’nın kurulduğu ve ilk Bursa olarak 
tabir ettiğimiz Hisar Bölgesi’ne doğru 
ilerlerken yolumuz üzerindeki Bali Bey 
Han El Sanatları Çarşısı’nda geleneksel 
sanatların özveriyle yaşatılmaya 
çalışıldığını görüp mutlu olur el 
emeklerinden almayı ihmal etmezsiniz. 
Bali Bey Han’ın hemen çıkışında kale 
duvarlarının ve kalenin en büyük ve en 
önemli girişi olan Saltanat Kapısı’nın 
ihtişamı karşılar sizi. Bursa’ya yakın 
zamanda yeniden kazandırılan Sümbüllü 
Bahçe Konağı’nda, tarihi Bursa Çarşısı 
ve Uludağ manzaralı çay keyfinin tadını 
çıkarır, bir dünya imparatorluğunun 
kurucuları Osman Gazi ve Orhan 

Gazi’ye bir Fatiha’yı ihmal etmezsiniz. 
Saat kulesiyle bütünleşmiş Tophane 
Parkı’ndaki ulu kestane ve çınarların 
altında soluklanırken, bir taraftan milli 
şairimiz Akif’in Bursa’nın Yunan işgali 
nedeniyle kaleme aldığı Bülbül şiirinden 
mısralar mırıldanırken, devletten 
imparatorluğa giden yolun hamurunun 
karıldığı Bey Sarayı’nı düşlersiniz. 
Buraya gelmişken manevi büyüklerden 
Üftade Hazretleri’ni ziyaret etmemek 
olmaz deyip tarihi kale sokağından geçip 
Bursa’nın ilk medresesi kabul edilen ve 
şimdilerde Çocuk kütüphanesi işleviyle 
cıvıl cıvıl çocuk seslerini duyabileceğiniz 
tarihi mekanın yanından, yenilenip 
düzenlenmekte olan Kavaklı Caddesi’ne 
koyulursunuz. Yolunuzun üzerinde 
2007 yılında restorasyonu yapılıp 
sosyal merkez olarak hizmete sokulan 
Haraççıoğlu Medresesi’ne, oradan da 
düzenlemeyle yeni çehre kazanmış Üftade 
Sokağı’nın bitiminde Üftade Cami ve 
Türbesi’ne varıp ziyaretinizi yerine 
getirir manevi huzurunda Fatiha’lar 
gönderirsiniz. Tekkesiyle birlikte 
özel eşyalarının da restorasyona tabi 
tutulduğunu duyduğunuzda emanetlerin 
emin ellerde olduğuna kanaat getirirsiniz. 
Hemen yanı başında yer alan Yer Kapı 
ve yakın zamanda tamamlanan Tahtakale 
Kapısı ve sur duvarlarını görüp 2008 
yılında hizmete giren Eskici Mehmed 
Dede Aşevi’nin yanından Pınarbaşı’na 
doğru yollanırsınız. Pınarbaşı Mezarlığı 
karşısında hummalı bir çalışma gözünüze 
çarpar. Yapılan düzenlemelerin bir 
taraftan ziyaretçilere otopark ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik olduğunu diğer 
taraftan da köylü pazarının iki sur 
arasında faaliyete başlayacağını öğrenip 
mutlu olursunuz. Hele hele hazire 
alanından başka hiçbir şeyi bırakılmayan 
Mevlevihane’nin yeniden ihya edileceğini 
duyduğunuzda memnuniyetiniz bir kat 
daha artar. Pınarbaşı parkında çarşaf 
suyu ve tarihi su kanallarını görür 
restore edilen Fetih Kapısından (Su 
kapısı) restorasyon sırasını bekleyen kale 
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duvarlarının arasından Zindan Kapıya 
geçersiniz. Her bir tarafını işgal eden 
yapılardan arındırılmış Zindan Kapı ait 
burç ve sur duvarlarının yalın halini 
görüp restorasyonlarını bir an önce 
yapılması temennisinde bulunur, hemen 
yakınında gerçekleştirilen Cilimboz 
Vadisi’ndeki çalışmalarla oluşturulan 
ferahlığı  hissedersiniz.
Kaplıca caddesinden Muradiye’ye 
yollandığınızda Faruk Saraç ile 
birlikte Moda Tasarım Yüksek Okulu 
olarak Bursa’ya yeniden kazandırılan 
Fabrika-i Hümayun ipek fabrikası sizi 
karşılar. Merhum Tanpınar’ın  “sabrın 
acı meyvesi” diye özetlediği Muradiye 
Külliyesi’nde başlatılan restorasyon ve 
düzenleme çalışmalarında gösterilen 
özveri ve titizliğe şahit olur külliyenin 
kurtuluşuna minnettar kalırsınız. 
Esat Bey’in eşsiz koleksiyonlarının 
sergilendiği Osmanlı Halk Kıyafetleri ve 
Takıları Müzesi ile geleneksel bir Bursa 
konağı olan Osmanlı Evi Müzesi’ne 

uğrayıp yakın zamanda restorasyonu 
yapılan Muradiye Hamamı’nın yanından 
şehit komutan ve devlet adamı Hamza 
Bey’in külliyesine geçersiniz. Cami 
türbe çınarlarıyla her daim ziyaretçi 
bekleyen Hamza Bey’den ayrılıp, Atatürk 
Müzesi ve tarihi Çelik Palas Oteli’nin 
sizi karşıladığı Çekirge Caddesi ile 
buluşursunuz. Tüm zamanlarda şifa 
diyarı olmuş Çekirge semtine doğru 
ilerlerken bir taraftan Kültürpark’ın 
yeşilliği diğer taraftan Orman Müzesi, 
Yeni Kaplıca ve Kükürtlü Kaplıcaları 
sizi bu şifa diyarına hoşgeldiniz diyerek 
karşılar. Yolda Süleyman Çelebi’nin yüz 
yıllardır diyardan diyara, dilden dile 
dolaşan Mevlid-i Şerifi, Karagöz müzesi 
ve mezarının yanında gölge oyunundaki 
nükteleri duyar gibi olursunuz. Ve 
nihayet başka bir şifa kaynağı eski 
kaplıcanın yanından şehit hünkar I. 
Murad Hüdavendigar’ın külliyesinde 
varıp türbeyi ziyaretiniz ardından 
mütevazi çay bahçesinde bir taraftan 

çayınızı yudumlarken diğer taraftan, üst 
katı medrese olarak inşa edilen ender 
yapılardan camiyi ve yakın zamanda 
harabelikten kurtarılıp işlevsel hale 
getirilen Cık Cık Hamamı’nı temaşa 
edip, gün boyunca gördüklerinizi ve 
yaşadıklarınızı zihninizde bir şerit misali 
geçirir yorumlamaya çalışırsınız. Bu 
denli zengin bir tarihi ve kültürel mirasa 
sahip olduğunuzdan ötürü bir yandan 
gururlanırken, diğer taraftan tüm bunların 
bunca yıl neden ihmal edildiğini anlamak 
için zihniniz zorladıkça zorlarsınız. 
Son zamanlarda dillere dolanan Kentsel 
dönüşüm söylemlerinin aslında sultanlar 
yolu kültür yolu bağlamında, hem sosyal, 
hem kültürel hem de fiziksel anlamda 
çoktan gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye 
devam ettiğine kanaat getirir buna vesile 
olup sahip çıkanlara dua ve yol açıklığı 
dilersiniz.

Tuz Han
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TARİHİ MİRAS

Sözlüklerde doğma, doğum anlamına 
gelen mevlid1; edebiyatta Son Peygamber 
Hz. Muhammed’in hayatından pasajların 
aktarıldığı, özellikle O’nun doğumunu 
anlatan mesnevi tarzındaki eserlerdir.2 
Mevlidin, merasim olarak resmi 
mahiyet kazanması Fatımîler döneminde 
gerçekleşmiştir. Osmanlılarda mevlid 
geleneğinin Osmangazi döneminden 
itibaren mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte toplumda kabul görüp 
yaygınlaşması, 1409’da Süleyman 
Çelebi’nin “Vesiletü’n Necat”ı 
yazmasından sonra gerçekleşmiştir.3 
Osmanlı Devletinde “Mevlid Alayı” 
denen mevlid merasimleri Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında devlet teşrifatında 
yer almıştır. III. Murat zamanında 
tamamen resmileşmiştir.4

Edebiyatımızda Mevlid Geleneği
Türk edebiyatında mevlid geleneği, 
genel kabule göre, Süleyman Çelebi’nin 
Vesiletü’n-Necat adlı mevlidi ile 
başlar. Bu metnin, kendisinden sonra 
yazılan bütün mevlitler için bir model 
oluşturduğu söylenebilir. Dolayısıyla 
kendinden sonraki mevlid metinlerini hem 
şekil hem de muhteva açısından etkilediği 
ifade edilebilir.5

MEVLİD GELENEĞİNE 
BURSA’NIN KATKILARI
Sefer GÖLTEKİN

1   Tdk, Genel Türkçe Sözlük
2   Wikipedia.org  
3   Dr. Adem Efe, Türk Kültüründe Mevlid Geleneği, İslam Araştırmaları Dergisi, Mayıs 2010, Sayı: 1, Sayfa: 21
4   Dr. Adem Efe, A.g.e., Sayfa: 23
5   Necdet Şengün, Hz. Fatıma Mevlidi ve Vesiletü^n-Necat ile Mukayesesi, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XII/2, 2008, Sayfa: 435 
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Bursa İle Bağlantısı Olan Şairler ve 
Mevlidleri
Süleyman Çelebi’nin dışında, Bursa ile 
bir şekilde bağlantısı olan (Bursa’da 
yaşayan, Bursalı olup da başka 
şehirlerde ikamet eden veya hayatının 
bir bölümünde Bursa’da bulunmuş) 
birçok şair, Vesiletü’n-Necat kadar 
meşhur olmasa da mevlid geleneğini 
zenginleştiren eserler yazmışlardır. 
Bunların en başında İbnü’l Cezerî gelir.

İbnü’l Cezerî
Süleyman Çelebi ile aynı asırda yaşayan 
ve onunla görüşmüş olması kuvvetle 
muhtemel olan6 İbnü’l Cezerî, Yıldırım 
Bayezid’in; “İstanbul şehri ve surlarının 
fethi için bir ordu hazırladım. Ben de bu 
ordunun başında bulunacağım. Benimle 
birlikte, orduda bulunmağa sabır ve 
tahammül gösterebilirsen durma gel!” 
çağrısına “Eğer bana, orduyu cihada 
hazırlamak ve ülkende Kıra’et İlmi’ni 
neşretmek iznini verirsen; gelir, seni 
bile geçerim. Yoksa geldiğim gibi geri 
dönerim.” şeklinde verdiği cevabını 
müteakib; Bursa’ya geldi. Şerefine 
Bursa Ulu Camî’i’nde, Yıldırım 
Bayezîd Darul-Kurrası açıldı. Bursa’da 
Abdulmu’min adındaki hatibin evinde: 
“Nihayetu’l-Berara” isimli eserini bitirdi. 
Yıldırım Sultan’la birlikte, Osmanlıların 
İstanbul’u almak için yaptığı ilk İstanbul 
Muhasarası’na, oradan da Büyük Niğbolu 
Savaşı’na iştirak ederek, Yıldırım 
Sultan’ın danışmanlıklarında bulundu. 
Bursa’da: iki eser kaleme alan İbnü’l 
Cezeri, Ankara Savaşından sonra Timur’a 
esir düştü. Timur tarafından Keş şehrine 
götürülerek müderrisliğe tayin edilen 
İbnü’l Cezeri, Mevlidü’n-Nebi veya 

Viladetü’n-Nebi adlı 150 beyitlik eserini 
yazdı.7

Bursalı Eşref-zade Abdülkadir Necib 
Efendi 
1115/1703 tarihinde Eşrefzâde 
Tekkesi’nde dünyaya gelen Abdülkadir 
Necib Efendi, zahirî ilimleri tahsilinin 
ardından babası İzzeddin Efendi’ye 
intisâb ederek tasavvufî terbiyesini 
tamamladı. Babasının vefatından sonra 
hem tekkeye şeyh olmuş, hem de 
babasının Ulucami’de yürüttüğü tefsir 
derslerini devam ettirmiştir. Babasının 
Enîsü’l-Cenân adlı tefsirini,  Zübdetü’l-
Beyân adıyla üç cilt olarak telhîs etmiş; 
ayrıca Süleyman Çelebi’nin mevlidine 
nazire olarak bir Mevlid-i Şerîf kaleme 
alarak yazdığı mevlidin, özellikle Mevlid 
kandillerinde tekkede okunmasını 
sağlamıştır.8

Lamii Çelebi
1472 yılında Bursa’da doğmuştur. II. 
Bayezıd’ın hazine defterdarı Osman 
Çelebi’nin oğludur. Ünlü Nakkaş 
Ali’nin torunu olan Lamii Çelebi’nin 
ailesi Bursa’nın ileri gelenlerindendir.9 
Muradiye Medresesi’nde; Arapça, Farsça; 
hadis, kelam, tefsir okudu. Talebeliğinde 
sekiz-on caminin önünden geçerek 
namaza hep Ulu Cami’ye gelirdi. Daha 
sonra Muradiye, Emir Sultan ve Yeşil 
Cami’yi de keşfetti. Bursa’ya; “Ne onun 
gibi var kûh-i felek-çehr, / Ne Bursa gibi 
gök altında bir şehr” diye başlayan bir 
şehrengiz yazdı. Bunun dışında kırk kadar 
esere Lamii Çelebi imzasını attı. Şeref-
ül-İnsan isimli eserinin mukaddimesine 
kaydettiği kitaplarından biri de 
Mevlid’ür-Resûl’dür.10

Mehmed Şemseddin (Ulusoy) Efendi 
Mehmed Şemseddin Efendi, 1866’da 
Bursa’da doğmuş bir mutasavvıf 
tarihçidir. Özellikle Bursa şehrinin 
kültürel hayatıyla ilgilenmiş ve 
çoğunluğu Bursa’yla ilgili olmak üzere 
muhtelif konularda yirmiden fazla eser 
yazmıştır. Çocukluğunda babasının 
memuriyeti, daha sonraki dönemlerinde 
de özel sebeplerle İstanbul, Selanik, 
Limni ve Midilli Adaları başta olmak 
üzere pek çok yolculuk yapmıştır. Bu 
yolculuklarda tuttuğu notlarını “Dildâr-ı 
Şemsî” adıyla seyahatnâme tarzında 
yazmıştır. Eserlerine kendi adıyla 
tamamlanan ‘Yâdigâr-ı Şemsî’, ‘Karâr-ı 
Şemsî’, ‘İftihâr-ı Şemsî’ gibi isimler 
veren Mehmed Şemseddin Efendi, 20’den 
fazla eser yazmıştır. Ebrâr-ı Şemsî; 
Mevlid-i Nebevî, Miraç, Mevlid-i Ali, 
Mevlid-i Fatıma, Mevlid-i Hüseyin’den 
ibarettir. Süleyman Çelebi’den beri 
devam edegelen mevlidcilik geleneğinin 
bir örneği olan eser 1924 yılında Mısır’da 
basılmıştır. 11

Bursalı Kitapçı Mustafa Efendi
Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı 
Müellifleri adlı eserinde, Latifî’nin 
tespitine benzer bir ifadeyle;“Osmanlı 
şairlerinden birçok zat nazire yazma 
yolu ile Mevlid-i Şerif manzumeleri 
kaleme almışlarsa da herhalde âmmenin 
kabulune mazhar olan, Cenab-ı Hakkın 
arif kulu ve Rasulullah’ın aşıkı Süleyman 
Dede merhumunkidir” dedikten sonra 
diğer mevlid şairlerini sayar. Bursalı 
Kitapçı Mustafa Efendi de bu şairlerden 
biridir. 12 Ancak Mehmet Tahir’in 
eserinde bu kişi hakkında başka bir bilgi 
bulunmamaktadır.
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Bursalı Akif Efendi
Bursalı Mehmet Tahir’in Mevlid-i Şerif 
yazarı olarak andığı isimlerden biri de 
Bursalı Akif Efendidir.13 Akif Efendi 
Emir Sultan Camii’nde imam-hatiplik 
yapmıştır. Akif Efendi’nin yazdığı 
mevlidin bugün Bursa’da bilinmemesine 
rağmen Kastamonu’da kadınlar mevlidi 
olarak okunmaya devam ettiğini söyleyen 
Mustafa Kara, Buhara-Bursa-Bosna 
adlı kitabında Bursalı Akif Efendi’nin 
Mevlid-i Şerif’inin tam metnini 
yayınlamıştır. 14 

Kerimî
Süleyman Çelebi’den sonra yazılan 
mevlidler arasında, Vesiletü’n-Necat’tan 
etkilenmeyen mevlidlerden biri de 
Kerîmî’nin İrşâd’ıdır. Latifî, Kerimî için 
“Bilginler bölüğünden olup, Bursalıdır” 
der. Kerimî’nin İrşad’ı, şu anda elimizde 
bulunan en eski mevlid metnidir. Gerek 
vezni gerekse konusu bakımından 
Süleyman Çelebi’nin etkisinden uzak 
kalmıştır. Kerimî eserinde, Süleyman 
Çelebi’de yetersiz gördüğü manevî 
mevlidi anlatarak yeni bir eser ortaya 
koymak istemiştir. 15

Akşemseddinoğlu Hamdullah Hamdî
Akşemseddin’in oğlu Hamdullah Hamdî, 
15. yüzyıl’ın en meşhur şairlerinden 
biridir. Özellikle onun Yusuf u Züleyha 
mesnevisi yüzyıllar boyunca bu konuda 
yazılan en başarılı Türkçe eser olarak 
takdir görmüştür. Gerek kendi döneminde 
gerekse daha sonraki dönemlerde hep 
bir mesnevi şairi olarak görülmüş, 
mürettep divanı ve bu divanda yer 
alan şiirleri pek dikkate alınmamıştır. 
Asıl adı Muhammed Hamdullah olan 
Hamdî Çelebi 1449-50 yılında bugün 
Bolu sınırları içinde kalan Göynük’te 
doğmuştur. Babası; Fatih Sultan 
Mehmed’in hocalarından ve Hacı Bayram 

Veli’nin halifelerinden ünlü mutasavvıf 
Akşemseddin’dir. Bir müddet Bursa’daki 
Çelebi Sultan Mehmed Medresesinde 
danişmendlik yapmıştır. Daha sonra, bir 
rivayete göre, gördüğü bir rüya üzerine 
medresedeki görevinden ayrılarak 
Kayseri’ye gitmiştir. Tennuri’den hilafet 
alan Hamdî daha sonra memleketine 
dönüp ölümüne kadar burada adeta 
bir inziva hayatı yaşamış, bu esnada 
çeşitli eserler yazmıştır. Yazdığı eserler 
arasında Hz. Muhammed’in doğumundan, 
mucizelerinden, peygamberliğinden, 
hicretinden, miracından ve vefatından 
bahseden “Ahmediyye”adlı mevlidi de 
bulunmaktadır. Eser bazı kaynaklarda 
“Muhammediye” bazı kaynaklarda da 
“Mevlid-i Hamdî” adıyla geçmektedir. 
Süleyman Çelebi’nin ünlü mevlidi kadar 
kabul görememiştir. Tarihi kaynaklar 
eserin, ağır, süslü bir dille ve lirik değil 
de didaktik bir üslupla yazılmış olduğunu 
ifade ederler. 16 

Yahya b. Bahşî
Ezine Yaylacık Köyü’nde türbesi 
bulunan Bahşî Yahya Efendi, Seyyid 
Emir Buharî (Emir Sultan) Hazretlerinin 
öğrencilerindendir. 17 Türk edebiyatının 
XV. yüzyılda yetiştirdiği şairlerden 
biridir. Kaynaklarda Gönen yahut 
Tuzla’da doğduğu belirtilmekte, doğum 
tarihi bilinmemektedir. Dinî ve ilmî 
sahada kendini iyi yetiştirmiş olan 
Bahşî, öğreniminin ardından Sultan 
I. Murad tarafından kurulmuş olan 
Kızılca Tuzla Medresesi’nde müderrislik 
görevinde bulunmuştur. Oldukça kuvvetli 
hafızaya sahip olup Kadı Beyzâvî’nin 
tefsirini mütalaaya gerek duymadan 
ezbere okutmuştur. Bahşî, müderrislik 
görevini takiben tasavvuf yolunda 
sülukunu tamamlayıp Şeyh Lütfullah 
Karamânî’den icazetini almış ve Tuzla’da 
vaazlarıyla halkı irşada çalışmıştır. 

İlminin derinliği ve vaazlarının tesiri ile 
kısa zamanda tanınan Bahşî, Lütfullah 
Efendi’nin Sultan II. Bayezid’in davetine 
icabetinde Yenişehirli Hacı Halife ile 
birlikte yanında yer almıştır. Lütfullah 
Karamânî’nin vefatı üzerine bir ara Bursa 
Emir Sultan dergâhı postnişinliğine talip 
olmuşsa da başarılı olamamıştır. Ömrünün 
sonlarına doğru tarikat çevresindekilerin 
dünya işlerine meyletmelerinden 
duyduğu rahatsızlıktan ötürü Gönen’e 
göçmüş, Yaylacık’ta bizzat kendisinin 
inşa ettirdiği tekkede irşad faaliyetlerine 
devam etmiştir. Bahşî’nin vefatına ilişkin 
kesin bir tarih söyleyebilmek güçtür. XVI.  
yüzyılın başlarında vefat etmiş olması 
muhtemeldir. Mevlid-i Nebi’nin yanında, 
Diban-ı İlahiyat, Menakıb-ı Emir Sultan, 
Risale-i Envariye, İzharu’l-Esrar gibi on 
eser bulunmaktadır. 18

Ahmedî
Eserlerinde Ahmedî mahlasını kullanan 
müellifin kaynaklarda asıl adı, 
“İbrahim”, lakabı “Tâceddin”, babasının 
adı “Hızır” olarak gösterilmektedir. 
735/1334-35 yılında doğduğu sanılan 
Ahmedî’nin doğum yerini tezkire 
yazarları ve araştırmacılar birbirlerinden 
aldıkları bilgiler silsilesince Sivas, 
Germiyan, Amasya, Uşak’ın Sivaslı 
köyü, Germiyan’ın başkenti Kütahya, 
Anadolu ve Rum’u gösterirken Tunca 
Kortantamer, Ahmedî’nin üç şiirine atıfta 
bulunarak ve Brockelmann’ın, Aşık 
Paşa ile aynı bölgeden olduğu görüşüne 
dayanarak Ahmedî’nin Amasyalı olması 
gerektiğini belirtmektedir. Zamanının 
seçkin âlimlerinden biri olan Ahmedî’nin 
doğum yeri gibi, ilk tahsilini de nerede ve 
nasıl yaptığı tam olarak bilinmemektedir. 
Fakat tezkire yazarları ve araştırmacılar, 
Ahmedî’nin bilgisini artırmak ve 
öğrenimini tamamlamak için Mısır’a 
gittiği, orada müderris Ekmelüddin 

13   Bursalı Mehmet Tahir, A.g.e. Cilt: 2 Sayfa 343
14   Dr. Mustafa Kara, Buhara-Bursa-Bosna, Şehirler-Sufiler-Tekkeler, Dergâh Yayınları 2012
15   Hasibe Mazıoğlu, Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şairler, A.Ü. Türkoloji Dergisi, 1974, Cilt: 6, Sayı: 1, Sayfa: 32-33 
16   Ali Emre Özyıldırım (Hazırlayan), Hamdullah Hamdî Divanı, E-Kitap, T. C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Sayfa: 3-8
17   Yard. Doç. Dr. Aziz Kılınç, G.Ü. Hacı Bektaşi Veli Dergisi, Sayı: 29, Sayfa: 96
18   Süleyman Eroğlu, Çeşitli Yönleriyle Kerbela, C. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Sivas 2010, Cilt: 2, Sayfa: 44-46
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el-Bâbârtî (ö. 1384)’den ders aldığı, 
İslâmî ilimlerden başka tıp ve geometri 
sahalarında da esaslı bilgiler edindiği 
ve daha sonra “Devrinin şâir-i pür-
ma’ârifi” unvanını alarak Anadolu’ya 
döndüğü konusunda ittifak halindedirler. 
Bir Süre Germiyanoğulları’ndan 
Süleyman Şah’a muallimlik yapmış bir 
süre de Aydınoğulları’ndan İsa Bey’in 
hizmetinde bulunmuştur. 1390 yılından 
sonra Osmanlı şehzadeleri arasında 
şiire ve şaire karşı çok ilgisi olan Emir 
Süleyman Çelebi’nin maiyetine girer 
Timur’un 1402’de Ankara savaşını 
kazanmasından sonra Ahmedî’nin 
Timur’la tanıştığı ve ona bir kaside 
sunduğu sanılmaktadır. Emir Süleyman 
Çelebi’nin ölümünden sonra Ahmedî, 
çeşitli şiirlerle Çelebi Sultan Mehmed’in 
çevresine girmeye çalışmıştır. Genel 
olarak kaynaklar, Ahmedî’nin 815/1412-
13 yılında 80 yaşlarında divan kâtibi 
görevinde bulunduğu Amasya’da vefat 
ettiğine ittifak etmektedirler. Ahmedî, 
Türk edebiyatında en çok İskender’in 
efsanevi hayatıyla ilgili ve yer yer de 
başka bilgiler içeren İskendername 
adlı mesnevisi ile tanınmıştır. Diğer 
eserleri arasında 1405 veya 1412’de 
Bursa’da kaleme alınmış olan Mevlid’i 
bulunmaktadır. İskendername’nin 
bazı nüshalarında risale halinde, bazı 
nüshalarında risale halinde yer alan 
Mevlid, Süleymaniye Kütüphanesinde, 
Miracnâme ile birlikte risale 
şeklindedir.19

İznikli Selamî Mustafa Efendi 
İznikli Selami Mustafa Efendi, Osmanlı 
Müellifleri arasındaki iki Mustafa 
Selâmî’den biridir. Diğeri, H. 1228’de 
ölen İzmirli Selâmî Mustafa Efendidir. 
Her ikisinin de mevlid yazdığı 
bildirilir. 20

Kaynaklarda İznikli olarak zikredilen 
Selâmî Mustafa’nın doğum yerinin de 
aynı yer olması kuvvetle muhtemeldir. 
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Şeyh Selamî’ni doğum tarihi hakkında 
herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
Ancak 993/1585 senesinde vefat ettiği 
bilgisinden hareketle, yaklaşık olarak 
913-1507/918-1512 yılları arasında 
doğmuş olabileceğini söylenebilir. 
Şeyh Mustafa Selâmî’nin tahsilini 
nerede, nasıl ve hangi medreselerde 
tamamladığına dair kaynaklarda açıkça 
bir bilgi verilmemektedir. Ancak Bursalı 
Mehmet Tahir’in Osmanlı Müellifleri 
ve Hüseyin Vassaf’ın Sefine-i Evliya 
eserlerindeki ifadelere göre “tahsil ü 
sülûktan sonra der-saadete rıhletle…” 
ifadelerinden hareketle tahsilini İznik’te 
tamamlamış olması muhtemeldir. 
Tahsilini tamamladıktan sonra Fatih 
ve Süleymaniye Camilerinde kürsü 
şeyhliğinde bulunmuş, daha sonra Şeyh 
Yavsı Dergâhında posta oturmuştur. 
Şeyh Mustafa Selâmî’nin 993/1585 
tarihinde vefat ettiğinde kaynaklar adeta 
ittifak etmişlerdir. Selâmî Efendi’nin 
kaynaklarda dört tane eseri ismen 
zikredilmektedir ki bunlar: Risâletü’r 
Reşâd fî Tahkîkı Sebîli’s-Sedâd, Şerh-i 
Hadîs-i Erba’în, Delâilü’l-Hüdâ ve 
Mevlid-i Şerif’tir. 21 

Mürid-i Aydınî
Mürid-i Aydınî de, Bursalı Mehmet 
Tahir’in Osmanlı Müellifleri adlı eserinde 
Mevlid-i Şerif yazarı olarak andığı 
isimlerden biridir. 22 Emir Sultan’ın 
mürîdi olan Mürid-i Aydınî’nin 14-15. 
yüzyıllarda yaşamış olma ihtimalinin 
kuvvetle muhtemeldir. Mürîd-i Aydınî 
ibaresindeki Aydınî nisbetinden Aydınlı 
olabileceğini söyleyenler olduğu gibi, 
Manisalı olabileceğini söyleyenler de 
bulunmaktadır. 23

Aziz Mahmud Hüdayi
Osmanlı döneminde yetişen tarikat 
pirlerinden olan Aziz Mahmud Hüdâyî, 
XVI. yüzyılın son yarısı ile XVII. 
yüzyılın başlarında yaşamıştır. Yaşadığı 
dönem içerisinde sekiz padişah devrini 
idrak etmiştir. Celvetiyye tarîkatının 
kurucusudur. Tarîkatı, sağlığında ve 
vefatından sonra İstanbul, Bursa ve 
Balkanlarda yayılmıştır. Bazı kaynaklarda 
Sivrihisar’da, bazı kaynaklarda ise 
Koçhisar’da doğduğu bildirilmektedir. 
Sivrihisar’da başladığı tahsilini 
İstanbul’da tamamlamış, hocasıyla 
birlikte Edirne, Şam ve Mısır’a gitmiş, 
hocasına naiblik yapmıştır. Mısır dönüşü 
hocası Bursa Kadılığına atanmış Hüdayî 
ise Bursa Ferhadiye Medresesine naib 
tayin edilmiştir. Bursa’ya gelişinin 
üçüncü yılında hocasının vefat 
etmesiyle Celvetî şeyhi Muhyiddin 
Üftade Hazretlerine intisap etmiştir. 
Üç yılda seyr-i sülûkunu tamamlayarak 
Sivrihisar’a halife tayin edilmiş, altı 
aylık irşad görevinden sonra Bursa’ya 
dönmüştür. Şeyhinin vefatı üzerine 
Rumeli’ye gitmiş, III. Murad zamanında 
da İstanbul’a geçmiştir. Hüdâyî 1038 
(M.1628)’de Üsküdar’da vefat etmiş ve 
burada bulunan zaviyesindeki türbeye 
defnedilmiştir. Bursalı Mehmet Tahir’in 
Osmanlı Müelliflerinde 23, Mehmet 
Gülşen’in Külliyât-ı Hazret-i Hüdâyî 
Mukaddemesi’nde ise 30 eserinin 
adı kaydedilmektedir. 24 Eserleri 
arasında iki bölümden meydana gelen 
“Şemâilu’n-nübüvveti’l-Ahmediyyeti’l-
Muhammediyye”’deki Türkçe kısım 
mensur mevlidi andırmaktadır. Ayrıca, 
Mirac hâdisesini âyet ve hadîslerin 
ışığında anlatan Mevlid-i Şerif ve 
Miraciye adında mensûr küçük bir 

risâlesi bulunmaktadır. Bursalı Mehmet 
Tahir ve Mehmet Gülşen eserlerinde 
Aziz Mahmut Hüdayi’nin “Şemailü’n-
Nübüvve” adlı mensur mevlidi 
olduğundan bahsetmektedirler. Ancak 
Hüdayi’nin böyle müstakil bir eserine 
rastlanılmamıştır. 25

Regaibiyeler, Miraciyeler ve Bursalı 
Safiye Hanım
Regaibiyeler; Mevlid gibi, Hz. 
Peygamberle ilgili edebi türlerden 
biridir. Edebiyat tarihi kaynaklarımızdan 
bir kısmında bu konuya temas edilmiş 
olmakla beraber Regaibiyye’nin mahiyeti, 
edebiyatımızdaki yeri ve önemi, hakkında 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. 26 Salâhî, 
Arif Süleyman, Üsküdarlı Sâfî, Mehmed 
Fevzi Efendi gibi isimler bu alanda 
eserler vermişlerdir. 27 Miraciyeler de 
Mevlid ve Regaibiyyeler gibi edebi bir 
türdür. Aslında manzum veya mensur 
olsun Hz. Peygmber’den bahseden 
bütün eserler mirâcdan da söz ederler. 
Naatlerde, Siyer’lerde, Mevlid’lerde, 
Hilye’lerde mirâc hadisesi mühim bir yer 
işgal eder. 28

Regaibiyye ve Miraciyelerin yazılış 
sebebi bir eserde şöyle ifade edilmektedir: 
“Hazret-i Salâhi ve Galata Mevlevihanesi 
şeyhi meşhur Osman Dede ve Üsküdar’da 
Mustafa Haşim Baba hazeratı bir gün 
Hz. Nasuhi Asitanesi’nde şeyh Alâeddin 
Efendi nezdinde hem-sohbet iken: Bir 
miraciyye yazılsa da, o da manzume-i 
mevlid-i saadet gibi okunsa, diye izhar-ı 
temenniyat olunmuş ve bu ise bi’l-
ittifak Osman Dede hazretlerinden rica 
edilmiş, o da bi’l-kabul bir hafta sonra 
elyevm okunagelen meşhur Mi’raciyye’yi 
bestesiyle ma’an ikmal ederek hey’et 

21  Yasin Güngör, İznikli Mustafa Selami Efendi’nin Hayatı ve Eserleri, A.Ü. S.B.E. Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, Sayfa: 2-27
22  Bursalı Mehmet Tahir, A.g.e. Cilt: 2 Sayfa 343
23  Abdülkadir Dağlar, KILIÇ Atabey (2005). Mürîdî ve Pend-i Ricâl Mesnevîsi (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Akademi Kitabevi, İzmir, Turkish Studies (e-journal), 
Volume 3 Issue 1, Sayfa: 409-410
24  İklima Gençdoğan, A.Ü. S.B.E, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010, Sayfa: 14-31
25  Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz, Aziz Mahmûd Hüdayi, Hayatı Eserleri Tarikati, Erkam Yayınları.
Ayrıca, Aziz Mahmud Hüdayi’nin Mevlid-i Şerif ve Miraciye Risalesi hakkında bkz: İbrahim Aksu, Aziz Mahmud Hüdâyî Adına Kayıtlı Mevlid-i Şerîf ve Mi’râciye 
Risâlesi, Tasavvuf Dergisi 2009/2, Sayı: 24, Sayfa 81-96
26   Mehmet Akkuş, SayfaEdebiyatımızda Regaibiyye ve  Salâhî’nin Matlau’l-Fecr’i, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, 129-132
27  Hakan Yekbaş, Klasik Türk Şiirinde Regaibiyye ve Mehmed Fevzi Efendi’nin Regaibiyye’si, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Erzurum 2010, Sayı: 42 Sayfa: 71-77
28  Mustafa Kara, Mirac Miraciye ve Bursalı Safiye Hatun’un Vakfiyesi, U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, Cilt: 7, 1998, Sayfa: 27
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29  Mehmet Akkuş,A.g.e., Cilt: 32, 132
30  Mustafa Kara, A.g.e, Sayfa: 30
31  Hakan Yekbaş, A.g.e. Sayfa: 371-398
32  Mefail Hızlı, XVIII. Yüzyıl Başlarında Bursa Vakıfları, U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000 Cilt: 9, Sayı: 9

huzurunda 
okunmuş ve 
fevk alade 
istihsan 
olunmuştur. 
Ba’dehu bir 
de regaibiyye 
yazılsa 
temennisine 
karşı bu hizmet 
de bi’l-ittifak 
Hazret-i 
Salâhî’ye 
tevcih edilmiş 
ve Hazret-i 
Salâhî de 
Regaibiyye’yi 
yazmış ve 
okutmuştur” 29

Ahmedî, İsmail 
Hakkı Bursevi, 
Hüseyin 
Bursavî ve Aziz 
Mahmut Hüdayi 
gibi Bursa 
ile bağlantısı 
olan isimlerin 
de miraciye 
yazdıkları bilinmektedir. 

Miraciye konusu ile ilgili dikkat 
çekici bir davranışı da Bursalı Safiye 
Hanım ortaya koymuştur. 1888 tarihli 
vakfiyeye göre, mevlid, Regaib ve Berat 
kandillerinde mevlid, kadir gecesi hatm-i 
şerif, Mirac Kandillerinde de miraciye 
okunacaktır. Vakfiyenin miraciye ile 
ilgili bölümü bugün hala yaşatılmaktadır. 
Her sene Mirac kandilinin olduğu günün 
ikindi namazından sonra Nâyi Osman 
Dede’nin Miraciyesi (musikişinaslara 
göre klasik musikimizin en uzun 
bestesidir) okunmaktadır. Miraciyehanlar 
İstanbul’dan gelmekte ve görevlerini 
Mahkeme camiinde (Kız Lisesi 
karşısında) ifa etmektedirler. 30 

Regaibiyyeler Regaib kandillerinde, 
Miraciyeler Mirac kandilinde okunmak 
üzere yazılmış eserlerdir. Ancak bunların 
içerdiği bilgileri bir şekilde işleyen 
mevlidler, sadece Hz. Peygamberin 
doğum yıldönümleri ile mübarek gün ve 
gecelerde değil, insanların özel anlam 
yüklediği günlerde de okunan-okutulan 
metinler olmuştur. Öyle ki, mevlidin her 
şart ve ortamda okunması kimilerince 
caiz görülmemiş, dinden olmadığı 
halde dindenmiş gibi algılanabileceği 
için “bidattir” diyenler bile olmuştur. 
Fakat mevlid geleneği bu ve bunun 
gibi engellemelerden etkilenmemiş, 
camiler başta olmak üzere, küçüklü 
büyüklü toplulukların bulunduğu her 
yerde okunmaya devam etmiştir. Hatta 
Mehmed Fevzi Efendi gibi şairler, Mevlid 
okumanın ve dinlemenin caiz olduğuna 
dair risaleler kaleme almışlardır. 31

Mevlid’in, Osmanlı-Türk coğrafyasında 
üslûp ve şahsiyet kazanmasında önemli 
katkıları olan Bursa’da bu geleneğin 
yaşatılması noktasında yedi adet vakıf 
kurulmuştur. Afife Hatun, Hacı Mehmed 
Ağa (Çavuş), Mehmet karısı (Yunus Hoca 
Mahallesi’nde), Üryanîzade, Zeyniler, 
Zağferanlık, Hacı Salih (Reyhan Paşa’da) 
tarafından kurulan bu vakıflar, kurucuları 
için belirli aralıklarla Kur’an ve Mevlid 
okunmasını sağlamışlardır. 32

Bursa, sadece mevlidler, miraciyeler 
ve bunların okunmasını sağlamak için 
kurulan vakıflarla değil, mevlid öncesi 
ve sonrasında yapılan yardımlaşmalar, 
dağıtılan şerbetler gibi etkinlikleriyle de 
mevlid geleneğini zenginleştiren bir şehir 
olmuştur.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile 
Uludağ Üniversitesi adına 2006 yılında 
başlattığımız Bursa ve İlçelerindeki kültür 
envanteri projesi kapsamında uğradığımız 
köylerden birisi Nilüfer Çayı’nın 
kuzeyinde yer alan Yaylacık Köyü 
olmuştur. Buradan köyü birlikte ziyaret 
ettiğimiz Uludağ Üniversitesi öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Savaş 
Başkaya’ya da teşekkür etmek isterim. 
Köyde yaptığımız incelemeler esnasında 
köy kahvesinin bahçesinde üzerinde yazıt 
bulunan bir mermer kaideye rastladık 

Mermer kaide üzerine yerleştirilen kare 
şeklindeki mermer bir plaka yardımıyla 

masa haline dönüştürülmüştür. Köylüler, 
bu stelin yıllar önce “Kocatarla” adı 
verilen bir mevkide bulunarak köye 
getirildiğini ve daha sonra hâlihazırdaki 
yerine yerleştirildiğini anlattılar. Yapılan 
kütüphane taramaları sonucunda yazıtın, 
daha önce yörede yüzey araştırması yapan 
Alman epigraf Thomas Corsten tarafından 

BURSA’NIN İLK ŞAMPİYON ATLETİ:
KAISAREIA GERMANİCALI ATLET TATIANOS

Bursa’nın bilinen ilk şampiyon atleti Tatianos’a saygıyla…

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
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fark edildiğini ve üzerindeki yazıtın eski 
Yunancadan Almancaya tercüme edilerek 
yayınlandığını tespit ettik (Corsten: 
223-226). Yayınlanan çalışma bulunup 
Türkçeye tercüme edildiğinde, Corsten’in 
daha çok bu yörede Roma imparatoru 
Caligula tarafından İ.S. 1. yüzyılda 
babası Germanicus’un anısına kurulan ve 
yayının yapıldığı tarihe kadar henüz yeri 
bilinmeyen “Caesareia Germanica” isimli 
kentin lokalizasyonu üzerinde durduğu 
anlaşıldı. Kentin yerini, 2010 yılında 
yaptığımız incelemelerde Trilye ile Eşkel 
arasında kıyıda yeralan Kapanca Limanı 
çevresinde bulunduğu ortaya çıkmıştır 
(Şahin vd: 203 vd.)

Corsten kentin lokalizasyonu konusuna 
odaklandığından dolayı sunağın Bursa 
ve Bursalı için asıl önemini göz ardı 
etmiştir. Yazıtın asıl önemi, Bursalı bir 
hemşehrilerinin yaklaşık 2000 yıl önce 
çeşitli kentlerde düzenlenen uluslararası 
yarışmalara katılarak, Bursa’yı çok 
büyük başarılar ile en iyi şekilde temsil 
eden bir atletin isminden bahsetmesidir. 
Yazıt, Bursa’nın yetiştirdiği ve bu 
güne kadar ismi bilinen en eski atlet 
olan “Metrophanes’in oğlu Tatianos” 
hakkındadır.

Yazıtın okunabilen bölümlerinin 
tercümesinden anlaşıldığı kadarı ile 
Kaisereia kenti vatandaşlarından 
“Metrophanes’in oğlu Tatianos” isimli 
bir atlet çeşitli kentlerde yapılan yarışlara 
katılarak çok önemli başarılar elde 
etmiştir. İ.S. 1–3. yüzyıllar arasında 
yaşadığı tahmin edilen atlet kazandığı 
başarılardan dolayı Ephesos (Efes), 
Pergamon (Bergama), Kyzikos (Erdek), 
Nikomedia (İzmit), Tralleis (Aydın), 
Neapolis (Yenişehir) gibi antik çağın 
çok önemli kentlerinin de hemşerilik 
beratını alarak onursal vatandaşlığa kabul 
edilmiştir. 

Yazıtta Tatianos’un hemşerisi olduğu 
kentler sayılırken cümleye Kaisereia 
(Caesareia Germanica) kenti ile 

başlanmış olması kendisinin aslen 
Bursalı olduğunun göstergesi olarak 
yorumlanmaktadır (Corsten: 223–226). 
Bu durumu kendi adına dikilen stelin 
de bu yörede bulunmuş olması ayrıca 
kanıtlamaktadır. Yazımıza konu olan 
yazıt muhtemelen Kaisareia kentinin 
halkı (meclisi?) tarafından hazırlanmış 
ve büyük bir gururla şampiyon 
hemşerilerinin anısına dikilmiştir. 
Böylece Bursalı bir atletin günümüzden 
yaklaşık 2000 yıl önce düzenlenen 
atletizim yarışlara katılarak büyük 
başarılara imza attığı ve bu başarılarına 
mükâfat olarak halkı tarafından 
adına bir stel dikilmek suretiyle ile 
onurlandırıldığını öğrenmiş oluyoruz. 

Yeri gelmişken burada biraz antik çağda 
atletizim yarışlarının nasıl düzenlendiği 
konusunda bilgi vermek isteriz. Atletizm 
sporunun dallarından birisi olan koşu 
yarışları konusunda bilinen en eski yazılı 
kaynak Homeros’un İlyada isimli eseridir. 
Bu kitabın 23. bölümünde, Akhilleus’un 
arkadaşı Patraklos’un anısına düzenlenen 
oyunlardan bahsedilmektedir. Bu oyunlar 
kapsamında düzenlenen yarışlar arasında 
koşunun da olduğu görülmektedir. 
Böylece İ.Ö. 8. yüzyılda çeşitli sportif 
yarışların düzenlendiğine dair bir ipucu 
elde edilmiş olmaktadır. 

Antik çağda düzenlenen yarışmalar 
sonucunda elde edilen sadece tek bir 
derece vardır, o da birinci olmak. 2. 
veya 3. lük gibi bir derece yoktur. 
Birinci gelinince alınan ödül sadece 
yabani zeytin dalından örülmüş bir 
çelenktir. Günümüzün altın, gümüş, 
bronz madalyaları düşünülürse bu 
kalıcı bir ödül değildir. Gençler için en 
anlamlı ödül evlerine döndüklerinde 
kendi hemşerilerinin gösterdiği yakın 
ilgi ve teveccüh olmuştur. Geri dönüşleri 
quadrika (dört atın çektiği araba) ismi 
verilen bir tören arabası üzerinde 
olmaktadır. Kent protokolünde yer alır ve 
bütün vergilerden muaf tutulurlar. Ayrıca 
adına bir adak steli yaptırılır ve kentin 

meydanına dikilir. Konumuzu oluşturan 
stel de onurlandırma amacıyla dikilen 
anıtlara güzel bir örnektir.

Sportif yarışlarla amacın gençlere 
her ne kadar vücut güzelliği, adalet, 
ölçülülük ve cesaret gibi erdemlerin 
kazandırılmak istendiği ifade edilse de, 
temelde gençlerin askerliğe hazırlanması 
yatıyor olmalıdır. Örneğin, Kıta 
Yunanistan’da bulunan kentlerden olan 
Atina’nın İ.Ö. 431–404 yılları arasında 
meydana gelen Peleponnes Savaşlarında 
yenilgiye uğraması, kentte savunmada 
görev alacak gözü pek askerlerin 
yetiştirilmesi amacıyla sportif faaliyetlere 
özendirilmesine neden olmuştur.   

Koşu yarışları için hazırlıklar, antik 
çağ kentlerinde bulunması zorunlu olan 
ve Gymnasium ismi verilen yapılarda 
yapılmaktadır. Burada bulunan açık 
alanlarda koşu bantları mevcuttur. 
Gymnasiumlarda eğitim İ.Ö. 6. yüzyılda 
Solon tarafından bir sisteme sokulmuştur. 
Böylece gymnasium hocalığı adı altında 
yeni bir meslek grubu da ortaya çıkmıştır. 
Bu hocalar sporcuların yarışmalara 
katılmadan önce hazırlanması için özel 
sistemler geliştirmişler ve öğrencilerini 
hazırlamışlardır. Hazırlıklar için özel 
beslenme diyetleri geliştirmişler ve 
böylece sporcuların en yüksek verime 
ulaşmalarını sağlamaya çalışmışlardır. 
Bu nedenle de günümüzde olduğu gibi 
antik çağda da tıp ve spor çok yakın ilişki 
içerisinde olmuştur.  

Antik çağda katiller, tapınak hırsızlığı 
gibi yüz kızartıcı suç işleyenlerin 
yarışlara katılması kesinlikle yasaktır. 
Yarışa katılacak atletlerin, antrenmanlara 
katılabilmesi için en geç 30 gün kala 
yarışların yapılacağı mekâna intikal 
etmesi zorunludur. Böylece sporcuların 
birlikte hazırlanmasına ve dopingin 
engellenmesine çalışılır. Çünkü 
günümüzde olduğu gibi doping kesinlikle 
yasaktır. 
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Bir Attik siyah figür vazosu 
üzerinde gençler koşusu: M.I. 
Finley – H.W. Pleket, The Olympis 
Games: The First Thousand Years 
(London 1976), Levha VII.b.

 Quaestor Lucius Plaetorius’a (İ.Ö. 
74) ait bir Denar üzerinde bayrak 
yarışına katılan atlet: D.O.A. 
Klose – G. Stumpf, Sport, Spiele, 
Sieg. Münzen und Gemmen der 
Antike. Staatliche Münzsammlung 
München (München 1996), 49 
Nr. 68

Bir Attik siyah figür vazosu 
üzerinde yarış sahnesi. Sol yanda 
dönüş noktasını gösteren direk yer 
almaktadır: : E. Lippolis, Gli eroi 
di Olimpia la sport nella società 
greca e magnogreca (Toranto 
1992), 21

Bir Attik siyah figür vazosu 
üzerinde yetişkinler koşusu: M.I. 
Finley – H.W. Pleket, The Olympis 
Games: The First Thousand Years 
(London 1976), Levha VII.a.

Prostanna-Pisidia’dan III. 
Gordianus’a (İ.S. 238-244) 
ait bronz sikke üzerinde kura 
çekiminden sonra atletler 
eşleştikleri grubun yanına 
giderken: D.O.A. Klose-G. 
Stumpf, Sport, Spiele, Sieg. 
Münzen und Gemmen der Antike. 
Staatliche Münzsammlung 
München (München 1996), 46 
Nr. 63. 

Ankyra’dan Caracalla’ya (İ.S. 
211-217) ait bir bronz sikke 
üzerinde atlet çektiği kura taşını 
saklaması için arkasında duran 
hizmetçisine verirken: D.O.A. 
Klose – G. Stumpf, Sport, Spiele, 
Sieg. Münzen und Gemmen der 
Antike. Staatliche Münzsammlung 
München (München 1996), 46 
Nr. 65

Aphrodisias’tan III. Gordianus’a 
(İ.S. 238-244) ait bronz sikke 
üzerinde sporcular hakimin 
huzurunda kura çekerek, çektikleri 
kurayı hakime gösteriyorlar: 
D.O.A. Klose – G. Stumpf, 
Sport, Spiele, Sieg. Münzen und 
Gemmen der Antike. Staatliche 
Münzsammlung München 
(München 1996), 45 Nr. 60.

İ.Ö. 5. Yüzyılın sonlarından bir 
Akragas –Sicilya sikkesinde 
şampiyon atlet quadrika üzerinde 
memleketine geri dönerken: 
D.O.A. Klose – G. Stumpf, 
Sport, Spiele, Sieg. Münzen und 
Gemmen der Antike. Staatliche 
Münzsammlung München 
(München 1996), 67 vd. Nr. 108

İdeal bir gymnasium ve antrenman 
yapan sporcular: E. Lippolis, 
Gli eroi di Olimpia la sport nella 
società greca e magnogreca 
(Toranto 1992), 

Perinthos-Thrakia’tan III. 
Gordianus’a (İ.S. 238-244) ait 
bronz sikke üzerinde kura çeken 
atlet: D.O.A. Klose – G. Stumpf, 
Sport, Spiele, Sieg. Münzen und 
Gemmen der Antike. Staatliche 
Münzsammlung München 
(München 1996), 44 Nr. 59.

Caesareia Germanica tarafından 
darp edilen Sikke: R. Okcu, Bursa 
Arkeoloji Müzesi Sikke Teşhir 
Kataloğu (Bursa – Tarihsiz), 33. 

Masa haline dönüştürülmüş 
durumdaki Tatianos steli. 
Foto: H. Savaş Başkaya

Tatianos steli üzerindeki yazıt ve 
yazıtın tercümesi. 
“Metrophanes’in oğlu Tatianos;
Kaisereia, Ephesos (Efes), 
Pergamon (Bergama), Kyzikos 
(Erdek), Nikomedia (İzmit) ve 
Tralleis’in (Aydın) hemşerisi.
Şu Yarışmaları Kazandı;
Neapolis‘de gençler koşusu,
Pergamon-Augusteia’da gençler 
koşusu, Ephesos’da gençler 
koşusu, Pergamon-Traianeia’da 
gençler koşusu, Nikomedia’da  
gençler koşusu, Kyzikos’da 
gençler koşusu, …….’da gençler 
koşusu, ……. Yetişkin erkekler 
koşusu, Pergamon’da ………”
“Corsten, s.223–226” 
Foto: H. Savaş Başkaya

Yaylacık köy kahvesinden 
Kocatarla’ya (zeytinliklerin bittiği 
en alt nokta) bakış. En arkada 
solda Bursa. 
Foto: H. Savaş Başkaya

Aphrodisias Stadyumu: http://
www.mlahanas.de/Greeks/
Cities/AphrodisiasStadium.jpg 
(17.03.2008).
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Oyunların ilk gününde bütün sporcular 
bir araya gelerek yemin ederler. Daha 
sonra kura çekilir. Bu amaçla katılımcı 
sayısı kadar kura-taşı kura-urnesinin içine 
atılır. Kura-taşlarının üzerinde her grup 
için farklı işaret mevcuttur. Sporcular sıra 
ile urnenin önüne gelip, tanrı Zeus için 
kısa bir duadan sonra, hâkimin huzurunda 
ellerini urnenin içerisine sokarak 
kuralarını çekerler. Benzer işareti çeken 
sporcular eşleşmiş olur. Kura çekimi 
çok sıkı denetim altında yapılmaktadır. 
Her sporcunun arkasında bir hizmetçi 
bulunur. Bunların görevi çekilen kura-
taşını avuçlarının içinde saklamak ve 
kimseye göstermemektir. Tüm çekilişler 
tamamlandıktan sonra, her yarışmacı 
kendisine ait kura-taşını Alytarch (baş 
koordinatör) veya yarışmanın hakemine 
göstererek, eşleştiği grubun yanına gider 
ve yarışı bekler. Her turdan sonra bir 
sonraki yarışın rakiplerini belirlemek 
üzere aynı şekilde kura çekimi devam 
eder.  

Yarışlar koşu bantlarının yer aldığı 
stadiumlarda yapılır. Bu yapılar 
yumuşak zeminin yer aldığı bayırlar 
üzerine yerleştirilmektedir. Bunun her 
iki yanında seyirciler için doğal oturma 
platformları oluşturulur. Başlangıçta 
seyirciler doğrudan toprak üzerine 
otururken, daha sonra tiyatro yapılarında 
olduğu gibi oturma sıraları eklenmiştir. 
Kısa kenarlardan birisi sporcuların ve 
hâkimlerin girmesine olanak sağlayacak 
şekilde girişe sahiptir. Bu noktadan 
başlayan yarışlar diğer uca doğru ilerler 
ve orada bulunan varışta sona erer. Koşu 
pisti günümüzde olduğu gibi sonsuz, yani 
yuvarlak değildir. Bu nedenle yarışın 
uzunluğuna göre, gerekirse pistin ucundan 
tekrar geri dönerler. Dönüş noktası 
çoğunlukla bir direkle belirlenmiştir. 
Başlangıç ve varış arasındaki mesafe 1 
stadiondur, yani 600 ayak veya 192,28 
m. Bu mesafe kentlere göre farklılık 
gösterebilmektedir. Yarışın başlangıç yeri 
ahşap noktalarla belirlenir. Genellikle 
pistte 20 kulvar olur. Her kulvarın 
genişliği 4 olimpiyat ayağıdır, yani 1,28 

m. Varış noktasının yakınında hâkimler 
tribünü bulunur. Burada ahşap iskemleler 
üzerinde 10–12 hakim oturur. 

Koşu yarışları üç disiplinde 
yapılmaktadır. Bunlar günümüzdeki 
200 m, 400 m ve 500 m koşularına 
denk düşmektedir. Günümüzde olduğu 
gibi bayrak yarışları da olur. Ancak 
farklı olarak bu tür yarışlarda atletler 
ellerinde meşaleler ile koşarlar. Koşu 
pistinin yüzeyi, günümüzde olduğu gibi, 
özenle hazırlanmıştır. Yarışlar, gençler 
ve yetişkinler gibi farklı kategorilerde 
yapılmaktadır. Bu duruma Tatianos’un 
hem gençler, hem de yetişkinler 
klasmanında birinci olması en güzel 
kanıttır. Ayrıca betim sanatında da bu 
durumu görmek mümkündür: gençler 
sakalsız işlenirken, yetişkinler sakallı 
olarak betimlenmişlerdir. 

Yarışlar, sporcuların başlangıç yerine 
çağrılması ile başlar. Atletler yarışlara 
çıplak ve ayakkabısız katılırlar. Yarış 
başlamadan önce biraz ısınma hareketi 
yaparlar. Daha sonra başlangıç çizgisine 
gelerek beklerler. Burada çıkış parkurları 
yer alır. Sporcular yarışa günümüzde 
olduğu gibi çömelerek değil de ayakta 
başlarlar. Koşucuların çıkış bölümünde 
direklere tutturulan çıkış kapıları bulunur. 
Bunlar bir halatla tutturulmaktadır. İpin 
çekilmesi ile bu kapakların tümü aynı 
anda açılır ve yarış başlar. Bazen de çıkış 
kapısı yerine daha basit olarak sadece düz 
bir halat bulunur. Halatın çekilmesi ile 
yarış başlar. Yarışların başlaması ile ilgili 
bir diğer metot da davul çalmak veya 
bağırmaktır.

Koşu esnasında kural ihlali, omuz veya 
kol çarpmak veya atleti engellemek 
kesinlikle yasaktır. Atletin varışa 
yaklaştığı davul temposu ile ilan edilir. 
Varışa ilk ulaşan yarışı kazanmış olur. 
Varış noktasında bir çizgi hâkimi bulunur. 
Bunun görevi varışa aynı anda birden 
fazla atletin varması durumunda, ilk 
geleni belirlemektir.

Sonuç olarak Antik Çağ’da koşu 
yarışlarının nasıl yapıldığı ile birlikte 
Bursa’dan tarihe geçen en erken tarihli 
atletini tanıtmak istedik. Böylece 
Bursa’nın bilinen ilk şampiyon atleti 
Tatianos’u bu vesile ile tekrar saygı ile 
hatırlatmış olduk. 
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KÜLTÜREL MİRAS

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve 
Projeler Daire Başkanlığı, Bursa Alan 
Başkanlığı tarafından yürütülmekte 
olan “Bursa Hanlar Bölgesi (Orhan 
Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan 
Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, 
Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü” 
tarihi alanlarının UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne alınması sürecinde 
“Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşu” ismi ile 
hazırlanan “Adaylık Dosyası”nı Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na teslim ederek 
3 Eylül 2012’de ilk başvurusunu 
gerçekleştirmiştir. İmparatorluğa giden 
yolda Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti 
olan Bursa, kendine özgü sentezlediği 
vakıf sistemi ile kırsal ve kentsel 
yerleşime ait fiziki ve sosyal unsurları 
günümüze ulaştıran önemli bir kent 
modeli örneğidir. Bu kapsamda, Bursa, 
özgün yapıları ile alışveriş kültürünü 
halen devam ettiren Hanlar Bölgesi, 
kentin stratejik noktalarına ilk Osmanlı 
sultanları tarafından inşa ettirilen 
Külliyeleri ve eski dokusuyla yaşam 
biçimini koruyan Cumalıkızık Köyü 
alanları ile “UNESCO Dünya Miras 
Listesi”ne adaydır.

UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık 
başvuru çalışmaları kapsamında “Bursa 
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri 
(Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, 
Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü -Bursa 
Tarihi Alanları-Adaylık Dosyası” ile 
ilgili hizmet alımı 2011 senesinde 

gerçekleştirilmiş ve konusunda 
uzman mimarlar tarafından, Bursa 
Alan Başkanlığı koordinasyonunda 
hazırlanmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çalışmaları yürütülen “Bursa ve 
Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Doğuşu” adlı “Adaylık Dosyası” seri 
adaylık dosyası olarak öngörülmüştür. 
Seri adaylık dosyası, bağlantıları açıkça 
tanımlanmış iki ya da daha fazla alanın 
oluşturduğu varlığın üstün evrensel 
değerlerinin birlikte tanımlandığı tek bir 
dosyadır. Bir doğal ya da kültürel varlığın 
dünya miras listesinde yer alabilmesi 
için öncelikle dünya için olağanüstü bir 
değer taşıması ve özgün niteliklerini ve 
bütünlüğünü koruyor olması önkoşuldur. 
Eğer bir varlık aşağıdaki kriterlerden bir 
veya daha fazlasını karşılıyor ise, komite 
bu varlığın istisnai evrensel değere sahip 
olduğunu kabul eder. Toplam 10 adet 
kriterden kültürel varlıklar için olan 6 
tanesi :
(i) İnsan yaratıcı dehasının bir şaheserini 
temsil etmesi;
(ii) Mimari veya teknoloji, abidevi 
sanatlar, şehir planlama veya peyzaj 
tasarımı konusundaki gelişmeler üzerine 
bir zaman zarfı içinde dünyanın belli 
bir kültürel alanında insan değerleri 
arasındaki önemli alışverişi sergilemesi;
(iii) Yaşayan veya ortadan yok olmuş bir 
kültürel geleneğe veya bir medeniyete 
yönelik eşsiz veya en azından istisnai bir 
tanıklık üstlenmesi;

(iv) İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı 
veya aşamaları gösteren bir yapı türü, 
mimari veya teknolojik grup veya peyzaj 
için istisnai bir örnek olması;
(v) Özellikle geri döndürülemez 
değişikliklerin etkisi altında hassas hale 
gelen insanın çevre ile etkileşiminin veya 
kültürün (veya kültürlerin) bir temsilcisi 
olan geleneksel insan yerleşimi, arazi 
kullanımı veya deniz kullanımının istisnai 
bir örneği olması;
(vi) İstisnai evrensel öneme sahip olaylar 
veya yaşayan gelenekler ile, fikirler ile 
veya inançlar ile, sanatsal ve edebi eserler 
ile doğrudan veya somut bir biçimde 
ilişkili olması (komite bu kriterin tercihen 
diğer kriterler ile birlikte kullanılması 
gerektiğini kabul etmektedir) olarak 
tanımlanmaktadır.

Bursa 2000 yılında yapmış olduğu “Bursa 
ve Cumalıkızık Erken Osmanlı Kentsel ve 
Kırsal Yerleşimleri” başlıklı başvurusunda 
kültürel miraslar için öngörülen 1, 3 ve 
4 kriterleri ile UNESCO Dünya Mirası 
Geçici (Tentative) Listesi’nde yer 
almaktadır. Adaylık Başvuru Dosyası’nın 
hazırlanması sürecinde, çeşitli uzmanların 
görüşleri de alınarak Bursa’nın 2 ve 
6 numaralı kriterleri de taşıdığı ve 
bu kriterlerin de eklenmesi uygun 
görülmüş, dosyanın başlığı da “Bursa ve 
Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Doğuşu” (Bursa and Cumalıkızık: The 
Birth of the Ottoman Empire) olarak 
değiştirilmiştir. Dosya, bu içeriğiyle  7 
Ocak 2013 tarihinde Bakanlığa teslim 
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edilecektir. Adaylık Başvuru Dosyası’nın 
en önemli eki olan yönetim planı da 
konusunda uzman ekip tarafından 
Bursa Alan Başkanlığı kontrolünde 
Adaylık Dosyası ile koordineli olarak 
hazırlanmıştır. Yönetim planı, yönetim 
alanının korunmasını, yaşatılmasını, 
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, 
işletme projesini, kazı planını ve çevre 
düzenleme projesini veya koruma amaçlı 
imar planını dikkate alarak oluşturulan 
koruma ve gelişim projesinin yıllık 
ve beş yıllık uygulama etapları ile 
bütçesini gösterir ve her beş yılda bir 
gözden geçirilir. Bu kapsamda, yönetim 
planlaması sürecinde alanın mevcut 
durumu ve potansiyeli, geliştirilecek 
politikalara esas olmakta, alana yönelik 
bir vizyon tanımlanıp elde edilen bilgiler 
değerlendirilmekte, politika ve stratejiler 
belirlenmektedir.

Bursa ve Cumalıkızık Yönetim Planı'nın 
oluşturulması sürecinde 23-25 Mayıs 
2012 tarihlerinde Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık Köyü 
1. Strateji Arama Toplantıları, 27-28 
Haziran 2012 tarihlerinde ise 2. Strateji 
Arama Toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
Bursa Alan Başkanlığı tarafından davet 
edilen konu veya alan ile ilgili paydaşlar, 
toplantılarda değerli görüşlerini 
paylaşarak, sorunlara ortak çözüm 
bulmak amacı ile işbirliği yapmışlardır. 
Katılımcı bir çalışma yöntemi olan arama 
toplantıları sonucunda elde edilen veriler 
eylemleri oluşturma sürecinde temel 
oluşturmuştur. 

Birinci Arama toplantılarında toplam 
162 kişi olan paydaşlar kararı 
etkileyenler, karardan etkilenenler ve 
karar vericiler olarak, eşit şekilde üç ana 
gruba ayrılmıştır. Kararı etkileyenler 
grubunda akademisyenler, meslek odaları 
temsilcileri ve alanlarla ilgili dernek-
kulüp temsilcileri yer almıştır. Karardan 
etkilenenler grubuna alanlarda yer alan 
oda-dernek-birlik-vakıf-kooperatif-
hanların temsilcileri, mahalle muhtarları, 
alanda yaşayan ya da çalışan mülk 
sahipleri çağrılmıştır. Karar vericiler 

grubunda ise Valilik, Büyükşehir 
Belediyesi, İlçe Belediyeleri, ilgili 
Kaymakamlıklar, Bursa İl Özel İdaresi, 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, BKVKBK, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Emniyet 
Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Uludağ 
Elektrik Dağıtım, Türk Telekom Bölge 
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, 
Müze Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, Bursa Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü, BEBKA, 
BUSKİ gibi resmi kurum yetkilileri davet 
edilmiştir. Bu aşamada, moderatörlerin 
yönlendirmesi ile birlikte, alanın mevcut 
konumunun tespiti ve paydaşların alan 
hakkındaki beklentileri belirlenmiştir. 
Belirlenen beklentiler dokuz konu 
başlığını ortaya çıkarmış olup, bu 
başlıklar şunlardır: Çevresel Düzen ve 
Yaşam Kalitesi, Eğitim ve Bilinçlendirme, 
Ekonomik Yapı, Koruma ve Planlama, 
Kültürel Yapı, Acil Durum, Risk ve Afet 
Yönetimi, Turizm ve Tanıtım, Ulaşım ve 
Erişilebilirlik, Yönetsel Yapı.
İkinci Arama toplantılarına, yukarıda 
belirtilen dokuz konu başlığına göre tespit 
edilen uzmanlar ve ilk toplantılardaki 
katılımcılar arasından belirlenen kişiler 
davet edilerek,  toplam 128 kişinin 
katılımı sağlanmış ve toplantılar iki gün 
sürmüştür. İkinci Arama toplantılarında 
daha önce söz konusu alanlar için 
Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve 
Tehditler (GZFT) analizlerinde ortaya 
çıkan sonuçlar doğrultusunda bölgeyi 
gelecekte etkileyecek eğilimler, hedefler, 
genel zaaflar, güçlü taraflar, stratejiler 
belirlenerek politikalar oluşturulmuştur. 
Bu süreçte ortaya çıkan veriler, 
Alan Yönetim Planı’nın hedeflerinin 
tanımlanmasında, stratejilerinin 
saptanmasında, misyon ve vizyonun 
belirlenmesinde önemli bir yönlendirici 
olmuştur. 

Strateji Arama Toplantıları’nın 
sonuçlarının Yönetim Planı’na veri 
oluşturmasından sonra “Taslak Yönetim 
Planı” ile ilgili görüş ve önerilerini 

almak üzere 7 Eylül 2012 tarihinde Bursa 
Alan Başkanlığı tarafından Danışma 
Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantı 
sonucunda Danışma Kurulu üyelerinin 
görüşleri doğrultusunda, Taslak Yönetim 
Planı 1. Revize çalışmaları Yönetim 
Planını hazırlayan uzman ekip tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 12 Ekim 2012 
tarihinde ise Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulu toplantısı gerçekleştirilerek 
Kurul üyelerinin konu ile ilgili görüş ve 
önerileri alınmıştır. Bu doğrultuda Taslak 
Yönetim Planı 2. Revize çalışmaları 
da tamamlanmıştır. Eşgüdüm ve 
Denetleme Kurulu üyelerinin görüşleri 
doğrultusunda revize edilen “Taslak 
Bursa Tarihi Alanları Yönetim Planı Ön 
Çalışması-2”nin değerlendirilmesi için 
Şubat 2013 tarihinde 2. Eşgüdüm ve 
Denetleme Kurulu Toplantısı yapılması 
planlanmaktadır. Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, 
“Nihai Bursa Tarihi Alanları Yönetim 
Planı”nın Nisan 2013 tarihine kadar 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim 
edilmesi gerekmektedir.

3 Eylül 2012’de “Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” adı 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilen 
taslak Adaylık Başvuru Dosyası, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından 
incelenmiş,  dosya ayrıca UNESCO 
Dünya Miras Merkezi’ne de iletilerek 
görüşleri alınmıştır. Bu süreçte önerilen 
revizyonlar tamamlanmak üzere olup,  
“Adaylık Dosyası”, ekleri ve “Yönetim 
Planı”ndan oluşan Adaylık Başvuru 
Dosyası 7 Ocak 2013 tarihinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na teslim edilecektir.

Dünya Miras Listesi’ne girebilmek için 
bir ülke her yıl sadece bir kültürel, bir de 
doğal varlık ile başvuru yapabilmektedir. 
Bursa tüm bu özellikleri ve gelinen 
süreçle birlikte “Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” 
başlıklı dosyası ile 2014 yılında 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeyi 
hedeflemektedir.
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TURİZM

UNESCO’nun Korunması Gereken 
Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
Hırvatistan’ın Dubrovnik kenti, mutluluk 
içinde yaşamak için seçilmiş bir diyar 
olarak anılıyor. Balkanlar’ın tarihi ve 
turistik açıdan en gözde yerlerinden biri 
olan şehir, nüfus bakımından Bursa’nın 
onda birinden daha az olmasına karşın, 
Bursa’dan 10 kat daha fazla turist alıyor. 
Bugünkü kent yöneticilerinin turizmi 
destekleyen politikaları bunda çok etkili 
kuşkusuz ancak kentin yüzlerce yıllık 
tarihi de insanları buraya çekiyor.
Dubrovnik halkı yüzyıllar boyunca 
özgürlüğü için savaşmış, bu uğurda her 
türlü diplomasiye başvurmuş, doğu ile 
batı arasında köprü olmuş ve hayatta 
kalışını ince diplomasisine bağlamış bir 
kent. Doğal peyzaj değerleri bu sıcacık 

ve aydın kente uzun vadeli ve özgür bir 
yaşam sağlamış ancak tarihte oynadıkları 
‘denge’ politikaları, altı kalın çizgilerle 
belirlenmiş bir model olmuş tarih 
boyunca.

Dubrovnik, tarihte etkin rol oynamaya 
başladığı 11. yüzyıldan bu yana ticaretin 
hakim olduğu bir şehir. Bir dönem 
Bizans’ın tüm kentlerine gidebilen 
Dubrovnikli tüccarlar, Osmanlı 
hakimiyetine girdikten sonra Osmanlı’nın 
da ayrıcalıklı tüccarları olmuş. Örneğin, 
Osmanlı; yabancı tüccarlardan yüzde 5, 
kendi egemenliği altındaki gayrimüslim 
tüccarlardan yüzde 4, Müslüman 
tüccarlardan yüzde 3 vergi alırken, 
Dubrovnikli tüccarlardan yüzde 2 vergi 
alıyordu. Bu özel konum nedeniyle hem 

Dubrovnik kazanıyor, düşmanlarına 
karşı kendini güvende hissediyor, hem 
de Osmanlı iyi gelir elde ediyor ve Batı 
ile ilişkilerinde burayı pazar olarak 
kullanıyordu.

Dubrovnik tarih boyunca diplomasisiyle 
ön plana çıkmış ve özgürlüğünü 
korumuş. Osmanlılar Balkanlar’da ve 
Tuna boyunda güçlendiği zaman bölgede 
sadece Dubrovnik özgür kalabilmiş, 
bunu da Osmanlı sultanına (Sultan II. 
Beyazıd-1481) yıllık 12 bin 500 altın 
vergi ödeyerek sağlamış. Fatih İstanbul’u 
fethettiğinde Dubrovnikliler telaşa 
kapılmış ve sultana elçiler göndermişler. 
Sultan da yıllık 10 bin altın vergi 
istemiş. Dubrovnikli diplomatlar, yüksek 
müzakere becerileri sayesinde bu rakamı 

ÖZGÜR ŞEHİR; DUBROVNİK

Dubrovnik Bursa ile pek çok yönden benzeşen bir kent. Bir kere, ikisi de önemli bir tarih kenti. Tarihin her 

döneminde ticaretin canlı olduğu şehirler. Bursa gibi Dubrovnik’in tarihinde de iki ayrı yıkıcı deprem söz 

konusu ancak Bursa ile benzeşmeyen yanları da var…

Saffet YILMAZ
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1500 akçeye kadar indirmişler. Rakam 
daha sonraki tarihlerde yine 12 bin 
500 akçeye çıkmış ancak Dubrovnik 
yöneticilerinin diplomasi becerisi tarihte 
önemli bir yer bulmuş.
Balkanlar’da etkinliğini artıran Osmanlı 
da Dubrovnik’in bu konumunu iyi 
kullanmış. Hem siyasi açıdan Batı ile 
ilişkilerde koz olarak hem de ticari açıdan 
önemli bir gelir kapısı olarak Osmanlı 
yönetimi Dubrovnik’e özel bir önem 
vermiş. Örneğin, çok becerikli tüccarların 
olduğu, savaş dönemlerinde bile 
limanlarından ticaretin eksik olmadığı 
bu kenti Osmanlı özellikle koruma altına 
almış.

Tarih boyunca doğanın oldukça 
cömert davrandığı bir kent Dubrovnik. 
Bahçelerinden üzüm, portakal, sarı 
kavun ve her nevi narenciye eksik 
olmamış. Dubrovnik’i yüksek bir yerden 

seyredince çatıların kızıllığı gözümüzü 
kamaştırır, çatıların tek örnek olması, 
uyumlu ve uygun eğim derecesi, 
çeşitlikleri ve aynı zamanda benzerliği 
gözlerimizde güzellik cümbüşü yaratır. 
İslam şehirlerindeki ‘yapıların minare 
boyunu geçmeme’ kuralı yıkılalı çok 
oldu ancak Dubrovnikliler kentleriyle 
ilgili benzer kuralı bugüne kadar 
yaşatmayı başarmışlar. Dubrovnik’i inşa 
edenler, kentte yaşayanların kendilerini 
bölgenin en önemli noktasında yaşar gibi 
hissetmesi gerektiğini belirleyen ilahi 
kurala saygı göstermiş. Duvarlar ve sert 
kalelerin taş çemberi içindeki yüksek 
evleri ve geniş meydanlarıyla insan 
yüceliğine saygı gösteren bu kent, sürekli 
olarak içerisinde yaya gezen veya geçen 
birilerinin kendini rahat hissetmesini 
isteyen ellerin inşa ettiğini hatırlatıyor.

Tarihi boyunca savaşla değil verimli 

ticaret sayesinde hep ayakta kalmış, 
güçlenmiş bir kent. Çok zengin 
olmalarına, 15. ve 16. yüzyıllarda bu 
zenginliğin en tepe noktasına çıkmış 
olmalarına karşın hiçbir dönemde altın 
ve gümüşü israf etmemişler, en zengin 
oldukları dönemlerde bile zor kazanılan 
servetlerine karşı küçümseyici, savurgan 
veya dikkatsiz davranmamışlar. Bu 
özellikleri onlara daha sonraki yüzyıllarda 
özellikle kentin tam anlamıyla yerle bir 
olduğu depremden sonra büyük yardımcı 
olmuş. Çalışmakla ve işine ciddiyetle 
yanaşmakla, iyi örgütlenme ve dönemin 
dünyasını iyi tanımakla Dubrovnikliler 
kentlerine eski dünyanın tüm ticari ve 
zanaatlarını aktarmayı başarmışlar.

Dubrovnikliler tarih boyunca kendilerini, 
kibar, medeni, dostça ve samimi 
davranışlar sergileyen, uyum mahremiyeti 
ve ölçülü davranış sahibi kimseler olarak 
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tanımlıyorlar. Aşırıcılık, azar ve kötü-
çirkin sözler Dubrovnik geleneğinde yok 
kabul ediliyor. Bu özelliklerinden dolayı 
da buranın diplomasisi hep doğru kararlar 
almış. Dostlarına da düşmanlarına 
da inandırıcı olabilmişler. Önemli 
kararların alınmasından önce gerçekleri 
tartışmışlar, özgürlükten söz edilince asla 
taviz vermemişler. Belediye sarayının 
kapısında şöyle bir yazıt duruyor halen; 

“Özel işlerinizi unutun, devlet 
işleriyle uğraşın.”

Tarih boyunca takındıkları “tarafsız” 
ve “özgür” tavırlarının bedeli onlara 
ihtişamlı kaleler olarak dönmüş. Tarih 
boyunca düşmanları kent surlarına 
birkaç metreye kadar yaklaşmış olsa 
dahi, korumalı ve dik yamaçlı kısımları 
asla aşamamışlar. Kaleleri 1940 metre 
uzunluğunda ve yüksekliği yer yer 50 
metreye ulaşıyor. Surların genişliği 
tehlikenin geldiği yönlerde 4-6 metre, 
diğer bölümlerde ile 1-3 metre arasında. 
Mimarisiyle göz kamaştıran bir kale. 
Kalenin sade kapıları üzerine Dubrovnik 
Cumhuriyeti’nin şu mesajını yazmışlar: 

Non bene pro toto libertas venditur auro 
/ Özgürlük, dünyanın bütün serveti için 
satılmaz.

Bursa ve Dubrovnik

Dubrovnik Bursa ile pek çok noktada 
benzeşen bir kent. Bir kere, ikisi de 
önemli bir tarih kenti. Tarihin her 
döneminde ticaretin canlı olduğu şehirler. 
Bursa gibi Dubrovnik’in tarihinde de iki 
ayrı yıkıcı deprem sözkonusu. 1520 ve 
1639’daki depremler kenti yerle bir etmiş. 
Bursa ile benzeşmeyen yönleri de var 
tabii. 45-50 bin nüfusa karşın yıllık 2,5 
milyon turisti ağırlıyorlar. Ve bu rakamı 4 
milyona çıkarmanın planlarını yapıyorlar. 
Bilindiği gibi nüfusu 2 milyonu geçkin 
Bursa yıllık 300 bin civarında turist 
alıyor.

Dubrovnikliler şehirlerini “mutlu bir 
şehir” veya “insana göre biçilmiş bir 
şehir” olarak tanımlıyor ve pazarlıyorlar. 
Bu, turizmin bugünkü modern pazarlama 
yöntemlerinden biri. Kentin tarihi ve 
doğal birikimini turizme kazandırmaya 
erken başlamış ve bir hayli de yol 

almışlar. Bugün dünyanın en iyi restore 
edilmiş ve en iyi korunmuş kentlerinden 
biri. Dubrovnik’te Yönetim Planı 
hazırlama çalışması 1979 yılında 
başlamış. Aynı tarihlerde restorasyon 
çalışması da başlatmışlar. O yıllarda 
UNESCO Dubrovnik yönetimine 2 
yıl süre vermiş klima ünitelerinin 
kaldırılması veya giydirilmesi için. 
Bütçelerinin yüzde 20’sini kültüre 
ayırıyorlar, gençleri de tarihi mirası 
algılayacak şekilde yetiştirmeye özen 
gösteriyorlar. Bu noktada; Bursa’nın 
yönetim planı hazırlama çalışmalarını 
içinde bulunduğumuz günlerde ve sadece 
üç bölge için (Cumalıkızık, Çarşı ve 
Hanlar bölgesi ve Sultan Külliyeleri) 
yürüttüğü bilgisini de hatırlayalım. 
Şehir merkezine araç sokmuyorlar, 2011 
yılında yeşil araçlarla ilgili bir projeyi 
uygulamaya sokmuşlar. 2,5 milyon 
olan turist sayısını 4 milyona çıkarmayı 
düşündükleri bugünlerde, denizyoluyla 
gelen turist sayısını azaltmak gibi bir 
hedefleri de var. Büyük turist gemileri 
şehrin yapısına zarar veriyormuş. 
Ulaşımı, kentin altına almanın yollarını 
arıyorlar.

TURİZM
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Dubrovnik’in çok değerli bir belge arşivi 
bulunuyor. En eski yazıların 1022 yılına 
kadar gitmesi önemli. Arşivin 1278 
yılında kurulduğu tahmin ediliyor. Tarih 
boyunca Dubrovnik Cumhuriyeti’nin 
yaptığı tüm anlaşmalar, kendi iç 
yazışmaları, ticari anlaşmalar, burada 
saklanıyor. Kentin günlük yaşamına 
damga vuran her olayı kaydetmişler. Bu 
defterler bugün en küçük ayrıntılarına 
kadar yüzyıllar boyu Dubrovnik yaşamını 
takip etmemize yardımcı oluyor. 
Arşivde Türkçe-Osmanlıca kayıtlara 
rastlamak da mümkün. Osmanlı’ya 
ödedikleri vergilerin makbuzlarından, 
ayrıcalıklı durumlarını kayıt altına alan 
fermanlara kadar pek çok belge(miz) 
burada araştırmacıların ilgisini bekliyor. 
Arşivlerini tarih boyunca o kadar özenli 
tutmuşlar ki; belgelerden, Dubrovnik’in 
günlük hatta politik yaşamı hakkında 
hemen hemen her ayrıntı öğrenilebiliyor.

Sultan III. Murad’ın Duvrovnik’in ayrıcalıklı konumunu ve Osmanlı’nın Duvrovnik’e karşı 
yükümlülüklerini belgelediği 1575 tarihli DUBROVNİK AHİTNAMESİ. Tahta geçen her sultan 
bir ahitname verirdi. Dubrovnik devlet arşivinde III. Murad, III. Mehmed ve IV. Mehmed’e ait 
ahitnamelerin nüshaları mevcut.

SPONZA ARŞİV 
HAZİNESİ
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Kentler canlıdır ve her canlı gibi doğar, 
gelişir, yaşlanır… Kaynakları ve doğası 
tüketilirse ölürler. Kenti doğuran ve 
geliştiren insanlar öldürür. Yaşadığı kente 
ve çevreye bilinçsiz bir mirasçı gibi 
acımasız ve savurgan davranan toplumlar, 
kendi kentlerinin ölümü ile kendi 
yaşamlarının da felaketlerini yaşarlar.

Kentini, ovasını, doğasını, kurbağasını 
yağmalayan, tüketen toplumlar nasıl 
yaşayacaklar? Kentlerin misyonu ve 
vizyonu olmalıdır. Her kentin kendine ait 
öyküleri olmalıdır.

Kentin yaşayanları kentin öykülerini 
yaratır ve anıları ile zenginleştirir.
Kendi öyküleri olmayan kentler, beton 
yığınları içinde barınan insanlardan 
oluşur.

Sabah betondan çıkar, akşam betona gelir, 
yatar kalkar ve toprağı sadece ölünce 
görürüsünüz. Kendi toprağını yağmayan 
kentliler, farkında olmadan sularını, 
ağaçlarını, kuş yuvalarını ve aslında 
yaşamlarını yağmalıyorlar. Kentinin 
tarihine sahip çıkmayan kentliler aslında 
anılarını, belleklerini siliyorlar. Bellekleri 
ve geçmişi yaşamayan kentlerde yaşayan 
kentlilerin zombilerden ne farkı var?

İnsan olarak anılarınız olmadan değeriniz 
olamaz… Anılarınız belgelenmeden, 
kayda geçirilmeden yaşarsanız gerçek 
ölümlüsünüzdür. Anılarını ve belleklerini 
korumayan kentlerin, başkalarını 
cezbeden ne özellikleri olabilir? Kendi 
kentinizde, “sen ben bizim oğlan” yaşamı 

ile kendinizi ve kentinizi 
ancak “idame” ettirirsiniz. 
Sessiz, soluksuz, renksiz 
bir yaşam… Kentin 
zenginleşmesi, canlanması, 
gelişmesi ve yaşaması(!) 
için dışarıdan konuklara, 
ziyaretçilere ihtiyaç 
vardır. Han ve hamamların 
olabilir… Bu hanlarda 
kim kalacak? Hamamları 
kim kullanacak? Biz bize 
ne kadar büyüyebilir? 
Büyümek için ziyaretçileri 
bu kente nasıl getireceğiz? 
Önce karar vermeliyiz. Bu 
kentin ana fikri nedir? 
Sanayi mi? Turizm mi? 
Tarım mı? Sanat mı? 

Herkesin farklı bir görüşü olabilir. Ancak 
bu tercihlerin arasında en renkli, keyifli, 
temiz, sağlıklı olanı turizmdir… Turizm 
kenti olacaksanız; önce hoşgörülü, 
misafirperver ve hizmeti her çeşidi ile 
sonuna kadar ayrımsız, devamlı sunan bir 
kent olmalısınız.

Tercihiniz turizm ise; önce zihinsel olarak 
muhafazakâr olmayacaksınız… Başka 
kentten, başka ırktan, başak dinden, başka 
cinsten her tür insana, topluma karşı 
saygılı, anlayışlı olacaksınız. Kentine 
gelenleri misafirleri yargılamayacaksın, 
sorgulamayacaksınız… 
İşin gücün tüm derdin gelen konukların 
bu kentten mutlu ve iyi anılarla ayrılması 
olacak…

Otelini, lokantanı, hamamını, hastaneni, 
yollarını, sokaklarını, taksilerini turizm 
için hazırlayacaksın. İşin özü  hizmet 
sektörü olduğuna göre, kente gelecek 
konukları ağırlayacak bürokratını, 
otel personelini, esnafını, taksi 
şoförünü, lokanta personelini, halkını 
eğiteceksiniz… En önemlisi bu kentin 
insanları, gelen her misafirin bu kent için 
bir kazanım olduğu bilincinde olacak. 
Gelen turiste yargılamadan, sorgulamadan 
sevgi ve saygı ile misafirperverlik 
gösteren kentli, her turistin kendisi ve 
kenti için bir kazanç olduğunu bilecek. 
Her kentli, esnaf, bürokrat turizme 
inanacak. “Hanların, hamamların olmuş 
neye yarar” bunlarda ağırlayacak 
misafirin olmayınca?

TURİZME 
TURİST KALMAK
Dr. Ceyhun İRGİL

TURİZM
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Gizem ve sırlarla dolu dizilerin ardından 
önce Amerikalılar keşfetti tarihin 
büyüsünü. Ardından bugün Orta Doğu, 
Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerde 
150 milyona yakın insanın izlediği tarih 
dizileri Türk televizyonlarında boy 
göstermeye başladı. 2010 yılında sadece 
dizilerden 65 milyon dolar olan ihracat 
geliri, 2012’de 90 milyon dolara ulaşacak. 
Aslında Türkiye tek kanallı devlet 
televizyonu döneminde, Tarık Buğra'nın 
"Osmancık" adlı eserinden uyarlanan ve 
TRT tarafından 1987 yılında 12 bölüm 
olarak çekilen belgesel yapım, o dönemde 
büyük ilgi görmüştü. Ancak kitle iletişim 
araçlarının günümüzdeki kadar yaygın 
olmadığı dönemde toplumda bu kadar etki 
yapmamıştı.

Günümüzde yayınlanan televizyon 
dizileri kadar onların Twitter, Facebook 
gibi sosyal medyadaki etkileri 
belirleyici olmaya başladı. Öyle ki, 
dizide anlatılanlar sosyal medyayı 
sarsmaya başlayınca ülkeyi yönetenlerin 
de yorumları, hem ilginin hem de 
reytinglerin katlanarak büyümesine 
neden oldu. Güncel tartışmalar ve 
dizilerin içerikleri bir yana, Türk 
toplumu, okullarda verilen eğitimden 
kaynaklanan tarihsel bakış açısını da 
bu diziler adına değiştirmeye başladı. 
İddialı bir cümle olduğunu biliyorum 
ama çevrenizde bu diziyi izlemeyenlerin 
bile tartışmalara katıldıklarını sizlerin 
de gözlemlediğinden eminim. Peki ne işi 
yaradı? 

Popüler kültür, tarihimizle yüzleşmemizi 
sağladı. Dizideki canlandırılan 
karakterlerin gerçek öyküleri internetteki 
arama motorlarında en çok sorulan 
kelimeler haline geldi. Kanuni, Şehzade 
Mustafa, Hürrem Sultan, Mahidevran’ın 
yaşadıkları güncel tartışma konuları 
haline geldi. Diziyi izleyenler İstanbul’da 
Topkapı Sarayı’na akın etmeye başladı. 
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, 
2004 yılından beri yerel yönetimleri 
aracılığıyla tarihi ve kültürel mirasını 
ayağa kaldırmak için yoğun mücadele 
veren Bursa’da neler oldu?
İkinci sezonu yayınlanan dizideki bazı 
karakterlerin, örneğin Şehzade Mustafa 
ve Mahidevran Hatun’un türbelerinin 
Bursa’da olduğunu öğrenenler Muradiye 
Külliyesi’ne koştu. Ancak son 10-15 
yıldır külliye kapı-duvar. Ne zaman 
ziyaretçi gelse ya onarımda ya da kapalı. 
Girmeyi başarsanız bile gördüğünüz 
manzara hayal kırıklığından ibaret.
Büyükşehir Belediyesi, bu konuda biraz 
geç kalmış olsa da sonunda Muradiye 
Külliyesi’nin restorasyon çalışmalarını 
başlattı. Bu noktada, Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Bursa’daki Muradiye ve 
benzer külliye ve anıtsal yapıları tahsis 
yoluyla Vakıflar’dan yakın zamanda 
devraldığını da hatırlatalım. Zaten 
Büyükşehir el atmasa yıllarca kimsenin 
yapacağı da yoktu. 

Muradiye’deki aslında basit bir 
restorasyon değil, getireceği fayda, bir 
bütün olarak düşünüldüğünde Bursa’nın 

bürünmek istediği turizm alanındaki yeni 
durumuna da katkı sağlayacak. Yıllar 
önce Mısır Hükümeti, ülkeye turist 
çekebilmek amacıyla Ramses dizilerinin 
yazımını ve çeşitli dillere çevrilmesini 
finanse etmiş ve bunun meyvesini 
yemişti. Son yıllardaki otel saldırıları ve 
ülkedeki karışıklıklar olmasa insanlar 
Mısır’a gitmek için kuyruğa girmeye 
devam ederdi. 

Tarih dizilerinin yarattığı ivmeyi 
artık yakalama sırası Bursa’ya geldi. 
Cumalıkızık’ta çekilen Kınalı Kar 
dizisinin yarattığı etkiyi unutmadık. 700 
yıllık Osmanlı köyünün adı birden bire 
Kınalı Kar olmuş, köye çalışan minibüsler 
bile camlarına, “Cumalıkızık” yerine 
“Kınalı Kar” tabelası koymaya başlamıştı. 
Bursa ne yapıp edip, önümüzdeki 
günlerde, dizi henüz bitmeden Bursa ile 
ilgili unsurların sayısını arttırabilmek 
için çaba sarf etmeli. Bir sahnenin 
Bursa’da çekimi bile, milyonlarca 
dolar dökseniz de sağlayamayacağınız 
tanıtım olanağını ayağınıza getirecektir. 
Hanları, hamamları, surları onardık, şimdi 
bunların tanıtımıyla popüler kültürün 
yarattığı dalgadan yararlanma zamanı. 
Bursa tarihten gelen zenginlikleriyle bunu 
hak ediyor.

POPÜLER 
KÜLTÜRÜN 
YARATTIĞI 
TARİHE İLGİYİ 
FIRSATA 
ÇEVİRMEK

Namık GÖZ
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Türkiye’nin altın yumurtlayan tavuğu 
turizmdir. Ülkemize gelen turist sayısı 
her yıl artarak devam ediyor. En son 
açıklanan rakamlara göre yurdumuza 
gelen turist sayısı 36 milyon civarında… 
Gelir de 25 milyar dolara yaklaştı. Çok 
kısa zamanda Türkiye 50 milyon turist, 50 
milyar dolar turizm hedefini yakalayacak 
gibi görünüyor. Gerçi turist başına 
yapılan harcama miktarı çok düşük; 600 
dolar bile değil… Turizm uzmanları bu 
rakamın mutlaka bin doların üzerine 
çıkartılması gerektiğini söylüyorlar. Yine 
de turizm alanında ülkedeki gelişmeler 

genel anlamıyla olumlu, ya Bursa? 
Kentimiz bütün değerlerine karşın ne 
yazık ki, turizm fakiri bir kent…

Geçtiğimiz ay Bursa turizmini masaya 
yatıran önemli bir zirve gerçekleştirildi. 
Katılması beklenen Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ile Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay zirvede yoktular. Bu 
kentin geleceğini ilgilendiren o toplantıda 
bulunmadılar. Yani yine biz çaldık, biz 
oynadık! Neyse… Zirvede en gerçekçi 
konuşmalardan birini BTSO Meclis 
Başkanı İlhan Parseker yaptı. Parseker, 

Eyfel Kulesi’ni yılda 6 milyon turist 
ziyaret ederken, Bursa’nın geçtiğimiz 
yıl 1 milyon turist ağırladığını söyledi. 
Sanırım Parseker, yatak sayılarını 
baz alarak konuşmuş olmalı… Çünkü 
TÜİK’in 2011 yılı rakamlarına göre 
Bursa’ya gelen turist sayısı 296 bin 536 
kişi… 2012 yılında bu rakamın daha o 
düzeye çıkması olanaklı görünmüyor. 
UNESCO adayı bir kent için felaket bir 
rakam!

Kayak turizminin başkenti Uludağ… 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 

GÖRKEMLİ 
KENTİN 
FAKİR TURİZMİ!

Yüksel BAYSAL

TURİZM
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döneminin canlı izlerini taşıyan 
bir tür açık hava müzesi olan 
İznik…  Doyumsuz güzellikte 
Gölyazı… Kaplıcasıyla ünlü 
Mustafakemalpaşa Tümbüldek… 
Kurtuluş Savaşı’nın ilk zafer 
anlaşmasının yapıldığı Mudanya 
ve onunla ismi özdeşleyen 
Mütareke evi… Dünyanın en 
güzel şelalelerinden biri olan 
Mustafakemalpaşa ilçe sınırları 
içinde bulunan Suuçtu… Rum 
kültürünün izlerini taşıyan, deniz 
sevdalılarının mekanı Trilye… Dağ 
ve kamp turizminin merkezi Keles 
Kocayayla… Kaplıcalarıyla ünlü, 
çevre güzelliğiyle harika bir yer 
olan İnegöl Oylat… Osmanlı’nın 
kurucu liderleri Osmangazi ve 
Orhangazi Türbeleri…

Celal Bayar’ın anıt mezarının 
bulunduğu, Gemlik Körfezi’ni 
tepeden gören Umurbey…  
Muradiye semtinde bulunan 
Muradiye Külliyesi… Dünyada 
örneği olmayan Yeşil Cami… 
Osmanlı’nın ruhani lideri Emir 
Sultan… İslam dünyanın en önemli 
yapılarından biri olan Ulu Camii… 
Çekirge’den ovayı selamlayan 
Murad Hüdavendigar Türbesi… 
Ahşap evlerin güzelliğini yansıtan 
Kale Sokak… 600 yıllık Osmanlı köyü 
Cumalıkızık… Osmanlı’nın ilk ticaret 
merkezleri Koza Han, Pirinç Han, Geyve 
Han, Tuz Han, Fidan Han, Emir Han… 
Bütün bunların toplamı bir milyon 
insanı bile çekmiyorsa, buraya, bu kente 
getirmiyorsa, bir sorun var, hatta bin 
sorun var demektir! Önce onu arayıp 
bulmamız lazım.  

“Bursa yeryüzünde bir turizm 
cennetidir”

Şimdi sizi biraz gerilere götüreceğim. 
1960’lı yıllara… Elimde 1965 yılında 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Talebe Derneği’nin yayınladığı “Bursa 

1965” adlı bir yıllık var. “Ekonomik ve 
Turistik Özel Sayı” alt başlığı altında 
yayınlanan dergi-yıllıkta, Bursa’nın 
tarihsel gelişimi, coğrafi konumu, 
tarımı, hatta basını ayrıntılı bir şekilde 
inceleniyor. Yayında o dönemki Bursa’nın 
ulaşımı bile ayrıntılı bir şekilde ele 
alınıyor.

Yıllığın bence en ilgi çekici bölümlerinin 
başında turizmle ilgili değerlendirmeler 
geliyor. Aşağı yukarı bu yazıda yapılan 
değerlendirmeler ve analizler, günümüz 
için de geçerli gibi görünüyor. Bakın 
neler söylenmiş Bursa ve turizm 
konusunda: “Bursa, turizmin umumiyetle 
tarihi tetkiklere inhisar ettiği devirlerde 
bile İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en 
çok seyyah celbeden şehirlerinden biriydi. 

Bugünkü turizm anlayışı içinde ise 
turistleri Bursa’ya çeken belli başlı dört 
mevzu vardır. 

Bunların birincisi Uludağ’dan gelen 
kaplıca suları olup, sağlık ve eğlence 
bakımından pek çok ziyaretçi çeker. 
İkinci olarak, Osmanlı İmparatorluğu 
zamanındaki ehemmiyetinden dolayı 
Bursa, Türkiye’nin en dikkate değer tarihi 
merkezlerinden biridir. Üçüncü nokta, 
Bursa’yı çevreleyen dağlar ve vadilerin, 
zengin bitki çeşitleri ve koruluk bölgeleri 
ile çok güzel manzaralı olmasıdır. 
Bursa’ya turist çeken dördüncü husus 
bilhassa Uludağ’ın ortaya koyduğu spor 
imkanlarıdır.”
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1983 yılında Jay Conrad Levison “gerilla 
pazarlama” kavramını ortaya attı. 
Gerilla pazarlama geleneksel olmayan 
araçlarla geleneksel amaçlara nasıl 
ulaşılabileceğini anlatıyordu.  “Gerilla 
pazarlama bir reklâm stratejisi. Bu 
stratejide düşük maliyetli geleneksel 
olmayan araçlar yerel bir şekilde veya 
büyük bir ağ ile bir ürünü veya bir fikri 
tanıtmak için kullanılıyor.”1 Jay Levison, 
“kreatif bir iletişim planı önemlidir, 
vurgulanmalıdır” diyor ve pazarlama 
iletişimini bu planın yönettiğini ekliyor2. 

Levison’un temel sorusu şuydu, “Bir 
ormanda bir ağaç düştüğünde, orada hiç 
kimse yoksa ses var mıdır yok mudur?” 
Bu pazarlama için de önemli bir soru. 
Çok önemli bir ürün veya çok güzel bir 
kenti kimse duymuyor ve bilmiyorsa onun 
önemli olduğunu kim söyleyebilir? Jay 
Levison bu sorunu pazarlama iletişiminin 
ve planlamanın çözebileceğini söylüyor3.

Kreatif bir planlamanın temel soruları 
şunlar4: Pazarlama iletişiminiz doğru 
hedef piyasaya yönlendirilmiş mi, 

bunda benim için ne var sorusu 
açısından iletişim kuruyor musunuz, 
diğer pazarlama iletişimlerinizle tutarlı 
bir iş yapıyor musunuz, sürekli olarak 
pazarlama iletişiminizi değerlendiriyor 
musunuz, harcadığınızı ve getirilerini 
hesaplıyor musunuz, yeteri sıklıkta 
iletişim kuruyor musunuz? Bir 
kentin iletişim planı her şeyden 
önce kamuoyunda o kentin iletişim 
konusundaki ihtiyaçlarına ilişkin bir 
farkındalık oluşturur, kentlilik bilincini 
arttırır. İletişim planı içinde çok sayıda 

KENT İÇİN İLETİŞİM PLANI

1   http://en.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_marketing
2   Levinson Jay,   Lautenslager Al, Guerrilla Marketing in 30 Days, Entrepreneur Press, New York-2009, s.89.
3   Levinson Jay,   Lautenslager Al, a.g.k., s.85. 
4   Levinson Jay,   Lautenslager Al, a.g.k., s.88-89.

Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL

Tophane ve Bursa



79bursa’da zaman

5  Dave Fleet, “How to write a good communication plan”, http://davefleet.com/2008/05/how-to-write-a-good-communications-plan-part-1-an-overview/
6  City of Dallas Communication Plan, Nisan 2006, s.2, http://www.dallascityhall.com/council_briefings/briefings0406/20060405_Communication.pdf
7  City of Dallas Communication Plan, Nisan 2006, s 11-12, http://www.dallascityhall.com/council_briefings/briefings0406/20060405_Communication.pdf
8  http://en.wikipedia.org/wiki/Communication_planning
9  www.ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/pec/2009/06-23/14%20-%20ACS2009-ICS-SWS-0003%20-%20Document%205%20-%20Communications%20Plan.pdf

unsur bir araya getirilir. İletişim planı 
bir anlamda bir bütünleştirmedir, 
koordinasyondur. Kentin iletişim 
konusundaki paydaşlarının, çabalarının, 
kaynaklarının, ihtiyaçlarının, araçlarının 
bir planda toplanması; neyin doğru 
neyin yanlış yapıldığının anlaşılmasını 
ve çabaların etkinliklerinin artırılmasını 
sağlar. İyi bir iletişim planında olması 
gerekenler şu şekilde de sıralanabiliyor5:
Önceden neler oldu? İletişimin tarihi 
ne şekilde? Başarıyı etkileyecek olan 
temel faktörler neler? Paydaşlar kimler? 
Paydaşların beklenen reaksiyonlarını ve 
bunların nasıl yönetilebileceğini biliyor 
muyuz? Açık, ilişkili ve ölçülebilir 
amaçlarımız neler? Stratejimiz ne? 
Neden ve nereye doğru gidiyoruz? Hedef 
kitlemizde kimler var? Mesajlarımız 
neler? Taktiklerimiz neler? Konular 
neler? Hangi problemleri çözeceğiz?
Yapacaklarımızın maliyeti, bütçesi 
ne olacak? Başarılı olduğumu nasıl 
bileceğim? 

Bazı örnekler
İsterseniz işe örneklerle başlayalım. 
Kent için bir iletişim planının ne demek 
olduğunu açıklamadan, iletişim planları 
ile ilgili bazı örnekler verelim. Örneğin 
ABD’deki Dallas kentinin iletişim planı 
işe şu şekilde başlıyor6:

Kentin iletişim süreci ile ilgili tarihi 
gözden geçirmek
Planın temellerini açıklamak
Temel mesajların özeti
Olası gelişmelerin yorumlanması
Kentliler ve kent arasında bir geribildirim 
döngüsünün oluşturulması
Etkin bir bilgi değişim programı ile 
kentte güven oluşturulması.
Neden kentin iletişim tarihini gözden 
geçirmek ile işe başlıyorlar? Cevap çok 
basit, çünkü geçmişte yapılan hataları 
bilmeden gelecekte yapılabilecek hataları 
azaltmak mümkün değil. Ardından 
planın temelleri, temel mesajlar, olası 
gelişmelerin yorumu geliyor ve plan bir 
geribildirim döngüsü ile kentte güven 
oluşturulmasına da önem veriyor. Ayrıca 
planda yapılacak işlerle ilgili bir takvim 
ve bir bütçe de yer alıyor.

Dallas kenti iletişim planının amaçlarını 
su cümlelerle açıklıyor: “Kent ile ilgili 
mesajları alabilecek kişilere doğru ve 
tutarlı bilgi akışını kolaylaştırmak”. 
Kısaca tutarlı olmak ve sürekli her 
kafadan başka bir sesin çıkmasını 
önlemek bu işin özünde yatıyor. Kentlerin 
iletişiminde en büyük sorunu, kentlerin 
kendileri ile ilgili mesajları verecek 
ağızlarının ve dillerinin olmaması değil. 
En büyük sorun, kentlerde ve o kentle 

ilgili yerlerde çok sayıda ağız ve dilin 
sürekli farklı mesajlar vermesi. Kent ile 
ilgili mesajları elbette o kentte oturanlar, 
işletmeler, atanmış ve seçilmiş kişiler 
ve kent yönetiminde çalışan personel 
alacaktır. Yine Dallas için iletişim 
planının ikinci bir amacı, “Haber medyası 
ile kentin ilişki kurduğu bir nokta olarak 
hizmet etmek” olarak açıklanmaktadır7. 

Kısaca iletişim planı, doğru mesajı, 
doğru kişilerle doğru kişilere, doğru 
kanalla ve doğru zamanda vermeyi 
açıklayan bir plan. Kimin neyi (hangi 
mesajı), ne zaman, neden, nasıl ve kim ile 
vereceği ile ilgili bir plan iletişim planı. 
İletişim planı, hedef kişilere reklâm, 
halkla ilişkiler gibi pazarlama iletişim 
kanallarını kullanarak ulaşmanın sanatı ve 
bilimi8. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta, bu işin bir bilim yanı olduğu kadar 
bir sanat yanının da olması. 

Kanada’nın Ottowa kenti, iletişim 
planında biraz farklı bir yaklaşım 
sergilemiş9. Plan bir zaman cetveli ile 
başlıyor ve burada toplumda, medyada 
ve on-line olarak yapılacaklar aylara 
göre sıralanıyor. Ardından iletişimin 
amaçları açıklanıyor. Hedef kitle ve 
ölçme/karşılaştırma bunları izliyor. 
Daha sonra temel mesajları, entegre 

Dallas Ottowa
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10  Strategic Marketing & Communication Plan 
2009-2012 (City of Amsterdam), http://www.atcb.nl/media/38479/smcpklein.pdf ayrıca bkz., “City of Virginia Beach Communications And Information Technology, 
Strategic Plan”, www.vbgov.com/government/departments/communications-info-tech/Documents/ComIT_GC_2011StrategicPlanUpdated.pdf
11  “Crisis Communications Plan For Ocean City, Maryland”, ayrıca bkz., 
http://csweithelm.files.wordpress.com/2011/12/ocmd_crisis.pdf, ayrıca bkz., “City of Powell
Crisis Communication Plan”, http://www.cityofpowell.us/2009/Resolutions/2009-17_res_exh_B.pdf
12  “City of Virginia Beach Communications And Information Technology, Strategic Plan”, http://www.vbgov.com/government/departments/communications-info-tech/
Documents/ComIT_GC_2011StrategicPlanUpdated.pdf
13  Workbook A: Creating a Communications Plan, s.4.
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edilmiş taktikler izliyor. Entegre edilmiş 
taktiklerin içinde bir alt başlık olarak on-
line taktikler ve bunun alt başlığı olarak 
da web sitesi ile sosyal ağlar yer alıyor. 
Topluluk taktiklerinde ise alt başlık 
olarak kitleye erişim, okul programları 
ve işyeri programları yer alıyor. Medya 
taktiklerinde de medya ve halkla ilişkiler 
ve reklâm gibi iki alt başlık yer alıyor. 
Plan bir özetle tamamlanıyor. Bilindiği 
gibi stratejik iletişim, bir kavramı, bir 
süreci veya veriyi bir organizasyonun 
uzun dönemli stratejik amacı için 
iletmekle ilgilidir. İletişim planlarını bir 
strateji çerçevesinde yapanlar olduğu 
gibi10, kriz iletişim planları yapanlar 
da var11. Bazen iletişim planlamasında 
“yenilik”, “sistem düşüncesi”, “hizmette 
mükemmeliyet”, “sürekli iyileştirme” 
gibi kalite yönetimi ile ilgili ve gerçekten 
bilimsel ilkeleri uygulama amacında olan 
planlar da görüyoruz12.

Biz ve onlar
İletişim planı kavramının İngilizce ve 
Türkçe olarak Google’daki trendlerinin 
aranması bizde ve onlarda bu kavrama 
verilen önemi özetleyebiliriz.  
Grafik 1. “Communication plan”ın 
Google’da yıllara göre aranma trendi
(Kaynak: Google Trends, http://
www.google.com/trends/
explore#q=%22communication%20
plan%22)
Grafik 1 bize Google arama motorunda 
“communication plan” kavramının yıllara 
göre arama trendini göstermektedir. 
Grafik 1’de A, B,C, D,E ve F gibi 
harflerle gösterilen noktalar ise ABD’de 
iletişim planı konusunda önemli 
gelişmeleri ve makaleleri göstermektedir. 
Grafik 2 ise bize Türkçe olarak “iletişim 
planı” kavramının yıllara göre arama 
trendini göstermektedir. 2012 yılında 

“iletişim planı” aranmasında bir patlama 
olduğu Grafik 2’den görülmektedir. 
Grafik 2. “İletişim planı”nın Google’da 
yıllara göre aranma trendi
( Kaynak: Google Trends, http://
www.google.com/trends/
explore#q=%22ileti%C5%9Fim%20
plan%C4%B1%22%2C%20&cmpt=q)

İletişim planının adımları
İletişim Planının Adımlarını şu şekilde 
sıralayabiliriz13:
İletişim planınızın amaçlarını belirleyiniz. 
Nihai amacınız ne? İletişim planınızın 
minimum sayıda, gerçekçi, işe yönelik, 
belirgin ve ölçülebilir amaçları olmalıdır. 
Hedef kitlenizi tanımlayınız. Sonuçta 
etkilemek istedikleriniz kimler, onlara 
nasıl ulaşabilirsiniz? Sizin mesajlarınızı 
alacak dinleyicilerinizin/izleyicilerinizin 
kimler olduklarını açık ve net bir şekilde 
belirleyiniz. Onların nerelerden, nasıl 
bilgi aldıklarını öğreniniz.
Temel mesajlarınızı belirleyiniz. Hedef 
kitleniz en fazla hangi mesajlardan 
etkilenir? Temel mesajlar, hedef kitlenizin 
duymasını ve görmesini istediğiniz 
mesajlardır. Aynı konuyu farklı şekillerde 
iletebileceğinizi unutmayın. “Sonunda 
yağmur durdu” da diyebilirsiniz, “Bugün 
ne güzel bir gün” de. Bunların ikisi de 

doğrudur ama farklı şeyler anlattıklarını 
unutmayınız. Temel mesaj sayısı çok 
olmamalıdır ve mesajlar 15-20 kelimeyi 
geçmemelidir.

Taktik bir erişim planı oluşturunuz. 
Mesajlarınızı hedef kitlenize nasıl 
ulaştıracaksınız? Medya türleri ve 
kimlerle iletişim kurulacağını belirleyiniz.
Materyalleri geliştiriniz (Mesajlarınızı 
dinleyicilerinize/izleyicilerinize 
götürecek materyallerin tanımlanması 
ve geliştirilmesi): Basın paketi, 
basın bülteni, açık havadaki reklâm 
tahtalarındaki materyallerin, makalelerin, 
mektupların geliştirilmesi.
Araştırmalarınız ve iletişim planınız 
arasındaki koordinasyonu kuracak bir 
zaman cetveli belirleyiniz. Yapılacak 
anketlerle iletişim planı arasındaki 
ilişkinin kurulması önemlidir.
Araştırma sonuçlarınızın iletişimini 
yapınız. Araştırmalarınızı tamamlandıkça 
bunu izleyicilerinizle paylaşınız. Elde 
edilen anket sonuçlarının iletişiminin 
yapılması önemlidir.

Sonuç
Kent iletişim planı, iletişime ihtiyaç 
duyma noktasında başlar. Bize kimse 
gelmiyor, bizim sesimizi kimse 
duymuyor, medyada yeteri kadar 
yer almıyoruz diyen kentlerin bir 
iletişim planına ihtiyacı olduğu açıktır. 
“Koordinasyon” lafını biz çok severiz. 
Severiz ama iş koordinasyonu bir planla 
gerçek hayata aktarmaya gelince, o zaman 
bu koordinasyon işi konu ister kent olsun 
ister başka bir şey hemen unutuluverir. 
Ayrıca bir kentin iletişimi çok iyi olsa 
bile, onu daha iyi bir hale getirmekte ne 
sakınca var.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Karagöz ve Hacivat Efsanesi ile Türk 
Gölge Oyunu geleneğini başlattığı 
varsayılan kentimizde bu geleneğin 
canlandırılmasını sağlamak amacıyla 
kesintisiz bir çaba içinde. Bu çabamızın 
ilk ürünü ülkemizin ilk ve tek gölge 
oyunu ihtisas müzesi olan Karagöz 
Müzesi. Oluşturulan koleksiyonları ve 
sürekli gösteri programlarıyla Karagöz-
Hacivat karakterlerinde simgelenen kültür 
meşalesini sürekli canlı tutuyor.

Geleneği yaşatma gayretinin ötesinde 
kalıcı ve bilimsel verilerle desteklenmiş 
kuramsal faaliyetler, şüphesiz ki bu 
sanatın geleceğe aktarılmasında önemli 
rol oynuyor. UNIMA (Milletlerarası 

Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Türkiye 
Milli Merkezi Başkanı Mevlüt Özhan 
tarafından yazılan ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce yayınlanan Kukla Ve 
Gölge Tiyatrosu adlı kitap bu alanda 
duyulan önemli bir ihtiyacı karşıladı.

Ve şimdi de düzenlenen “Karagöz-Hacivat 
Gölge Oyunu Metni Yazım Yarışması” 
ile Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni 
bir atılım içinde. Repertuar sorununun, 
sahne sanatları alanında en dikkat çeken 
sıkıntılardan biri olduğu biliniyor. 
Karagöz Hacivat gölge oyunlarının klasik 
repertuar dağarcığı ramazan günleri ile 
sınırlandırılmış. 28. Kari kadim ve nevi 
icat olarak adlandırılan bu metinlerin 
yanı sıra şüphesiz pek çok usta oyun 

dağarcığını kendi yazdıkları oyunlarla 
zenginleştirmiş. Son yıllarda oyun 
yazma alışkanlığının sadece Karagöz 
Ustaları-Hayaliler arasında sürmekte 
olduğunu görüyoruz. Gölge oyunlarının 
özünün doğaçlamaya dayandığı dikkate 
alındığında, bu çok şaşırtıcı bir durum 
değil elbette. Ama medya bombardımanı 
altında beğenileri, beklentileri değişen 
yeni nesil çocuk ve yetişkin gölge oyunu 
izleyicilerini tatmin edecek yeni oyun 
arayışlarının, gölge oyunu geleneğinin 
kalıcılığını arttıracağı da muhakkak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de oyun 
yazar ve adaylarını farklı bir biçim 
olan gölge oyunu metni yazmaya 
yönlendirmek, Türk Gölge Oyunu 

DÜNYA GÖLGE OYUNU GELENEĞİNE BİR BURSA ARMAĞANI: KARAGÖZ

SÖYLENCEDEN GERÇEĞE

“Perde kurdum ışık yaktım.

Açıldı, Bursa’da bahtım.

Ulucami yapısında,

Rastladım bir tuhaf adama!..

Adı Karagöz, kendi derbeder...

Biz konuşunca etraf, seyreder.

Padişah sordu:

“Neden işler yürümez aceb!..”

Dediler: “bu iki kişi sebep...”

Padişah köpürdü.

İkimizin de başını götürdü.

Bunu duyan Şeyh Küşteri,

Yaptı deriden birer suret,

“İşte Karagöz ile Hacivat, seyret!..”

E. Ertan AKMAN
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repertuarına yeni oyunlar kazandırmak ve 
bunları yayınlayarak tanıtmak amacıyla 
bu yarışmayı düzenleme kararı aldı. 

2012 yılı içinde gerçekleştirilen 
yarışmaya 107 eser katıldı. Başta Bursa 
olmak üzere; Ankara, İstanbul, Kocaeli, 
Ordu, Yalova, Sakarya, Ağrı, Erzurum, 
Konya, Mersin, Samsun, Gaziantep, 
Malatya, Kayseri, Eskişehir, Amasya, 
Adana, Akşehir, Balıkesir, Antalya ve 
KKTC’den katılımın olduğu yarışmaya 
gösterilen ilgi Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu kararının haklılığını ortaya koyan bir 
gerçek.

Prof. Dr. Özdemir Nutku, Mevlüt Özhan, 
Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Ünver Oral ve 
Ahmet Ö. Erdönmez’den oluşan Seçici 
Kurul eserleri; Karagöz-Hacivat gölge 
oyunlarının klasik yazım kalıplarına ve 
perdede oynatım tekniğine uygunlukları, 
içerikleri, anlatım dili, duruluk, 
anlaşılabilirlik ve sahnelerin tiyatral 
kurgusu dikkate alınarak değerlendirdi. 
Derece alan eserler kitap halinde 
yayınlanarak gölge oyunu repertuar 
dağarcığına katılacak. Biz de bu vesile ile 
dünya Gölge Oyunu geleneğine Bursa’dan 
bir armağan olan gölge oyununu yerimiz 
elverdiğince, dilimiz dillendirdiğince 
yeniden anımsatalım istedik.

Şimdi gelin geçmişe gidelim, gidelim de 
“geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer 
deyu” o günleri, o mübarek zatları yâd 
edelim… Başlayalım muhabbete.

Gölge oyunu, bir aydınlatma kaynağı ile 
yarı saydam bir perdeden yararlanılarak, 
bu perdenin önünde ya da gerisinde, iki 
boyutlu saydam ya da saydam olmayan 
kuklaların oynatılmasına verilen ad. 
Ama burada gölge sözcüğü yanıltıcıdır, 
çünkü söz konusu her zaman gölge 
değildir. Türk gölge oyununda deri ve 

deri üzerindeki boyalar saydamlaştırılmış 
olduğundan, perde de kuklaların gölgeleri 
değil kendileri belirgindir.

İslam ülkelerinde görülen gölge oyununun 
Cava kökenli olduğu kabul edilmektedir. 
Nitekim 1345'te Cava'yı ziyaret eden 
ünlü Arap gezgin İbni Batuta; Cava gölge 
oyununu birçok bakımlardan Arap ve 
Türk gölge oyununa benzetmiştir. 

Gölge oyunu geleneğinin Türkiye’ye 
gelişi ile ilgili olarak farklı görüşler 
öne sürülse de 16. yüzyılda Mısır’dan 
geldiğine dair kesin bir kanıt 
bulunmaktadır. Arap tarihçisi İbni 
İlyas-ül Hanefi, 1517 yılında Mısır’ı 
fetheden Yavuz Sultan Selim’in Cize’de 
izlediği hayal oyununu beğenerek, 
oğlunun eğlenmesi için Mısırlı hayalciyi 
İstanbul’a götürdüğünü belirtir. O yıllara 
ait olduğu tahmin edilen bir Mısır hayal 
takımındaki tasvirlerden iki tanesi de 
dikkate değer bir şekilde Karagöz ve 
Hacivat’ı andırmaktadır. Bu yaklaşımı 
destekleyen başka kanıt da 13. Yüzyılda 
Mısırlı Mehmed bin Danyal bin Yusuf'un 
yazdığı Tayf-ül-hayal adlı gölge oyunu 
metninin Türk gölge oyunu geleneği ile 
olan benzerliğidir. Oyunun baş kişileri 
Garib ile Acib'dir. Bunlar tıpkı Karagöz 
ve Hacivat gibi karşıt kişilerdir.

Sonuç olarak Türkler 16.Yüzyıl’ın 
başında perde gerisinden gölge yansıtma 
tekniğini Mısır’dan almışlardır. 
Nitekim XVI. yüzyılda Karagöz ve 
Hacivat'ın adını duymayız. Zamanla 
Mısır'dan alınmış olan bu yeni oyuna 
Türk yaratıcılığı katılmış; çok renkli, 
hareketli, Karagöz ve Hacivat tiplerinde 
simgelenen özgün bir biçim verilmiş, 
kesin biçimini aldıktan sonra da 
Osmanlı İmparatorluğu'nun etki alanı ve 
çevresinde yayılmıştır. 

17. yüzyılda artık Gölge oyununun 
kesin biçimini aldığını biliyoruz. Evliya 
Çelebi’nin ünlü seyahatnamesinde 
Karagöz ve Hacivat'ın adları anıldığı 
gibi, oyun konuları, oyunun özellikleri, 
perde gazelleri, çağın ünlü oyuncuları 
üzerine bilgiler buluyor, Karagöz’ün 
yalnız İstanbul’da değil başka kentlerde 
de oynatıldığını öğreniyoruz. Evliya 
Çelebi’nin yanı sıra 17. yüzyıldan 
itibaren Türkiye'ye gelen seyyahların 
seyahatnamelerinde de Karagöz 
oyunundan söz edildiğine sıkça tanık 
oluyoruz.

Karagöz ve Hacivat gerçekten yaşadı 
mı?
Karagöz ve Hacivat'ın yaşamış gerçek 
kişiler olup olmadığı bir tartışma konusu. 
Gölge oyununun bu iki kahramanı halkın 
gönlünde yüzyıllarca öyle yerleşmiş ki, 
halk onları gerçekten yaşamış kişiler 
olarak görmek istemiştir. Bu bakımdan 
bazı söylencelerle onların gerçekten 
yaşadıkları ileri sürülmüştür.

Bu söylencelerden biri; Sultan Orhan 
devrinde Karagöz’ün demirci, Hacivat’ın 
da duvarcı olduğu, Bursa'da bir camii 
inşasında çalıştıkları, söyleşmeleri ile 
öteki işçileri oyaladıkları, bu yüzden 
camii yapımının gecikmesi üzerine 
sultanın onları ölümle cezalandırdığı 
şeklindedir. Bu söylencenin dört 
çeşitlemesi vardır.

İkinci söylentiyi Evliya Çelebi'de 
buluyoruz: Ona göre, Efelioğlu Hacı 
Eyvad, Selçuklular çağında Mekke'den 
Bursa'ya gidip gelen Yorkça Halil diye 
tanınmış biridir. Karagöz ise İstanbul 
Tekfuru Konstantin'in seyisi olup Edirne 
dolaylarında Kırk Kilise'den Kıpti 
Sofyozlu Bali Çelebi'ydi, yılda bir kez 
Tekfur kendisini Alaeddin Selçuki'ye 
gönderdiğinde Hacivat ile buluşup 
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konuşurlardı. Hayal-i zıll sanatçıları 
onların söyleşmelerini gölge oyunu olarak 
oynatırlardı. 

Söylencelerin ardındaki gerçek
Evliya'nın kendi çağından şöyle bir 
dört yüz yıl öncesinin olayları üzerine 
vereceği bilgi ne denli doğru olabilirse, 
bu söylenti de o denli güvenilebilir. 
Elde güvenilir bir kaynak olmadıkça 
Karagöz ve Hacivat'ın ne yaşadığı, 
ne de yaşamadığı yolunda bir sonuca 
ulaşabiliriz. Nitekim günümüze dek 
Karagöz'ün gerçek veya yapıntı bir kişi 
olup olmadığına dair basında uzunca 
tartışmalar olmuş. 

Bu tartışmalardan birinde Filibeli Mithat 
Bey, Bursa Belediye Başkanı Muhittin 
Beye bir mektubu yayınlanmıştır. Mektup 
sahibi 1333 yılında Hisar'daki Ortapazar 
medresesi kitaplığında, "Hayat ve 
menakıb-i Kara Oğuz ve Hacı Ehvad" 
adında bir kitabın bulunduğunu, sonra 
bir yangında yanmış olduğunu belirtir. 
Mektubun devamında Karagöz'ün 
Orhaneli Karakeçili aşiretinden “Kara 
Oğuz” adını taşıyan bir köylü olduğu, 
fakat bu adın daha sonra “Kara Öküz”e 
çevrildiği, arkadaşı “Hacı Ahvad” ile 
birlikte düzenledikleri oyunların Şeyh 
Küşteri'nin ilgisini çektiğini ve “Kara 
Öküz”ü "Karagöz"e çevirdiğini ileri sürer.

Bu söylenceler arasında bir de Hacivat’ın 
“Hacı İvad Paşa” olduğu yolunda bir 
görüş vardır. Bir başka söylenceye göre 
ise Türkler “Karagöz”ü “Karakuş”tan 
bozmuşlardır. Karakuş, üzerine çeşitli 
halk hikâyeleri, fıkralar üretilmiş olan 
Selahaddin-i Eyyubi’nin subaylarından 
ve devlet adamlarından olan Bahaeddin 
Karakuş’tur.

Bursa Kadı Sicilleri üzerinde uzun yıllar 
araştırma yapan Kamil Kepecioğlu 

rastladığı 1507 tarihli bir belgede, 
“Abdullah oğlu Karagöz adlı bir kişinin 
Pirinç Hanı'nın tuğla ve kiremitleri 
sağlamakla görevli olup, bu işi teslim 
etmeden öldüğünün yazılı olduğunu 
belirtir. Bu nedenle belgede geçen 
Karagöz'ün, gölge oyununa kaynak olan 
Karagöz olabileceğini savunur.

Şeyh Kûşteri
Karagöz ve Hacivat’ın yaşanmışlığı 
sorunu ile ilintili bir konu da karagöz’ün 
kurucusu diye bilinen Şeyh Kûşteri’dir. 
Şeyh Kûşteri’yi gölge oyunu ile bağlantılı 
kılan da Karagöz ve Hacivat’ın Sultan 
Orhan zamanında yaşadığı varsayımını 
konu alan söylencedir. Bu söylenceye 
göre; Sultan Orhan, Karagöz ile Hacivat'ı 
öldürtmüşse de, bir süre sonra iç acısı 
çekmeye başlar. Padişahın acısını 
dindirmek isteyen Şeyh Kûşteri, bir perde 
kurdurarak Hacivat'la Karagöz'ün deriden 
yapılmış tasvirlerini perde arkasında 
oynatıp onların şakalarını tekrarlayarak 
padişahı avutur. 16. yüzyıldan itibaren 
perde gazellerinin hemen hepsinde 
Şeyh Kûşteri’nin adı geçmektedir. 
Karagöz perdesine de Kûşteri Meydanı 
denmektedir.

Kimi Araştırmacılar Şeyh Kûşteri’nin, 
İran’da Şüşter ya da Küşter adlı bir 
yerde doğup Sultan Orhan zamanında 
Bursa’ya yerleşmiş evliyadan, eser 
sahibi bir kişi olduğunu belirtiyor. Bir 
başka kaynak, adının Bağdat’ta bir 
mahalle olan Tüster’den geldiğini, gerçek 
adının “Abdullah Tüsteri” olabileceğini 
söylerken bir diğeri “Mehmet Küsteri 
Dede” olarak geçtiğini, Bursa’daki 
mezarının yeni olduğunu, 16. yüzyılda 
Mehmet Tüsteri adlı bir yazarında 
bulunduğunu belirtiyor. 

Bu kaynakların çoğu Şeyh Kûşteri’nin 
gölge oyunu ile bağlantısına 

değinmemektedir. Evliya Çelebi bile 
seyahatnamesinde Şeyh Kûşteri’nin adını 
Karagöz ve gölge oyunlarına ayırdığı 
bölümde değil de, gölge oyununda 
kullanılan kamış bir sazın mucidi olarak, 
müzikle ilintili bir bölümde anmaktadır.

Tüm bunlarla birlikte Şeyh Kûşteri’nin 
kimliği konusunda en önemli kanıt, 
ne yazık ki artık bulunmayan mezar 
taşındaki yazıdır. Bu yazıya göre, Şeyh 
Kûşteri Karagöz’ün yaratıcısıdır. 1961 
yılına kadar Büyükşehir Belediye Binası 
bahçesinin karşısında bulunan bu mezar 
taşı kayıptır.

Bu verilerden yola çıkılarak Şeyh 
Kûşteri’nin gerçek bir kişi olduğu 
sonucuna ulaşılsa bile Karagöz’ü bulanın 
ya da onu Türkiye’ye getirenin Şeyh 
Kûşteri olduğu net değildir. Önemli olan 
karagözcülerin bulunmuş, kurulmuş 
oyuna Şeyh Kûşteri’yi önder, koruyucu 
ve kurucu olarak seçmiş olmaları ve 
onun adıyla oyunlarına ciddi, yapıcı, 
eğitici, ibret verici bir gerekçe ve temel 
bulmalarıdır.

Oyunun hiç şüphesiz başrol 

oyuncusu Karagöz’dür. 

Okumamış bir halk adamıdır. 

Hacivat’ın kullandığı yabancı 

kelimeleri anlamaz ya da 

anlamaz görünüp, onlara yanlış 

anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli 

nükteler çıkarırken bir taraftan da 

yabancı dil kuralları ile yabancı 

kelimeler kullanan Hacivat ile 

alay eder. Her işe burnunu sokar, 

her işe karışır, sokakta olmadığı 

zaman da evinin penceresinden 

uzanarak, ya da içerden 

seslenerek işe karışır.
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Özgürlük perdesi
XVII. yüzyılda kesin biçimini alan 
Karagöz daha sonraki yüzyıllarda büyük 
bir gelişme göstermiş, Türklerin en 
sevilen, tutulan gösterisi olmuştur. 
Karagöz açık bir biçimdir. Her olaya, 
her amaca, her konuya kendini uyduran 
bir yöntemdir. Biçimsel esnekliği gereği 
her amaca, her konuya yatkın ve açıktır. 
Üstelik Karagöz'ün kendine göre bir 
dokunulmazlığı vardır. Din adamları bile 
fetvalarında Karagöz'ün İslam ilkelerine 
değilse bile uygulamalarına aykırı 
düştüğünü bile bile, onu hoş görecek 
gerekçeler bulmuşlar, ona açıktan açığa 
bir dokunulmazlık alanı tanımışlardı. 

Karagöz'ün siyasal bir taşlama olduğunu, 
devlet büyüklerini ve devlet işlerini 
hayal perdesine getirdiğini 1800’lü 
yıllarda Türkiye'de bulunmuş bir 
yazar şöyle anlatıyor; “Bu taşlama 
hep devlet ileri gelenlerine onların 
tutumlarına, göreneklerine, davranışlarına 
yöneltilmiştir. Sultan bile onun 
garazlı, yaralayıcı, keskin dilinden 
kurtulamamıştır.” Osmanlı dönemindeki 
belge ve kaynaklardan anlaşıldığı 
kadarıyla, çocuklara oynanan oyunlarla, 
halk ve yetişkinlere oynanan oyunlar 
farklıydı. Ayrıca Saray erkânı ile kültür 
düzeyi yüksek kişilere oynanan dram 
türünde Karagöz oyunları bulunmaktaydı. 

Sınır tanımayan Karagöz
Karagöz yalnız Türkiye'de değil, Türkiye 
dışında da, birçok İslam ülkesinde 
olduğu gibi, Balkan ülkelerinde 
de etkisini göstermiştir. Türkler 
dışarıdan aldıkları gölge oyununa Türk 
yaratıcılığını, beğenisini, sanat gücünü 
katıp onu geliştirerek, görüntüleri deri 
sanatındaki ustalıklarıyla işleyip Osmanlı 
imparatorluğunun geniş etki alanı ve 
çevresinde yaymışlardır.

Türkiye'ye Mısır'dan gelen gölge oyunu, 
yeni bir kimlik kazanarak yeniden Mısır'a 
dönmüştür. Nitekim birçok gezgin, 19. 
yüzyılda Mısır'daki gölge oyununu 
anlatırken, bunun Karagöz olduğunu, 
Mısır'a Türkler tarafından sokulduğunu 
ve çoğunlukla Türkçe oynatıldığını 
belirtmişlerdir. 

Karagöz'ün bugün de yaşayan en derin 
etkisi Yunanistan'da görülmektedir. 
Yunan Karaghiozis'i her bakımdan Türk 
Karagöz'ünün bir dalı, bir çeşitlemesidir. 
Türk Karagöz'ü gibi Yunan Karagöz'ünün 
de siyasal yanı güçlüdür. "Yalova Safası", 
" Salıncak" oyunlarının konularında 
olduğu gibi, kişilerinde de Türk etkisi 
kendini gösterir. Kişiler iki karşıt 
kesime ayrılır Karaghiosiz (Karagöz) 
ile Hatziavatis (hacivat) oyunun 
başkişileridir.

Karagöz tekniği
Karagöz oyunu ortalama 1x1,2 m. 
boylarında beyaz bir perde arkasından 
oynatılır. Yarı saydamlaştırılıp boyanmış 
35 cm. boyutundaki tasvirler, oynatıcının 
elindeki sopalara takılıp perdeye 
değdirilerek, konularına göre hareket 
ettirilir. Tasvirler tiplerinin özelliklerine 
göre kol, bacak, baş, diz gibi eklem 
yerleri oynak olarak yapılır. Perdenin 
arkasında yakılan bir ışıkla aydınlatılır…

Karagöz tek sanatçının gösterisidir. 
"Hayali" veya "Hayalbaz" denilen sanatçı 
hem görüntüleri hareket ettirir, hem de 
kişinin özelliğine göre sesini değiştirerek 
her birini ayrı konuşturur. Çırak, perdenin 
hazırlanmasını, oynanacak fasılın 
görüntülerini seçip, sıraya koymaktan 
başka, ayrıca ustanın yanında bu sanatın 
öğrencisidir. Çırağın da yardımcısı 
"Sandıkkâr" adını alır, o da çırağa 
yardımcı olur. Tam bir fasıl dağarcığı için 
gerekli bütün görüntülerin tümüne "Hayal 

Sandığı" denildiği için, oyun takımıyla 
görevli olanın adı da "Sandıkkâr"dır. 
Oyunlarda şarkıları, türküleri okuyanlara 
"Yardak", tef çalan yardımcıya da 
“Dayrezen” denilir. 

Karagöz görüntüleri kalın deriden, 
özellikle deve derisinden yapılır. Bunun 
daha önceleri düve derisi olduğu ileri 
sürülmektedir. Deriyi işlemek için çeşitli 
işlemler vardır. Renklendirme için kök 
boyalar ya da renkli çini mürekkepleri 
kullanılır. Oynak eklemli parçalar 
birbirine kiriş, kursak, tel veya naylon 
iple bağlanır. Değneklerin geçeceği 
delikler yuvarlak ikinci bir deri parçası 
dikilerek kalınca bir yuva haline getirilir.

Perdeye gelince; Kıyıları çiçekli bezden, 
"Ayna" denilen beyazı, mermerşahi 
patiskadandır. Perdenin arkasında ve 
tabanında perdenin çerçevesine iplerle 
tutturulmuş "Peş Tahtası" denilen bir raf 
bulunur. Buraya perdeyi ve görüntüleri 
aydınlatan "Meşale" konulur. 

Oyunun hiç şüphesiz başrol oyuncusu 
Karagöz'dür. Okumamış bir halk 
adamıdır. Hacivat'ın kullandığı yabancı 
kelimeleri anlamaz ya da anlamaz 
görünüp, onlara yanlış anlamlar 
yükleyerek ortaya çeşitli nükteler 
çıkarırken bir taraftan da yabancı 
dil kuralları ile yabancı kelimeler 
kullanan Hacivat ile alay eder. Her işe 
burnunu sokar, her işe karışır, sokakta 
olmadığı zaman da evinin penceresinden 
uzanarak, ya da içerden seslenerek işe 
karışır. Dobra, zaman zaman patavatsız 
yapısından dolayı ikide bir zor 
durumlarda kalırsa da bir yolunu bulup 
işin içinden sıyrılır. Çoğu zaman işsizdir, 
Hacivat'ın bulduğu işlere girip çalışır. 
Değişik oyunlarda rol icabı değişik 
kıyafetler içinde Kadın Karagöz, Gelin 
Karagöz, Eşek Karagöz, Çıplak Karagöz 
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gibi farklı Karagöz tasvirleri vardır. 

Hacivat, tam bir düzen adamıdır. Nabza 
göre şerbet verir, eyyamcıdır. Kişisel 
çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Az 
buçuk okumuşluğundan dolayı yabancı 
sözcüklerle konuşmayı sever. Perdeye 
gelen hemen herkesi tanır, onların 
işlerine aracılık eder. Alın teriyle çalışıp 
kazanmaktan çok Karagöz'ü çalıştırarak 
onun sırtından geçinmeye bakar. Değişik 
oyunlarda rol icabı değişik kıyafetler 
içinde Keçi Hacivat, Çıplak Hacivat, 
Kadın Hacivat, Kâhya Hacivat gibi farklı 
Hacivat tasvirleri vardır.

Karagöz oyunu
Bir Karagöz oyunu, nareke denen 
basit bir üflemeli çalgının eşliğinde 
“göstermeliğin” kaldırılışıyla başlar. 
Ardından perdeye şarkı söyleyerek 
Hacivat gelir. Şarkının bitiminde bir 
perde gazeli okur ve dua eder. Sonra 
Karagöz’ü perdeye getirmek için 
türlü sözler söyler, şarkılar mırıldanır. 
Bu patırtıya kızan Karagöz, sağ üst 
köşeden başını uzatarak birkaç kez 
Hacivat’ı uyarır. Sonuç almayınca aniden 
Hacivat’ın üstüne atlayarak kavgaya 
girişir. Hacivat’ın kaçmasıyla kavga biter, 
Karagöz onun ardından ileri-geri bazı 
sözler söyler. Mukaddime (Başlangıç) 
adını taşıyan bu bölümün sonrasında 
Hacivat’ın yeniden perdeye gelmesiyle 
Muhavere (Söyleşme)  bölümü başlar.

Muhavere çoğunlukla asıl oyunla, 
yani Fasılla bağı olmayan, Karagöz’ün 
Hacivat’ın sözlerini yanlış anlamasına 
dayanan komik konuşmaların yer aldığı 
bir bölümdür. Böylece seyirciyi gösteriye 
ısındırılır. 

Muhaverenin bölümünün ardından Fasıl 
(Asıl Oyun) başlar. Fasılda oyunda 
yer alan tipler teker teker Karagöz’ün 
karşısına gelir ve ağız farklılığı, kültür 

farklılığı gibi nedenlerle ortaya komik 
konuşmalar çıkar. Zaman zaman Hacivat 
da perdeye gelir ve olaylara karışır. İyice 
düğümlenen olaylar genellikle sarhoş 
tipini ortaya çıkıp herkesi korkutması ve 
düğümü kendince çözmesiyle son bulur.

Bitiş bölümü Karagöz oyunun en kısa 
bölümüdür ve perdede yalnızca Karagöz 
ile Hacivat vardır. Yine karşılıklı 
atışmalar başlar ve Karagöz Hacivat’a 
saldırır. Hacivat da, “Yıktın perdeyi 
eyledin viran, varayım sahibine haber 
vereyim hemen’’ sözlerini söyleyerek 
perdeyi terk eder. Oyun Karagöz’ün, 
“Her ne kadar sürç-i lisan ettikse affola’’ 
diyerek izleyicilerden özür dilemesi ve 
gelecek oyunu bildirmesiyle son bulur.

Karagöz oyun repertuarı
Karagöz oyununun klasik dağarcığı 28 
oyundan bileşiktir. Bu rakam Ramazan 
ayında ibadetle geçirilmesi gereken 
“Kadir Gecesi” dışındaki gecelerin 
sayısına denktir. Ne var ki, bilinen 
karagöz oyun sayısı bu rakamın üstünde 
olup, karagöz sanatçıları Ramazan 
aylarında onlar arasından seçtikleri 28 
oyunla kendilerine göre bir repertuar 
oluştururlardı. Karagöz oyunları 2 ana 
bölüme ayrılır. Kâr-i Kadim (eski zaman 
işi, klasik) oyunlar ve Nev-icâd (yeni 
uydurulmuş, modern) oyunlar.

Karagöz günlük olaylara açık bir sanat 
türü olduğundan, zamanın eğilimi 
ve ilgisi göz önünde bulundurularak, 
dağarcığa her devirde yeni yeni oyunlar 
eklenmiştir. Sözgelimi, Tanzimat’tan 
sonra bir yandan Hançerli Hanım, 
Tayyarzade gibi halk hikayeleri 
Karagöz’e uyarlanırken, diğer yandan da 
edebiyatımızın batıya yönelişline paralel 
olarak, Ahmed Mithad’ın Hüseyin  Fellâh 
romanıyla, Molliere’in Zoraki Hekim( 
Karagöz’ün Hekimliği) komedyası 
Karagöz oyunu haline getirilmiştir. 

Ayrıca tulûat tiyatrolarının  Hain 
Kahya, Sahte Kedi gibi oyunlarından da 
yararlanılmıştır.

Simdi de Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
öncülünde başlatılan “Karagöz-Hacivat 
Gölge Oyunu Metni Yazım Yarışması” 
ile gölge oyunu dağarcığı yeni metinler 
kazanıyor. Dileriz bu çaba Karagöz’ün 
perde üzerindeki varlığını sürdürme adına 
örnek olur.

Rauf Ongan 1945 yılında kaleme aldığı 
bir yazısında, Karagöz geleneğini 
o yıllar açısından değerlendirip son 
noktayı karamsar bir paragrafla koyuyor. 
“Karagöz; ölmüştür canlanma ve yaşam 
devri de, devri ile birlikte, artık geçmiştir. 
Tatlı hatıraları, güzel Türk diline yadigâr 
ettiği nükteleri, tekerlemeleri ise hiç 
ölmeyecek, dudaklarımızda daima 
gülümseme, en sıkıntılı vakitlerimizde 
dahi yüreklerimizde mutlaka neşe 
yaratacaktır.”

Şimdilerde ise bu karamsar hava yerini 
umuda bıraktı. Yeni gölge oyunu ustaları, 
yeni metinler ve canlanan ilgi, Karagöz 
geleneğinin geleceğe umutla bakmasını 
sağlıyor.  Bizimde dileğimiz Karagöz’ün 
dudaklarımızda daima gülümseme, 
en sıkıntılı vakitlerimizde dahi 
yüreklerimizde mutlaka neşe yaratması… 
Ne diyelim, sözümüz bu kadar. Bu 
kıssa’dan bir hisse çıkar mı bilmem? Onu 
size sormalı... Her ne kadar sürçi lisan 
ettikse affola…

KAYNAK:
-Metin And  “Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu” 
-Metin And  “Geleneksel Türk Tiyatrosu”
-Cevdet Kudret “ Karagöz”
-Raif Kaplanoğlu
-Raif Ongan “Eski Tarz Karagöz Fasılları-
1945”(Toplumsal Tarih Dergisi, sayı 228)
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Bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür Turizmi 
Zirvesi ve Fuarı, Ankara Ticaret Odası 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
başladı. Başta Türki Cumhuriyetler ve 
Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 20’ye 
yakın ülkenin yanı sıra yurt içinde zengin 
tarihi kültürel mirasa sahip kentlerin 
katıldığı zirve renkli görüntülere sahne 
oldu. “Kültür Yolları ve İnanç Turizmi” 
temasıyla gerçekleştirilen zirvenin 
açılışında, Bursa’da inanç turizmi 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve 
hedefler katılımcılara sunuldu.

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür 
Bakanlığı ve UNESCO Milli Komitesi 
başta olmak üzere konuyla ilgili pek 
çok kamu ve sivil kuruluşun desteği 
ile bu yıl ikincisi düzenlenen zirve ve 
fuar, hem akademisyenleri hem de bu 

alanda çalışan yerel yöneticileri bir araya 
getirdi. Zirvenin açılış oturumunda bir 
değerlendirme yapan UNESCO Türkiye 
Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal 
Oğuz, kültür yolları projelerine son 
dönemde yoğun ilgi gösterildiğine dikkat 
çekti ve “Kültür yollarını, kültürler ve 
toplumlar arası diyalog olarak görüyoruz” 
dedi. Prof. Oğuz, bu diyalogun 
artmasının, kültür yolları projelerinin 
başarısıyla yakından ilgili olduğunu ifade 
etti.

Kültür Turizmi Zirvesi’nin İnanç 
Turizmi başlıklı oturumunda ise hem 
akademisyenler bu alanda yapılması 
gereken çalışmaları anlattı hem de yerel 
yöneticiler yürüttükleri projeleri paylaştı. 
Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. 
Dr. Muharrem Tuna’nın başkanlığında 

gerçekleşen oturumda Bursa Büyükşehir 
Belediyesi adına konuşan Tarihi Miras 
Projeler Koordinatörü Aziz Elbas, 
Osmanlı’yı kuran şehir olması ve halen 6 
padişahının türbesine evsahipliği yapması 
nedeniyle Bursa’nın bir ‘Sultanlar Şehri’ 
olduğunu hatırlattı. Elbas, Osmanlı’nın 
kuruluş ve sonrasındaki sürecinde; 
Emir Sultan’dan Süleyman Çelebi’ye, 
Üftade’den Somuncu Baba’ya kadar 
pek çok derviş ve gönül insanına da 
evsahipliği yaptığına dikkat çekerek, 
bu yönüyle de Bursa’nın bir “Gönül 
Sultanları Şehri” olduğunu söyledi. 
Elbas, “Kent içindeki manevi odak 
noktaları hatlarında sağlıklaştırma 
ve restorasyonlarımız tüm hızıyla 
sürüyor. Üftade, Şabaniye ve Karabaş 
Tekkeleri, Emir Buhari ve Seyyid Usul 
Dergahları başta olmak üzere pek çok 

“SULTANLAR 
ŞEHRİ”NDEN
GÖNÜL 
SULTANLARI 
ŞEHRİNE
Kültür Turizmi Zirvesi, Kültür 

Yolları ve İnanç Turizmi 

temasıyla Ankara’da başladı. Her 

dönem münzevi hayatın mekanı 

olan Uludağ’daki kalıntıları tespit 

etmek üzere özel ekip kuruldu.

TURİZM
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noktada çalışmaları tamamladık. Tarihi 
Kentler Birliği ve Kültür Bakanlığı’ndan 
aldığımız manevi destekler, bu alandaki 
çabalarımızda yol gösterici olmaktadır” 
dedi.

Uludağ başlı başına destinasyon
Aziz Elbas, Bursa merkezinde olduğu 
gibi Uludağ eteklerinde de manevi açıdan 
yoğun bir kalıntı olduğuna dikkat çekti. 
“Uludağ, kültür ve inanç turizminde yeni 
bir destinasyon olabilir” diyen Elbas, 
sürdürülen araştırma kazılarında Uludağ 
eteklerinde çok sayıda yazıt bulunduğunu 
söyledi. Her dönem münzevi hayatın 
mekanı olarak öne çıkan Uludağ’daki 
manastırları araştırmak üzere bir ekip 

kurulduğunu ve bu ekibin 2014 yılına 
kadar çalışmalarını tamamlayacağını 
ifade eden Elbas, yakın bir dönemde 
sadece Bursa için değil tüm Türkiye 
için yeni inanç turizmi rotaları ortaya 
çıkacağını kaydetti. Elbas’ın konuşmacı 
olarak yer aldığı oturumda, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Asım 
Güzelbey ve Urfa Belediye Başkanı A. 
Eşref Fakıbaba ile Konya ve Ankara 
Büyükşehir Belediyelerinin temsilcileri, 
bölgelerindeki inanç turizmi çalışmalarını 
anlattılar.

Zirvede, kültür yolları ve inanç turizmi 
üzerine akademik sunumların yanı sıra, 
yerel yönetimler standlar kurarak kültürel 

değerlerini sunma imkanı buldu. Özgün 
bir tasarımla fuarda yerini alan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi de Bursa’ya dair 
kültürel değerlerin tanıtımını yaptı. Bursa 
standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. 
Fuarın yabancı konukları da kültürlerini 
tanıtma imkanı buldu. Çin, Başkurdistan, 
Özbekistan, Tataristan, Rusya 
Federasyonuna bağlı Tıva Cumhuriyeti, 
Şili, İran ve Suudi Arabistan’dan 
gelen temsilciler, standlarında kültürel 
değerlerini sunma imkanı buldular.
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Antalya’da ‘Yapex Yapı ve Restorasyon 
Fuarı’ kapsamında düzenlenen ‘Tarihi 
Kentler Birliği(TKB) 2011 Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması’nda ödüller sahibin 
buldu. ‘Tarihi Kentler Birliği Tarihi 
ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Yarışması’ 
ödül töreni ve sergi açılışına Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve tarihi 
kentlerin belediye başkan ve valileri 
katıldı. 

“Ödül, moral ve motivasyonumuzu 
artırdı” 
Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nin 
hizmete açarak TKB’nin en büyük ödülü 
olan ‘Prof. Dr. Metin Sözen Koruma 
Büyük Ödülü’ne layık görülen Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, ödülünü Kültür ve Turizm 

Bakanı Ertuğrul Günay’ın elinden aldı. 
Atatürk’ün emriyle kurulan Merinos 
fabrikasını müzeye çevirerek Bursa’nın 
ihtiyacı olan çok zengin ve çeşitli bir 
sosyal yaşam merkezi haline getirdiklerini 
belirten Başkan Altepe, Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi’yle birlikte endüstriyel 
mirasın korunmasına, ‘her kente müze’ 
kampanyasının çeşitlenmesine ve doğal 
varlıkların kullanım zorunluluğuna da 
katkıda bulunduklarını söyledi. Ödülden 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Altepe, “Bu program ve ödülle 
birlikte, moral ile motivasyonumuz bir 
kat daha arttı. Başta TKB olmak üzere 
ÇEKÜL Vakfı’na ve ödülde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

“Geçmişimize sahip çıkmaya 
çalışıyoruz” 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay ise bakanlık olarak tarihi ve 
kültürel mirası koruma ve kullanma 
konularına önem veren kentlere bütçe 
imkanları ölçüsünde destek vermeye 
devam edeceklerini söyledi. Tarihi 
Kentler Birliği’nin 10 yıldır sürdürdüğü 
çalışmaların önemine işaret eden Bakan 
Günay, “Biz geçmişimizi tahrip etmişiz, 
şimdi sahip çıkmaya çalışıyoruz. Keşke 
bu çalışmalar 10 yıl önce değil de 50 
yıl önce başlamış olsaydı. O zaman 
Türkiye tarihini ve kültürünü koruma ve 
kullanmada bugün çok farklı bir noktada 
olurdu” diye konuştu. 

“Tarihi geleceğe taşıyacak bilinç 
kurulmalı” 
Bursa ve Gaziantep Büyükşehir 
belediyeleri başta olmak üzere tarihi 
ve kültürel mirası koruma ve kullanma 
çalışmaları yapan yerel yönetimlerin 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 

'Tarihi Kentler Birliği(TKB) 

2011 Kültürel Mirası Koruma 

Proje ve Uygulamalarını 

Özendirme Yarışması'nda, 

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi 

projesiyle, Tarihi Kentler 

Birliği'nin en büyük ödülü 

olan “Prof. Dr. Metin Sözen 

Koruma Büyük Ödülü”nü aldı. 

TKB BÜYÜK ÖDÜLÜ BURSA’NIN

TURİZM
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hareketini suya atılan bir taşın 
oluşturduğu halkalara benzeten, hareketin 
diğer tarihi kentlere de yansımasını 
isteyen Bakan Günay, popülist politika 
uygulama girişiminde olan yerel 
yönetimlere TKB’nin izin vermemesi 
gerektiği söyledi. Bakan Günay, “Tarihi 
geleceğe taşıma, koruma ve kullanma 
yerine sadece kullanmayı düşünen 
görüşün karşısındayız. Türkiye’de toptan 
tarihi koruyarak geleceğe taşıma bilinci 
kurmalıyız. Hayat ileriye doğru yaşanıyor 
ama geriye bakınca önemi anlaşılıyor. 
Türkiye’de ayağa kaldırılacak çok tarihi 
zenginliğimiz var. Turizmin yanına 
mutlaka tarih ve kültür turizmini de 
koymalıyız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir’in standına büyük ilgi
“Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2011 
Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Yarışması” 
ödül töreninin ardından Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin standını gezen Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, dikkatlice 
incelediği eserleri çok beğendi. 

Süreklilik ödülleri
‘Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2011 
Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Yarışması’ 
kapsamında; TKB üyesi belediyelere 
‘Süreklilik’, ‘Proje’ ve ‘Uygulama’ 
ödülleri de verildi. ‘Azm-i Milli Sanayi 
ve Bilim Müzesi’ ile Aksaray Belediyesi, 
tescilli bir yapıyı pansiyon olarak kültür 
turizmine kazandıran Birgi Belediyesi, 
Tarihi Sinan Mahallesi’nde bulunan 
19. yüzyıla ait ‘Sadrazam Derviş 
Mehmed Paşa Kütüphanesi Projesi’ 
ile Burdur Belediyesi, ‘Saat Kulesi 
ve Meydan Düzenleme Uygulaması’ 
ile Çanakkale Belediyesi, ‘Zafer 86 
Sokakların Sağlıklaştırma ve Beş Lüleli 
Çeşme Restorasyon Projeleri’ ile Kula 
Belediyesi, ‘Arasta 1. Etap Cephe 
Yenileme Projesi’ ile Muğla Belediyesi 
‘Süreklilik’ ödülüne layık görüldü.

Proje ödülleri
TKB 2011 Proje Ödülleri ise ‘Eski 
Cumhuriyet İlkokulu ve Çevresindeki 
Dükkânlar Dizisi Rölöve-Restitüsyon 
Restorasyon’ ve ‘Sokak Sağlıklaştırma 
Projeleri’ ile Darende Belediyesi’ne, 
‘İstanbul Fırıncılık Eğitim Merkezi ve 
Müzesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon 
ve Mimari Uygulama Projesi’ ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne, ‘Notre Dame 
Du Rosaire Kilisesi Restorasyon Projesi’, 
‘Karikatür Evi Restorasyon Projesi’ ve 
‘Sürmeli Ali Paşa, Ayrılık, Su Terazisi, 
Hasan Rıza Paşa, Ladikli Ahmet Ağa 
Çeşmeleri Restorasyon Projeleri’ ile 
Kadıköy Belediyesi’ne, ‘Yeraltı Şehri 
ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Çevre 
Düzenleme Projesi’ ile Nevşehir-
Kaymaklı Belediyesi’ne, ‘Kentsel 
Sit Alanı Kentsel Tasarım ve Mimari 
Avan Projesi’ ile Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’ne, ‘Selvili Han Restorasyon 
Projesi’, ‘Kadın Müzesi’ ve ‘Mülkiyeliler 
Birliği Binası Projesi’yle İzmir Konak 
Belediyesi’ne ve ‘Kentsel Sit Alanı 
Koruma Amaçlı İmar Revizyonu’ ile 
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’ne 
verildi.

Uygulama Ödülleri 
TKB 2011 Uygulama Ödülleri’ni 
de, ‘Karacaoğlan Edebiyat Müze 
Kütüphanesi’yle Adana Büyükşehir 
Belediyesi, ‘Ömürlü Kemal Atlı Kültür 
Evi’ ve ‘Kızılkule - Tophane Ekseni 
Projesi’yle Alanya Belediyesi, ‘Karacabey 
Hamamı Yakın Çevresi Restorasyon, 
Rekonstrüksiyon ve Sağlıklaştırma 
Projesi’ ve ‘Çelebi Mehmet Camisi ve 
Çevresi Restorasyon-Sağlıklaştırma 
Projesi’yle Ankara Altındağ Belediyesi; 
‘Eski Hükümet Konağı Restorasyonu’yla 
İzmir Bayındır Belediyesi, ‘Çamurcu 
Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım 
Projesi Uygulaması’ ve ‘Hıdır Sokak 
Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi 
Uygulaması’yla Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi, ‘Sırrıpaşa Konağı’yla 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 
‘Tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi 
Çevre Düzenleme ve Kentsel Tasarım 
Projesi’yle Yozgat Belediyesi kazandı.
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KÜLTÜR SANAT

Tarık Buğra, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini konu 
alan siyasal roman geleneğimizin önemli 
temsilcilerinden biri olarak dikkat çeken 
bir isim. 1918 Akşehir doğumlu yazar, 
ilk ve ortaokulu Akşehir'de, İstanbul’da 
başladığı Liseyi, okulun yatılı kısmının 
kapatılması üzerine Konya’da bitirdi. 
Edebiyatla lise yıllarında ilgilenmeye 
başlayan Buğra, İstanbul Üniversitesi 
Tıp ve Hukuk fakültelerinde bir 
süre okuduktan sonra kaydolduğu 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı 
Bölümü'nden son sınıfta ayrıldı. 

Askerliği sırasında yazmaya başladığı 
ve 1940’ta tamamladığı "Yalnızların 
Romanı"nı ancak 1948’de tefrika halinde 
“Çınaraltı” dergisinde yayınlayabildi. 

Yine 1948’de Cumhuriyet Gazetesi’nin 
açtığı yarışmada “Oğlumuz” adlı 
öyküsüyle bin liralık büyük ödüle layık 
görüldüğü duyurulsa da, ödül olarak altın 
bir kalem verildi. Bu olayın ardından 
aldığı yoğun iş teklifleriyle basın hayatına 
atılma konusunda cesareti artan Tarık 
Buğra, Akşehir'e dönerek 26 Temmuz 
1949-28 Haziran 1952 tarihleri arasında 
“Nasrettin Hoca” Gazetesi'ni çıkardı.

İlk hikâye kitabı “Oğlumuz”u 1949’da 
yayımladı. Onu 1952’de “Yarın Diye 
Bir Şey Yoktur”, 1954’te “İki Uyku 
Arasında”, 1964’te “Hikâyeler” izledi. 
Kasaba yaşantısından, orta sınıf 
insanların ev ve aile ortamlarından 
kesitler verdiği hikâyelerinde, yoğun, 
şiirli bir dille aşk, yalnızlık, uyumsuzluk 

gibi temaları işledi. Olay örgüsünden 
çok iç gerçekliğe ağırlık verdi. Bir 
söyleşisinde, asıl çabasının insanı 
karartmak, bedbinleştirmek ve ümitsizliğe 
düşürmek değil, ona büyüklüğünü, 
yapıcılığını anlatmak olduğunu söyler. 
Hikâye kendi deyişiyle “insana dair bir 
şeyler çözmektir, zaman zaman insana 
rehberlik de edebilmelidir.”

1955’te çıkan "Siyah Kehribar"la romana 
geçti. 1963’de yayınlanan ve Kurtuluş 
Savaşı’na merkezden değil, bir kasabadan 
baktığı “Küçük Ağa”da yakın tarihe resmi 
tarih anlayışının dışına çıkan bir yorum 
getirdi. Bu romanın devamı olan  “Küçük 
Ağa Ankara’da”yı 1967’de yayımladı. 
1976’da yayınlanan “Firavun İmanı”, 
1978’da yayınlanan “Dönemeçte”, 

OSMANCIK ve TARIK BUĞRA
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2012-13 sezonuna tarihimizin en az bilinen dönemlerinden 

birine, Osmanlı Devletinin Kuruluş dönemine ışık tutan bir oyunla başladı; “Osmancık”. Tarık Buğra’nın 

aynı adlı romanından yine Tarık Buğra ve Dinçer Sümer tarafından sahneye uyarlanan eser, ilk olarak 1985 

yılında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konmuş.

Bursa’nın fethine giden yolda 
Osmanlı’nın kuruluş süreci tiyatro 
sahnesinde…

Ertan AKMAN



91bursa’da zaman

1979’da yayınlanan “Gençliğim Eyvah”, 
1981’de yayınlanan “Yağmur Beklerken” 
adlı romanlarında da Cumhuriyetin çeşitli 
evrelerini, demokrasiye geçiş sürecindeki 
çalkantıları konu edindi. 

Sovyetler Birliğinin Macaristan’ı işgali 
sırasında yaşanan olaylardan yola çıkarak 
1966’da yazdığı, birey özgürlüğünü 
savunan “Ayakta Durmak İstiyorum” ile 
tiyatro alanında da ürün vermeye başladı.  
“Komik-i şehir” Naşit Bey’in hayatından 
yola çıkarak yazdığı “İbiş’in Rüyası” ile 
1970 TRT Sanat Ödülleri Yarışması’nda 
başarı ödülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kuruluş yıllarını anlattığı “Osmancık”la 
1985 yılında Milli Kültür Vakfı Edebiyat 
Armağanı’nı, “Yağmur Beklerken”le 
Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü’nü aldı. 
1991’de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 

Fıkralarından seçmeleri Gençlik Türküsü 
(1964), gezi notlarını Gagaringrad (1962), 
dil ve edebiyat üzerine yazılarını Düşman 
Kazanmak Sanatı (1979), denemelerini Bu 
Çağın Adı (1979) başlıklarıyla yayımladı. 
Milliyet Gazetesi, Vatan, Yeni İstanbul 
Gazetesi (1952- 1956), Yol Dergisi 
(1968) ve Tercüman Gazetesinde (1970-
1976) sanat sayfaları düzenledi, fıkralar 
yazdı, yazı işleri müdürlüğü yaptı. Hisar 
Dergisi ve Türkiye Gazetesi’nde de 
yazdı. Devlet Tiyatroları’nda Edebi Kurul 
Başkanlığı’nda Edebi Kurul üyeliği yaptı. 
Tarık Buğra, 26 Şubat 1994'de aramızdan 
ayrıldı. 

Tarık Buğra, inandığı değerler ve 
ilkelerden taviz vermeden, yazarlık 
mücadelesini sürdürmüş, ard arda Türk 
toplumunun değişik dönemlerini tahlil 
ettiği eserler vermiştir. Bu dönemleri 
muhafazakâr referansları, duyarlılıkları 
ile yaşayan insanların açısından ele 
alır. Romanlarında ortaya çıkan modern 
ile geleneğin, millilik ile İslamîliğin 
arasındaki girift çatışma ve gerilimler, 
taşranın, küçük kasabaların sade, iddiasız 
insanlarının alabildiğine gerçekçi 
dünyalarındaki haliyle önümüze serilir. 

Bu toplumsal gerilimler ve 
uzlaşmaların “halk” katından 
en yetkin anlatımıdır Tarık 
Buğra’nın romanları.

Ve Osmancık. Buğra, 
‘Osmancık’ yazılmadan 
önce kendisiyle yapılan bir 
mülâkatta; “Dünyanın en 
medenî imparatorluğunu 
kurmanın şifresini 
çözdürtebilecek tiplerle” 
bir roman yazmayı 
düşündüğünden bahseder. 
Nitekim 1950’lerden 
beri yazmayı düşündüğü 
bu romanı, 1983 yılında 
“Osmancık” adıyla yayımlar. 
Tarık Buğra, romanda, klâsik 
bilgilerin ötesine geçerek, 
Osmanlı’nın kuruluşunu 
çeşitli yönleriyle roman 
gerçekleri çerçevesinde 
tahlil etmektedir. Roman 
kısa sürede büyük bir ilgi 
ile karşılanır. Kısa sürede 
büyük baskı sayısına bulaşır. 
Tarihsel açıdan dahi son 
derece kısıtlı kaynaklara 
sahip kuruluş sürecini konu 
alan eser büyük bir boşluğu doldurmuştur.

Yayını ile birlikte eserin tiyatro sahnesine 
aktarılması yönünde çalışmalara başlar 
Tarık Buğra. Türk tiyatrosunun büyük 
isimleri arasında yer alan Dinçer Sümer 
ile birlikte oyunlaştırılan roman 1985 
yılında Semih Sergen rejisi ile sahnelenir. 
Osmancık’ı Çetin Tekindor’un oynadığı 
oyunda, romanın gördüğü ilgiye benzer 
bir ilgi ile karşılanır. 

Bu ilgi; o dönem yerli yapımlara ağırlık 
verme kararı alan TRT’nin de dikkatini 
çekecektir. Yine Tarık Buğra tarafından 
bu kez “Kuruluş” adıyla senaryolaştırılan 
romanın, TV dizisi olarak çekimlerine 
o dönem için rekor sayılabilecek bir 
bütçe ile başlanır. Yücel Çakmaklı’nın 
yönetmenliğinde çekilen dizide 

Osmancık rolü Cihan Ünal tarafından 
oynanmaktadır. Diğer rollerde de Türk 
sinema ve tiyatrosunun unutulmaz 
isimleri yer almaktadır. 18 ay süren 
çekim ve hazırlık sürecinin ardından 
dizi 12 bölüm halinde TRT ekranlarında 
yayınlanır. 

Büyük beğeni ile izlenen dizi, daha 
sonra TRT tarafından sinema filmi olarak 
yeniden düzenlenir ve 2000 yılında bu 
kez sinemalarda vizyona girer ve yine 
büyük bir ilgi ile karşılanır.

Sözün özü roman, tiyatro, sinema 
derken edebiyat dünyamızın bahtı en 
açık yapıtları arasında yer almaktadır 
Osmancık. İlk yayınından bu güne 
geçen yaklaşık 30 yıllık süreçte ilgi hiç 
azalmamış, artarak sürmüş 2012 yılında 
44. baskısı gerçekleşmiştir. 
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İşte ilk sahnelenişinden 27 yıl sonra 
bu kez, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu tarafından sahneleniyor 
bu görkemli eser.  Oyun Anadolu 
Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doç. 
Dr. Mustafa Sekmen tarafından sahneye 
kondu. Oyunun dekor ve kostümleri Akın 
Tezer Tunalı, ışık tasarımı Zeynel Işık, 
müzikleri ise Murat Gedikli tarafından 
gerçekleştirildi. 

Oyun; Osmanlı devletinin kurucusu 
Osman Bey’in, Osmancık adıyla bilindiği 
yıllarda başlıyor, Osman Gazi olarak 
tarih sahnesine çıkışını ve Osmanlı 
Devleti'nin kuruluş sürecini konu alıyor. 
Oyun Bursa’nın fethedildiği haberinin 
gelmesi ve Osman Gazi’nin son nefesini 
vermesi ile son buluyor.  Tarihte 
gerçekten böyle mi oldu, bilinmez. 
Ama vurgu, bir yaşamın sonlanırken bir 
devletin tarih sahnesine çıkışı üzerinden 
değerlendirildiğinde ayrı bir anlam 
kazanıyor.

Yine oyunda bir başka sahnede Osman 
Gazi’nin ağzından duyduğumuz “Bursa’yı 
isterim senden Orhan’ım… Beni oraya, 
o gümüş kubbenin altına…” sözleri o 
dönem için Bursa’nın önemini ortaya 
koyuyor. Bu sözlerde, söylencelerle 
günümüze ulaşmış ama Bursa’nın fethi 

ardından başkent ilan edilmesi ve ilk altı 
padişahın Bursa’da gömülü olması bu 
anlamda tarihi gerçeklerle söylencelerin 
uyumluluğunu gösteriyor.

Denilebilir ki oyunda kuruluş süreci, 
klasik bilgilerin ötesine geçilerek, çeşitli 
yönleriyle -oyun gerçekleri- çerçevesinde 
tahlil ediliyor. Peki, oyunu bir belgesel 
olarak izlemek ve değerlendirmek 
mümkün mü? Bu nokta da yazarın bu 
yorumu büyük önem taşıyor. "Ben, 
yola, bir görüşü veya yorumu savunmak 
veya aşılamak için çıkmadım. Bunu 
hiçbir romanımda yapmadım. Sadece 
konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştım. 
Anladığım gibi anlatmaya çalıştım." diyen 
Tarık Buğra, Osmancık’ı da aynı anlayışla 
ve "Osmanlının sırrı nedir?" sorusundan 
yola çıkarak yazdığını söylüyor. 

Tarihi kaynakların son derece kısıtlı 
olduğu bir dönemi konu alan oyunda 
anlatılanlar, şüphesiz ki tarihi gerçeklerin 
ışığı altında kaleme alınmış. Ama 
birebir tarihe uygun mu? Bunu söylemek 
şüphesiz ki mümkün değil. 

Bu Mülkün Sultanları adlı kitabının 
Osman Bey başlıklı bölümünde Necdet 
Sakaoğlu şöyle der. “Osman Bey’in 
soyuna ve boyuna ilişkin bilgiler 

gelenekseldir ve ölümünden en erken 
yüzyıl sonra, söylencelerden yazılı 
tarihe aktarılmıştır. Osman’dan söz eden 
Türkçe tarihlerin en eskisi olan şair 
Ahmedi’nin (Öl. 1412) manzum Dastan 
ve Tevarih’i Mülük-i Al-i Osman’ındaki 
destan sözcüğü de Osman’ın yaşamının 
ve Osmanlı Devletinin ilk döneminin bir 
destan konusu olduğunu gösterir.”

Böylesi bir belirsizlik içinde anlatılanları 
tarihi gerçeklik olarak kabul etmek, 
öncelikle izlenen yapıtın edebi kimliğini 
reddetmek anlamına gelecektir. Edebiyat 
dünyamızın en güçlü kalemlerinden Tarık 
Buğra’nın yazdığı Osmancık, ulusal 
edebiyatımızın başyapıtları arasında 
yer almaktadır. Ulusal kimliğimizin 
en önemli parçalarından birini konu 
almakta, geçmişimizin gurur duyulacak 
bir bölümüne pencere açmaktadır. Ve “her 
şeyin başladığı anlara tanık olabilmenin 
heyecanı içinde” izlenmelidir.

Osmancık, Şehir Tiyatrosunun diğer 
oyunlarıyla dönüşümlü olarak her hafta 
Perşembe ve Cuma günleri saat 20:30’da, 
Cumartesi günleri saat 14:00’de Tayyare 
Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

KÜLTÜR SANAT
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Cumhuriyet döneminden Osmanlı ilk 
dönem eserlerine, Bitinya surlarından 
arkeolojik kazılara kadar Bursa’nın 
tüm tarihi değerlerini ayağa kaldırıp, 
işlevlendirerek buraları yaşayan 
mekanlar haline getiren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan 
kültürel miras çalışmalarına bir yenisi 
daha ekledi. Bursa’nın manevi odak 
noktalarından köklü eğitim kurumlarına, 
önemli şahsiyetlerinden el sanatları 
ve seyahatnamelere kadar her alanda 
hazırlanan yayınlarla kentin hafızasını 
tazeleyen Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’da tarikatlar ve tekkelere 
ilişkin önemli bir kaynak eseri daha 
kent belgeliğine kazandırdı. Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf 
Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Kara’nın kaleme 
aldığı “Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler 
Kitabı”, Seyyid Usül Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen basın toplantısı ile 
kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım toplantısına 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ve Prof. Dr. Mustafa Kara’nın 
yanı sıra öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilal 
Kemikli, Doç. Dr. Sezai Sevim, Doç. Dr. 
Hasan Basri Öcalan, Doç. Dr. Sadettin 
Eğri, Doç. Dr. Doğan Yavaş ve Doç. Dr. 
Cafer Çiftçi de katıldı.

Manevi hazineler gün yüzüne çıkıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, gerek tarihi ve kültürel mirasa 
yönelik restorasyon çalışmaları gerekse 
de somut olmayan kültürel mirasın 
gelecek kuşaklara aktarılması yönünde 

yaptıkları çalışmalarla Bursa’nın ‘Müze 
Kent’ olma yolunda emin adımlarla 
ilerlediğini söyledi. Bursa’da tasavvufi 
hayatın yaşanmasında tekkeler ve 
tarikatların çok önemli olduğunu dile 
getiren Başkan Altepe, zaman içinde 
farklı fonksiyonlarda faaliyet gösteren 
tekke ve dergahların kimi zaman yolcular 
için sığınak olduğunu, ruhi hastalıkların 
tedavi merkezi, sosyal faaliyetler ve 
topluma destek faaliyetlerinin yapıldığı 
mekanlar olarak kullanıldığını kaydetti. 
Geçmişte toplumun tasavvufi hayatına 
yön veren bu mekanları eski ihtişamına 
kavuşturmak için önemli çalışmaları 
hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan 
Altepe, “Karabaş-i Veli Dergahı 
kentimize kazandırıldı. Yine İsmail 
Hakkı Bursevi ve Üftade Tekkesi’ndeki 
çalışmalarımız tamamlanmak üzere. 
İçinde bulunduğumuz Seyyid Usül 
Dergahı’nı da 5 yıl önce restore ederek 
orijinal haliyle kentimize kazandırmıştık. 
Halkımıza açık olan bu mekanlar kültürel 
faaliyetlerin yapıldığı, sevgi, bilgi ve 
huzurun paylaşıldığı buluşma noktaları 
oldu. Gerek bu tür yapıların ayağa 
kaldırılması gerekse somut olmayan 
mirası geleceğe taşıyan bu tür yayınlarla 
Bursa’mızın manevi hazinelerini de gün 
yüzüne çıkarıyoruz. Bu çalışmalarımıza 
katkı koyan başta Mustafa hocamız olmak 
üzere, tüm akademisyenlere ve emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa’nın ruhu bariz ve derinlerde
Kitabın yazarı Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Kara ise her ne kadar 
kitabın üzerinde kendi adı olsa da 
bunun önemli bir mutfak çalışması 
olduğunu belirterek, emeği geçenlere 
ve kitabın yayınlanmasını sağlayan 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Bursa’da 
tarikatlar ve tekkelere ilişkin anlatılması 
gereken her şeyi kitabında anlattığını 
ifade eden Kara, “Her şehrin manevi bir 
dokusu ve ruhu var. Bursa gibi tarihi 
şehirlerdeki ruh daha bariz ve derinlerde. 
İnsanlar ruha bedenle birlikte ulaşıyor. 
Maddi olanın yardımıyla manaya 
ulaşılıyor. Namaz bir şekildir ama 
biz o şekille başka bir yere ulaşmaya 
çalışıyoruz. Şehirlerde böyle. Görüntüsü, 
yapısı, kalesi, camisi vardır. Biz o şeklin 
yardımıyla ruhuna ineriz” dedi. 

Bir gazetecinin “1925 yılında tekkelerin 
kapatılmasına ilişkin görüşlerini” sorduğu 
Prof. Dr. Kara, “O günün şartları bunu 
gerektirebilir. 1925 yılının şartlarında 
dergahlar geçici olarak kapatıldı. Daha 
sonra da bir gelenek haline geldi. Aradan 
80-90 yıl geçti, peki şimdi ne olacak? 
Bu konuda her 5-10 yılda bir gündeme 
gelir. Bir ülkede din ve vicdan hürriyeti 
varsa mezhepler, tarikatlar serbest olur. 
Bu tüm dünyanın kabul ettiği anayasal 
zorunluluktur. Bugün Türkiye’de böyle 
olmayabilir, şartlar uygun olmayabilir. 
Benim görüşüm; dergahlar açılacak bu 
kesin. Ama zamanını bilmiyorum. Her 
şeyin bir zamanı var” diye konuştu.

MANEVİ 
HAZİNELER 
GÜN 
YÜZÜNDE
Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 
Bursa belgeliğine yeni bir eser daha kazandırdı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara’nın kaleme aldığı “Bursa’da tarikatlar ve tekkeler 
kitabı” kent belgeliğindeki yerini aldı.

BURSA BELGELİĞİ
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Şehirler de birer kitaptır. Hatta ne kitap! 
Adeta birer kütüphanedir şehirler. Şehrin 
sokakları, caddeleri, meydanları, parkları, 
sivil ve resmi binaları, insanları, üretim 
ve tüketimi, sözü ve sohbeti birer külliyat 
gibidir. Oku okuyabiliyorsan. 

Şehrin güzelleri, çirkinleri, âlimleri, 
delileri, velileri, zalimleri, mazlumları, 
kalenderleri, zavallıları velhasıl bütün 
bir insanıyla bir kütüphane. Her insan 
bir kitap. Şehir kütüphanesinden şairler, 
u-yazarlar, sosyologlar, tarihçiler vs. 
nice zevat yararlanmıştır. Mesela eskiler 
şehrengizler yazmış, şehrâşublar kaleme 
almış, şehir kasideleri nazmetmişler. 
Bazen şehirden yola çıkarak gazeller de 
yazmışlar… Fetihnameler, zafernamelerin 
yanında şehir mersiyelerini de hatırlamalı. 
“Nazlı Budin” demişiz mesela, gözyaşı 
dökmüşüz. 

Nice eserler… Hele hele merhum 
Tanpınar’ın Beş Şehir’ini, merhum Mitat 
Enç’in Uzunçarşı’nın Uluları’nı ve sevgili 
hemşehrim Ahmet Turan Alkan’ın Altıncı 
Şehri’ni hatırlamadan edemeyeceğim. 
Bütün bu eserler, şehir kitabından 
mülhem değil mi? 

Bazı şehirler vardır, adeta şiir gibidir. 
Ne gibisi, bizzat şiir… Elinde sazı 
ozanlar, o şiiri terennüm etmişler. Şiir 
şehirlerimizden birisi, belki en önemlisi 
Bursa’dır. Daha evvel Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla, şiir şehir 
Bursa’nın temayüz eden şairlerinin 
izinde, hemen her sene bir sempozyum 
düzenleme imkanına sahip olduk. Yeni 
toplantılar, yeni projeler, yeni çalışmalar 
da yapılacaktır. Mesele şehri tanımak, 
şehirden yola çıkarak insanı ve en 
önemlisi kendimiz tanımak! 

Bursa şanslı bir şehir… Evet, diğer pek 
çok şehre göre şanslı. Zira bu şehrin 
sevdalıları var. Bursa’nın en istikrarlı 
sevdalılarından birisi, bize de Bursa 
sevgisini aşılayan Prof. Dr. Mustafa 
Kara’dır. Prof. Kara, Evliya Çelebi’nin 
ifade ettiği “Ruhaniyetli şehir Bursa”yı 
bize tanıtmaya çalıştı. Kendi ifadesiyle 
1978’den beri… Neredeyse bir ömrü, 
Bursa’ya vakfetti. Bursa, bir değil birkaç 
ömrü vakfetmeye değer. Hak, hocamıza 
nice ömürler, bereketli ve huzurlu 
yarınlar nasip eylesin. 

Bugün dostlar, sabahın erken saatlerinde 
güzel bir mekânda, Seyid Usul Kültür 
Merkezi’nde Prof. Kara’nın güzide eseri 
Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler kitabının 
genişletilmiş yeni baskısını kutlamak için 
cem oldu. Güzide bir eser, ancak güzide 
bir toplulukta okuyucusuna kavuştu. 

Belediye Başkanı Recep Altepe’yle 
Belediyenin kitaplarından, yayınlarından 
konuştuk. Yayımladıkları kitapların 
neşrinde duyduğu heyecanı ifade 
ederken, tarihte derin bir iz bırakma 
çabasında olduğunu ihsas ediyordu. 
Evet, haklı; neşretmek, yazmak gibidir. 
Eseri yazarsınız, ama onu yayımlamaz 
iseniz, okuyucuyla buluşmaz ise, ne 
anlamı olur? Maksat eserin ilgilisine 
ulaşması. Bu anlamda Belediyelerin, 
bazı kurum ve kuruluşların, sanayi 
ve ticari teşekküllerin, ilmi ve edebi 
eserleri neşretmeleri yerinde bir çabadır. 
Hele bir de mazrufuna uygun bir zarf 
ile sunarlarsa, bu daha da güzeldir. 
Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler’in bu son 
baskısı, ilmi açıdan olduğu gibi, görsel 
açıdan da doyurucu; tam bir kaynak 
eser. Bu arada Belediye’nin yetkilileri, 

daha önce tanıtımına katılamadığım bir 
güzel eseri daha takdim ettiler. Yaşamı, 
giyim kuşam, meslek ve yemekleriyle 
Bursa’nın köylerini ele alan bir kitap: Bu 
Toprağın Renkleri. Bursa Araştırmaları 
Merkezi’nin projelerinden biri olarak 
hazırlanan bu kitap, kaybolmaya yüz 
tutmuş köy kültürünü kayda alıyor. 
Gerçekten de değil şehirliler, bizzat 
köyde yaşayanlar bile köy kültürünü 
unutuyor. Küresel güçler köyü de 
istila etti, üretimde modernleşme, köy 
yaşantısını ve dolayısıyla ihtiyaçları da 
değiştirdi. Geçtiğimiz sene, bir vesileyle 
gittiğimiz Kestel’in köylerinden birinde 
ev sahibimiz bir tas ayran yerine bir kutu 
ayran ikram etmişti de şaşırmıştım. Hazır 
yufkayla yapılan gözlemelerin yenildiği, 
sanayi yemeğinin ikram edildiği o 
cemiyeti unutmadım. 

Bu Toprağın Renkleri’ni akşam evde 
incelerken, köy kokusunu alamadığımız 
o ziyareti hatırladım ve bu projenin ne 
denli anlamlı olduğunun bir daha idrakine 
vardım. Emeği geçenleri kutluyorum. Şiir 
şehir Bursa’da kitap ve insanın peşinde 
seyre çıktık… Ne güzel!

ŞEHRE, KİTABA 
VE İNSANA DAİR
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ
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Köy yaşamının mercek altına alındığı 
“Bu Toprağın Renkleri” kitabı Dağ-der 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
toplantıda kamuoyuna tanıtıldı. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa 
belgeliğine kazandırılan kitap, kentin tüm 
bölgelerinden örneklerle, dünden bugüne 
köy yaşamını geleceğe taşıyor. 

Bursa’nın köklü tarihi mirasına kültür 
ve sanat çalışmalarıyla yeni belgeler 
kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 
yoğun bir emekle hazırlanan “Bu 
Toprağın Renkleri” kitabının tanıtımını 
da Dağ-Der Kültür Merkezi’nde yapılan 
toplantıda kamuoyuna sundu. Büyükşehir 
Belediyesi’nin adeta bir yayınevi 
anlayışıyla çalıştığını anlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, “Bursa 
olarak kent kültürü konusunda büyük 
eserler vermeye başladık. Kent kültürü 
ve kimliği üzerine Bursa bir marka 
oldu ve UNESCO tarafından da yapılan 
çalışmalara örnek olacak çalışmalara imza 
atıyoruz” dedi.

Kültürlerin ve medeniyetlerin yatağı olan 
Bursa’da yöneticilik yapmanın önemli 
bir misyon yüklediğini kaydeden Başkan 
Altepe, 9 yıllık başkanlığı süresince, alt 
ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra 2300 
yıllık Bitinya surlarından 8500 yıllık 
arkeolojik döneme kadar her zenginliğin 
gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. “Bu 
dönem, en güzel izlerle Bursa’ya hatıra 
olarak kalacak” diyen Altepe, kentlerde 
yapılan fiziki çalışmaların bir süre sonra 
yıkılabildiğini ancak köklü kültürel 
mirasa yönelik yapılan çalışmaların 
geleceğe taşındığını ifade etti.

Doğumdan ölüme köy yaşamı
Kültürün en güzel şekilde yaşamasına 
önem verdiklerine işaret eden Başkan 
Altepe, “Somut eserler ve bunların 
işlevlendirilmelerinin yanı sıra 
kent kültürü çalışmalarımızı hızla 
sürdürüyoruz. Okullardan mahallelere, 
köylere ve eski çarşı hayatına kadar 
yapılan tüm çalışmalarla Bursa’nın tüm 
yönleriyle tanıtılmasını önemsiyoruz. 
Bursa’nın kırsalında yapılanlar derlenerek 
bu güzel arşiv oldu. Bursa’nın kültürüne 
yönelik her eseri, halk kültürüne 
gönül vermiş değerli kadrolarımızla 
gerçekleştiriyoruz. Bugüne dek 20 kişilik 
bu kadroyla 71 köyde çalışmalar derlendi. 
Doğumdan ölüme köylerdeki yaşamı 
bu eserle gözler önüne seriyoruz” diye 
konuştu. Eskiden köylerde yaşamın yüzde 
80’lere vardığını ancak bu oranın bugün 
yüzde 15’lere düştüğünü söyleyen Başkan 
Altepe, köy mimarisinden köylerdeki 
mesleklere, el işlerinden halkoyunlarına, 
müzisyenlikten giyim kuşama kadar 
akla gelen her şeyin  ‘Bu Toprağın 
Renkleri’ kitabında can bulduğunu ifade 
etti. Kitapta bazı bilinmeyen kültürel 
değerlerin de hatırlatıldığını dile getiren 
Başkan Altepe, “Kitapta köylerdeki 
kültürel mirasın bazılarını ilk kez gördük. 
Bizi heyecanlandıran bu durumları, 
üretilen bu eserlerle geleceğe taşımış 
oluyoruz” dedi.

“Bursa kültür turizminde öne çıkacak”
Başkan Altepe, turizm zirvesindeki 
değerlendirmelerinde de örnekler vererek, 
“Bursa’da artık kültür turizmi de öne 
çıkıyor. Kent kültürünü tamamlayıcı ve 
bu kültürü en güzel şekilde yaşatacak 

çalışmalarla Bursa’ya önümüzdeki 
yıllarda müthiş bir turizm patlaması 
olacağına inanıyorum. Bu çalışmalar 
Bursa’mızın yaşayan canlı bir tarih şehri, 
bir müze kent olması konumuna da büyük 
katkı koymuş oluyor” şeklinde konuştu.
Bursa’nın her alanda farklı olmasını 
istediğini belirten Başkan Altepe, 
“Bursa’da altyapı konusunda güzel 
mesafeler kaydettik. Bursa bu konuda 
turizm haline gelecek, kültür turizmi 
ivmesi artarak devam edecek. Soyut 
miras çalışmalarımız da buna bir altyapı 
oluşturuyor” dedi.

“Doktora çalışması olarak ele alınmalı” 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat 
Danışmanı Ahmet Ömer Erdönmez 
ise hazırlanan eserlerin Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi mirasa sahip 
çıkmada başarılı olduğunu açıkça 
anlattığını söyledi. Erdönmez, bu tür 
konularda farklı kentlere de önderlik 
ettiklerini dile getirerek, Bursa’nın 
kitaplarına yoğun ilgi olduğunu kaydetti. 
Bursa Araştırmaları Merkezi gönüllüleri 
gibi bir ekiple Bursa’nın kent kültürüne 
yeni eserler kazandırmasının önemli 
olduğunu söyleyen Erdönmez, bu 
çalışmanın bir doktora çalışması olarak 
değerlendirilebileceğini ve UNESCO’ya 
da örnek olacağını ifade etti.

BURSA’NIN 
KÖYLERİ 
KENT 
BELLEĞİNDE
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Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırma 
çalışmalarını, kent merkezinin yanında 
tüm Osmanlı coğrafyasında etkin bir 
şekilde sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’teki hizmet halkasına bir yenisini 

daha ekledi. Üsküp’te bugüne kadar 
Hatuncuk Camii, Arasta Camii, Kebir 
Mehmet Çelebi Camii, İshak Paşa Camii, 
İsabey Camii Haziresi ve Yiğit Paşa 
Mezarı restorasyonu gibi çok sayıda 
tarihi ve kültürel miras projesi üzerinde 

çalışan Büyükşehir Belediyesi, 1818 
yılında kurulan kentin en önemli manevi 
odaklarından Rufai Tekkesi’ni de 2 asır 
sonra ilk günkü ihtişamına kavuşturdu. 
Tarihi tekkenin açılış törenine Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

ÜSKÜP’E BURSA İMZALI 
YENİ BİR ESER

Bursa Büyükşehir Belediyesi 

tarafından restore ettirilen 

Üsküp’ün en önemli manevi 

odaklarından Rufai Tekkesi, 

Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet 

Davutoğlu’nun da katıldığı törenle 

ibadete açıldı.

Üsküp’teki Rufai Tekkesi’nde yaklaşık 6 ay önce başlatılan restorasyon kısa sürede tamamlandı ve tarihi yapı Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu tarafından hizmete açıldı.

RESTORASYON
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Altepe’nin yanı sıra Dışişleri Bakanı 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Makedonya 
Cumhuriyeti Devlet Bakanı Hadi Nezir, 
Makedonya Milletvekilleri Kenan 
Hasip ve Behüciddin Şehabi, Türkiye 
Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Gürol 
Sökmensüer, Çayır Belediye Başkanı 
İzzet Meciti, Üsküp Diyanet İşleri 
Başkanı Hacı Süleyman Efendi Recep, 
Üsküp Müftüsü İbrahim Şabani, TİKA 
Makedonya Temsilcisi Mahmut Çevik, 
Makedonya Milli Konservasyon Merkezi 
Müdürü Mehmet Selmani, Rufai Tekkesi 
Şeyhi Murtezan Murteza, restorasyonu 
üstlenen Bursalı işadamı İsmail Öner ile 
çok sayıda davetli katıldı.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 2005 yılında 
Üsküp’te tek tek ziyaret ettiği ecdat 
yadigarı eserlerin o günkü halini görünce 
yaşadığı hüznü anlatmasının mümkün 
olmadığını belirterek, bu eserleri bir bir 
ayağa kaldırma yönündeki hassasiyeti 
nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ise, Bursalı hayırseverler 
ve sivil toplum örgütlerinin destekleriyle 
üsküp’e kazandırdıkları ecdat yadigarı 
eserleri gelecek kuşaklara taşımanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Buradaki insanımızın kültürünü 
yaşamasını istiyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Rufai Tekkesi’nin 
Üsküp’ün merkezindeki en önemli 

manevi odaklardan biri olduğunu, yaz 
aylarında başlattıkları çalışmalarla harabe 
halindeki yapıyı ilk günkü ihtişamına 
kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi. Özellikle son yıllarda hükümetin 
Balkanlar başta olmak üzere tüm Osmanlı 
coğrafyasında önemli çalışmalara imza 
attığını ile getiren Başkan Altepe, 
kendilerinin de yerel yöneticiler olarak 
sivil toplum örgütleriyle birlikte bölgede 
gerek tarihi eser restorasyonu gerekse 
Türk kültürünün yaşatılmasına yönelik 
önemli işler yaptıklarını ifade etti. 
Bölgede uzun yıllar yaşanamayan aşure 
dağıtımı törenleri ve sünnet şölenleri 
gibi önemli kültürel etkinliklerin yeniden 
düzenli olarak yapılmaya başladığını 
hatırlatan Başkan Altepe, “Biz Bursa 
olarak Balkanlar ile Türkiye arasında 
köprü olmaya çalışıyoruz. Buradaki 
insanımızın kültürünü en iyi şekilde 
yaşamasını istiyoruz. Geçtiğimiz 
haftalarda Türkiye’de yaptığımız göç 
kongresi ve Balkan Ekonomi Zirvesi ile 
bu bölgedeki tek isteğimizin dostluk, 
kardeşlik ve işbirliği olduğunu gösterdik. 
Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam 
edecek” dedi.

“Allah aramıza ayrılık sokmasın”

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da 
Üsküp’te tarihi bir gün yaşadıklarını, 
hafta başında Konya’da Şeb-i Aruz’u 
idrak ettiklerini, haftanın son gününde 
ise 200 yıl önce kurulan tekkenin 
yeniden ihya olmasına tanıklık ettiklerini 
kaydetti. Tasavvuf kültürünün Buhara’dan 

Saraybosna’ya kadar bütün insanlığı 
kardeşliğe davet ettiğini kaydeden 
Davutoğlu, “Tasavvuf, birliği, huzuru, 
kardeşliği telkin eder. Tasavvuf 
kültürünün geliştiği toplumda nefret, 
şiddet kültürü gelişmez. Şeb-i Aruz, 
vuslattır, düğün gecesidir. Burada da 
bir vuslatı gerçekleştiriyoruz. Tarihin 
imanla buluştuğu bir mekanı açıyoruz. 
Bu Anadolu’nun Rumeli’ye İstanbul’un 
Üsküp’e vuslatıdır, düğünüdür. Allah 
aramıza nifak sokulmasına müsaade 
etmesin. Bu güzel mekanı sizlere emanet 
ediyoruz. Bir yerde Allah’a zikir, tefekkür 
başlamışsa, ilelebet devam eder. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza ayrıca 
teşekkür ediyorum. Hatuncuk Camii, 
Arasta Camii, Kebir Mehmet Çelebi, 
Yiğit Paşa mezarı, Gazi Baba Türbesi 
gibi burada yaptıkları çalışmalar için 
kendilerine teşekkür ediyorum. Ben 2005 
yılında buraya geldiğimde bu eserleri 
tek tek gezdim. O hallerini gördüğümde 
yaşadığım hüznü anlatmam mümkün 
değil. Hepsi tek tek ihya oluyor. Allah 
aramıza ayrılık sokmasın” diye konuştu.

Törende söz alan Çayır Belediye Başkanı 
İzzet Meciti ve Makedonya Diyanet İşleri 
Başkanı Hacı Süleyman Efendi Recep de 
Üsküp’te yaptığı çalışmalar nedeniyle 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Bakan 
Davutoğlu ve Başkan Altepe, daha sonra 
restorasyon çalışmalarına katkı sağlayan 
işadamı İsmail Öner ve ailesine plaket 
vererek teşekkür edip, kurdele keserek 
200 yıllık tekkeyi yeniden ibadete açtı.
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Emirsultan Hamamı ve Emir 
Buhari Tekkesi, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’un da katıldığı törenle sanat 
ve kültür merkezi olarak hizmete açıldı.
Bursa’nın en çok ziyaret edilen 
yerlerinden olan Emirsultan’ın çehresini 
tamamen değiştiren Kentsel Dönüşüm 
Projesi kapsamında Emirsultan’ın manevi 
dokusu gün yüzüne çıkarıldı. Bursa’nın 
manevi mimarı olan Emir Sultan’ın 
sağlığında yaptırılan Emir Buhari Tekkesi 
ile Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun 
tarafından 1426 yılında yaptırılan Emir 
Sultan Hamamı da tarihi dönüşümün en 
önemli parçaları olarak restorasyonun 
ardından ilk günkü ihtişamları ile yeniden 
ayağa kaldırıldı.

Emir Sultan Hamamı Sanat Merkezi 
ve Emir Buhari Kültür Merkezi olarak 

fonksiyon kazanan iki tarihi yapının açılış 
törenine Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin yanı sıra AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş, Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, AK Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın, Büyükşehir Belediyesi 
bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Altepe, birçok medeniyetlere ev 
sahipliği yapan Bursa’da bu kültür ve 
medeniyetlerin izlerini ortaya çıkarma 
yönünde yoğun faaliyet içinde olduklarını 
söyledi. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
tarihe sahip çıkmanın sadece binaları 
ayağa kaldırmak olmadığını belirterek, 
“tarihe sahip çıkmak demek o ruha sahip 
çıkmak demektir” dedi.

Bursa tarihi kimliğini yeniden 
kazanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’ya değer katan, kimliğini 
oluşturan, toplumsal hayata önemli 
katkılar sağlayan tarihi mirası bir bir 
gün yüzüne çıkardıklarını söyledi. Emir 
Sultan’ın Bursa için ifade etiği anlamın 
kitaplara sığmayacak kadar büyük 
olduğunu ifade eden Başkan Altepe, 
“Şehrimizin manevi mimarı olan Emir 
Sultan, bu topraklarda sevgi, hoşgörü ve 
dostluk kavramlarının içselleştirilmesinde 
etkin rol üstlenmiş bir şahsiyettir. Bugün 
restorasyon çalışmaları ile ihya edilen 
Emir Sultan Hamamı ile Emir Buhari 
Tekkesini, sanat ve kültür merkezi olarak 
işlevlendirerek Bursa’nın hizmetine 
sunuyoruz” dedi. Bursa’nın her alanda 
daha yaşanabilir, sağlıklı, çağdaş bir 
kent olma yolunda hızla geliştiğini ifade 
eden Başkan Altepe, “Gerek hükümet 
yatırımları gerek Büyükşehir ve ilçe 

EMİRSULTAN’DA “TARİHİ” DÖNÜŞÜM
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Emirsultan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tarihi halkaları 

olan Emirsultan Hamamı ve Emir Buhari Tekkesi de restorasyonun ardından ilk günkü ihtişamlarıyla tarihi 

bölgedeki yerini aldı. 
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belediyelerinin yatırımlarıyla birlikte 
her alanda hızlı bir gelişim sürecindeyiz. 
Bu gelişimlerin yanında bizim özellikle 
önem verdiğimiz konu Bursa’nın tarih 
başkenti oluşu. Birçok medeniyetlere ev 
sahipliği yapan Bursa’da bu kültür ve 
medeniyetlerin izlerini ortaya çıkarma 
yönünde yoğun faaliyet içindeyiz” diye 
konuştu.

“Şehirleri fethetmek için sadece top 
tüfek yetmez”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş da Bursa’nın insanın 
içini rahatlatan, ferahlatan bir şehir 
olduğunu söyledi. Bu kadar kan, gözyaşı 
ve harbin yaşandığı bir dönemde, 
ecdadın dünyaya neler öğrettiğinin tüm 
işaretlerinin Bursa’da olduğunu dile 
getiren Kurtulmuş, “Bizim ecdadınız 
kılıç zoruyla dünyanın 4 tarafına gitmedi. 
Kılıç elbette vardı ama kılıç arkalarında 
duruyordu. Önlerinde kitabın hikmetinden 
yararlan büyük yol göstericiler vardı. 
Önce gönüller ve zihinler fethedildi. 
Sevgi sadece bir kuru sevgiden ibaret 
değildi. Yaratılanı yaratandan ötürü 
sevmek gibi ibadet sayan anlayış vardı. 
O yüzden fetih kapıları açıldı. Şehirlerin 
kapıları toplarla, güllelerle açılmaz. 
Öyle olsaydı, dünyanın bütün silahlarına 
sahip güçler dünyayı istedikleri gibi talan 
ederlerdi. Önce gönülleri ve zihinleri 
fethetmek gerekir. Böyle bir tarihe 
sahip olduğunuz için, böyle eserlere 
sahip olduğunuz için Bursalıları tebrik 
ediyorum. Ne kadar övünseniz azdır. Bu 
eserleri günümüze taşıyan Büyükşehir 
Belediyesi ve diğer belediyelerimize, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teşekkür 
ediyorum” dedi.

Tarih binadan ibaret değil
Tarihe sahip çıkmanın sadece binaları 
ayağa kaldırmak olmadığını vurgulayan 
Kurtulmuş, “Gerçekten tarihe sahip 
çıkmak, eserler olarak sahip çıkmak 
değildir. Ruh olarak sahip çıkmaktır. 
Tarih binadan ibaret değildir. Tarihe 
sahip çıkmak demek o ruha sahip çıkmak 
demektir. Niçin Bursa özellikle yaşayan 
bir şehir? Her şehir aynı zamanda o 

medeniyetin düşünce dünyasını da 
yansıtıyor. Bursa’ya bakın son derece 
iç içe kaynakmış yapılar var. Küçük bir 
meydan, meydanda cami, karşısında 
hamam yanında çarşı ve okul her şeyi 
tüm fonksiyonlarıyla bir şehir var. 
Herkes birbirini tanıyor. Evler, dünyaya 
kapalı Allah’a açık yerler. Ailenin 
tüm mahremiyeti barından kapının 
dışında komşuluğun tüm erdemlerini 
taşıyan mahalleler var. Değerleriniz 
değişmeye başlar, dayanışma, aile, 
komşuluk, mahalle yok olmaya başlarsa 
bu şehirlerde kibir kuleleri dikilir. 
Para kazanmak, vakti hoş geçirmek o 
medeniyetin en önemli özelliği olur. 
Yeni şehirlerde o karmaşa ve curcunayı 
görüyoruz” diye konuştu.

Belediyeler tarih yazıyor
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin de son 8- 10 yılda belediyelerin 
de hizmetlerde adeta tarih yazdığını 
vurguladı. Hiçbir belediyenin tek bir 
tarihi eseri bile onarmadığı dönemlerin 
millet tarafından bilindiğini kaydeden 
Keskin, “Bu eserlerin üstünde kara 
örtüler mi vardı da göremediler? Gerek 
Büyükşehir Belediyemiz gerek ilçe 
belediyeleri bu konuda da tarih yazıyoruz. 
Burası Emir Sultan’ın, Osman Gazi’lerin, 
Orhan Gazi’lerin şehri. Bu tarihi abideleri 
ayağa kaldırmaktayız. Cumalıkızık 
evlerinden Balabanbey Kalesine kadar 
yüzlerce eseri ayağa kaldırdık. Bize bu 
konuda yol gösteren Başbakanımız eğer 
“Emlak vergilerinin yüzde 10’ununu 
tarihi eserlere ayırın” demesiydi bunlar 
kolay olmazdı” dedi.

Konuşmaların ardından Emir Sultan 
Hamamı Sanat Merkezi 
ve Emir Buhari Kültür 
Merkezi’ni gezen 
Prof. Dr. Kurtulmuş’a, 
BUSMEK kursiyerleri 
tarafından hazırlanan 
tablo ve çini hediye 
edildi.

Emir Sultan Hamamı: 
Emirsultan Hamamı; 

Emir Sultan Camii’nin güneyinde yer 
alan tek hamamdır. Emir Sultan’ın eşi 
Hundi Hatun tarafından 1426 yılında 
yaptırılmıştır. Tek hamam sınıfından olup, 
taş ve tuğladan yapılmıştır. Hamamın 
soğukluk kısmı kubbeliyken yıkılmış, 
sonradan düz çatı ile örtülmüştür. 
Soğukluktan 24 helezoni dilimli kubbenin 
örttüğü ılıklığa geçilmektedir. Tuvalet, 
usturalık ve iki halvetin bağlanmış olduğu 
ılıklıktan, üç eyvanlı ve iki halvetli 
sıcaklık kısmına geçiş vardır. Hamamda 
bulunan göbek taşının üstündeki kubbe, 
kıvrımlı bir kuşağa oturmaktadır. Tarihi 
yapının restorasyonu için Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü çalışma başlatmış ancak türlü 
nedenlerle tamamlayamamıştı. Yapıyı 
kiralama yöntemiyle alan Büyükşehir 
Belediyesi, yarım kalan restorasyonunu 
ve iç tefrişatını tamamlayarak tarihi 
yapıyı sanat merkezi olarak hayata 
geçirdi.

Emir Buhari Tekkesi: Tekke, Emir 
Sultan hazretlerinin sağlığında 
yaptırılmıştır. 1925’te tekkeler 
kapatılınca tekke bünyesindeki selamlık 
binasının yerine Emir Buhari İlkokulu 
inşa edilmiştir. 1979 yılında harem 
kısmı da yıkılmıştır. 1980 yılında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce binanın 
ihyası düşünülmüşse de muvaffak 
olunamamıştır. Tarihi yapı, 2011 yılında 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
eldeki bilgi ve belgelere göre orijinal 
ölçülerinde yeniden ayağa kaldırıldı. 
Emirsultan Kentsel Tasarım Projesi 
kapsamında ele alınan tarihi yapının 
ayağa kaldırılabilmesi için, yerindeki 
Emir Buhari İlköğretim Okulu yıkılarak 
başka bir alana taşındı.
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Bitinya döneminde yaptırılan 14 burç 
ve 6  kapısı bulunan 3 bin 400 metre 
uzunluğundaki surlarla ilgili verileri 
tarihin tozlu raflarından titiz çalışmalarla 
çıkaran Büyükşehir Belediyesi, tarihi 
surların Tahtakale’ye açılan kapısı 
olan Yokuş Cadde Tahtakale Kapısı ve 
bağlı burç ile surlardaki restorasyon 
çalışmalarını tamamladı. Kentin farklı 
noktalarındaki hanlar, hamamlar 
yeniden işlevlendirilerek yaşamın bir 
parçası haline getirilirken, yaklaşık 2 
bin 300 yıllık geçmişi bulunan Bitinya 
döneminden kalma Bursa surları da 
bu dönem de tüm ihtişamıyla kent 
siluetindeki yerini alıyor. Kent siluetinin 
önemli bir parçası olan surların Tahtakale 
semtine açılan kapısı olan Tahtakale 
Kapısı tarihi kaynaklardan elde edilen 
verilerle yeniden ayağa kaldırılırken 
bununla birlikte 2 adet burç ve 
aralarındaki sur duvarların da restorasyon 
çalışmaları tamamlandı. Bursa’nın 
geleceğine açılan tarihi kapı ve surların 
kente yeniden kazandırıldığı törene 
Başbakan Yardımcısı Bülent Ardınç, Vali 
Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye başkanı 
Recep Altepe, Cumhuriyet döneminden 
Osmanlı’ya, 2300 yıllık Bitinya 
surlarından 8500 yıllık arkeolojik 
bölgelere kadar her alanda hayata 
geçirdikleri tarihi ve kültürel miras 
çalışmaları ile Bursa’nın bu alanda 
öncü şehir rolünü üstlendiğini söyledi. 
Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ise 
“Büyükşehir Belediyesi başta olmak 
üzere yapılan tarihi ve kültürel miras 
çalışmalarıyla Bursa tekrar tarihteki 
ihtişamlı günlerine döndü” dedi.

Öncü şehir rolünü üstleniyoruz
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, gerek ecdat yadigarı 
eserlerin yeniden ayağa kaldırılması, 
gerekse somut olmayan kültürel mirasın 
kitaplaştırılarak gelecek kuşaklara 
aktarılması yönündeki çalışmalarla 
Bursa’nın bu alanda öncü kent rolünü 
üstlendiğini söyledi. Bursa’nın 1855 
depreminde yıkılan, daha sonra da 

belediyeler tarafından yol açma 
çalışmaları nedeniyle ortadan kaldırılan 
en eski kapısının Tahtakale kapısı 
olduğunu belirten Başkan Altepe, bu 
kapının 1870’li yılların gravürlerinden 
yola çıkarak bulunduğunu kaydetti. 
Tamamen yok olan kapanın bugün ilk 
günkü ihtişamıyla orijinal yerinde ayağa 
kaldırıldığını ifade eden Başkan Altepe, 
“Yıllardır söylenip yapılamayanlar, 
konuşulup gerçekleştirilemeyen tüm 
eserler bu dönemde ayağa kalkıyor. 
30 - 40 yıldır planlarda olan yollar bu 
dönem hayata geçiriyor. 60 yılık stat 
yenileniyor, 133 yıl sonra belediye 
hizmet binası yapılıyor. Her alanda yoğun 
yatırımlarımız var. Ancak Bursa’nın en 
önemli kimliği tarih başkenti oluşu. Bu 
bilince sahip kent yöneticileri olarak 
bu dönemde yaptığımız çalışmalarla 
Bursa’mızın yaşayan canlı tarih şehri 
ve müze kent olması yolunda önemli bir 
mesafe aldık. Bu bölgede devam eden 
çalışmalarımda ana hedeflerimizden 
biri Devlet Hastanesi’nin buradan 
kaldırılması ve metro güzergahında 
ulaşımın kolay olduğu bir yere taşınması. 

TARİHİ 
KAPILAR 
YENİDEN 
AYAKTA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 2300 yıllık Bitinya surlarını ayağa kaldırma çalışmaları 

kapsamında restorasyonu tamamlanan Tahtakale’ye açılan Yokuş Caddesi’ndeki kapı, burç ve surlar 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da katıldığı törenle, kent siluetindeki yerini aldı. 

Tahtakale Kapısı

RESTORASYON



101bursa’da zaman

Bursa Mevlevihane’sinin yeniden 
ihyası, Bey Sarayı’nın yeniden Bursa’ya 
kazandırılması yönündeki çalışmalarımız 
da sürüyor” diye konuştu.

Bursa tarihteki ihtişamlı günlerine 
dönüyor
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da 
Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi değerleri 
bir bir ayağa kaldırdığını ve Bursa’nın 
tekrar tarihteki ihtişamlı günlerine 
döndüğünü vurguladı. Açılışı yapılan 
Tahtakale Kapısının eski haline bakıp, 
bugünkü halini gördüğünde yapılan 
işin ne kadar güzel bir iş olduğunu bir 
kez daha anladığını dile getiren Arınç, 
“Surlara bitişik, biçimsiz, kullanışsız 
evlerin bulunduğu görüntüden tertemiz 
pırıl pırıl tarihteki suru, kapısıyla o 
güzel yerini sağlamlaştıran bir görünüme 
kavuştuk. Halen çalışmaları yapılan iki 
kapı daha var. İnşallah tamamlanınca 
güzel bir tarihi esere kavuşmuş 
olacağız. Şimdi biz bu kapıyı açıyoruz. 
Bursa’mızda inşallah bütün kapıları 
açalım, bütün gönüllere girelim. Burada 
oturanlar çok şanslı. Bursa’nın en güzel, 
en mübarek yerinde böyle güzellikler 

içinde yaşıyorlar” dedi. 

Mevlevihane görevi
Konuşması sırasında Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırlanan ve 
bölgedeki tarihi yapıların anlatıldığı 
“Bursa Kalesi ve Kaleiçi” adlı 
broşürü eline alan Arınç, sözü 
kitabın son sayfasında yer alan Bursa 
Mevlevihanesine getirdi. Pınarbaşı 
mezarlığının hemen karşısında 16 
yüzyılda varken, bugün yok olan 
mevlevihanenin yeniden ayağa 
kaldırılmasını isteyen Arınç, “Burası 
Bursa’nın su deposu olmuş. Hemen 
deponun yanında Ahmed Cununi 
hazretlerinin türbesi var diyor. 
Varmış şimdi yokmuş. Artık bu da 
yapılıp eski haline getirilsin ki bu 
kitap tamamlanmış olsun. Resimleri 
fotoğrafları var. Bir fotoğraftan bile koca 
saray yapan restorasyon tekniği Bursa 
Mevlevihanesini yapacak durumdadır. 
Su deposu olduğu yerde durur 
yanına Mevlevihane de yapılır. Sayın 
başkanımızın bu dönem içinde yapacağı 
en hayırlı işlerden biri de mevlevihaneyi 
ayağa kaldırmak. Nasıl bu kapı ve surları 

yapmışsak önümüzdeki yıl soruna kadar 
tamamlarız. Açılışını yapmak da bize 
nasip olur. Bursa’nın değerlerine altın 
kolye gibi Mevlevihanesi de katılır. 
Bu hayırlı hizmeti hep beraber yapmış 
olacağız. Başkana da bunları düşünenlere 
de şükran borcumuz var. Hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu.

Milletleri kültürleri yaşatır
Bursa Valisi Şahabettin Harput da 
milletleri yaşatan en önemli değerin 
kültürleri olduğunu belirterek, “Kültür 
milletin inancı, dini, geleneği, tarihi, 
örfü, kıyafetidir. Onun yaşam biçimidir. 
O milletin kimliğidir. Son 10 yılda 
bütün zamanların çok ötesinde Bursa’nın 
kimliğini ayağa kaldırma da muhteşem 
hizmetler gerçekleştirildi. Bu bizim hem 
ecdada vefa hem de gelecek kuşaklara 
karşı muhteşem tarihi dimdik bütün 
asaletiyle teslim etme görevimizdir, 
sorumluluğumuzdur. Bu güzel kaleyi 
surları ayağa kaldıran Büyükşehir 
Belediye Başkanımızı ve ekibini 
kutluyorum” dedi.
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Başkan Altepe, bu dönem hayata geçirilen 
150’nin üzerinde tarihi ve kültürel 
miras projesi arasında yer alan İncirli 
Caddesi’ndeki İncirli Hamamı’nda 
incelemelerde bulundu. Büyükşehir 
Belediyesi Tarihi ve Kültürel Miras 
Projeler Koordinatörü Aziz Elbas’ın da 
katıldığı inceleme gezisinde konuşan 
Başkan Altepe, Bursa´da kültür ve 
medeniyetlerin izlerini ortaya çıkartmaya 
devam ettiklerini söyledi. Bursa’nın 
Osmanlı’nın ilk başkenti olduğunu 
ve imparatorluğa damgasını vuran 6 
padişaha ev sahipliği yaptığını hatırlatan 
Başkan Altepe, şehirde anıtsal yapılar 
başta olmak üzere tarihi eserleri bir 
bir ayağa kaldırdıklarını ifade etti. 

Bursa´da Osmanlı mimarisi izleri bulunan 
yüzlerce eserin bulunduğunu, İncirli 
Hamamı’nın da bunlardan biri olduğunu 
kaydeden Başkan Altepe, "Molla Fenari 
Hazretleri’nin oğlu tarafından yaptırılan 
İncirli Hamamı, yıllar boyunca bölge 
halkına ve Bursa´ya hizmet etti. 550 
yıl sonra bina, belediyemiz tarafından 
satın alınarak kamulaştırıldı. Biz de satış 
gerçekleşir gerçekleşmez restorasyon 
çalışmalarını başlattık. Hedefimiz, tarihi 
hamamı önümüzdeki aylarda hizmete 
almak" diye konuştu.

Yıldırım’ın en gözde merkezi olan 
İncirli Caddesi üzerinde bulunan 
hamamın hizmete alındıktan sonra sosyal 

ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği 
yapacağını, caddeye canlılık ve aktivite 
getiren önemli bir merkez olacağını ifade 
eden Başkan Altepe, "Yüzlerce yıllık 
eserler, bu şekilde eski işlevselliklerini 
farklı alanda da olsa yeniden kazanıyor. 
İncirli Hamamı da; bahçedeki müştemilat 
binası, avluları ve bahçeleriyle birlikte 
bölgenin nabzının attığı güzel bir doku 
olarak hizmete alınmış olacak. Burada, 
mesleki eğitimler başta olmak üzere 
sosyal ve kültürel aktiviteler, sergiler 
düzenlenecek. Hem Yıldırım´a hem de 
Bursa´ya büyük bir değer katmış olacak" 
şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak restorasyon 
çalışmaları başlatılan İncirli Hamamı’nda sona gelindi. 550 yıl 
önce Molla Fenari Hazretleri’nin oğlu tarafından yapılan hamamda 
incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
“Önümüzdeki günlerde hizmete almayı planladığımız İncirli Hamamı, 
Yıldırım başta olmak üzere Bursa’nın kültür ve sanat hayatına değer 
katacak” dedi.

İNCİRLİ HAMAMI’NDA 
SONA GELİNDİ

1800’lü yılların sonunda “papaz 
evi” olarak yapılan Paşa Konağı’nda 
restorasyon başladı. Konağın geçmişini 
anlatan Başkan Altepe ise şöyle konuştu: 
“1919 yılında ipekböcekçiliği yapılan 
mekan “böcekhane” olarak kullanılmıştı. 
Daha sonra Bursa İl Özel İdaresi’nce 
yatılı mektep olarak satın alındı. 1936 
tarihinden sonra Özel İdare tarafından 
ortaokul için istimlak edildi. 1944 
tarihinde yandaki diğer adalar da istimlak 
edilerek 2.309.49 m2 alan elde edildi. 
Bina ortaokul olarak kullanılmasının 
ardından Kadastro Müdürlüğü’nce, 

1966 yılında kız meslek lisesi olarak 
kullanılmaya başlandı. 1980 yılında Halk 
Eğitim Müdürlüğü binada bir onarım 
yaptı ve 1982 yılında burada hizmete 
başladı. Aynı yıl ticaret lisesi de bu 
binada dönüşümlü olarak eğitime başladı. 
1988 yılında halk eğitim merkezi bu 
binayı tamamen ticaret lisesine bıraktı. 
1992 - 94 yılları arasında Anadolu Lisesi 
olarak hizmet vermiş olan yapı; 1994 
yılında tekrar Halk Eğitim Müdürlüğü’ne 
devredildi ve günümüzde de bu işlevle 
kullanılıyor.”

PAŞA KONAĞI’NA 
RESTORASYON

RESTORASYON
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Yaşayan 
Müze Kent Bursa” hedefi doğrultusunda 
Cumhuriyet döneminden Osmanlı’ya, 
Bitinya surlarından arkeolojik döneme 
kadar her alanda sürdürdüğü tarihi ve 
kültürel miras çalışmaları kapsamında 
harabe halindeki Cık Cık Hamamı’nı 
da yeniden Bursa’ya kazandırdı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı uhdesindeki sultan 
külliyelerinin bakım, onarım, güvenlik 
ve işletme gibi hizmetlerini devralan 
Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı Sultanı 
1. Murat tarafından 1366 yılında 
yaptırılan Hüdavendigar Külliyesi’nin bir 
parçası olan ancak bakımsızlık yüzünden 
harabeyi andıran eseri aslına uygun olarak 
restore etti. Tarihi bölgedeki ihtişamlı 
görüntüsünü yeniden kazanan hamamın 

açılış törenine, tarihi kültürel mirasla 
ilgili çok sayıda kamu kurumu ve sivil 
toplum örgütü temsilcisi katıldı. 

Ecdadın izi olan her yerde olmaya 
çalışıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, törende yaptığı konuşmada 
gerek Bursa gerekse tüm Osmanlı 
coğrafyasındaki ecdat yadigarı eserlere 
sahip çıktıklarını, ecdadın izi olan her 
yerde olmaya çalıştıklarını söyledi. 
Cumhuriyet döneminden arkeolojik 
dönemlere kadar kentte ne kadar 
tarihi değer varsa hepsini gün yüzüne 
çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden 

Başkan Altepe, “Açılışını yaptığımız 
hamam da Hüdavendigar Külliyesi’nin 
bir parçası olarak Sultan 1. Murat 
döneminde yapılmış. Sultan Külliyeleri 
ile ilgili yetkiyi bakanlığımızdan alır 
almaz buradaki çalışmaları başlattık. 
Hamamın tapu kayıtlarında olan ancak 
sonradan kaybolan sıcak suyunu, kazı 
çalışmalarıyla tespit edip, yeniden 
hamama getirdik. Caminin üst katındaki 
medresede eğitim gören öğrenciler ve 
bölgedeki bekarlar tarafından kullanılan 
ve ücretsiz olduğu için Gir-Çık Hamamı 
olarak anılan tarihi yapı, yine aynı işlevi 
görevi görecek. Bursa’mıza hayırlı olsun” 
dedi.

TARİH HAYAT BULUYOR
Osmanlı Sultanı 1. Murat tarafından 1366 yılında yaptırılan Hüdavendigar Külliyesi’nin bir parçası olan 

ancak bakımsızlık yüzünden yıllarca harabe konumunda kalan Cık Cık Hamamı ilk günkü ihtişamıyla 

yeniden kent siluetindeki yerini aldı.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
iştiraklerinden 
Türkiye’nin 3. 
Büyük, Bursa’nın 
ise en büyük ekmek 

fabrikası olma özelliğini taşıyan, Bursa 
Ekmek ve Besin Sanayi ve A.Ş. (BESAŞ), 
kurulduğu 1982 yılından bu yana 30 
yılı aşkın süredir Bursa halkına sağlıklı, 
hijyenik, kaliteli ve ekonomik ekmek 
ve ekmek çeşitleri sunarak, piyasada 
denge unsuru olma vazifesini sürdürüyor. 
1982 yılında ilk kurulduğunda tek bant 
olarak hizmet vermeye başlayan Besaş, 
kendi öz kaynaklarıyla sürekli atılımlar 
gerçekleştirerek, şu an itibariyle 5 bant 
olarak günlük üretim miktarını 300.000 
kapasitesine çıkartmıştır. 

Her gün üretilen 250.000 adet ekmek ve 
ekmek çeşitlerini Bursa ili merkez ilçeleri 
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Demirtaş, 
Mudanya, Güzelyalı, Gemlik, Görükle 
de toplam 475 adet satış noktasına özel 
dizayn edilmiş 19 araç ve günlük 3 servis 
olarak ayarlanan sevkiyat programı ile 
tüketicilerine daha sağlıklı ve hızlı bir 
şekilde ulaştırmaktadır. Kaliteli, sağlıklı, 
ekonomik ekmek ve unlu mamuller 
üretmek, fiyatta dengeyi sağlamayı 
kendisine misyon olarak belirleyen Besaş, 
vizyonu olarak da Türkiye’de ekmek 
üreten firmalar arasında lider ve fark 
edilen bir firma olmayı seçmiştir.

Firmayı sürekli ileri götürebilecek 
kalite politikalarını belirleyen Besaş, 
en önemlilerinden olan müşteri istekleri 
doğrultusunda ürün çeşidini arttırmak 

ve niteliğini iyileştirmek amacı ile 
yoğun çalışmalar içerisine girmiştir. 
2011 yılında Francala, Kepekli ekmek, 
Çavdar Ekmeği, Ay Çekirdekli Ekmek, 
Tam Buğdaylı Ekmek olmak üzere 5 
olan ürün çeşidini, 2012 yılı aralık ayı 
itibariyle Kepekli Ekmek, Tam Buğday 
Ekmeği, Çavdarlı Ekmek, Ayçekirdekli 
Ekmek, Ruşeymli Ekmek, Tam Tahıllı 
Ekmek, Yulaflı Ekmek, Mısırlı Ekmek, 
Zeytinli Ekmek, Cevizli Ekmek, Haşhaşlı 
Ekmek, Light Ekmek, Patatesli Ekmek, 
Rol ekmek, Tuzsuz Rol Ekmek, Rol 
Kepekli Ekmek, Şampiyon Ekmek, 
Timsah Ekmek, Çikolatalı Ekmek, Köy 
Ekmeği ve Ramazan ayında üretilen 
Besaş Ramazan pidesi ile birlikte 22 ye 
çıkartmıştır. 

Bu ürünlerden en dikkat çekici olanları 
Şampiyon Ekmek, Timsah Ekmek ve 
Çikolatalı ekmek olmuştur. Annelerin 
okula gönderdikleri çocuklarının 
beslenme çantasına konulabilecek güvenli 
bir ürün ayrıca her sabah işe giden 
Bursalıların kahvaltılarını tamamlayan, 
sıcak bir çayın yanında damak tadına 
hitap eden enfes bir lezzet olarak 
piyasaya sunulmuştur.
Aynı zamanda yapılan Ar-Ge çalışmaları 
ile misyonumuz doğrultusunda Şampiyon 
Ekmek, Çikolatalı Ekmek ve Timsah 
Ekmek en zengin içeriğe sahip olacak 
şekilde insan sağlığına ve çocuk 
gelişimine faydalı ürünler içermektedir. 
Bu alanda üretimine başladığımız ilk 
ürün olan Şampiyon Ekmeğin içeriği 
Buğday Unu, Tam Buğday Unu, Ruşeym, 
Keçi Boynuzu Unu, Tarçın, Zeytinyağı, 
Fındık, Kuş Üzümü, Süttozu, Zencefil, 

Zerdeçal, Şeker, Tuz, Maya ve Su ile 
oluşturulmuştur.

• Çocukların fiziksel ve zihinsel 
gelişimine yardımcı olan Şampiyon 
Ekmeğin zengin lezzeti ve yüksek 
protein değerleri ile tüketimi cazip hale 
getirilmiştir. 
• Gelişme çağındaki çocukların günlük 
mineral, protein, enerji ihtiyaçlarının 
önemli bir kısmını karşılar, 
• Vücut direncini arttırır ve hücre 
yenilenmesini sağlar.

Üretim yelpazemize yeni kattığımız 
Çikolatalı Ekmeğin içeriğinde de Buğday 
Unu, Tam Buğday Unu, Yulaf Unu, 
Ruşeym, Tuz, Maya, Şeker, Süttozu,  
Damla Çikolata, Kakao, Su ve Zeytinyağı 
içermektedir.

Çikolatalı Ekmeğin insan sağlığına 
yaralarından bazıları; 
• Oksijenin beyne daha gitmesini sağlar, 
kötü kolesterolü düşürür, Anti-kanserojen 
etkiye sahiptir, zihinsel gelişime büyük 
etki sağlar, kalp hastalıkları ve kanserle 
mücadelede fayda sağlar.
• Cildi ve kemikleri besler, yüksek oranda 
antioksidan içerir, içerdiği çikolata 
sayesinde, beyindeki serotonin seviyesini 
arttırır ve mutluluk hissi verir, E ve B 
vitaminleri, demir, magnezyum, potasyum 
yönünden zengin olup vitamin deposudur. 
• Kanın pıhtılaşmasını ve bağırsak 
kanserini önlemede yardımcıdır. 
• Tansiyonu düşürür ve kan dolaşımını 
olumlu yönde etkiler.
• İçerdiği çikolata sayesinde özellikle 18 
yaş altındaki çocuklarda ve gençlerde, 

BURSA’YA ÖZEL LEZZET YELPAZESİ

2011 yılında 5 olan ürün çeşidini, 2012 yılı aralık ayı itibarıyla 22’ye çıkartan Bursa Ekmek ve Besin Sanayi 

ve A.Ş., son dönemde Bursalıların beğenisine sunduğu “Şampiyon Ekmek, Timsah Ekmek ve Çikolatalı 

Ekmek” ile büyük beğeni topluyor. 
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